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Hallituksen kokousasioita 23.3.                                                                                                                                                                                                                                   
 
Liittovaltuuston kevätkokous 17.4. 
 
Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kevätkokous pidetään lauantaina 17. huhtikuuta kello 10. Kutsu 
kokouksesta lähetetään liittovaltuuston jäsenille. 
 
Liiton sääntömuutosasia ja ylimääräinen liittokokous 8.6. 
Liittokokous (13.3.) hylkäsi sääntömuutosesityksen toisella kierroksella. Esitystä vastustavia seuroja oli 
kolme, mutta 19 jäsenen kokouksessa se riitti kaatamaan sääntömuutoksen, johon olisi tarvittu 3/4:n 
enemmistö. Palaaminen nollapisteeseen tarkoittaa sitä, että sääntömuutosesitystä voidaan muokata ja 
lisätä muun muassa etäkokousmahdollisuus liittokokous- ja valtuustotasolle.  
 
Ylimääräinen liittokokous pidetään 8. kesäkuuta kello 18. Kokouksen fyysinen kokouspaikka on Helsinki, 
Eteläesplanadi 22 A, 7. krs. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä äänioikeutta käyttäen. 
Etukäteisilmoittautuminen on pakollinen 6. kesäkuuta mennessä kaikille osallistujille.  
 
Kokouksessa ei hyväksytä liiton säännöistä poikkeavia valtakirjakäytäntöjä. Kokouksen esityslistalla on 
sääntömuutosasia. Kokouksessa käytetään tarvittaessa Vote by Hejmo -järjestelmää äänestämiseen. 
Sääntömuutostyöryhmä valmistelee uuden sääntömuutosesityksen käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Urheilijavaliokunta 
Hallitus nimesi kokouksessaan seuraavat kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt urheilijavaliokuntaan: Johanna 
Huotari (haulikko, muut lajit), Sebastian Långström (kivääri), Ritva Karri (pistooli), Philippe De Swert 
(practical) ja Antero Mustamäki (mustaruuti).  
 
Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnan kanssa pohditaan yhdessä mahdollisesti 
tarvittavia muutoksia urheilijavaliokunnan sääntöihin ja valiokunnan täydentämistä myöhemmin. Toimisto 
kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen. 
 
Pistoolin maajoukkue 
Valmennusjohto oli käsitellyt pistoolin maajoukkueen tilannetta ja esitti A-maajoukkueeseen yhtä uutta 
urheilijaa poikkeuksellisesti kesken kauden. Hallitus nimesi esityksen mukaisesti Karri Turusen pistoolin 
maajoukkueryhmään. 
 
ESC:n yleiskokous 
ESC:n yleiskokous järjestetään Azerbaidzhanin Bakussa 22.-24. lokakuuta. Ampumaurheiluliitto valmistelee 
ehdotusta kokouksen asialistalle liittyen lyijyvaikuttamiseen. Ehdotus tulee lähettää ESC:lle viimeistään 21. 
heinäkuuta. 
 
Seuraava kokous 20.4. 



Hallituksen seuraava kokous pidetään 20. huhtikuuta etäkokouksena. Tärkeimpänä päätösasiana 
sääntömuutosesitys ylimääräiselle liittokokoukselle.  
 
 
Vesa Nissinen jatkaa puheenjohtajana  
 
Puheenjohtaja Vesa Nissinen on valittu jatkokaudelle SAL:n kokouksessa.  
 
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2021/03/13/vesa-nissinen-jatkaa-ampumaurheiluliiton-
puheenjohtajana-2/ 
 
Nyt on hyvä hetki suorittaa Puhtaasti paras -verkkokoulutus! 
 
Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin 
urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista.  
 
Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.  
 
Lue lisää ja suorita koulutus: https://suek.fi/koulutus-2/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-
verkkokoulutus/ 
 
Ilmoittautuminen ammunnan yläkoululeiritykseen 
 
Ilmoittautuminen ammunnan yläkoululeiritykseen Kisakallion urheiluopistolle on alkanut ja päättyy 4.5. 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2021/03/24/ilmoittautuminen-ammunnan-ylakoululeiritykseen-
kisakallion-urheiluopistolle-4-5-2021-mennessa/ 
 
2-tason valmentajakoulutuksen aloitus siirtyy 
 
2-tason valmentajakoulutuksen aloitus on siirretty elokuulle ja näin ollen myös hakuaikaa kurssille on 
jatkettu 31.7. asti 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/valmentajakoulutus-ii/ 
 

 

Sähköinen tuomarikoulutus alkamassa haulikossa 
 
Haulikossa avautuu lähiaikoina sähköinen tuomarikoulutus, jossa voi suorittaa itselleen sopivana 
ajankohtana sähköisen II-luokan tuomarikoulutuksen. Seuraa nettisivujamme lähiaikoina! 
 
 
Testauta aseesi ja voita patruunoita! 
 
Varmista onnistumisesi harjoituksissa ja menestyksesi kilpailuissa - testauta aseesi Lapuan 
pienoiskiväärinpatruunoilla ja valitse parhaiten aseesi sopiva patruunaerä. 
 
Kaikille testauspalvelua käyttäneille ja vähintään 2500 kpl Lapua-pienoiskiväärinpatruunoita ostaneille 
asiakkaille annetaan Lapua-lippalakki sekä Lapua-T-paita.  
 
Lisäksi jokainen testauspalvelun asiakas osallistuu 5000 kpl .22 LR Center-X –pienoiskiväärinpatruunoiden 
arvontaan! Kampanja on voimassa toukokuun 2021 loppuun saakka.  
 
Testauspalveluita tarjoavat: 
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