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VUODEN 2015 TOIMINNAN PÄÄLINJAUKSET JA TAVOITTEET 

Vuoden 2015 toiminnan keskeisin tapahtuma on Kontiolahdella järjestettävät MM-kisat. 
Järjestelyistä vastaa Kontiolahden Urheilijat, jolle liitto ja koko ampumahiihtoväki antavat 
tukensa. 

Urheilullisesti tavoitteena on menestyminen omissa MM-kisoissa ja myös nuorten MM-
kisoissa sekä MCUP-kiertueella. 

Liiton talouden perusta on saatu kuntoon neljän vuoden työskentelyn jälkeen oman 
pääoman ollessa kunnossa. Tämä antaa edellytykset toiminnan tason säilyttämiseen, mutta 
edelleen tarvitaan kustannustietoisuutta ja talouden reaaliaikaista seurantaa. Talouden 
taantuman jatkuminen tuo ongelmia yhteistyökumppanien hankinnalle. MM-kisojen 
onnistumisella luodaan edellytykset liiton toiminnan kehittämiselle. 

Opetus-ja Kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella on keskeinen merkitys liiton 
perustoimintojen ylläpitoon. Olympiakomitean huippu-urheilutuella puolestaan voidaan 
vahvistaa maajoukkueen leiritystä. Näiden tukien määrittelyssä keskeisiä perusteita ovat 
kansainvälinen menestys sekä panostukset nuoriso- ja seuratoimintojen kehittämiseksi. 

Vuoden 2015 toiminnassa painottuvat seuraavat tavoitteet 

Loppuunsaattaa aloitettu strategiatyön uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden 
odotuksiin. Tavoitteena on kehittää liiton toimintaa, organisaatiota ja taloutta niin, että 
liitto pystyy toteuttamaan sille kuuluvat tehtävät sekä vastaamaan niin seurojen kuin 
yleisönkin odotuksiin. 

Luoda huippu-urheilussa perusta menestymiselle niin aikuisten kuin nuorten MM- kisoissa 
sekä MCUP: issa. Kaukotavoitteena on menestyminen vuoden 2018 Olympiakisoissa. 

Kehittää ja jalkauttaa suomalainen ampumahiihdon valmennusjärjestelmä seuratasolle ja 
käynnistää uudistettu valmentajakoulutusjärjestelmä yhteistoiminnassa muiden lumilajien 
ja erityisesti maastohiihdon kanssa. 

Panostaa nuorten koulutus-ja valmennustoimintaan niin, että harrastajamäärien kasvu eri 
tasoilla jatkuu. Tavoitteena on kehittää sellainen urheilijan polku, joka tuottaa uusia 
huippuja kansainvälisiin edustustehtäviin.Kehittää seura-ja kilpailutoimintaa tukemaan 
liiton tavoitteita ja luomaan edellytykset sekä lajin että urheilijan kehitykselle. 

Valvoa aseiden ja ampumatarvikkeiden turvallista käyttöä riittävällä ohjeistuksella ja 
koulutuksella. Kartoittaa seurojen käytössä olevat ampumahiihdon suorituspaikat. 

Suomen Ampumahiihtoliitto ry 

Hallitus 



1. HALLINTO, ORGANISAATIO JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ  

1.1. Organisaatio 

Suomen Ampumahiihtoliiton toimisto on Helsingissä Valo talolla osoitteessa Radiokatu 20, 00093 
VALO. SAhL:n taloushallinnon, seurapalveluiden ja muiden palvelutoimintojen merkittäviä 
kumppaneita ovat VALO ry sekä Suomen Hiihtoliitto (SHL). Valmennustoiminnassa tärkeimpinä 
yhteistyökumppaneina ovat OK:n huippu-urheiluyksikkö ja Vuokatin Urheiluopisto. 

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

Liiton toiminnasta vastaa hallitus ja toiminnanjohtaja, joka johtaa kokonaistoimintaa.  

Valmennustoiminnan vahvistamiseen haetaan yhteistoimintakumppaneiden kautta lisää 
päätoimisuutta. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ja 
Vuokatin Urheiluopisto, jonka kanssa on solmittu monivuotinen yhteistyösopimus ampumahiihdon 
kehittämisen tukemiseksi. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä Suomen Hiihtoliiton kanssa. 
Valmennuksen ja valmentajakoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa päävalmentaja 
apunaan kehityspäällikkö ja muiden valmennusryhmien vastuuvalmentajat hallituksen 
hyväksymien suunnitelmien pohjalta.  

Nuorisopäällikkö toteuttaa liiton ja Urlus-säätiön sopimuksen mukaista Nuorisoprojektia. 

Huoltopäällikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kilpailukauden aikainen kansainvälisten 
kilpailujen huolto liiton hallituksen hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Lisäksi hän valmistelee 
liiton huoltotoimintaan liittyvät tuoteyhteistyösopimukset yhteistoiminnassa toiminnanjohtajan 
kanssa.  

Liiton tarvitsemat taloushallintopalvelut hankitaan Suomen Hiihtoliitolta ja lisenssipalvelut Valolta. 

Liiton henkilöstö 2015 

Liiton henkilöstöön kuuluvat päätoimisina työntekijöinä: 

Toiminnanjohtaja 
Päävalmentaja 

Kehittämispäällikkö 7.1.2015 alkaen. päävastuualueena päävalmentajan apuna valmennus- 
ja valmentajakoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen sekä alue- ja seuratoiminnan 
kehittäminen ja toteutus. 
Nuorisopäällikkö, määräaikainen 31.5.2015 saakka Urlus- nuorisoprojektiin liittyen 

Nuorten valmentaja (NOC) yhteistoiminnassa Vuokatin Urheiluakatemian ja 
olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. 
Huoltopäällikkö, määräaikaisena tammikuu-huhtikuu ja lokakuu-joulukuu 
 
 



Valmennuksen ja koulutuksen osapäivätoimisia/ostopalveluna hankittavia työntekijöitä ovat: 

Maajoukkueen valmentajat 
            Suksihuoltajat 

Hieroja/fysioterapeutti 

Ostopalveluna hankitaan: 

Talouspalvelut  
Julkaisutoiminnan taitto- ja painatustyö 

Lisäksi liittojohtoisessa valmennuksessa toimivat KYKY-ryhmän valmentajat sekä 
aluekeskusvalmentajat. Tarpeen vaatiessa kilpailu- ja harjoitusmatkoilla toimii muuta valmennus- 
ja huoltohenkilöstöä. 

1.2. Hallitus ja valiokunnat 

Suomen Ampumahiihtoliiton syyskokouksen 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  
kuusi muuta jäsentä 

Toimintavuotena 2015 hallituksen valmistelutyötä toteuttaa viisi valiokuntaa jotka ovat: 

Työvaliokunta   sihteeri Jukka Haltia 
Valmennusvaliokunta  sihteeri Jouni Kinnunen 

Seuravaliokunta   sihteeri Jouni Kinnunen, Tapio Pukki 
Kilpailuvaliokunta   sihteeri Tapio Pukki 
Viestintä- ja markkinointivaliokunta sihteeri Jukka Haltia 

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja nimittää niiden sihteerit. Hallitus voi nimetä toimikuntia ja 
projektiryhmiä tarpeen mukaan. Hallitus kokonaisuudessaan ja toiminnanjohtaja vastaavat 
taloudellisten resurssien saattamisesta toiminnallisten tavoitteiden tasolle.  

Työvaliokunta vastaa koko liittoa koskevien asioiden valmistelusta.  

Valmennusvaliokunnan työn painopiste on valmennustoiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.  

Seuravaliokunnan työn painopiste on seura- ja aluetoiminnan kehittämisessä.  

Kilpailuvaliokunnan työn painopiste on kilpailutoiminnan koordinoimisessa ja kehittämisessä.  

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



1.3. Aluetoiminta 

Toteutetaan liiton aluetoiminnan kehittäminen ja liittäminen yhteistoimintaan paikallisten 
Urheilu-akatemioiden kanssa Huippu-Urheiluyksikön laatiman ohjelman mukaisesti. Toiminnan 
muuttaminen toteutetaan vaiheittain. Taloudelliset perusteet tarkistetaan. 

Aluetoimintaa toteutetaan liittojohtoisesti pääasiassa neljässä aluekeskuksessa. Aluekeskuksien 
toimintaa koordinoivat nimetyt aluekeskusvalmentajat sekä liiton valmennusjohto. Aluekeskukset 
ovat, eteläinen, läntinen, itäinen ja pohjoinen alue.  
 
Neljän nuorten aluevalmennusta toteuttavan aluekeskuksen päätehtävänä on alle 14 - 16-
vuotiaiden ampumahiihtäjien leiritystoiminnan järjestäminen sekä alueellisten 
valmentajakoulutusten järjestäminen.  

1.4. Seuratoiminta 

Liiton toimintastrategian painopiste on ampumahiihdon seuratoiminnan kehittämisessä. 
Päätavoitteena on lisätä toimivien ampumahiihtokoulujen määrää sekä kannustaa ja ohjata 
seuroja tehostamaan toimintansa aina Sinettiseuratoimintatasolle. 

Toimintakaudesta 1.11.2014 - 31.10.2015 kerätään seuroilta raportointi seuraavien perusteiden 
mukaisesti: 

Kilpailulupien määrä 

Toiminnassa mukana olevien ohjaajien ja valmentajien määrä 
Seuroissa toimivien harrastajien määrä 
Seurojen jäsenmäärät 
Kilpailutoiminnan järjestäminen 

Seuran urheilijoiden kilpailumenestys 

Harraste- ja lajiesittelytapahtumien järjestäminen 

Uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen 

Seuroilta kerättävän raportoinnin ja muiden olemassa olevien tunnuslukujen perusteella 
tarkistetaan ja päivitetään seuraranking-järjestelmä, minkä tietojen kokoaminen aloitettiin jo 
vuonna 2014. Arviointijärjestelmän tavoitteena on ohjata ja kannustaa seuroja kehittämään 
toimintaansa monipuolisesti. Ohjeistus valmistellaan tammikuussa 2015. 

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 sekä IBU:n lääketieteellisen komitean jäsen Hannu Litmanen.  

SAhL on omalta osaltaan mukana kehittämässä ampumahiihtoa IBU:n kongressin linjausten 
mukaisesti ja toimittaa eri kokeiluista saadut kokemukset ja kehittämisehdotukset IBU:lle.  



Kansainvälistä kilpailutoimintaa nuorille halutaan kehittää Pohjoismaisten kisojen ja Baltic-cupin 
kautta mm. lisäämällä yhteistyötä Baltian maiden ja Itämeren maiden kanssa osallistumalla Baltic-
Cuppiin, siten kuin siitä on sovittu IBU:n kongressissa 2014. Samoin jatketaan nuorille maaotteluita 
Suomi – Ruotsi kisalla aikaisempien vuosien tapaan. 

Vuodelle 2015 Suomeen Kontiolahdelle myönnetyt MM- kilpailut toteutetaan Kontiolahden 
Urheilijoiden johdolla.  Selvitetään maailmancup-kisojen hakuaikataulut ja päätetään kisojen 
hakemisesta. 

2. KOULUTUSTOIMINTA 

2.1. Seurakoulutus        

Vuoden 2015 aikana järjestetään seuraneuvottelupäivät keväällä 9.5.2015 ja syksyllä 12.9.2015 
tavoitteena seuratoiminnan kehittäminen. Aiempina vuosina toteutettua Ampparikoulututor-
toiminta otetaan uudestaan käyttöön. Ampparikoulututorit tukevat ja kouluttavat seuratoimijoita 
ampumahiihtokoulujen järjestämisessä. Tavoitteena on synnyttää uutta ja vahvistaa olemassa 
olevaa ampumahiihdon perustoimintaa seuroissa. Tässä toiminnassa kehittämispäällikön rooli on 
keskeinen. 

Liitto jatkaa seurojen tukemista ampumakoulutuksen järjestämiseksi vuoden 2014 periaatteiden 
mukaisesti. 

2.2. Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

I-tason valmentajakoulutus toteutetaan vuonna 2015. Koulutus on VOK-perusteinen ja koostuu 
oppimistehtävistä sekä lähiopetuksesta. Koulutuksen päätavoitteena on antaa opiskelijalle 
valmiudet yksittäisen laadukkaan harjoituksen johtamiselle. 

II- tason valmentajakoulutus on uudistunut ja sen kehittämistä jatketaan Lumilajit-yhteistyössä. 
Ensimmäisen pilottivuoden viimeinen leirijakso on huhtikuussa 2015. Tämän jälkeen kehittämistä 
jatketaan ja uusi koulutusjakso pyritään järjestämään erikseen sovitun aikataulun mukaan. Työssä 
ollaan tiiviissä yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa.  

Yhteistyötä tehdään Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintoihin 
valmistavan koulutuksen järjestäjien kanssa. Liitto ohjaa ja tukee koulutuksiin hakeutuvia 
ampumahiihtovalmentajia. 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten lisääminen on tärkeä painopistealue. Uusien koulutettujen 
ohjaajien ja valmentajien kautta luodaan edellytykset harjoitustoiminnan laadun nostamiseksi ja 
ampumahiihdon harrastajamäärän nostamiseksi uudelle tasolle.  

 

 

 



2.3. Kilpailunjärjestäjien koulutus  

Kauden 2014/2015 SM-kilpailujen järjestäjille ja teknisille valvojille järjestetään tarvittaessa 
sääntökoulutusta erikseen soittavalla aikataululla.  Sääntökoulutusta järjestetään lisäksi myös 
seurojen tilauksesta. Koulutuksesta tiedotetaan Ampumahiihtäjä-lehdessä ja liiton kotisivuilla. 

3. VALMENNUSTOIMINTA 

3.1 Yleistä 

Vuoden 2015 huippu-urheilun päätavoite ovat Kontiolahden MM-kilpailut maaliskuussa sekä 
nuorten MM-kilpailut Minsk- Raubichissa, Valko-Venäjällä helmikuussa. Ampumahiihtoliiton 
hallitus tulee asettamaan näihin arvokisoihin virallisen tavoitteen. Vuoden 2015 harjoituksellisena 
tavoitteena on valmistautua vuoden 2016 MM-kilpailuihin Oslossa sekä vastaaviin nuorten MM-
kilpailuihin 

Valmennustoiminnan kehittämistä ja rakentamista tehdään pitkäjänteisesti ja alkaneen 
Olympiadin pitkätähtäimen tavoitteena ovat seuraavat Olympialaiset Peyong Chang:ssa, Etelä-
Koreassa, 2018. Tähän liittyen pyrkivät eri valmennusryhmien vastuuvalmentajat yhdessä 
valmennusvaliokunnan kanssa rakentamaan suomalaisen ampumahiihdon valmennusmallin 
kevään 2015 aikana, joka pohjautuu pitkäjänteiseen ja systemaattiseen valmennustoimintaan. 
Valmennusmallin jalkauttaminen aloitetaan vuoden 2015 aikana. Tähän liittyen on tavoitteena 
kehittää valmentajakoulutusta yhdessä muiden lumilajien kanssa, jotta pystytään vahvistamaan 
ampumahiihtovalmentajatoimintaamme sekä luomaan parempia edellytyksiä urheilijoidemme 
kehittymiseksi. Yhtenä tärkeänä osana valmennustoiminnassa on SAhL:n valmennusryhmien 
vastuuvalmentajien tapaamiset leirien yhteydessä yhtenäisen valmennuslinjauksen luomiseksi. 
Lisäksi rakennetaan 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 valmennustoimintaa keskitetään kiinteässä 
yhteistoiminnassa Vuokatin Urheiluopiston ja Urheiluakatemian kanssa.  

Kontiolahden valmennus- ja harjoituskeskuksella on oma roolinsa yhteistoiminnassa Joensuun 
Urheiluakatemian kanssa. 

3.2. Valmennusryhmät 

3.2.1. A-maajoukkue 

A-maajoukkue muodostaa SAhL:n edustusjoukkueen rungon. A-maajoukkueen kokoonpanoa 
arvioidaan keväällä 2015 kauden kilpailumenestyksen perusteella ja kun urheilijoiden 
jatkosuunnitelmat ovat selvillä. Vuoden 2015 budjetti lähtee oletuksesta, että A-maajoukkue tulee 
olemaan laajuudeltaan kuusi urheilijaa. A-maajoukkueen pääharjoituskeskuksia ovat Vuokatin 
Urheiluopisto ja kansainväliset harjoituskeskukset Keski-Euroopassa. 



3.2.2. Talenttiryhmä 

Tähän ryhmään valitaan urheilijoita, jotka eivät ole ikänsä puolesta vielä ehtineet antamaan 
riittäviä näyttöjä A-maajoukkueeseen, mutta joilla valmennusjohdon mielestä on selkeää 
kehittymispotentiaalia. Talenttiryhmä on kasvu- ja kehitysryhmä, jossa tavoitteena on, että 
urheilija nousee 1-3 vuoden sisällä A-maajoukkueeseen. Talenttiryhmä on laajuudeltaan 6-8 
urheilijaa, jotka valitaan neljästä eri ikäluokasta (N 21, N, M 21 ja M) edellisten kausien 
kilpailutulosten ja/tai keväällä järjestettävän testileirin perusteella painottaen nuoria lupauksia. 
Ryhmän pääharjoituskeskuksena on Vuokatin Urheiluopisto ja osa leirityksestä tapahtuu A-
maajoukkueen sekä Nuorten MM-ryhmän kanssa.  

3.2.3. Nuorten MM-ryhmä 

Nuorten MM-ryhmän toiminta keskittyy Vuokatin Urheiluopistolle. Yhteistyötä Puolustusvoimien 
Urheilukoulun kanssa kehitetään edelleen ja tavoitteena on saada yhteiset leiritapahtumat ja 
osittain yhteinen valmennus.  

Nuorten MM-ryhmään valitaan urheilijoita neljästä ikäluokasta (N 21, N 19, M 21 ja M 19). 
Nuorten ryhmään urheilijat valitaan edellisvuoden tapaan edellisten kausien kilpailutulosten ja 
keväällä järjestettävän testileirin perusteella. Ryhmään tullaan valitsemaan urheilijoita, joilla on 
realistiset mahdollisuudet sijoittua 20 parhaan joukkoon nuorten MM-kisoissa. 

Nuorten MM-ryhmän päätavoitteena ovat Nuorten MM-kilpailut. Ryhmän pääharjoituskeskuksena 
on Vuokatin urheiluopisto ja osa leirityksestä tapahtuu Talenttiryhmän ja/tai Kyky-ryhmän kanssa. 

3.2.4. Kyky-ryhmä 

Kyky-ryhmään valitaan 15–18-vuotta täyttäviä nuoria kykykartoituksen ja aiempien tulosten 
perusteella. Ryhmän koko on 8 - 12 urheilijaa. Ryhmän urheilijoiden tavoitteena on saavuttaa 
sellaiset taidolliset ja fyysiset ominaisuudet, joka vaaditaan siirryttäessä nuorten MM- ryhmään. 
Osa ryhmän leirityksestä toteutetaan Nuorten MM-ryhmän kanssa. pääharjoituskeskuksena on 
Vuokatin Urheiluopisto. 

3.2.5. Aluekeskusryhmät 

Keväällä 2006 käynnistynyttä nuorten valmennustoiminnan ja valmentajakoulutustoiminnan 
tehostamiseen tähtäävää aluekeskustoimintaa jatketaan ja toimintakausien kokemusten myötä 
toimintaa edelleen kehitetään. Aluekeskusryhmiin valitaan keväällä 2015 noin 40 - 50 alle 16- 
vuotiasta ampumahiihtäjää. Aluekeskustoimintaa toteutetaan neljässä aluekeskusryhmässä. Neljä 
aluevalmentajaa ja neljä apuvalmentajaa valitaan keväällä 2015. Alueita ovat eteläinen -, läntinen -
, itäinen - ja pohjoinen alue. 

Aluekeskusryhmien toiminnan tavoitteena on harjoittelun perusteiden ymmärtäminen ja 
harjoittelemiseen ja urheilijan taitoihin oppiminen. Peruslähtökohtana on yksilön fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukeva valmennustoiminta.  

 



3.3. Muu toiminta 

Ampumahiihtäjien valmennuksen ja opiskelun yhteensovittamista sekä valmennuksen 
tehostamisen kehittämistä jatketaan edelleen. Toiminta pyritään keskittämään Ampumahiihdon 
valtakunnalliseen harjoituskeskukseen Vuokattiin, jonka kanssa yhteistyötä edelleen kehitetään. 
Vuokatin Urheiluakatemian kanssa jatketaan Ampumahiihtolukion ja Yläkoulun valmennuksen 
sekä nuorten maajoukkuevalmennuksen kehittämistä.  

SAhL pyrkii yhdessä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Jyväskylän yliopiston ja 
Suomen Olympiakomitean (OK) kanssa käynnistämään ampumahiihdon tutkimushankkeita 
erillisen suunnitelman mukaan. 

SAhL järjestää vuonna 2014 aloitettua VOK-perusteista valmentaja- ja ohjaajakoulutusta (tasot I ja 
II) erillisen suunnitelman mukaan.  

Kesällä 2015 järjestetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Ampumahiihtokarnevaalit. 
Karnevaaleilla järjestetään monipuolista ohjelmaa kaikille ampumahiihdon harrastajille. 

4. KILPAILUTOIMINTA  

4.1. Kilpailujärjestelmä ja kilpailuiden hakeminen  

Kilpailujärjestelmään kuuluvat vuosittain Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU:n) myöntämät 
kansainväliset kilpailut sekä SAhL:n myöntämät SM- ja kansalliset kilpailut. Järjestelmää 
täydentävät alueiden/piirien järjestämät kilpailut.  

Kaudelle 2014/15 myönnetyt kilpailut on julkaistu liiton Internet-sivuilla.  

Seurojen hakemukset kansainvälisten kilpailujen osalta (2015/2016) tulee olla liitolla 1.12.2014 
mennessä. 

Kansallisten kilpailujen lupa-anomukset kilpailukaudelle 1.11.2015 – 31.10.2016 
ampumahiihdoista ja kesäampumahiihdoista tulee olla liitolla 1.5.2014 mennessä.  

4.2. Kauden 2014/2015 SM-kilpailut  

Kaudella 2014/15 SM-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

Ampumahiihdot:  

10.- 11.01.2015 Ampumahiihdon nuorten SM-kilpailut: normaalimatka, yhteislähtö  
Kontiolahden Urheilijat ry 

20.- 22.02.2015 Veteraanien SM-kilpailut: viesti, pikamatka, normaalimatka 
  Seinäjoen Hiihtoseura 



27. - 29.03.2015 SM ampumahiihto M/N ja nuoret     
  Saloisten Reipas 

Ampumajuoksut:  

07.- 9.08.2015 Ampumajuoksun SM, kaikki sarjat 
Oulun Hiihtoseura 

Rulla-ampumahiihdot:  

05. - 06.09.2015 SM Rulla-ampumahiihto 
  Kontiolahden Urheilijat 

4.3. Kaudelle 2015/2016 myönnetyt SM-kilpailut (täydentyy myöhemmin)  

Ampumahiihdon Nuorten SM-kilpailut   xx  
Ampumahiihdon SM-kilpailut (yleinen ja nuoret)  xx 
Ampumahiihdon veteraanien SM-kilpailut  xx 

Ampumajuoksun SM-kilpailut (kaikki sarjat)  xx 

Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut (kaikki sarjat)  xx 

4.4. Kauden 2014–2015 kansainväliset kilpailut  

Suomessa järjestetään kaudella 2014/15 seuraavat kansainväliset kilpailut:  
 
04. - 15.3.2015 Ampumahiihdon Maailmanmestaruuskilpailut, Kontiolahden Urheilijat ry 
26.- 39.3.2015 Veteraanien 18. Maailmankilpailut (MASTERS), Kontiolahden Urheilijat ry 

 
11/2015 Kansainvälinen GP-kilpailu, Kontiolahden Urheilijat ry 

4.5. Lapua Junior Cup 

Perinteinen Lapua Junior Cup kilpaillaan myös kilpailukaudella 2014–2015. Cupissa ovat mukana 
sarjat N/M 13, 15 ja 17. 
KILPAILUT KAUDELLA 2014–2015 
 
10. - 11.1.2015 SM-kilpailut Kontiolahti (normaali ja yhteislähtö)  
24.1.2015  Kansalliset Kauhajoki (normaali) 
25.1.2015  Kansalliset Jalasjärvi (pika) 
14.2.2015  Kansalliset Lemi (pika) 
15.2.2015  Kansalliset Kouvola (pika) 
7.3.2015  Kansalliset Himanka (pika) 
8.3.2015  Kansalliset Larsmo (normaalimatka) 
28.3.2015  SM-kilpailut Raahe (pika) 
Kesäkilpailut 
x.x.2015  Kansalliset xx Tarkentuu myöhemmin 
7.-9.8.2015        SM-kilpailut Kauhajoki (ampumajuoksut) 
5.-6.9.2015  SM-RAH Kontiolahti (rulla-ampumahiihto) 

Lisätiedot ja säännöt julkaistaan liiton Internet-kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi  
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Karhu-Cup  

19 – 21 -vuotiaille järjestetään oma kilpailusarja Karhu-Cup 
 

KILPAILUT KAUDELLA 2014–2015  

27. - 28.12.2014  Kansalliset ja nuorten tarkkailukilpailut Kangasniemi ja Mikkeli  
10. - 11.1.2015  SM-kilpailut Kontiolahti 
17. - 18.1.2015  Kansalliset ampumahiihdot, Hämeenlinna 
28.3.2015   Nuorten SM-ampumahiihdot, Raahe 

4.6. Kilpailulupamaksut ja järjestäjien velvoitteet   

Kilpailulupamaksut ja järjestäjien velvoitteet ylläpidetään kilpailutoimintavaliokunnan toimesta ja 
ne julkaistaan liiton Internet-kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi.  

Muutokset vahvistaa liiton hallitus kilpailutoimintavaliokunnan esityksestä.  

Kilpailulupamaksut ja kilpailujen hakuajat (kansalliset ja kansainväliset) 

Kansallinen kilpailu 75 € / pv 1.5. mennessä 

Kansainvälinen kilpailu 300 € / pv 1.12. mennessä 

SM-AMPUMAHIIHDOT 

Yleinen sarja ja vanhemmat  Aikuiset 3 € / kilpailija / pv 
Nuoret (13–21-vuotiaiden sarjat)  Nuoret 2,5 € / kilpailija / pv 

Viestit    6 € / joukkue / pv 

SM-ampumajuoksut   Nuoret 2 € / kilpailija / pv 

SM-rulla-ampumahiihdot   Aikuiset 2,5 € / kilpailija / pv 

Viesti    5 € / kilpailija / pv 

4.7. Osanottomaksut 2014–2015 

Osanottomaksut hyväksyy liiton hallitus kilpailuvaliokunnan esityksestä ja ne julkaistaan liiton 
Internet-kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi. Kauden 2014–2015 osanottomaksut on julkaistu 
liiton Internet-kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi  

Kaikki SM-kilpailut ja kansainväliset kilpailut 

alle 17 v  20 € / kilpailu 

Muut sarjat  25 €/ kilpailu 

Viesti  40 € / joukkue 

Pariviesti  40 € / joukkue 
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Kansallinen ja aluekilpailu 

N19/M19 ja vanhemmat  15 € / kilpailu 

N17/M17 ja nuoremmat  12 € / kilpailu 

viestijoukkue neljä osuutta  35 € / joukkue 

viestijoukkue kolme osuutta  35 € / joukkue 

kansallinen pariviesti  25 € / joukkue 

Jälki-ilmoittautumismaksu on 1,5-kertainen. 

4.8. Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit  

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2014–2015 ovat seuraavat.  
 
A-lisenssi sarjassa alle 19-vuotiaat kilpaileville ja vanhemmille 

B-lisenssi sarjoissa 12 vuotta - 17 vuotta kilpaileville  
Ampparipassi alle 11-vuotiaille 

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

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

SAhL:n hallitus on vahvistanut lisenssihinnat kaudelle 2014–2015:  
Ampparipassi : 15 euroa  
B-lisenssi: 50 euroa  
A-lisenssi: 100 euroa  

4.9. Muut kilpailutoimintaan liittyvät asiat  

Aluekoulutus  

SAhL järjestää esitettäessä alueille kilpailunjärjestämiseen ja tuomaritoimintaan liittyvää 
koulutusta. Alueet/piirit voivat ottaa yhteyttä liittoon tarvitessaan koulutusta, materiaalia tai 
luennoitsijaa.  

Tuomarikoulutus  

Liitto järjestää tarvittaessa tuomari/kilpailunjohtajan/teknisen valvojan koulutustilaisuuksia.  

1.1.1997 jälkeen suoritetut tuomarikortit ovat voimassa toistaiseksi.  
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Kilpailusäännöt  

Kansalliset ja suomenkieliset käännökset kansainvälisistä säännöistä julkaistaan SAhL:n kotisivuilla 
www.biathlon.fi. Kilpailutoimintavaliokunta vastaa sääntöjen päivittämisestä. Uusista 
hyväksytyistä kilpailusäännöistä tiedotetaan Ampumahiihtäjä-lehdessä ja liiton kotisivuilla.  

Tulosten julkaiseminen  

Kilpailujen tulokset julkaistaan välittömästi kilpailun tulosten selvittyä kilpailun järjestäjän www-
kotisivuilla. Tulokset toimitetaan välittömästi kilpailun tulosten selvittyä liittoon kotisivujen kautta. 
Toimitettava tulostiedosto nimetään muotoon: kilpailun_nimi_vuosiluku.html  

Tulokset on toimitettava viivytyksettä medialle.  

Kilpailukalenteri  

Kauden 2014/2015 kilpailukalenteri julkaistaan liiton internet kotisivuilla.  

Tekniset asiat  

Kilpailutoimintavaliokunta antaa pyydettäessä neuvoja ja ohjeita seuroille/kunnille lupa-asioissa ja 
uusien suorituspaikkojen suunnittelussa. 

5. HARRASTELIIKUNTATOIMINTA 

5.1. Ampumahiihdon Urlus- nuorisoprojekti 

Suomen Ampumahiihtoliiton Urlus- nuorisoprojekti jatkuu vuonna 2015 oman projektisuunnitelman 
mukaisesti. Projektia vetää SAhL:n nuorisopäällikkö. Nuorisoprojektia on sitouduttu Urlus-säätiön kanssa 
laaditun sopimuksen mukaan viemään tässä muodossa eteenpäin 31.5.2015 asti. Uusi hakemus toiminnan 
jatkamisesta jätetään Urlus- säätiölle vuoden loppuun mennessä. 

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.  

Urlus- nuorisoprojekti mahdollistaa lajiin tutustumisen kolmea eri kautta. Se toteuttaa esittelykäyntejä 
kouluissa, järjestää ja on mukana erillisissä tapahtumissa sekä tekee yhteistyötä urheiluseurojen kanssa ja 
järjestää niiden kanssa lajikokeiluja. Toimintatapa ja esittelyn sisältö muokkautuvat mm. lasten ja nuorten 
iän, urheilutaustan, ryhmäkoon ja kiinnostuksen mukaan.  

Esittelyistä saatujen kokemusten pohjalta on luotu tuntimalli kouluesittelyihin. Muutoinkin toimintatavat 
ovat selkeytyneet ja niitä voidaan nyt ylläpitää. SAhL:n seurat saavat halutessaan käyttöönsä projektin 
tuottamaa materiaalia omaa esittelytoimintaansa varten. Rahoituksen mahdollistaessa nuorisoprojektin 
toimintaa voidaan levittää Etelä-Suomea laajemmalle alueelle.   
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Projekti käynnistyi kesäkuussa 2012 ja vuoden 2014 marraskuussa ampumahiihtoon on projektin kautta 
tutustunut 13 000 lasta ja nuorta.  

Vuonna 2015 Urlus- nuorisoprojekti näkyy kouluissa ja tapahtumissa eteläisessä Suomessa. Kontiolahden 
MM-kisojen nostetta pyritään hyödyntämään lajiesittelyissä ja markkinointitapahtumissa yhdessä seurojen 
kanssa. Nuorisoprojekti on saanut toiminnastaan hyvää palautetta. Markkinoinnissa on voitu hyödyntää 
mm. Valon ja ESLU:n uutiskirjeitä sekä Ampumahiihtäjä-lehteä. Tärkeänä yhteistyötahona jatkavat kunnat 
sekä koulut, sisältäen myös Liikkuva koulu-ohjelman kanssa tehdyn yhteistyön. Seurojen mukanaolo jo 
esittelytoiminnassa on huomattu olevan ensiarvoista uusien harrastajien mukaan saamisessa.  

5.2 Haettavat tuet harrasteliikunnan kehittämiseen  

Suomen Ampumahiihtoliitto hakee nuorisotoimintaan lisätukea Urlus-säätiöltä. Hakemus jätetään 
joulukuussa 2014 ja päätökset tulevat helmikuussa 2015.  

Suomen Ampumahiihtoliitto ja Suomen Hiihtoliitto ovat hakeneet yhdessä tukea Lumilajit liikuttavat-
hankkeelle, jonka tarkoituksena on tukea seuroja ja kouluja lumilajien ohjaamisessa ja laji-innostuksen 
edistämisessä. Painopiste tässä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä tuessa on harrasteliikuntaan 
ja mahdollisimman monen uuden liikkujan innostamiseen. Tieto hakemuksen hyväksymisestä tulee 
helmikuussa 2015.  
Molempien haettujen tukien toiminta alkaisi vuoden 2015 aikana.   

5.3 Muu toiminta 

Harrasteliikuntatoimintaan kuuluu veteraanien kilpailutoiminta, kunto ja harrasteliikunta 
tapahtumat sekä elämysliikunta. Seuroja aktivoidaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
ampumahiihtoa sisältävää kunto- ja harrasteliikuntaa. Näillä tapahtumilla tulee olemaan tilausta 
varmasti enemmän ensi talvena, kun kilpailukausi käynnistyy ja ihmisten kiinnostus 
ampumahiihtoon lisääntyy. Harrastetoiminta ja elämysliikunta lisäävät myös seuran 
varainhankinnan mahdollisuuksia. Liiton vuonna 2012 hankkimat Eko-aseet mahdollistavat 
tapahtumien järjestämisen myös varsinaisten ampumahiihtopaikkojen ulkopuolellakin. 
Tapahtumista raportoidaan vuosittain liitolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. TIEDOTUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI  

6.1. WWW-sivut ja Ampumahiihtäjä lehti 

Suomen Ampumahiihtoliiton tärkeimpänä viestintäkanavana ovat liiton internet kotisivut 
osoitteessa www.biathlon.fi. Liitto julkaisee Ampumahiihtäjä-lehteä, jonka julkaisu jatkuu vuonna 
2014 verkkolehtenä liiton kotisivuilla. 

WWW-sivuilta liiton tapahtumat, toiminta ja kuulumiset välittyvät jäsenistölle reaaliaikaisina. 

Myös lajia seuraavalle yleisölle, yhteistyökumppaneille ja medialle www-sivut välittävät helposti 
tietoa lajista. Sivuston uusiminen tehtiin vuonna 2014. 

Ampumahiihtäjä-lehti ilmestyy kaksi - neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2015 ilmestymisajankohdat 
ovat kevät, kesä, syksy ja talvi. Lehteen kootaan ajankohtaiset asiat niin yleisestä 
järjestötoiminnasta kuin valmennus- ja kilpailutoiminnastakin. Mikäli taloudelliset resurssit 
mahdollistavat, lehden tekeminen jälleen paperiversiona otetaan tarkasteluun.  

Sosiaalisessa mediassa, liiton Facebook-sivuilla, jatketaan ajankohtaista tiedottamista vuoden 
2014 tapaan. 

6.2. Tiedotteet ja uutiskirjeet 

Medialle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille toimitetaan säännöllisesti tiedotteita 
kilpailutapahtumista ja muista liiton ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. SAhL 
yhteistyökumppaneille ja tärkeille sidosryhmille toimitettava uutiskirje julkaistaan 2015 aikana 2-4 
kertaa ja se päivitetään myös SAhL kotisivuille. 

Ampumahiihtoseurojen osaamista ja aktiivisuutta tiedottamisessa ja viestinnässä lisätään 
koulutuksin ja ohjeistuksin. 

6.3. Muu julkaisutoiminta 

Vuosittain julkaistaan seuratiedotteita ja seurakirjeitä liiton kotisivuilla, mitkä tarvittaessa myös 
postitetaan seuroille. Liitto julkaisee kilpailukauden alussa ilmestyvän kilpailukalenterin sekä 
toimintasuunnitelman seuraavalle toimintavuodelle syyskokouksen yhteydessä ja 
vuosikertomuksen liiton toiminnasta kevätliittokokousten yhteydessä. Lisäksi toimitetaan seuroille 
koulutusmateriaalia koulutustoimintaa varten. 

Vuoden 2015 muu julkaisutoiminta 

Vuosikertomus vuoden 2014 toiminnasta kevätliittokokouksen yhteydessä 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 syysliittokokouksen yhteydessä 

Kilpailukalenteri ennen kilpailukautta 
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7. TALOUS 

7.1. Talousarvion ja maksuvalmiuden perusteita 

Liiton talous on tasapainotettu usean vuoden työllä. Solmittujen yhteistyösopimusten myötä ensi 
talven kansainvälinen kilpailutoiminta voidaan toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. Kauden 
2015/16 valmennustoiminta voidaan käynnistää vähintään päättyvän kauden tasolla. Tätä tukee 
myös Vuokatin Urheiluopiston kanssa solmittu pitkäaikainen yhteistyösopimus. Mahdolliset 
lisäresurssit tullaan suuntamaan erityisesti nuorten toimintaan. 

Liiton kirjapito ostetaan Suomen Hiihtoliitolta yhteistyösopimuksella. Tällä toimenpiteellä 
mahdollistetaan reaaliaikaisen seuranta.  Tulevina vuosina oman pääoman vahvistamista jatketaan 
tavoitellun oman pääoman puskurin saavuttamiseksi.  

SAhL:n hallinto on pidetty keveänä ja resursointia toimintaan vahvistetaan talouden sallimissa 
rajoissa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä toimistohenkilöstön osalta Suomen Hiihtoliiton kanssa. 

Vuoden 2015 talousarvion kokonaismenot ovat 1 041 000,00 euroa. Panostaminen 
nuorisotoimintaan aloitettiin vuonna 2012 palkkaamalla liitolle nuorisopäällikkö erillisellä 
rahoituksella Urlus-säätiön tukemana määräajaksi 31.5.2015 saakka. Tämä toiminta on tuottanut 
runsaasti uusia harrastajia ampumahiihdon piiriin sekä lisännyt lajin arvostusta ja tuntemusta 
erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Liitto hakee aktiivisesti tämän toiminnan 
jatkamiseen yhteistyökumppania. 

Työskentely liiton strategian suuntaisesti vaatii resursseja. Tuottojen osalta merkittävä rooli on 
liiton omassa varainhankinnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kanavoituvien avustusten 
osalle odotetaan kasvua menetyksen perusteella.  

Yhteistyökumppanuuksissa on tavoitteena useamman vuoden mittaiset sopimukset, jolloin yhteistyötä 
saadaan kehitettyä pitkäjänteisesti. Yhteistyökumppanuussuhteiden neuvotteluihin ja uusien avauksien 
onnistumiseen vaikuttaa erityisesti kansainvälinen menestys. Yhteistyökumppanit hakevat sekä näkyvyyttä 
että mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä ampumahiihtotapahtumia omien sidosryhmiensä kautta 
tapahtuvassa markkinoinnissaan ja sitä suomalaiset ampumahiihtäjät pystyvät kansainvälisesti 
menestyessään tarjoamaan. 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen Ampumahiihtoliitto ry   Talousarvioesitys vuodelle 2015 

OKM:n ohjeistuksen mukaan on Nuoriso- ja seuratoiminta sekä Aikuisliikunta yhdistetty vuoden 
2015 suunnitelmissa yhdeksi kokonaisuudeksi = Nuoriso- ja Harrasteliikunta 

 Toteuma 2012 Toteuma 2013 TAE 2014 TAE 2015 

Nuoriso ja seuratoiminta 

 

Tuotot 118 490,38 45 688,69 1 000,00  

Kulut 71 172,19 72 773,53 132 000,00  

Aikuisliikunta 

 

Tuotot 2 535,00 2 100,00 3 000,00  

Kulut 6 602,69 2 812,74 7 000,00  

Nuoriso- ja Harrasteliikunta 

 

Tuotot    19 500,00 

Kulut    191 000,00 

Huippu-urheilu 

 

Tuotot 286 868,00 261 433,52 166 000,00 358 000,00 

Kulut 391 622,65 724 297,56 528 000,00 650 000,00 

Järjestötoiminta 

 

Tuotot 26 411,30 733,27 89 000,00 63 000,00 

Kulut 310 319,58 164 456,47 120 000,00 187 500,00 

Varainhankinta 

 

Tuotot 717 215,97 349 779,42 295 000,00 330 000,00 

Kulut 9 243,06 5 529,55 0,00 12 000,00 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

 

Tuotot 293,98 1 827,50 0,00 500,00 

Kulut 22 222,28 3 301,29 27 000,00 3 000,00 

 

Kokonaistuotot 1 151 814,63 661 562,40 554 000,00 771 000,00 

Kokonaiskulut 811 182,45 973 171,14 814 000,00 1 041 000,00 



Valtionavustukset 225 000,00 225 000,00 263 000,00 270 000,00 

     

Yli/Alijäämä + 208 266,43 -87 342,01 + 3 000,00 +/- 0,00 

     

 

 

 


