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VUODEN 2017 PÄÄLINJAUKSET JA TAVOITTEET 

Liiton toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on edistää ampumahiihdon arvostusta, näkyvyyttä, harrastusta ja 
kansainvälistä kilpailumenestystä. 

Toimintamme perustuu yhteisiin arvoihimme, joita ovat: 

• Haluamme ja osaamme uudistua 

• Onnistumme yhdessä 

• Toimimme vastuullisesti ja toisiamme kunnioittaen 

Näiden yhteisesti sopimiemme arvojen ja niiden mukaisen toimintakulttuurin edistäminen on yksi 
tärkeimmistä tehtävistä ja tavoitteista kaikilla toiminnan tasoilla suomalaisessa ampumahiihdossa. 

Vuoden 2017 aikana liiton toiminnassa painottuvat seuraavat asiat: 

• Jatkamme uuden strategian jalkauttamista seuratasolle ja toteutamme tarvittavat kehityshankkeet. 

• Edistämme ampumahiihdon näkyvyyttä ja houkuttelevuutta ja luomme perustan harrastajamäärien 
kasvulle ja toiminnan kehittämiselle. 

• Saatamme valmiiksi suomalaisen ampumahiihdon valmennusjärjestelmän ja ampumahiihtäjän 
polun kehitystyön sekä viemme uudet toimintamallit käytäntöön valmentajakoulutuksessa. 

• Saavutamme selkeän tason noston arvokisamenestyksessä tavoitteena nousta maapisteissä 17 
joukkoon naisten lisäksi myös miesten sarjassa sekä luoda pohja menestykselle vuoden 2018 
olympiakisoissa. 

• Varmistamme kestävän talouden.  

 

 

 

Suomen Ampumahiihtoliitto ry 
Hallitus 



1 ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 
1.1 Organisaatio ja sen keskeisimmät tehtävät ja yhteistyökumppanit 

Suomen Ampumahiihtoliiton organisaation päätehtävänä on tukea ja kehittää ampumahiihtoa ja 
ampumahiihtoseurojen toimintaa sekä luoda mahdollisuuksia kansainvälisessä huippu-urheilussa 
menestymiselle.  

Suomen ampumahiihtoliiton organisaatioon kuuluvat liiton sääntöjen mukaisesti seuraavat elementit, 
joiden keskeisimmät tehtävät on mainittu niiden yhteydessä. 

Liittokokoukset keväällä ja syksyllä ovat ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet. Kokousten pitäminen, 
seurojen edustus kokouksissa ja kokouksissa käsiteltävät asiat on lueteltu liiton toimintasääntöjen pykälissä 
13 – 15. 

Suomen ampumahiihtoliiton hallitus toimii liittokokousten valitsemana. Hallituksen valitseminen ja 
hallituksen tehtävät on lueteltu liiton toimintasääntöjen pykälissä 17 ja 18. 

Valiokunnat, joihin liiton hallitus nimeää jäsenet. Valiokuntien puheenjohtajiksi nimetään liiton hallituksen 
edustajat. Valiokuntien keskeiset tehtävät ovat valiokuntien nimien mukaisia. 

Suomen Ampumahiihtoliiton jäsenseurat, joiden jäseneksi hyväksyminen ja jäsenvelvoitteet on lueteltu 
liiton toimintasääntöjen pykälissä 6 ja 8. 

1.2 Liiton yhteistyökumppanit vuonna 2017 ovat: 

Suomen Olympiakomitea (kilpaurheilu, seuratoiminta ja valmennus) 

Vuokatin Urheiluopisto (valmennus) 

Liiton jäsenseurat (lajin harrastajamäärien kasvattaminen) 

Suomen Hiihtoliitto (liiton taloushallinnon toteuttaminen ostopalveluna, Lumilajit liikuttavat-projekti) 

1.3 Liiton henkilöstö 2017 

1.3.1 Päätoimiset työntekijät 

Toiminnanjohtaja johtaa liiton toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen 
linjausten ja päätösten pohjalta. Vastaa liiton taloudesta, yhteistyökumppaneiden hankinnasta, viestinnästä 
ja seuratoiminnan kehittämisestä. 

Päävalmentaja vastaa valmennusjärjestelmän sekä valmentajakoulutuksen kehittämisestä sekä johtaa liiton 
valmennustoimintaa apunaan valmennusryhmien vastuuvalmentajat. 

Kehittämispäällikkö päävastuualueena päävalmentajan apuna valmennus-ja valmentajakoulutuksen 
kehittäminen ja toteuttaminen. Osallistuu kilpailu- ja valmennussuunnitelmien vaadintaan yhteistyössä 
vastuuvalmentajien kanssa. 

Nuorisopäällikkö on määräaikainen 31.5.2018 saakka Urlus- nuorisoprojektissa. Vastaa projektipäällikkönä 
sen toteutumisesta, seurannasta ja raportoinnista. Kehittää kansallista kilpailutoimintaa sekä osallistuu 
Lumilajit liikuttavat-projektin toteuttamiseen yhteistyössä SHL:n kanssa 



Nuorten valmentaja (NOV) yhteistoiminnassa Vuokatin Urheiluakatemian ja olympiakomitean huippu-
urheiluyksikön kanssa vastaa Sotkamon lukion ampumahiihtovalmennuksen ja liiton NMM-ryhmän 
valmennuksesta. 

Tavoitteena on saada Vuokatissa lukion ja nuorten ryhmän valmentajana toimiva toiseksi NOV- 
valmentajaksi. 

Kontiolahdelle sijoitettu NOV-valmentaja osallistuu liiton edustusryhmien valmennukseen. 

1.3.2 Määräaikaiset työntekijät 

Huoltopäällikkö määräaikaisena kilpailukauden aikana 

Suksihuoltaja määräaikaisena kilpailukauden aikana 

Suksihuoltaja määräaikaisena kilpailukauden aikana  

1.3.3 Liiton henkilöstöön kuuluvat osa-aikaiset työntekijät 

Maajoukkueen valmentajat 

Suksihuoltajia 

Hieroja/fysioterapeutti 

Lääkäri 

Eri valmennusryhmien valmentajia 

1.4 Hallitus ja valiokunnat 

1.4.1 Hallitus 

Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokouksen valitsema hallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä. 
Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja päättää sille säännöissä määritellyt asiat. 

SAhL:n hallitukseen kuuluu 9-11 jäsentä. Jäsenet ovat: 

puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, 

varapuheenjohtajat 3 

kuusi muuta jäsentä 



1.4.2 Valiokunnat 

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Valiokuntien puheenjohtajiksi nimetään hallituksen jäseniä.  

Toimintavuotena 2017 hallituksen valmistelutyötä toteuttaa viisi valiokuntaa jotka tehtävineen ovat: 

Työvaliokunta   sihteeri Toiminnanjohtaja 

Työvaliokunta vastaa koko liittoa koskevien asioiden valmistelusta.  

Valmennusvaliokunta  sihteeri Kehityspäällikkö 

Valmennusvaliokunnan työn painopiste on valmennustoiminnan ja valmentajakoulutuksen kehittämisessä 
ja toteuttamisessa.  

Seuravaliokunta  sihteeri Toiminnanjohtaja 

Seuravaliokunnan työn painopiste on seura- ja aluetoiminnan kehittämisessä. 

Kilpailuvaliokunta  sihteeri Nuorisopäällikkö 

Kilpailuvaliokunnan työn painopiste on kotimaisen kilpailutoiminnan koordinoimisessa ja kehittämisessä 
sekä kilpailusääntöjen ylläpitäminen ja päivittäminen sekä näihin liittyvä koulutus. 

Markkinointi- ja Viestintävaliokunta sihteeri Toiminnanjohtaja 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta edistää ja toteuttaa ampumahiihtoliiton viestintää ja markkinointia.  

1.5 Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBU:n toimintakaudella 2014 – 2018 suomalaisia on valittu IBU:n 
organisaatioissa seuraaviin tehtäviin:  

IBU:n tilintarkastaja Juha Viertola 

IBU:n teknisen komitean jäsen Ville Haapala 

IBU:n Anti Doping Hearing Panelin jäsen Markus Manninen 

IBU:n Court of Arbirator jäsen Markus Manninen 

IBU:n teknisten valvojien ryhmän jäseninä Jaana Pitkänen ja Ville Haapala 

IBU:n lääketieteellisen komitean jäsen Hannu Litmanen 

Liitto on mukana vaikuttamassa kansainvälisten ampumahiihtokilpailujen hakuprosesseissa Suomeen 
tukien hakijoita liiton linjausten mukaisesti sekä vaikuttamalla valintoihin IBU:n päätöselimissä. 



2 KOULUTUSTOIMINTA 
2.1 Strategian tavoitteet 2020 

• Tarjoamme suomalaisen valmennuksen tukitoimet, jotka mahdollistavat kansainvälisen 
menestyksen 

Osana valmennuksen tukitoimien kehittämisen toimienpiteitä liiton valmentajakoulutusta uudistetaan 
siten, että se mahdollistaa strategian tavoitteisiin pääsemisen. Vuoden 2017 aikana strategiaa jalkautetaan 
uudistamalla koulutussisältöjä sekä järjestämällä uudistetulla sisällöllä valmentajakoulutuksen tasot 1-3. 

2.2 Toimenpiteet 2017 

Ampumahiihtoliiton I-tason valmentajakoulutus toteutetaan yhdistämällä I-tason ammunnallinen koulutus 
ja suoritettu maastohiihdon tai yleisten VOK-koulutusten I-tason suoritus. I-tason ammunnallinen koulutus 
järjestetään toukokuun 5.-7. päivä myöhemmin määritettävässä paikassa. Mikäli osallistujia on tarpeeksi, 
voidaan I-tason ammunnallista koulutusta järjestää myös tilauksesta. I-tason koulutuksen päätavoitteena 
on antaa opiskelijalle valmiudet yksittäisen laadukkaan harjoituksen ohjaamiselle 11-15 vuotiaista 
urheilijoista koostuvalle ryhmälle. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä urheilu/liikuntaopistojen kanssa. 

II-tason valmentajakoulutus toteutetaan jälleen Lumilajit-yhteistyössä, koulutus käynnistyy myöhemmin 
määritettävillä paikkakunnilla kesäkuun lopussa. Koulutus on VOK-perusteinen ja koostuu 
oppimistehtävistä sekä osin yhteisesti kaikille Lumilajeille, että osin lajikohtaisesti suunnitelluista 
lähiopetusjaksoista. Koulutuksen päätavoitteena on opettaa nuorisovalmennuksen perusteet sekä antaa 
opiskelijalle valmiudet hallita yhden harjoitusvuoden kokonaisuus 13-17 vuotiaista urheilijoista koostuvalle 
ryhmälle. 

III-tason valmennuskoulutuksessa tehdään yhteistyötä maastohiihdon III-tason koulutuksen kanssa. 
Koulutus käynnistyy touko-kesäkuussa, mikäli osanottajia saadaan tarpeeksi. 

Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon koulutuksiin pyritään ohjaamaan ja kannustamaan 
koulutuksesta kiinnostuneita ampumahiihtovalmentajia. 

3 VALMENNUSTOIMINTA 
3.1 Strategian tavoitteet 2020 

• Tarjoamme suomalaisen valmennuksen tukitoimet, jotka mahdollistavat kansainvälisen 
menestyksen 

• Arvokilpailuissa on edellytykset sijoittua mitalisijoille: 
o Aikuiset, 4 urheilijalla 
o Nuoret, 4 urheilijalla 

• Kymmenellä maajoukkueurheilijalla on edellytykset sijoittua maailman cupin pisteille. 



 

3.2 Toimenpiteet 2017 

Vuoden 2017 huippu-urheilun päätavoite ovat Hochfilzenissä järjestettävät MM-kilpailut helmikuun 
alkupuoliskolla sekä nuorten MM-kilpailut Venäjällä helmikuun lopussa. Ampumahiihtoliiton hallitus tulee 
asettamaan näihin arvokisoihin virallisen tavoitteen. Vuoden 2017 harjoituksellisena tavoitteena ovat 
Olympialaiset 2018 Etelä-Koreassa, ja nuorten MM-kilpailut myöhemmin määritettävässä paikassa. 

Valmennustoiminnan kehittämistä ja rakentamista tehdään pitkäjänteisesti kohti Olympialaisia ja niiden yli. 
Tähän liittyen valmennusvaliokunnan roolia kehitystyössä vahvistetaan, ja valiokunta yhdessä 
valmennusryhmien vastuuvalmentajien kanssa jatkaa suomalaisen ampumahiihdon valmennusmallin ja 
urheilijan polun kehittämistä vuoden 2017 aikana, joka pohjautuu pitkäjänteiseen ja systemaattiseen 
valmennustoimintaan. Tavoitteena on, että liiton valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat, mutta myös muut 
yksittäiset urheilijat tukeutuisivat valmentajiensa kanssa urheilijan valmennuksen tämän mallin ja urheilijan 
polun mukaisesti. Tähän liittyen on tavoitteena myös kehittää valmentajakoulutusta yhdessä muiden 
lumilajien kanssa, jotta pystytään vahvistamaan ampumahiihtovalmentajatoimintaamme sekä luomaan 
parempia edellytyksiä urheilijoidemme kehittymiseksi. I-tason koulutuksia varten järjestetään 
kouluttajakoulutus, jolloin saadaan rakennettua verkosto, josta löytyy kouluttaja mahdollisimman läheltä 
koulutusta kaipaavia. 

Ampumahiihdon valmentajia ohjataan liittymään maastohiihdon valmentajakerhoon, ja järjestetään 
ampumahiihtoon keskittyvää ohjelmaa kerhon kokoontumisten yhteydessä. Tärkeänä osana 
valmennustoiminnassa, sen kehittämisessä ja käytäntöön viennissä on SAhL:n valmennusryhmien 
vastuuvalmentajat. Lisäksi edelleen kehitetään suomalaisen ampumahiihtäjän polkua, jota seuraamalla 
nuorella urheilijalla on mahdollisuus kehittyä huippuampumahiihtäjäksi. Polulla on tavoitteita eri 
ikäluokille, harjoitusmääriä, roolituksia jne. eli kaikkea sitä mitä huippu-urheilija tarvitsee urallaan. 

Valmennustoiminnan resursseja pyritään vahvistamaan niin, että maajoukkueilla on kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset. Päävalmennuskeskuksena on Vuokatti, johon maajoukkueiden ja muiden 
valmennusryhmien valmennustoiminta keskitetään kiinteässä yhteistoiminnassa Vuokatin Urheiluopiston ja 
Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa. Kontiolahden valmennus- ja harjoituskeskuksella on oma roolinsa 
yhteistoiminnassa Joensuun Urheiluakatemian kanssa. 

Yhdessä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen 
(KIHU) kanssa jatketaan edelleen ampumahiihdon lajianalyysi- ja lajikehitysprojektia. 

3.3 Valmennusryhmät 

3.3.1 A-maajoukkue 

A-maajoukkue muodostaa SAhL:n edustusjoukkueen rungon. A-maajoukkueen kokoonpanoa arvioidaan 
keväällä 2017 kauden kilpailumenestyksen perusteella ja kun urheilijoiden jatkosuunnitelmat ovat selvillä. 
Alustava maksimiryhmäkoko on kymmenen urheilijaa. A-maajoukkueen pääharjoituskeskuksia ovat 
kansainväliset harjoituskeskukset Keski-Euroopassa sekä Vuokatin Urheiluopisto. 



 

3.3.2 Talentti-ryhmä 

Tähän ryhmään valitaan urheilijoita, jotka eivät ole ikänsä puolesta vielä ehtineet antamaan riittäviä 
näyttöjä A-maajoukkueeseen, mutta joilla valmennusjohdon mielestä on selkeää kehittymispotentiaalia. 
Lisäksi ryhmään valitaan potentiaalisimmat nuorten sarjoihin kuuluvat urheilijat. Talentti- ryhmä on kasvu- 
ja kehitysryhmä, jossa tavoitteena on, että urheilijalla on edellytykset nousta 1-3 vuoden sisällä A-
maajoukkueeseen. Talentti-ryhmä on laajuudeltaan noin 10 urheilijaa, jotka valitaan neljästä eri ikäluokasta 
(N 21, N, M 21 ja M) edellisten kausien kilpailutulosten perusteella painottaen nuoria lupauksia. Ryhmän 
pääharjoituskeskuksensa on Vuokatin Urheiluopisto ja osa leirityksestä tapahtuu A-maajoukkueen ja 
Nuortenryhmän kanssa sekä osittain Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa. Talentti-ryhmän 
päätavoitteena ovat sekä nuorten MM-kilpailut, että kansainväliset edustustehtävät aikuisten sarjassa, 
iästä riippuen. 

3.3.3 Nuortenryhmä 

Nuortenryhmän toiminta keskittyy Vuokatin Urheiluopistolle. Ryhmään valitaan urheilijoita pääosin neljästä 
ikäluokasta (N 19, N 17, M 19 ja M 17) edellisten kausien kilpailutulosten perusteella. Nuortenryhmä on 
kasvu- ja kehitysryhmä, jossa tavoitteena on, että urheilija nousee 1-3 vuoden sisällä Talentti-ryhmään. 
Nuorten MM-ryhmän päätavoitteena ovat Nuorten MM-kilpailut. 

4 SEURAKEHITYS 
4.1 Strategian tavoitteet 2020 

• Harrastajamäärä kasvaa nuorten sarjoissa 20 %/vuosi. 

• Ampumahiihtoseurojen toiminnan laatu on parantunut merkittävästi 

• Ampumahiihtoperheen sisäinen roolitus ja työnjako on tunnistettu ja selkeä. 

• Johtaminen on avointa, vuorovaikutuksen mahdollistavaa ja tekijöitä kannustavaa. 

• Ampumahiihdossa toimii aktiivinen ja osaava kehittäjäverkosto 

4.2 Toimenpiteet 2017 

Seuratoiminnan laatu on ensi arvoista suomalaisen ampumahiihdon menestyminen kannalta. Ainostaan 
hyvinvoivat seurat, joissa on koulutetut valmentajat ja ohjaajat sekä hyvä toimiva hallinto voivat tarjota 
laadukasta toimintaa. 

Seuravaliokunta rakentaa yhdessä liiton toimiston kanssa seurojen laatujärjestelmän. Laatujärjestelmä 
luodaan Sinettiseura-järjestelmälle ja tuodaan mukaan yhdessä sovittuja ampumahiihdon omia 
toimintatapoja, joita arvioidaan säännöllisesti. 

Osana seurojen laatujärjestelmää huolehditaan, että seurojen taloudesta ja hallinnosta vastaavat henkilöt 
päivittävät osaamistaan ja osallistuvat aktiivisesti talouden ja hallinnon koulutuksiin. 

Vuoden 2017 aluetapaamiset järjestetään keväällä sekä syksyllä. Aluetapaamisissa käydään läpi 
ampumahiihtoliiton 2015 - 2020 strategian jalkauttamisen toimenpiteitä. Niiden yhteydessä pidetään 
kaikille seuravalmentajille avoimet valmentajapäivät, joiden teemana on ampumahiihtäjän polun läpikäynti 
ja valmentautumisen malli. 



5 KILPAILUTOIMINTA  
5.1 Strategian tavoitteet 2020 

• Suomessa on kattava, toimiva, kehittyvä, lainasäädännön mukainen ja turvallinen 
olosuhdeverkosto  

• Olosuhdeverkosto mahdollistaa ampumahiihdon helpon aloittamisen ja laadukkaan 
valmentautumisen. 

• Kotimaisen kilpailutoiminnan medianäkyvyyttä lisätään. 

5.2 Toimenpiteet 2017 

Kilpailujärjestelmässä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2017 aikana ampumahiihtoratojen luokittelu. 
Luokittelun perusteena käytetään strategian mukaista olosuhdekarttaa ja sen määrittämiä olosuhteita.  

A= Kansainväliset kilpailut 
B= SM-kilpailut 
C= Kansalliset kilpailut 
D= aluekilpailut / viralliset harjoituspaikat 

Kilpailuvaliokunnalla on tehtävänä luoda kriteeristö, joista ns. A-kategorian seurat olisivat oikeutettuja 
hakemaan SM-kilpailuja seuraaville vuosille. Kilpailujen myöntämisen aikajanaa on tarkoitus myös pidentää 
niin, että SM-kilpailujen pitopaikkakunnat olisivat tiedossa esimerkiksi kolme-viisi vuotta etukäteen. Näin 
olosuhteiden kehittämiselle jäisi paremmin aikaa.  

Tavoitteena on, että yhdessä talven 2018-19 SM-kilpailuhakujen kanssa, voidaan luoda ”pooli” SM-
kisapaikkakunnista sekä yleiset kehittämistavoitteet kaikille kategorioiden ampumahiihtoradoille osana 
liiton olosuhdestrategiaa.   

Kilpailuvaliokunta yhdessä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa valmistelee esityksen ampumahiihtoratojen 
luokittelusta ja SM-kisaprosessista kevään 2017 aikana ja valmis suunnitelma esitellään liittokokoukselle 
2017. 

Yleiselle sarjalle suunnitellaan toista SM-kisaviikonloppua jo kaudelle 2017-2018 alkaen. Todennäköisin 
kisan toteutus olisi nuorten SM-kilpailun yhteydessä. 

Liitolle nimetään ampumarata-asiantuntija, joka osallistuu ratojen kehittämiseen ja tukee tarvittaessa 
seuroja ampumahiihdon ampumapaikkojen kehittämisessä lakien ja määräysten edellyttämälle tasolle. 

Ampumahiihtoliitto vaikuttaa aktiivisesti ampumahiihdon ampumaratoja koskevan lainsäädännön ja 
muiden määräysten valmisteluun sekä maakuntien kaavoitustyössä ampumahiihdon suorituspaikkojen 
sijoittamiseen. Myös seurojen tulee aktiivisesti seurata maakuntien liittojen kaavoitustyötä.  



 

5.3 Kilpailujärjestelmä ja kilpailujen hakeminen  

Kilpailujärjestelmä jakaantuu: 

1. Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU) myöntämiin kansainvälisiin kilpailuihin   
2. Suomen Ampumahiihtoliiton (SAhL) myöntämiin SM- ja kansallisiin kilpailuihin 
3. Lisäksi järjestelmään kuukuvat alueiden/piirien järjestämät kilpailut 

Kilpailukaudelle 2016 – 2017 myönnetyt SM- ja kansalliset kilpailut on julkaistu liiton Internet-sivuilla. 

Kilpailukauden 2016 -2017 alueiden/piirien avoimet kilpailut julkaistaan myös liiton kotisivuilla. 

5.4 Kilpailukaudelle myönnetyt 2016 - 2017 Suomenmestaruus-kilpailut  

Ampumahiihdon SM-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Nuorten SM Normaalimatka 
Yhteislähtö 

Tuusulan Voima-Veikot 

Veteraanien SM Viesti 
Pikamatka 
Normaalimatka 
 

Kauhajoen Karhu 

Yleinen ja Nuoret SM  Viestit 
Pikamatka 
Normaalimatka 

Oulun Hiihtoseura 

Ampumajuoksun Suomenmestaruus-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

 Viestit 
Pikamatka 
Normaalimatka 

Jurvan Urheilijat  

Rulla-ampumahiihdon Suomenmestaruus-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 
 Pika 

Normaalimatka 

Kontiolahden Urheilijat 

 



5.5 Kilpailukaudelle 2017 – 2018 myönnetyt Suomenmestaruus-kilpailut  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Ampumahiihdon Nuorten SM-kilpailut  Lahden Hiihtoseura 

Ampumahiihdon SM-kilpailut (yleinen ja 
nuoret) 

 Kontiolahden Urheilijat 

Ampumahiihdon veteraanien SM-kilpailu + 
yleinen 

 Mikkelin Hiihtäjät 

Ampumajuoksun SM-kilpailut (kaikki 
sarjat) 

 Oulun Hiihtoseura 

Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut (kaikki 
sarjat) 

 avoin 

 

5.6 Vuoden 2017 kansainväliset kilpailut Suomessa 

Kilpailu Ajankohta Järjestäjä 

IBU Cup  2.-5.3.2017 Kontiolahden Urheilijat 

Veteraanien 20. Maailmankilpailut 
(MASTERS) 

16.- 19.3.2017 Kontiolahden Urheilijat 

Kansainvälinen GP-kilpailu 11/2016 Kontiolahden Urheilijat  

5.7 Lapua Junior Cup  

Lapua Junior Cup kilpailukaudella 2016–2017. Cupissa ovat mukana sarjat N/M 13, 15 ja 17. 
 

Lapua Junior Cup kilpailut kilpailukaudella 2016 – 2017 

Ampumahiihtokilpailut 

Kilpailun ajankohta Kilpailulaji Järjestäjä 

7.1.2017  Kansalliset Iisveden Kiri 

8.1.2017  Kansalliset  Mikkelin Hiihtäjät 

14.1.2017  Kansalliset  Kauhajoen Karhu 

15.1.2017  Kansalliset  Jalasjärven Jalas 

4.-5.2.2017  SM-kilpailut Tuusulan Voima-Veikot 

11.3.2017 Kansalliset  Larsmo IF 

12.3.2017  Kansalliset Himangan Urheilijat 

25.3.2017 SM-kilpailut Oulun Hiihtoseura 

   

   

Kesäkilpailut 

avoin 2017 Kansalliset avoin 

avoin, esitetty 1.-3.9.2017 SM-ampumajuoksut Jurvan Urheilijat 

avoin, esitetty 16. - 17.9.2017 SM-Rulla-ampumahiihto Kontiolahden Urheilijat 

Lisätiedot ja säännöt julkaistaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi  

5.8 Cup kilpailu 19 – 21 -vuotiaille selviää myöhemmin 

http://www.biathlon.fi/


 

5.9 Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2016 – 2017 

Kansallinen kilpailu 75,00 € / pv  

Kansainvälinen kilpailu 300,00 € / pv  

5.10 Kilpailujen hakuajat vuonna 2017 

Suomen Ampumahiihtoliitolle osoitetut seurojen hakemukset ampumahiihdon ja kesäampumahiihdon 
kansallisten kilpailujen järjestämiseksi kilpailukaudella 2017 – 2018 tulee olla toimitettuna liiton sähköiseen 
järjestelmään 1.5.2017 mennessä. 

Kauden 2018-2019 SM-kilpailujen hakemukset tulee olla sähköisessä järjestelmässä 1.5.2017 mennessä  

Kansainvälisten kilpailujen hakuaika Ilmoitetaan liiton kotisivuilla ja sähköpostilla kun päivämäärät saadaan 
IBU:lta 

SM-kilpailuiden kilpailulupamaksu määräytyy osallistujamäärän mukaan seuraavasti 

Kilpailu Osallistuja Maksu 

Yleinen sarja ja vanhemmat Aikuiset 3,00 € / kilpailija / pv 

Nuoret (13–21-vuotiaiden sarjat) Nuoret 2,50 € / kilpailija / pv 

Viestit  6,00 € / joukkue / pv 

SM-ampumajuoksut Nuoret 2,00 € / kilpailija / pv 

SM-rulla-ampumahiihdot   Aikuiset 2,50 € / kilpailija / pv 

Viesti  5,00 € / kilpailija / pv 

5.11 Osanottomaksut kilpailukaudella 2016–2017 

SM-kilpailut ja kansainväliset kilpailut 

Sarja/kilpailu Osanottomaksu 

alle 17 v 20,00 € / kilpailu 

Muut sarjat 25,00 €/ kilpailu 

Viesti 40 € / joukkue 

Pariviesti 40 € / joukkue 

Kansallinen ja aluekilpailu 

Jälki-ilmoittautumismaksu on 
1,5-kertainen. 

Sarja/kilpailu Osanottomaksu 

N19/M19 ja vanhemmat 15,00 € / kilpailu 

N17/M17 ja nuoremmat 12,00 € / kilpailu 

viestijoukkue neljä osuutta 35,00 € / joukkue 

viestijoukkue kolme osuutta 35,00 € / joukkue 

kansallinen pariviesti 25,00 € / joukkue 



5.12 Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit  

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2016–2017 ovat seuraavat.  
  
A-lisenssi 18-vuotiaille ja vanhemmille 
B-lisenssi sarjoissa 12 vuotta - 17 vuotiaille kilpaileville 
Ampparipassi 2002 ja aiemmin syntyneet 

Lisenssin yhteyteen SAhL tarjoaa mahdollisuuden hankkia vakuutukset yhteistyössä Vakuutusyhtiö OP-
Pohjolan kanssa. Jokaisen harrastajan ja kilpailijan tulee huolehtia, että vakuutusturva on kunnossa.  

Henkilökohtaisten kilpailulupien hinnat ja sisältö ylläpidetään kilpailutoimintavaliokunnan toimesta ja ne 
julkaistaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi  

SAhL:n hallitus on vahvistanut lisenssihinnat kaudelle 2016–2017 
 

Lisenssi Hinta vakuutuksen kanssa Hinta ilman vakuutusta 

A-lisenssi 120,00 € 70,00 € 

B-lisenssi 60,00 € 47,00 € 

Ampparipassi 15,00 € (12 €) 

6 HARRASTELIIKUNTATOIMINTA 
6.1 Strategian tavoitteet 

• Harrastajamäärä kasvaa nuorten sarjoissa 20 %/vuosi. 

• Lajin aloittaminen on tehty merkittävästi helpommaksi. 

6.2 Ampumahiihdon Urlus- nuorisoprojekti 

Ampumahiihdon Urlus- nuorisoprojektin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria ampumahiihdon 
harrastamiseen ja lisätä ampumahiihdon tunnettuutta. Erityisenä painopisteenä on turvallinen aseen 
käyttö. Hankkeen toiminta-alueeksi on määritetty Etelä-Suomi, painopiste pääkaupunkiseudulla Urlus- 
säätiön sääntöjen mukaisesti. Etelä-Suomi rajoittuu Raasepori- Riihimäki-Hämeenlinna-Lahti-Loviisa 
alueelle.  

Vuonna 2017 Urlus- nuorisoprojekti näkyy kouluissa ja tapahtumissa eteläisessä Suomessa.  
SAhL:n seurat saavat halutessaan käyttöönsä projektin tuottamaa materiaalia omaa esittelytoimintaansa 
varten.  

Projektin neljän toimintavuoden 1.6.2012-31.5.2016 aikana ampumahiihtoon on projektin kautta 
tutustunut yli 20 000 lasta ja nuorta. 

Lisätietoa hankkeesta löytyy: http://www.biathlon.fi/harraste/urlus-nuorisoprojekti/ 

http://www.biathlon.fi/
http://www.biathlon.fi/harraste/urlus-nuorisoprojekti/


6.3 Lumilajit Liikuttavat-hanke 

Lumilajit liikuttavat -hanke on Suomen Ampumahiihtoliiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteinen OKM:n tukema 
lasten, nuorten ja perheiden harrastetoiminnan kehittämisen tukemiseen liittyvä hanke.  

Hankkeen toisen toimintavuoden tavoitteena on edelleen lisätä ja kehittää liiton palveluja seuroille 
luomalla uusia toimintamalleja ja tuotteita sekä uudistamalla materiaaleja liikuttamaan ihmisiä matalalla 
kynnyksellä lumilajeissa.  

Ensimmäisen toimintakauden kuuden hankepaikkakunnan lisäksi valittiin uusia paikkakuntia mukaan, 
sisältäen ampumahiihto-, mäkihyppy- ja maastohiihtoseuroja ja -jaostoja. Hankkeen erilaisten toimintojen 
avulla pyritään vahvistamaan eri lumilajien seurojen yhteistyötä ja lisäämään harrastetoimintaa erityisesti 
lapsille ja perheille laadukkaassa ohjauksessa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana kehitetyt Tuiskun 
Lumilajikoulu ja Lasten Lumipäivät ovat tässä tärkeässä roolissa. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy: http://www.biathlon.fi/harraste/lumilajit-liikuttavat-hanke/ 

7 MARKKINOINTI, TALOUS JA VIESTINTÄ 
7.1 Strategian tavoitteet 2020 

• Lajissa on terve ja kestävä talous. 

• Lajissa käytettävissä olevat talousresurssit lisääntyvät liitossa ja seuroissa. 

• Näkyvyys TV –kanavilla ja muussa mediassa ylläpidetään. 

• Kotimaisen kilpailutoiminnan medianäkyvyyttä lisätään. 

• Urheilijat ovat näkyvästi ja edustavasti esillä eri medioissa. 

7.2 Toimenpiteet 2017 

Talouden kehittäminen ja järjestelmällisen varainhankinnan lisääminen ovat suomalaisen ampumahiihdon 
toiminnan kehittymisen kannalta olennaista. Suomalaisen ampumahiihdon strategia käsittää huippu-
urheilun lisäksi useita muita toiminnan kohteita, jotka tarvitsevat resursseja. Näitä kohteita tuotteistamalla 
on niitä mahdollista käyttää myös varainhankinnan välineinä. Talouden tukevoittaminen ja tuotekartan 
monipuolistaminen huippu-urheilusta eteenpäin tukee strategian tavoitteita, joissa halutaan taata 
suomalaisen ampumahiihdon pitkäjänteinen kehitys. 

Luodaan tuotteista eri kohderyhmiä varten paketointimahdollisuuksia. Huippu-urheilu säilyy edelleen 
päätuotteena, mutta sen lisäksi hyödynnetään yritysten yhteiskuntavastuun kulmia, esim. nuorten urheilun 
tukeminen, alueellisen harrastustoiminnan tukeminen, karnevaalit, valmennuskoulutus.  

Luodaan urheilijoille enemmän mahdollisuuksia tulla esiin myös liiton kanavissa osana liiton 
yhteistyökumppanuuksien viestintää. Nostetaan eri harjoitusryhmien profiileita myös osana liiton 
viestintää. Huomioidaan myös veteraanien kilpailut, koska heidän toiminta voi olla kiinnostava osalle 
tukijoista. 

Viestitään seuroille aktiivisesti eri rahoitusmahdollisuuksien käytöstä (seuratuki ja muut julkiset avustukset) 
sekä selvitetään seuroilla käytössä olevat talous- ja henkilöresurssit. 

Tarjotaan liiton urheilijoille mediakoulutusta. 

Laaditaan liitolle viestintäsuunnitelma, miten eri kanavia hyödynnetään sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 

http://www.biathlon.fi/harraste/lumilajit-liikuttavat-hanke/


8 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2017 
Toiminto Toteuma 2014 Toteuma 2015 TAE 2016 TAE 2017 

Nuoriso- ja harrasteliikunta     

Tuotot 17 315,00 15 853,89 40 000,00 63 000,00 

Kulut 115 730,93 173 638,23 190 000,00 150 000,00 

     

Huippu-urheilu     

Tuotot 295 989,76 360 671,21 340 000,00 365 000,00 

Kulut 690 643,36 814 756,68 650 000,00 846 000,00 

     

Järjestötoiminta     

Tuotot  1 528,00 1397,5 50 000,00 78 000,00 

Kulut 744 888,77 334 439,85 190 000,00 187 000,00 

     

Varainhankinta     

Tuotot 1 279 063,26 1 136 517,17 330 000,00 640 000,00 

Kulut 45 052,00 80 387,68 20 000,00 230 000,00 

     

Sijoitus- ja rahoitustoiminta     

Tuotot 550,15 1784,2 0,00 6000,00 

Kulut 2 202,84 142,62 0,00 1000,00 

     

Kokonaistuotot 1 594 446,17 1 516 223,97 760 000,00 1 154 000,00 

Kokonaiskulut 1 598 517,90 1 403 365,15  1 050 000,00 1 414 000,00 

Yleisavustukset 240 000,00 269166,66 290 000,00 260 000,00 

     

Yli/Alijäämä 253 928,27  382 025,48 0,00 0,00 

 


