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Liittohallituksen kokousasioita 17.6. 
 
Suomi ei kannata EM-kilpailujen järjestämistä syksyllä 
 
Euroopan Ampumaurheiluliitto (ESC) on pyytänyt jäsenmailtaan kannanottoa liittyen haulikon EM-
kilpailuihin syys-lokakuussa Kyproksella ja nuorten kiväärin ja pistoolin EM-kilpailuihin syyskuussa 
Kroatiassa. ESC tiedusteli jäsenmaidensa kantaa kyseisten kisojen tarpeellisuuteen ja sopivuuteen 
nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa sekä siihen, aikovatko maat lähettää urheilijoita kisoihin, jos ne 
järjestetään. 
 
Suomi ei kannata kummankaan kilpailun järjestämistä eikä lähetä joukkueita kyseisiin kilpailuihin, jos 
Euroopan koronatilanteeseen ei tule selkeää parannusta nykyisestä. Syitä tähän ovat: 

• ampujien ja valmentajien terveys ja turvallisuus, ei voida riskeerata näitä 

• epätasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua, matkustusrajoituksia todennäköisesti joissain maissa 

edelleen voimassa 

• epätasa-arvoiset mahdollisuudet harjoitella ja valmistautua kisoihin, osassa maista 

ulkonaliikkuminen edelleen erittäin rajattua ja harjoittelutauko ollut/on eri maissa eri pituinen.   

• kummallakaan kilpailulla ei ole merkitystä Tokion olympialaisten kannalta 

• viime vuoden kokemukset nopeasti järjestetyistä MM-kisoista (haulikko) olivat huonot 

• juniorien EM-kisat ajoittuisivat syksyn ylioppilaskirjoitusten aikaan 

Jos ESC päättää myöhemmin järjestää kilpailut, harkitaan suomalaisten lähettämistä senhetkisen 

koronatilanteen valossa.  

 
Valtion liikuntaneuvoston kysely seuroille 
 
Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on tehnyt selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista 
liikuntatoimialaan Suomessa. Selvitys julkaistiin eilen. Osana selvitystä toteutettiin kysely eri lajien 
urheiluseuroille koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan.  
 
SAL jakoi kyselyn lyhyen vastausajan vuoksi vain jäsenseuroille, joille on liiton rekisterissä sähköpostiosoite. 
SAL on saanut kyselyn tuloksista myös lajikohtaisen raportoinnin, josta kerrotaan lisää heinäkuun 
Urheiluampujassa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1406 seuraa, joista 37 oli SAL:n jäsenseuroja.   
 
Lausuntopyyntö AHF:lle 
 
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt lausuntoja liittyen lyijyhauleja kosteikoilla 
koskevaan rajoitukseen. SAL valmisteli yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa lausunnon AHF:n nimissä. 
Rajoitusehdotusta käsitellään tällä tietoa REACH-komiteassa ensi viikolla eli 23. kesäkuuta.  
 
Suomi vastustaa ehdotusta sellaisenaan.  



 
Ratakokoukset puolustusvoimien kanssa 
 
SAL on keskustellut puolustusvoimien ampumaratojen yhteiskäyttöasioista pääesikunnassa 12. kesäkuuta ja 
maavoimien esikunnassa 15. kesäkuuta. Pyrkimyksenä oli puuttua seuroilta välittyneisiin ongelmakohtiin 
liittyen yhteiskäyttösopimuksiin ja toimintatapoihin ja saada tiettyjä asioita kirjattua PV:n sisäisiin 
normeihin, jotta yhteiskäyttö sujuisi mahdollisimman hyvin vastaisuudessa. 
 
Vaikuttajapäivä Santahaminassa syyskuussa 
 
SAL järjestää vaikuttajapäivän Santahaminassa 7. syyskuuta ja kutsuu keskeisiä ministereitä ja virkamiehiä 
tutustumaan ampumaurheiluun.  
 
Lausuntopyyntö puolustusvoimien urheiluvalmennus- ja kilpailutoiminnasta 
 
Puolustusvoimat on pyytänyt SAL:lta lausuntoa liittyen luonnokseen urheiluvalmennus- ja 
kilpailutoiminnasta puolustusvoimissa ja puolustusvoimien kilpailutoiminnan sääntökirjasta. Ammunnan 
kilpailulajit olisivat luonnoksen mukaan muuttumassa merkittävästi. 
 
SAL tulkitsee asiakirjaa niin, että pääesikunnan koulutusosasto suunnittelee varsinaisen urheiluammunnan 
kilpailutoiminnan lopettamista Suomen puolustusvoimissa. Kyseessä on täysin poikkeuksellinen näkökulma 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailuja ei suoranaisesti 
aiota lopettaa, mutta lajeiksi jäisivät ainoastaan palvelusaseilla toteutettavat ammunnat.  
 
SAL:n mukaan tällaisen asian taustalle vaaditaan järeitä perusteluita, ja näitä perusteluita ei sen mukaan 
asiakirjoista löydä eikä tunnista siitä hyvästä vuorovaikutuksesta, jota parhaillaankin käydään muun muassa 
ampumaratojen yhteiskäytön edistämiseksi. Päinvastoin, puolustusvoimien johdon suunnasta on useilta 
tahoilta vakuutettu, että ampumaurheilun tukeminen on osa puolustusvoimien yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta ja edistää myös maanpuolustuksen tarpeita. 
 
SAL:n mukaan säästösyistä on vaikea löytää perusteluja: ”Ylipäänsä perusteluja tällä aloitteelle on erittäin 
vaikea löytää.” 
 
SAL esittää, että ampumalajien vähennystä ei toteuteta. Tarkkuuskivääriammunnan ohella tulisi harkita 
myös haulikon lisäämistä kilpailuohjelmaan.  
 
SAL anoo para-ammunnan EM-kilpailuja  
 
Edellisessä kokouksessa tarkasteltiin para-ammunnan mahdollisia EM-kilpailuja ilma-aseiden EM-kisojen 
alla Kisakalliossa 2021. Asian valmistelua jatkettiin tähän kokoukseen, ja nyt hallitus päätti anoa kilpailuja 
IPC:ltä.  
 
Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään etänä 12. elokuuta.  
 
Muita asioita 
 
Hae kehittämisapurahaa 2020 uuteen projektiin! 
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/ 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/13/ampumaurheiluseura-hae-sal-kehittamisapurahaa-2020-uuteen-projektiisi/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/13/ampumaurheiluseura-hae-sal-kehittamisapurahaa-2020-uuteen-projektiisi/
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Ilmoittaudu 1-tason valmentajakoulutukseen! 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/20/ilmoittaudun-1-tason-valmentajakoulutukseen/ 
 
Kymppigolf pelataan Pirkkalassa 3. elokuuta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/06/18/kymppigolf-pelataan-pirkkalassa-3-8-2020/ 
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