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Ohjeita Suomisportiin 
 
Vuoden vaihtuminen toi tullessaan uuden jäsenpalvelun Suomisportin. Ohjeita ja esimerkkejä Suomisportin 
käyttämiseen ja hyödyntämiseen kootaan parhaillaan liiton sivujen alle osoitteeseen 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/.  
 
Seura voi itse päättää, missä laajuudessa haluaa hyödyntää uutta Suomisportia. Toivottavaa kuitenkin on, 
että jokaisesta seurasta löytyisi seurakäyttäjä tai tarvittaessa useampikin. Vanha Sporttirekisteri on 
poistunut käytöstä. 
 
 
Vastaa Uudenmaan liiton ratakyselyyn! 
 
Uudenmaan liitto kerää ajantasaista tietoa Uudenmaan ampumaradoista ja ampumaratojen 
kehittämistarpeista Uudenmaan uutta maakuntakaavaa varten. Ampumaratojen sijainti on tärkeä 
lähtötieto maankäytön suunnittelussa, sillä ampumaradoilta kantautuva melu on huomioitava muun 
muassa asumisen sijoittumisessa.  
 
Kyselystä saatavien tietojen avulla luodaan kokonaiskuva ampumaurheilukeskusten ja ampumaratojen 
riittävyydestä maakunnan alueella.   
  
Kysely on suunnattu ampumaratoja käyttäville sekä niitä hallinnoiville tahoille, kuten ampumaseuroille, 
metsästys- ja riistanhoitoyhdistyksille, puolustusvoimille sekä viranomaisille. Kyselyllä selvitetään mm. 
missä Uudenmaan ampumaradat sijaitsevat, millaisia radat ovat, millaista niiden käyttö on sekä 
kartoitetaan ampumaratojen kehittämistarpeita ja suunnitteilla olevia hankkeita. Kyselyyn vastaamalla voit 
vaikuttaa siihen, miten ampumarata-alueet huomioidaan maakunnan alueidenkäytön suunnittelussa.  
  
Toivomme, että vastaisitte kyselyyn 28.1. mennessä. Vastaamiseen kuluu 10-20 minuuttia. Kysely löytyy 
osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/17DC2A059914C256.par 
  
Kyselyä saa välittää tahoille (mm. muut ampumaratoja käyttävät ja hallinnoivat tahot), joiden vastaaminen 
kyselyyn olisi tarpeellista.  
  
Olkaa rohkeasti yhteydessä (ruut.haapamaki@wsp.com), jos teille tulee kysyttävää kyselyyn liittyen. Kiitos 
avustanne! 
 
 
Näin ostat lisenssin vuodelle 2018 
 
Kilpailu- ja harrastelisenssit vuodelle 2018 ostetaan ensimmäistä kertaa uudesta Suomisportista. Alaikäisten 
lasten vanhemmat voivat omalta Suomisport-tililtään ostaa lapsilleen lisenssejä. Siksi vanhempien 
kannattaa luoda oma tili Suomisportiin, vaikka he eivät olisikaan minkään seuran jäseniä.  
 
Lisenssivaihtoehdot vuodelle 2018  
Kilpailulisenssi 

• Nuoret (1998 tai myöhemmin syntyneet) 13 € 

• Aikuiset 40 € 

• Yli 80-vuotiaat 19 € 
Harrastelisenssi 25 € 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/
https://www.webropolsurveys.com/S/17DC2A059914C256.par
mailto:ruut.haapamaki@wsp.com


 
Lisätietoa lisenssien sisällöstä ja vakuutuksesta löydät Ampumaurheiluliiton sivuilta 
www.ampumaurheiluliitto.fi 
 
Huomaathan, että muoviset ja pahviset lisenssikortit korvautuvat sähköisellä lisenssikortilla. Jos fyysinen 
kortti lompakossa on tuntunut tarpeelliselta, se on edelleen mahdollista tilata sähköisen kortin rinnalle 
kilpailulisensseihin. Muovisen lisenssikortin hinta on 5 euroa.   
 
Lisenssin ostaminen on helppoa: 
1. Mene osoitteeseen www.suomisport.fi  
2. Jos et digitalkoiden aikaa vielä ole rekisteröitynyt Suomisportiin, luot sivuston antamien ohjeiden avulla 
ensin tilin itsellesi. Muutoin kirjaudu sisään kertakäyttötunnuksilla. 
3. Jos olet ostamassa lisenssiä alaikäiselle lapsellesi, lisää lapsen tiedot omalla profiilisivullasi. 
4. Klikkaa ”osta lisenssi”, ja sivusto opastaa sinua eteenpäin. 
5. Lajivalinnassa valitse ensisijainen lajisi (kiväärilajit, pistoolilajit, haulikkolajit, liikkuva maali, practical, 
siluetti, kasa-ammunta tai mustaruuti). Laji löytyy nopeimmin, kun alat kirjoittaa sitä hakukenttään. Lisenssi 
on voimassa toki kaikissa SAL:n lajeissa, kuten tähänkin asti, vaikka ampumaurheilua ei lajina listalta 
löydykään. 
6. Jos haluat muovisen lisenssikortin kilpailulisenssiisi, valitse valikoimasta lisenssivaihtoehto, joka sisältää 
muovisen kortin. 
7. Lisenssin maksu tapahtuu lopuksi suoraan verkkopankissa tai muulla valitsemallasi 
maksutapavaihtoehdolla ja sähköisen lisenssikorttisi näkyy selaimessa heti onnistuneen maksutapahtuman 
jälkeen. Voit myös ladata älypuhelimeesi ilmaisen Suomisport-sovelluksen, jossa varsinainen sähköinen 
lisenssikortti on ja josta se on nopeammin näytettävissä kilpailupaikalla.  
8. Jos sinulla ei ole älypuhelinta etkä tilannut myöskään muovista lisenssikorttia, tulosta maksukuitti, jonka 
voit koska tahansa ottaa esiin Suomisportiin kirjauduttuasi. 
 
Etkö pääse internetiin? Eikö sinulla ole kännykkänumeroa tai sähköpostiosoitetta? Siinä tapauksessa pyydä 
apua joko ystävältäsi, seurasi Suomisport-käyttäjältä tai liiton toimistosta. 
 
Seurakäyttäjille huomiona, että te pystytte ostamaan seuranne jäsenille lisenssejä, jos jäsen itse ei jostain 
syystä ostoprosessista selviydy.  
 
 
Palauta SAL:n seurailmoitus 28.2. mennessä! 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto ja alueet keräävät seuratoimintakyselyllä tietoja seurojen toiminnasta 
vuonna 2017. Tiedot ovat tärkeitä toiminnan mittareita ja kertovat ampumaurheilutoiminnan laajuudesta 
Suomessa niin seuroille itselleen kuin myös liitolle. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö velvoittaa lajiliittoja ja sen seuroja antamaan tarvittavat tiedot 
toiminnoistaan, siksi vuosi-ilmoitus tarvitaan. Ne ovat myös tärkeä perustelu seuran ja liiton hakiessa 
liikuntajärjestöille myönnettäviä avustuksia kunnilta tai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
 
Tietojen tulee olla yhteneväiset niin kuntien kuin liitonkin suuntaan, koska tietoja tarkistellaan ja kysellään 
myös liitoltakin. Erinomaisen tärkeää on, että nuoriso- (lasten ja nuorten) ja harrastepuolen tiedot sekä 
erilaiset tapahtumatiedot ovat myös mukana samoin kuin koulutuksiin liittyvät tiedot.  
Toivottavaa on myös eri lajien harrastajamäärien erittely. 
 
Seuroja pyydetään vastaamaan vuosi-ilmoitukseen 28.2. mennessä. Ohjeet rekisteröitymiseen tästä. Vastaa 
tai rekisteröidy seuran vuosi-ilmoitukseen tästä linkistä: 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/wp-admin/admin.php?page=seuran-tiedot 

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/seuran-vuosi-ilmoitus/
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Tervetuloa Salon Kultahippufinaaliin! 
 
Salon Seudun Ampujat järjestää ilma-aseiden Kultahippufinaalin vuosina 2018 ja 2019. Tämän vuoden 
kilpailu järjestetään Salohallissa 21.-22. huhtikuuta. 
 
Kultahipputurnauksen varaslähtönä SaSA järjestää avoimen Kultahippukarsintakisan Turussa 27. 
tammikuuta. Henkilökohtainen kilpailu järjestetään aamupäivällä ja epävirallinen joukkuekilpailu 
iltapäivällä.  
 
Jotta mahdollisimman moni, saa kisakokemusta putoavista tauluista/ joukkuekilpailusta, kisapaikalla on 
mahdollista tehdä sekajoukkueita.  
 
Lisätietoa kilpailukutsun kera löytyy SaSAn kotisivuilta: www.sasa.fi 
 
Järjestelyt ovat kovassa vauhdissa, ja kilpailuorganisaatiossa häärii niin rautaista kokemusta kuin uuttakin 
näkökulmaa. Kevään kohokohdasta onkin tulossa mielenkiintoinen ja tapahtumarikas viikonloppu! 
 
Salossa on mukavasti erilaisia majoitusvaihtoehtoja kisaviikonloppuna. Suurien ryhmien majoitusta voi 
tiedustella tapahtuman markkinointivastaavalta. 
 
Tapahtuman ilmoittautuminen ja kilpailukutsu löytyvät SaSA:n kotisivuilta. Näillä sivuilla ilmoitetaan myös 
muista tapahtumaan liittyvistä asioista kuten aikatauluista ja somekanavista. Ota siis sivu seurantaan! 
 
 
Liiton toimisto suljettuna pe 26.1. muuton takia 
 
Liiton toimisto, joka on pitkään sijainnut Helsingin Pasilassa osoitteessa Radiokatu 20, muuttaa 
26.-28. tammikuuta Helsingin Pitäjänmäkeen Valimotie 10:een. Pitäjänmäkeen siirtyvät samalla lähes kaikki 
Radiokadulla toimineet urheiluliitot.  
 
Liiton toimisto on kiinni perjantaina 26. tammikuuta. 
 
Muutolla haetaan koko urheiluyhteisöön toimintatapojen muutosta ja yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden 
välillä. Lisäksi se tuo kustannussäästöjä vuokrakustannuksiin. Ampumaurheiluliiton uudet tilat Pitäjänmäellä 
ovat avokonttorityyppiset, mikä tarkoittaa myös aiempaa huomattavasti pienempää neliömäärää. 
 
 
Toimistokalusteita tarjolla  
 
SAL:n toimiston muuton alla nurkkia on siivoiltu ja lähipäivinä on tulossa poistomyyntiin ja lahjoitettavaksi 
muun muassa Tule luo -taululaitteita, tauluja, käytöstä poistuneita maajoukkuevaatteita ja muuta tavaraa. 
Seuraa liiton nettisivuja www.ampumaurheiluliitto.fi!   
 
Ylimääräisiksi jääviä toimistokalusteita voi tulla katsomaan ja noutamaan ilmaiseksi ke 24.1. toimistoaikaan. 
Noudettavissa on muun muassa kaappeja, työtuoleja ja pöytiä.  
 
 
Ylituomarikurssi 24.3. Jyväskylässä 
 

http://www.sasa.fi/
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/


Ampumaurheiluliiton kilpailuvaliokunta järjestää ylituomarikurssin 24. maaliskuuta Jyväskylässä. Lajit ovat 
kivääri, pistooli, liikkuva maali ja haulikko. Kurssi järjestetään myös muissa lajeissa tarpeen mukaan.  
 
Alustavat ilmoittautumiset: kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi  
Ilmoitathan nimesi lisäksi seurasi ja lajin, johon osallistut.  
 
 
Kansainvälinen haulikon ratatuomarikurssi Lahdessa 10.-11.2. 
 
SAL järjestää ISSF:n luvalla kansainvälisen ratatuomarikurssin Lahdessa 10.-11.2. Kurssi järjestetään 
ensisijaisesti haulikon MC-kilpailua 2019 ja Suomessa pidettäviä muita kansainvälisiä haulikon arvokilpailuja 
silmällä pitäen. Ilmoittaudu 31.1. mennessä! 
 
Aiheesta lisää täällä. 
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