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Ukrainan tilanteen vaikutukset  
 
Liiton toimisto on vetänyt yhteen Venäjän hyökkäyksen vaikutukset urheilussa viime aikoina ja ohjeistanut 
seuroja asiassa hallituksen ja valtuuston 24.2. julkaiseman kannanoton sekä Suomen Olympiakomitean ja 
liittohallituksen puheenjohtajiston näkemysten pohjalta.  
 
Ohjeistuksen mukaisesti kaikki SAL:n jäsenseurojen jäsenet ovat edelleen oikeutettuja kilpailemaan SAL:n 
alaisissa kilpailuissa seuransa nimissä kansalaisuudestaan riippumatta, jos heillä on kilpailulisenssi, ja 
osallistumaan seuratoimintaan normaalisti. 
 
Kuitenkaan urheilijoita tai toimitsijoita, jotka edustavat kilpailuissa Venäjää tai Valko-Venäjää (ei siis SAL:n 
seuraa), ei tule hyväksyä osallistumaan seuran järjestämiin tai seuran radalla järjestettäviin kilpailuihin 
niiden tasosta riippumatta. Suomesta ei myöskään tule lähteä kilpailemaan Venäjälle tai Valko-Venäjälle 
minkään tasoisiin kilpailuihin toistaiseksi. 
 
Ampumaurheiluliitto korostaa, että Ukrainan tilanteen ei tule antaa vaikuttaa Suomessa asuvien 
venäläisten tai valkovenäläisten yleiseen kohteluun ihmisinä ja yksilöinä seuratoiminnassa eikä rasismia 
tule lietsoa näiden tapahtumien varjolla. 
 
Yhteenvedon voi lukea täältä 
 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/03/16/venajan-sotatoimien-vaikutukset-ampumaurheiluun-
kansainvalisesti-ja-suomessa/ 
 
Hallituksen kokousasioita 22.3. 
 
Hallituksen tehtävät  

Liiton toimintasäännöissä (20 §) määritellään hallitukselle tehtäviä, joita hallitus on jo aiemmin 

vakiintuneen käytännön mukaisesti jakanut joiltakin osin eteenpäin muun muassa liiton toimihenkilöille ja 

jaostoille. Hallitus kävi kokouksessaan läpi toimintatapoja jatkossa, ja linjasi muun muassa seuraavista 

muutoksista.  

Kilpailuvaliokunta (KVK) päättää jatkossa suoraan SM-kilpailujen myöntämisestä, Suomen ennätysten 

vahvistamisesta ja lajikohtaisten kilpailusääntöjen vahvistamisesta. Aiemmin nämä asiat ovat tulleet KVK:n 

jälkeen vielä hallitukseen vahvistettavaksi, mutta tämä viimeinen käsittelykierros poistuu siis nyt. 

Arvokisajoukkueiden nimeämisissä PM-, EM- ja MM-tasolla hallitus päättää jatkossa valintamenettelyistä 

kaikkien lajien osalta. Tämä tarkoittaa muutosta sportingin, siluetin, practicalin, mustaruudin ja kasa-

ammunnan aiempiin käytäntöihin, joissa päätöksen on tehnyt ao. lajijaosto. Ajatuksena on mahdollisimman 

pysyvien periaatteiden luominen valintamenettelyihin, jotta niitä ei tarvitsisi vuosittain periaatteiden osalta 

muuttaa. Valintamenettelyn hyväksymisen jälkeen hallitus ei muutoin enää puutu esimerkiksi 

näyttökilpailuihin, joukkueen lopulliseen nimeämiseen tai rahallisen tuen yksityiskohtiin, joita se on 

aiemmin ollut päättämässä ISSF-lajien osalta. ISSF-lajien osalta päätösvalta näissä on jatkossa pääosin 

valmennuksen johtajalla, muiden lajien osalta lajijaostoilla. 



Päätösvallan delegoiminen ei poista hallituksen vastuuta säännöissä määritellyissä asioissa. Asiantuntijoita 

hyödyntämällä hallitus kuitenkin pyrkii vähentämään ajankäyttöään operatiivisiin asioihin, jotta aikaa jää 

enemmän strategisen tason asioihin.  

 

EM- ja MM-näyttökilpailut 

EM- ja MM-kisojen näyttökilpailuja on käsitelty aiemmin hallituksen kokouksessa. Nyt lisättiin seuraava 
lause arvokilpailuvalintamenettelyyn liittyen: ”Mikäli juniori-ikäinen osallistuu aikuisten MC-kilpailuun, joka 
on määritetty valintakilpailuksi aikuisille, kyseinen kilpailu hyväksiluetaan myös juniori-ikäisen 
näyttökilpailuksi ja siten näyttötulokseksi.” 
 
Practicalin maajoukkueet  
 
Practicalin maajoukkueiden kokoonpanot vahvistettiin hallituksen kokouksessa. 
Pistoolipractical (5): Samuel Tiili, Jani Kössi, Mika Kontulainen, Mikko Suoninen, Pasi Pennanen. 
Kiväärin Lady Team (4): Anastasia Mustonen, Lilian Telanne, Saara Nyman, Reetta Paavola. 
 
Haulikon sääntömuutokset 
 
Hallitus hyväksyi kilpailuvaliokunnan esittämät muutokset haulikon finaalisääntöihin, haulikon 
vammaisurheiluun ja sporting-sääntöihin. Jatkossa kilpailuvaliokunnan päätös riittää lajisääntöjen 
vahvistamiseen. 
 
Liittovaltuuston kokouksen ja ylimääräisen liittokokouksen valmistelut 
 
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitettäväksi valtuustolle sekä päätti muista 
valtuustolle vietävistä päätös- ja keskusteluasioista. Hallitus päätti myös ylimääräiselle liittokokoukselle 
esitettävistä sääntömuutoksista liiton toimintasääntöihin ja kokouksen esityslistasta. Sääntömuutoksilla 
tähdätään erityisesti aiemmin koskematta jätettyjen, kahden kokouksen hyväksyntää vaativien 
sääntökohtien muutoksiin.  
 
Muut asiat 
 
Hallitus hyväksyi uuden jäsenseuran: Pohjoisen Keski-Suomen Toiminta-ampujat ry (PKSTA). 
 
Seuraava kokous 
 
Hallituksen seuraava kokous 28. huhtikuuta etäkokouksena. Liittovaltuuston kokous ja ylimääräinen 
liittokokous pidetään 23. huhtikuuta, molemmat hybridinä. 
 
 

Kultahippujen ilma-asefinaali pidetään 30.4. Härmässä 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/03/24/kultahippujen-ilma-asefinaali-jarjestetaan-30-4-2022-

harma-areenalla/ 

SAL:n seurakoulutuksia  

Seuraava koulutus: Seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen 9.4. klo 12.00-13.30,  Teams, 

ilmoittautuminen 7.4 mennessä: https://www.suomisport.fi/events/c1b5fbad-feeb-4252-addb-

f630a287f3da  

Katso kaikki koulutukset: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/seurakoulutus-2022/ 
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Nyt on hyvä hetki suorittaa verkkokoulutuksia 

 

Puhtaasti paras: 

https://suek.fi/koulutus-2/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-verkkokoulutus/ 

Vastuullinen valmentaja: 

https://www.olympiakomitea.fi/2021/12/20/vastuullisen-valmentajan-verkkokurssi-suoritettavissa-nyt-

myos-ruotsiksi-ja-englanniksi/ 

Reilusti paras: 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/02/23/reilusti-paras-verkkokoulutus-avattu/ 

Ilmoittaudu 1-tason valmentajakoulutukseen 31.8. mennessä 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/03/09/ilmoittaudu-1-tason-valmentajakoulutukseen-31-8-

mennessa-2/ 
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