
 

  

SAL:n Uutiskirje (joulukuu 2016) 

 

Oikein hyvää ja rauhallista joulua! 

Lämmin kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! 



 
  

Vesa Nissinen 

SAL:n puheenjohtajaksi 

Vesa Nissinen on valittu Suomen 

Ampumaurheiluliiton (SAL) puheenjohtajaksi 

seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 3. joulukuuta 

Helsingissä pidetyssä varsinaisessa 

kokouksessa. Hän seuraa tehtävässään Pia 

Nybäckiä, joka aiemmin syksyllä ilmoitti 

luopuvansa Ampumaurheiluliiton 

luottamustehtävistä. 

 

Haataja, Hyvätti  

ja Purmonen uusiksi 

hallituksen jäseniksi 

SAL:n varsinaisen kokouksen jälkeen pidetyssä 

liittovaltuuston kokouksessa Jaakko Hyvätti 

valittiin Nissisen tilalle hallituksen jäseneksi 

(2017). Muut uudet hallituksen jäsenet (2017-

18) ovat Timo Haataja ja Martti Purmonen. 

Haataja on Oulun Seudun Haulikkoampujien 

 

Liikkuvan maalin 

MM-joukkue Vuoden 

ampumaurheilijaksi 

Liikkuvan maalin MM-kultamitalijoukkue on 

valittu Vuoden ampumaurheilijaksi. 

Joukkueeseen kuuluivat Tomi-Pekka Heikkilä, 

Krister Holmberg ja Heikki Lähdekorpi. Vuoden 

parhaiden palkitsemitilaisuus järjestettiin 

Kisakallion urheiluopistossa lokakuun 29. 

päivänä. 

 

SSG:lle Pohjolan malja 

Sibbo Skyttegille on voittanut Pohjolan malja -

kilpailun jo yhdeksännen kerran peräkkäin. 

Pohjolan malja luovutetaan Ampumaurheiluliiton 

seuralle, joka on kerännyt eniten pisteitä 

vuoden SM-kilpailuista. Kiertopalkinnon on 

lahjoittanut vakuutusyhtiö Pohjola. 

 

Uudet tukiammunnan 

ja Kultahippukilpailujen 

säännöt julki 

Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunta on 

vahvistanut uudet 1. joulukuuta alkaneet 

tukiammunnan ja Kultahippukilpailujen säännöt. 
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puheenjohtaja, Oulun seudun 

ampumaurheilukeskuksen tiedottaja ja 

hallituksen jäsen sekä Pohjois-Pohjanmaan 

aluejaoston jäsen. Helsinkiläinen Hyvätti kuuluu 

Haukilahden Urheiluampujiin ja on Etelä-

Suomen aluejaoston jäsen. Purmonen toimii 

Kuusankosken Ampujien puheenjohtajana. 

Liittovaltuuston kokouksen tekemän päätöksen 

mukaan hallituksen erovuoroisista jäsenistä 

Timo Laurila ja Curt Sjöblom jatkavat 

hallituksessa myös vuodet 2017-18. Laurila 

jatkaa varapuheenjohtajana. 

 

Lisenssikausi vaihtuu 

1.1.2017 

Lisenssikausi vaihtuu 1. tammikuuta 2017. 

Esitäytetyt lisenssilomakkeet lähtevät postiin 

lähiaikoina, ja uuden lisenssi voi hankkia 

Ampumaurheiluliiton netistä 12.12. alkavalla 

viikolla. 

 

Seuratoiminnan 

kehittämistuen haku 

päättyy 16.12. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 

seuratoiminnan kehittämistukea 4 miljoona 

euroa vuodelle 2017. Tukea voivat hakea 

liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset 

rekisteröityneet yhdistykset. Pienin haettava 

summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. 

Tuen kohteena on seuratoiminnan 

kehittäminen. Tukea voi hakea myös työntekijän 

palkkaukseen. 

 

Anne Lantee aloittaa 

1.1.2017 

SAL:n talous- ja kehityspäälliköksi nimitetty 

Anne Lantee aloittaa tehtävässään tammikuun 

alussa. 
  

  

 
  

  

   

Suomen Ampumaurheiluliitto ry, 00093 Valo 
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