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Vuosi on vaihtumassa ja kansa valmistautuu joulun viettoon. Kilpai-
lukaudessa ei ole taukoa vaan se jatkuu kotimaisilla ja kansainvälisil-
lä kilpakentillä. On ollut ilo havaita miten suosittu lajimme edelleen 
on suuren yleisön kesken. Olen saanut lukuisia viestejä ja puheluita 
Maailman cupin kisaviikonloppuina, joissa monessa jaetaan pyyteet-
tömästi kansalaisten mielipiteitä joukkueemme menestymisen tuek-
si ja turvaamiseksi. Ampumahiihto on suomalaisen yleisön suosikki.

Syksy on ollut monessakin mielessä kiireistä aikaa, kun on val-
misteltu alkavaa kilpailukautta sääntötarkistuksineen, liitokokouk-
sen valmistelut vaativat aina oman panoksensa vaikka käsiteltävät 
asiat on vakioitu ja tietysti maajoukkueidemme kilpailumatkat, va-
rusteet ja huolto vaativat oman panoksensa. Kaikki nämä vaativat 
luonnollisesti resursseja, mistä liiton hallitus halusi antaa puheen-
johtajallemme erityskiitoksen hänen panoksestaan yhteistyösopi-
musten uusimisesta ja ennen kaikkea merkittävien uusien yhteistyö-
kumppaneiden hankkimisessa.

tämän lehden myötä haluan omalta osaltani toivottaa kaikille 
ampumahiihdon parissa toimiville rauhallista joulun aikaa ja me-
nestyksekästä uutta vuotta. Koitoksia meillä on edessä myös ensi 
vuonnakin mm omissa maailmancup kilpailuissamme Kontiolah-
della maaliskuussa Olympialaisten jälkeen ja sen jälkeen jatketaan 
valmistautumista jo seuraavan kauden maailmanmestaruuskilpai-
luihin samassa paikassa 2015.

Sujuvia hiihtokelejä ja tarkkoja laukauksia teille kaikille.

Jukka Haltia
rituksia.

Uuden vuoden jälkeiset MCup- kisat Oberhofissa, Ruhpoldingissä ja Anterselvas-
sa ovat vielä näyttöpaikkoja Sochin valinnoille. Odotamme ja toivomme Kaisan saavan 
seuraa naisten viestijoukkueen ja sekaviestijoukkueen valinnan myötä. Pidetään yhdessä 
peukkuja onnistumisille. Sitä kasvavien harrastajamäärien lajimme kaipaa ja odottaa.

Kuopion syysliittokokouksen puheissa nousi esille ampumahiihdon harrastuksen 
vahva kasvu, johon meidän on pystyttävä vastaamaan. Näkyvin osa tästä on uusien am-
pumahiihtopaikkojen rakentaminen useilla paikkakunnilla. Ampumahiihtopaikat on 
saatava kuntien liikuntapaikkarakentamisen ohjelmiiin ja sitä kautta OKM:n tuen pii-
riin.

Vilkkaassa keskustelussa korostuivat myös odotukset liiton lisäpanostuksesta seu-
ratoiminnan ja valmennuksen kehittämiseksi sekä vahvistamiseksi ja aluevalmennuksen 
tehokkaammaksi organisoimiseksi neljän alueen puitteissa. Nämä odotukset liitto tulee 
täyttämään mm. kenttäpäällikön tehtävän käynnistämisellä. Tarve on selkeä ja ja tehtä-
vään löytyy myös henkilö ja tarvittavat resurssit.

Ottaessani vastaa puheenjohtajan tehtävät kolme vuotta sitten, totesin liiton talou-
den vakauttamisen olevan yksi keskeisistä tehtävistä. Nyt on ilolla todettava taloutem-
me perustan olevan kohtuullisessa tasapainossa, joskin tiukkaa kulukuria on edelleen 
jatkettava. Kaikki ei ole vielä valmista ja tuskin koskaan tuleekaan. Kiitos tästä kuuluu 
yhteistyökumppaneillemme, jotka haluavat olla tukemassa kehittyvää ja kansainvälisesti 
erittäin näkyvää lajiamme. 

Heti Sochin jälkeen saamme nähdä mitalistit Kontiolahdella jatkamassa kilvoitte-
lua MCupin sijoituksista. Kisat ovat samalla vuoden 2015 MM- kisojen esikisat. Järjeste-
lyt ovat vaativa tehtävä Kontiolahdelle ja koko Joensuun seudulle. Järjestäjät tarvitsevat 
koko ampumahiihtoväen tuen. Täytetään katsomot ja viedään myös ystävämme nautti-
maan huippujen suorituksista ja kisatunnelmasta.

Vuoden vaihtuessa esitän Suomen Ampumahiihtoliiton ja omasta puolestani koko 
ampumahiihtoväelle ja tukijoillemme parhaat kiitokseni lajimme eteen tehdystä työstä. 
Pidetään peukkuja maajoukkueellemme ja kannustetaan heitä onnistuneisiin suorituk-
siin. Tsemppiä kaikille alkaneen kauden koitoksiin.

Toivotan kaikille Joulurauhaa ja Menestystä Uudelle Vuodelle

Olli Nepponen
Puheenjohtaja

Sochin kisojen alkuun on vain va-
jaat kaksi kuukautta. Kaisa Mäkäräi-
sen paluu palkintopallille Annecyn 
MCupin pikamatkalla olikin riemas-
tuttava ja lupauksia herättävä hetki. 
Se sai Kuopion syysliittokokouksen 
osanottajilta railakkaat ja ansaitut 
taputukset. Olihan sitä jo odotettu ja 
toivottu. Myös Mari Laukkasen hyvä 
hiihtovauhti laitettiin ilolla merkille.

Maajoukkue on nyt hetken an-
saitulla tauolla ja saa nauttia joulun 
rauhasta. Edessä on kuitenkin he-
ti vuoden vaihteen jälkeen jatkuva 
MCupin kolmen kisaviikon kiertue. 
Vaikka alkukauden kisoissa on koet-
tu pettymyksiä vaikeissakin olosuh-
teissa, on myös nähty lupaavia suo-

Vuoden vaihtuessa katseet Sochiin

Mari Laukkanen, kuva Ross Burton



Uusia pääyhteistyökumppaneita liitolle

SET Group 
Suomen Ampumahiihtoliitto ja suomalainen SET Group 
ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla SET tulee yh-
deksi Suomen Ampumahiihtoliiton miesten ja naisten 
maajoukkueiden pääyhteistyökumppaniksi kaudella 
2013–2014.

SET Group on Venäjän-kauppaan erikoistunut 
kauppahuone ja rakennuspalveluja tuottava yritys, jonka 
liikevaihto vuonna 2012 oli 155 miljoonaa euroa. SETin 
intohimona on liiketoiminnan lisäksi suomalainen urhei-
lu, jota se tukee nyt myös ampumahiihdon saralla.

Pääyhteistyökumppanina SET on läsnä maajoukku-
een toiminnassa monin tavoin. SETillä on myös oikeus 
hyödyntää yhteistyökumppanuutta markkinoinnissaan 
ja viestinnässään. ”Ampumahiihto on perinteinen suo-
malainen urheilulaji, joka viestii suomalaisista juurista ja 
talvisesta elinympäristöstämme. Olemme mielellämme 
mukana tukemassa tätä hienoa lajia ja samalla viestimässä 
omista lähtökohdistamme”, toteaa SET Groupin toimitus-
johtaja ja omistaja Kai Paananen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Paananen, SET Group, 
 puh. 040 565 8920, 
 kai.paananen@setfinland.fi (setfinland.fi)
Puheenjohtaja Olli Nepponen, 
Suomen Ampumahiihtoliitto, 
 puh. 050 511 3043, olli.nepponen@mikkeli.fi

Liikelentoyhtiö Airfix 
Suomen Ampumahiihtoliitto ja suomalainen liikelentoyhtiö 
Airfix Aviation Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla 
Airfix tulee yhdeksi Suomen Ampumahiihtoliiton miesten ja 
naisten maajoukkueiden pääyhteistyökumppaniksi kaudella 
2013–2014.

Airfix on liikelentoihin erikoistunut tilauslentoyhtiö, 
jonka päätoimipaikka sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemal-
la. Yhtiöllä on toimipaikat myös Moskovassa ja Genevessä. 
Yhtiön laivastoon kuuluu 16 liikelentokonetta.

Pääyhteistyökumppanina Airfix on läsnä maajoukkueen 
toiminnassa monin tavoin. Airfixillä on myös oikeus hyödyn-
tää yhteistyökumppanuutta markkinoinnissaan ja viestinnäs-
sään. ”Ampumahiihto on perinteinen suomalainen urheilulaji, 
joka viestii suomalaisista juurista ja talvisesta elinympäristös-
tämme. Olemme mielellämme mukana tukemassa tätä hienoa 
lajia ja samalla viestimässä omista lähtökohdistamme”, toteaa 
Airfixin hallituksen puheenjohtaja Kai Paananen.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Kai Paananen, Airfix Aviation, 
 puh. 040 565 8920, 
 kai.paananen@setfinland.fi (airfixaviation.fi)
Toimitusjohtaja Miika Inkiläinen, Airfix Aviation, 
 puh. 040 594 6878, miika.inkilainen@airfixaviation.fi
Puheenjohtaja Olli Nepponen, Suomen Ampumahiihtoliitto, 
 puh. 050 511 3043, olli.nepponen@mikkeli.fi

Vilakone Oy
Suomen Ampumahiihtoliitto ja Wihuri-konserniin kuuluva 
Vilakone Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mu-
kaan Vilakone on yksi Suomen Ampumahiihtoliiton miesten 
ja naisten maajoukkueiden pääyhteistyökumppaneista kaudel-
la 2013-14.

Pääyhteistyökumppanina Wille-ympäristönhoitokoneita 
valmistavan Vilakoneen Wille –logot tulevat näkymään maa-
joukkueen aseissa, asusteissa sekä huoltoautossa. Vilakoneella 
on myös oikeus hyödyntää yhteistyökumppanuutta markki-
noinnissaan ja viestinnässään.

”Ampumahiihtomaajoukkue sopii hyvin Willen tun-
nettavuuden lisäämiseen erityisesti kotimaan ulkopuolella. 
Olemme saavuttaneet markkinajohtajuuden Pohjoismaissa 
ja seuraava luonnollinen askel on suunnata myyntiponniste-
luja maihin, joissa on samanlaiset olosuhteet kuin Suomessa. 
Tähän tarkoitukseen ampumahiihtoliitto on sopiva yhteistyö-
kumppani”, Wihurin Teknisen Kaupan toimialajohtaja Pertti 
Rekonen toteaa.

Lisätietoja:
Olli Nepponen, puheenjohtaja, Suomen Ampumahiihtoliitto
 puh. 050 511 3043, olli.nepponen@mikkeli.fi
Pertti Rekonen, toimialajohtaja, Wihuri Oy Tekninen Kauppa
 puh. 040 759 8778, pertti.rekonen@wihuri.fi
Suomen Ampumahiihtoliitto ry, Radiokatu 20, 00093 Valo, 
 office@biathlon.fi, www.biathlon.fi 
Toiminnanjohtaja Jukka Haltia 
 puh. +358 46 878 22 00, jukka.haltia@biathlon.fi 

”Olemme iloisia saadessamme 
vahvan yhteistyökumppanin 
huippuampumahiihdolle ja voidessamme 
edistää suomalaisen ympäristönhoidon 
osaamisen markkinointia Euroopassa. 
Ampumahiihdon erittäin mittava 
televisionäkyvyys ja kilpailutapahtumien 
sijoittuminen yhdeksän eri maan 
ampumahiihtokeskukseen Euroopassa 
tarjoaa erinomaisen näkyvyyden 
ja kohtaamisen”, toteaa Suomen 
Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Olli 
Nepponen.
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Teksti ja kuvat: Tapio Pukki, kokouksen sihteeri

Suomen Ampumahiihtoliiton 
sääntömääräinen syysliittokokous 
pidettiin Kuopiossa 14.12.

Liiton Puheenjohtaja Olli Nepponen julkistaa ja palkitsee kunniakirjoin 
vuoden 2013 parhaat seurat.

Syysliittokokous Kuopiossa

Puijon Hiihtoseura hoiti järjestelyt yhdessä Kuopion kau-
pungin kanssa ja saimme käyttää kokouspaikkana Kuo-
pion kaupungin valtuustosalia. Kun vielä kokouksen pu-
heenjohtajana toimi myös kaupunginvaltuuston puheen-
johtajana toimiva Markku Rossi, olimme osaavissa käsissä. 

Juuri kokouksen aluksi Kaisa Mäkäräinen näytti 
meille ampumahiihtosuorituksen mallia ottaen kauden 
ensimmäisen palkintosijoituksensa maailmancupissa. 
Hienoa Kaisa!

Syysliittokokouksen tärkeimpänä tehtävänä oli hy-
väksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. 
Liiton puheenjohtaja Olli Nepponen avasi toimintasuun-

nitelman taustoja ja vastasi asioista nousseisiin kysymyk-
siin. Näiden asioiden parissa vierähtikin hyvä tovi, kun 
keskustelua käytiin vilkkaasti. Puheenjohtajana toiminut 
Rossi totesikin saaneensa iltapäivän aikana melkoisen rau-
taisannoksen ampumahiihtotietoutta. 

Kokouksen lopussa palkittiin viime vuoden parhaat 
seurat. Voittajaksi nousi Seinäjoen Hiihtoseura ja kärki-
kolmikon täydensivät Ahveniston Ampumahiihtäjät sekä 
Kontiolahden Urheilijat. Onnittelut heille! 

Kiitokset liiton puolesta osallistujille, lounastarjoi-
lusta vastanneelle Forte Sportille sekä järjestäjille. 

Liiton puheenjohtaja kiittää kokousjärjestelyistä vastannutta Puijon Hiihtoseuran 
Arto Loikkasta vieressään kokouksen puheenjohtajana toiminut Markku Rossi.
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Teksti ja kuva: Tapio Pukki, nuorisopäällikkö

SkiExpo 2013 – paljon kävijöitä 
ja huipputalkoolaisia!

Suomen Ampumahiihtoliitto on ollut 
mukana nuorisoprojektin kautta 
SkiExpossa nyt kahtena peräkkäisenä 
vuotena. 
Tänä vuonna maastohiihdon jäädessä pois messuilta, 
meidän osastomme koko liki tuplaantui viime vuodesta. 
Osaston koon kasvu olikin hyvä asia, koska olimme todel-
la suosittu kokeilupaikka koko messujen ajan. Varovaisen-
kin arvion mukaan pisteellämme kävi viikonlopun aikana 
yli 1000 ampujaa.

Toiminnan pääajatus on ollut esitellä ampumahiih-
toa lajina ekoaseammunnan kautta. Tänä vuonna meillä 
oli makuu- ja pystyammuntapaikat, jonka lisäksi heijas-
timme harrastus- kilpailukuvia osaston seinälle. Edus-
tusurheilijamme Kaisan johdolla olivat lähettäneet myös 
rekvisiittaa, kuten nimmarikortteja ja numeroliivejä pai-
kalle. Urlus-nuorisoprojekti näkyi vahvasti oman Napsu-
hahmon ja nuorten esittelijöiden kautta. 

Saamamme vastaanotto oli todella positiivinen. Ko-
keilijat olivat pisteellämme hymy huulilla ja saivat opas-
tusta lajin nuorilta harrastajilta. Osumia haettiin ahkerasti 
ja pienet kisat kaverien kanssa lisäsivät jännitystä. Lähes 
kaikille jäi varsin positiivinen kuva ampumahiihdosta la-
jina. Palkintoina jaettiin nuorisoprojektin kortteja, Kaisan 
nimmarikortteja sekä High5-urheilujuomaa. Viikonlopun 
arvontapalkintona oli Odlon kisapuku. 

SkiExpon järjestämisessä olemme nyt kahden vuo-
den ajan toteuttaneet ajatusta, että nuoret pääsevät mah-
dollisimman paljon opastamaan toiminnassa. Olemme-
kin saaneet mukaan messuille aivan loistavia talkoolaisia 
useista eri seuroista. On hienoa nähdä, miten oman har-
rastuksen eteenpäin vienti motivoi. Samalla voi huomata, 
miten nopeasti urheilijan taidot, kuten luonnollinen vuo-
rovaikutus ja esiintymistaito kehittyvät tällaisessa esittely- 
ja neuvontatyössä. Kiitokset siis vielä tässä nuorille ja hei-
dän vanhemmilleen messuilla mukanaolosta. 

Toivotaan, että hyvä yhteistyö Suomen Messujen ja 
kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu myös ensi 
vuonna! 

Talkoolaiset Halikon Hakoniskoista perjantaipäivän jälkeen.

Pisteellämme 
kävi viikonlo-
pun aikana 
yli 1000 
ampujaa.
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Maailmancupin järjestelyt etenevät hyvin

”Tavoitteemme on vähintään tuplata 
vuoden 2012 maailmancupin 
yleisömäärä”

IBU:n päätös vaihtaa torstainen sekaviesti pikakilpai-
luiksi teki Kontiolahden maailmancup-viikosta entistä-
kin mielenkiintoisemman. Nyt Kontiolahdella kilpail-
laan 13. –16. maaliskuuta kolme henkilökohtaista osa-
kilpailua: kaksi pikakilpailua ja takaa-ajo.

”Urheilijoiden kannalta Kontiolahden kisojen pai-
noarvo kasvaa, kun kilpaillaan maailmancupin voitosta 
samoin kuin maapisteistä”, tapahtuman apulaisjohtaja 
Tuomas Ylä-Tuuhonen sanoo muutokseen tyytyväisenä.

Lippujen ennakkomyynnissä Lippupalvelu on ol-
lut tärkeä yhteistyökanava. Mikäpä olisikaan urheilun 
ystävälle mukavampi lahja kuin liput talven kotimai-
seen huipputapahtumaan? Lippuja on tarjolla kaikille 
sopivin hinnoin tapahtuman nettisivuilta www.kontio-
lahtibiathlon.com 

”Vuoden 2012 maailmancupissa oli yhteensä noin 
10 000 maksanutta katsojaa. Tavoitteemme on maalis-
kuussa vähintään tuplata tuo määrä”, Ylä-Tuuhonen sa-
noo.

Stadionille mahtuu noin 7000 katsojaa per päivä, 
maastoon vastaavasti noin 5000. Maastossa kilpailujen 
seuraaminen on entistäkin miellyttävämpää seinänou-
suun tehtyjen katsomorakenteiden vuoksi. 

”Tunnelma on varmasti hyvä, seurasi kilpailuja sit-
ten stadionilla tai maastokatsomossa.”

Lippujen oston lisäksi nyt kannattaa toimia tal-
koolaisrintamalla. Talkoolaisten ilmoittautumisessa on 
jo siirrytty kolminumeroiselle luvulle, mutta innokkaita 
vapaaehtoisia tarvitaan vielä runsaasti lähes kaikille sek-
toreille. Tarkemmat tehtävät ja ilmoittautumislomake ta-
pahtuman nettisivuilla.
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www.wille.fi

Menossa mukana
ympäristönhoidon ammattilainen.

Joukkueen huolto liikkuu yhteistyökumppanimme 
väreissä kilpailukaudella.

Vaihto Simola-Toivanen, kuva Ross Burton

Treenit, Jarkko, Olli, Ville Simola, kuva Ross Burton



Levollista Joulun aikaa 
ja menestystä 

Uuteen Vuoteen 2014! 
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Viessmann Oy · Äyritie 8 A · 01510 Vantaa
Puhelin: 09 685 1800 · info@viessmann.fi

Viessmann takaa maksimitehon: myös talviurheilusponsorina. Tulevaisuuden lämmitysteknologian 
kehityksessä pätevät samat arvot kuin urheilussa – huipputekniikka, tehokkuus, reiluus. Ja tietysti 
myös menestys, jota toivomme erityisesti sponsoroimallemme Suomen Ampumahiihtojoukkueelle 
kuten Kaisa Mäkäräiselle. Viessmannin täydellisestä tuotevalikoimasta löydät tehokkaat järjestelmät 
kaikille energianlähteille Lämpöpumppuohjelmamme tarjoaa yksilölliset ratkaisut, oli kyseessä sitten 
uudisrakennus, saneerauskohde tai suuri kiinteistö. Lisää tietoa laajasta laitevalikoimastamme sekä 
jälleenmyyjiemme yhteystiedot löydät osoitteesta www.viessmann.fi .

Menestykseen energiatehokkuudella. Ampumahiihdossa ja lämmitystekniikassa.

Öl-/Gas-Brennwerttechnik im Leistungsbereich von 3,8 bis 628 kW

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Holzheizsysteme Wärmepumpen Mikro-KWK SolarsystemeÖl-/Gas-Brennwerttechnik im Leistungsbereich von 3,8 bis 628 kW

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Holzheizsysteme Wärmepumpen Mikro-KWK Solarsysteme

Keskisuuret ja suuret 
öljy- ja kaasukattilat

Biokattilat Lämpöpumput Käyttövesivaraajat Aurinkojärjestelmät
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