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SAL:n toimintasääntöjen uudistustyö alkaa 
 
Liittohallitus on tunnistanut tarpeen käydä läpi liiton toimintaa ohjaavat säännöt ja pohtia niiden 
ajanmukaistamista ja kehittämistä. Hallitus on muodostanut tätä varten työryhmän, johon on nimetty Curt 
Sjöblom (pj), Asko Terkola, Antti Hannula, Jaakko Hyvätti ja Anne Lantee. Työryhmää täydennetään 
tarvittaessa ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä. 
 
Työryhmä ei käsittele kilpailusääntöjä vaan keskittyy erityisesti liiton toimintasääntöihin ja ainakin jollain 
tasolla myös alueiden ja jaostojen toimintaa ohjaaviin sääntöihin. 
 
SAL-yhteisöllä on mahdollisuus osallistua työhön sääntömuutosehdotuksilla. Ehdotuksia toivotaan 
ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos tietokoneen käyttäminen ei ole mahdollista, ehdotuksia 
perusteluineen ja asianmukainen sääntökohta mainiten voi lähettää myös postitse liiton toimistoon 
osoitteeseen Valimotie 10, 00380 Helsinki.  
 
Ehdotusten tulee olla perillä viimeistään 31.5.2018. Sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda aikanaan syksyn 
2018 liittokokoukseen. 
 
 
Haluaako sinun seurasi lahjoituksena Tule luo -taululaitteita? 
 
Ampumaurheiluliitto lahjoittaa varastossa olevat Tule luo -taululaitteet seuroille, jotta ne pääsevät 
aktiiviseen käyttöön varastossa pölyttymisen sijaan. Taululaitteet lahjoitetaan ensisijaisesti 
nuorisotoimintaa tukemaan seuroille, joilla on suurin tarve. Taululaitteita voidaan lahjoittaa 2-5 per seura. 
Tule luo -taululaite tuo nappia painamalla ilmapistooli- tai ilmakivääritaulun ampujan luokse.  
 
Jos taululaitteista olisi seurasi junioritoiminnassa hyötyä eikä teillä ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa 
elektronisten taululaitteiden hankintaa, tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvailet 1) seuran nykyiset 
olosuhteet, 2) junioriharrastajien määrän, 3) käyttötarpeen nyt ja tulevaisuudessa ja 4) ilmoitat toivomanne 
määrän taululaitteita. Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi 
viimeistään 31. maaliskuuta.  
 
Laitteet lahjoitetaan ilmaiseksi, mutta mahdolliset postituskulut peritään seuralta. Laitteet on myös 
mahdollista hakea liiton toimistosta Helsingistä.   
 
 
Liittovaltuuston kokoukset ja liittokokous 
 
Liittovaltuuston kevätkokous järjestetään lauantaina 28. huhtikuuta pääkaupunkiseudulla. Tarkempi 
kokouspaikka ja kellonaika ilmoitetaan lähempänä kokousta.  
 
Syksyn liittovaltuuston kokous ja kahden vuoden välein järjestettävä liiton kokous pidetään 24. 
marraskuuta. Päivä kannattaa kirjata jo kalenteriin. Kokouspaikkaa tai -paikkakuntaa ei vielä ole lyöty 
lukkoon, joten voit ehdottaa halutessasi sopivaa kokouspaikkaa syksyn liittovaltuuston ja liiton kokoukseen.  
 
Lähetä ehdotuksesi osoitteella anne.lantee@ampumaurheiluliitto.fi viimeistään 31. toukokuuta mennessä.  
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Valmentajakoulutus 
 
1-taso 
Linkki uutiseen 14.3. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/03/14/ilmoittaudu-syksylla-alkavaan-i-tason-
valmentajakoulutukseen-2/ 
 
3-taso 
Linkki uutiseen 14.3. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/03/14/ilmoittaudu-3-tason-valmentajakoulutukseen-31-5-
mennessa/ 
 
 
SM-kilpailujen ja ennätyskelpoisten kisojen tuloksista 
 
Ampumaurheiluliitolle tulevat tulokset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteisiin 
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi, lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fi ja 
tulokset@ampumaurheiluliitto.fi 
 
Kun kilpailu on ohi, muista käydä täydentämässä kilpailun tietoihin Tulokset-välilehdelle kilpailun tulokset, 
jolloin ne myös näkyvät kilpailun tiedoissa sekä tulokset-listauksissa sivustolla. 
 
SM-kilpailujen ja ennätyskelpoisten kilpailujen tulokset on toimitettava päiväkohtaisesti liittoon myös 
lehdistömuodossa. Tuloksiin merkittävä myös SE-tulokset. Lisäksi olisi hyvä kirjata kommentit ja olosuhteet. 
(KY 4.6.2) 
 
Tämä nopeuttaa SM-kisoista tiedottamista ja palvelee siten mediaa ja lisää lajimme näkyvyyttä. Lisäksi SM-
kisojen tulokset julkaistaan vuoden viimeisessä Urheiluampuja-lehdessä. Jos tulokset ovat tekstimuodossa, 
noin 24 sivun tuloskoosteen kasaaminen helpottuu huomattavasti. 
 
 
Osta lisenssi netistä 
 
Kilpailu- ja harrastelisenssit myydään tänä vuonna yksinomaan verkon kautta. Lisenssit ostetaan osoitteesta 
www.suomisport.fi. Jos et pääse tietokoneella tai kännykällä nettiin, voit pyytää apua joko seurakaverilta 
tai liiton toimistosta.  
 
Seuran Suomisport-käyttäjä voi ostaa lisenssejä kerralla useammallekin henkilölle.  
 
Ohjeet lisenssin ostamiseen löytyvät Urheiluampujasta 5/17 ja liiton nettisivuilta osoitteesta 
www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/ohjeita-harrastajalle.  
 
 
Suomisport seurojen jäsenrekisterien hallintaan 
 
Vuoden alkukuukausina päivitetään seuroissa jälleen jäsenrekistereitä. Vanha Sporttirekisteri on poistunut 
sekä seurojen että liiton käytöstä, joten päivityksiä sinne ei enää tehdä.  
 
Tämänhetkiset jäsenluettelot viedään joko seurakäyttäjän tai liiton toimiston toimesta uuteen 
Suomisportiin. Tietoturvasyistä toivotaan, että uuden rekisterin myötä jäsenluetteloita ei enää postitettaisi 
seuran ja liiton välillä, vaan seura ja liitto pääsevät samoihin tietoihin käsiksi yhteisen järjestelmän avulla.  
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Ohjeita seurakäyttäjille kootaan liiton sivuille osoitteeseen 
www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/ohjeita-seurakayttajalle.  
 
Onhan sinun seurallasi jo seurakäyttäjä? www.suomisport.fi  
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