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Hallituksen kokousasioita 10.12. 
 
Arvokilpailujen valintamenettely ja näytöt 
Koronatilanne on muuttanut aiemmin hyväksyttyjen näyttökilpailujen järjestämismahdollisuuksia. Hallitus 
hyväksyi muutokset valintamenettelyyn VJR:n esityksen mukaisesti. Vuoden 2021 valintaesitykset 
perustuvat valmennuksen johtajan ja valmentajien harkintaan tilanteissa, joissa määrältään merkittävä osa 
kilpailuja jää pitämättä tai kohtuudella ei voida taata urheilijoidemme turvallisuutta, mukaan lukien 
seuraavat periaatteet 
1) Käytetään vuoden 2019 ja 2020 ammuttuja näyttötuloksia. 
2) Vähennetään valintaan vaikuttavien kilpailujen määrää ja järjestetään erillisiä näyttökilpailuja 
tarkoituksenmukaisella tavalla VJR:n päätöksellä. 
3) Asetetaan maajoukkueampujat etusijaisiksi valinnoissa. 
4) Painotetaan ulkomailla annettuja näyttöjä. 
 
Uusi palkitsemisjärjestelmä 
Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia ISSF:n, IPC:n tai ESC:n järjestämiä EM-, MC-, MM-, olympia- ja 
paralympiakilpailuja, universiadeja ja Euroopan kisoja (European Games) sekä EM- ja MM-kilpailuja 
practical-, mustaruuti-, siluetti-, sporting- ja kasa-ammunnassa. 
 
Palkittaviksi esitetään vain henkilökohtaisten kilpailujen mitalisteja yleisissä sarjoissa (miehet, naiset) ja 
nuorten sarjoissa (työt ja pojat). Palkittavat summat ovat samat, olipa menestyjä ampunut nuorten tai 
aikuisten sarjassa.   
 
Palkitsemissummat kohdistuvat henkilökohtaisiin kilpailuihin, joissa osallistuvia maita on vähintään 10 
maata/sarja, josta mitali saavutettu (ei koko kisan osanottajamäärä). Olympialaisissa ja paralympialaisissa ei 
ole maarajoitusta. Palkitseminen ei koske ns. useiden lajien yhdistelmäkilpailuja (laskennallinen tulos). 
 
Palkitsemissummaa määritettäessä huomioidaan lähtökohtaisesti vain urheilijan paras sijoitus kyseisessä 
arvokilpailussa, vaikka hän voittaisi kisoista useamman mitalin. Hallitus voi harkintansa mukaan poiketa 
tästä säännöstä ja palkita mieleisensä ansioituneen urheilijan tai erityisissä tapauksissa myös 
joukkueen/parin. 
 
Palkittavat julkistetaan Grande Finale -palkitsemisgaalassa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. 
Palkitsemissumma liitetään liiton seuraavan vuoden talousarvioon. Stipendit voi nostaa seuraavana vuonna 
1.1.-31.12. alkuperäisiä kuitteja vastaan. 
 
Palkintoryhmät 
1. Olympia- ja paralympialaiset: kulta 50 000 €, hopea 30 000 €, pronssi 20 000 €  
2. MM-kilpailut ja nuorten olympialaiset: kulta  1500 €, hopea 750 €, pronssi 300 € 
3. EM- ja MC-kilpailut, Euroopan kisat ja universiadit: kulta 750 €, hopea 500 €, pronssi 200 € 
 
Curt Sjöblomille kultaviiri 



Hallitus myönsi kultaviirin Curt Sjöblomille, joka on toiminut vuosien ajan erilaisissa liiton ja seuratason 
luottamustehtävissä, muun muassa kahdentoista vuoden ajan yhtäjaksoisesti SAL:n hallituksen jäsenenä 
(joista 4 vuotta varapuheenjohtajana), kaksi vuotta liittovaltuustossa, kolmetoista vuotta haulikkojaostossa 
(joista viisi vuotta puheenjohtajana) sekä avaintehtävissä useissa Suomessa järjestetyissä arvokisoissa, 
ISSF:n tuomarikouluttajana ja yli 20 vuoden ajan kansainvälisissä jury- ym tehtävissä.  
 
AHF:n puheenjohtaja 
Ampumaharrastusfoorumin kiertävä puheenjohtajuus on tulossa ensi vuonna Ampumaurheiluliitolle. 
Hallitus esittää AHF:n puheenjohtajaksi Jaakko Hyvättiä.  
 
Aselupaneuvonta 
Ampumaurheiluliiton toteuttama aselupaneuvonta jäsenseurojen ja näiden jäsenten suuntaan päättyy 
tämän vuoden lopussa. 
 
SM-kilpailut 
Hallitus hyväksyi kilpailuvaliokunnan esittämät SM-kilpailut esityksen mukaisesti. 
 
OK:n tukipäätös 
Hallitukselle tuotiin tiedoksi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tekemä tukipäätös olympia- ja 
paralympialajien tehostamistuista. SAL:n tuki oli yhteensä 182 500 euroa, joka on 18 800 euroa vähemmän 
kuin budjetoitiin ja 16 300 euroa vähemmän kuin vuonna 2020 saatiin. 
 
Vastuullisuuohjelma 
Ampumaurheiluliiton vastuullisuusohjelmasta on valmistunut luonnosversio, jota on ”sparrattu” 
Olympiakomitean kanssa. Vastuullisuusohjelma ja sen toimenpiteet ovat jatkossa aiempaa enemmän myös 
OKM:n tarkastelun alla. Ohjelmaa työstetään edelleen. 
 
Seuraava kokous 
Hallituksen seuraava lyhyt kokous on 11. tammikuuta. Seuraava varsinainen kokous 21. tammikuuta. 
 
 
OKM:n seuratukihakemukset 16.12. klo 16.15 mennessä 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/12/09/seuratuen-haku-alkaa-13-11-2020/ 
 
 
SAL:n oma Suomisport-ilta 16.12. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/12/10/seuraava-seura-2020-teams-koulutus-pidetaan-saln-
suomisport-teemalla-keskiviikkona-16-12-alkaen-klo-17-30/ 
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