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1

JOHDANTO

Suomen Ampumahiihtoliiton toiminta perustuu Liiton sääntöihin, liittokokouksen vahvistamiin
toimintasuunnitelmiin, strategiaan sekä hallituksen päätöksiin.
Liiton hallitus johtaa ja päättää toiminnasta sääntöjen, liittokokouksen päätösten ja lain edellyttämällä
tavalla.
Liittokokouksen valitsema hallitus nimeää valiokunnat seuroilta pyydettyjen ehdotusten perusteella.
Hallitus nimeää valiokuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valiokuntien lukumäärä ja tehtävät
vahvistetaan syyskokouksen jälkeen. Tavoitteena on, että liiton säännöissä ja toimintasuunnitelmassa
määritellyt tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti ja organisoidusti. Valiokunnat toimivat itsenäisesti
hallituksessa määriteltyjen toimivaltuuksien puitteissa. Tämän lisäksi valiokunnat valmistelevat hallitukselle
esitykset hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle, talouden seuranta sekä ohjata Liiton
toimintaa ja osallistua yhteistyökumppani-sopimusten tekemiseen.
Työvaliokunnan vastuulle kuuluu kansainvälisen järjestötoiminnan organisoiminen, osallistuminen ja
verkostoitumisen varmistaminen. Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa-alue liiton toiminnassa. Vuoden
2018 aikana tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kansainvälistä verkostoitumista sekä Suomen painoarvoa
kansainvälisesti myös IBU:n päätöksentekoelimissä.
Henkilöstön työtä ohjaa johtamisjärjestelmä ja toimenkuvat. Liiton henkilökunta vastaa ja raportoi
operatiivisesta toiminnasta toimintasuunnitelmien, budjetin, tehtyjen päätösten sekä annettujen ohjeiden
mukaan.
Toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelussa lähtökohtana hallituksella ja valiokunnilla on ollut
läpinäkyvyys, luottamus, positiivinen asenne sekä yhteistyö. Vuoden 2017 aikana työstetty
valmennusjärjestelmä, valiokuntatyön aktivointi, talouden seuraaminen, urheiluakatemioiden kanssa
yhteistyö ja resurssien vahvistaminen ovat asioita, joiden eteenpäin vieminen on tärkeä osa toimintaa
vuonna 2018
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VUODEN 2018 TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ

2.1

Valmennuskoulutusten uudistaminen

TAVOITTEET
• Toimiva valmennus ja arvokisamenestys
• Suomalaisen ampumahiihdon valmennuslinjan jalkauttaminen ja viestintä läpi kotimaisen
ampumahiihtokentän
• Tukea seuratason ampumahiihtovalmennuksen laatua ja lisätä koulutettujen valmentajien määrää
valmennuslinjan mukaisten I - III-tason valmennuskoulutusten kautta
TOIMENPITEET
•
•
•

Päivitetään I- ja II-tason valmennuskoulutusten koulutusmateriaali 2017 valmistuneen
valmennuslinjan mukaiseksi.
Järjestetään I-tason valmentajakouluttajakoulutus, jolla koulutetaan alueellisesti I-tason
kouluttajapätevyyden omaavia henkilöitä. Kouluttajakoulutus suunnataan erityisesti II-tason
käyneille kouluttamisesta kiinnostuneille.
Koulutustasot I ja II järjestetään säännöllisesti vuosittain.

AIKATAULU
• I-tason koulutusmateriaali päivitetään maaliskuuhun loppuun 2018 mennessä ja II-tason materiaali
huhtikuun loppuun 2018 mennessä.
• III-tason valmentajakoulutuksen rakenne ja materiaalit ovat valmiina vuoden loppuun mennessä.
• Kouluttajakoulutus järjestetään huhtikuussa 2018
• Uuden materiaalin mukaiset I ja II-tason valmennuskoulutukset käynnistyvät touko-kesäkuussa
2018.

2.2

Valmennustoiminnan kehittäminen

TAVOITTEET
• Nostaa suomalaisen ampumahiihdon tasoa nuorten sarjoissa sekä yleisessä sarjassa
• Kansainvälisen menestyksen vahvistaminen 2018 -2020 määrältään riittävän liiton
valmennustoiminnan ja -resurssien avulla
• Urheilijoiden valmentautumisen tukeminen mm. asiantuntijaverkostojen kehittämisellä
TOIMENPITEET
• Valmennusryhmien rakennetta tarkastellaan kauden 2017-2018 kokemusten perusteella (nykyinen
ryhmäjako: Nuorten ryhmä, Talent-ryhmä ja A-maajoukkue) ja tarvittaessa tehdään muutoksia
ryhmien rakenteeseen.
• Valmennusryhmien kokonaisurheilijamäärätavoite on 35-40 urheilijan tasolla. Leiritysvuorokaudet
pidetään samalla tasolla kuin kaudella 2017-2018.
• Liiton ja urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien välistä yhteistyötä vahvistetaan

2.3

Ampumahiihdon ohjaajakoulutusten käynnistäminen

TAVOITTEET
• Parantaa ampumahiihdon ohjauksen laatua seuroissa
• Saada seuroihin enemmän ohjaajia ja harrastusryhmiä
TOIMENPITEET
•
•
•

Käynnistetään ampumahiihdon ohjaajakoulutukset. Koulutukset perustuvat Lumilajit liikuttavat hankkeessa päivitettyyn ampumahiihdon lajioppaaseen.
Nimetään alueelliset kouluttajat ohjaajakoulutuksille.
Järjestetään vuoden aikana kolmesta viiteen ohjaajakoulusta

AIKATAULU
• Käynnistetään koulutukset kevään 2018 aikana.

2.4

Kilpailunjärjestäjä- ja tuomarikoulutuksen uudistaminen

TAVOITTEET
• Kilpailutoiminnan kehittäminen ja kansallisen kilpailujärjestelmän laadun parantaminen
TOIMENPITEET
•

Uudistetaan kilpailunjärjestäjä- ja -tuomarikoulutusten materiaali vastaamaan kolmiportaista
järjestelmää:
o kilpailutuomari/toimitsija
o johtava tuomari/kilpailun johtaja
o tekninen valvoja
• Liitto nimeää pääkouluttajan joka vastaa yhdessä kilpailuvaliokunnan ja seurojen kanssa alueellisten
kouluttajien koulutuksesta sekä teknisten valvojien kouluttamisesta.
• Tuetaan kansallisten tuomareiden hakeutumista IBU:n kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin.

AIKATAULU
• Kilpailunjärjestäjän ja tuomarikoulutuksen rakenne uusitaan tammi-maaliskuussa 2018, jonka
jälkeen käynnistetään uuden mallin mukaiset koulutukset.

2.5

Tervetuloa ampumahiihtoon – koulutusviikonloppu

TAVOITTEET
• Uusien harrastajien on helpompi tulla mukaan lajiin ja aloittaa lajin harrastaminen
• Sitoutetaan vanhempia mukaan lapsen harrastukseen
TOIMENPITEET
•
•

Suunnitellaan seurojen käyttöön koulutusviikonloppupaketti, joka on suunnattu ampumahiihdosta
kiinnostuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.
Viikonlopun tavoitteena on saada perustiedot ampumahiihdosta ja opetella oikeat aseen
käsittelytavat sekä turvallinen toiminta ampumaradalla.

AIKATAULU
• Koulutusviikonloppupaketti suunnitellaan tammi-maaliskuun aikana, jonka jälkeen
koulutusviikonloppujen pitäminen voidaan käynnistää.

2.6

Seura- ja aluetoiminnan kehittäminen

TAVOITTEET
• Seuratoiminnan laadun parantaminen
• Seurojen välisen yhteistyön kehittyminen
• Alueiden määrittely/päivitys sekä aluetoiminnan keskeisen sisällön tunnistaminen sekä
aluetoiminnan tehostaminen
TOIMENPITEET
• Järjestetään alle 15-vuotiaille junioreille ja heidän perheilleen Ampparikarnevaalit, joissa
painotuksena on ampumaharjoittelu. Samaan yhteyteen pyritään järjestämään Liiton
valmennusryhmien leiri osittain.
• Aluetoiminnan tulevaisuus selvitetään yhdessä seurojen kanssa.
o Nykyiset alueet: eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen.
o Seurojen välisen yhteistyön sisällön arviointi ja määrittäminen.
• Liiton toimiston toimesta tehdään kattava seurakäyntikierros (useampia seuroja samalla kertaa).
Kuullaan ja huomioidaan seurojen ajatuksia ja toiveita ampumahiihdon kehittämiseksi sekä
millaista tukea seurat odottavat toimintansa kehittämiseksi
• Seuroille toteutetaan kysely maalis-huhtikuussa, jossa kartoitetaan seurojen perustiedot, seuran
omat resurssit (valmennus-, harjoitteluolosuhteet, seuran odotukset, jne)
AIKATAULU
• Aluetoiminnan tulevaisuutta sekä kehittämistarpeita selvitetään kevään aikana
• Kevään 2018 seurapäivän painopiste on aluetoiminta, seurojen yhteistyö ja odotukset Liitolle
• Ampparikarnevaalit järjestetään heinä-elokuun 2018 vaihteessa.

2.7

Liiton hallinnon kehittäminen

TAVOITTEET
• Liiton organisaatio palvelee, tukee ja kehittää ampumahiihtoa ja ampumahiihtoseurojen toimintaa
kansallisesti ja edistää kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista
• Liiton toiminnan tehokkuuden ja aikataulujen varmistaminen, hallintoprosessien toimivuus ja
vastuiden määrittely
• Liiton johtamisjärjestelmän määritys, Liiton henkilöstön toimenkuvien päivitys sekä
johtamisjärjestelmän käyttöönotto palvelukyvyn ja toiminnan onnistumiseksi
• Tavoitteiden ja toiminnan raportoinnin toteutuminen
TOIMENPITEET
•
•
•
•
•

Toimintasuunnitelman toteutuminen ja ohjaaminen suunnitelman mukaisesti
Johtamisjärjestelmä toimii ongelmattomasti ja toimintaa tukien
Toimenkuvien määrittely niin, että vastuut ovat selkeät
Talouden ennakkoarvioinnit, toteutuneen tuloslaskelman seuraaminen, vertailu budjettiin sekä
raportoinnit organisaatiovastuiden mukaisesti
Päivitetään Liiton säännöt 2018 aikana

AIKATAULU
• Johtamisjärjestelmän mukainen toiminta vuoden alusta.
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3.1

KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA
Kilpailujärjestelmä

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 2017 – 2018 myönnetyt SM- ja kansalliset kilpailut on julkaistu liiton Internet-sivuilla
(http://www.biathlon.fi/kilpailijoille/kilpailukalenteri/).
Kilpailukauden 2017 -2018 alueiden/piirien avoimet kilpailut julkaistaan myös liiton kotisivuilla.

3.2

Kilpailukaudelle myönnetyt 2017 - 2018 Suomenmestaruuskilpailut

Ampumahiihdon SM-kilpailut järjestetään seuraavasti:
KILPAILUAIKA JA MUOTO
KILPAILULAJIT
Nuorten SM-kilpailut 10.-11.2.2018
Normaalimatka
Yhteislähtö
Veteraanien SM-kilpailut 23.-25.2.2018
Viesti
Pikamatka
Yhteislähtö
Yleinen ja Nuoret SM-kilpailut 31.3.2.4.2018

Viestit
Pikamatka
Yhteislähtö

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Lahden Hiihtoseura
Mikkelin Hiihtäjät

Kontiolahden Urheilijat

Ampumajuoksun Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:
KILPAILUAIKA JA MUOTO
KILPAILULAJIT
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Ampumajuoksun SM-kilpailut
Viestit
Oulun Hiihtoseura
Pikamatka
Normaalimatka/Yhteislähtö
Rulla-ampumahiihdon Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:
KILPAILUAIKA JA MUOTO
KILPAILULAJIT
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut
Pika
Imatran Urheilijat
Normaalimatka

3.3

Kilpailukaudelle 2018 – 2019 myönnetyt Suomenmestaruuskilpailut

KILPAILUAIKA JA MUOTO
Ampumahiihdon Nuorten SM-kilpailut
Ampumahiihdon SM-kilpailut (yleinen ja
nuoret)
Ampumahiihdon veteraanien SM-kilpailut
Ampumajuoksun SM-kilpailut (kaikki
sarjat)
Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut (kaikki
sarjat)

3.4

KILPAILULAJIT

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
avoin
avoin
avoin
avoin
avoin

Vuoden 2018 kansainväliset kilpailut Suomessa

Kilpailu
Maailmancup
Veteraanien 20. Maailmankilpailut
(MASTERS)
Kansainvälinen GP-kilpailu

Ajankohta
6.-11.3.2018
22.- 25.3.2018

Järjestäjä
Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat

11/2018

Kontiolahden Urheilijat

3.5

Lapua Junior Cup

Lapua Junior Cup kilpailukaudella 2017–2018. Cupissa ovat mukana sarjat N/M 13, 15 ja 17.
Lapua Junior Cup kilpailut kilpailukaudella 2017 – 2018
Ampumahiihtokilpailut
Kilpailun ajankohta
Kilpailulaji
Järjestäjä
20.1.2018
Kansalliset
Jurvan Urheilijat
21.1.2018
Kansalliset
Seinäjoen Hiihtoseura
3.2.2018
Kansalliset
Saloisten Reipas
4.2.2018
Kansalliset
Oulun Hiihtoseura
10.-11.2.2018
SM-kilpailut
Lahden Hiihtoseura
17.3.2018
Kansalliset
Orimattilan Jymy
31.03.2018 - 02.04.2018
SM-kilpailut
Kontiolahden Urheilijat
Kesäkilpailut
avoin 2018
avoin, esitetty
avoin, esitetty

Kansalliset
SM-ampumajuoksut
SM-Rulla-ampumahiihto

avoin
Oulun Hiihtoseura
Imatran Urheilijat

Lisätiedot ja säännöt julkaistaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi
Cup kilpailu 19 – 21 -vuotiaille selviää myöhemmin

3.6

Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2017– 2018 ja järjestäjien velvoitteet

Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2017 - 2018
Kansallinen kilpailu 75,00 € / pv
Kansainvälinen kilpailu 300,00 € / pv
Kilpailujen hakuajat vuonna 2018
Suomen Ampumahiihtoliitolle osoitetut seurojen hakemukset ampumahiihdon ja kesäampumahiihdon
kansallisten kilpailujen järjestämiseksi kilpailukaudella 2018 – 2019 tulee olla toimitettuna liiton sähköiseen
järjestelmään 1.7.2018 mennessä.
Kauden 2019-2020 SM-kilpailujen hakemukset tulee olla sähköisessä järjestelmässä 1.7.2018 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

3.7

Osanottomaksut kilpailukaudella 2017–2018

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
Sarja/kilpailu
N19/M19 ja vanhemmat

Osanottomaksu
15,00 € / kilpailu

N17/M17 ja nuoremmat
viestijoukkue neljä osuutta
viestijoukkue kolme osuutta
kansallinen pariviesti

12,00 € / kilpailu
35,00 € / joukkue
35,00 € / joukkue
25,00 € / joukkue

Jälki-ilmoittautumismaksu on 1,5-kertainen.
3.8

Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2017–2018 ovat seuraavat:
•
•
•

A-lisenssi sarjassa yli 18-vuotiaat kilpaileville ja vanhemmille
B-lisenssi 12 vuotta - 17 vuotiaille
Ampparipassi alle 15-vuotiaille, 2003 ja myöhemmin syntyneet

Lisenssin yhteyteen SAhL tarjoaa mahdollisuuden hankkia vakuutukset yhteistyössä Vakuutusyhtiö OPPohjolan kanssa. Vakuutus on voimassa myös maastohiihdossa. Jokaisen harrastajan ja kilpailijan tulee
huolehtia, että vakuutusturva on kunnossa.
Henkilökohtaisten kilpailulupien hinnat ja sisältö ylläpidetään SAhL:n toimiston toimesta ja ne julkaistaan
liiton kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi

SAhL:n hallitus on vahvistanut lisenssihinnat kaudelle 2017–2018
Lisenssi
A-lisenssi
B-lisenssi
Ampparipassi

Hinta vakuutuksen kanssa
120,00 €
60,00 €
15,00 €

Hinta ilman vakuutusta
68,00 €
46,00 €
12,00 €

4

KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA

4.1

Olympialaiset
•
•
•

4.2

Maailmancup
•
•
•

4.3

Maailmancupiin osallistutaan starttipaikkakiintiöiden puitteissa, kaudella 2017-2018 naisissa on
neljä henkilökohtaista starttipaikkaa, miehillä kolme.
Tavoitteena on nostaa miesten joukkue maapisteissä 17 parhaan joukkoon, joka toisi kaudelle
2018-2019 neljännen henkilökohtaisen starttipaikan, ja säilyttää naisten neljän starttipaikan kiintiö.
Alkukauden viestien painoarvo maailmancupeissa on erittäin tärkeä Olympianäyttöjen vuoksi.
Maailmancup jatkuu Olympialaisten jälkeen Kontiolahdella 6.-11.3.2018, joka on tärkeä
kilpailutapahtuma Suomelle, Liitolle ja Kontiolahden organisaatiokomitealle.

EM-kilpailut
•

3.4

Valmistautuminen ja osallistuminen PyeongChangin olympialaisiin yhteistyössä Olympiakomitean
kanssa.
Tukipalveluiden osalta yhteistyö OK/Huippu-urheiluyksikön kanssa sitoutuen osallistuvan
asiantuntijuuden ohjelmaan sekä tehdään suksihuollon osalta tiivistä yhteistyötä maastohiihdon
huoltotiimin kanssa.
Tavoitteena on saada henkilökohtaisille matkoille osallistuvien urheilijoiden lisäksi viestijoukkueet
jokaiseen viestikilpailuun.

Yleisen sarjan avoimet EM-kilpailut käydään 23.-28.1.2018 Italiassa, paikkana Ridnaun. Kilpailuihin
osallistutaan 4+4 urheilijan joukkueella.

IBU-cup
• IBU-cupin perusjoukkuekokona pyritään pitämään starttipaikkoja vastaava määrä urheilijoita.
Tämän myötä on mahdollisuus kilpailuttaa suurempaa joukkoa urheilijoita kovatasoisissa
kansainvälisissä kilpailuissa.
• Suksihuoltoon kohdistetaan lisäresursseja, jotta huollon resurssit vastaavat urheilijoiden määrää.

4.5

Nuorten MM
•
•

4.6

Nuorten MM-kilpailut käydään Viron Otepäässä 26.2.-4.3.2018.
Nuorten kilpailuihin lähetetään vähintään viestijoukkueelliset urheilijoita kaikissa sarjoissa.

Nuorten EM
•
•
•

4.7

Alle 21-vuotiaiden sarjan avoimet EM-kilpailut kilpaillaan 30.1.-4.2.2018 Pokljukassa, Sloveniassa.
Nuorten EM-kilpailut ovat yksi IBU:n Junior Cupin neljästä osakilpailusta.
Suomesta lähetetään kolmen naisen ja kolmen miehen vahvuinen joukkue.

IBU Junior Cup (alle 21-vuotiaiden sarja)
•
•

Junior Cupiin lähetetään joukkue EM-kilpailujen lisäksi kaudella 2017-2018 yhteen Junior Cupin
osakilpailuun.
Kauden 2018-2019 tarkempi kilpailutus ja joukkueen vahvuus riippuvat IBU:n kilpailukalenterista.

5
5.1

HARRASTELIIKUNTATOIMINTA
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 Urlussäätiön sääntöjen mukaisesti. Etelä-Suomi rajoittuu Raasepori- Riihimäki-Hämeenlinna-Lahti-Loviisa
alueelle.
Vuonna 2018 Urlus- nuorisoprojekti näkyy kouluissa ja tapahtumissa eteläisessä Suomessa. SAhL:n kaikki
seurat saavat käyttöönsä projektin tuottamaa materiaalia omaa esittelytoimintaansa varten.
Tällä hetkellä Urlus-nuorisoprojektissa eletään hankekauden viimeistä toimintavuotta, joka päättyy
31.5.2018.
Suomen Ampumahiihtoliiton tavoitteena on hakea jatkoa Urlus-toiminnalle niin, että toiminta keskittyisi
enemmän seurojen toiminnan kehittämiseen ja uusien harrastajien saantiin. Hakemuksessa painotetaan
uusia toimintamalleja ja hyvien käytänteiden levittämistä eteenpäin. Urlus-säätiö päättää tukemistaan
hankkeista maaliskuussa 2018.
Projektin viiden toimintavuoden 1.6.2012-31.5.2017 aikana ampumahiihtoon on projektin kautta
tutustunut yli 25 000 lasta ja nuorta.
Lisätietoa hankkeesta löytyy: http://www.biathlon.fi/harraste/urlus-nuorisoprojekti/

5.2

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.
Hanke on kolmivuotinen ja päättyy 31.5.2018. Kolmannen toimintavuoden tavoitteena on edelleen lisätä ja
kehittää liiton palveluja seuroille. Suurin tavoite on jalkauttaa seurojen käyttöön tehty TuiskuAmpparikoulu ja saada seurat tekemään koulutuksia opettajille. Tämä lisää suoraan seurojen toimintakykyä
ja edesauttaa varainhankintaa. Lumilajit liikuttavat- hankkeen rakennetta osana liittojen jatkuvaa toimintaa
tullaan tarkastelemaan ja päättämään jatkosta 1.6.2018 lähtien.
Hankkeen kolmantena toimintavuonna avataan hankepaikkakuntien aiemmin testaamat tuotteet kaikkien
seurojen käyttöön. Hankkeen erilaisten toimintojen avulla pyritään vahvistamaan eri lumilajien seurojen
yhteistyötä ja lisäämään harrastetoimintaa erityisesti lapsille ja perheille laadukkaassa ohjauksessa.
Lisätietoja hankkeesta löytyy: www.lumilajitliikuttavat.fi
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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Toiminto

Toteuma
2015

Toteuma
2016

TAE 2017

TAE 2018

Nuoriso- ja
harrasteliikunta
Tuotot

15 853,89

8 118,00

63 000,00

69 000,00

Kulut

173 638,23

150 671,46

150 000,00

156 000,00

Tuotot

360 671,21
814 756,68

350 022,78

365 000,00

407 000,00

941 439,58

846 000,00

884 000,00

2 732,20

78 000,00

72 000,00

Kulut

1397,5
334 439,85

233 660,78

187 000,00

193 000,00

Tuotot

1 136 517,17

452 156,15

640 000,00

430 000,00

Kulut

80 387,68

78 290,73

230 000,00

10 000,00

Tuotot

1784,2

8 744,39

6000,00

6000,00

Kulut

142,62

222,35

1000,00

1000,00

Huippu-urheilu
Kulut
Järjestötoiminta
Tuotot

Varainhankinta

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta

Kokonaistuotot

1 516 223,97

821 773,52 1 154 000,00

912 000,00

Kokonaiskulut

1 403 365,15

1 404 284,90 1 414 000,00

1 244 000,00

Yleisavustukset

269166,66

290 000,00

260 000,00

260 000,00

Yli/Alijäämä

382 025,48

-292 511,08

0,00

0,00

Vuodelle 2018 varainhankintaan sisältyy Barter-yhteistyötä 210 000€ arvosta (tulo- ja kulupuolelle), jota
ei ole sisällytetty talousarvioon.

