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Hyvät Jäsenseurat!  

Nuorisopuolella olemme tällä kaudella saaneet toimia uuden projektimme turvin. Ampumahiihdon Urlus-

nuorisoprojektin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria ampumahiihdon harrastamiseen ja lisätä 

ampumahiihdon tunnettuutta. Erityisenä painopisteenä on turvallinen aseen käyttö.  Toiminta keskittyy 

tällä hetkellä Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseutuun saamamme rahoituksen sääntöjen mukaisesti.  

Haluamme kuitenkin levittää viestiä koko Suomeen, koska ampumahiihdolla on vahvaa nostetta nyt koko 

maassa. Siinä te seurat olette tärkeässä asemassa.  

Lajiesittelyt 

Haluamme tiedottaa teille mahdollisuudesta päästä seurana hankkimaan lajillemme ja toiminnallemme 

lisää näkyvyyttä ja mahdollisesti myös uusia harrastajia. 

Ampumahiihdon lajiesittelyt ovat olleet suuressa suosiossa tämän syksyn ja talven aikana. Olemme 

toimineet projektin tiimoilta liki 20 koulussa ja muutamassa isommassa tapahtumassa. Nyt olisikin hyvä 

aika katsoa esimerkiksi seuran nuorten koulut ja kysyä heidän kiinnostustaan lajiesittelyyn. Samoin olkaa 

yhteydessä hiihtojaostoihin ja alueen muihin seuroihin sekä tapahtumiin, joissa uskotte olevan kiinnostusta 

ampumahiihtoesittelyihin.   

Lajiesittelyt ovat hyvä tapa tuoda esiin lajia, oman seuran toimintaa ja lisätä nuorten kiinnostusta urheiluun 

ja etenkin ampumahiihtoon. Esittelyissä hälvennetään myös ennakkoluuloja lajiamme kohtaan. Kaikessa 

toiminnassa painotetaan turvallista aseenkäsittelyä. Lajiesittelyjä voi tehdä joko ekoasein tai käyttää seuran 

olemassa olevia varusteita.  

Liiton puolesta voimme mahdollisuuksien mukaan lainata välineitä ja antaa ohjeistusta esittelytilaisuuksien 

vetoon.  

Ollaan siis aktiivisia ja suunnitellaan toimintamallia kohti aktiivisempaa nuorisotoimintaa. Olemme jo 

kasvaneiden harrastajamäärien viitoittamalla hyvällä tiellä.   

Seuratuki – laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin 

Seuratuet ovat jälleen haussa. Viime vuosien tapaan on mahdollista hakea tukea seuratoiminnan 

kehittämiseen, mm. ohjaajan palkkaamiseen seuralle. Seuratuen pääpaino on tänä vuonna lasten ja 

nuorten liikunnassa. Osoitteesta http://www.seuratuki.fi/ löytyy tärkeät tiedot tuen hakuun.   

Tehkää seurassanne kartoitus, mitä haluatte toiminnassanne kehittää ja mikä siihen konkreettisemmin 

auttaisi. Sen pohjalta voidaan rakentaa suunnitelma toiminnan toteuttamiseksi. Seuratuet jakaa OKM, joten 

hakukriteereihin kannattaa ehdottomasti tutustua huolella ja tehdä ajan kanssa hyvä hakemus. Liiton 

kautta hankkeisiin kannattaa myös hakea ns. sparrausapua. 

Olkaa aktiivisia ja laittakaa hakemuksen suunnittelu alulle nopeasti. Hakuaika päättyy 15.3.2013. 

Tukivetoinen aloitus toiminnassa on konkreettinen mahdollisuus rakentaa uusia ja itsenäisiä 

toimintamalleja. Seuratuen haku selkeyttää jo itsessään seuralle tärkeitä asioita. Tärkeintä on 

seuralähtöinen kehittäminen ja laadukkaan nuorisotyön mahdollistaminen. 

http://www.seuratuki.fi/
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Seuran yhteystietojen tarkistus 

Liitto haluaa tehostaa tiedottamistaan seurojen suuntaan ja sen takia pyydetään kaikkia seuroja 

tarkistamaan yhteystietonsa liiton kotisivuilta jäsenseurojen kohdasta. Mikäli seuranne ei ole vielä 

ilmoittanut liitolle seuranne sähköpostiosoitetta, niin pyydämme sen liittoon helmikuun kuluessa. 

Jatkossa liitto haluaa toimittaa seuroille tarpeellista informaatiota seuran yhteyshenkilön sähköpostin 

kautta, sillä se on turvallisin tapa välittää tietoja, joita ei aina haluta laittaa liiton kotisivuille. 

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Jukka Haltia 046 878 2200 jukka.haltia@biathlon.fi  

tai nuorisopäällikkö Tapio Pukki p. 046 878 2204 tapio.pukki@biathlon.fi 
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