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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON SEURAKIRJE 1/2014 

 

Ensinnäkin haluan toivottaa hyvää alkanutta vuotta kaikille 
ampumahiihtoperheessämme. 

Muutama asia teille kaikille tiedoksi ja tarvittavia toimenpiteitä 
varten: 

1. Liitto on tehnyt vuoden 2014 mittaisen sopimuksen 
Windtrainer toiminimen kanssa ostopalveluista, millä liitto 
hankkii jäsenseuroilleen valmennus ja koulutuspalveluita. 
Lisätietoja asiasta on liiton kotisivuilla. Liitto järjestää 10 
tapahtumaa seuroille ampumahiihdon 
ammuntavalmennuksesta. Valmennuksen toteuttaa 
kenttäpäällikkö Asko Nuutinen Windtrainerilta. Seuroilta on 
pyydetty varaukset koulutuksista helmikuun kuluessa liiton 
toimistoon, minkä jälkeen laaditaan suunnitelma siitä missä ja 
milloin koulutukset toteutetaan. 

Liitto maksaa kouluttajan palkan ja seuroille jää 
kustannettavaksi kouluttajan matkat ja majoitus. 
 

2. Liitto lähettää vuoden 2014 jäsenmaksut seuroille helmikuussa 

2014. Syysliittokokoushan päätti tehdä korotuksen 

jäsenmaksuihin siten, että jäsenmaksut vuonna 2014 ovat 

 

- seura jolla on 0 – 4 lisenssiä jäsenmaksu on 100,00 € 

- seura jolla on 5 – 10 lisenssiä jäsenmaksuo0n 200,00 € 

- seura jolla on 11 tai enemmän lisenssiä jäsenmaksu on 

300,00 € 

 



3. Samoin Syysliittokokous päätti pitää liiton matkustussäännön 

mukaiset korvaukset ennallaan. Matkustussääntö perustuu 

valtion matkustussääntöön, mihin tuli kuitenkin joitakin 

tarkistuksia vuoden 2014 alusta, joten myös liiton 

matkustussääntö on päivitetty vastaamaan sitä. 

Matkustussääntö tulee liiton kotisivuille kohtaan materiaalit. 

 

4. Liiton kotisivut otetaan alkuvuodesta työn alle ja ne pyritään 

uusimaan alkuvuodesta ja samalla pyritään saamaan 

paremmin myös seuroja ja valmennusryhmiä palveleviksi 

tiedon välitys työkaluksi. 

 

5. Kontiolahden MC 2014 lähestyy maaliskuussa 2014 ja liitto on 

mukana valmisteluissa yhteistyössä Kontiolahden Urheilijoiden 

kanssa. Tämän kirjeen mukana on lisä informaatiota kisoista. 

Liitto kannustaa kaikkia osallistumaan kotikisoihimme myös 

katsomon puolella. 

 

6. Lopuksi pitää aina laittaa myös teidän päänne miettimään 

jotakin ja tällä kertaa pyydän teitä tutkimaan, josko joku tietäisi 

milloin ja missä liiton nykyinen lippu on tehty.  

Meillä on tavoitteena korvata nykyinen lippu kestävämmästä 

materiaalista valmistettuna, sillä nykyinen lippumme on sen 

verran hauras, että sitä emme lähetä SM-kisoihin käyttöön 

vaan käyttö rajataan sisätiloihin. Uuden lipun tekeminen vaatii 

kuitenkin alkuperäisen lipun suunnitelman ja kuvan ja sitä en 

ole toimistolta tai urheiluarkistosta vielä löytänyt. 

 

 

  Toiminnanjohtaja 

    Jukka Haltia 
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