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Ajankohtaiskatsaus koronatilanteeseen
Suomen hallitus tiedotti 25. helmikuuta kolmen viikon sulkutilasta 8.3. alkaen. Sulkutila koskee Uuttamaata,
Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Kanta-Hämettä, Vaasaa, Ahvenanmaata ja Lappia. Näillä alueilla hallitus
kehottaa ottamaan heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Muun muassa
kokoontumiset on rajoitettu enintään 6 henkeen.
Myös kiihtymisvaiheessa olevia alueita suositellaan ottamaan tiukempia rajoituksia käyttöön. Näitä alueita
ovat: Itä-Savo, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, EteläPohjanmaa ja Kymenlaakso.
Sulkutilan ajaksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Sulkutila vaikuttaa myös seurojen
mahdollisuuksiin järjestää esimerkiksi kevätkokouksia. Muistutamme kuitenkin seuroja tilapäisestä laista,
jonka avulla seura voi järjestää kokouksensa myös etäyhteyksin. Etäosallistumismahdollisuuden
hyödyntäminen on erittäin suositeltavaa.
Ampumaurheiluliitto keskeyttää kilpailutoiminnan sulkutilan ajaksi sulkua koskevilla alueilla. Etäkilpailujen
järjestäminen on kuitenkin edelleen mahdollista. Sulkutilan jälkeen kilpailunjärjestäjien tulee selvittää
oman alueensa kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja harkita niiden suomissa rajoissa, onko kilpailu
mahdollista järjestää osallistujille ja vapaaehtoisille turvallisella tavalla vai tulisiko se perua.
OKM on aiemmin julkaissut ohjeet lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaan https://minedu.fi//ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta.
Tämän ohjeen suositukset koskevat ensisijaisesti 12–18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvaa
ryhmäharrastustoimintaa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden
ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Toimenpidetasolla 2, jonne nyt osa maata on siirtymässä, on
kuitenkin suositeltavaa, että alle 12-vuotiaidenkin sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa
noudatettaisiin niitä turvallisen harrastamisen kriteerejä, jotka ohjeessa on määritelty.
Lisäksi Olympiakomitean sivuille on koottu suositukset lajien toimintaan
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksestaurheiluun/
Hakuaikaa urheilijavaliokuntaan jatkettu
Urheilijavaliokunnan ehdokkaaksi ilmoittautuminen alkoi helmikuun alussa. Määräaikaan mennessä
ehdokkaaksi ilmoittautui vain kolme henkilöä, joten ehdokkaaksi hakeutumisaikaa on jatkettu 15.3. asti.
Lue lisää https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2021/02/25/hakuaikaa-urheilijavaliokuntaan-jatkettu/
Liittohallituksen kokousasioita 24.2.
Ilma-aseiden SM-kilpailut 2021

Ilma-aseiden SM-kilpailut jouduttiin perumaan koronavirusepidemian takia. Ne piti järjestää Lohjalla
sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa 12.-14.2. Kilpailuvaliokunta etsii edelleen kilpailulle järjestäjiä.
PM-kilpailut
PM-kilpailut päätettiin siirtää vuoteen 2022. Aiheesta lisää täällä.
Vastuullisuusohjelma
SAL:n vastuullisuusohjelman ensimmäistä versiota käsiteltiin joulukuun hallituksen kokouksessa. Ohjelma
hyväksyttiin nyt hallituksen kokouksessa. Sen osa-alueet ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja rehellinen kilpailu.
Tutustu ohjelmaan tarkemmin täällä.
OKM:n yleisavustuspäätös ja vaikutukset liiton budjettiin
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt SAL:lle 714 000 euron suuruisen yleisavustuksen tälle vuodelle.
SAL anoi 748 000 euroa, joka on myös budjetin mukainen summa. Viime vuonna SAL:n saaman avustuksen
suuruus oli 728 000 euroa.
OKM:n päätös ja aiempi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tukipäätös tarkoittavat sitä, että liiton
budjettiin tulee näiden päätösten myötä yhteensä 52 800 euroa arvioitua vähemmän tuottoa. Koska
koronarajoitukset todennäköisesti tulevat vaikuttamaan tähänkin toimintavuoteen erityisesti huippuurheilun osalta, hallitus päätti tässä vaiheessa olla tekemättä vastaavia leikkauksia budjetin menopuolelta.
Tuomarikortit
Kilpailuvaliokunta on kokouksessaan käsitellyt tuomarikorttien voimassaoloa ja haasteita kurssien
pitämiseen korona-aikana. Hallitus hyväksyi kokouksessaan kilpailuvaliokunnan esiyksen, jonka mukaan
31.12.2019 ja 31.12.2020 vanhentuneiden tuomarikorttien voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 loppuun
saakka.
Ylituomarikurssin tämänhetkinen suunniteltu ajankohta on vuoden 2021 syksyllä riippuen koronatilanteen
kehityksestä. Koska ylituomarikurssia ei ole voitu järjestää vuonna 2020, kilpailuvaliokunta esitti myös
poikkeusta ylituomarikurssille osallistumisoikeuteen vuoden 2018 lopussa päättyneiden tuomarikorttien
haltijoiden eduksi. Hallitus hyväksyi esityksen.
Hallituksen edustus SM-kilpailuissa
Ampumaurheiluliiton hallitus on pyrkinyt jalkautumaan (mm. jakamaan palkintoja) mahdollisuuksien
mukaan eri SM-kilpailuihin. Hallituksen jäsenet lisäsivät SM-kilpailuluetteloon omat sopivuutensa. Liiton
toimisto ilmoittaa hallituksen edustajasta SM-kisajärjestäjälle etukäteen ja antaa tälle hallituksen jäsenen
yhteystiedot.
Kilpailulupamaksut 2020
Koronavuosi on tuonut seuroille paljon haasteita toiminnan ja etenkin kilpailutoiminnan järjestämiseen.
Koronarajoitukset peruivat käytännössä valtaosan vuodelle 2020 anotuista kilpailuista ja aiheuttivat
lisäjärjestelyjä niissä kisoissa, jotka saatiin pidettyä.
Osalla seuroista kilpailutoiminnan tuotot ovat keskeisessä osassa seuran taloutta. Kilpailulupamaksut
jätetään vuodelta 2020 perimättä kädenojennuksena koronasta kärsineille seuroille.

Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous pidetään 23. maaliskuuta etäkokouksena. Liittokokous on 13. maaliskuuta.
Nyt on hyvä hetki suorittaa Puhtaasti paras -verkkokoulutus!
Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin
urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu
Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.
Lue lisää ja suorita koulutus: https://suek.fi/koulutus-2/koulutusmateriaalit/puhtaasti-parasverkkokoulutus/

