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Hallituksen kokousasioita 22.4.
SM-kilpailut
Kilpailuvaliokunta oli sähköpostikokouksissaan päättänyt uusista päivämääristä koronaviruksen takia
perutuille ilma-aseiden SM-kilpailuille ja ilmaolympiapistoolin SM-kilpailuille ja esitti niitä hallitukselle
hyväksyttäväksi. Lisäksi compacin ja sportingin SM-kisoista esitettiin uudet päivämäärät.
Uudet ajankohdat ovat esityksen mukaisesti:
SM Compac 22.-23.8.2020 (IA)
SM English Sporting 200 kiekkoa 12.-13.9.2020 (OulA)
SM Ilmakiväärin asento- ja makuu 7.-8.11.2020 (TSA)
SM Ilmaolympiapistooli 14.-15.11.2020 (RSA)
SM Ilmakivääri ja -pistooli 4.-6.12.2020 (TSA)
Strategia 2021-2024
Hallitus käsitteli maaliskuun kokouksessaan Ampumaurheiluliiton uutta strategiaa 2021-24. Strategian
luonnos on ollut liittovaltuuston kommentoitavana. Päälinjat ovat samansuuntaiset. Asian käsittely jatkuu
seuraavassa kokouksessa 19. toukokuuta.
Koronavirustilanne
Hallitus kävi läpi ajankohtaiskatsauksen koronavirustilanteen vaikutuksista ampumaurheiluun.
Ajankohtaista koronavirustilanteeseen liittyen
Suomen hallitus linjasi keskiviikkona, että yli 500 hengen tilaisuuksien järjestämiskieltoa jatketaan ainakin
31.7. asti. Aiemmin on kielletty yli 10 hengen kokoontumiset 13. toukokuuta asti, ja tämän kiellon jatkon
suhteen eilinen päätös ei vielä tuonut selvyyttä. Päätöksiä asiassa on luvassa näillä näkymin 3. toukokuuta.
Seurojen tulee noudattaa Suomen valtiojohdon ja SAL:n linjauksia, mutta rajoitusten päättyessä ne seurat,
jotka ovat saaneet järjestämisluvan kisoilleen, voivat halutessaan pitää kilpailunsa. Rajoitusten päätyttyä
kilpailujen perumisesta päättävät yhdessä kilpailun järjestäjä(seura) ja kisan TA (KY/2020, 3.4.3). Jos
kilpailun järjestäjä on jo tehnyt ennakoivasti päätöksen kisan perumisesta ennen rajoitusten päättymistä,
ellei kyse ole SM-kilpailusta, tulee kilpailua hakea uudestaan. SM-kisojen tapauksessa kilpailuvaliokunta
harkitsee, löytyykö loppuvuoden kilpailukalenterista tilaa kyseisille SM-kisoille.
Menettely kilpailun siirtämiseksi
Mikäli kilpailun järjestäjä haluaa määrittää peruuntuneelle kilpailulle uuden ajankohdan (vielä samalle
kalenteri- ja kilpailuvuodelle), niin ajankohdan muutoksesta on ehdottomasti ilmoitettava kilpailun

järjestämisluvan myöntäjälle (ISSF-lajien SM- ja kansalliset kisat: kilpailuvaliokunta, ISSF-lajien avoimet
alueelliset kisat: aluejaostot, ei-ISSF-lajien kisat: lajijaostot). Kansallisella tasolla peruuntuneita kisoja ei
automaattisesti siirretä ensi vuodelle eli ensi vuoden osalta edettäneen ihan normaalisti
hakemusmenettelyn kautta (peruuntuneet SM2020-kisat voivat vaikuttaa myös 2021 SM-kisoihin).
Vaihtoehtona on täyttää uusi kilpailun järjestämislupahakemus ja tällöin KVK (tai alue- tai lajijaosto)
käsittelee hakemuksen uudelleen ja pystyy sovittelemaan ajankohtia muiden kilpailujen ja SAL:n muiden
tapahtumien kanssa. On muistettava, että etenkin talvikaudella kiväärillä ja pistoolilla on paljon
yhteiskisoja, joten koordinointia tarvitaan eri lajienkin välillä.
Tuomarikortit
Kokoontumisrajoitusten vuoksi tuomarikoulutusten pitäminen on tällä hetkellä mahdotonta ainakin 13.
toukokuuta asti. KVK on jo aiemmin keväällä tehnyt päätöksen ylituomarikurssin
peruuttamisesta/siirtämisestä ja silloin linjannut vanhentuneiden ylituomarikorttien voimassaolon
jatkamisen. Samaa linjaa noudattaen nyt on päätetty myös 31.12.2019 vanhentuneiden 1- ja 2-luokan
tuomarikorttien voimassaolon jatkamisesta 31.12.2020 asti.
2-luokan tuomarikoulutusta valmistellaan tällä hetkellä myös sähköiseksi koulutukseksi, joka on
ensimmäisten lajien kohdalla käytössä näillä näkymin toukokuun lopussa.
Hallituksen esitys eduskunnalle väliaikaisesta lakimuutoksesta
Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen tekemä esitys laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja
tietyistä muista laeista koronavirustilanteen takia. Esityksessä ehdotetaan poikettavan mm. yhdistyslain
yhdistyksen kokousta koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun
2020 loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020
loppuun mennessä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tietyin edellytyksin poikettavaksi säännöksistä ja
sääntömääräyksistä, jotka rajoittavat valtuutetun käyttöä ja etäosallistumista mm. yhdistysten kokouksissa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa syyskuun 2020 loppuun.
Liikunnan ja urheilun tukipaketti
Eduskunnan käsittelyssä on lisätalousarvio, jossa esitetään koronaviruspandemian vuoksi vaikeuksiin
ajautuneelle seura- ja järjestökentälle sekä liikunnan koulutuskeskuksille lähes 19,6 miljoonan euron tukea.
Jos lisätalousarvio hyväksytään eduskunnassa, liikunnan ja urheilun kriisirahoituskokonaisuus jakautuisi
seuraavasti:
- Seuratoiminnan tukeen 11 miljoonaa euroa.
Tuella korvataan seurojen kiinteitä kustannuksia tilojen ja pienissä määrin henkilöstön
osalta, mahdollistetaan etäharrastamisen ja -valmentamisen menetelmiä sekä turvataan
seuratoiminnan jatkuvuutta myös kriisin jälkeen.
- Tuki keskeytyneille urheilun kilpasarjoille ja niitä organisoiville lajiliitoille 3 miljoonaa euroa.
- Tuki koronarajoitteiden vuoksi peruuntuneiden urheilutapahtumien aiheuttamiin kuluihin 1,5
miljoonaa euroa.
- Tuki liikunnan koulutuskeskuksille noin 4 miljoonaa euroa
OKM julkaisee tarkemmat ohjeet tukien hakemiseen liittyen, kun päätös lisätalousarviosta on tehty.
Sääntömuutoksia
ISSF:n sääntömuutosten myötä sääntötyöryhmä on työstänyt uusia kansallisia sääntöjä (kivääri ja haulikko).
Ampumaurheiluliiton hallitus hyväksyi uudet säännöt esitetysti, ja säännöt tulevat voimaan 1.5.2020.
Viimeistellyt versiot laitetaan SAL:n nettisivuille.

AHF:n kokous 22.4.
Ampumaharrastusfoorumin (AHF) kokous pidettiin 22. huhtikuuta. Kokouksessa päätettiin jatkaa AHF:n
toimintaa. Syksylle on suunnitteilla seminaari näillä näkymin lyijyyn liittyen.
Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous on 19. toukokuuta.
Uutislinkkejä
OKM:n kehittämistukipäätökset
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/21/nosa-sai-okmn-kehittamistukea/
Unelmien liikuntapäivä 10.5.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/04/21/unelmienliikuntapaiva-seuroissa-10-5-2020/
Ammunnan yläkoululeiritys Tanhuvaarassa 2020-21. Haku 3. toukokuuta mennessä.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/06/hae-ampumaurheilun-ylakoululeiritykseen-tanhuvaaranurheiluopistolle-3-toukokuuta-mennessa/
Pete Patruuna kevätkisa 2020 on käynnissä
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/09/pete-patruuna-kevatkisa-2020-alkaa/
Hae 1-tason valmentajakoulutukseen
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/20/ilmoittaudun-1-tason-valmentajakoulutukseen/
Harjoitella voi hyvinkin kotona
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/10/harjoitella-voi-hyvinkin-kotona/
Ilma-aseiden kultahippufinaaleja ei järjestetä tänä vuonna
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/17/ilma-aseiden-kultahippufinaaleja-ei-jarjesteta-tanavuonna/

