
Uutiskirje 5/2020 
 
18.3.2020 
 
Hallituksen kokouksen asioita 17.3. 
 
 
Koronavirustilanne 

 
Koronavirustilanne vaikuttaa merkittävästi myös ampumaurheilutoimintaan. SAL seuraa 
koronavirustilanteen kehittymistä tarkasti ja päivittää SAL:n sivuilla olevaa uutista aiheeseen liittyen. 
 
 
PM-kilpailut siiirretään 
 
PM-kilpailut on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Ne piti järjestää 4.-7. kesäkuuta Tyrrissä ja 
Orimattilassa. Kisojen uutta ajankohtaa selvitetään parhaillaan.  
 
Hallitus toivoo, että kilpailut pystyttäisiin järjestämään elokuussa, sillä syyskuussa päivän lyheneminen 
vaikuttaa jo kisojen läpiviennin mahdollisuuksiin. 
 
Kokous- ja koulutuspäivä siirtyy  
 
Lauantaina 25. huhtikuuta piti alkuperäisen suunnitelman mukaan olla liittovaltuuston kevätkokous, 
ylimääräinen liittokokous ja seurakoulutustapahtuma Vantaan Tikkurilassa.  
 
Hallitus päätti, että liittovaltuuston kokous siirretään alustavasti sunnuntaille 14.6. ja perutaan 
ylimääräinen kokous. Sääntöasia käsitellään sääntömääräisessä kokouksessa syksyllä. Se on suunniteltu 
pidettäväksi Grande Finalen yhteydessä 25.10.2020. 
 
Seurakoulutuskiertue aloitetaan vasta kesälomakauden jälkeen.  
 
Näyttökilpailut  
 
Koronavirustilanne vaikuttaa myös aiemmin päätettyihin arvokisavalintamenettelyihin, kun kilpailuja on 
jouduttu perumaan. Valmennuksen johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan. Perutut näyttökilpailut 
eivät johda lähtökohtaisesti kriteerien muuttamiseen, valintaperusteet (laskentasäännöt) säilytetään 
mahdollisimman alkuperäisinä.  
 
Valintakriteerit päivitetään liiton nettisivuille valmennuksen johtajan esityksen mukaisesti. PM-kisojen 
siirtyminen muuttaa vielä PM-valintojen tilannetta. 
 
Strategia 2021-2024 
 
SAL:n uutta strategiaa pohjustavaan erilliseen kyselyyn saatiin 36 vastausta ja seurakyselyyn 84 vastausta. 
Puheenjohtajan laatima yhteenveto ja pohjaehdotus on ollut toimiston ja valtuuston kommentoitavana ja 
jatkokehitettävänä. Valtuustolta ei ole tullut asiaan kommentointia. 
 
Hallitus keskusteli erityisesti strategian päävalinnoista. Asiaa käsitellään myös seuraavassa hallituksen 
varsinaisessa kokouksessa, joka on 22. huhtikuuta. Tavoitteena on lähettää strategialuonnos lyhyelle 



kommentointikierrokselle keskeisiin sidosryhmiin. Kommentointikierroksen aikataulu määräytyy valtuuston 
kevätkokouksen ajankohdan mukaan.  
 
Ampumaharrastusfoorumin tulevaisuus 
 
Ampumaharrastusfoorumin uusi puheenjohtaja Jussi Partanen (SML) on pyytänyt jäsenjärjestöjen 
näkemyksiä foorumin tarpeellisuudesta, tehtävistä, järjestäytymisestä ja julkisuudesta. Asiasta on tarkoitus 
keskustella seuraavassa kokouksessa Riihimäellä 8. huhtikuuta. 
 
Ampumaurheiluliiton hallituksen mukaan foorumi on tärkeä erityisesti yhteisen vaikuttamistyön 
näkökulmasta, mutta on tarpeen tarkastella foorumin tehtäviä ja organisoitumista uudelleen. SAL on 
mielellään mukana uudistamisessa.  
 
 
Onnetar suosi kolmea seuraa! 
 
Seurakyselyyn vastasi 84 seuraa. Kaikkien vastanneiden seurojen kesken arvottiin kolme Viking Linen 
risteilylahjakorttipakettia seurojen hallituksille. Onnetar suosi tällä kertaa Hangon Ampujia, Palovaaran 
Erämiehiä ja Orimattilan Seudun Urheiluampujia.  
 
Lämmin kiitos kaikille seurakyselyyn vastanneille! Tuloksia analysoidaan parhaillaan ja niistä kuullaan lisää 
myöhemmin mm. Urheiluampuja-lehdessä. 
 
 
Ilma-aseiden SM-kilpailut peruttu 
 
Ilma-aseiden SM-kilpailut on peruttu. Ne piti järjestää Turussa Kupittaan urheiluhallissa 3.-5. huhtikuuta.  
 
Parhaillaan selvitetään, pystytäänkö SM-kisat järjestämään myöhemmin. 
 
 
Kankaanpään Kultahippufinaalit peruttu 
 
Ilma-aseiden Kultahippufinaalit on peruttu. Ne piti järjestää Kankaanpään jäähallissa 18.-19. huhtikuuta.  
 
Parhaillaan selvitetään, pystytäänkö Kultahippufinaalit järjestämään myöhemmin.  
 
 


