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Ylimääräinen liittokokous Tampereella – kellonaika muuttunut!
Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) ylimääräinen liittokokous pidetään lauantaina 6. huhtikuuta alkaen klo
16.00 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa (Ilmailunkatu 20, Tampere). Valtakirjojen tarkastus alkaa
klo 15.00. Huomaathan, että kokouksen alkamiskellonaikaa on myöhäistetty kolmella tunnilla alunperin
ilmoitetusta.
Kokouksessa käsitellään toistamiseen varsinaisessa liittokokouksessa 24.11.2018 hyväksytty
sääntömuutosesitys SAL:n sääntöihin. Lisäksi keskustellaan liiton jäsenmaksuista ja seurojen odotuksista
liiton toiminnan suhteen lähetekeskusteluna liittovaltuustolle, jonka kevätkokous on viikkoa myöhemmin
eli 13. huhtikuuta.
Kokouskutsu ja kokousmateriaalit on lähetetty postissa jäsenseurojen yhteyshenkilöille. Ne löytyvät
yhdessä ilmoittautumislomakkeen kanssa myös liiton sivuilta
osoitteesta www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/materiaalisalkku/liittokokous.

Palkinnot ilmoitettava uuteen tulorekisteriin
Urheiluseuran tulee nykyisin ilmoittaa uuteen tulorekisteriin jakamansa kilpailupalkinnot
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2019/03/21/palkinnotkin-ilmoitettava-tulorekisteriin/

Hae ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin!
- Ohjaajakoulutus: Lammi 14.4. ja Mikkeli 15.6.
- Haku I- ja II-tason valmentajakoulutuksiin on alkanut.
- Hae valmennuksen erikoisammattitutkinnolle (VEAT)
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/

Hae ampumaurheilun yläkoululeiritykseen!
Ammunnan yläkoululeiritystä järjestetään Tanhuvaaran ja Kisakallion urheiluopistoilla alkaen ensi syksynä.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/nuoriso/ylakoululeiritys/

SAL:n hallituksen kokousasioita 17.3.
Liittovaltuuston kokous järjestetään 13. huhtikuuta klo 13 alkaen Vantaan Tikkurilassa Sokos Hotelli
Vantaassa.
Hallitus esittää kevään liittovaltuuston kokoukseen SAL:n pidemmän aikavälin suunnitelmaa. Suunnitelmaa
työstettiin hallituksen kokousta edeltävässä strategiapäivässä 19.3.
Vuonna 2011 perustettu Lakeuden Somottajat on hyväksytty SAL:n jäseneksi. Sen kotipaikka on Ylivieska.
Arvokisavalintamenettelyyn liittyvä avoin kysely julkaistiin 19. helmikuuta, ja kyselyn vastausaika päättyi
10.3. Vastauksia saatiin 115. Tarkempi analyysi tehdään maalis-huhtikuun aikana, ja se viedään VJR:lle
jatkotyöstöön. Valmentajat käyvät keskustelua tulosten pohjalta kevään ja kesän aikana leireillä.

SAL haki viime vuoden lopussa Urlus-säätiöltä avustusta vuodelle 2019 ympäristölupahankkeeseen ja
jatkoavustusta tulosjärjestelmäprojektille. Urlus-säätiö myönsi SAL:lle vuodelle 2019 yhteensä 37 000 euron
suuruisen avustuksen, josta enintään 7 000 euroa saa käyttää tulosjärjestelmään ja loppuosa
ympäristölupahankkeeseen Uudellamaalla. Lisäksi säätiö sitoutuu tukemaan ympäristölupahanketta
vuosien 2020-2021 aikana 30 000 eurolla per vuosi, mikäli hanke lähtee suunnitellusti liikkeelle.
Ampuma-aseasetus on lausuntokierroksella. Mikko Taussi valmistelee SAL:n lausuntoa ja tuo sen
hallituksen käsittelyyn.
Seurojen jakamien palkintojen verokohteluun on tullut verohallinnon päättämä muutos, joka on
aiheuttanut hämmennystä seurakentällä. Verohallinnon sivuilla kyseisen ohjeen kohdalla on maininta “ohje
on päivitettävänä”. Verohallinnosta on tiedusteltu, milloin päivitetty ohje olisi saatavilla, mutta tämä ei ole
heillä itselläänkään tiedossa. Nyt selvityksen alla on voimassa oleva ohjeistus, josta välitetään tieto
seuroille.

