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VUODEN 2014 TOIMINNAN PÄÄLINJAUKSET JA TAVOITTEET 

Vuoden 2014 toiminnassa painottuvat Sotshin talviolympialaiset sekä maaliskuussa 2014 
Kontiolahdella järjestettävän Maailman-Cup kilpailun toteuttaminen ja vuoden 2015 
Kontiolahdella järjestettävien MM-kisojen perustan luominen. 

Liiton talous on saatu vakautettua ja sen perustaa vahvistettua. Se edellyttää edelleen 
tiukkaa menokuria. Talouden taantuma on jo vaikeuttanut uusien yhteistyösopimusten 
saamista. 

Vuoden 2014 Kontiolahden Maailman Cup- kisan ja vuoden 2015 MM-kisojen tuotot ovat 
keskeisiä liiton talouden perustan vahvistamisessa. IBU:n kanssa solmittavien ja muiden 
yhteistoimintasopimusten laadinnassa liitto tulee ottamaan roolin, jolla varmistamme 
kisojen taloudellisen onnistumisen ja liiton talouden vakauttamisen. 

Kansainvälinen menestys, seuratoiminnan kehittäminen ja erityisesti panostus 
nuorisotoimintaan ovat tärkeitä tekijöitä Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuen perusteiksi. 

Vuoden 2014 toiminnassa painottuvat edelleen seuraavat tavoitteet: 
Kehittää liiton toimintaa, organisaatiota ja taloutta niin, että liitto pystyy palvelemaan 
jäsenseuroja, hoitamaan valmennus- ja kilpailutoiminnan sekä sille kuuluvat kansalliset ja 
kansainväliset tehtävät. 
 

Luoda huippu-urheilussa perusta menestymiselle Kontiolahdella järjestettävissä MM-
kisoissa 2015 sekä NMM-kisoissa. 

Kehittää ja luoda suomalainen ampumahiihdon valmennusjärjestelmä sekä sopeuttaa 
ampumahiihdon valmentajakoulutus Olympiakomitean luomien periaatteiden mukaiseksi. 

Panostaa nuorten koulutus- ja valmennustoimintaan niin, että se tuottaa uusia ja 
kyvykkäitä ampumahiihtäjiä ottamaan vastuun tulevaisuudessa menestymisestä. Olla 
mukana kehittämässä urheiluakatemiatoimintaa, luoda ampumahiihtäjän polun 
periaatteet sekä innostaa nuoria kiinnostumaan ampumahiihdosta. 

Kehittää seura- ja kilpailutoimintaa niin, että se tukee liiton kokonaistoimintaa ja luo 
edellytykset lajin sekä urheilijan kehitykselle. Luoda perusteet seurojen toiminnan 
arvioimiseksi. 

Korostaa ja valvoa aseiden ja ampumatarvikkeiden turvallista käyttöä ja säilytystä.  
Suomen Ampumahiihtoliitto tukee seurojen toimintaa ampumaratojen säilyttämis- ja 
kehittämistyössä. 

Suomen Ampumahiihtoliitto ry  Hallitus 

 

 

 



 

1. HALLINTO, ORGANISAATIO JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ  

1.1. Organisaatio 

Suomen Ampumahiihtoliiton toimisto on Helsingissä SLU:n talolla osoitteessa Radiokatu 20, 00093 
VALO. SAhL:n taloushallinnon, seurapalveluiden ja muiden palvelutoimintojen merkittäviä 
kumppaneita ovat VALO ry sekä Suomen Hiihtoliitto (SHL). 

Liiton toiminnasta vastaa hallitus ja toiminnanjohtaja, joka johtaa kokonaistoimintaa. 
Valmennustoiminnan vahvistamiseen haetaan yhteistoimintakumppaneiden kautta lisää 
päätoimisuutta. Valmennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa toiminnanjohtajan 
alaisuudessa päävalmentaja hallituksen hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Liiton 
taloushallintopalvelut hankitaan Suomen Hiihtoliitolta ja lisenssipalvelut Valolta. 

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

Liiton henkilöstö 2014 

Liiton henkilöstöön kuuluvat päätoimisina työntekijöinä: 

Toiminnanjohtaja 
Päävalmentaja 

Nuorisopäällikkö, määräaikainen 31.5.2015 Urlus-nuorisoprojektiin liittyen 

Huoltopäällikkö, määräaikaisena tammikuu-huhtikuu ja lokakuu-joulukuu 
Kenttäpäällikkö palkataan vuonna päävastuualueenaan aluetoiminnan ja seuratoiminnan 
kehittäminen ja osallistuminen valmentajakoulutukseen ja valmennukseen. 

Valmennuksen ja koulutuksen osapäivätoimisia/ostopalveluna hankittavia työntekijöitä ovat: 

Maajoukkueen valmentajat 
Nuorten valmentaja (Vuokatin Urheiluakatemia) 
Suksihuoltajat 
Hieroja/fysioterapeutti 

Ostopalveluna hankitaan: 

Talous- ja toimistopalvelut  
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 2014 hallituksen valmistelutyötä toteuttaa viisi valiokuntaa jotka ovat: 

Työvaliokunta 
Valmennusvaliokunta 

Seuravaliokunta 

Kilpailuvaliokunta 

Viestintä- ja markkinointivaliokunta 

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet. 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 paikallisten Urheilu-akatemioiden 
alle, Huippu Urheilu yksikön 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. 

Toimintakauden 1.11.2013 - 31.10.2014 toiminnasta 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 luodaan 
seuraranking-järjestelmä. Arviointijärjestelmän tavoitteena on ohjata ja kannustaa seuroja 
kehittämään toimintaansa monipuolisesti. Ohjeistus valmistellaan tammikuussa 2014. 

1.5. Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBU:n toimintakaudella 2010 – 2014 suomalaisia on valittu 
IBU:n organisaatioissa seuraaviin tehtäviin: IBU:n teknisen komitean jäsen Ville Haapala,  IBU:n 
tilintarkastaja Kalle Lähdesmäki, IBU:n teknisten valvojien ryhmän jäseninä Jaana Pitkänen, Ville 
Haapala ja Tuomas Ylä-Tuuhonen 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.. 
Yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän kanssa pyritään lisäämään mm. osallistumalla Baltic-
Cuppiin. Kansainvälistä kilpailutoimintaa nuorille halutaan kehittää Pohjoismaisten kisojen ja 
Baltic-cupin kautta.  

Vuodelle 2015 Suomeen myönnettyjen MM-kilpailuiden valmisteluja jatketaan. Selvitetään 
maailmancup-kisojen hakuaikataulut ja päätetään kisojen hakemisesta. 

2. KOULUTUSTOIMINTA 

2.1. Seurakoulutus 

Vuoden 2014 aikana järjestetään seuraneuvottelupäivät keväällä ja syksyllä tavoitteena 
seuratoiminnan kehittäminen. Aiempina vuosina toteutettua Ampparikoulututor-toimintaa 
otetaan uudestaan käyttöön. Ampparikoulututorit tukevat ja kouluttavat seuratoimijoita 



ampumahiihtokoulujen järjestämisessä. Tavoitteena on synnyttää uutta ja vahvistaa olemassa 
olevaa ampumahiihdon perustoimintaa seuroissa. Tässä toiminnassa kenttäpäällikön rooli on 
keskeinen. 

2.2. Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

I-tason valmentajakoulutus toteutus muuttuu kaudella 2014. Koulutuksen kesto on 25 + 25 tuntia. 
Koulutus tullaan toteuttamaan yhdessä Vuokatin Urheiluopiston luoman järjestelmän kanssa. Siinä 
I-tason yleisosan koulutuksia järjestetään yhtä aikaa 2-3 eri paikkakunnalla ja mukana ovat kaikki 
hiihtolajit. Koulutus koostuu oppimistehtävistä sekä lähiopetuksesta, joka pyritään nivomaan 
mahdollisimman paljon käytäntöön Lajiliitot vastaavat sitten lajiosan järjestämisestä, joka myös 
kestää yhden viikonlopun. Koulutuksen päätavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet yksittäisen 
laadukkaan harjoituksen johtamiselle. 

II- tason valmentajakoulutusmateriaalin uudistaminen jatketaan Huippu Urheilun muutosryhmän 
2012 kuluessa laatimilla tarkennuksilla ja järjestetään uudenmuotoinen II-tason koulutus. Työssä 
ollaan tiiviissä yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa. II- ja III-tasojen järjestämisessä 
selvitetään yhteistyömahdollisuus Maastohiihto ry:n ja muiden lajiliittojen kanssa. 

Peruskoulutuksena uusille ampumahiihdon ohjaajille tarjotaan Ampparikoulun ohjaajan 
starttikoulutusta alueellisina koulutuksina.  

Yhteistyötä tehdään Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintoihin 
valmentavien 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 
sääntökoulutustilaisuus syys-lokakuussa 2014. Sääntökoulutusta järjestetään myös seurojen 
tilauksesta. Tilaisuudesta tiedotetaan Ampumahiihtäjä-lehdessä ja liiton nettisivuilla. 

3. VALMENNUSTOIMINTA  

3.1 Yleistä 
 
Vuoden 2014 huippu-urheilun päätavoite ovat Sotshin talviolympialaiset helmikuun 
alkupuoliskolla Venäjällä ja nuorten MM-kisat helmi-maaliskuun vaihteessa USA:n Presque 
Islandilla sekä maailman-cupin osakilpailu maaliskuussa Kontiolahdella, jotka ovat samalla 2015 
esikisat. Ampumahiihtoliiton hallitus tulee asettamaan arvokisoihin virallisen tavoitteen. 
Kilpailukauden 2013–2014 tuloksien ja keväällä 2014 vahvistettavan valmennushenkilöstön ja 
valmennusjärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa SAhL:n säilyminen Olympiakomitean 
järjestelmäliittona. 
 



Olympiadin päätavoitteena ovat vuoden 2014 Sotshin olympialaiset ja omat vuoden 2015 MM-
kisat Kontiolahdella.  Liitto ja maajoukkue ovat tehneet työtä jo usean vuoden ajan näiden 
tapahtumien eteen, jotta Suomella olisi vähintään neljä urheilijaa Sotshissa ja kilpailukykyinen 
joukkue niin naisissa kuin miehissä Kontiolahden MM-kisoissa.  
 
Kevään 2014 aikana valmennuksen johtoryhmä rakentaa suomalaisen ampumahiihdon 
valmennusmallin, joka on tarkoitus lanseerata seuraavalla kaudelle kaikkien liiton 
valmennusryhmien käyttöön sekä toivotaan, että myös yksittäiset urheilijat rakentaisivat 
valmentajiensa kanssa valmennuksen sen ohjeiden mukaisesti. Tämän tavoitteena on suomalaisen 
valmennuskulttuurin kehittäminen ja oman valmennusmallin vahvistaminen. Samassa yhteydessä 
rakennetaan suomalaisen ampumahiihtäjän polkua, jota seuraamalla nuorella urheilijalla on 
mahdollisuus kehittyä huippu ampumahiihtäjäksi. 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 valmennustoiminta keskitetään kiinteässä yhteistoiminnassa Vuokatin 
Urheiluopiston ja Urheiluakatemian kanssa. Kontiolahden valmennus- ja harjoituskeskuksella on 
oma roolinsa yhteistoiminnassa Joensuun Urheiluakatemian kanssa. 
 

 3.2. A-maajoukkue 
A-maajoukkue muodostaa SAhL:n edustusjoukkueen rungon. A-maajoukkueen kokoonpanoa 
arvioidaan keväällä 2014 kauden kilpailumenestyksen perusteella ja kun urheilijoiden 
jatkosuunnitelmat ovat selvillä. Vuoden 2014 budjetti lähtee oletuksesta, että A-maajoukkue tulee 
olemaan laajuudeltaan noin kuusi urheilijaa. A-maajoukkueen pääharjoituskeskuksia ovat 
kansainväliset harjoituskeskukset Keski-Euroopassa sekä Vuokatin Urheiluopisto. 

3.3. B-maajoukkue 

B-maajoukkueeseen valitaan urheilijoita, jotka eivät ole ikänsä puolesta vielä ehtineet antamaan 
riittäviä näyttöjä A-maajoukkueeseen. B-maajoukkue on kasvu- ja kehitysryhmä, jossa tavoitteena 
on, että urheilija nousee 1-3 vuoden sisällä A-maajoukkueeseen. B-maajoukkue on laajuudeltaan 
6-8 urheilijaa ja heidän pääharjoituskeskuksensa on Vuokatin Urheiluopisto. 

3.4. Nuorten MM-ryhmä 

Nuorten MM-ryhmän toiminta keskittyy Vuokatin Urheiluopistolle. Yhteistyötä Puolustusvoimien 
Urheilukoulun kanssa kehitetään edelleen ja tavoitteena on saada yhteiset leiritapahtumat ja 
yhteinen valmennus. Tätä tukee myös Puolustusvoimien Urheilukoulun lumilajien siirtyminen 
kesällä 2014 Kainuun Prikaatin organisaatioon Kajaaniin.  
 
Nuorten MM-ryhmään valitaan parhaat urheilijat 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 päätavoite on helmi- maaliskuussa järjestettävät Nuorten MM-kilpailut 
USA:n Presque Islandilla. 



 

 

3.5. Kyky-ryhmä 

Kyky-ryhmään valitaan 15–18-vuotta täyttäviä nuoria kykykartoituksen ja aiempien tulosten 
perusteella. Ryhmän koko on 8 - 12 urheilijaa. Keväällä 2014 valitaan ryhmän vastuu valmentaja. 
Ryhmä harjoittelee johdetusti noin 30 -40 leirivuorokautta. Ryhmän urheilijoiden tavoitteena on 
saavuttaa sellaiset taidolliset ja fyysiset ominaisuudet, joka vaaditaan siirryttäessä nuorten MM-
ryhmään.  

3.6. Aluekeskusryhmät 

Keväällä 2006 käynnistynyttä nuorten valmennustoiminnan ja valmentajakoulutustoiminnan 
tehostamiseen tähtäävää aluekeskustoimintaa jatketaan ja toimintakausien kokemusten myötä 
toimintaa edelleen kehitetään. Aluekeskusryhmiin valitaan keväällä 2014 noin 40 - 50 alle 16-
vuotiasta ampumahiihtäjää. Aluekeskustoimintaa toteutetaan neljässä aluekeskusryhmässä. Neljä 
aluevalmentajaa ja neljä apuvalmentajaa valitaan keväällä 2014.  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.  

3.7. 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.  
Urheiluakatemiatoiminta selkiytyy koko maassa ja ampumahiihto on vahvana lajina erityisesti 
Vuokatin Urheiluakatemiassa sekä Joensuun seudulla yhteistyössä Joensuun Urheiluakatemian ja 
Kontiolahden Urheilijoiden kanssa. Vuokatin Urheiluakatemian kanssa jatketaan 
Ampumahiihtolukion ja Yläkoulun valmennuksen sekä ja nuorten maajoukkuevalmennuksen 
kehittämistä. Ampumahiihtoliitto ostaa nuorten maajoukkueen valmentajan tehtävät Vuokatin 
urheiluakatemialta. 
 
Eteläiseen Suomeen luodaan omalla toimintamallilla toimiva valmennuskeskus. Sen toiminnan 
käynnistämisessä on tärkeää hyvä yhteistyö eteläisen alueen pääseurojen, oppilaitosten ja 
puolustusvoimien urheilukoulun kanssa.  
 
Kesällä 2014 (28.6-1.7) järjestetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa 

Ampumahiihtokarnevaalit. Karnevaaleilla järjestetään monipuolista ohjelmaa kaikille 

ampumahiihdon harrastajille. 

4. KILPAILUTOIMINTA Kilpailuvaliokunta 

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 2013/14 myönnetyt kilpailut julkaistaan liiton Internet-sivuilla.  

Seurojen hakemukset kansainvälisten kilpailujen osalta (2014/2015) tulee olla liiton Internet-
sivujen sähköisessä järjestelmässä 1.12.2013 mennessä.  

Kansallisten kilpailujen lupa-anomukset kilpailukaudelle 1.11.2014 – 31.10.2015 
ampumahiihdoista ja kesäampumahiihdoista tulee olla liiton Internet-sivujen sähköisessä 
järjestelmässä 1.5.2014 mennessä.  

4.2. Kauden 2013/2014 SM-kilpailut  

Kaudella 2013/14 SM-kilpailut järjestetään:  

Ampumahiihdot:  

25.- 26.01.14 Ampumahiihdon Nuorten SM-kilpailut  
Kontiolahden Urheilijat ry 

21.- 23.02.14  Veteraanien SM-kilpailut: viestit, normaalimatkat ja yhteislähdöt 
  Jurvan Urheilijat 

28. - 30.03.14 SM ampumahiihto M/N ja Nuoret     
  Ahveniston Ampumahiihtäjät 

Ampumajuoksut:  

08.- 10.08.14 Ampumajuoksun SM kaikki sarjat 
Oulun Hiihtoseura 

Rulla-ampumahiihdot:  

30. - 31.08.14 SM Rulla-ampumahiihto 
  Jurvan Urheilijat 

4.3. Kaudelle 2014/2015 myönnetyt SM-kilpailut (täydentyy myöhemmin)  

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

Ampumajuoksun SM-kilpailut (kaikki sarjat)  Kauhajoen Karhu 

Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut (kaikki sarjat)  Kontiolahden Urheilijat ry 

4.4. Kauden 2013–2014 kansainväliset kilpailut  



Suomessa järjestetään kaudella 2013/14 seuraavat kansainväliset kilpailut:  
 
10. - 16.3.2014 Ampumahiihdon Maailmancup, Kontiolahden Urheilijat ry 
27.- 30.3.2014 Veteraanien 17. Maailmankilpailut (MASTERS), Kontiolahden Urheilijat ry 

 
11/2014 Kansainvälinen GP-kilpailu, Kontiolahden Urheilijat ry 

4.5. Lapua Junior Cup 

Perinteinen Lapua Junior Cup kilpaillaan myös kilpailukaudella 2013–2014. Cupissa ovat mukana 
sarjat N/M 13, 15 ja 17. 

Kilpailut kaudella 2013–2014 

4.1.2014  Kansalliset Kangasniemi (pika) 
5.1.2014  Kansalliset Iisvesi (pika) 
18.1.2014  Kansalliset Oulu  
25.-26.1.2014  SM-kilpailut Kontiolahti (normaali ja yhteislähtö)  
1.2.2014  Kansalliset Ähtäri (pika) 
2.2.2014  Kansalliset Seinäjoki (yhteislähtö) 
8.2.2014  Kansalliset Saloinen (pika) 
9.3.2014  Kansalliset Larsmo (normaalimatka) 
29.3.2014  SM-kilpailut Ahvenisto (pika) 
Kesäkilpailut 
3.8.2014  Kansalliset Tuusula (sprintti ja formula) 
8. - 10.8.2014         SM-kilpailut Oulu  
30.-31.8.2014  SM-RAH Jurva 

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

Karhu-Cup  

19 – 21 -vuotiaille järjestetään oma kilpailusarja Karhu-Cup 

Karhu-Cupin Kilpailut kaudella 2013–2014  

25.- 26.1.2014  Ampumahiihdon nuorten SM-kilpailut, Kontiolahti   
8.-9.2.2014   Kansalliset ampumahiihdot, Hämeenlinna (normaali ja yhteislähtö) 
15. - 16.3.2014  Kansalliset ampumahiihdot, Utti Kouvola (pika ja yhteislähtö) 
29.3.20123   Nuorten SM-ampumahiihdot, Hämeenlinna (pika)  

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) 
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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 

4.8. Osanottomaksut 2012–2013 

Osanottomaksut ylläpidetään kilpailutoimintavaliokunnan toimesta ja ne julkaistaan liiton 
Internet-kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi Muutokset vahvistaa liiton hallitus 
kilpailutoimintavaliokunnan esityksestä. Kauden 2013–2014 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 

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. 

4.9. Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit  

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2013–2014 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.  
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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 2013–2014:  
Ampparipassi : 15 euroa  
B-lisenssi: 50 euroa  
A-lisenssi: 100 euroa  

 

4.10. 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.  

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 2013/2014 kilpailukalenteri julkaistaan liiton nettisivuilla.  

Tekniset asiat  

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

5.1. Ampumahiihdon Urlus- nuorisoprojekti 

Suomen Ampumahiihtoliiton Urlus-nuorisoprojekti jatkuu vuonna 2014 oman 
projektisuunnitelmansa mukaisesti. Projektia vetää SAhL:n nuorisopäällikkö. Nuorisoprojektia on 
sitouduttu viemään tässä muodossa eteenpäin vuoteen 2015 asti.  

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.   

Projekti käynnistyi kesäkuussa 2012 ja vuoden 2013 marraskuussa ampumahiihtoon on projektin 
kautta tutustunut jo 8000 lasta ja nuorta.  

Vuonna 2014 Urlus-nuorisoprojekti on mukana myös Suksien Sotsiin- teemavuodessa. Siinä 
järjestäjinä toimivat Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Valo, Opetushallitus ja 
Liikkuva koulu-ohjelma.  Teemavuosi auttaa nuorisoprojektia etenkin markkinoinnissa koulujen 
suuntaan. Samalla tavoitteena on yhteistyön jatkaminen näiden tahojen kanssa myös 
myöhemmin.  

5.2 Muu toiminta 

Harrasteliikuntatoimintaan kuuluu veteraanien kilpailutoiminta, kunto ja harrasteliikunta 
tapahtumat sekä elämysliikunta. Seuroja aktivoidaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
ampumahiihtoa sisältävää kunto- ja harrasteliikuntaa. 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 kotisivut osoitteessa 
www.biathlon.fi. Lisäksi liitto julkaisee Ampumahiihtäjä-lehteä, jonka julkaisu jatkuu vuonna 2014 
sähköisenä lehtenä liiton nettisivuilla. 

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 toteutetaan vuonna 2014. 

Ampumahiihtäjä-lehti ilmestyy kaksi - neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2013 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 
2013 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 2014 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 liiton nettisivuilla sekä tarvittaessa myös seuroille. Liitto 
julkaisee kilpailukauden alussa ilmestyvän kilpailu- ja mediakalenterin sekä toimintasuunnitelman 
seuraavalle toimintavuodelle ja vuosikertomuksen liiton toiminnasta kevätliittokokouksen 
yhteydessä. Lisäksi toimitetaan seuroille koulutusmateriaalia koulutustoimintaa varten. 

Vuoden 2014 muu julkaisutoiminta 

Vuosikertomus vuoden 2013 toiminnasta kevätliittokokouksen yhteydessä 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 syysliittokokouksen yhteydessä 

Kilpailu- ja mediakalenteri ennen kilpailukautta 

Seuratiedotteet ja seurakirjeet julkaistaan myös sähköisinä liiton kotisivuilla ja sähköpostilla 
seuroille. 

Koulutusmateriaalia tarpeen mukaan 
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7. TALOUS 

7.1. Talousarvion ja maksuvalmiuden perusteita 

Vuosien 2012 ja 2013 toimilla saatiin liiton talous tasapainotettua. Aikaisempine vuosien 
taloudellisen tuloksen aiheuttama vaje vaikuttaa vielä vuoden 2014 toiminnassa. Tämän takia on 
liiton panostus alueiden ja seurojen toimintaan ollut vähäistä..  

Liiton taloudenhoito ostetaan Suomen Hiihtoliitolta yhteistyösopimuksella. Tämä siirto mahdollisti 
reaaliaikaisen seurannan.  Tulevina vuosina oman pääoman vahvistamista jatketaan tavoitellun 
oman pääoman puskurin saavuttamiseksi.  

SAhL:n hallinto on pidetty keveänä ja resursointia toimintaan vahvistetaan talouden sallimissa 
rajoissa.  

Vuoden 2014 talousarvion kokonaismenot ovat 814.000,00 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. 

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.  

Vuoden 2014 aikana työskentelyä ja sen jatkuvuutta uusien sopimusten aikaansaamiseksi 
vahvistetaan. Yhteistyökumppanuuksissa on tavoitteena useamman vuoden mittaiset sopimukset, 
jolloin yhteistyötä saadaan kehitettyä entistä paremmin. Yhteistyökumppanuussuhteiden 
neuvotteluihin ja uusien avauksien onnistumiseen vaikuttaa erityisesti kansainvälinen menestys. 
Yhteistyökumppanit hakevat runsasta näkyvyyttä ja sitä suomalaiset ampumahiihtäjät pystyvät 
kansainvälisesti menestyessään tarjoamaan. 

 

 

 

 

 

 

 



TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 

 

Suomen Ampumahiihtoliitto ry    

 TOT 2011 TOT 2012 TAE 2013 TAE 2014 

Nuoriso- ja seuratoiminta     

Tuotot 105 817,00 118 490,38 131.000,00 1 000,00 

Kulut 64 848,44, 71 172,19 142.000,00 132 000,00 

Aikuisliikunta     

Tuotot 2 350,00 2 535,00 5.000,00 3 000,00 

Kulut 2 350,00 6 602,69 7.000,00 7 000,00 

Huippu-urheilu     

Tuotot 5 000,00 286 868,00 179.000,00 166 000,00 

Kulut 547 023,66 391 622,65 552.000,00 528 000,00 

Järjestötoiminta     

Tuotot 147 007,20 26 411,30 40.000,00 89 000,00 

Kulut 148 255,96 310 319,58 250.000,00 120 000,00 

Varainhankinta     

Tuotot 313 697,47 717 215,97 382.000,00 295.000,00 

Kulut 10 451,03 9 243,06 10.000,00 0,00 

Sijoitus ja rahoitustoiminta     

Tuotot 426,93 293,98 400,00 0,00 

Kulut 5 826,82 22 222,28 27.000,00 27 000,00 

Kokonaistuotot 614 450,00 1 151 814,63 737.400 554 000,00 

Kokonaiskulut 896 460,00 811 182,45 988.000 814 000,00 

Valtionavustukset 260 000,00 225 000,00 260.000 263 000,00 

Yli/alijäämä + 7 310,62 + 208 266,43 + 9.400 +3 000,00 

 

 


