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Tästä tuleekin varsinainen hallinnollinen tiedote 

Syyskokous 
Syyskokous on käyty ja paikalla oli 22 jäsentä. Käytännössä mikään ei muuttunut, hallinto jatkaa entisellään. 

Puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Vuorinen ja jäseniksi Jani Kinnala, Mika Kontulainen, Kari Asikainen, 

Hannu Appelsiin, Jouko Laine ja Markus Pitkänen sekä varajäseniksi Antti Saar ja Jyrki Laeslahti. 

Tilintarkastajaksi valittiin Tomi Moisio ja varatilintarkastajaksi Kalle Laaksonen 

Liittymis- ja jäsenmaksu pysyvät ennallaan (50eur liittymismaksu, 35eur jäsenmaksu, liittymismaksua ei 

peritä perheenjäseniltä eikä toisesta SAL-alaisesta seurasta siirtyviltä). 

JÄSENMAKSULAPUT postitetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen 

Sääntömuutoksia 
Hallituksessa on käsitelty sääntömuutos ehdotusta. Viimeksi sääntöjä on muutettu 1998 

Kannatusyhdistyksen perustaminen (jäsenet voisivat ottaa osaa toimintaan, mm avoimiin harjoituksiin 

kuten nyt SRA-ampujat mutta joista ei maksettaisi SAL:n jäsenmaksua).  

Kokouskutsujen esittäminen sähköisesti viralliseksi kutsumistavaksi. 

Samalla lienee syytä muuttaa sääntöjä siten että nykyiset tilintarkastaja muutetaan toiminnantarkastajiksi. 

Meillä tosin on ollut sellainen onni, että tilintarkastajamme ovat sitä oikeastikin, mutta kun kerran sääntöjä 

muutetaan, niin ehkäpä tuotakin sitten kannattaa hienosäätää.  

Kokouksen jälkeen olen saanut kuulla että yhdistymisen vapaus tarkoittaa sitä että liittyminen johonkin 

yhdistykseen ei saa pakottaa kuulumaan johonkin kolmanteen yhdistykseen. Näin ollen SAL:n tulkinta siitä, 

että jokaisesta jäsenestä on pakko maksaa SAL-jäsenmaksu olisi perusteeton. Ainoastaan kilpailuun 

osallistuvista tai muita SAL-palveluja, kuten ampujan vakuutus, tarvitsevista täytyy maksaa SAL:n 29 €.  

Sääntömuutosehdotusta käsitellään 2015 kevätkokouksessa. 

SAL hallinto 
Tämän vuoden omituisuudet Liittohallituksen toimista Practical-Jaostoa kohtaan ovat nostaneet esille 

tarpeen suorasta vaikuttamisesta liiton hallinnossa. Liiton hallinto rakentuu kolmen elementin varaan: 

Liittovaltuusto on päättävä elin joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa, liittohallitus on 

toimeenpanevaelin joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Eri lajijaostot ovat omien lajiensa toimeenpanevia 

elimiä, joilla ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään valtaa edes omien lajiensa sisällä mikäli liittohallitus niin 

katsoo. Osa lajeista kuitenkin hallinnoidaan suoraan liittohallituksessa ja niiden budjetointi tapahtuu 



liittohallitustasolla. Tämä tekee osasta lajeista paarialuokkaa, jonka osana on tehdä töitä ja kustantaa 

yläluokan toimintaa. 

Aiemmin tästä ei ole ollut muuta haittaa kuin se että Practical-Ampujat ovat kustantaneet muiden 

harrastamista noin 100 000 eurolla vuodessa, mutta tänä vuonna jaosto on joutunut hyvin törkeän 

panettelukampanjan kohteeksi ilman että se olisi saanut siitä edes tietoja. Nyt kun tämä on selvinnyt, 

kieltäytyy toiminnanjohtaja Aarrekivi edelleenkin luovuttamasta mitään asiaa koskevia asiakirjoja. Koska 

asiassa on edetty henkilötasolle asti asia tulee jatkumaan kunnes kaikki paperit saadaan. Tämänjälkeen 

jatkotoimista päätetään erikseen. 

SAL:n hallintomalli on pikaisesti uudistettava vastaamaan nykyistä lajirakennetta. Ensimmäinen askel tässä 

on saada liittovaltuustoon uusien lajien harrastajia. Liittohallituksen jäsenet valitaan alueittain.  Muutamia 

Practical-Harrastajia on saatu liittohallitukseen tämän kuun aluevaaleissa. Luonais-Suomesta emme 

valitettavasti saaneet ehdokastamme läpi vaan hän jäi kahden äänen päähän valinnasta. Tuosta 

kokouksesta enemmän Kari Asikaisen osuudessa. 

Aluekokousten 2014 tuloksia Practical-Ammunnan kannalta. Kaakois-Suomi; Antti Hintsanen 

liittovaltuusto varajäsen, Häme; Samppa Astikainen liittovaltuustoon ja Kim Leppänen hänen varajäsen, 

Etelä-Suomi: Mikael Ekberg varajäsenenään Mikael Kaislaranta liittovaltuustoon ja Jaakko Hyvätti 

liittovaltuustoon sekä aluejaostoon, Lounais-Suomi; Rami Vuorinen liittovaltuustoon varajäseneksi, 

Pohjanmaa; Syyskokous 31.10, Pohjois-Pohjanmaa; Ari Sive liittovaltuustoon sekä alueensihteeri. 

Kari Asikaisen yhteenveto Lounais-Suomen syysaluekokouksesta 2014 
Kokous oli eilen (29.10.20014) Kankaanpään Ampujien ilma-aseradalla. Muutama huomio kokouksesta: 

* Paikalla n. 15 henkeä, isot seurat useamman kaverin voimin 
* Aluejaoston puheenjohtaja vaihtui Arto Timonen (SaSA) => Asko Perkola (SaSA) 
* Erovuorossa olevat aluejaoston jäsenet valittiin uudestaan 

Nykyinen aluejaoston kokoonpano: 
Asko Perkola SaSA PJ  
Jarmo Engblom TSA 
Juhani Forsman TSA 
Johanna Kaipia SaSA 
Jarmo Kurki KaA 
Rami Vuorinen SäSA 
Matti Viljakainen SäSA 

* Toimintasuunnitelmassa painopiste nuorisotoiminnassa ja juhlavuodessa  (2015 on 20. vuosi SALn 
aluetoimintaa. Ensi vuoden kaikki AM kisat ovat juhlakilpailuja) 

* Raasin ampumaradan muutos-suunnitelmista mainittiin sellaista, että PV tekee radoille isoja muutoksia v 
2016 alkaen ja samassa yhteydessä alueelle voi rakentaa siviiliammuntaan soveltuvia ratoja. Tälle 
siviilipuolen hankkeelle pitäisi löytää vetäjiä jotta saadaan rahoitus/suunnitelmat. Varsinainen 
rakentaminen voidaan tehdä samaan aikaan PV:n muutostöiden kanssa. 

* SAL liittovaltuuston jäsenäänestyksessä koettiin yllätyksenä, että ehdotettiin muitakin kuin jaoston 
valmiiksi kaavailemaa porukkaa. Tavoitteena oli saada Rami mukaan porukkaan, mutta valitettavasti hän 
hävisi Jorma Röppäselle SäSA äänin 14/13. Rami valittiin Jarmo Engblomin TSA varamieheksi 



* Jaosto oli selvästi valmistautunut kokoukseen hyvin, valmiit ehdotukset ja niiden kannattajat löytyivät 
suoraan. Se, että jossain asiassa mentiin äänestykseen aiheutti hämmennystä.  

* Jatkossa kannattaa valmistautua paremmin tuohon kokoukseen = varmistaa että matkassa on tarpeeksi 
ääniä mukana. Jos LL/VamSA:n edustaja olisi ollut mukana kokouksessa niin Rami olisi todennäköisesti 
liittovaltuustossa 

t.     -Kari 

 

Practical-Parlamentti 2014 
Reilu kolme tuntinen Practical-Parlamentti johon osallistui 56 Turvallista Ampujaa, sujui 

rauhaisissa merkeissä. Parlamentti järjestettiin auditoriossa kun muut laji-parlamentit näkyivät 

olevan pienissä kokoushuoneissa. 

Vanhoista parroista varsinaisesta jäsenyydestä jäivät pois kaikki erovuoroiset. Jatkavat Mikael 

Ekberg, Peter Rönnberg ja Taisto Takkumäki. Uudet jäsenet 2015 Practical-Jaostoon: Max Käär, 

Aki Pakka ja Simo Partanen. Uudet varajäsenet 2015 Practical-Jaostoon: Juha-Pekka Vuorinen ja 

Olli-Pekka Partanen.  

Practical-Parlamentti valtuutti Practical-Jaoston valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan 

kansainvälisen kattojärjestön IPSC:n peruskirjan mukaisesti. 

Huolta herätti erityisesti EU hallinnon sisällä ajettava projekti joka kieltäisi puoliautomaattiaseet. 

Ampujanliitto koettiin haluttomaksi ajamaan jäsentensä etua. 

Laitan pöytäkirjan jakeluun kun se on tarkastettu. 

 

JP 


