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Marko Keskitalo seurakehittäjäksi 
 
Ampumaurheiluliiton hallitus valitsi tiistain kokouksessaan Marko Keskitalon seurakehittäjäksi. 
Kokoaikaiseen ja määräaikaiseen tehtävään tuli yhdeksän ilahduttavan kovatasoista hakemusta. Määräaika 
päättyy strategiakauden lopussa eli 31.12.2024. 
 
– Aloitan uudessa tehtävässäni ensi vuoden alussa. Olo on nyt onnellinen ja mukavan kihelmöivä, kun on 
uuden ja jännittävän tehtävän edessä. Hoidan loppuun nykyiset tehtäväni, ja pari kuukautta menee yhdessä 
hujauksessa, hän sanoi keskiviikkona. 
 
Keskitalo, 40, on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hänen pääaineensa oli 
valmennus- ja testausoppi. Tämän lisäksi hän on opiskellut yliopistossa muun muassa liikuntafysiologiaa, 
urheilupsykologiaa ja biomekaniikkaa.  
 

 
Hallituksen muita kokousasioita 12.10. 
 
Suomisport ja seurakannustimet 
 
Hallitus päätti käyttää yhteensä 10 000 euroa aiemmilta vuosilta kertyneestä ylijäämästä seurastipendeihin, 
jotka arvotaan kahdessa erässä niiden seurojen kesken, joiden kaikki jäsenet ovat Suomisportissa 
31.12.2021 mennessä ja 30.4.2022 mennessä. Yksittäiset stipendit ovat suuruudeltaan 3000-1000 euroa.  
Toimisto määrittää tarkemmat yksityiskohdat, minkä jälkeen seuroja tiedotetaan tarkemmin asiasta.   
 
Päätettiin siirtyä 1.2.2023 alkaen käyttämään Urheiluampuja-lehden postituksessa pelkästään Suomisportin 
tietoja riippumatta siitä, ovatko kaikkien jäsenseurojen kaikki jäsenet tällöin Suomisportissa. 
 
Rehellisen kilpailun ohjelma 
 
Ampumaurheiluliitto on ollut mukana pilottiliittona Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tukemassa 
lajien antidoping- ja kilpailumanipulaatiokriteeristöjen laadinnassa ja niiden mukaisten liittokohtaisten 
antidoping- ja kilpailumanipulaation ehkäisyn ohjelmien rakentamisessa.  
 
SAL:n ohjelma on yhdistetty yhdeksi rehellisen kilpailun ohjelmaksi, joka sisältää molemmat vaaditut osa-
alueet, antidopingin ja uutena mukaan tulleen kilpailumanipulaation ehkäisyn.  
 
Kilpailuvaliokunta on käsitellyt ohjelmaluonnosta. Se toteaa, että rehellisen kilpailun ohjelma on 
periaatteellisesti suomalaisessa ampumaurheilukilpailuissa jo nyt kaikkien toimijoiden päätavoite ja että 
siitä jo nyt huolehditaan kaikilla tasoilla.  
 
Valiokunta myös toteaa, että ohjelmassa esitetty koulutus tuomareille, jotka toimivat kansallisessa 
kilpailutoiminnassa, tuomari 1 ja 2 lk., on äärimmäisen haastava. Valiokunta katsookin, että tuo osio tulee 
jättää pois ohjelmasta. KVK myös toteaa, että ylituomarikoulutuksessa se tulee huomioida siten, että se 



soveltuu aikataulullisesti nyt voimassa olevaan YT-koulutuksen aikatauluun, eikä YT-koulutuksen aikataulua 
tule tämän ohjelman vuoksi lyhentää. 
 
Hallitus keskusteli rehellisen kilpailun ohjelmasta kilpailuvaliokunnan kommentin pohjalta ja teki lopulliset 
päätökset koulutuslinjauksista ja hyväksyi ohjelman muutosten jälkeen. Tuomarikoulutettavat nähtiin 
erityisen tärkeänä kohderyhmänä eikä koulutusvaatimuksia poistettu.  
 
Kehittämisapurahat  
 
SAL:n kehittämisapurahoja haki neljä seuraa ja tukea myönnettiin kolmelle seuralle yhteensä budjetin 
mukainen 5000 euroa. Seurat ovat Keski-Uusimaan Ampujat, Ala-Hämeen Ampujat ja Lapin Ampujat. 
 
Ilma-aseiden EM-valintamenettely 
 
Valmennuksen johtoryhmä on käsitellyt valintamenettelyä ilma-aseiden EM-kisoihin Norjassa 2022.  
Hallitus hyväksyi valintamenettelyn esityksen mukaisesti.  
 
Seuraava kokous 
 
Hallituksen seuraava kokous on etänä marraskuun 9. päivänä. Liittovaltuuston kokous pidetään 27. 
marraskuuta Tampereella/etänä. 
 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä Grande Finaleen to 14.10. 
 
Perinteinen Grande Finale -viikonloppu järjestetään 30.-31. lokakuuta Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. 
Lauantaina aloitetaan yhteisesti klo 9.00, jonka jälkeen siirrytään lajiparlamentteihin. Illan huipentaa 
Grande Finale -gaala. Sunnuntaina perehdytään seuroille suunnattuihin koulutusaiheisiin. 
 
Ilmoittautumiset ovat sitovia, ja ne tulee tehdä viimeistään lokakuun 14. päivänä. 
 
 
Maksutonta Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutusta tarjolla 
 
Suomen Olympiakomitea on yhdessä lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja Suomen urheilun eettisen 
keskuksen kanssa luonut vastuullisen valmentajan verkkokurssin. Sen tavoitteena on lisätä 
urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, 
henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä 
 
Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutusta on tarjolla ilmaiseksi vuoden loppuun asti. 
 
 
Nyt verkkokoulutuksien pariin! 
 
SUEKin Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutukset linkittyvät hallituksen hyväksymään Rehellisen 
kilpailun ohjelmaan. 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. https://puhtaastiparas.fi/ 
 
Reilusti paras -koulutusmateriaali antaa urheilutoimijoille valmiuden tunnistaa kilpailumanipulaatio 
ilmiönä, auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat omassa toimintaympäristössä sekä antaa tietoa 



siitä, kuinka toimia mahdollisen kilpailumanipulaatiotilanteen kohdatessaan.  Koulutus julkaistaan SUEKin 
sivuilla syksyn aikana. 
 


