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Uutiskirje 13/2020 
20.10.2020 
 
Grande Finale on peruttu 
 
Vuoden parhaiden palkitsemistilaisuus Grande Finale on peruttu koronavirusepidemian takia. Se piti 
järjestää 24.-25. lokakuuta Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa. 
 
Grande Finalen peruuntumisen vuoksi lajiparlamentit järjestetään tänä vuonna kukin eri aikaan lajijaostojen 
omien päätösten mukaan. Ensimmäiset lajit ovat jo päättäneet ajankohdan.  
 
 
Koronatilanteen vaikutus kilpailu- ja harrastustoimintaan 
 
Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi on nyt syksyllä siirrytty alueellisiin rajoituksiin ja suosituksiin. 
Siksi SAL ei voi antaa yleispätevää ohjeistusta kilpailu- ja harrastustoimintaan, vaan seurojen tulee seurata 
ja noudattaa paikallisia aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin suosituksia ja rajoituksia soveltaen osittain 
SAL:n aiempia linjauksia seuroille https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/27/ohjeita-kilpailu-ja-
harjoitustoiminnan-kaynnistamiseen/.  
 
Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, jossa koronaepidemia on leviämisvaiheessa, on tällä hetkellä 
voimassa muuta maata tiukempia suosituksia ja rajoituksia. Valtioneuvosto antoi viime viikolla suosituksia 
liittyen aikuisten harrastustoiminnan rajoittamiseen kiihtymis-  ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. 
Tarkennuksia tähän on odotettavissa tällä viikolla. Nykyisten tietojen mukaan ampumaurheilu ei ole 
riskilaji, kunhan turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita muistetaan noudattaa.  
 
Nyt syksyllä on tullut suosituksia myös kasvomaskien käyttöön erityisesti sisätiloissa ja silloin, kun 
turvaetäisyyksiä ei voida pitää. Muistutamme seuroja huomioimaan tämän toiminnassaan. On tärkeää, että 
harrastustoiminta voi jatkua koronatilanteesta huolimatta, mutta sen on kiinni meidän kaikkien 
vastuullisesta toiminnasta tässä asiassa.   
 
Lisätietoa: https://valtioneuvosto.fi/ 
 
https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/ 
 
https://www.avi.fi/ 
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset 
 
 
Hallituksen kokousasioita 7.10. 
 
Valmentajavalinnat  
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Hallitus nimesi valmennusorganisaation seuraavasti alkaen 1.1.2021: 
 
Skeet: päävalmentaja Pietro Genga (Italia), nuorten valmentaja Jorma Korhonen 
Trap: päävalmentaja Kari Kopra, nuorten ja paravalmentaja Pekka Maunula 
Pistooli: päävalmentaja John Leighton-Dyson (Iso-Britannia) 
Kivääri: päävalmentaja Szabolcs Herczegh (Unkari), valmentaja ja parakoordinaattori Pirjo Peltola, 
paravalmentaja Timo Vaitiniemi 
Liikkuva maali: päävalmentaja Ville Häyrinen 
Practical: valmennuskoordinaattori Kari Kivistö 
 
Maajoukkuevalinnat vuodelle 2021 
 
Ampumaurheiluliiton hallitus nimesi kokouksessaan vuoden 2021 maajoukkueryhmät. 
 
Hallitus hyväksyi huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmän ja -kriteerit sekä 
näytöt ilma-aseiden EM-kilpailuihin 2021. 
 
SAL:n kokousasiat 
 
SAL:n sääntömääräinen kokous pidetään lauantaina 28. marraskuuta kello 11.30 Vantaalla Sokos Hotel 
Vantaassa (Hertaksentie 2, 01300 Vantaa). Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 11.00. 
 
Valtion liikuntabudjetti 2021 
 
Suomen hallitus päätti budjettiriihessään kompensoida Veikkauksen tuloutuksen alenemisen takia vaarassa 
olleet liikunnan määrärahat täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että valtion liikuntabudjetissa ei tapahdu yli 
neljänneksen pudotusta 150 miljoonasta esitettyyn 110 miljoonaan euroon ensi vuonna. Samalla lajiliittoja 
ja muita liikuntajärjestöjä uhannut jopa yli neljänneksen määrärahaleikkaus vältetään.  
 
Liikuntabudjetista rahoitettavia kohteita ovat muun muassa valtionavustus liikuntajärjestöille, 
liikuntapaikkarakentaminen, kuntien valtionosuudet liikuntaan ja valtakunnalliset liikuntaohjelmat. 
 
Seuraava kokous 
 
Ampumaurheiluliiton hallituksen seuraava kokous on etänä 3. marraskuuta. 
 
 
Seurakoulutustapaamiset  
 
Seurakoulutustapaamiset 2020 jatkuvat 4.marraskuuta Tampereella ja Teamsissa. Ilmoittaudu 
Suomisportissa 28.10. mennessä! 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2020/ 
 
Valmentajakoulutus 
 
Ilmoittautuminen 2-tason valmentajakoulutukseen 2021 on alkanut. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/valmentajakoulutus-ii/ 
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