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Uutiskirje 2/2022 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto  
6.5.2022 
 
Liittohallituksen kokous 28.4. 
 
Vaikuttamisasioita  
 
Puolustusministeriö 
 
Ampumaurheiluliitto oli mukana 19.4. puolustusministeri Antti Kaikkosen pikaisella aikataululla koolle 
kutsutussa keskustelutilaisuudessa, jonka tarkoituksena oli keskustella siitä, miten kaikkia suomalaisia 
voi osallistaa entistä enemmän maanpuolustustyöhön. Kaikkonen on aiemmin julkisuudessa esittänyt 
kommentteja siitä, että ampumaratoja voisi olla Suomessa enemmänkin. Nämä kommentit on 
noteerattu myös ulkomailla.  
 
Toiminnanjohtaja Anne Laurila vei keskusteluun SAL:n näkemyksiä ja lähetti jälkikäteen vielä ministerin 
pyynnöstä yksityiskohtia ampumameluasiaan liittyen sekä ministerille että puolustusministeriön 
lyijylausunnoista vastaavalle Tero Koljoselle. Myös muut SAL:n esiin nostamat asiat laitettiin samalla 
kirjallisena. Keskustelu jatkunee, ja jo saman viikon torstaihin mennessä puolustusministeriöstä oli 
keskusteltu maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen kanssa ympäristölupahankkeesta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Toiminnanjohtaja Anne Laurila tapasi OKM:n yleisavustuksiin liittyen esittelijä Kari Niemi-Nikkolan 22. 
huhtikuuta. Tapaamisessa selvitettiin SAL:n yleisavustuksen perusteena 2022 olleita arviointeja ja 
muun muassa vastuullisuuteen liittyviä pisteytyksiä valtionavun määrän perusteena sekä OKM:n 
näkemystä SAL:n valtionavun kehittymisestä tulevina vuosina.  
 
Valtionavustuksen suunta vuoteen 2024 on SAL:n kohdalla voimakkaasti laskeva OKM:n laskennassa. 
Suurimmat syyt tähän ovat lisenssien vähäinen määrä ja erityisesti nuorten lisenssien vähäinen määrä. 
OKM tukeutuu näissä vahvasti niihin lukuihin, jotka voidaan todentaa varmasti. Käytännössä tässä 
nojataan erityisesti Suomisportiin, johon OKM:llä on oma seurantanäkymä.  
 
Viime syksyn avustushaun yhteydessä arvioitiin liittojen ympäristöohjelmat. SAL:n ohjelma oli arvioitu 
1,5 pisteen arvoiseksi, kun maksimipisteet olivat 3. Asiaan palataan, ja ministeriölle esitellään 
seuraavaksi tarkemmin ympäristölupahanketta, ympäristölupajärjestelmää ja myös yleisesti 
ampumaratojen ympäristövaikutuksia, sillä tiedoissa tuntui olevan puutteita.  
 
Puolustusvaliokunta 
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Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen osallistui 21. huhtikuuta 
eduskunnassa palaveriin puolustusvaliokunnan jäsenten kanssa ja esitteli muun muassa ongelmakohtia 
ampumaratoihin ja lyijyrajoitusesitykseen liittyen. Paikalla olivat myös teknologiajohtaja Pekka Lintula 
Nammo Lapua Oy:stä sekä metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen Suomen Metsästäjäliitosta.  
 
Esitysten perusteella puolustusvaliokunnan jäsenille selvisi Euroopan kemikaaliviraston ajaman 
lyijyrajoitusesityksen aiheuttamat merkittävät uhkakuvat niin ampumaradoille kuin koko Euroopan 
puolustukselle ja huoltovarmuudellekin. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen ja 
muut paikalla olleet esittivät, että yhteistyötä tiivistettäisiin nopealla aikataululla.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö  
 
Ampumaurheiluliitto kävi 21. huhtikuuta maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten kanssa alustavia 
keskusteluja ympäristölupahankkeen jatkohankkeesta. Kokouksen aikana paljastui, että MMM:n 
erätalousyksiön Janne Pitkänen oli käynyt jo keskusteluja puolustusministeriön kanssa 
ympäristölupahankkeesta, joten puolustusministeri oli kuullut asiamme aiemmin samalla viikolla. 
 
Alustavien keskustelujen perusteella jatkohankkeelle on tahtotila olemassa. Myös 
valtionavustuspäätöksessä olevan avustusprosentin suuruutta nähtiin mahdollisena kasvattaa 
avustuksen euromääräisen summan puitteissa nykyisessä avustuspäätöksessä, mikä korjaisi 
rahoitusmallin ongelmia. 
 
Huippu-urheilun strategian tarkistaminen 
 
Ampumaurheiluliiton huippu-urheilun strategiassa on linjattu yhtenä keskeisenä asiana entistä tiiviimpi 
keskittäminen, jotta maajoukkueurheilijat harjoittelevat päivittäin yhdessä. Keskittämisratkaisuna on 
luotilajien osalta Turku (TSUA) ja haulikkolajien osalta Lahti-Orimattila (PHUra).  
 
Tätä silmällä pitäen on rakennettu urheilijoiden tukipalvelut ja sijoitettu myös mm. kiväärin ja trapin 
maajoukkuevalmentajat, jotka pystyvät osallistumaan päivittäisharjoitteluun.  
 
Strategisiin valintoihin liittyen hallitus päätti keskustelun jälkeen, että huippu-urheilun strategiaa ei 
muuteta keskittämislinjausten osalta. 
 
Valintamenettelyt PM-kisoihin ja Universiadeihin  
 
Hallitus hyväksyi valmennuksen johtoryhmän esityksen PM-kilpailujen ja Universiadien 
valintamenettelystä. 
 
Seuraava kokous 
 
Hallituksen seuraava kokous pidetään 24. toukokuuta Teamsissa etäkokouksena. 
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Ampumaurheilupäivät 2022 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/04/28/onhan-seuranne-mukana-ampumaurheilupaivilla/ 

 

Avoin työpaikka: Nuoriso- ja koulutuspäällikkö 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/04/30/avoin-tyopaikka-nuoriso-ja-koulutuspaallikko/ 

 

Ohjaajakoulutus Tampereella 14. toukokuuta 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/04/15/ampumaurheilukoulun-ohjaajakoulutus-tampereella-

14-5-2022/ 

 

1-tason valmentajakoulutukseen ilmoittautuminen on alkanut 

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

mennessa-2/ 

 

Lisenssin ostajille alennus Polarin tuotteista  
 
Muistathan Polarin tarjoaman alennuksen vuoden 2022 lisenssin ostajille? Saat 15 % alennuksen lähes 
kaikista tuotteista Polarin verkkokaupassa (https://www.polar.com/fi). Alennuskoodi lähetetään 
lisenssin ostaneille joko sähköpostitse tai muovikortillisen lisenssin ostaneille lisenssin saatekirjeen 
mukana. 
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