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SUOMEN 
AMPUMAURHEILULIITTO

• Perustettu 1919
• 314 jäsenseuraa
• Jäseniä seuroissa n. 35.000
• Ampumaurheilu on liikuntalain alainen 

urheilumuoto
• 8 eri ampumaurheilulajia:

• ISSF-lajit: 
• Olympialajit: haulikkolajit, kivääri, 

pistooli 
• sekä ei-olympialaji liikkuva maali

• IPC-lajit:   
• Paralympialajit: liikuntavammais-

ampumarheilun kiväärin ja 
pistoolin lajit

• Muut vammaisurheilun lajit: 
• Haulikkolajit, näkövammaisten 

ampumaurheilulajit
• Muut ei-ISSF-lajit:

• kasa-ammunta, mustaruuti,
• practical, siluetti, 



AMPUMAURHEILU JA 
MUU URHEILU

• Ampumaurheilu on liikuntalain alainen urheilumuoto kuten yleisurheilu, 
miekkailu, suunnistus, golf, voimistelu, jääkiekko jne.

• Saamme OPM:ltä tulosperusteista toiminta-avustusta

• Olemme jäsenenä SLU:ssa, Nuoressa Suomessa sekä Olympia- ja 
Paralympiakomiteassa

• Ampumaurheilu (myös pistooliammunta) on ollut nykyaikaisten 
olympialaisten lajivalikoimassa alusta (1896) lähtien

• Noudatamme Liikunnan ja Urheilun eettisiä ja reilun pelin sääntöjä 
sekä WADAn antidoping sääntöjä

• Ampumaharrastusta säätelee yli 20 lakia ja säädöstä



AMPUMAURHEILU JA 
MUU URHEILU

• Ampumaurheilija ei ihannoi asetta, vaan 
hyvää tulosta, tarkkuutta ja osumia

• Ampuma-ase on urheilijoillemme vain 
urheiluväline samoin kuin jalkapallo, rekki, 
miekka, keihäs, golfmaila…



TARKOITUKSEMME JA 
TEHTÄVÄMME
• Toimintasääntöjemme mukaan SAL:n tarkoituksena on 

edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa sekä 
osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen 
ampumaurheilutoimintaan.

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

• Tavoitteena on, että turvallinen, vastuullinen ja 
monipuolinen ampumaharrastus säilyy elävänä osana 
suomalaista vapaa-ajan ja liikunnan kulttuuria.



TOIMINTAMME 
ARVOPOHJA

Toimintamme arvopohja rakentuu liikunnan
ja urheilun eettisille arvoille ja reilun pelin
säännöille sekä
• Avoimuudelle
• Oikeudenmukaisuudelle
• Turvallisuudelle
• Ympäristön huomioimiselle



AMPUMAURHEILU 
JA TASA-ARVO

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

• Sopii tytöille, pojille naisille ja 
miehille

• Vammaisurheilu mukana
• Nuoresta senioriin 8-80v.
• Perheet mukana paljon





VASTUULLISUUS JA 
TURVALLISUUS ON  NRO 1



VASTUULLISUUS JA 
TURVALLISUUS ON NRO 1



MENESTYVÄ
• Ampumaurheilu on 

ainoa kesäolympialaji, joka on tuonut 
mitalin kaikista 2000-luvun 
olympialaisista

• 1 kulta - 2008
• 2 hopeaa - 2000, 2004  
• 1 pronssi - 2008

• Kaikkiaan olympiamitaleja 17, 
joista pistooliammunnasta 
3 kulta- ja 1 pronssimitalia

• Ampumaurheilijat paras lajiryhmä 
Suomen Pekingin joukkueesta

• Vammaisurheilusta kultaa 2004 ja 
hopeaa 2000



KULTAHIPUSTA 
AINA HUIPULLEKIN



HUOMIOITA
ASELAKIESITYKSESTÄ



ASELAKI JA ANNETUT 
LAUSUNNOT
SAL on antanut lausunnon lakiluonnoksesta.

Lausuntokierrokselle lähetettiin valitettavan puutteellinen 
lakiluonnos. Lausunnon antajilla ei ollut silloin käytössään lakia 
täsmentävää ja täydentää asetusluonnosta, poliisihallintolain 
lopullista esitystä eikä niiden pohjalta esiin tulevia 
vaikutusselvityksiä. Nyt annettu asetusluonnos varsin ”kevyt” ja 
puutteellinen.

Lakiesityksessä on paljon korjattavaa.

Tämän johdosta järjestöt esittivät, että paras vaihtoehto olisi 
ollut lakiesityksen uudelleen valmistelu. 



AMPUMAURHEILU JA 
LAINSÄÄDÄNTÖ
• SAL tukee viranomaisten työtä aselain kehittämiseksi ja 

ymmärtää vastuunsa nyt ja tulevaisuudessa

• Urheiluampujat haluavat kaikin tavoin kehittää keinoja, 
joilla estetään aseiden kulkeutuminen vääriin ja rikollisiin 
tarkoituksiin.

• Lakiluonnoksessa esitetyt muutokset tulisivat 
vaikeuttamaan merkittävästi seuratoimintaa, ne jopa 
romuttaisivat nuorten mahdollisuudet harrastaa 
pistooliammuntaa !



PERUSTUSTAVAA LAATUA 
OLEVIA  KYSYMYKSIÄ

• Ihmisten tasavertainen kohtelu
– Mikä tekee pistooliammuntaa harrastavasta 

erikoisemman kuin muiden lajien harrastajista?
• Harrastamisen oikeus ja vapaus  

– Muuttuuko jatkossa pakoksi (min. 10 krt)
• Yhdistymisoikeus ja vapaus

– Seuratoiminnan ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan 
rooli  

• Omistamisen oikeus ja omaisuuden suoja



20 v. IKÄRAJA ON KOVA 
HAASTE SAL:N PISTOOLILAJIEN 
KILPAILUTOIMINNALLE 
• 20 vuoden ikäraja ja 2 vuoden harjoitteluvaade ennen oman 

aseen hankintaa ovat vaarantamassa koko pistooliammunnan 
tulevaisuuden.

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

• Nuorten osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan 
monimutkaistuu ja vaikeutuu

• 18 vuoden ikäraja pitää riittää myös pistoolille 

• Pääpaino henkilön soveltuvuudelle saada lupa!



20 VUODEN IKÄRAJA PISTOOLIN 
HANKKIMISLUVALLE – OLISIKO 
HÄNESTÄ TULLUT OLYMPIAURHEILIJA?

Olympiaedustajamme Pekingissä 
Mira Nevansuu (23v), sijoitus 7. !!!  
• 13-vuotiaana aloitti harjoittelemaan 

urheilupistoolilla
• 17-vuotiaana PM-kultaa Tanskassa 

tyttöjen vakiopistoolissa
• 19-vuotiaana PM-kultaa Norjassa tyttöjen 

urheilupistoolissa



2 VUODEN HARJOITTELUVAADE 
PISTOOLIN HANKKIMISLUVALLE ?

• Henkilön aiempi ammunnan
harrastus tulee hyväksilukea
lupamenettelyssä, myös hyvin
suoritettu varusmiespalvelus
Myös käsiaseluvan osalla !!!

• 6kk riittävä aika osoittaa
harrastus ensimmäiselle
pistooliluvalle

• Ampumakortti-koulutusPitäisikö Juhankin harjoitella
2v. ennen ensimmäistä 
pistoolilupaa ???



POIKKEUSLUVAT, 
ERIVAPAUDET…

• Huomioitava SAL:n eri valmennusryhmien tarpeet

• Poikkeuslupana tai erivapautena tulisi olla 
rinnakkaisluvan saaminen nykyisen käytännön 
mukaisesti alle 18 -vuotiaalle urheilijalle

• Hallussapitolupa huoltajalle, vastuuvalmentajille vaikkei 
rinnakkaislupaa, koska valvoo 88§:n mukaisesti käyttöä

• Kertaladattavat pistoolit ja kertaviritteiset revolverit ja 
mustaruutipistoolit rinnastettava ns. pitkiin aseisiin



SAL:N KILPAILU-
TOIMINTA

• SAL:n kilpailutoiminta alkaa 8 v:sta 

• KULTAHIPPU-toiminta 8-14 v
OSA NUORI SUOMI TOIMINTAA
VANHEMMAT AINA KULTAHIPPUJEN MUKANA !!!

• Varsinainen kilpailutoiminta 
SAL:ssa ruutiaseilla alkaa 15/16 v. 
(ISSF:n säännöillä) 

• PM-, EM- ja MM-kilpailuissa 
nuorten sarjat alle 20 v. – urheilijat 16-20 vuotiaita



MENESTYMINEN 

• Menestyminen vaatii 
pitkäjänteistä 
harjoittelua

• Nykyinen esitys vaikeuttaa
kansainväliselle tasolle pääsyä 
nuorille suomalaisille 
pistooliampumaurheilijoille

• Nuoret  ja olympialaiset???

• Nuorten olympialaiset 2010???



ILMA-ASEHARRASTUKSEN 
HUOMIOIMINEN JA AKTIIVINEN 
HARRASTAMINEN

• Ampumaurheilun perusopetus tapahtuu
yleensä ilma-aseilla (ilmapistooli ja ilmakivääri). 
Perusasiat samat ilma-aseissa kuin myös ruutiaseissa.

• Pistooliammuntaa harrastavat useita eri
pistoolilajeja, vaikea tietää lopullista lajiaan…

• Ilma-aseiden hyväksyntä pääasialliseksi 
harjoitteluaseeksi poistaa samalla myös toisen 
ongelman, joka aiheutuu vuosiharjoittelurytmistä. 

• LAISSA TULEE TARKASTI MÄÄRITTÄÄ, MITÄ 
KATSOTAAN HARRASTAMISEKSI 

• AMPUMAKORTTI- käytäntö

• SEURAAVIEN LUPIEN SAANTI HELPOMMAKSI



VAPAAEHTOINEN 
SEURATOIMINTA VAI 
VIRANOMAISTOIMINNAN JATKE

- Ampumaseura toiminta on 
urheiluseuratoimintaa

- Seuratoiminnan tulee olla aina 
vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

- Seuralla tulee säilyä jatkossakin 
harkintavalta ketä se jäsenekseen 
hyväksyy.

- Syntyisikö jäsenyyspakon seurauksena 
”Poispotkittujen Ampumaseura” ?

- Seurasta ja ampuma-asekouluttajista 
viranomaisjatke?  

JOS, NIIN LAISSA TULEE SELKEÄSTI  
JA TARKASTI MÄÄRITTÄÄ 
TEHTÄVÄT JA TURVATA ASEMA 



MUUTOSTEN 
KUSTANNUKSET

• Muutosten kustannukset –
vain vapaaehtoistoiminnan kannettavaksiko?

• Yhteisöaseiden lupakäytäntö helpommaksi ja 
lupamaksukäytäntöä kevennettävä

• Olosuhteet -> yhteiskunta tukemaan ratojen 
kehittämistä

• Mahdollisiin aselain tuomiin muutoksiin osoitettava 
varoja valtion budjetista



AMPUMAURHEILU-
HARRASTUS  JA TULEVAISUUS

• Työskentelemme jatkuvasti aseturvallisuuden 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Aselain 
kehittämisellä ja yhtenäisillä sekä yhteisillä 
pelisäännöillä on mahdollista toteuttaa niin 
harrastuksen turvallisuus kuin  sen jatkuminenkin. 

• Toiminnan edellytyksenä on kuitenkin toimiva 
ampuma-aselaki. Toimiva ja selkeä laki edistää 
myös tehokkaimmin yleistä turvallisuutta. 

Tämä on meidän kaikkien yhteinen etu!



OIKEA KOHDEKO ? 

• Ihmetyttää miksi nykyisellä lakiesityksellä rajoitetaan ja 
vaikeutetaan tunnollisten ja vastuullisten 
järjestäytyneessä toiminnassa mukana olevien 
harrastamista ja toimintoja 
-> hehän hoitavat jo nyt asiansa kunnolla

• Mielestämme tulisi keskittyä miettimään muutoin 
aseturvallisuuden edistämistä ja parantamista

• Pitäisi keskittyä löytämään keinoja muilta toimialoilta, 
joilla ehkäistään yhteiskunnan pahoinvointia ja 
ihmisten syrjäytymistä!



KIITOS!

Kiitos, että olemme saaneet kertoa 
näkemyksiämme ampumaurheilusta ja sen 

harrastamisesta sekä aselakiesityksen 
vaikutuksista urheiluumme!
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