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Liittohallituksen kokousasioita 3.11. 
 
Kokouspäivä Vantaalla 28.11. 
 
Ampumaurheiluliiton liittokokous ja liittovaltuuston kokous ovat 28. marraskuuta Vantaalla.   
 
Liittokokous pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Vantaalla huolehtien osallistujien 
turvallisuudesta riittävillä toimenpiteillä. Kokousta voi seurata etänä Teams-sovelluksen kautta, mutta ei 
käyttää äänioikeutta muutoin kuin paikan päällä kokoustilassa.  
 
Sen sijaan mahdollistetaan etäosallistuminen liittovaltuuston kokoukseen, jossa äänioikeutetut on 
helpompi tunnistaa ja todentaa etäkokouksen aikana.  
 
Etäosallistuminen toteutetaan Teams-sovelluksen kautta. Mahdollisissa äänestyksissä käytetään Vote by 
Hejmo -järjestelmää. Osallistujien tulee ilmoittautua liittovaltuuston kokoukseen 26. marraskuuta 
mennessä ja ilmoittaa, osallistuvatko he kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kummassakaan kokouksessa 
ei hyväksytä liiton säännöistä poikkeavia valtakirjakäytäntöjä. 
 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean syyskokoukset 
 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean syyskokoukset järjestetään Vantaalla 21. marraskuuta. 
Ampumaurheiluliiton kokousedustaja on Mikko Taussi.  
 
Kesän arvokilpailujen valintamenettely ja näytöt 
 
Valmennuksen johtoryhmä on käsitellyt kesän 2021 arvokilpailujen valintamenettelyjä ja näyttöjä. Hallitus 
hyväksyi kokouksessaan valintamenettelyn VJR:n esityksen mukaisesti. Jos Turun ilma-aseiden SM-kilpailuja 
(kivääri, pistooli) ei voida järjestää koronarajoitusten johdosta 4.-6.12., muutetaan aiemmin päätettyä ilma-
aseiden EM-kisojen näyttökilpailujärjestelmää siten, että kyseisenä ajankohtana voidaan järjestää 
rajoitetulle määrälle ampujia näyttökilpailut kutsuperiaatteella.  
 
Näyttökilpailuun kutsuttavat henkilöt valittaisiin vuosien 2019-2020 kilpailuissa ammuttujen tuloksien 
perusteella turvaten kuitenkin maajoukkueampujien osallistuminen kilpailuun. Turun Seudun Ampujat on 
edellyttänyt SM-kilpailukutsussaan ilmoittamaan aiemmin ammutut kärkitulokset urheilijoittain. TSA on 
alustavasti lupautunut järjestämään tällaisen pienemmän kilpailun. 
 
Lyijyhaulikieltoasiaa 
 
Ampumaurheiluliitto on lähestynyt useampaan kertaan EU:n ENVI-valiokunnassa istuvia suomalaisia 
europarlamentaarikkoja, jotta lyijyhaulit kosteikoilla kieltävä REACH-komitean päätös saataisiin kumottua. 
Myös Yleä ja Helsingin Sanomia on lähestytty aiheen tiimoilta nostaen esiin päätöksenteon epäkohdat. 
ENVI-valiokunta kokoontui viime viikolla, mutta REACH-komitean päätöksestä tehdyt vastalauseet eivät 



menneet läpi. Teoreettinen mahdollisuus on olemassa vielä kiellon kumoamiselle Euroopan parlamentin 
käsittelyssä, mutta todennäköisyydet eivät ole erityisen hyvät.  
 
Seuraava kokous 
 
Hallituksen seuraava kokous pidetään 10. joulukuuta kasvokkain, jos koronatilanne sen mahdollistaa.  
 
Suomisportin tietoturva arvioitu elo-syyskuussa 
Tietoturvayhtiö Nixu Oyj:n asiantuntijat arvioivat Olympiakomitean toimeksiannosta Suomisportin 
tietoturvan elo-syyskuussa. Jatkossa tietoturvatestauksia tehdään säännöllisesti. 
 
Perusteellisessa arvioinnissa ja siihen liittyvissä testauksissa ei havaittu välittömiä toimenpiteitä vaativia 
kriittisiä haavoittuvuuksia. Nixu Oyj:n arvion mukaan Suomisportin teknisen tietoturvan perusta on 
kunnossa. 
 
– Tietoturvaa testattiin järeimmällä mahdollisella menetelmällä (ns. Penetration test), jossa palveluun 
pyrittiin tunkeutumaan tiedossa olevilla, hakkereiden käyttämillä menetelmillä. Suomisport kesti hyvin 
testihyökkäykset sekä selain- että mobiiliympäristöissä, eikä testauksessa havaittu järjestelmässä kriittisiä 
haavoittuvuuksia, mutta Suomisportin tietoturvaa kehitetään jatkuvasti osana järjestelmän pienkehitystä, 
kertoo digipäällikkö Juha Saapunki Olympiakomiteasta. 
 
 
Ilmoittaudu SAL:n seurakoulutuksiin 2020 Teamsin kautta. Seuraava keskiviikkona 11.11.2020 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2020/ 
 
 
Hanki Kultahippu- ja aikuisten ampumakouluvakuutukset Suomisportin kautta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/kultahippu-ja-aikuisten-
ampumakouluvakuutus/ 
 
 
Tehoryhmävalinnat 2021 ovat käynnissä 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/11/08/tehoryhmavalinnat-2021-ovat-kaynnissa/ 
 
 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2020/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/kultahippu-ja-aikuisten-ampumakouluvakuutus/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/kultahippu-ja-aikuisten-ampumakouluvakuutus/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/11/08/tehoryhmavalinnat-2021-ovat-kaynnissa/

