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Suomen Ampumaurheiluliitto 
Uutiskirje 4/2022   
  
1.7.2022 
 
 
 
 
 
Liittohallituksen kokousasioita 22.6. 
 
Hankeavustus OKM:ltä ja hanketyöntekijöiden rekrytointi    
 
OKM on myöntänyt SAL:n hakemaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuurin 
kehittämishankkeeseen 90 000 euron erityisavustuksen. Hankesuunnitelman mukaisesti projektityöntekijä 
aloittaa elokuussa, joten rekrytointiprosessi on käynnistetty pikaisesti.  
 
Hankkeen omavastuuosuus budjetin mukaan on 24 500 euroa ja lisäksi tavoiteltu yhteistyösopimusten 
kautta saatava rahoitus 15 000 euroa.  
 
Syksyn liittokokous    
Ampumaurheiluliiton liittokokous pidetään sunnuntaina 30. lokakuuta alkaen klo 13.00 Lohjalla Kisakallion 
urheiluopistolla (Kaarina Karin tie 4, Lohja). 
 
Arvokilpailujen valinnoista   
Hallitus ei kannata sovituista lipsumista sovituista arvokisojen valintakriteereistä. Valmennuksen johtaja oli 
pyytänyt hallituksen kannanottoa siihen, tulisiko mahdollistaa osallistuminen arvokisoihin täysin 
omakustanteisesti ilman saavutettua virallista valintakelpoisuutta (ilman MCS-rajaa). 
 
SAL:n hallintosääntö   
Hallitus vahvisti hallintosäännön. Hallintosäännössä määrätään asioita niiltä osin, mitä SAL:n 
toimintasäännöissä ei määrätä.  
 
Ympäristö- ja olosuhdepäällikön työsopimus     
Lotta Laitisen nykyinen määräaikainen työsopimus päättyy 31.12.2022. Hallitus päätti jatkaa ympäristö- ja 
olosuhdepäällikön työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.  
 
Valmennuksen johtaja     
Henna Torpo on irtisanoutunut valmennuksen johtajan tehtävästä. Hänen viimeinen työpäivänsä on 19. 
elokuuta. Hallitus päätti käynnistää heti uuden valmennuksen johtajan rekrytointiprosessin. Tavoitteena on 
nimetä uusi valmennuksen johtaja hallituksen ylimääräisessä kokouksessa heinäkuun lopussa. 
 
ISSF:n yleiskokous  
Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) yleiskokous järjestetään Egyptissä 30.11.-1.12. ja maanosien 
epäviralliset kokoukset päivää aiemmin 29. marraskuuta. Yleiskokous on vaalikokous. SAL:n edustajina 
kokoukseen osallistuvat Vesa Nissinen ja Anne Laurila.  
 
NSR:n yleiskokous 
Nordic Shooting Regionin yleiskokous järjestetään PM-kisojen yhteydessä Kouvolassa 5. elokuuta. SAL:n 
edustajina ja NSR:n puheenjohtajan ja pääsihteerin roolissa kokoukseen osallistuvat Vesa Nissinen ja Anne 
Laurila. 
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Lyijyn tilannekatsaus  
Euroopan kemikaalivirastolta (ECHA) on saatu tietoa 2. lyijyrajoitusesityksen etenemisestä ja pääpiirteisistä 
muutoksista seuraavassa versiossa. Seuraava 60 vrk kuuleminen alkoi 29. kesäkuuta, jolloin viimeistään 
saadaan koko rajoitusesityksen uusittu versio.  
 
Seuran jäsenanomus    
Halsuan Metsästysseura hyväksyttiin SAL:n jäseneksi ampumajaostonsa kautta. 
 
Näyttökilpailut   
Trapin näyttökilpailuihin on tehty lisäykset: GP Austria 18.-19.6. (EM) ja Italia Open Green Cup 12.-25.7. 
(EM ja MM). 
 
Seuraava kokous 
Ylimääräinen kokous rekrytointien takia pidetään 27. heinäkuuta. Seuraava varsinainen kokous on 16. 
elokuuta.  
 
Liittohallituksen kokousasioita 24.5. 
 
Toiminnanjohtajan sopimuksen jatkaminen  
Toiminnanjohtaja Anne Laurilan määräaikainen työsopimus umpeutuu lokakuun lopussa. Hallitus on 
päättänyt tarjota Laurilalle viiden vuoden määräaikaista sopimuksen jatkoa nykyisen sopimuksen ehdoilla. 
 
Toimisto lomailee 
Ampumaurheiluliiton toimiston työntekijöiden lomakausi on käynnissä. Loma-ajoista johtuen palveluissa 
saattaa olla pieniä viiveitä.  
 
Kilpailulisenssien voimassaolotiedot Kitiin 
Kilpailu- ja tilastopalvelu Kitissä on otettu käyttöön mahdollisuus tarkistaa urheilijan lisenssin voimassaolo. 
Kirjautunut käyttäjä voi tarkistaa urheilijan tiedot Sportti-ID:n perusteella. Hakuun on mahdollista laittaa 
rivivaihdolla eroteltuina useita Sportti-ID:itä kerralla. 
 
Kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa lisenssien voimassaolo kaikilta kilpailijoilta ennen kilpailun alkua. 
Perinteisesti tarkistus on tehty vasta kilpailupaikalla lisenssikortista. Lisenssin on voinut tarkistaa myös 
automaattisesti etukäteen ottamalla kilpailun ilmoittautumiset Suomisportin kautta, kun kilpailulisenssi on 
määritelty pakolliseksi kyseisessä Suomisport-tapahtumassa. Kitin lisenssitietohaku tarjoaa tähän nyt 
kolmannen vaihtoehtoisen tavan.  
 
Lisenssitarkistus löytyy Kitin info-alasivulta, joka näkyy vain kirjautuneille käyttäjille. Jos tarvitset apua Kiti-
asioissa, ota yhteyttä palvelusihteeri Olli Törniin. 
 
Kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin muutoksia 
Liittovaltuusto hyväksyi kevätkokouksessaan tukun muutoksia Kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin 
(KY). Liittohallitus tarkensi myös KY:n liitteitä. Keskeisimpinä muutoksina olivat tuomarikorttien 
uusintamahdollisuuden poistuminen ilman uusintakoetta ja nuorten sarjojen ikärajatarkennukset ISSF-
lajeissa. Iän osalta määrääväksi tuli syntymävuoden sijaan ampujan ikä kilpailun ensimmäisenä päivänä.  
Tuomarikoulutusliitteeseen tuli tässä vaiheessa jo joitakin muutoksia, vaikka laajempi selvitys- ja 
uudistustyö on parhaillaan käynnissä. II- ja I-luokan tuomarikortit uusitaan jatkossa osallistumalla 
tuomarikoulutukseen ja suorittamalla tuomarikoe ja Reilusti paras-verkkokoulutus hyväksytysti. 
 
I-luokan tuomarikortin uusiminen edellyttää lisäksi, että tuomarikortin kääntöpuolella on vähintään viisi (5) 
tuomarityöskentelymerkintää. I-luokan tuomarikortin uusiminen voidaan suorittaa SAL:n oppimisalustalla 
olevalla verkkokoulutuksella ja kokeella heti koulutuksen valmistuttua. 
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Jatkossa ei automaattisesti kirjoiteta enää pahvista tuomarikorttia sähköisen rinnalle, mutta pahvisen 
kortin voi pyytää niin halutessaan. 
 
Lisäksi tuli lajikohtaisia muutoksia muun muassa haulikkolajien finaaleihin, liikuntavammaisten sarjoihin ja 
luokitukseen haulikkolajeissa ja kiväärin asentokilpailujen laukausmääriin.  
 
SM-kisoissa on aiemmin ollut sarjasta riippuen joko mestaruusmerkit tai Suomen mestarimerkit. 1.1.2023 
alkaen käytössä on vain yksi mestaruusmerkki sarjasta riippumatta. Kuluva vuosi kuitenkin mennään 
edelleen vanhan säännön mukaisesti.  
 
KY-muutokset ja päivitetty sääntökirja KY2022-2 löytyvät liiton sivuilta sääntöosiosta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/kilpailutoiminta/saannot/. 
 
SAL hakee valmennuksen johtajaa  
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/avoimet-tyopaikat/ 
 
SAL hakee projektikoordinaattoria  
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/avoimet-tyopaikat/ 
 
 
Seurat, kannustakaa jäseniänne aktiivisesti tekemään itselleen Suomisport-profiili!  
Suomisport-profiili eli Sporttitili on keino, jolla tulevaisuudessa saamme mm. Urheiluampuja-lehden 
menemään oikeaan osoitteeseen ja oikeille ihmisille. Tiedot ovat Suomisportissa turvassa ja itse 
hallinnoitavissa. Henkilötunnus tarvitsee syöttää ainoastaan kerran palveluun rekisteröityessä. 
Henkilötunnuksen avulla palvelu yksilöi liikkujan ja luo hänelle oman Sportti-ID:n, joka toimii jatkossa 
tunnisteena oman seuran tai lajiliiton kanssa asioinnissa. Sportti-ID löytyy liikkujan omasta profiilista. 
Palvelussa liikkuja voi täysin itse hallita tietojen käyttöä ja jakamista.  
 
Sporttitilille päivittyvät mahdolliset osoitteenmuutokset suoraan Postin järjestelmästä, joten tästä on 
seuralle apua myös jäsenrekisterinsä yhteystietojen ylläpidossa. Liiton sivulta löytyy linkki suoraan 
Rekisteröityminen Suomisportiin -tapahtumaan, jonka kautta helpoiten pääsee tekemään profiilin: 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/suomisport/.  
 
Urheiluampuja-lehti on monelle tärkeä tietolähde ampumaurheilun maailmaan ja joskus syy siihen miksi 
seuran jäsenenä jatketaan vaikka oma ampumaharrastus olisi jo vähenemään päin.  
 
Kokoamme ne seurojen jäsenet, jotka haluavat saada lehden kotiin luettavaksi, 1.2.2023 mennessä lehden 
tilaajiksi Suomisport-tapahtuman kautta. Siihen tarvitaan Sportti-ID numero ja sukunimi. Seurakäyttäjän 
tehtävänä on ilmoittaa oman seuransa lehden tilaajat tapahtumaan ja tarvittaessa lisätä uusia tai pyytää 
poistamaan eronneita jäseniä. Liitto auttaa tässä seuroja, mikäli apua tarvitaan. Ohje ja linkki tapahtumaan 
ilmoittamiseen lisätään yllä mainitulle verkkosivulle ja tarvittaessa ne saa myös sähköpostitse. Järjestämme 
myös alkusyksystä kaikille yhteisen Teams-koulutuksen tästä aiheesta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
liiton verkkosivulla.  
 
Ottakaa yhteyttä kaikissa Suomisportiin liittyvissä asioissa, autamme mielellämme. Järjestämme myös 
Teams-yhteydellä henkilökohtaista opastusta Suomisportin käyttöönotossa. Mikäli haluatte varata 
opastusajan, ottakaa yhteyttä sanna.hellgren@ampumaurheiluliitto.fi.  
 
Ryhtykää tutustumaan Suomisportin mahdollisuuksiin olla teille avuksi seuran päivittäisissä rutiineissa. 
Suomisport tarjoaa myös seuroille palvelun esittelytilaisuuksia, joiden kesto on n. 30 minuuttia. Esittelyn 
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varaamisesta löytyy tietoa https://info.suomisport.fi/.  Yritetään löytää kaikille toimivat tavat jäsenten 
tietojen ilmoittamiseen ja ylläpitämiseen! 
 
Seurat, muistakaa hakea kehittämisapurahaa! 
Seurat, muistakaa hakea 500-3000 euron kehittämisapurahaa 31. elokuuta mennessä. Apuraha on 
tarkoitettu mm. edistämään matalan kynnyksen harrastustoimintaa erityisesti lasten ja nuorten 
keskuudessa, edistämään tyttöjen ja naisten ampumaharrastusta ja harrastajamääriä, lisäämään ohjatun 
toiminnan määrää ja laatua, apurahan avulla voidaan myös kokeilla innovatiivisia toimintamalleja ja 
ennaltaehkäistä ampumaharrastuksen lopettamista erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lomakkeet/kehittamisapurahan-
hakulomake/?fbclid=IwAR0sQkkI9P_EJZQzyC1NaTfnD50R6xPVhE4FKgkxzBv9yw3t0Ppo0BgOos0 
 
Kymppigolf pelataan 1. elokuuta 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2022/06/27/kymppigolf-pelataan-ruuhikoskigolfissa-seinajoella-1-8-
2022/ 
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