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Suomen Ampumaurheiluliitto



 SAL osallistuu ampuma- ja asealan yhteistyöforumiin 

-> puheenjohtajuus

 Kaikki mukana olevat tahot tuntevat vastuunsa

-> halumme kehittää lain säädäntöä

 Olemme yksimielisesti forumissa todenneet, ettei Kauhajoen 
tapahtumien jälkeen ole viisasta alkaa julkisuudessa 
polemisoimaan asiaa, vaan valitsimme yhteistyön linjan 
viranomaisten kanssa ja suoraan vaikuttamisen heihin

 AMPU-hankkeen hankepäällikkö esittelee kannanottojamme 
myöhemmin tässä seminaarissa



 Tarkkuudesta kilvoiteltu ”ikiaikaisesti”

 Ensimmäiset ampumaurheilukilpailut 1400-
luvulla Sveitsissä

 Tauluina käytettiin isoja pyöreitä puutauluja, 
joissa esim. Paholainen häntineen



 Ampumaurheilu mukana modernien 
olympialaisten ohjelmassa alusta alkaen 1896
 Olympiaihanteet ja arvot

 Ensimmäiset MM-kilpailut 
1897  Lyon Ranska

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Baron_Pierre_de_Coubertin.jpg


• Perustettu 1919

• 314 jäsenseuraa

• Jäseniä seuroissa n. 35.000

• 8 eri ampumaurheilulajia
• ISSF-lajit: olympialajit -

haulikkolajit, kivääri, pistooli 
sekä ei-olympialaji liikkuva maali

• IPC-lajit:   paralympialajit –
liikuntavammaisampumarheilun 
kiväärin ja pistoolin lajit

• Muut ei-ISSF-lajit:
kasa-ammunta, mustaruuti,
practical, siluetti



 Toimintasääntöjemme mukaan SAL:n tarkoituksena 
on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa 
sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen 
ampumaurheilutoimintaan.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset 
ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa 
edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 Missio: Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata 
sen toimintamahdollisuudet ja tarjota onnistumisen 
edellytyksiä



 VISIO
Ampumaurheilu on arvostettu, kansainvälisesti menestyvä, 
innostava, turvallinen urheilumuoto, jota harrastetaan nykyaikaisilla 
suorituspaikoilla.

 MISSIO
Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata sen 
toimintamahdollisuudet ja tarjota onnistumisen elämyksiä.

 VISIOSTA JOHDETUT STRATEGISET TAVOITTEET
◦ TOIMINTAMME ON ARVOSTETTUA
◦ OLEMME KANSAINVÄLISESTI  MENESTYVÄ
◦ TOIMINTAMME ON INNOSTAVAA JA TURVALLISTA
◦ SUORITUSPAIKKAMME OVAT NYKYAIKAISET



 SAL:n toiminnan kestävä arvopohja:       
Toimintamme arvopohja rakentuu liikunnan ja 
urheilun eettisille arvoille ja reilun pelin 
säännöille sekä

◦ Avoimuudelle

◦ Oikeudenmukaisuudelle

◦ Turvallisuudelle

◦ Ympäristön huomioimiselle



VASTUULLISUUTTA, YHTEISÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA

AMPUMAURHEILU ON MONISUKUPOLVISTA KOHTAAMISTA JA VÄLITTÄMISTÄ

TUEMME KASVUA KOKO ELÄMÄNKAAREN AJAN

MONIPUOLISTA TOIMINTAA



 Ampumaurheilu on 
ainoa kesäolympialaji, 
joka on tuonut mitalin 
kaikista 2000-luvun 
olympialaisista
 1 kulta - 2008

 2 hopeaa - 2000,2004  

 1 pronssi - 2008

 Ampumaurheilijat 
paras lajiryhmä 
Suomen Pekingin 
joukkueesta



 Paralympialaisista 
 1 kulta - 2004

 1 hopea – 2000

 Yli 65 EM-, MM-
mitalia 2000-2008 
(ISSFlajit yht.)



 SAL palkittiin 2006 
Opetuministeriön ja SLU:n 
Tasa-arvopalkinnolla 
ensimmäisenä lajiliittona

 Sopii tytöille, pojille 
naisille ja miehille

 Vammaisurheilu mukana

 Nuoresta senioriin 6-80v.

 Perheet mukana paljon



 Kilpailutoimintaa säätelevät kansainvälisten 
liittojen säännöt (ISSF, IPC, IMSSU jne.)

 Toimintaa kotimaassa säätelee SAL:n
toimintasäännöt, SAL:n Kilpailutoiminnan 
yleissäännöt ja ohjeet sekä lajisäännöt. 

 Lisäksi ratatoiminnan ohjeet ja säädökset
 SAL mukana/hyväksynyt myös Liikunnan ja 

Urheilun eettiset arvot ja Reilun Pelin ohjeet, 
olemme mukana Nuoren Suomen 
sinettiseuratoiminnassa

 Lisäksi 20 lakia!!!





Urheilijaura

 Seuran Ampumakoulu

 Seurajoukkue

 Aluejoukkue

 Tehoryhmätoiminta

 Nuorten Maajoukkueet

 Aikuisten Maajoukkueet

 Olympiajoukkue

• SM-tason urheilijat joutuvat 

suorittamaan 2. lk tuomarikortin

• Haulikkokilpailussa urheilijat  

toimivat aina myös ratatuomareina









Radan järjestyssäännöissä otetaan huomiin paikalliset olot

• Ampumaradan järjestyssäännöt opastavat käyttäytymään ja liikkumaan ampumarata-
alueella turvallisesti. Järjestyssäännöissä mainitaan minkälaisilla aseilla ja patruunoilla 
radalla saa ampua. 

• Ampumaratojen suunnittelussa ja rakentamisessa lähtökohtana on niin ympäristön, 
toimitsijoiden kuin ampujien turvallisuus. 

• Ampumarata-alueen maankäytön suunnittelussa merkittävässä asemassa on radan 
yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. 

• Ampumaradan rakenteiden suunnittelussa päähuomio on turvallisuus radalla ja sen 
vaara-alueella sekä ampumaurheilun päästöjen, (äänitaso, lyijy, ruutikaasut, jätehuolto) 
mahdollisimman täydellinen hallinta. 

• Ampumaradan käyttöä ja turvallisuutta valvovat paikalliset poliisiviranomaiset. 
• Ampumaradoilla ovat vahtimestarit tai valvojat. Heillä on oikeus poistaa häiriötä 
tuottavat henkilöt ampumaradalta.

• Jokaisessa harjoituksessa, johon osallistuu enemmän kuin yksi, nimetään 
ammunnanjohtaja, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä. 

• Ampumaurheilun kilpailusäännöt antavat vähimmäisohjeet turvallisesta toiminnasta  
ampumaradalla.

VASTUULLISUUDEN MONET TASOT



Ampumaurheilun turvallisuuden monet tasot

• Ampumaurheilija ampuu vain ampumaradalla, joka on todettu turvalliseksi.
• Ase tuodaan ampumapaikalle aina laukussa. 
• Kun ase otetaan laukusta, avataan lukko ja varmistetaan että aseessa ei ole 
patruunaa. Kun ampuminen on päättynyt varmistetaan, että ase on tyhjä ja 
laitetaan takaisin laukkuun. 

• Jos ase luovutetaan ulkopuoliselle henkilölle, jolla ei ole vastaavan aseen  
aseenkantolupaa, aseen haltija on jatkuvasti läsnä. 

• Ennen kuin aseen haltija luovuttaa aseen ulkopuoliselle, hän varmistuu  
vastaanottajan aseen käsittelytaidoista. 

• Aseen, tyhjänäkin, saa suunnata vain tauluja kohti. 
• Ase ladataan ampumapaikalla vasta kun on varmistauduttu siitä, että 
ampumalinjan etupuolella ei ole ketään. 

• Maalitaulut on aina sijoitettava vain taulurivistön taululaitteiden tasoon. 
• Ampuminen ampumaradalla tapahtuu yleensä seuroittain. Ampumaseuroihin 
kuulumattomia ei lasketa yksin radalle. 

TURVALLISUUDEN MONET TASOT



HUOMIOITA 
UUDESTA 

ASELAKIESITYKSESTÄ



 SAL tukee viranomaisten työtä aselain 
kehittämiseksi ja ymmärtää vastuunsa nyt ja 
tulevaisuudessa

 Urheiluampujat haluavat kaikin keinoin 
kehittää keinoja, joilla estetään aseiden 
kulkeutuminen vääriin ja rikollisiin 
tarkoituksiin

 Uudessa aselakiesityksessä on paljon hyvää

 Muutokset tulevat myös kehittämään edelleen 
seuratoimintaa



 SAL:n kilpailutoiminta alkaa 8v:sta 

 Kultahipputoiminta 8-14 v. 
– VANHEMMAT AINA KULTAHIPPUJEN MUKANA !!!

 Varsinaiset kilpailusarjat alkavat 15/16 v.

 EM- ja MM-kilpailuissa nuorten sarjat alle 20v.

 Miten Olympialaisiin tai Paralympialaisiin ?



 20 vuoden ikäraja ja 2 vuoden harjoitteluvaade 
ennen oman aseen hankintaa ovat vaarantamassa 
pistooliammunnan tulevaisuuden.

 Se lisää lisäksi merkittävästi eriarvoisuutta, sillä 
vain suurilla seuroilla on mahdollisuus tarjota 
"laina-aseita”

 Nuorten osallistuminen kansainväliseen 
kilpailutoimintaan monimutkaistuu ja vaikeutuu



 Menestyminen vaatii 
pitkäjänteistä 
harjoittelua

 Nykyinen esitys vaikeuttaa

kansainväliselle tasolle pääsyä 
nuorille suomalaisille 
pistooliampumaurheilijoille

 Nuoret ja olympialaiset???

 Nuorten olympialaiset 2010???



 Haluamme jatkossakin tuottaa menestyviä 
urheilijoita ja onnistumisen hetkiä suomalaisille ja 
suomalaiseen huippu-urheiluun sekä kasvattaa 
vastuuntuntoisia kansalaisia

 Olemme valmiit keskusteluun ja kehitystyöhön 
aseiden käyttöön liittyvässä lainsäädäntötyössä

 SAL antaa lausuntonsa osana lainsäädännön 
kehitystyötä



 Aselain kehittämisellä ja yhtenäisillä 
pelisäännöillä mahdollistetaan harrastuksen 
jatkuminen

 AMPUMA-kortilla (Shooting Cardilla) ollut 
jo SAL:ssa edeltäjänä AMPUMAKOULU-PASSI 
jo 1990-luvulta saakka 



 UUSI AMPUMA-kortti tullaan liittämään kiinteäksi 
osaksi SAL:n Ampumakoulutoimintaa 

 Yhtenäinen AMPUMA-kortti ja alan yhtenäinen 
näkemys perusasioista edistäisi ja helpottaisi myös 
yhteistyötä viranomaisten kanssa

 AMPUMA-kortti = osoitus vastuuntuntoisesta 
peruskoulutuksesta 



… tästä jatkaa 
Olympiakultamitalisti 
Satu Mäkelä-Nummela 
ja kertoo suhteestaan 
aseisiin ja 
ampumaurheiluun ja -
harrastukseen…


