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Uutiskirje 9/2020 
 
 
Hallituksen kokousasioita 19.5. 
 
Liittovaltuuston kokous 14.6. 
 
Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kokous päätettiin koronatilanteen vuoksi aiemmin siirtää alustavasti 
sunnuntaille 14. kesäkuuta. Hallitus vahvisti kokouspäivän tiistain kokouksessaan. 
 
Kokous pidetään Vantaalla siten, että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista Teams-sovelluksen 
kautta. Osallistujien tulee ilmoittautua 11. kesäkuuta mennessä ja kertoa, osallistuuko kokoukseen 
paikanpäällä vai etänä.  
 
Eduskunta on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa väliaikaisen poikkeamisen muun muassa yhdistyslaista. 
Liittovaltuuston kokouksen siirtäminen ja sen järjestäminen etäyhteyksin on siis mahdollista poikkeustilan 
aikana. Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 31. toukokuuta saakka, jonka jälkeen 
voimassa on 50 henkilön kokoontumisrajoitus. Riskiryhmiin liittyvät rajoitukset eivät kuitenkaan ole 
toistaiseksi muuttuneet.  
 
Liittovaltuuston kokouksessa ei sallita valtakirjalla edustamista. Valtuutetun edustaminen valtakirjalla 
toisen valtuutetun toimesta voisi SAL:n tapauksessa tarkoittaa enintään kolmea valtakirjaa, mutta määrä 
riippuu kokouksessa edustettujen äänimäärästä. Koska valtakirjamahdollisuutta ei voida tarjota 
tasapuolisesti kaikille, ja on epäselvää, kenen valtakirja mahdollisesti pitäisi hylätä, jos määrä ylittyy, 
valtakirjalla edustamista ei sallita, hallitus päätti. 
 
Valmentajahaku 
 
Ampumaurheiluliiton hallitus päätti tammikuun kokouksessaan, että kaikki valmennuksen katkolla olevat 
tehtävät laitetaan avoimeen hakuun kesäkuussa. Ensimmäisenä nimetään valmennuksen johtaja, jotta 
tämä voi vaikuttaa muun valmennusorganisaation nimeämiseen.  
 
Hallituksen tiistain kokouksen päätöksen mukaisesti hakuilmoitukset julkaistaan 2. kesäkuuta. 
Valmennuksen johtaja nimetään elokuun 12. päivänä, ja valmentajien nimet päätetään 9. syyskuuta.  
 
Kehittämisapuraha ja koronatuet  
 
Toimintasuunnitelman mukainen seuroille suunnattu kehittämisapurahahaku on käynnistetty. Hakuaika 
päättyy 31. heinäkuuta. Hakuohjeet ja kriteerit löytyvät liiton sivuilta.  
 
Hallitus päätti tiistain kokouksessaan kasvattaa tämän vuoden apurahabudjettia yhteensä 10 000 euroon ja 
lisätä yhdeksi hakukriteeriksi koronavirustilanteen aiheuttamat palkanmaksuvaikeudet seuran 
työntekijöille. Seurojen toivotaan kuitenkin ensisijaisesti hakevan koronatilanteeseen OKM:n 



2(7) 
 

lisätalousarvion mukaisia seurojen koronatukia.   
 
Ajankohtaiset koronatilanteesta 
 
Suomen hallitukselta saatiin 4. toukokuuta koronarajoituksiin liittyen linjaus, jonka mukaan kilpailutoiminta 
on mahdollista käynnistää erityisjärjestelyin 1. kesäkuuta alkaen. Viranomaisten ohjeet erityisjärjestelyistä 
saatiin eilen. Lajijaostot ovat valmistelleet lajikohtaisia yksityiskohtaisia ohjeita ampumaurheilun 
kilpailutoimintaan. Tarkempaa ohjeistusta seuroille on luvassa ensi viikon aikana, seuraa siis 
nettisivujamme. 
 
Antti Aine kurinpitovaliokuntaan 
 
Ampumaurheiluliiton kurinpitovaliokunnan kolmanneksi jäseneksi on nimetty Antti Aine. Hän on Turun ja 
Helsingin yliopistojen urheiluoikeuden professori.  
 
Valiokunnan aiemmin nimetyt jäsenet ovat Antti Hannula ja Jukka-Pekka Alanen. Hannula toimii 
valiokunnan puheenjohtajana. 
 
Palveluneuvonta jatkuu 
 
Ampumaurheiluliitto jatkaa palveluneuvontaa supistetusti vuoden loppuun eli 31. joulukuuta asti.  
Palveluneuvoja Oskari Koskela on vastannut mm. liiton uudesta jäsenpalvelusta aselupaneuvonnasta.  
 
Compakin SM-kilpailut 
 
Hallituksen edellisessä kokouksessa vahvistettiin compakin SM-kilpailut pidettäviksi 22.-23. elokuuta, mutta 
järjestävä seura on vetäytynyt hankkeesta. Lajijaosto hyväksyi Jakobstads Skytteföreningin anoman SM-
kilpailuanomuksen, jonka mukaan kisat järjestetään 18.-19. elokuuta, ja hallitus vahvisti SM-kilpailun 
esitetysti. 
 
Seuraava kokous 
 
Hallituksen seuraava kokous pidetään etäkokouksena 17. kesäkuuta. 
 
Ampumaseurat: haettavissa SAL kehittämisrahaa ja koronatukea! 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/13/ampumaurheiluseura-hae-sal-kehittamisapurahaa-2020-
uuteen-projektiisi/ 
 
Seurakoulutustapaamiset ensi syksynä  
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2020/ 
 
Ruutilajien Kultahippufinaalit siirtyvät elokuulle 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/28/ruutilajien-kultahippufinaalit-siirtyvat-elokuulle/ 
 
Ilmoittaudu 1-tason valmentajakoulutukseen 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/20/ilmoittaudun-1-tason-valmentajakoulutukseen/ 
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