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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON 
VISIO JA MISSIO

VISIO Mukaansa tempaavaa, 
monipuolista ampumahiihdon 
seuratoimintaa, elämyksiä, 
mukavaa yhdessäoloa ja 
kansainvälisesti menestyviä 
ampumahiihtäjiä. 

MISSIO Ampumahiihtoliiton ja sen 
jäsenseurojen tehtävänä on edistää 
ampumahiihdon ja sen 
lajisovellusten harrastusta 
Suomessa. SAhL toimii 
kansainvälisen ampumahiihtoliiton 
aktiivisena jäsenenä pyrkien 
monipuoliseen kansainväliseen 
menestykseen.



SEUROJEN TUKEMINEN ? 
Koulutusta
Palveluja
Yhteistyötä

 Lajiesittelyt
 Avointa vuorovaikutusta
Välittämistä

Mitä sen tulisi olla enemmän?



VOISIKO SE OLLA?
ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Aluetoiminnan kehittämistuki (joulukuun 
loppuun mennessä)

Tukea ampumahiihtoa edistäviin tapahtumiin
Alueelliset valmentajakoulutukset
Alueen leirit ja kilpailut
Ohjaajatuki ja -apu
Monipuolisen seuratoiminnan tukeminen
Alue seuran tukena!



AMPPARIKOULU
Laadukas, 

monipuolisesti 
liikuttava 
ampumahiihdon ja sen 
lajisovelluksien 
tutustumisjakso.

Tavoiteryhmä 9-12 
vuotiaat lapset ja 
heidän vanhemmat

Sis. 6 x 1,5h 
ampparikoulukertaa



AMPPARIKOULUN TAVOITTEET
Tutustuttaa lajin pariin lapset ja heidän 

vanhemmat 
 Lajiesittelyn jälkeen

Ohjata lisää harrastajia seuran harjoituksiin

Lisätä laatua seuran harjoituksiin

Näkyvyyttä ja tunnettavuutta lajille/seuralle



OHJAAJA TUTOR ??
Tuutor ampumahiihto-ohjaaja kiertää oman alueensa 

seuroissa opettaen ja ohjaten ohjaajia/valmentajia
 Auttaa harjoitusten suunnittelussa, valmisteluissa, 

sekä keskustelee harjoitusten jälkeen 
ohjaajan/ohjaajien kanssa harjoituksen sujumisesta 
sekä valmennustoiminnasta. Auttaa ja opastaa 
askarruttavissa asioissa

Tavoite on tuoda seurojen ohjaajille lisää oppia ja laatua 
toimintaan

Auttaa harjoitusten suunnittelussa, kausisuunnitelmien 
tekemisessä, tiedottamisessa jne. 

Koulutetaan käytännön kautta seuroihin seuravalmentajia



TUTOR OHJAAJAN TEHTÄVÄT..
Käynnistää toiminta seurassa tai vahvistaa sitä
Olla seuran ohjaajan tukena
Auttaa sitouttamaan vanhempia 

ohjaustoimintaan
Opettaa ja ohjata ohjaajia sekä lapsia ja nuoria
On toiminnassa mukana n. 12kk!
On mukana ampparikoulussa ja sen 

organisoinissa



HAASTEET
Sopivien henkilöiden löytäminen
Ovatko potentiaaliset tuutorit jo seurojen 

toiminnassa mukana -> ampumahiihdon 
tietämys, ohjaajana olemisen taito/tietoisuus, 
persoonallisuus, innostava…

Kattaako hankkeen toiminta koko Suomen, 
paikallisalueen vai alueen? Mikä on järkevä 
rajaus pilottikokeilulle?

I-tason koulutuksen käyneiden sitouttaminen 
tähän?



AMPUMAHIIHTOSEURAN 
STARTTIPAKETTI

Suorituspaikka

Ohjaajat

Välineet

Harrastajat

Ampumarataopas,
olosuhdeopas

Entiset lajin 
harrastajat, 
Tuutorohjaaja
Ohjaajakoulutukset

Hankeavustusten 
hyödyntäminen, 
entisten aktiivien aseet, 
Ekoaseet

Lajiesittelyt, näkyvyys

Aloittelevan seuran tarve



MITÄ STARTTIPAKETTI SISÄLTÄÄ?
Tuutor ohjaajan

Liikuntavälineitä 

Panoksia

Avustus ampumatarvikkeiden hankkimiseen

Ekobiathlon kiertue tulee paikkakunnalle

Kahden ekoaseen edullinen vuokra/maksutta



EKOBIATHLON ROAD SHOW 
2008
Koulukiertue



KIERTUEPAIKKAKUNNAT

Toukokuu
6.5. Ylistaro
7.5. Kauhajoki
8.5. Seinäjoki
9.5. Jalasjärvi
16.5. Iisvesi

 Elokuu Tammisaari ?
 Syyskuu
 1.9. Hämeenlinna
 Tuusula ja lähikunnat
 Loimaa
 Säkylä
 Punkalaidun
 Mikkeli
 Himanka
 Alavieska
 Oulu
 Rovaniemi
 17.9. Kuhmo
 Kotka

Kevät Syksy



AMPUMAHIIHTOKARNEVAA
LI
5.-8.7.2008



OHJELMA
I-tason valmentajakoulutuksen I-osio

Mukana kaikki liiton valmennusryhmät

Lajiharjoittelua (ammunta, hiihto putkessa)
Taitoharjoitteita
Pelejä, kisailuja
Ekoaseammuntaa
Yhteistä illanviettoa ja tunnelman nostoa


