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Hallituksen kokousasioita 12.8.
Henna Torpo uudeksi valmennuksen johtajaksi
Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtajaksi valittiin LitM Henna Torpo.
Lue lisää täältä!
Koronaohjeistukset (6.7.2020)
Tulevissa ampumakisoissa voidaan soveltaa liiton koronaohjeita huomioiden valtioneuvoston tuoreimmat
linjaukset. Tällä hetkellä ei ole osallistujamäärärajoituksia, mutta muilta osin sovelletaan aiempia
ohjeistuksia ja seurataan valtioneuvoston päätöksiä.
SM-kilpailut
Kilpailuvaliokunta käsitteli elokuun kokouksessaan SM-kilpailuanomuksia ja esitti niitä hallitukselle
hyväksyttäväksi. Hallitus myönsi SM-kilpailut esityksen mukaisesti.
Eurooppa Cup 2021
Hallitus päätti, ettei liitto hae vuoden 2021 Lapua Eurooppa Cupin osakilpailua. Syynä on se, että
järjestettävänä ovat jo ilma-aseiden EM-kilpailut, para-EM-kilpailut ja PM-kilpailut.
Para-EM 2021
Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan anoa para-EM-kilpailua järjestettäväksi ilma-aseiden EM-kisojen
2021 alla Kisakalliossa. IPC on epävirallisesti myöntänyt kilpailun SAL:lle ilman varsinaista hakumenettelyä.
Hallitus hyväksyi nyt allekirjoitettavaksi järjestämissopimuksen IPC:n kanssa, kun tarkistetaan vielä koronaasian näkyminen sopimuksessa. Marko Leppä nimettiin kilpailun johtajaksi ja Elina Kaukojärvi kilpailun
pääsihteeriksi.
Coachtech-laite hankitaan
Hallituksen kesäkuun kokouksessa käsiteltiin Coachtech-laitteen hankintaa, mutta hallitus pyysi lisätietoa
kilpailutusmahdollisuuksiin ja aikatauluun liittyen. Hallitus päätti nyt hankkia laitteen, ja liiton osuudeksi on
tarkentunut 15 000 euroa. Hankinta rahoitetaan huippu-urheilun budjetista koronavaikutusten myötä
säästyneistä varoista ja kirjataan taseeseen, josta se poistetaan 25 % poistoin usean vuoden aikana.
Coachtech korvaa tekniikaltaan vanhentuneen ja asiantuntijan käyttöä vaatineen KIHUn nykyisen
testauslaitteiston.

Erityisavustuksen takaisinperintä
Aiemmin tiedoksi tuotu takaisinperintä Lahden maailmancupin ja SAL100-juhlavuoden avustuksen osalta on
tarkentunut. Opetus- ja kulttuuriministeriölle on maksettu avustusta takaisin 65 421 euroa ja lisäksi korkoa
tästä 2 516 euroa.
Hallituksen muita asioita
Hallitukselle tuotiin tiedoksi myös rata-asioita, kun muun muassa kaksi pidempään kiinni ollutta
haulikkorataa on saatu auki.
Keski-Suomen Ampujien Rajamäen ampumaradan haulikkoradat suljettiin toistaiseksi Korkeimman hallintooikeuden päätöksellä 12.2.2013. Moninaisten vaiheiden jälkeen haulikkoammunta alkoi 15. kesäkuuta, kun
Laukaan kunnan lupalautakunnan ympäristölupapäätöksessä edellyttämät meluntorjuntatoimet on
toteutettu ja kunnan toimesta hyväksytty. Kaikki alkoi viranomaisen kirjoitusvirheestä lupapäätöksessä ja
tauko haulikkoammunnassa kesti kaikkiaan 2679 päivää.
Myös Pyhtään Trapp-73 ry:n haulikkorata sai kesäkuussa toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ja
ammunta jatkuu toiminnan oltua seisahduksissa kahden ja puolen vuoden ajan. Erikoiseksi tilanteen on
tehnyt se, ettei asiasta ole tehty ympäristönsuojelulain edellyttämää päätöstä eikä toiminnanharjoittajalle
ole toimitettu pöytäkirjaa, vaan ympäristöviranomainen on vain antanut toiminnanharjoittajan ymmärtää
toiminnan olevan keskeytetty.
Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous pidetään etänä 9. syyskuuta.
Muita asioita
Seurasydän-kampanja kutsuu syksyllä kaikki mukaan liputtamaan seuratoiminnan puolesta!
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/08/15/seurasydan-kampanja-kutsuu-syksylla-kaikki-mukaanliputtamaan-seuratoiminnan-puolesta/
Ilmoittautumiset SAL:n seurakoulutustapaamisiin alkavat 20.8.!
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2020/
Ilmoittaudu 1-tason valmentajakoulutukseen 25.8. mennessä!
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/20/ilmoittaudun-1-tason-valmentajakoulutukseen/

