Uutiskirje 1/2020

Hallituksen kokouksen 23.2. asioita
Lyijykieltoasia
Ympäristö- ja olosuhdepäällikkö ja toiminnanjohtaja kävivät Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA)
keskustelemassa lyijyn rajoitusehdotuksesta ja kutsuivat ECHAn työryhmän tutustumaan ampumaratoihin.
Vierailu toteutuu 28.1., jolloin käydään Hälvälän radalla.
SAL osallistuu myös ECHAn järjestämään workshopiin 10.-11.2. Helsingissä. SAL jätti joulukuussa
lyijyhaulien ja -luotien totaalikieltoon liittyneessä call of evidence -vaiheessa lausunnon.
Suomisport ja henkilötunnukset
Hallitus sai selvityksen Suomisportin tilanteesta ja keskusteli henkilötunnuksen käytön ongelmista seurojen
kannalta ja laajemminkin Suomisportin haasteista ennen tulossa olevaa Seurapalvelua. Toimistolla on jo
sovittuna Olympiakomitean kanssa palaveri aiheesta. Olympiakomitean vastauksen mukaan
henkilötunnusvaatimuksesta ei kuitenkaan olla luopumassa Suomisportissa tulevaisuudessa. Suomisport on
koko urheilun digitaalinen palvelualusta ja rekisteri, johon on kirjautunut 457 000 liikkujaa. Urheilun piirissä
arvioidaan olevan noin miljoona suomalaista, ja palveluun rekisteröityvien määrä kasvaa sitä mukaan, kun
palvelua kehitetään. Vuonna 2020 suurin kasvu syntyy uuden seurapalvelun myötä. Suomisportia voi
verrata muihin isoihin suomalaisiin digitaalisiin palveluihin, kuten Omavero tai Kanta-palveluun.
Henkilötunnuksen kerääminen on ainoa pätevä identifioinnin keino näin suuressa henkilörekisterissä, ja sen
keräämiseen on lainmukainen oikeusperuste. Henkilötunnuksen loppuosa ei näy henkilön tilitä hänelle
itselleen, seurakäyttäjälle eikä liittokäyttäjälle. Vain palvelun pääkäyttäjällä Olympiakomiteassa on pääsy
siihen mahdollisten virhetilanteiden korjaamista varten.

Pukeutuminen kilpailuissa
Hallitus lisäsi Kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin seuraavan kohdan:
”Urheilijaa kehotetaan SM-kilpailuissa, myös kilpasuorituksen aikana, käyttämään edustamansa seuran
virallista vaatetusta tai vähintään seuran virallista paitaa, mikäli se lajin erikoisvaatimukset ja sääolosuhteet
huomioiden on mahdollista. Samaa käytäntöä suositellaan noudatettavan myös muissa kotimaisissa
kilpailuissa.
Seuroja kehotetaan ohjeistamaan urheilijoitaan, mikä on seuran virallinen vaatetus SM-kisoissa.
Maajoukkuevaatetus ei ole tarkoitettu kansalliseen kilpailutoimintaan eikä sen käyttäminen kansallisessa
kilpailutoiminnassa, jossa urheilija edustaa seuraansa, ole sallittua.”

Muutoksia liiton valmennusorganisaatiossa
Jorma Korhonen nimettiin skeetin nuorten ja B-maajoukkueen valmentajaksi Pentti Saaren seuraajaksi.

Norjalainen Anne Grethe Jeppesen kiväärin valmentajaksi
Hän osallistuu kiväärin maajoukkuevalmennukseen ja toimii osaksi valmentajana SAL:n nykyisille
kiväärivalmentajille sekä kehittää valmennuksen sisältöä ja osallistuu maajoukkueurheilijoiden
valmennukseen.
Valmennuksen johtajan ja valmentajien jatkosopimukset
Valmennuksen johtajan ja valmentajien määräaikaiset työsopimukset päättyvät 31.12.2020.
Kaikki valmennuksen katkolla olevat tehtävät laitetaan avoimeen hakuun kesäkuussa. Ensimmäisenä
nimetään valmennuksen johtaja, jotta tämä voi vaikuttaa muun valmennusorganisaation nimeämiseen.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus jakoi vastuualueet ja seurantavastuut lajijaostoista seuraavasti:
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
PV-yhteistyö: Johanna Björkroth, Vesa Nissinen
Lakiasiat ja lausunnot (myös kurinpitovaliokuntapaikka): Jaakko Hyvätti, Antti
Hannula
Talousasiat: Jaakko Hyvätti, Veli-Pekka Karvinen
Lisäksi lajijaostot
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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

Liittovaltuuston kevätkokous ja ylimääräinen liittokokous
Liittovaltuuston kevätkokous ja ylimääräinen liittokokous sääntöuudistukseen liittyen pidetään la
25.4.2020.
SM-viikko 2021
Ampumaurheiluliitto on mukana Salon SM-viikolla heinäkuussa 2021 practicalin action air -kilpailun
muodossa.

Aluejaostojen valtuustoedustajat
SAL:n kokouksessa 2018 hyväksytyt uudet aluejaostojen säännöt määrittävät aluejaostoja valitsemaan
kevätkokouksissaan (mikäli vuorossa) alueen liittovaltuustojäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä.
Vastaa seurakyselyyn 20.2. mennessä!
SAL:n seurakysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2017. Nyt on aika uusia kysely ja katsoa, missä
asioiden suhteen tällä hetkellä mennään. Liiton strategiaa vuosille 2021-2024 ollaan parhaillaan laatimassa,
ja on tärkeää, että seurojen ääni tulee siinä kuuluviin. Kyselyn tarkoituksena on hankkia pohjatietoa sekä
liiton toiminnan kehittämiseen että seurojen omien kehittämistoimien tukemiseen. Kyselyssä on paljon
samoja kysymyksiä, kuin kolme vuotta sitten toteutetussa kyselyssä, mutta mukana on myös uusia,
strategiatyön kannalta ajankohtaisia kysymyksiä.
Seurakysely on avoinna 20.2.2020 asti osoitteessa https://forms.gle/LhPUXQywdV5vPrTJ8
Kaikkien vastanneiden seurojen kesken arvotaan kolme Viking Linen lahjakorttipakettia seurojen
hallituksille.

Seurojen vuosi-ilmoitukset 15. helmikuuta mennessä
Seurojen vuosi-ilmoitukset ilmoitetaan nykyään liiton nettisivuilla Seuroille-osiossa sähköisessä palvelussa.
Palvelu toimii samoilla tunnuksilla kuin millä haetaan kilpailujen järjestämislupiakin. Seuran tiedot tulee olla
päivitettyinä 15.2. mennessä. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/seuran-vuosi-ilmoitus/

Nuorten tehoryhmään 78 urheilijaa
Ampumaurheiluliitto on nimennyt nuorten tehoryhmään 78 ampumaurheilijaa, joista uusia on
ilahduttavasti 25.
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2019/12/20/ampumaurheiluliitto-nimesi-78-urheilijaanuorten-tehoryhmaan/

Kilpailuvaliokunnan tiedotuksia
SAL järjestää 27.2.-7.3.2021 ilma-aseiden EM-kilpailut Lohjalla, Kisakallion urheiluopistolla.
Ilma-aseiden SM-kilpailu
Ilma-aseiden SM-kilpailu sarjoissa M, N, M20 ja N20 (10m liikkuvan maalin lajeissa on suunniteltu
kilpailtavan lisäksi myös M/N18-, M/N16- ja Y14-sarjoissa) järjestetään Lohjalla 12.-14.2.2021. Tällä
testikilpailulla koeponnistetaan niin toimitsijaväkeä, fasiliteetteja kuin ratalaitteitakin, jotta varmistutaan
EM2021-kilpailujen sujuvasta läpiviennistä.
SAL:n kilpailuvaliokunta julistaa seurojen ja seurayhtymien haettavaksi vuoden 2021 muut ilma-aseiden
SM-kilpailut seuraavasti:
– ilmakiväärin ja -pistoolin SM2021-kilpailut ikäsarjoissa M/N18, M/N16, M/N50, M/N60, Y70, Y75, Y80
sekä vastaavat liikunta- ja näkövammaisten sarjat

– ilmakiväärin ja -pistoolin pari-SM2021-kilpailut Y50-sarjassa (voidaan järjestää ilmakiväärin ja -pistoolin
ikäsarjojen SM-kilpailun yhteydessä)
– ilmakiväärin asento- ja makuu-SM2021-kilpailut kaikissa KY-sääntöjen mukaisissa sarjoissa
– ilmakiväärin ja -pistoolin erilliset joukkue-SM2021-kilpailut kaikissa KY-sääntöjen mukaisissa sarjoissa
– ilmaolympiapistoolin SM2021-kilpailut kaikissa KY-sääntöjen mukaisissa sarjoissa
– liikkuvan maalin SM2021-kilpailut ikäsarjoissa M/N50, M/N60, Y70, Y75, Y80
– liikkuvan maalin putoavien taulujen SM2021-kilpailu kaikissa KY-sääntöjen mukaisissa sarjoissa
Kisakallion Susi-Centerissä on mahdollista järjestää jokin/jotkin yllämainituista SM-kilpailuista testi-SMkilpailun ja EM-kilpailujen välisenä viikonloppuna eli 19.-21.2.2021, mutta ilman EM2021-organisaatioon
kuuluvaa väkeä. Muita mahdollisia ilma-SM2021-kilpailujen järjestämisajankohtia voivat olla ilma-EM2021kilpailujen jälkeiset viikonloput, mutta huomattakoon että:
– 13.-14.3.2021 on varattu reserviläisjärjestöjen ilma-asemestaruuskilpailuille
– 26.-28.3.2021 SML:n mestaruuskisat ilma-aseilla (Sonkajärvi): koskee lähinnä liikkuvan maalin ampujia
– 2.-5.4.2021 on pääsiäinen
– Kultahippufinaali 2021 järjestetään Kankaanpäässä mahdollisesti huhtikuun puolen välin aikoihin.
Ilma-aseiden aluemestaruuskilpailut 2021
Huomautettakoon myös, että vuoden 2021 ilma-aseiden aluemestaruuskilpailujen ajankohdaksi SAL:n
kilpailuvaliokunta suosittaa aluejaostoille KY-säännöistä poiketen vuoden 2021 tammikuun viimeistä
viikonloppua, sillä Mikkelin Ampujille on jo ehditty myöntää ennätyskelpoiset 12. Markun ilma-asekilpailut
järjestettäväksi 6.-7.2.2021 ja ilma-aseiden SM-kilpailut järjestetään Lohjalla 12.-14.2.2021.
SAL:n kilpailuvaliokunta pyytää vuoden 2021 muiden ilma-aseiden SM-kilpailujen
järjestämislupahakemuksia toimitettavaksi 1.3.2020 mennessä.

Kultahippukilpailijoiden jäsenyyksistä selvennys
Tammikuun aikana on noussut paljon kysymyksiä Kultahippujäsenten kilpailuihin osallistumisen
vaatimuksista. Kultahippupassi toimii nuorilla lisenssinä ja vakuutuksena harrastukseen ja on riittävä
ampumakouluun sekä harrastustoimintaan, mutta kilpailutoimintaan osallistuessa nuoren tulee olla seuran
rekisteröity jäsen ja häneltä olisi löydyttävä SuomiSport ID.
Alaikäisten jäsenten ID:t saadaan ensisijaisesti niin, että alaikäisen huoltaja luo itselleen profiilin
SuomiSport-palveluun ja lisää oman profiilinsa yhteyteen lapsen.
SuomiSport-ID:n luominen ei seuroille aiheuta lisäkustannuksia.
Ohjeet SuomiSport ID:n luomiseen ja lapsen lisäämiseen (https://www.ampumaurheiluliitto.fi/wpcontent/uploads/2018/01/Pikaohje-Suomisport-rekister%C3%B6ityminen-ja-profiilin-luominen.pdf)
Lisätietoja aiheesta: olli.torni@ampumaurheiluliitto.fi tai 0400 930527

Ylituomarikurssi 21.3.2020
Kilpailuvaliokunta järjestää ylituomarikurssin 21. maaliskuuta Kuortaneen Urheiluopistolla.
Lajeina ainakin kivääri, pistooli, haulikko ja liikkuva maali, myös muissa lajeissa, joissa tarvetta ilmenee.
Ilmoittautumiset: olli.torni@ampumaurheiluliitto.fi tai kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi

Ilmoita nimesi lisäksi lajisi ja seura.
Palkintojen verotukseen muutos 1.1.2020
Palkintojen verotus muuttui edellisen kerran vuoden 2019 alussa tulorekisterin myötä. Muutokset
herättivät paljon keskustelua. Uusi ohje on annettu 31.12.2019. Kilpailupalkinnon antajan
ilmoittamisvelvollisuutta on muutettu vuodesta 2020 lähtien siten, että enintään 100 euron arvoiset
kilpailupalkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin vain, jos palkinnon antaminen liittyy työ- tai
palvelussuhteeseen.
Myös ennakonpidätysvelvollisuutta kilpailupalkinnosta on muutettu 1.1.2020 alkaen siten, että enintään
100 euron arvoisista kilpailupalkinnosta ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.
Kuitenkin urheilijan, joka verovuonna saa kilpailupalkintoja yli 100 euron arvosta, on ilmoitettava saamansa
palkinnot omassa verotuksessaan.
Rahanarvoisena tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon.
Arvoltaan merkityksettömät palkintoesineet ja tavarapalkinnot kuten pokaalit, mitalit, lippikset,
karkkipussit, kahvipaketit yms. eivät kuitenkaan ole veronalaista tuloa.
Palkinnon saajalla on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot.
Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi kilpailuun osallistumisesta aiheutuneet välittömät menot, kuten
mahdolliset osallistumismaksut ja matkakulut.
Lisätietoja aiheesta on verohallinnon sivuilla https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/75204/palkintojen-verotus2/
Uusi nuorisoseurapalkinto Vehasen malja
SAL:n 100-vuotisjuhlavuoden perintönä liitolle tulee uusi pysyvä palkinto, Vehasen malja. Palkinnolle on
antanut nimensä liiton kunniapuheenjohtaja Alpo Vehanen, joka toimi myös yhtenä juhlavuoden
lahjoittajista liiton nuorisotyöhön.
Vehasen malja jaetaan ensimmäisen kerran keväällä 2021 vuoden 2020 ansioista. Palkinto on 1000 euron
stipendi nuorisotyöhön ja se jaetaan yhdelle seuralle vuosittain. Sama seura ei kuitenkaan voi saada
palkintoa peräkkäisinä vuosina. Palkinto myönnetään suurimman pistemäärän saavuttaneelle seuralle, kun
tarkastellaan seuran koulutettujen valmentajien ja ohjaajien määrää, nuorten osallistumista kilpailuihin,
alle 20-vuotiaiden jäsenten määrää ja sen kehitystä, järjestettyjen ampumaurheilukoulujen tai muiden
vastaavien alkeiskurssien määrää ja tähtiseurastatusta. Tarkemmat säännöt löytyvät liiton sivuilta
osoitteesta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/vehasen-malja/

