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 KATSE TULEVAISUUTEEN - KOHTI SOTSHIA 
 
Suomen ampumahiihto on pysynyt otsikoissa ja kansalaisten suuren kiinnostuksen 
kohteena.  Siitä kertovat mm. viime kauden YLE:n välittämien MCUPin ja  MM-kisojen 
lähetysten katsojaluvut 350 – 750.000 lähetystä kohden.  Niihin voi olla enemmän kuin 
tyytyväinen ja antaa lajillemme mahdollisuuden 
 
Kiitos siitä kuuluu ensisijaisesti Kaisa Mäkäräiselle.  Hänen valintansa vuoden urheilijaksi 
ja tasaisen vahva menestys myös päättyneellä kaudella ovat luoneet odotuksia.  Unohtaa 
ei kuitenkaan saa Mari Laukkasen hyviä suorituksia sekä Jarkko Kauppisen sekä viesti- 
joukkueemme suorituksia Kontiolahden MCUPin kisoissa. 
 
Katse on nyt suunnattava Sotshin talviolympialaisiin, johon on aikaa vain vajaa kaksi 
vuotta ja omiinkiin vuoden 2015 MM–kisoihin vajaa kolme vuotta.  Aikaa ei ole hukattavaksi 
ja on luotava perusta menestyksen varmistamiseksi.  Odotukset kohdistuvat Kaisaan ja 
Mariin sekä sekaviestijoukkueeseen. 
 
Ensimmäinen askel etenemisessä oli päävalmentajan valinta, johon tehtävään liiton 
hallitus valitsi ampumahiihtoväen hyvin tunteman Jari Karinkannan.  Keskeiset perusteet 
olivat Jarin vahva osaaminen niin ampumahiihdon kuin ammunnan osalta kuin myös  
huippujen odotukset.  Lontoon olympialaisten jälkeen Jari ottaa päävastuun maajoukkueidemme 
valmennuksesta osallistuen jo kesän ajan leireihin.  Myös koko valmennus- 
järjestelmämme kehittäminen ja johtaminen tulee hänen vastuulleen. 
 
Olympiaryhmään OK on nimennyt Kaisa Mäkäräisen, Mari Laukkasen, Jarkko Kauppisen  
ja Antti Toivosen.  Heidän lisäkseen MM-ryhmään ja nuorten maajoukkueryhmiin valitaan tiivis ja 
kehityskelpoinen joukko joihin panostukset kohdennetaan. 
 
Liittomme talous on puhuttanut ampumahiihtoväkeä ja se on myös ollut esillä julkisuudessa. 
Hallitusta on moitittu, että se suuntaa toimenpiteet säästöihin.  Se on virheellinen 
käsitys, sillä kysymys ei ole suinkaan ollut säästämisestä, vaan menojen ja käytettävissä 
olevien tulojen sopeuttamisesta.  Näinhän jokainen tekee omankin talouden osalta. 
 
Kolmen tappiollisen vuoden jälkeen viime vuoden tilinpäätös oli lievästi voitollinen ja 
samaan on pystyttävä jatkossakin. Vaikka maksuvalmiutemme on nyt kohtuullisessa 
kunnossa, on kulukuri kuitenkin keskeinen viesti.  Menestys on antanut perusteet  
valtiovallan tuen kasvulle sekä myös uusien yhteistyösopimusten synnylle.  Työtä 
riittää edelleenkin. 
 
Menestys on näkynyt myös nuorten kiinnostuksen lisääntymisenä.  Oli upeata seurata 
Rovaniemen SM–kisoissa noin 90 alle 13-vuotiaiden kilpailijoiden joukkoa kisaamassa   
paremmuudesta. Nuoriin meidän on panostettava, jotta varmistamme lajimme tulevaisuuden.  
Se edellyttää myös vahvaa panostusta seuratoiminnan kehittämiseen. 



 
Nuorten parissa tapahtuvaan työhön olemme saaneet tukea Helsingissä pääpaikkaansa  
pitävältä Urlus –säätiöltä.  Sen turvin liitto on palkannut kesäkuun alusta lähtien 
nuorisopäälliköksi Tapio Pukin, joka vastaa Urlus –nuorisoprojektin projektipäällikön 
tehtävistä.  Johtuen säätiön tiukoista säännöistä hankkeen painopiste tulee olemaan 
pääkaupunkiseudulla ja sen lisäksi eteläisessä Suomessa. 
 
Hankkeen toteuttamiseksi olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta EKO – 
aseiden hankkimiseksi.  Näistä aseista osa tullaan sijoittamaan eri puolelle Suomea, josta 
seuroilla on niitä mahdollisuus lainata omiin tarpeisiinsa. 

 
Ampuma-ase on kiinteä osa lajiamme.  Viime aikojen ikäviin tapausiin viitaten haluan nostaa  
esille turvallisuudesta huolehtimisen. Valmentajilla ja nuorten vanhemmilla on suuri vastuu samalla 
kun varttuneempien on muistettava esimerkin voima. Nuorille on painotettava heti harrastuksen 
alussa henkilökohtaista vastuuta ja oikeaa aseen käyttöä sekä aseiden ja patruunoiden turvallista 
säilyttämistä. 
Aseiden säilyttämisen osalta viranomaisten vaatimukset tulevat kiristymään, kun aselakia ollaan 
parhaillaan tarkistamassa. Siihen on kaikkien ampuma-aseita toiminnassaan käyttävien liittojen 
varauduttava ja toimittava vastuullisesti hyvässä yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa. Tämän 
periaatteen hyväksyivät kaikki ampuma-asefoorumin jäsenliitot tapaamisessa kesäkuussa. 

 
Toivotan ampumahiihtoperheelle nautinnollista kesää.  Tavataan kesän mittelöissä. 
 
 
Olli Nepponen 
Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja 

 
 
 
Terveiset Helsingistä myös toiminnanjohtajan tähtäinten takaa 
 
Talven kilpailukausi on ohi ja kesän kilpailu ja harjoittelukausi on alkanut 
Talven kilpailukausi on käsitelty ja kesäkilpailut ja leiritykset ovat tulollaan. Liiton hallitus on 
nimennyt kaikki valmennusryhmät. Tiedot löytyvät kotisivuilta. 
  
Varmaankin huomasitte, että aikuisten ryhmien nimiin tehtiin tarkennukset siten, että nyt meillä on 
niminä Olympiaryhmä ja MM-ryhmä aikaisempien A- ja B-maajoukkueiden sijasta.  
 
Liiton kotisivut 
Liiton jäsenrekisterin ja Sporttirekisterin välinen ongelma on ollut työstettävänä koko kevään, mutta 
siihen ei vielä ole löytynyt teknistä ratkaisua. Nyt asia otetaan vielä kerran pöydälle tavoitteena 
saada järjestelmät palvelemaan seuroja, kilpailunjärjestäjiä ja kaikkia muita tarvitsijoita. Tästäkin 
lisää tietoa liiton sivuilta heti kun asiaan löytyy ratkaisu. 
 
Päävalmentaja 
Liiton hallitus valitsi liitolle päävalmentajan. Jari Karinkanta on jo aloittanut työn kanssamme, 
kuten saatoitte 9.6.2012 urheiluruudusta todeta, kun Jari oli vetämässä ensimmäistä leiriään. 
 
 
 



Nuorisopäällikkö 
Tapio Pukki aloitti liiton nuorisopäällikkönä 4.6.2012. Tapion tehtävänä on seuraavan kolmen 
vuoden aikana viedä ampumahiihdon sanomaa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. Nämä 
alueelliset rajoitteet johtuvat siitä, että Tapion työn päärahoittajana oleva Urlus-säätiö toimii 
pääkaupunkiseudulla. Toki Tapion työstä saatavaa hyötyä voidaan hyödyntää liiton 
kokonaistoiminnassa. 
 
Karnevaalit 
Perinteinen Ampumahiihtokarnevaali lähestyy ja kunhan juhannus saadaan käsiteltyä, voidaan taas 
keskittyä itse asiaan Vuokatin maisemissa kesä – heinäkuun vaihteessa. 
 
Sinettiseura 
Oulun Hiihtoseuran Sinettiseura-status on edelleenkin ainoa liittomme piirissä. Oulun sinettiseura- 
auditointi uusitaan kesäkuussa 2012 ja kehoitan voimakkaasti kaikkia seurojamme perehtymään 
sinettiseuramahdollisuuteen. Sen kautta saatte selkeän luokittelun seuranne toiminnan tasosta ja 
myös eväät seuratoiminnan kehittämiselle. 
 
Liiton toimisto heinäkuussa kiinni 
Liiton toimisto on heinäkuussa kiinni henkilöstön kesälomien takia, mutta kyllähän niitä 
sähköposteja ja tekstiviestejä luetaan myös laiturilla, joten jos teillä on tarvetta, niin ottakaa 
yhteyttä. Tapio Pukki uutena miehenä on paikalla myös heinäkuussa, mutta hän on ainakin osan 
ajasta ”tien päällä” tietoa jakamassa. 
 
Ampumahiihtäjä lehti  
Kevätliittokokous antoi selvän velvoitteen liitolle harkita Ampumahiihtäjä lehden tekemistä 
jatkossa myös painettuna versiona. Tämän hetken henkilöstö- ja taloustilanne kuitenkin pakottavat 
meidät vielä tekemään seuraavan kesänumeron verkkoversiona, mikä tulee teidän luettavaksenne 
ennen juhannusta. 
 
Pyrin jatkossa jakaman teille enemmän infoa liiton toiminnasta vaikka näin Seurakirjeiden 
muodossa. Tavoitteeni on kirjoittaa teille vaikka kerran kuussa kirje liiton kotisivuille. 
 
Hyvää kesää kaikille – ja tarkkoja laukauksia 
 
Toiminnan johtaja Jukka Haltia 
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