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Kivääripracticalin MM-kilpailut Suomessa 2024 
 
Suomi on saanut järjestettäväkseen vuoden 2024 kivääripracticalin MM-kilpailut. Ne järjestetään 
Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksessa Limingalla. 
 
 
Muistathan lisenssin ensi vuodelle – hyödynnä myös Polarin jäsenetu 
 
Vuoden 2022 kilpailu- ja harrastelisenssit tulivat myyntiin maanantaina 20. joulukuuta. Lisenssi kannattaa 
ostaa viimeistään tammikuussa, sillä lisenssiin kuuluva vakuutus on silloin voimassa koko vuoden.  
 
Lisenssien hinnat vuonna 2022 pysyvät muuttumattomina:  
– kilpailulisenssi, aikuiset 40 euroa 
– kilpailulisenssi, juniorit 13 euroa (2002 tai myöhemmin syntyneet)  
– kilpailulisenssi, seniorit 19 euroa (1942 tai aiemmin syntyneet)  
– harrastelisenssi 25 euroa 
Kilpailulisensseihin voi 5 euron lisähintaan tilata muovisen lisenssikortin. 
 
Harrastelisenssissä ei ole kilpailuoikeutta. Siinä on kuitenkin vakuutusturva (tapaturma- ja vastuuvakuutus), 
joka tulisi olla jokaisella ampumaurheilua harrastavalla, sillä SAL:n jäsenseuroilleen ottama Tuplaturva-
seuravakuutus ei korvaa harjoitus- tai kilpailutoiminnassa ampujan saamia tai aiheuttamia vahinkoja.  
 
Lisätietoa lisensseistä löydät SAL:n sivulta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-
vakuutukset/ 
 
Kaikki lisenssit ostetaan Suomisportista www.suomisport.fi. Huoltaja voi ostaa oman Suomisport-tilinsä 
kautta lapsilleen lisenssit. 
 
Uusi yhteistyökumppanimme Polar tarjoaa vuoden 2022 lisenssin ostajille erinomaisen edun: saat 15 % 
alennuksen lähes kaikista Polarin huippulaadukkaista tuotteista. Tämä etu kannattaa hyödyntää! 
Alennuskoodi lähetetään lisenssin ostaneille joko sähköpostitse tai muovikortillisen lisenssin ostaneille 
lisenssin saatekirjeen mukana.  Alennuskoodi toimii Polarin verkkokaupassa https://www.polar.com/fi. 
 
 
Osallistu koulutuksiin! 
 
Suomisport-koulutuksia: 
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11.1. klo 17.30-19.00: Suomisportin palveluiden käyttöönotto ja maksupalvelusopimus 
https://www.suomisport.fi/events/5fcbd2d3-404e-4492-8cf7-257643249f07 
 
18.1. klo 17.30-19.00: Suomisportin tapahtumat ja meriittien myöntäminen/ täsmäkoulutus 
tuomarikursseista ja tuomarikorttien myöntämisestä vastaaville 
(Huom: uudet pakolliset toimintatavat tuomarikursseille vuonna 2022) 
https://www.suomisport.fi/events/0f64028d-5574-445e-ac7f-9029ce7d6e82 
 
27.1. klo 17.30-19.00: Suomisportin uusien työkalujen hyödyntäminen 
(Suomisportia jo käyttäneille seuroille) 
https://www.suomisport.fi/events/a20a12ed-65ad-44c8-8f62-0c407704ff42 
 
1.2. klo 17.30–19.00: Suomisportin seuran tapahtumat ja ryhmät / täsmäkoulutus ampumaurheilukouluja 
järjestäville seuroille. 
https://www.suomisport.fi/events/acc90291-e49b-4a77-8377-dbbd62be10c2 
 
Vastuullisen valmentajan verkkokurssi tarjotaan maksuttomana vuoden 2021 loppuun saakka 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2021/11/08/vastuullisen-valmentajan-verkkokurssi-tarjotaan-
maksuttomana-vuoden-2021-loppuun-saakka/ 
 
Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin 
urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu 
antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 
 
Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- 
ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin 
lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää 
osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen 
suorittaneista henkilöistä. Koulutuksen suorittamisesta saa myös diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa 
koulutuksen. 
 
Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Uusi 
antidopingsäännöstö tuli voimaan tämän vuoden alusta, ja sen myötä vanhat suoritukset nollaantuivat ja 
kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan. 
 
Verkkokoulutus tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan 
perinteisiä koulutustapoja keskeisten kohderyhmien osalta. 
 
 
Hallituksen kokousasioita 7.12. 
 
Arvokisojen valintamenettelyt 
Hallitus hyväksyi arvokisojen valintamenettelyt vuoden 2022 arvokisoihin. 
 
Maajoukkuevalinnat 
Hallitus hyväksyi maajoukkueiden valintakriteerit ja maajoukkuevalinnat.  
 
Valmentajien rekrytointi 
Trapin päävalmentajan hakuaikaa päätettiin jatkaa 1.1.2022 asti, koska ensisijaisen ja toissijaisen henkilön 
kanssa ei saatu tehtyä sopimusta heidän valittua kilpailevan tarjouksen toisaalta.  
 
Kilpailuvaliokunnan kokoonpano 2022 
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Hallitus nimesi kilpailuvaliokunnan vuodelle 2022: 
Kari Sankala, pj (Marja Maunula), haulikko 
Jarmo Smura (Antti Aho), liikkuva maali 
Kalle Hasu (Jarmo Engblom), kivääri  
Marko Talvitie (Sami Haume), pistooli 
Sakari Keckman (Janne Juntunen), kasa-ammunta 
Juhani Lehtosaari (Hanna Lempola), siluetti 
Sakari Viertola (Reijo Näätänen), mustaruuti 
Riku Kalinen (Kim Leppänen), practical 
Olli Törni, sihteeri 
 
Hallituksen yhteyshenkilö nimetään tammikuun kokouksessa, Timo Haataja jatkaa siihen asti.  
 
Seuraava kokous 
Hallituksen seuraava kokous on 27.1. etänä Teamsissa.  
 
Toimiston joulunaika 
Ampumaurheiluliiton toimiston työntekijät hengähtävät hivenen joulun aikaan ja ovat poissa 23.-31.12. 
välisen ajan. Osalla lomat/vapaat jatkuvat uudenvuoden jälkeenkin. 
 


