
Palauta SAL:n seuran vuosi-ilmoitus 28.2. mennessä! 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto ja alueet keräävät vuosi-ilmoituksella tietoja seurojen toiminnasta vuonna 
2018. Tiedot ovat tärkeitä toiminnan mittareita ja kertovat ampumaurheilutoiminnan laajuudesta 
Suomessa niin seuroille itselleen kuin myös liitollekin. Tärkeää on myös seuran yhteyshenkilöiden tietojen 
päivitys.  
 
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- (lapset ja nuoret) ja harrastepuolen tiedot sekä 
erilaiset tapahtumatiedot ovat myös mukana samoin kuin koulutuksiin liittyvät tiedot.  
Toivottavaa on myös eri lajien harrastajamäärien erittely. 
 
Seuroja pyydetään täyttämään vuosi-ilmoitus 28.2. mennessä. Ohjeet vuosi-ilmoituksen täyttämiseen täältä 
tästä. Vastaa tai rekisteröidy seuran vuosi-ilmoitukseen tästä linkistä: 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/wp-admin/admin.php?page=seuran-tiedot 
 
 
Ylimääräinen liittokokous la 6.4. 
 
SAL:n ylimääräinen liittokokous la 6.4. Tampereella ilma-aseiden SM-kilpailujen yhteydessä 
(sääntömuutosasiat).  
 
 
Verohallinto ohjeistaa urheiluseuroja tulorekisteristä uudella materiaalilla 
 
Tulorekisteri on ollut käytössä tammikuun alusta lähtien. Joillakin seuroilla on ollut haasteita rekisterin 
käytössä. Syy ei kuitenkaan ole ollut tulorekisterissä, vaan seurojen ja liittojen omissa maksukäytännöissä. 
Tulorekisterin myötä seurojen kannattaa nyt viimeistään miettiä omia prosessejaan ja sähköistää 
taloushallintonsa. 
 
Lue lisää: https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/07/verohallinto-ohjeistaa-urheiluseuroja-
tulorekisterista-uudella-materiaalilla/ 
 
 
Hallituksen kokouspäätöksiä 31.1. 
 
SAL:n hallitus on pitänyt vuoden ensimmäisen kokouksensa. Se on perinteisesti jakanut vastuualueita 
sisäisesti eri kehittämiskohteisiin, ja lisäksi seurantavastuut lajijaostoista on jaettu hallituksen jäsenille.  
 
Olosuhteet ja ympäristö (myös ympäristövaliokuntapaikka): Johanna Björkroth, Veli-Pekka Karvinen, Timo 
Haataja 
Vaikuttaminen ja viestintä (myös viestintävaliokuntapaikka): Jaakko Hyvätti, Vesa Nissinen 
Toimintatapojen kehittäminen: Vesa Nissinen, Veli-Pekka Karvinen 
Seuratoiminnan tukeminen: Veli-Pekka Karvinen, Marja Maunula 
Nuorisoasiat (myös nuorisovaliokuntapaikka): Marja Maunula 
OKM, julkishallinto ja yhteiskuntasuhteet: Johanna Björkroth 
Kilpailu- ja sääntöasiat (myös kilpailuvaliokuntapaikka): Curt Sjöblom, Timo Haataja 
Valmennus ja huippu-urheilu (myös valmennuksen johtoryhmäpaikka): Mikko Taussi 
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PV-yhteistyö: Johanna Björkroth, Vesa Nissinen 
Lakiasiat ja lausunnot (myös kurinpitovaliokuntapaikka): Jaakko Hyvätti, Antti Hannula 
Talousasiat: Jaakko Hyvätti, Veli-Pekka Karvinen 
 
Lajijaostot: 
Kiväärijaosto: Antti Hannula 
Pistoolijaosto: Marja Maunula 
Liikkuvan maalin jaosto: Timo Haataja 
Haulikkojaosto: Johanna Björkroth 
Siluettijaosto: Curt Sjöblom 
Mustaruutijaosto: Veli-Pekka Karvinen 
Practical-jaosto: Jaakko Hyvätti 
Kasa-ammuntajaosto: Mikko Taussi 
 
Tulosjärjestelmäprojekti 
 
Tulosjärjestelmäprojektia käsiteltiin hallituksen kokouksissa viime kesän ja syksyn aikana. Nyt hallitus valitsi 
järjestelmän toteuttajaksi Jukka Karvosen.  
 
Ympäristölupapalvelun hinnoittelu 
 
SAL ja Metsästäjäliitto ovat käyneet keskusteluja yhteistyössä tehtävän ympäristölupapalvelun 
hinnoittelumallista. Mallissa tehdään selvä ero SAL:n ja SML:n jäsenseurojen ja muiden tahojen välillä, sillä 
palvelu nähdään ensisijaisesti jäsenetuna seuroille. 
 
Hinnoitteluperiaatteet on nyt hyväksytty, ja toiminnanjohtaja on valtuutettu tarvittaessa hienosäätämään 
mallia yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa. Ympäristölupapalvelu pitää sisällään lupaprosessin hoitamisen 
muttei erillisselvityksiä kuten melu-, pinta- tai pohjavesi- eikä maaperätutkimuksia. 
 
 
Tietoa Kultahippufinaaleista 
 
Salon Seudun Ampujat (SaSA) tiedottaa tulevista Kultahippufinaaleista 27.-28. huhtikuuta. 
 
https://www.sasa.fi/kultahippufinaali-salossa-27-28-/ 
 
 
SAL100-mainosliput 
 
SAL100-mainosliput on toimitettu alueille. Voit kysellä niitä tapahtumiisi oman alueesi vastuuhenkilöiltä!  
 
 
Tilaa SAL100-juhlavuoden tuotteita 
 
Seurat ja alueet voivat tilata liiton koordinoimassa yhteistilauksessa SAL100-juhlavuoden tuotteita 
omakustannushintaan esimerkiksi jaettavaksi tapahtumissa, kisoissa ja kursseilla. Tuotteita ei ole 
tarkoitettu myyntituotteiksi, vaan juhlavuoden varainkeruutuotteena toimii Unelma-arpa tai myöhemmin 
keväällä näillä näkymin ilmestyvä vastaava Sporttiarpa, jossa ampumaurheilulla on oma ulkoasuversionsa.  
 
Tilausaikaa on jatkettu, sillä tilauksia ei aiempaan määräaikaan mennessä tullut. Tilaukset tulee tehdä 
viimeistään 28. helmikuuta.  
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Katso tuotteet ja tilaa: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/sal100-tuotteiden-tilaus/  
 
Heijastimia on jo saapunut erä liiton toimistolle, joten niiden osalta alueiden/seurojen tilausmäärä voi olla 
hyvinkin pieni. SAL lahjoittaa 100-vuotisjuhlavuonna heijastimia ampumaurheilukoululaisille. Heijastimet 
lähetetään automaattisesti kultahippupassitilausten mukana. Jos kultahippupassit tilattiin ennen kuin 
heijastimet saapuivat tammikuun puolivälissä, heijastimia voi tiedustella Kirsi Kankaanmäeltä, 
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi. 
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