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1 JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN 2021  
 
Suomen Ampumahiihtoliiton vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat uuden liiton 
strategian ensimmäisen toimintavuoden kirjaukset. Vuoden 2020 poikkeuksellinen rakenne 
koronatilanteen vuoksi voi vielä muuttaa lähtökohtia tähän suunnitelmaan vuodeksi 2021 nopeastikin. 
Useaan skenaarioon varautuminen, turvallisen harrastamisen ja työnteon priorisointi, mutta kuitenkin 
positiivinen suhtautuminen lajimme mahdollisuuksiin poikkeuksellisissakin olosuhteissa määrittävät tätä 
asiakirjaa.  
  

1.1    Tiivis tilannearviointi 2020 toimintasuunnitelmasta  

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman tuloskorttimalli todettiin hyväksi tavaksi seurata isojen tavoitteiden 
edistymistä. Tuloskorttimallia kehitetään edelleen tähän toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2020 
päätavoitteista selviydyttiin hyvin, lukuunottamatta maaliskuun lopussa iskenyttä koronaviruksen 
aiheuttamaa toiminnan keskeytystä. Tässä suhteessa maailmancup Kontiolahdella kärsi tuntuvan takaiskun 
yleisön puuttumisen ja viimeisen päivän peruutuksen takia. Toiminta muokkautuikin maaliskuun jälkeen 
hyvin paljon sen mukaan, mitä voitiin tehdä. Valtakunnallinen poikkeustila vaikutti liiton toimintoihin ja 
siirtyminen etätyöhön onnistui kohtuullisen sujuvasti.  

Suurimmat vaikutukset liiton toimintoihin tulivat harjoituskauden aloituksen siirtymisestä ja 
palaverikäytänteiden muuttumisesta. Talousnäkökulmasta oli selvää, että jouduimme ottamaan tiukemman 
linjan harjoituskauden budjetointiin ja hallitus esitti kevätliittokokoukselle budjetin kiristämistä.   

Ampumahiihdon valmennuslinja valmistui 2020 aikana. Sen jalkauttaminen tulee olemaan keskiössä 2021. 

Seuratyön tukemisen osalta koronan vaikutukset näkyivät todennäköisesti siinä, että mahdollisuudet 
osallistua vaihtelivat aika paljon. Hyvää oli kuitenkin se, että suunniteltu naisten osallistumisen tukeminen 
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa onnistui hyvin. Myös liiton valmennuslinjan valmistuminen toimii 
hyvänä selkänojana toiminnan edelleenkehittämisessä vuonna 2021.  

Maailmancupin talouden saaminen kohtuulliseen tilanteeseen kevään haasteiden jälkeen mahdollistaa 
myös hyvän toiminnan syksyn 2020 kauden avauksen osalta ja toivon mukaan antaa entistä vahvemman 
pohjan järjestää maailmancup avaus myös vuonna 2021.  

Seurojen toiminnan tukemiseen on kehitetty uusia asioita, joita tullaan viemään eteenpäin vuoden 2021 
aikana. Ampumahiihtokarnevaalit järjestetään vuonna 2021 Vuokatissa. 

Syyskokouksessa 2021 esitellään Liiton strategia 2021-2026.   
 
Hallituksen ja valiokuntatyön kehittämiseen keskityttiin vuonna 2020, kokoontumishaasteista huolimatta. 
Etäpalaverit koettiin hyväksi keinoksi purkaa kokoontumispainetta.  
 
Liiton kokousten määrät: 

- Liiton kevät- ja syyskokous  
- Hallitus 8 kertaa  
- Seuravaliokunta 3 kertaa  
- Kilpailuvaliokunta 3 kertaa  
- Valmennusvaliokunta 5 kertaa (4 pidetty) 
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen työryhmä 18 kertaa  
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OKM ei ottanut 2018 käsiteltäväkseen Liiton hakemaa järjestöjen yleisavustusta ja avustusta ei saatu 2018.  
Liitto valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Toukokuussa 2020 hallinto-oikeuden päätös tuli, jossa 
todettiin, että Liiton valtionapuhakemus on tullut määräaikana. Hallinto-oikeus asettui OKM:n näkemyksen 
taakse ja totesi: ”hakemus on OKM:n järjestelmistä tietoteknisesti vaikeasti saatavissa, että sitä ei tarvinnut 
käsitellä.”  Liitto jätti kesäkuussa valituksen KHO:lle harkinnan jälkeen, josta päätöstä voidaan odottaa 
vuonna 2021.  

Hallitus on sopeuttanut ja kompensoinut taloutta monin toimenpitein vuosina 2018 ja 2019, koska 
avustusta ei saatu. Periaatteena, että toiminnasta ei leikata merkittävästi ja toimintasuunnitelmat on voitu 
toteuttaa lähes suunnitellusti, mutta joitakin kehittämistoimia on jäänyt toteuttamatta. 
Keskeisenä osana Liiton talouden hallinnassa ovat olleet 2017 alkaen onnistuneet 
yhteistyökumppanisopimukset.  
Ennuste on, että koronasta huolimatta Liiton talous tulee olemaan lievästi ylijäämäinen vuonna 2020. 

2 TOIMINTASUUNNITELMAN 2021 TAVOITTEET 

2.1   Toiminnan painopistealueet  

Vuonna 2021 liiton painotukset ovat seuratoiminnan kehittäminen edelleen, kotimaan että kansainvälisen 
kilpailutoiminnan toteuttaminen suunnitellusti, talouden tasapainon ylläpito, tasa-arvotyön ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen, kaikille turvallisen ja innostavan harrastamisen edistäminen, viestintä sekä 
valmennusjärjestelmän kehittäminen.  
Vahvan me-hengen luominen ja johtamiseen laadukkaan sekä aikaansaavan toimintatavan omaksuminen 
tulevat olemaan keskiössä jokaisella toimijalla. 
 
Seuratoimintaa halutaan kehittää, jotta lajissa pystytään yhä paremmin vastaamaan muuttuviin 
yhteiskunnan odotuksiin. Seurakehittämisen tavoitteina ovat laadukkaan valmennuksen ja 
harrastusryhmien lisääminen, yhdenvertaisuuden periaatteiden sisällyttäminen kaikkeen toimintaan sekä 
OK:n Tähtiseura-ohjelman parempi hyödyntäminen.  
SAhL julkisti vuonna 2020 uuden valmennuslinjan. Linjan jalkauttaminen tulee osaksi kaikkea Liiton 
toimintaa, joka koskee seurojen ja liiton valmennus- ja ohjaajatoimintoja. Aluetoiminta leireineen pyritään 
saamaan nousemaan merkittäväksi tekijäksi seurojen yhteistoiminnassa. 
 
Kilpailutoiminnassa tavoitteena on varmistaa toiminnan laatu ja alueittainen kattavuus. Tavoitteena on 
kehittää ja lisätä kilpailujärjestäjäkoulutuksia. Kv. kilpailutoiminnan osalta Suomella on tavoitteena saada 
kilpailukykyiset joukkueet kaikkiin IBU:n kilpailusarjoihin ja menestyä aikuisten arvokilpailuissa. 
 
SAhL tavoittelee talouden osalta positiivista tulosta vuodelle 2021. Tavoitteena on vahvistaa liiton omaa 
pääomaa ja sitä kautta valmistautumista Olympialaisiin 2022. 
 
Suomalaisessa ampumahiihdossa jatketaan aktiivista työtä yhdenvertaisuuden kehittämisessä. Vuoden 
2021 tavoitteina ovat naisten määrän lisääminen seura- ja liittotoiminnoissa, yhdenvertaisuuden 
parantaminen kaikessa ampumahiihdon alaisessa toiminnassa sekä parempi nuorten urheilijoiden 
huomioiminen lajin kehittämisessä. Liitto hakee myös erityisavustusta vahvistaakseen omaa osaamistaan 
yleisavustuksen ulkopuolelta.  
 
Liitolla on tuloskortit tavoitteineen eri osa-alueille. 
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2.2 Liiton johtamisen rakenne 
 

Suomen Ampumahiihtoliiton toiminta perustuu Liiton sääntöihin, liittokokouksen vahvistamiin 
toimintasuunnitelmiin ja päätöksiin, liiton strategiaan sekä hallituksen päätöksiin.  
 
Liiton hallitus johtaa ja päättää toiminnasta sääntöjen, liittokokouksen päätösten ja lain edellyttämällä 
tavalla.  
 
Liiton Hallitus päättää valiokunnista ja nimeää jäsenet niihin seuroilta pyydettyjen ehdotusten pohjalta.   
Hallitus voi nimetä valiokuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tavoitteena on, että liiton 
säännöissä ja toimintasuunnitelmassa määritellyt tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti ja organisoidusti. 
Valiokunnat toimivat hallituksessa määriteltyjen toimivaltuuksien puitteissa. Valiokuntien keskeinen 
tehtävä on valmistella esityksiä hallitukselle valiokunnalle määritellyn toiminnan osalta. Hallitus nimeää 
toimistosta henkilön valiokunnan yhteyshenkilöksi ja sihteeriksi. 
 
Työvaliokunnan tehtävänä on talouden seuranta, henkilöstöasiat, tukea ja koordinoida Liiton toimintaa 
sekä kansainvälinen toiminta yhdessä Liiton henkilöstön kanssa. Työvaliokunta tarvittaessa valmistelee 
yhdessä Liiton henkilöstön kanssa asioita hallitukselle. Yhteistyökumppanisopimusten hankinnan 
tukemisessä ja tekemisessä  työvaliokunnalla on yhdessä toimiston väen kanssa tärkeä osallistumis- ja 
valvonta vastuu. 
 
Toiminnanjohtaja johtaa ja ohjaa henkilöstön työtä määritetyn johtamisjärjestelmän ja toimenkuvien 
mukaan. Henkilökunta vastaa ja raportoi operatiivisesta toiminnasta toimintasuunnitelmien, budjetin,  
päätösten sekä annettujen ohjeiden pohjalta työvaliokunnalle ja hallitukselle.  

2.3 Liiton kansainvälinen toiminta 

 
Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa-alue liiton toiminnassa. Vuoden 2020 aikana kansainvälistä 
toimintaa on edistetty aktiivisella osallistumisella IBU:n eri työryhmien kokouksiin ja tapaamisiin. Näistä 
oleellisia ovat strategiatyöpajat, sekä osallistuminen Gender Equality- työryhmän jäsenenä eri kokouksiin 
(toiminnanjohtaja Tapio Pukki). Lisäksi suomalaisia on mukana niin IBU:n Biathlon Academyn 
kehittämistyössä (Kaisa Mäkäräinen) kuin IBU:n Medical Advisory Groupissa (Katja Mjösund). Myös IBU:n 
TD-ryhmään nousi mukaan kolmas suomalaisjäsen Tomi-Pekka Riihivuori. TD-ryhmän muut suomalaiset 
ovat Ville Haapala sekä Jaana Pitkänen 
 
Liitto aikoo jatkaa edelleen vahvaa vaikuttamista IBU:n toiminnoissa. IBU:n uuden strategian mukainen 
aktiivinen vuoropuhelu jäsenmaiden kanssa antaa tähän hyvän pohjan. Suomen osalta toiminta 
maailmancup-järjestäjämaana on erittäin tärkeää ja hyvin järjestetyt maailmancup-tapahtumat ja myös 
muu kv. kisajärjestäminen ovat avainasemassa lajimme kannalta. On huomattavaa, että lajimme 
kattojärjestönä IBU pyrkii myös kehittymään monipuolisesti ja Suomen liitto voi olla tässä työssä mukana.  
 
Pohjoismaisiin kollegoihin ja IBUn hallituksen jäseniin sekä johtohenkilöihin on pidetty aktiivisesti yhteyttä. 
Vuoden 2021 tavoitteena on laajentaa ja parantaa pohjoismaiden kanssa 2018 aloitettuja yhteisiä 
tapaamisia, joissa painopiste on ampumahiihdon kehitys ja hyvien käytänteiden jakaminen.Tärkeänä 
tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kansainvälistä verkostoitumista sekä Suomen painoarvoa 
kansainvälisesti IBU:n päätöksenteoassa ja päätöksentekoelimissä.  
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3 TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS AMPUMAHIIHDOSSA  

Suomen Ampumahiihtoliitolla on ollut käynnissä erityisavustushanke tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
parantamiseksi suomalaisessa ampumahiihdossa. Hankkeen aikana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista on tutkittu ja tuloksista on johdettu toimenpiteitä ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Vuonna 
2020 SUEK teetti tutkimuksen häirinnästä kilpaurheilussa, jonka tulokset vastasivat Liiton omien 
tutkimusten tuloksia. Suomalaisessa ampumahiihdossa on valitettavasti havaittu häirintää ja syrjintää. 
Havaintojen hyvä puoli on, että niihin voidaan reagoida. Turvallinen ampumahiihto tuleekin jatkossa 
tarkoittamaan ampumapaikan lisäksi myös laajempaa turvallisen harrastamisen agendaa. 

Vuoden 2021 tavoitteena on lisätä merkittävästi viestintää ennaltaehkäisevistä toimista sekä helpoista 
toimenpiteistä, joilla tilannetta saadaan muutettua. Toimintakulttuurin muuttaminen on iso työ, joka vaatii 
koko ampumahiihtoväen sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen: Nollatoleranssiin kaikenlaiselle häirinnälle 
ja syrjinnälle. 

Suomen Ampumahiihtoliitto jatkaa vuonna 2021 toimenpiteitä naisten määrän kasvattamiseksi 
ampumahiihtotoiminnoissa. Tavoitteena on, että vuoden lopussa muun muassa aktiivisten naisohjaajien ja 
-valmentajien määrä seuroissa on kasvanut. Pidempiaikaisena tavoitteena on saada naisia aktiivisemmin 
mukaan ensin seuratoimintoihin ja sitä kautta kasvattaa myös naisten kiinnostusta osallistua Liiton eri 
luottamustehtäviin. 
 
Vuoden 2021 aikana tavoitteena on edelleen parantaa nuorten harrastajien osallistumista 
ampumahiihtotoimintoihin ja saada heitä aktiivisemmin mukaan lajin kehittämiseen seura- ja liittotasolla.  
 
Suomen Ampumahiihtoliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä on ollut edistämässä nimetty työryhmä. 
Parantaakseen työn vaikuttavuutta ja viestinnän tehokkuutta työryhmä pyritään laajentamaan uudeksi 
valiokunnaksi, jonka jäsenistössä huomioidaan alueellinen kattavuus, sukupuolijakauma sekä ikäjakauma. 
Näiden lisäksi tärkeänä on jäsenen sisäinen motivaatio kehittää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
suomalaisessa ampumahiihdossa. 
 
Liiton tavoitteena on lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokeilla ja harrastaa lajia iästä, sukupuolesta tai 
muusta taustasta riippumatta. Harrastajamäärien kasvattamsta käsitellään tarkemmin jäljempänä. 
 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
edistäminen 
suomalaisessa 
ampumahiihdossa 

Turvallinen 
ampumahiihdon 
harrastaminen 

Jatketaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 
toteuttamista hallinnossa ja 
seuratoiminnassa. 
 
Varmistetaan, että urheilijoilla on tieto 
kaikista kanavista, jonne epäasiallisesta 
kohtelusta voi ilmoittaa. 

Luodaan tarkennetut toimenpiteet 
turvallisen harrastamisen varmistamiseksi 
seuroille ja liiton koulutuksiin. 

Koko vuosi 2021 Urheilijakysely keväällä 
2021 

Seurakysely syksyllä 
2021 

Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyö-
ryhmä 

Naisten määrän 
lisääminen Liiton ja 
seurojen toiminnoissa 

Aktiivinen kannustaminen osallistumisesta 
liitto- ja seuratasolla. 
Tideottaminen.  
Seurakäynnit. 
Naisten osallistumisen helpottaminen 
valmennus ja ohjaajakoulutuksiin. 

Painotus 
alkuvuodessa 2021 

Vertailu naisten 
osallistujamääriin 2019 
ja 2020 seurakyselyssä. 

Hallitus ja seurat 
Kenttäpäällikkö 
Toiminnanjohtaja 
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4 AMPUMAHIIHDON HARRASTAJAMÄÄRIEN KEHITYS 

Ampumahiihdon harrastajien ja lisenssiurheilijoiden määrän kasvattaminen on ampumahiihtoseurojen ja 
Liiton yhteinen tavoite ja tehtävä. Lajin jatkuvuuden kannalta harrastajamäärien kasvattaminen pitäisi olla 
kaikille yksi tärkeimmistä tehtävistä.Harrastajamäärien kasvattamisessa Liitto on seurojen tukena luomalla 
ja viestimällä materiaaleista ja tuotteista, joilla helpotetaan seurojen työtä. Liitto ei itse pysty kasvattamaan 
harrastajamääriä ilman seurojen aktiivista työtä. Liitto järjestää valmentajakoulutuksia sekä 
ohjaajakoulutuksia, joilla turvataan, että seuroissa on tarpeeksi vetäjiä, kun harrastajamäärät lähtevät 
kasvuun. Koulutustoiminnan painopisteenä vuonna 2021 on saada koulutetut valmentajat ja ohjaajat 
aktiivisesti mukaan seuratoimintoihin. 

Liiton toimintamalli harrastajamäärien kasvattamiseen koostuu kolmesta osa-alueesta.  

Ensimmäisenä tavoitteena on lajin kokeilumahdollisuuksien lisääminen ja harrastusmahdollisuuksita 
tiedottaminen. Lajiesittelyt ovat erinomainen ja helppo keino tutustuttaa kaikenikäisiä ihmisiä 
ampumahiihtoon. Lajiesittelyjä voidaan toteuttaa joko ekoaseilla tai tutustumispäivinä ampumaradalla. 
Liitolla on käytössä useita ekoaseita joita seurat voivat lainata omiin tapahtumiinsa. Lajiesittelyjen lisäksi 
seurojen tulisi viestiä aktiivisesti alueillaan ampumahiihdon harrastusmahdollisuuksista ja tehdä lajin 
esiintumiseksi aktiivista yhteistyötä eri seurojen ja kuntien sekä kaupunkien kanssa. 

Lajiesittelyissä ja viestinnässä painopisteenä on lajiin tutustumisen ohessa viestiä Napsu-
ampumahiihtoleiristä. Napsu-Ampumahiihtoleiri on Liiton suunnittelema päivän mittainen 
tutustumistapahtuma, jossa osallistujille annetaan lajin harrastamisesta riittävät perusteet, joiden jälkeen 
voi siirtyä joko ampparikouluun tai seuran harjoituksiin. Napsu-ampumahiihtoleirin materiaalit ovat 
seurojen vapaasti käytettävissä ja tarvittaessa tukea saa Liiton kenttäpäälliköltä. 

Napsu-ampumahiihtoleirin jälkeen jatkoksi on suunniteltu Tuiskun Ampparikoulu, jossa perehdytään 
leikkimielisin harjoittein ja leikein syvällisemmin ampumahiihdon lajitaitoihin. Tuiskun-Ampparikoulun 
materiaalit ovat vapaasti ladattavissa Liiton kotisivuilta.  
 
Aikuisten ampumahiihto 
Ampumahiihto on laji, jota voi harrastaa iästä riippumatta. Vuonna 2021 aloitetaan kartoittamaan 
toimenpiteitä, joilla seuroissa pystyttäisiin huomioimaan aikuisharrastajat nykyistä paremmin. Toiminnan 
tavoitteena on, että yhä useammassa seurassa olisi ohjattua toimintaa kaikenikäisille harratajille. 

Yhdenvertaisuuden 
parantaminen 
ampumahiihdossa 

Valmennus- ja nuorisotyön materiaalit ovat 
helposti ja avoimesti saatavilla.  

Aktiivista tiedottamista materiaaleista 
seuroille ja harrastajille. 
Luodaan seuroille helpot toimenpideohjeet 
häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn 

Painotus 
seurakäynteihin. 
Osana toimintaa 
koko vuoden 2021 

Vertailu seurakyselyn 
kautta 
nykytilanteeseen 
loppuvuodesta 2021 

Kenttäpäällikkö, 
lajipäällikkö, 
seuravaliokunta, 
seurat 

Tasa-arvovaliokunta Kartoitetaan eri alueilta kiinnostuneita 
henkilöitä kehittämään tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteutumista 
ampumahiihdossa 

Alkuvuosi 2021 Valiokunnan koko ja 
jäsenten aktiivisuus 

Tasa-arvotyöryhmä 
Hallitus 



 

8 

 

 

 

5 SEURA- JA ALUETOIMINNAN RAKENNE JA TAVOITTEET  

Suomalainen ampumahiihto perustuu seuroissa tehtävään vahvaan ja laadukkaaseen työhön. 
Seuratoiminnan jatkuvuus on kuitenkin haaste, johon on tartuttava yhä aktiivisemmin. Suomen 
Ampumahiihtoliitossa ollaan tilanteesta hyvin tietoisia ja toimenpiteitä asian kehittämiseksi tehdään 
aktiivisesti. Liitto pyrkii auttamaan jäsenseurojaan muun muassa koulutuksilla, seurakäynneillä, 
aluetoiminnalla sekä seurakehittämisen työkaluilla. 

5.1 Aluetoiminnan kehittäminen 

Vuoden 2021 painopisteinä tulee olemaan aluetoiminnan päivittäminen ja alueiden aktivoiminen. 
Aluetoiminta tähtää seurojen yhteistyön parantumiseen ja yhdessä tekemisen lisääntymiseen. 
Aluetoiminnalla eri seurojen harrastajia saadaan harjoittelemaan yhdessä, mikä suurempien 
harjoitusryhmien kautta lisää lajin vetovoimaa erityisesti harrastajien keskuudessa. Aluetoimintaa 
pystytään hyödyntämään myös uuden valmennuslinjan jalkauttamisessa seuravalmennukseen. Liiton 
tavoitteena on, että aktiivisen alueen sisällä on paljon alueellista kilpailutoimintaa, mikä on erityisen 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

1) Lajin kokeilumahdollisuuksen 
lisääminen 
 
 
  

Ekoaselainat seuroille 
Aktiivista kannustamista 
lajiesittelyjen järjestämiseksi 
 
Urlus lajiesittelyt  
 
Lajiesittelyjä kouluilla ja 
liikuntatapahtumissa. 

Kevät ja syksy 
2021 
 
 
 
Kevät 2021 

Osallistuneiden lapsien ja 
järjestäneiden seurojen 
määrä 
 
Lajiesittelyjen ja niihin 
osallistuneiden määrä 

Kenttäpäällikkö, 
seuravaliokunta 

2) Napsu-Ampumahiihtoleiri 
Lisätä lajin harrastajamääriä 
 
Helpottaa lajin kokeilemista 
 
Yhdenmukaistaa ampumahiihdon 
nuorisotyötä 
 
Pienentää kynnystä saada uusia 
ohjaajia 

Viestintä seuroille valmiista 
materiaaleista. 
Ekoaselainat seuroille leiriä ja 
lajiesittelyjä varten. 
Tapahtuman viestintää Liiton ja 
seurojen toimesta. 
Seuroille kannustusta 
kokeilemiseen.  

Huhti-lokakuu 
2021 

Leirin järjestäneiden  
seurojen määrä 
 
Osallistuneiden määrä 
seurojen  
 
Harrastajamäärien 
kehitys 

Kenttäpäällikkö, 
seuravaliokunta 

3) Tuiskun Ampparikoulu 
Yhdenmukaistaa lajin 
nuorisotoimintaa. 
Helpottaa seurojen toimintaa. 
Materiaalin jalkautus 
valtakunnallisesti. 

Aktiivinen viestintä seuroille 
materiaaleista ja niiden 
hyödyntämisestä. 
Ekoaselainat Tuiskun 
Ampparikoulujen järjestäjille.  

Kevät, kesä ja 
syksy 2021 

Seurojen ilmoittamat 
osallistujamäärät  

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 

4) Seurat tarjoavat ohjattua toimintaa 
kaikenikäisille harrastajille 
 

-Kartoitetaan ensimmäisessä 
vaiheessa aikuisten 
harrastustoiminnasta 
kiinnostuneita seuroja.  
-Suunnitellaan ja toteutetaan 
seurojen kanssa pilottihankkeita 
aikuisten mukaansaantiin 
harrastajina. 
-Kartoitetaan 
koulutusmahdollisuuksia aikuisten 
ohjaamisesta ja valmentamisesta. 

Koko vuosi 
2021 

Mukaan lähtevien 
seurojen määrä 
 
uusien aikuisharrastajien 
määrä 

Kenttäpäällikkl 
Seuravaliokunta 
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tärkeää lajin nuorille harrastajille ja vähemmän aikaa harrastaneille. Alueellisella kilpailutoiminnalla 
pystytän vaikuttamaan myös lajin taloudellisiin kuluihin pienempien välimatkojen johdosta. 

Suomalaisen ampumahiihdon elinehto on toimiva ja riittävän kattava olosuhdeverkko, joka mahdollistaa 
laadukkaan seura- ja kilpailutoiminnan. Ampumahiihdossa on keskityttävä muuttuviin vaatimuksiin 
ampumaratojen suhteen sekä varmistettava alueellisesti kattavat mahdollisuudet lajin harrastamiseen 
lumetusjärjestelmien yhteydessä. 

Ampumahiihtokarnevaalit järjestetään Vuokatissa vuonna 2021. Tavoitteena on, että osallistujamäärät 
kasvavat edelleen. Karnevaalien tärkeimpänä asiana on koota lajin harrastajat yhteen pitämään hauskaa 
ampumahiihtoharjoitteiden ohessa. Karnevaaleilla painotetaan lajin perustaitoihin ja monipuolisiin 
harjoitteisiin kokeneiden vetäjien toimesta. Karnevaalien ryhmät jaetaan pääasiassa iän mukaan ja 
toissijaisesti lajitaitojen perusteella. Ikä valintojen perusteena puoltaa karnevaalien ajatusta sosiaalisesta 
leiristä, jossa yhdessä olo ja hauskuus on tärkeämpää kuin rankat fyysiset harjoitukset. 

5.2 Seurakehittämisen ohjelma 

Seurakehittäminen ja yhteiskunnan muutoksiin varautuminen pitää olla jatkuvaa ja aktiivista toimintaa 
seuroissa. Vuonna 2021 kartoitetaan seurojen tavoitteita ja kannustetaan seuroja arvioimaan omaa 
nykytilaansa ja johtamaan tästä tärkeimpiä kehitystavoitteita. Ampumahiihdossa pyritään myös 
käynistämään Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelma. Tähtiseura-ohjelma on laatujärjestelmä 
seuratoiminnan kehittämiseen. Ohjelma koostuu useista pienemmistä kokonaisuuksista, joilla seuran 
toimintaa saadaan kehitettyä kokonaisvaltaisesti. 

Liitto tulee järjestämään vuonna 2021 seuräkäyntejä, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita 
ampumahiihdossa. Ensi vuonna kehitetään toimintamallit, joissa seurakäyntejä voidaan järjestää myös 
etätapahtumina. 
 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Aluetoiminnan aktivoiminen 
Aluemääritysten päivittäminen 
Seurojen yhteistyön kehittyminen. 
 
Paremmat harjoitteluolosuhteet. 
Suuremmat harjoitusryhmät 
Seurakentän aktivoituminen. 

-Valmennuksen järjestäminen 
alueleireille. 
-Määritetään aluejaot perustuen 
seurojen näkemyksiin ja 
maantieteellisiin etäisyyksiin. 
-Viestintää alueellisista leireistä. 
-Seurayhteistyön koordinointi ja 
kannustaminen. 
-Toiminnan aktiivinen kehittäminen 
seuravaliokunnassa, yhteistyössä 
seurojen kanssa. 

Aluetoiminnan 
päivittäminen kevät 
2021 
 
Alueleirit 
Kesä ja syksy 2021 

Alueleirien ja 
aktiivisten 
alueiden määrä. 
 
Budjetin riittävyys. 

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 

Suomessa on kattava, kehittyvä ja 
lainsäädännön mukainen 
turvallinen olosuhdeverkosto 

-Tehdään suorituspaikkaselvitys 
radoista sekä lumetusratkaisuista 
 
-Selvitetään seuroilta olosuhteiden 
kehitystarpeita 

Kevät 2021 
 
 
Kesä 2021 

 Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 
Kilpailuvaliokunta 
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Ampumahiihtokarnevaalit 
Harrastajien tutustuminen toisiinsa.  
Vanhempien lajiosaamisen 
kasvattaminen. 
Seurakentän aktivoituminen ja 
tutustuminen toisiinsa. 
Kommunikaatiota harrastajien ja 
Liiton välillä. 
Harrastajille mahdollisuus tavata 
lajin suomalaisia huipuja.  

Maajoukkue on läsnä leirillä. 
Jaetaan valmennusosaamista ja 
seurojen hyviä käytäntöjä. 
Leiriohjaajiksi valitaan hyvät 
innokkaat vetäjät. 
Suunnitellaan hauska ja 
monipuolinen leiriohjelma. 

Markkinointi kevät / 
kesä 2021 
Ohjaajat ja ohjelma 
kevät 2021 
Toteutus 22-
25.7.2021 

Osallistujien 
määrä 
Palautekyselyn 
tulokset 

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 

Seuratoiminnan kehittäminen on 
aktiivinen osa seuratoimintaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiakomitean Tähtiseura-
ohjelman käynnistäminen 
ampumahiihdossa 

-Määritetään seurojen 
kehitystavoitteet 
-Järjestetään jokaisella alueella 
etätapaamisia seurakehittämisestä, 
jossa käsitellään toiminnan 
suunnitelmallisuutta ja 
kehittämistavoitteita 
-Suunnitellaan ja toteutetaan 
sparrauskäytäntöjä seurojen tueksi 
yhdessä alueellisten 
liikuntajärjestöjen kanssa. 
 
 
Aktiivinen viestintä kehityshaluisten 
seurojen suuntaan ohjelman 
hyödyistä.  
Ohjelman käynnistäminen 3 seuran 
kanssa vuoden 2021 aikana 

Kevät/kesä 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kesä/syksy 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tähtiseura-
ohjelmaan 
mukaan lähtevien 
seurojen 
lukumäärä 

Kenttäpäällikkö 
seuravaliokunta 

Seurakäynnit 
Seurojen ja Liiton yhteistyön 
kehittyminen. 
Seurakentän tapaaminen. 
Valmiiden materiaalien 
esitteleminen.  

Vuosittain alueellisia seurakäyntejä. 
Valmennuslinjan viestiminen 
seurakäyntien tai alueleirien 
yhteydessä. 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
viestiminen. 
Etätapahtumien mahdollistaminen 

Suunnitelmat ja 
materiaalit kesä 2021 
 
Seurakäynnit syksy 
2021 

Seurakäyntien 
määrä 
Osallistujien 
määrä 
Palautekysely 

Toiminnanjohtaja 
Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö 
 
Aihealueen 
valiokunta 
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6 VALMENNUSTOIMINTA  

 
 

6.1 Ampumahiihdon valmennuslinja 

Suomen Ampumahiihtoliiton valmennuslinja käsittää harjoittelun tavoitteet ja linjaukset koko 
ampumahiihtäjän polun vaiheissa alle 13-vuotiaasta huippu-urheilijaksi asti.  

Ampumahiihdon valmennuslinjan viestintä on aloitettu syksyllä 2020 seurakäynneillä. Varsinainen jalkautus 
ja koulutukset pidetään talven/kevään 2021 aikana, jolloin voidaan vaikuttaa harjoituskauteen 2021-2022. 

6.2 Ampumahiihdon taitomerkit  
 

Vuoden 2021 aloitetaan ampumahiihdon taitomerkkijärjestelmän suunnittelu ja toteutus. 
Taitomerkkijärjestelmä on olennainen osa valmennuslinjan mukaisten suoritusten opettamista harrastajille 
sekä jalkautumista seuravalmennukseen. Taitomerkkejä suunnitellaan eri ikäryhmille sekä eri 
kehitysvaiheisiin. Taitomerkkien oikeaoppisista suorituksista tuotetaan videopankki.  

6.3 Ampumahiihdon ohjaajakoulutus 

Ampumahiihdon ohjaajakoulutus tähtää nuorten, alle 13-vuotiaiden harrastajien ohjaamiseen hyödyntäen 
Liiton Napsu-ampumahiihtoleirin ja Tuiskun Ampparikoulun materiaaleja. Koulutuksen painopisteinä ovat 
ammunnan perusteet sekä monipuolinen ja leikinomainen harjoittelu. Vuoden 2021 aikana pyritään 
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kehittämään ohjaajakoulutuksesta laajennettu malli, jossa koulutuksen aikana painotetaan lasten 
ohjaamista konkreettisesti, sekä opetellaan materiaalien käyttöä. 

6.4 Valmentajakoulutus 

Valmentajakoulutusten tasot ja toteutusmalli 
 
I-taso 
I-tason valmentajakoulutuksissa pyritään tehostamaan maantieteellistä kattavuutta. Vuonna 2021 
koulutuksia pyritään järjestämään 3-4 kappaletta eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että vuonna 2021 
koulutetaan vähintään 30 uutta I-tason valmentajaa. Koulutukset järjestetään keväällä (touko-kesäkuu) 
sekä syksyllä (elo-syyskuu). Koulutuspaikkakunta määritetään osallistujakartoituksen perusteella, jossa 
aiempien toteutusten sijainnit otetaan huomioon. 
 
II-taso 
Kevään aikana kartoitetaan kiinnostus II-tason koulutusta varten. Koulutus järjestetään, jos mukaan 
ilmoittautuu riittävästi osallistujia. 
 
III-taso 
III-tason valmentajakoulutuksen kysyntää kartoitetaan vuonna 2021 ja III-tason koulutusmateriaalin 
tuottamiskustannus selvitetään.  
 
Biathlon Academy 
Suomen Ampumahiihtoliitto on aktiivisesti mukana IBUn koulutustarjonnan kehittämisessä. Kansainvälinen 
koulutustoiminta otetaan osaksi Liiton toimintaa, kun Biathlon Academy kokonaisuus on valmis. 
 
Ampumahiihdon valmentajan ammattitutkinto 
Suomen Ampumahiihdossa halutaan lisätä valmentajan ammattitutkinnon käyneiden valmentajien määrää. 
Vuonna 2021 avataan haku koulutusstipendiä varten. Liitto tarjoaa 1000€ valmennusstipendin yhdelle 
naiselle ja yhdelle miehelle. Stipendin saanti edellyttää sitoutumista Liiton valmennustoimintaan 
määräajaksi. 
 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Ohjaajakoulutuksen 
päivittäminen 
Parantaa ohjaamisen laatua 
seuroissa. 
Saada enemmän aktiivisia 
ohjaajia jokaiselle alueelle. 

Alueelliset ohjaajakoulutukset. 
Koulutus  
Hyödynnetään aluejärjestöjen 
koulutuksia. 
Sisällytetään materiaalien 
läpikäynti koulutukseen. 
Pyritään lisäämään 
konkreettista ohjaamista 
koulutukseen. 

Alueelliset koulutukset 
syksyllä 2021.  

Koulutuksiin osallistuneiden 
määrä 
Uusien seuratoimijoiden 
määrä. 

Kenttäpäällikkö 

Valmentajakoulutus 
Seuratason 
ampumahiihtovalmennuksen 
laadun parantaminen. 
koulutettujen valmentajien 
määrän kasvattaminen ja 
sitouttaminen seuratoimintaan. 

Valmennusteemaiset 
seurakäynnit. 
Valmennuskoulutusten 
päivittäminen valmennuslinjan 
mukaiseksi. 
Valmennuskoulutusten 
toteuttaminen osittain 
etäkoulutuksena. 

I-tason 
valmennuskoulutukset 
keväällä ja syksyllä. 
II-tason 
valmentajakoulutus 2021 
tarvittaessa. 
 
Stipendihaku alkuvuosi 
2021 

Aktiivisten 1. ja 2. tason 
valmentajien määrä. 
 
Valmennuskoulutusten 
laadun ja laajuuden arviointi 
(VOK/KV) 

Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö 
Valmennus-
valiokunta 
Valmennusjohto 



 

13 

 

Valmentajakoulutuksissa huomioidaan tasa-arvoprojektin asettamat tavoitteet. 

6.5 Valmennusryhmät 

Liiton valmennusryhmissä olevien urheilijoiden määrä päätetään kilpailukauden 2020-2021 jälkeen. 
Ryhmäjaossa pysytään lähtökohtaisesti kolmijaossa A-maajoukkue, Terrafame (Haastajat)-ryhmä sekä 
Nuorten Vuokatti-ryhmä. Tavoitteena on kustannustehokas valmentautuminen kansainvälisen 
vaatimustason sekä ampumahiihdon arvokilpailujen erityisvaatimusten edellyttämällä tavalla Vuokatissa 
sekä Joensuussa/Kontiolahdella, päivittäisvalmennuksen tason varmistaminen sekä A-maajoukkueen 
korkeanpaikan harjoittelun painotuksen jatkaminen. 

 

6.6 Vuokatin Olympiavalmennuskeskus 

Suomen Ampumahiihtoliitto on sitoutunut yhdessä usean lumilajin ja Olympiakomitean kanssa Vuokatin 
Olympiavalmennuskeskuksen kehittämiseen. OVK:n toiminnan ydintarkoitus on luoda urheilijoille parhaat 
mahdolliset valmentautumismahdollisuudet, lisä/tukipalvelut ja mahdollisuus myös opiskeluun. 

Vuokatin alueen kehittämissuunnitelma palvelee oleellisesti alueen kehittämistä kansainvälisen tason 
harjoittelukeskukseksi Koulurinteen stadionhankkeen myötä. 

6.6.1 Nuorten Olympiavalmentajat (NOV)  

Suomen Ampumahiihtoliitolla on kaksi harjoituskeskusta - Vuokatti ja Kontiolahti, joissa molemmissa on 
NOV-valmentajat. Vuokatin Olympiavalmennuskeskuksen toimintaympäristössä on kolmen valmentajan 
valmennustiimi, joka koostuu kahdesta NOV-valmentajasta sekä yhteispalkkauksena toteutetusta 
lajivalmentajasta. Vuokatissa toimintaa tukee Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ja Kontiolahdella Joensuun 
Urheiluakatemia.  

6.7 Yläkoululeiritys 

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian yläkoululeiritys jatkuu Olympiavalmennuskeskuksen olosuhteissa, 
yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston ja Sotkamon kunnan kanssa. Pajulahden yläkoululeiritys jatkuu, 
leiritykseen osallistuvaa urheilijamäärää pyritään kasvattamaan edellisestä vuodesta. Yläkoululeiritys 
toteutuu Pajulahdella yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.  Vuokatissa yhteistyötä tehdään  
Muitakin yläkoululeiritoimintoja kartoitetaan. 
 
Vöyrillä Vaasan urheiluakatemian alaisuudessa käynnistyi 2020 mahdollisuus ruotsinkieliseen urheilulukion 
käyntiin ampumahiihtäjänä, jonka kehitysmahdollisuuksia edelleen pyritään tukemaan.  

 

Luodaan ampumahiihtoon 
taitomerkkijärjestelmä 

-Suunnitellaan 
taitomerkkijärjestelmän 
rakenne ja sisältö.  
-Ensimmäisessä vaiheessa 
aloitetaan lajin aloittajiin sekä 
tukiampujiin 
-Selvitetään ja aloitetaan 
videopankin toteuttamista 

Kevät 2021 
 
 
 
 
 
Kesä/syksy 2021 

 Kenttäpäällikkö 
Lajipäällikkö 
Valmennusvaliokunta 
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6.8 Antidopingkoulutus 

Valmennusryhmille järjestetään vuosittain antidopingkoulutukset, joissa hyödynnetään SUEK:n 
asiantuntijoita. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilta edellytetään todistusta antidopingkoulutuksen 
suorittamisesta (esimerkiksi Puhtaasti Paras-verkkokoulutus), joka on päivitettävä kahden vuoden välein. 
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7 KILPAILUTOIMINTA 
  

7.1 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 kuuluvat alueiden/piirien seurojen järjestämät kilpailut 

Kilpailukaudelle 2020 – 2021 myönnetyt SM- ja kansalliset kilpailut on julkaistu liiton Internet-sivuilla 
(Kilpailukalenteri).  

Kilpailukauden 2020-2021 alueiden/piirien avoimet kilpailut julkaistaan liiton kotisivuilla. 

7.2 Kilpailukaudelle myönnetyt 2020 - 2021 Suomenmestaruuskilpailut  

Ampumahiihdon SM-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Nuorten SM-kilpailut  13.-14.2.2021 Normaalimatka 
Yhteislähtö  

Kontiolahden Urheilijat 

Veteraanien SM-kilpailut 19.-21.2.2021  Viesti 
Pikamatka 
Normaalimatka  

Ahveniston Ampumahiihtäjät 

Yleinen ja Nuoret SM-kilpailut 1.-3.4.2021 Viestit 
Pikamatka 
Yhteislähtö  

Ounasvaaran Hiihtoseura 

 

Kesän 2021 Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Ampumajuoksun SM-kilpailut 
 

 

Viestit 
Pikamatka 
Normaalimatka (ei 
vahv.) 

Tuusulan Voima-Veikot  

 

 

Rulla-ampumahiihdon Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:  

KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut 
 

(ei vahv) 
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7.3 Vuoden 2021 kansainväliset ampumahiihtokilpailut Suomessa 

Kilpailu Ajankohta Järjestäjä 

Veteraanien 21. Maailmankilpailut 
(MASTERS) 

19.- 21.3.2021 Kontiolahden Urheilijat 

Kansainvälinen GP-kilpailu 11/2021 Kontiolahden Urheilijat  

Maailmancup 1 Season Opening 
Kontiolahti 

11/2021 Kontiolahden Urheilijat 

 

7.4 Lapua Junior Cup 

Lapua Junior Cup kilpailukaudella 2020–2021. Cupissa ovat mukana sarjat N/M 13, 15 ja 17. 

Lapua Junior Cup osakilpailut 2020-2021 

Mikkelin Hiihtäjät 23.1.2021 

Mikkelin Hiihtäjät 24.1.2021 

Lahden Hiihtoseura 30.1.2021 

Hollolan Urheilijat -46 31.1.2021 

Kontiolahden Urheilijat (SM) 13.2.2021 

Kontiolahden Urheilijat (SM) 14.2.2021 

Larsmo IF 13.3.2021 

Himangan Urheilijat 14.3.2021 

Ounasvaaran Hiihtoseura (SM) 1-3.4.2021 

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

7.5 Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2020– 2021 ja järjestäjien velvoitteet 
 

7.5.1 Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2020- 2021  

Kansallinen kilpailu 75,00 € / pv  
Kansainvälinen kilpailu 300,00 € / pv  

7.5.2 Kilpailujen hakuajat vuonna 2021 

Suomen Ampumahiihtoliitolle osoitetut seurojen hakemukset ampumahiihdon ja kesäampumahiihdon 
kansallisten kilpailujen järjestämiseksi kilpailukaudella 2020 – 2021 tulee olla toimitettuna liiton sähköiseen 
järjestelmään 1.7.2021 mennessä. 

Liitto pitää oikeuden hakea aiemmin kesällä näyttökilpailuja kilpailukalenterin rakenteen saamiseksi 
aiemmin valmiiksi.  

Kauden 2022-2023 SM-kilpailujen hakemukset tulee olla sähköisessä järjestelmässä 1.7.2021 mennessä  

Kansainvälisten kilpailujen hakuaika ilmoitetaan liiton kotisivuilla ja sähköpostilla, kun päivämäärät saadaan 
IBU:lta.  

SM-kilpailuiden kilpailulupamaksu määräytyy osallistujamäärän mukaan seuraavasti 

Kilpailu Osallistuja Maksu 

http://www.biathlon.fi/
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Ampumahiihto ja Ampumajuoksu Yleinen sarja ja vanhemmat 3,00 € / kilpailija / pv  
Nuoret (13–22-vuotiaiden sarjat) 2,50 € / kilpailija / pv  
Viestit kaikki sarjat 6,00 € / joukkue / pv 

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

 Nuoret 2,00 €/ kilpailija / pv 

7.6 Osanottomaksut kilpailukaudella 2020–2021 

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 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 

Jälki-ilmoittautumismaksu on 1,5-kertainen. 

7.7 Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit  

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2020–2021 ovat seuraavat. (huom. menee ikävuosittain) 
  
A-lisenssi sarjassa yli 18-vuotiaat kilpaileville ja vanhemmille 
B-lisenssi 12 vuotta - 17 vuotiaille  
Ampparipassi alle 15-vuotiaille, 2004 ja myöhemmin syntyneet  
Kertalisenssi kaikille sarjoille 

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 SAhL:n toimiston toimesta ja ne julkaistaan 
liiton kotisivuilla osoitteessa www.biathlon.fi  

SAhL:n hallitus on vahvistanut lisenssihinnat kaudelle 2020–2021  
 

Lisenssi Hinta vakuutuksen kanssa Hinta ilman vakuutusta 

A-lisenssi 140,00 € 76,00 € 

B-lisenssi 70,00 € 49,00 € 

Ampparipassi 20,00 € 15,00 €  

Kertalisenssi  45,00 € 30,00 € 

 

http://www.biathlon.fi/
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7.8 Kilpailujärjestäjän ja tuomarien koulutus   

Kilpailujärjestäjä- ja tuomarikoulutusten tavoitteena on parantaa suomalaisten kansallisten kilpailujen 
toimintaa  tapahtumajärjestämisen ja tuomaroinnin osalta.  

SM-kilpailuijen hakuprosessiin tulee vuoden 2020-21 aikana uusi hakumalli, jota testataan vuoden 2021 
aikana. Sen tarkoituksena on parantaa hakujen valmistautumista kandidaattiseuroille.  

Tavoitteet 

Kilpailujärjestäjän ja tuomarikoulutuksen rakennetta tarkennetaan vuodelle 2021.  
Tavoitteena luoda kolmiportainen järjestelmä, jolla taataan riittävä määrä tarpeeksi koulutettuja 
tuomareita/kilpailunjärjestäjiä kansallisen kilpailujärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi halukkaille syvempää 
tuomarikoulutusta haluaville tuetaan hakeutumista IBU:n koulutuksiin.  

 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Kilpailunjärjestäjä/tuomarikoulutus  
Koulutusrakenne vastaa kansallisen 
kilpailutoiminnan tarpeita.  
Varmistetaan tarvittava määrä 
koulutettuja tuomareita / 
kilpailunjärjestäjiä. 
Tarjotaan halukkaille mahdollisuuksia 
IBU:n koulutuksiin 

Materiaalin tarkistaminen ja 
päivittäminen vuosittain. 
Päivitetään koulutusten 
rakennetta vastaamaan 
kansallisen kilpailutoiminnan 
tarpeita.  

Koulutukset 
päivitetään vuoden 
2021 aikana.  

Koulutusten määrä 
Osallistujamäärät 
Uusien kouluttajien 
määrä 

Kilpailuvaliokunta 
Kenttäpäällikkö 
Toiminnanjohtaja  

SM-kilpailujen hakuprosessin 
uudistaminen 
Kilpailujen parempi suunnittelu, 
myöntöperusteiden vertailukelpoisuus 

Perusteiden työstö/läpikäynti 
seurojen kanssa 

Viestintä/hakuohjeet 

  

Viestintä kevät 2021 

SM-kilpailujen haku 
2023 tehdään uusilla 
perusteilla 

 
Toiminnanjohtaja 

Kilpailuvaliokunta 

Kansallinen kilpailutoiminta 
Kilpailujen haku selkeytyy ja aikataulutus 
tarkentuu. 
Kattavasti kilpailuja jokaisella alueella. 
Osallistujamäärien kasvattaminen. 
Kansallisen kilpailutoiminnan laadun 
parantaminen. 
Kansallisessa kilpailutoiminnassa 
huomioidaan IBU/kansalliset 
sääntömuutokset. 

Seurojen kannustaminen 
kilpailujen hakemiseen. 
Kilpailunjärjestäjän 
koulutukset. 
Kilpailukalenterin julkaisu  
Näyttökilpailujen 
huomioiminen kilpailuhauissa. 
Kansallisten kilpailusääntöjen 
aktiivinen päivittäminen 
vastaamaan kansainvälisten 
sääntöjen muutokset. 

Koko vuosi 2021 Kilpailujen määrä. 
 
Kilpailukalenterin 
valmistelujen 
aikataulut 
 
Osallistujamäärät 

Toiminnanjohtaja 
Kilpailuvaliokunta 
Kenttäpäällikkö 

7.9 Kansainvälinen kilpailutoiminta  

MM-kilpailut, Pokljuka 

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen tavoitteena Pokljukan MM-kisoista on mitali. Starttipaikkat MM-
kilpailujen henkilökohtaisille matkoille nousivat viime kauden maapistesijoituksen perusteella naisissa 
neljään, miehissä kiintiö on viimevuotiseen tapaan kolme.   
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Maailmancup 

Maailmancupiin osallistutaan starttipaikkakiintiöiden mukaan ja MM-kilpailuihin Slovenian Pokljukassa 
valmistaudutaan mahdollisimman hyvin. Menestys Pokljukan MM-kisoissa vaikuttaa vahvasti Pekingin 2022 
Olympialaisten maapaikkoihin. Kaudella 2020-2021 maailmancupissa naisilla on neljä starttipaikkaa, 
miehillä kolme henkilökohtaisilla matkoilla. Tavoitteena on sijoitukset viestijoukkueiden osalta naisissa 10. 
parhaan joukkoon, miehissä 12. parhaan joukkoon, ja koko kauden osalta miesten ja naisten sijoittuminen 
maapisteissä 15 parhaan joukkoon, jotta starttipaikat nousisivat kaudelle 2021-2022 neljään 
henkilökohtaisilla matkoilla. Tavoitteen täyttyminen edellyttää osallistumista ja hyvää onnistumista 
tasaisesti maailmancupeissa ja viestikilpailuissa. 

EM-kilpailut 

Yleisen sarjan avoimet EM-kilpailut käydään 24.-31.1.2021 Puolan Duszniki Zdrojssa. Kilpailuihin on 
tavoitteena osallistua kilpailukykyisellä joukkueella. 

IBU-cup 

IBU-cup alkaa 2020-2021 kaudella koronasta johtuen vasta tammikuun 2021 puolelta, ja kausi koostuu 
viidestä osakilpailusta kolmella eri paikkakunnalla. Resurssien puitteissa IBU-cupiin osallistutaan 
mahdollisimman laajalla ja laadukkaalla joukkueella. 

Nuorten MM 

Nuorten MM-kilpailut käydään Itävallan Obertilliachissa 24.2.-7.3.2020. Nuorten MM-kilpailuihin on 
tavoitteena lähettää viestijoukkueelliset urheilijoita kaikissa sarjoissa. 

Nuorten EM 

Vuoden 2021 nuorten EM-kilpailut on peruttu koronasta johtuen. 

IBU Junior Cup (alle 22-vuotiaiden sarja) 

Kauden 2020-2021 osalta Junior Cupin osakilpailut on peruttu koronasta johtuen. Kauden 2021-2022 
alkupuolella resurssien sen mahdollistaessa osallistutaan yhteen Junior Cupin osakilpailuun joulukuussa 
2021. 

EYOF 

Alun perin helmikuun alkuun suunnitellut Vuokatin Nuorten Talviolympiafestivaalit 2003-2004 syntyneille 
jouduttiin siirtämään syksyyn, uuden ajankohdan ollessa 11.-18.12.2021. Ampumahiihdosta kilpailuihin on 
tavoitteena lähettää erittäin kilpailukykyinen neljän tytön ja neljän pojan joukkue. 

Nuorten Suomi-Ruotsi maaottelu 

Maaottelu järjestetään vuonna 2021 Ruotsissa maaliskuussa. Maaottelun säännöt noudattavat aiempien 
vuosien mallia ja joukkueeseen valitaan 3+3 alle 15-vuotiasta urheilijaa ja 3+3 urheilijaa alle 17-vuotiaiden 
sarjaan.  
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8 VIESTINTÄ  

Suomen Ampumahiihtoliiton viestinnän osalta on tehty useita parannuksia ja muutoksia aiempien vuosien 
aikana. Vuodelle 2021 pyritään edelleen paremmin tavoittamaan kohderyhmät niin sisäisessä kuin 
ulkoisessa viestinnässä. Viestinnän osalta tavoitteena on, että Ampumahiihtoliiton ydinviestit ovat selkeästi 
esillä ja niitä tuodaan kohderyhmille niin nettisivujen, tiedotteiden, uutiskirjeiden, sosiaalisen median, 
koulutusten tai muiden tapahtumien kautta. Tällä mallilla pyritään saamaan mahdollisimman hyvä 
kattavuus toimintaan.  

Vuoden 2021 selvitetään ja ratkaistaan, miten tavoitetaan seuroista oikeat henkilöt, joita asia koskee.  

 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Viestintä 
Modernit ja ajantasaiset 
nettisivut. 
 
Viestintä tavoittaa kaikki 
kohderyhmät. 
 
Viestintä on ajankohtaista. 
 
Seurakäyntejä järjestetään eri 
teemoilla. 

Nettisivuja päivitetään 
aktiivisesti ja ne pidetään 
sisällöltään ajantasalla. 
 
Ajankohtaisista asioista 
tiedotetaan uutiskirjeessä. 
Kilpailukaudella hyödynnetään 
tiedottajaa.  
 
Liitto järjestää alueellisia 
seurakäyntejä. 
Seuroja kannustetaan 
aktiiviseen 
tapahtumaviestintään. 

Koko vuosi 
2021 

Uutiskirjeen 
lukijamäärä  
Sosiaalisen 
median 
tavoittavuus 
Seurakäyntien 
määrä ja 
osallistujat  

Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 
Lajipäällikkö 

Kriisiviestintä 
Valmius toimia nopeasti 
Oikeanlainen viestintä 

Koulutetaan liiton toimijat 
ohjeistuksen mukaan 
Roolien määrittäminen 
Viestintätapojen määrittäminen 

Kevät 2021 
 

Toiminnanjohtaja 
Puheenjohtaja 

Syrjintä-ja häirintätilanteet 

Tavoitteena, että 
ampumahiihto on täysin 
syrjintä- ja häirintävapaa laji 

Viestitään entistä paremmin 
ohjeistuksista ja käytänteistä 
häirintätapausten käsittelyyn ja 
ennaltaehkäisyyn. 

Viestitään tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 
pääkohdat kaikille liiton 
toiminnoissa mukana oleville. 

Vuosi 2021 

 

Kevät ja kesä 
2021 

 
Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
työryhmä 
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9 TALOUSARVIO 2021  

Vuodelle 2021 Ampumahiihtoliiton talousarvion pohjana ovat tiedossa olevat lähtökohdat ja hyödyntäen 
aiempaa toiminnan suunnittelua. Toimintasuunnitelma on huomioitu talousarviossa realistisesti. 
Toimintavuoden 2019 jäädessä n. 134 000€ alijäämäiseksi, vahvisti liiton kevätkokous kesäkuussa 2020 
päivitetyn budjetin, jolla taloutta pyritään tasapainottamaan.  

 

TOIMINTO Budjetti 2020 Päivitys 6/ 2020 Budjetti 2021 

Nuoriso ja harrasteliikunta 
 

  

Tuotot 124900 124900 175 000 

Kulut 251195 246195 310 050 

netto -126295 -121295 -135 050 

Huippu-urheilu    

Tuotot 410200 403100 463 550 

Kulut 980800 909000 1 016 000 

netto -570600 -505900 -552 450 

Järjestötoiminta    

Tuotot 152000  152000 192 000 

Kulut 180000 180000 188 000 

netto -28000 -28000 4 000 

Varainhankinta    

Tuotot 595000  595000 550 000 

Kulut 109500 109500 109 500 

netto 485500 485500 440 500 

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta 

   

Tuotot 0 0 0 

Kulut 1 500 1500 1 500 

netto -1 500 -1500 -1 500  
   

KOKONAIS-TUOTOT 1282100 1275000 1 376 050 

KOKONAIS KULUT 1522995 1446195 1 620 550 

             netto -240 895 -171195 -244 500 

AVUSTUKSET 245000 240000 250 000 

Yli-/Alijäämä 4105 68805 5 500 

 

 

 


