






















Varmistetaan 
seuratoiminnan riittävät 
resurssit jatkuvaan 
toimintaan

Seuratoimintaa kehitetään 
aktiivisesti vastaamaan 
2020-luvun harrastajien 
odotuksia

• Seurat tekevät vuosittain 
toimintasuunnitelman ja budjetin 

• Liitto työstää toimintasuunnitelmaan 
2-3 keskeistä asiaa, ym materiaali

• Liitto järjestää seuroille 
riittävästi koulutustoimintaa

• Jatketaan Olympiakomitean 
Tähtiseura -ohjelmaa suomalaisessa 
ampumahiihdossa

• Vuosittainen mittaus ja 
kehityksen seuranta

• Lajiesittelyjä järjestävät 
seurat

• Ekoaselainat
• Aluetoimintaan 

osallistuvat seurat/ 
määrä

• Kenttäpäällikkö
• Seuratoiminta-

valiokunta
• Seurat

Harrastajamäärät kasvavat 
kaikissa ikäryhmissä

• Jalkautetaan ja kehitetään luotuja 
toimintamalleja, joilla lajin aloittamista 
helpotetaan

• Varmistetaan lajin näkyvyyden ja 
harrastusmahdollisuuksista 
tiedottaminen (mm. lajiesittelyt)

• Varmistetaan  aseiden riittävyys 

• Vuoteen 2022 
mennessä

• Vuoteen 2022 
mennessä

• Napsu- leirit, Tuisku -
ampparikoulut ja 
järjestävät seurat

• Viestinnän määrä ja 
näkyvyys

• Harrastaja- ja 
lisenssimäärät

• Seurat

Parannetaan 
kilpailutoiminnan laatua 
vastaamaan 
kaikentasoisten
urheilijoiden tarpeita 

• Lisenssien tarkistus järjestelmän avulla.
• Ilmoittautumis-järjestelmä 

yhtenäiseksi
• Kilpailujärjestäjä– koulutus 
• Kilpailukalenterin suunnittelu (mm 

Cup-kilpailut, kansalliset-, alue- ja 
seurakilpailut)

• Vuosittain

• koko strategiakausi

• Järjestetyt kilpailut • Kilpailu-
valiokunta

• Seurat

Varmistetaan seura-
toiminnassa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
toteutuminen

• Epäasiallisen käytöksen 
ennaltaehkäisy koulutuksin 

• Erityisryhmien 
harrastusmahdollisuuksien kartoitus

• Läpi koko 
strategiakauden

• Seurakyselyt ja 
toimijoiden 
sukupuolijakaumat

• Kenttäpäällikkö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU









Ampumahiihdon 
valmennuksessa seurataan 
yhtenäistä valmennuslinjaa

• Luodaan toimenpiteet 
valmennuslinjan jalkauttamiselle

• Seura- ja aluekäynnit 
sekä tukimateriaalien tuottaminen

• Vuosittain • Valmennuskoulutukset,
osallistujamäärät ja 
koulutetut valmentajat 

Lajipäällikkö
Päävalmentaja/Liiton 
valmentajat
Valmennusvaliokunta

Tarjotaan suomalaisen 
valmennuksen tukitoimet 
seuratasosta ylöspäin.

• Päivitetään koulutukset 
vastaamaan valmennuslinjaa

• Huippu-urheilusuunnitelman 
toteuttaminen tukitoimenpiteineen

• Vuosittain • Koulutustilaisuuksien ja 
osallistujien määrät 

• Huippu-
urheilusuunnitelman 
tavoitemittaristo

Lajipäällikkö

Kattava kansallinen 
kilpailutoiminta

• Suunnitellaan kilpailutoimintaa 
tukemaan valmennuslinjan mukaista 
toimintaa

• Järjestetyt kilpailut ja 
niiden laatu

Lajipäällikkö / 
Päävalmentaja
Kilpailuvaliokunta

Urheilijoiden kehittymisen 
tukeminen 

• Luodaan taitomerkkijärjestelmä 
tukemaan valmennuslinjan mukaista 
harjoittelua.

Valmennusjärjestelmä 
tuottaa uusia menestyjiä 
aikuisten sarjoihin

• Valmennuslinjan mukainen 
valmennuksen toteuttaminen

• Valmennusjärjestelmän toimivuuden 
arviointi ja kv. benchmark

• Vuosittain

• 2023, 2026

• Arvokilpailumenestys
• Menestys IBU:n 

rankingeissa
• kv. benchmark

Lajipäällikkö
Päävalmentaja/ 
Valmennusjohto

Jatkuva menestys 
arvokilpailuissa ja 
maailmancupissa 

Viestijoukkueiden 
mukaisesti starttipaikkoja 
kv. kisoissa

• Huippu-urheilumenestyksen 
edellyttämien tavoitetasojen 
saavuttaminen niin harjoittelu- kuin 
kilpailukauden aikana (Valmennus, 
olosuhteet, tukitoimet, huolto)

• Vuosittain
• Arvokilpailumenestys
• Menestys IBU:n 

rankingeissa
Lajipäällikkö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU



Kansainvälinen huippu-
urheilutoiminta tähtää 
pitkäjänteiseen menestykseen  
ja riittäviin resursseihin.

• Huippu-urheilusuunnitelmasta 
muokataan konkreettinen työkalu 
toiminnan ohjaamiseen

• Yhteistyö Olympiakomitean ja muiden 
sidosryhmien kanssa

• Vuosittain • Huippu-
urheilusuunnitelman 
tavoitemittaristo

Lajipäällikkö
Päävalmentaja/
Valmennus-johto
Valmennusvaliokunta
Työvaliokunta

Aktiivinen aluetoiminta tukee 
valmennuslinjan mukaista 
toimintaa

• Aluetoimintaa kehitetään 
jatkuvasti vastaamaan seurojen ja 
valmennuslinjan tarpeita.

• Vuosittain • Aktiiviset alueet
• Alueleirien määrä
• Osallistujamäärät (Hlö ja 

seurat)

Seuravaliokunta
Kenttäpäällikkö
Valmennusvaliokunta
Valmennusjohto

Alueleirityksen aktiivinen 
toiminta

• Käynnistetään aluetoiminta ja 
alueleirit uuden aluejaon mukaan.

• Aluevalmennusryhmien kokoaminen 
riittävän monessa ikäryhmässä

• Vuosittain • Alueleirien määrä 
• Aluevalmennusryhmien 

määrä

Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö

Maantieteellisesti kattavat 
olosuhteet opiskelun ja 
harjoittelun yhdistämiseksi
(yläkoululeiritys, akatemiat, II-
asteen oppilaitokset yms.)

• Kartoitetaan ja kontaktoidaan
tärkeäksi koetut alueet ja niiden 
keskuskaupungit

• Huomioidaan ampumahiihdon 
nykyisten keskusten mahdollisuudet 

• Ikäluokkien parhaat OVK/NOV-
valmennuksen piirissä

• Vuoteen 2022 
mennessä

Toiminnanjohtaja
Lajipäällikkö
Kenttäpäällikkö

Maantieteellisesti kattava  II-
asteen oppilaitosverkosto, 
joissa on ampumahiihtolinja / 
mahdollisuus lajiharjoitteluun

• Akatemioiden ja kuntien kanssa 
tehtävä yhteistyö

• Alueiden ja II-asteen 
oppilaitosten koordinointi

• Vuokatin ja Joensuun 
urheilijamäärien seuranta

• Opiskelupaikkojen ja 
oppilaitosten seuranta

Toiminnanjohtaja
Lajipäällikkö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU







Suomessa on  kattava, 
toimiva, kehittyvä, 
lainsäädännön mukainen ja 
turvallinen 
olosuhdeverkosto

• Tehdään  suorituspaikkasuunnitelma 
radoista, ampumapaikoista, 
lumetuksesta, tavoitettavuudesta ja 
sosiaali- ja yleisötiloista.

• Muodostetaan lumilajien yhteinen 
verkosto olosuhteiden kehittämiseksi

• Seurat, SAhL, OK, SHL, kunnat, 
maakunnat, OKM

• 2021

• 2021

• Ampumahiihtoradat

• Rulla-ampumahiihto 
mahdollisuudet

• Ensilumen ladut + ah

• Säilölumiladut +ah 
mahdollisuus

• Toiminnanjohtaja, 
Liiton hallitus 
valiokunnat

• Kenttäpäällikkö

• Seuravaliokunta

• Valmennus-
valiokunta

• Kilpailuvaliokunta

Olosuhdeverkosto 
mahdollistaa ja tukee 
ampumahiihdon helppoa 
aloittamista, jatkamista, 
harrastajamäärän kasvua  
ja laadukasta  
valmentautumista

• Tarjotaan asiantuntija-apua 
seurojen olosuhteiden 
kehittämishankkeissa.

• Liitolla olemassa 
asiantuntijaverkosto, johon seura 
voidaan ohjata tukeutumaan

• Suorituspaikkasuunnitelman päivitys 
kehittämistarpeista 

• Koostetaan toimintaohje 
ampumaratahankkeen läpiviennistä

• Vuosittain

• Luodaan 2022 
mennessä

• Vuosittain

• 2021-2022

• Olosuhdetavoitteiden 
tavoitetaulukko

• Valiokunnat 

• Kilpailuvaliokunta

• Kenttäpäällikkö ja 
seuravaliokunta

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU







Lajissa käytettävät 
talousresurssit vakiintuvat ja 
lisääntyvät

• Tuetaan seurojen talousosaamista 
mm. järjestämällä koulutuksia

• Kehitetään yhdessä seurojen kanssa 
markkinoinnin ja varainhankinnan 
konkreettisia toimenpiteitä.

• Seuroihin palkataan koko/osa-
aikaisia työntekijöitä (ml. 
valmentajat)

• Tiedotetaan avoinna olevista julkisen 
rahan hauista 

• Vuosittain

• Jatkuva

• 2021-2026

• 2021-

• Omatoimisesti hankitun 
rahan määrä

• Tulobudjetin 
toteutuminen

• Palkallisten 
työntekijöiden määrä

• Seuratuen saajien 
määrät

• Toiminnanjohtaja 

• Lajipäällikkö

• Seuravaliokunta 

• Työvaliokunta

• Kenttäpäällikkö

Ampumahiihdon näkyvyys • Toteutetaan SM-kisojen striimaus 
livenä

• Toteutetaan ”kesä-kisa” cup

• Kansallisen kilpailutoiminnan 
markkinointi niin että tapahtumat ovat 
kiinnostavia.

• Kilpailunjärjestäjäkoulutuksia 
järjestäjä-seuroille kilpailujen 
onnistumiseksi.

• 2021-2022 kaudesta 
eteenpäin

• 2021 kesä-eteenpäin

• Vuosittain 

• Vuosittain

• Toteutetut striimaus/tv-
lähetykset

• Toteutunut cup

• Yleisömäärä kilpailuissa

• Järjestetyt koulutukset 

• Kisajärjestäjä/-seura

• Kilpailuvaliokunta

• Kenttäpäällikkö

• Lajipäällikkö, 
päävalmentaja ja 
valm valiokunta

• Järjestäjäseura

• Toiminnanjohtaja

Urheilijoiden, valmentajien ja 
huollon osaaminen 
ulkoisessa ja sisäisessä 
esiintymisessä sekä 
viestinnässä (ml some)

• Mediakoulutus- ja 
valmennustilaisuuksien järjestäminen

• Sitoutetaan toimimaan 
ammattimaisina lajin keulakuvina 
julkisuudessa (kilpailutapahtumat 
kotimaassa sekä mahdollisissa 
kumppanuus-tapahtumissa.

• Vuosittain • Toteutetut koulutukset • Toiminnanjohtaja, 
lajipäällikkö ja 
päävalmentaja

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU



Liitolla on kestävä talous. • Aktiivinen toiminta 
yhteistyökumppanuuksien 
sopimiseksi.

• Sopimusten saaminen 2-3 vuotisiksi 
kattavasti niin, että vuosittain olisi 
katkolla alle puolet sopimuksista

• Säännöllinen vaikuttaminen julkisiin 
sidosryhmiin julkisen rahoituksen 
kasvattamiseksi

• Varainhankinnan valmennus Liitossa 
ja jatkuvan 
varainhankintasuunnitelman 
ylläpito 

• Jatkuvaa

• Jatkuvaa

• Jatkuva

• Budjetti

• Julkisen rahoituksen 
osuus 
varainhankinnasta

• Toteutuneet sopimukset

• Toiminnanjohtaja

• Hallitus

• Kenttäpäällikkö

• Lajipäällikkö

• Hallituksen pj

• Työvaliokunta 

Suomen painoarvon ylläpito 
IBU:ssa ja IBU-maiden 
kanssa sekä jäsenyydet 
IBU:n toimielimissä 

• Osallistuminen IBU tilaisuuksiin

• Pohjoismaiden yhteistyön 
jatkuvuuden ylläpito

• IBU vaikuttajapositioiden hakeminen 
ja potentiaalisten ehdokkaiden 
tunnistaminen

• Jatkuvaa • Osallistumiset

• Tapaamiset

• IBU luottamustoimien 
lukumäärä 

• Puheenjohtaja

• Toiminnanjohtaja

• Työvaliokunta

M-Cup ja IBU-cup 
kilpailujen saanti 
säännöllisesti Suomeen

• Kansainvälisten kilpailujen laadukas 
toteutus 

• Suomen osakilpailujen 
kiinnostavuuden nostaminen 

• IBU:n ja EBU:n palaute • OC 

• Puheenjohtaja

• Toiminnanjohtaja

• OC ja SAhL

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU







Ampumahiihdossa 
toteutuu sukupuolten 
tasa-arvo ja 
yhdenvertainen kohtelu

• Jalkautetaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-projektissa päätetyt 
toimenpiteet Liiton ja seurojen toimintaan.

• Valintakriteerien työstäminen niin, että ne 
täyttävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
periaatteet.

• Toteutetaan viestintää lajissa toimiville 
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

• Säännöllinen seuranta tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteutumisessa Liiton  
toiminnassa

• Jatkuvaa

• Vuosittain

• Jatkuvaa

• Vuosittain

• Naisten osallistumisen 
kasvu seuratoiminnassa

• Hallituksen, valiokuntien & 
liiton sukupuolijakauma

• Urheilijakyselyiden 
tulokset ja palaute 

• Ohjeiden, linjausten ja 
normistojen 
dokumentointi Liiton 
kotisivulla

• Tutkimukset ja kyselyt

• Hallitus
• Toiminnanjohtaja 

Kenttäpäällikkö
• Lajipäällikkö
• Valmennusvaliokunta
• Varapuheenjohtaja

Yhdenvertainen 
mahdollisuus 
ampumahiihdon 
harrastamiseen

• Aikuisharrastustoiminnan kehitys
• Kehitetään alueellista ja taloudellista 

yhdenvertaisuutta
• Kehitetään soveltavan liikunnan 

mahdollisuuksia lajikokeiluin ja luodaan 
ohjeistus seuroille

• Jatkuvaa

• Aikuisharrastajien määrä
• Tutkimukset ja kyselyt

• Erityisryhmien lajikokeilut 
ja harrastajamäärät

• Kenttäpäällikkö
• Seurat
• Hallitus
• Kenttäpäällikkö
• Tasa-arvotyöryhmä

Ampumahiihdon 
harrastaminen on kaikille 
turvallista

• Ampumahiihdon turvallisuussääntöjä 
päivitetään lajin sääntöjen tai viranomais-
ohjeistusten muuttuessa.

• Järjestetään koulutuksia häirintään ja 
syrjintään puuttumisesta ja 
ennaltaehkäisemisestä.

• Liitolla on jatkuvasti päivitetty anti-
dopingohjelma. 

• Liitto tekee aktiivista yhteistyötä IBU:n, 
WADA:n sekä SUEK:n kanssa

• Vuosittain

• Vuosittain

• Jatkuva

• Jatkuva 

• Ohjeet ja säännöt Liiton 
kotisivulla ja niiden 
toimitus seuroille

• Häirinnän ja syrjinnän 
kokemusten määrä 
urheilija-kyselyissä

• Antidoping-ohjeistus 

• Kilpailuvaliokunta
• Hallitus
• Tasa-arvo työryhmä
• Toiminnanjohtaja
• Kenttäpäällikkö
• Lajipäällikkö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU



Ampumahiihtoperheen 
sisäinen roolitus ja 
työnjako on tunnistettu ja 
selkeä

• Liiton johtamisjärjestelmä on selkeä ja 
avoin

• Roolitus seurojen (ml. urheilijoiden 
henkilökohtaiset valmentajat), Liiton, 
Valmennuskeskusten ja 
urheiluakatemioiden väillä roolitetaan 
valmennusjärjestelmään

• Jatkuva

• 2021-2022

• Johtamisjärjestelmän 
toimivuus

• Vertaiskysely eri tahoille

• Toiminnanjohtaja

• Hallitus

• Valiokunnat 

• Seurat

Johtaminen on  avointa, 
vuorovaikutuksen 
mahdollistavaa ja 
tekijöitä kannustavaa

• Kaikilla alueille muodostetaan yhteis-
työorganisaatio ja sovitaan yhteyshenkilö 
Liitossa

• K 2021 alueseura-
päivien yhteydessä

• Palaute • Hallitus

• Toiminnanjohtaja

• ”Alueiden 
johtokunnat”

Nuorten ääni kuuluu ja 
näkyy lajin 
kehittämisessä ja 
toiminnassa

• Osallistetaan nuoret urheilijat lajin 
kehittämiseen kyselyillä, haastatteluilla, 
yms.

• Valiokunnissa on vähintään yksi alle 35-
vuotias urheilija

• Vuosittain • Kyselyt, haastattelut, 
tutkimukset

• Valiokunnat

• Kenttäpäällikkö

• Hallitus

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU MITTARIT VASTUU



Liite: Ampumahiihdon organisoituminen ja yhteistyö



Liite: Toiminnan viitekehys

Toimintaympäristö

Harrastus-, seura ja 
kilpailutoiminnan 

arvostukset ja 
kehitys Suomessa

Yhteiskunnan kehitys, 
eettisyys, kestävä 

kehitys ja turvallisuus

Talous ja lajin 
harrastamisen

olosuhteet

Visio
Arvot

Strategiset
tavoitteet

Kriittiset 
Menestystekijät 

Toimenpiteet, 
vastuut ja resurssit 

vastuualueittain

Toimijatahot
Seurat, seuratoimijat, 

valmentajat, 
harrastajat, kilpailijat

Yleisö, media, YLE ja 
some-kanavat

Yhteistyökumppanit

OKM, OK, KIHU, SUEK, 
Muut lajiliitot, 

Puolustusvoimat,
U-akatemiat 
oppilaitokset

Po-Ha, kunnat

IBU, WADA, InFront ja 
muut kv. toimijat

Henkilöstö ja
luottamushenkilöt



Liite: Liiton tavoitteiden toteutumista ohjaavat asiakirjat

Asiakirja Tarkasteluväli

Liiton strategia 2026 2 vuoden välein 

Liiton toimintasuunnitelma vuosittain

Liiton huippu-urheilusuunnitelma vuosittain

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1-2 vuoden välein

Liiton Antidoping-ohjelma vuosittain

Häirintätilanteiden ohjeistus vuosittain

OKM:n erityisavustusten hankesuunnitelmat 1-2 vuoden välein

Urlus-säätiön hankesuunnitelma vuosittain

IBU:n strategia ja toimenpideohjeet jäsenmaille

Olympiakomitean vastuullisuusohjelma


