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Uutiskirje 1/2021 
25.1.2021 
 
 
Kokkovuori-säätiö tukee nuorten haulikkoampujien kilpailutoimintaa 
 
Kokkovuori-säätiö tukee alkaneen vuoden aikana nuorten haulikkoampujien kilpailutoimintaa ulottamalla 
tukensa kaikkien haulikkolajien SM-kilpailuihin, joissa säätiö maksaa nuorten sarjojen osallistujien 
osallistumismaksut sekä yksilö- että joukkuekilpailussa.  
 
Käytännössä kisajärjestäjä laskuttaa Ampumaurheiluliittoa juniorien osalta ja liitto laskuttaa kauden 
päätteeksi säätiötä kertyneellä summalla. 
 
 
Hallituksen kokousasioita 21.1. 
 
Liittokokous 13.3. 
 
Sääntömääräinen SAL:n kokous jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi marraskuussa. Uudeksi 
ajankohdaksi päätettiin 13.3.2021. Liittokokouksen fyysinen kokouspaikka on Sokos Hotel Flamingo 
Vantaalla.  
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä äänioikeutta käyttäen. Tästä syystä 
etukäteisilmoittautuminen on pakollinen 10.3. mennessä. Kokouksessa käytetään Vote by Hejmo -
järjestelmää. Kokouksessa ei hyväksytä liiton säännöistä poikkeavia valtakirjakäytäntöjä. Esityslistan 
asioihin ei tule muutoksia. Toimisto lähettää kokouskutsun. Kokouskutsun lähetyksen yhteydessä todetaan 
seuroille, että liitemateriaali on tullut lokakuussa ja on myös liiton sivuilla. 
 
Hallituksen järjestäytyminen  
 
Hallitus on perinteisesti jakanut vastuualueita sisäisesti eri kehittämiskohteisiin, ja lisäksi seurantavastuut 
lajijaostoista on jaettu hallituksen jäsenille. Hallituksen vastuunjakov on päätetty seuraavasti: 
 
Valiokunnat ja muu ohjausvastuu 
Olosuhteet, ympäristö ja vastuullisuus (ympäristövaliokuntapaikka): Johanna Björkroth, Timo Haataja 

Vaikuttaminen, yhteiskuntasuhteet ja viestintä (viestintävaliokuntapaikka): Vesa Nissinen (ministeriöt, 

Olympiakomitea ja PV), Jaakko Hyvätti (AHF) 

Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen: Veli-Pekka Karvinen, Marja Maunula 

Valmennusosaamisen kehittäminen (strategian mukaisesti): Satu Luoto, Vesa Nissinen 

Huippu-urheilu (valmennuksen johtoryhmän yhteyshenkilö): Mikko Taussi, Satu Luoto 

Nuorisoasiat (nuorisovaliokuntapaikka): Marja Maunula, Veli-Pekka Karvinen 

Talous, varainhankinta ja digitalisaatio: Jaakko Hyvätti, Antti Hannula 
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Kilpailu- ja sääntöasiat (kilpailuvaliokuntapaikka): Timo Haataja, Mikko Taussi 

Lakiasiat, lausunnot ja julkilausumat (kurinpitovaliokuntapaikka): Antti Hannula, Johanna Björkroth 

 
Lajijaostojen yhteyshenkilöt 
Kivääri: Antti Hannula 

Pistooli: Satu Luoto 

Liikkuva maali: Timo Haataja 

Haulikko: Johanna Björkroth 

Siluetti: Marja Maunula 

Mustaruuti: Veli-Pekka Karvinen 

Practical: Jaakko Hyvätti 

Kasa-ammunta: Mikko Taussi  

 
Jaostot ja valiokunnat 
 
Hallitus nimesi valiokunnat ja jaostot sekä niiden puheenjohtajat.  
 
Lue lisää! 
 
SM-kilpailujen osallistumismaksut 
 
Kilpailuvaliokunta on käsitellyt lajijaostojen esityksiä SM-kilpailujen maksimiosallistumismaksuista vuodelle 
2021. Hallitus hyväksyi enimmäismaksut esityksen mukaisesti. 
 
Lue lisää! 
 
Seuraava kokous 
Hallituksen seuraava kokous pidetään 24. helmikuussa etäkokouksena.  
 
Korona-avustusta urheiluseuroille 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avustushaun urheiluseuroille toiminnan jatkumisen turvaamiseksi 
koronapandemian aikana. 
 
Lue lisää! 
 
Tämän vuoden molemmat Kultahippufinaalit siirtyvät uuteen ajankohtaan 
 
Lue lisää! 
 
Seuraava Seura 2021 Teams-koulutus ampumaseuran kehittämisen teemalla 28.1. 
 
Lue lisää! 
 
Haku 2-tason valmentajakoulutukseen päättyy 19. helmikuuta 
 
Lue lisää! 
 
Kultahippupassi tai nuorisolisenssi on riittävä pääsylippu Kultahippujen ilma-asefinaaliin Kankaanpäähän 
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Lue lisää! 
 
Miten lyijyammusten mahdollinen käyttökielto vaikuttaa ampumaharrastukseesi? 
 
Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö FACE selvittää kyselytutkimuksella lyijyammusten mahdollisen 
käyttökiellon sosioekonomisia vaikutuksia Euroopassa. 
 
Lue lisää! 
 
 


