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Hallituksen kokous 20.2. 
 
Ylimääräinen liittokokous 
 
Sääntömuutosesityksen takia järjestettävä ylimääräinen liittokokous pidetään kevään liittovaltuuston 
kokouksen yhteydessä 25. huhtikuuta Vantaalla. Ylimääräisen kokouksen asialistalla on sääntömuutos. 
 
Säännöt on hyväksytty kertaalleen edellisessä ylimääräisessä kokouksessa lokakuussa 2019.  
 
Huippu-urheilulaki 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt selvityksen huippu-urheilulain tarpeellisuudesta ja 
sen mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Ministeriön asettama selvityshenkilö pyysi lausuntoa 21. 
helmikuuta. Lausuntoa on työstetty Olympiakomitean johdolla lajiliittojen toiminnanjohtajien kanssa.  
 
Ampumaurheiluliitto allekirjoittaa Olympiakomitean ja suurimpien liittojen kanssa muotoillun lausunnon. 
 
ESC:n teknisen komitean kokous 
 
Euroopan ampumaurheiluliiton (ESC) teknisen komitean kokous pidettiin Strasbourgissa helmikuun alussa. 
Mikko Taussin toimittaman raportin mukaan kansainvälisten arvokilpailujen osalta on lajia kehittävissä 
toimielimissä keskusteltu siitä, pitäisikö kehittää kilpailuihin osallistumisoikeutta. Esimerkkinä mainittiin 
muun muassa, että MM-kilpailujen osallistujat valittaisiin jonkinlaisen ranking-järjestelmän pohjalta. Tämä 
saattaisi johtaa siihen, että jotkut maat eivät saisi osallistujia lainkaan.  
 
Kiväärivarusteiden osalta tultaneen vaatesäännöksiä muuttamaan siten, että ne ovat joustavampia, mutta 
sen lisäksi saatetaan kieltää joitain nykyisenkaltaisia varusteita tai niiden käyttöä ammunnan eri vaiheissa. 
Kilpailuja, erityisesti finaalikilpailuja on pohdittu yksinkertaistettavan ja lyhennettävän, mutta niiden 
mielenkiintoa lisättäneen teknologian, kuten sykemittareiden, huojuntaa ilmaisevien voimalevyjen tai 
aseen heiluntaa osoittavien laitteiden avulla.  
 
Finaalit ammutaan jatkossa hit/miss-periaatteella. Vielä ei olla päädytty erityisiin raja-arvoihin.  
 
Suomen järjestämien vuoden 2021 EM-kilpailuiden osalta kysymys on mielenkiintoinen, koska ne ovat 
uuden olympiadin, siis mahdollisten uusien sääntöjen, ensimmäiset kansainväliset arvokilpailut. SAL:n 
sääntöjen osalta pitää valmistautua uusien sääntöjen käyttöönottoon, mutta myös mahdollisten 
kansallisten poikkeuksien jättämiseen jonkin pituiseksi siirtymäajaksi.  
 
Kansainvälistä tuomaripätevyysjärjestelmää kehitetään siten, että nykyiset A- ja B-luokat yhdistetään vuo-
den 2021 alusta alkaen. Nyt voimassa olevia kivääri- ja pistooli-B-kortteja ei tulla uudistamaan anomuksen 
(kokemuksen) perusteella, mikäli tuomarilla ei ole EST-pätevyyttä. Jatkossa kansainvälisen kortin saamisen 
ehtona on EST-pätevyys. 
 
Valtionavustukset 
 
Kuten Ampumaurheiluliiton nettisivuilla on jo uutisoitu, Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi liitolle 
728 000 euron suuruisen yleisavustuksen. Se on sama kuin viime vuonna, jolloin avustus nousi merkittävästi 
erityisesti liiton laadukkaan antidopingohjelman ansiosta.   
 



Practicalin valmennuskoordinaattori 
 
Ampumaurheiluliiton hallitus päätti, että Kari Kivistön kanssa tehdään valmentajasopimus. Viime vuonna 
kehitettäväksi otettu valmennusjärjestelmän laajentaminen on kehittynyt siihen pisteeseen, että 
hallituksen mukaan oli tarpeen nimetä practicaliin valmennuskoordinaattori.  
 
Kivistö oli jo viime vuonna mukana kehitystyössä. Valmennusohjelma on hänellä valmisteilla helmikuun 
loppuun mennessä Ville Häyrisen tukemana.  
 
Muita asioita 
 
Grande Finale järjestetään Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa 24.-25. lokakuuta. SAL:n 
kokous on 25.10.  
 
Selvitettiin liikkuvan maalin esittämistä ISSF:lle olympiaohjelmaan, mutta koska muilta Euroopan mailta ei 
aloitteita ole tulossa, ei SAL lähde tässä vaiheessa asiaan reagoimaan. 
 
Hallituksen seuraava kokous  
 
Ampumaurheiluliiton hallituksen seuraava kokous on 17. maaliskuuta.  
 
 
Muista ostaa lisenssi! 
 
Lisensseihin liittyvä vakuutus on voimassa vasta, kun se on ostettu. Siksi lisenssi kannattaa ostaa vuoden 
alussa, vaikka ensimmäinen kilpailu olisi vasta myöhemmin.  
 
Katso lisätiedot lisensseistä osoitteesta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-
vakuutukset/osta-lisenssi/  
 
 
EU:n kaavailemasta lyijyrajoituksesta keskusteltiin ECHAssa 
 
EU-komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn 
kieltämiseen metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Suomen Ampumaurheiluliitto on 
aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon ja tekee tiivistä 
yhteistyötä muiden asealan toimijoiden kesken sekä Kemikaaliviraston kanssa.  
 
Ampumaurheiluliitto osallistui 10.-11. helmikuuta kemikaaliviraston järjestämään workshopiin, jossa 
kuultiin näkemyksiä rajoitusesityksen valmistelun pohjalle. Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja 
olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola esitteli Suomessa ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa käytettäviä 
parhaita käyttökelpoisia tekniikoita. 
 
Ampumaurheiluliiton näkemyksen mukaan ampumaradat pitäisi jättää lyijyrajoitusten ulkopuolelle, koska 
lyijyn ja muiden ammunnasta seuraavien päästöjen mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan 
tehokkaimmin hallita ympäristölupajärjestelmällä. Tämä näkemys sai kannatusta workshopin osallistujien 
keskuudessa, ja kemikaalivirasto näkee yhtenä mahdollisena vaihtoehtona ”eurooppalaisen BATin” eli 
yhtenäisten parhaiden tekniikoiden luomisen ampumaradoille. Kemikaalivirasto jatkaa asian työstämistä 
siten, että syksyllä on luvassa varsinainen rajoitusehdotus. 
 
Nyt käytävä prosessi ei ole ensimmäinen lyijyn rajoittamiseen tähtäävä prosessi. Vuonna 2017 valmistui 
ECHA:n nykyinen kosteikkoalueita ja lyijyhauleja koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys, joka kieltäisi lyijyn 
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käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. Tätä 
rajoitusehdotusta on käsitelty REACH-komitean kokouksessa viimeksi 4. helmikuuta, mutta se ei edennyt 
vielä äänestykseen maiden eriävien näkemysten takia.  
 
Suomen Ampumaurheiluliitto jatkaa molemmissa lyijyrajoituksissa aktiivista vaikuttamista. 
 
 
Kehitä ampumaseuraasi Tähtiseuratyökaluilla 
 
Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja 
tavoitella myös itselleen jopa Tähtimerkkiä.  
 
Palvelussa urheiluseurat  voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton 
tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen ja seuralle maksuton. Sieltä löytyvät 
tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditoinnissa. 
 
Lisää SAL:n nettisivuilla: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/nuoriso/tahtiseurat/ 
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