
Suomen Ampumaurheiluliiton kokous 24.11. 
 
Suomen Ampumaurheiluliiton kokous järjestetään sääntöjen mukaisesti kahden vuoden välein. Seuraava 
kokous pidetään lauantaina 24.11. klo 10 alkaen Jyväskylässä Scandic Jyväskylä City -hotellissa (Väinönkatu 
3).  
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli muun muassa valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja 
liittovaltuuston jäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päätetään toiminnan ja talouden 
suuntaviivoista seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi ylimääräisenä asiana kokouksessa päätetään liiton 
sääntöjen muuttamisesta. 
 
SAL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan ja enintään yhden 
lisäedustajan. Jäsenyhdistyksille lähetetään kutsu kokoukseen viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.  
 
 
Liittovaltuuston syyskokous 24.11. 
 
Liittovaltuuston syyskokous pidetään lauantaina 24.11. klo 14 alkaen Jyväskylässä Scandic Jyväskylä City -
hotellissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
 
Kokouskutsu lähetetään liittovaltuuston jäsenille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. 
 
 
Grande Finale Kisakalliossa 27.-28.10. 
 
Perinteinen Grande Finale -viikonloppu järjestetään Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla 27.-28.10. 
Lauantaina aloitetaan yhteisesti klo 9.00, jonka jälkeen siirrytään lajiparlamentteihin.  
 
Lauantaina on luvassa myös kiinnostavia puheenvuoroja ennen illan huipentavaa Grande Finale -
gaalaillallista. Sunnuntaina Minna Uusivirta saapuu kouluttamaan harrastajia ja huippu-urheilijoita itsensä 
tai oman seuran markkinoimisessa yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan sekä sosiaalisen median 
hyödyntämisessä. Uusivirralla on aiheesta monipuolinen osaaminen toimittajan, tiedottajan, 
urheilumanagerin ja urheilijan kokemuksella.  
 
Ohjelma: 
 
La 27.10. 
8.00 Ilmoittautuminen alkaa 
9.00 Yhteinen avaus 
9.30 Lajiparlamentit alkavat 
16.00 Ampumarata uudesta näkökulmasta (Lotta Jaakkola) 
16.30 Suomisport seurapalveluna (Hanna Hiilamo) 
19.15 Grande Finale -gaala 
 
Su 28.10. 
9.30 Urheilijan markkinointi, mediasuhteet ja sosiaalisen median hyödyntäminen (Minna Uusivirta) 
12.30 Lounas ja kotiinlähtö 
 
Ohjelma on alustava ja muutokset ovat mahdollisia. Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportin kautta, 
ilmoittautumislinkki ja hinnat löytyvät liiton nettisivuilta. Jos et pysty käyttämään internetiä, voit 
ilmoittautua myös soittamalla liiton toimistoon: Sanna Hellgrén 040 5633 554. Tule mukaan! 
 



Sunnuntaiaamupäivän ohjelma on Minna Uusivirran vetämä ”SoMe uhka vai mahdollisuus”. Minna 
Uusivirta on turkulainen toimittaja, tiedottaja, urheilumanageri ja entinen urheilija. Hänen puheenvuoronsa 
aiheina ovat:  

- mediahallinnan yleiset periaatteet ja perusteet  

- mitä media odottaa urheilijalta 

- miten esiintyä medialle 

- SOME 

- perusteet 

- urheilijan henkilöbrändäys 

- somen hyödyntäminen sekä mahdollisuudet ym. 

Tavoitteena on, että päivän jälkeen jokaisella on paremmat valmiudet median kanssa toimimiseen ja 
käyttäytymiseen, sekä osaamista markkinoida ja ”tuotteistaa” itseään omien tukijoiden löytämiseksi. 
 
Lue lisää ja ilmoittautuminen: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/09/26/grande-finale-ja-
lajiparlamentit-kisakalliossa-27-28-10-2018/ 
 
 
Euroopan kisojen rankingin sisällä seitsemän suomalaista 
 
Järjestyksessään toiset Euroopan kisat pidetään ensi vuoden kesäkuussa Valko-Venäjän Minskissä. Tämän 
hetken tietojen mukaan Suomen ampumaurheilujoukkueen koko on seitsemän urheilijaa, kun kisoissa saa 
olla maata kohden enintään kaksi ampujaa per laji. 
 
Rankingin sisällä ovat  
Kivääri: Juho Kurki (Kankaanpään Ampumaurheilijat) 
Trap: Satu Mäkelä-Nummela (Orimattilan Seudun Urheiluampujat), Marika Salmi (Orimattilan Seudun 
Urheiluampujat), Vesa Törnroos (Lahden Ampumaseura) 
Skeet: Oskari Kössi (Sibbo Skyttegille), Tommi Takanen (Lahden Ampumaseura), Marjut Heinonen (Oulun 
Seudun Haulikkoampujat) 
 
Minskin Euroopan kisoissa on jaossa myös olympiamaapaikkoja Tokioon 2020. Jaossa on yksi paikka per laji. 
 
Ensimmäiset Euroopan kisat järjestettiin Azerbaidzhanin Bakussa 2015. 
 
 
Etsitään vuoden 2018 vakuuttavinta seuratoimijaa! 
 
Löytyykö vuoden 2018 vakuuttavin seuratoimija ampumaurheilun parista ja kenties sinun seurastasi? 
 
Ehdota vakuuttavinta seuratoimijaa, joka sinun mielestäsi ansaitsee kiitoksen. Kolme eniten ääniä 
kerännyttä ehdokasta saa seuralleen OP:n 500-1200 euron seurastipendin. Lisäksi voittaja saa Suomen 
Olympiajoukkueen virallisen Tunturi Poni -polkupyörän ja sellainen arvotaan myös kaikkien kampanjaan 
osallistuneiden kesken. 
 
Olympiakomitean ja OP:n Vuoden vakuuttavin #seuratoimija -kampanja ehdotusaika on voimassa lokakuun 
15. päivään asti. Kahdeksan ehdokasta pääsee äänestysvaiheeseen 1.-25.11. Vuoden vakuuttavin 
seuratoimija -äänestyksen tulokset julistetaan YK:n vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12. 
 
Lue lisää: xx 
 
 



Uudet Kultahippusäännöt julkistettu 
 
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/09/21/uudet-kultahippusaannot-julki/ 
 
 
Kultahippujen ruutifinaalin 2020-21 järjestäjää haetaan 
 
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/08/29/seuraavan-kultahippujen-ruutifinaalin-2020-21-
jarjestajaa-haetaan/ 
 
 
Ilma-aseiden Kultahippufinaalin 2020-21 järjestäjää haetaan 
 
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/08/29/seuraavan-ilma-aseiden-kultahippufinaalin-
2020-21-jarjestajaa-haetaan/ 
 
 
Ilmakiväärin ja -pistoolin parikilpailuja järjestämään! 
 
Seurat voivat järjestää ilmakiväärin ja -pistoolin parikilpailuja avointen alueellisten ja kansallisten kisojen 
yhteydessä tai omina kilpailuinaan. Järjestämisluvan myöntäjä voi suostua kilpailun järjestäjän 
hakemukseen säännöistä poikkeavaan sarjajakoon, esimerkiksi TSA:n avoimet alueelliset kisat, joissa on 
suunniteltu ammuttavan ilmakiväärin tai -pistoolin parikilpailu joko seura-, alue- tai valtakunnallisin 
joukkuein poiketen säännöistä KY 6.3.1, TS 6.18.1.2 ja 6.18.1.3. 
 
Turussa järjestetään 13.10. Lokakuun kisa. Lokakuun kisan jälkeen TSA järjestää parikilpailun 10m kiväärissä 
ja pistoolissa sarjoissa Y20, Y ja Y50 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/wp-content/uploads/2018/09/TSA-Lokakuun-Kisat-2018.pdf  
 
 
Ylituomarikursseja keväällä 2019 
 
SAL:n kilpailuvaliokunta järjestää ylituomarikursseja keväällä 2019:  
 
Haulikon ylituomarikurssi järjestetään Oulussa 23. helmikuuta. Maaliskuun 16. päivänä järjestetään 
ylituomarikurssi kaikissa lajeissa, joissa ilmenee tarvetta. Paikka on vielä avoin.   
 
Alustavia ilmoittautumisia molempiin kursseihin SAL:n toimistoon: Kirsi Kankaanmäki 
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi tai 0400 930 527. Ilmoittautuessasi kerro kummalle kurssille 
ilmoittaudut, nimi, seura ja laji, johon osallistut.  
 
 
Kaikille avoin taitoseminaari Kisakalliossa 30.11.-2.12. 
 
Kaikille avoin tarkkuuslajien taitoseminaari järjestetään Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa 
30.11.-1.12. Seminaarista ja ilmoittautumisesta tulee lisää tietoa myöhemmin Ampumaurheiluliiton sivuille. 
 
Alustava ohjelma  
Pe 30.11. 
12.00 Lounas 
13.00 Taitoharjoittelu/Sami Kalaja 
15.00 Taitoharjoittelu/demo/Kalaja 
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17.30 Päivällinen 
19.00 Workshop: lajien kehittäminen 
 
La 1.12. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Näköfysiologia/Juha Päällysaho 
12.00 Lounas 
13.30 Taitoharjoittelu tarkkuuslajeissa/Kimmo Yli-Jaskari 
15.00 Taitoharjoittelu jousiammunnassa/Juhana Rüster 
17.00 Päivällinen 
18.00 Valmentaminen vammaisurheilussa 
 
Su 2.12. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Psyykkinen valmennus/Päivi Frantsi 
12.00 Lounas 
13.00 Valmentajan vuorovaikutustaidot/Pulmu Puonti 
15.00 Seminaarin päätös 


