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1 JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN 2022  
 
Suomen Ampumahiihtoliiton vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeiset lähtökohdat olivat liiton 
strategian 2026 ensimmäisen toimintavuoden toimenpiteet. Koronatilanne hankaloitti asioiden läpivientiä 
ja vaikutti ampumahiihdon harrastajamääriin. Lisenssimäärä taittui vuoden 2021 lievään laskuun. Lasku oli 
ampumahiihdossa lievempi kuin muissa kaikissa lajeissa. Vuoden 2022 lähtökohtana on selkeä toiminnan 
tehostaminen ja seurojen tukeminen harrastajamäärien nostamisessa entiselleen ja kasvuun.  
 
Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on tavoitteita, jotka pohjautuvat strategiaan 2026. Tavoitteet ovat 
muuttuneiden ympäristöolosuhteiden kannalta oleellisia. Liiton pitää varautua useaan skenaarioon, 
turvallisuus ja kestävä kehitys laajasti ajateltuna ovat toimenpiteiden keskiössä. 
 
Ampumahiihdon tavoitteet halutaan pitää korkealla. Uskomme, että työnteon kautta saavutamme 
tavoitteemme niin suorituspaikoilla kuin seuratyössä.  
  
  

1.1 Tilannearviointi 2021 toimintasuunnitelmasta  

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman tuloskorttimallin pohjalta tavoitteiden toteutumista voi seurata isojen 
tavoitteiden osalta konkreettisesti. Vuoden 2021 päätavoitteista selviydyttiin varsin hyvin.  Jo toisena 
kautena peräkkäin ampumahiihdon SM-kisoja ei voitu talvella järjestää.  Maailman-cupit (1 ja 2) 
Kontiolahdella järjestettiin ilman yleisöä.  IBU ja valtiovallan koronatukien myötä onnistuttiin välttämään 
taloudelliset menetykset.  

Lähtökohdat vuoden 2022 toiminnan suunnittelulle ovat toiveikkaat, toisaalta korona on edelleen 
vaikuttamassa yhteiskunnassa ja reagointivalmius tulee olla koko ajan. 

2021 aikana harrastajamäärän väheneminen on tunnistettu ja tiedostettu. Pääosin kilpailujen 
peruuttamiset vaikuttivat lisenssimääriin. Lähtökohtana pidetään, että kaikilla toiminnan tasoilla 
kiinnitetään erityistä huomiota harrastajamäärän palauttamiseen sekä lisäämiseen. 
 
Hallitus ja valiokunnat tekevät itsearvion toiminnastaan vuosittain ja sitä kautta pyritään saamaan kehitystä 
Liiton toimintaan.  Kokoukset pidettiin etäkokouksina pääasiassa.   

Ennuste on, että koronasta johtuneiden epävarmuuksien johdosta Liiton talous tulee olemaan lievästi 
alijäämäinen vuonna 2021. 

 

 

2 TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 TAVOITTEET 
 

2.1 Toiminnan painopistealueet  

Vuonna 2021 liiton painotukset ovat seuratoiminnan kehittäminen, kotimaan sekä kansainvälisen 
kilpailutoiminnan toteuttaminen menestyksellisesti, talouden tasapainon ylläpito, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen, kaikille turvallisen ja innostavan harrastamisen edistäminen, viestintä 
sekä vahvistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen.  
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Yhdessä-hengen luominen, johtamisen laadukas toteutus sekä menestystä aikaansaavan toimintatavan 
omaksuminen ovat keskiössä jokaisella toimijalla. 

Aluetoiminnan käynnistäminen ja saaminen aktiiviseksi on strategia 2026 tärkeä toimenpide.  
Aluetoiminnalla tuetaan seuratoimintaa. Valmennus-, aluekilpailut sekä yhteistyö ovat asioita, joilla 
uskotaan myös seuratyöhön tulevan tukea jotta voidaan vastata muuttuviin yhteiskunnan vaatimuksiin. 
Aluetoiminta leireineen pyritään saamaan nousemaan merkittäväksi tekijäksi seurojen yhteistoiminnassa. 

Seurakehittämisen tavoitteina ovat valmennuksen järjestäminen ja harrastusryhmien lisääminen. 
Yhdenvertaisuus periaatteet sisällytetään kaikkeen toimintaan. 
 
Kilpailutoiminnan tavoitteena on varmistaa laatu ja alueellinen kattavuus. Kilpailujärjestäjäkoulutuksia 
järjestetään tukemaan kilpailujen järjestämistä. Kansainvälisen kilpailutoiminnan osalta Suomen 
tavoitteena on saada kilpailukykyiset joukkueet kaikkiin IBU:n kilpailusarjoihin ja niissä menestyminen. 
 
Liiton talouden pitäminen edelleen tasapainossa on tärkeää. Oman pääoman lievä kasvattaminen on pitkän 
aikavälin tavoite. 
 
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista Suomalaisessa ampumahiihdossa jatketaan aktiivista työtä. 
2022 tavoitteena on naisten määrän lisääminen seura- ja liittotoiminnoissa, yhdenvertaisuuden 
toteutuminen kaikessa ampumahiihto-toiminnassa sekä nuorten urheilijoiden huomioiminen lajin 
kehittämisessä.  
 
Liiton keskeiset tavoitteet esitetään eri osa-alueiden tuloskorteissa. 

2.2 Liiton johtamisen rakenne 
 

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 niihin jäsenet seuroilta pyydettyjen ehdotusten pohjalta.  
Valiokuntien nimeämisessä huomioidaan tasa-arvonäkökulma. Hallitus nimeää valiokuntiin puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Tavoitteena on, että liiton säännöissä ja toimintasuunnitelmassa määritellyt 
tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti ja organisoidusti. Valiokunnat toimivat hallituksessa määritellyn 
johtamisjärjestelmän toimivaltuuksien puitteissa. Valiokuntien keskeinen tehtävä on valmistella esityksiä 
hallitukselle valiokunnalle määritellyn toiminnan osalta. Hallitus nimeää toimistosta henkilön valiokuntaan 
ja sihteerin. 
Työvaliokunnan tehtävänä on: talouden seuranta, henkilöstöasiat, operatiivisen johdon tukeminen Liiton 
toiminnan toteutuksessa sekä kansainvälinen toiminta yhdessä Liiton henkilöstön kanssa. Työvaliokunta 
tarvittaessa valmistelee yhdessä Liiton henkilöstön kanssa asioita hallitukselle. 
Yhteistyökumppanisopimusten hankinnan tukemisessa ja tekemisessä työvaliokunnalla on yhdessä 
toimiston henkilöstön kanssa tärkeä osallistumis- ja valvontavastuu. 
 
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. 
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2.3 Liiton kansainvälinen toiminta 

Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa-alue liiton toiminnassa. Vuoden 2021 aikana kansainvälistä 
toimintaa on pystytty edistämään, myös fyysisiä kokouksia ja tapaamisia on voitu järjestää. 
 
SAhL:n edustajia IBU:n eri työryhmissä ovat: 

Gender Equality- työryhmän jäsen  Toiminnanjohtaja Tapio Pukki 
Financial Advisory groupin jäsen  Puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki 
Medical Advisory Groupin jäsen   Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Katja Mjösund

   
 
Kaisa Mäkäräinen on toiminut IBU:n Biathlon Academyn kehittämisryhmässä. IBU:n TD-ryhmässä ovat Ville 
Haapala, Jaana Pitkänen ja Tomi-Pekka Riihivuori.  
 
Liitto jatkaa vahvaa vaikuttamista IBU:n toiminnoissa. IBU:n uuden strategian mukainen aktiivinen 
vuoropuhelu jäsenmaiden kanssa antaa tähän hyvän pohjan. Suomen osalta toiminta maailmancup-
järjestäjämaana on hyvällä tasolla. Erittäin tärkeää tulee olemaan hyvin järjestetyt maailmancup-
tapahtumat ja osallistuminen aktiivisesti IBU:n tapahtumiin ja niissä monipuolinen vuorovaikutus. 
 
Merkityksellistä on huomata, että IBU pyrkii kehittymään monipuolisesti huippu-urheilutoimintojen lisäksi 
vastuullisuudessa. Suomi hyötyy myös, kun osallistumme IBU:n myötä näihin toimintoihin. 
 
Pohjoismaiden ja lähialueen maiden ampumahiihtoliittojen johtoon pidetään yhteyttä säännöllisillä Teams- 
kokouksilla ja muilla tapaamisilla. IBU:n johtoon ja hallituksen jäseniin pidetään myös aktiivisesti yhteyttä. 
Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa Suomen painoarvoa kansainvälisesti IBU:n päätöksenteossa ja 
päätöksentekoelimissä. Painopiste on ampumahiihdon kehitys ja hyvien käytänteiden jakaminen. Lisäksi 
aloitetaan alueellisten pohjoismaisten kilpailujen osalta toiminta, painopisteenä nuoret.  

3 VASTUULLISUUS SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITOSSA 

Ampumahiihtoliitto huomioi vastuullisuuden kaikissa toiminnoissaan. Vastuullisuuteen liittyvät toimet ovat 
Liiton strategian ytimessä. Vastuullisuus tarkoittaa mm. ampumahiihdon olosuhteiden kehittämistä, 
järjestetään kaikille lajista kiinnostuneille mahdollisuus harrastaa ja kokeilla ampumahiihtoa, harrastamisen 
saavutettavuutta pyritään helpottamaan lisäämällä yhteistyötä muiden lajien kanssa. Olosuhteiden 
kehittämisellä tarkoitetaan myös toimenpiteitä fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön 
kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään rakentamaan toimintaympäristö, jossa sekä olosuhteet että 
toiminta ovat turvallisia. 

Vastuullisuuden kärkihankkeena Suomen Ampumahiihtoliitto tekee työtä sen eteen, että tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus toteutuvat ampumahiihdossa. Vastuullisen toiminnan osa-alueita lisäksi ovat häirinnän ja 
syrjinnän ennaltaehkäisy, ympäristöohjelma sekä antidopingtoiminta.  

3.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ampumahiihdossa 

Suomen Ampumahiihtoliitolla jatkuu erityishanke tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi 
suomalaisessa ampumahiihdossa. Hankkeen aikana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista on 
tutkittu ja tuloksista johdetaan toimenpiteitä ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Projekti on tiiviissä 
yhteydessä IBU:n tasa-arvoprojektiin. Projektia ohjaa ampumahiihdosta riippumaton asiantuntijoista 
koostuva ohjausryhmä. 
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä johtaa projektityöntekijä yhdessä työryhmän kanssa. Ohjausryhmä ohjaa 
projektin tavoitteen asettelua.  Projektityöntekijän vaihtuessa kesällä 2021 projektisuunnitelma päivitettiin. 
Projektille on asetettu kolme tavoitetta kevääseen 2022 mennessä. Niiden onnistumista tuetaan tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toimenpiteiden jalkauttamisella. Tavoitteet ovat: naisten määrän lisääminen seura- 
ja liittotoiminnoissa, yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikessa ampumahiihtotoiminnassa sekä nuorten 
urheilijoiden hyvä huomioiminen lajin kehittämisessä.  

Liiton toiminnassa vuonna 2022, erityishuomio kohdistuu naisiin ja nuoriin seuratoiminnassa. Naisten ja 
nuorten osallistumismahdollisuuksia ampumahiihtoon pyritään edelleen kehittämään. Kehitystyötä 
kohdennetaan naisten kyselyistä saadun palautteen perusteella ja toimenpiteitä jalkautetaan 
seuratoimintaan aluekäynneillä. Kyselyitä naisille toteutetaan kerran vuodessa kilpailukauden alkaessa. 
Tuloksia analysoimalla vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa päivitetään, ja toimenpiteitä kohdistetaan 
havaintojen perusteella.   

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jalkauttamista tehostetaan viestinnällä. Viestintä on toinen projektin 
keskeinen tavoite vuonna 2022. Kolmantena tavoitteena tietoisuutta yhdenvertaisuudesta pyritään 
edelleen lisäämään. Mm. joukkuevalinnoista ja niiden perusteista viestitään selkeästi. Urheilijoilta kerätään 
palautetta urheilijakyselyiden avulla, ja toimenpiteitä kohdennetaan tulosten analysoinnin mukaan.  

Tasa-arvotyöstä ja -projektista pyritään viestimään sekä sisäisesti lajiyhteisölle, että ulkoisesti medioille ja 
muille lajeille. Toimivia tasa-arvon edistämisen käytänteitä pyritään jakamaan kansainvälisen lajiliiton IBU:n 
hyödynnettäväksi. Projektin jalkauttamisvaiheeseen haetaan yhteistyökumppania, jonka tuella projektin 
tavoitteita pystytään aktiivisesti edistämään myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus on pysyvä periaate Liiton toiminnassa. 

Ampumahiihtoliitto on saanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaan rahoitusta Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä sekä IBU:lta. 

3.2 Häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy 

Turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa ampumapaikan lisäksi laajemmin turvallisen harrastamisen 
ympäristöä. Olosuhteiden kehittämisessä huomioidaan fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön 
turvallisuus. Vastuulliseen urheilutoimintaan kuuluvat toisten kunnioittaminen, kaikkien mukaan 
ottaminen, kannustaminen, tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä nollatoleranssi kaikenlaiselle 
kiusaamiselle. Suomen Ampumahiihtoliitolla ja sen jäsenseuroilla on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään. 

Vuoden 2021 tavoitteena oli lisätä viestintää ennaltaehkäisevistä toimista sekä toimenpiteistä, joilla 
tilanteisiin voidaan puuttua. Liiton tavoitteena on, että jokaisella harrastajalla ja lajin parissa toimivalla on 
oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Toiminnassa ei suvaita minkäänlaista epäasiallista käytöstä. Kaikki 
tapaukset ja ilmoitukset otetaan vakavasti ja selvitetään asiallisesti eri tahoja kunnioittaen. Liiton 
nettisivuilla on toimintaohjeet eri toimijoille mahdollisia häiriötilanteita varten sekä linkitys Väestöliiton Et 
ole yksin -tukipalveluun. 

Liitto pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään häirintää ja syrjintää sekä kannustaa avoimeen ja 
suvaitsevaan lajikulttuuriin. Epäkohtiin puututaan rohkeasti matalalla kynnyksellä. Seuratoiminnassa 
rohkaistaan avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin. Häiriötilanteita ehkäistään Liiton toimesta 
koulutusmateriaalein ja toimintaohjein. Häiriötilanteisiin puututaan välittömästi.  
Tietoutta pyritään edelleen lisäämään niin vanhempien, valmentajien, urheilijoiden kuin 
seuratoimijoidenkin keskuudessa. Liitto pyrkii selkeään viestintään häirinnän ja syrjinnän puuttumisen 
toimintaohjeistuksessa. Selkeiden käytänteiden myötä tietoisuutta aiheesta pyritään lisäämään, jotta 
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häiriötilanteisiin osataan puuttua. Häirinnän ja syrjinnän kokemusten tilannetta pyritään seuraamaan 
kyselyiden avulla. 

3.3 Suomen Ampumahiihtoliiton ympäristöohjelma 

Hallitus hyväksyi Liiton ympäristöohjelman syyskuussa 2021. Ympäristöohjelmassa on tavoitteet Liiton eri 
toiminnoille sekä toimijoille. Ympäristöohjelman tavoitteista juonnetaan toimintaohjeet vuodelle 2022. 
Keskeisenä tavoitteena on vähentää ampumahiihdon ympäristökuormaa, ja muuttaa toimintatapoja 
kestävämpään suuntaan. Toiminnan tavoitteena on ampumahiihdon olosuhteiden kehittäminen sekä 
lumiolosuhteiden turvaaminen tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaattein. 

Ympäristöohjelma on laadittu kehittyväksi asiakirjaksi.  Sen tavoitteet ovat vuoteen 2026 asti. Hallitus arvioi 
ympäristöohjelman edistymistä kokouksissa ja siitä raportoidaan seuroille vuosikokouksissa.  

3.4 Antidoping  

Suomen Ampumahiihtoliitto noudattaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n antidopingsäännöstöä. 
Ampumahiihtoliiton Antidopingohjelma on julkaistu vuonna 2020, ja se on saatavilla Liiton nettisivuilta. 
SUEK:n kanssa on sovittu, että Antidoping-ohjelmaan tehdään päivitykset vuoden 2022 aikana heidän 
kanssaan yhteistyössä.  
Tavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta reilun pelin periaatteet toteutuvat 
ampumahiihdossa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

3.4.1 Antidopingkoulutus 

Valmennusryhmille järjestetään vuosittain antidopingkoulutukset, joissa hyödynnetään SUEK:n 
asiantuntijoita. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilta edellytetään todistusta antidopingkoulutuksen 
suorittamisesta (Puhtaasti Paras -verkkokoulutus), joka on päivitettävä kahden vuoden välein. 
Kansainvälisen lajiliiton säännöstöt ovat juridisesti urheilijoita sitovia ja urheilijoiden tulee olla selvillä heitä 
koskevista säännöstöistä. 
 
 
 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus 

Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
edistäminen 
suomalaisessa 
ampumahiihdossa 

 

Jatketaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 
toteuttamista hallinnossa ja 
seuratoiminnassa. 
 
  

 

Koko vuosi 2022 

 

Seurakysely syksyllä 
2022 

 

Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 
Lajipäällikkö 
Valiokunnat 

Naisten määrän 
lisääminen Liiton ja 
seurojen toiminnoissa 

Aktiivinen kannustaminen osallistumisesta 
liitto- ja seuratasolla. 
Tiedottaminen.  
Aluekäynnit. 
Naisten osallistumisen helpottaminen 
valmennus ja ohjaajakoulutuksiin. 

Koko vuosi 2022 Vertailu naisten 
osallistujamääriin 2021 

Naisten kysely syksyllä 
2022 

Toiminnanjohtaja 
Hallitus ja seurat 
Kenttäpäällikkö  
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4 AMPUMAHIIHDON HARRASTAJAMÄÄRIEN KEHITYS 

Ampumahiihdon harrastajat ovat tärkein edellytys lajin, seurojen ja Liiton olemassaololle. Vuoden 2022 
aikana seuroissa toimitaan aktiivisesti nykyisten harrastajien mukana pysymiseksi ja uusien harrastajien 
hankkimiseksi.  

Liitto tukee seuroja toiminnoissa harrastajamäärän kasvattamiseksi. Seurojen käytössä on Napsu-
ampumahiihtoleirin, sekä Tuiskun Ampparikoulun materiaalit. Aikuisurheilijoita varten luodaan Aikuisten 
Ampparikoulun materiaalit seuroja varten. Liitto vastaa seurojen ekoaselainojen rahtikuluista kynnyksen 
madaltamiseksi lajiesittelyjen järjestämiseen. Seurojen toimenpiteiden lisäksi Liitto tukee ja kannustaa 
seuroja järjestämään lajiesittelyjä ja lajiin tutustumistapahtumia yhteistyönä aluetoiminnan kautta.  

Liitto jatkaa lajiesittelykierrosta myös vuoden 2022 aikana. Liitto tiedottaa seuroja lajiesittelyjen 
mahdollisuuksista ja ohjeista, kuinka lajiesittelykierroksen saa omalle paikkakunnalle. Lajiesittelykierroksen 

Yhdenvertaisuuden 
parantaminen 
ampumahiihdossa 

Yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan 
urheilijakyselyiden tuloksista.  

Aktiivista tiedottamista materiaaleista 
seuroille ja harrastajille. 

Kysely 
kilpailukauden ja 
harjoituskauden 
jälkeen.  

Osana toimintaa 
koko vuoden 2022 

Kevät ja syksy 2022 

Vertailu seurakyselyn 
kautta nykytilanteeseen 
loppuvuodesta 2022 

Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta  
Seurat 

Tasa-arvotyön 
jalkauttaminen osaksi 
toimintaa 

Aluekäynneillä viestitään seuroille 
käytännön toimenpiteistä osaksi 
seuratoimintaa. 
 
Tasa-arvotyö valiokunnissa. 

Aluekäynnit 2022 

 

Alkuvuosi 2022 

Seurakysely syksyllä 
2022 

Valiokunnan aktiivisuus 

Lajipäällikkö 
Seuravaliokunta 
Hallitus 

Häirintä ja syrjintä 

Turvallinen 
ampumahiihdon 
harrastaminen 

 

Varmistetaan, että urheilijoilla on tieto 
kaikista kanavista, jonne epäasiallisesta 
kohtelusta voi ilmoittaa. 

 
Luodaan tarkennetut toimenpiteet 
turvallisen harrastamisen varmistamiseksi 
seuroille ja liiton koulutuksiin. 

 

Alkuvuosi 2022 

 

Alkuvuosi 2022 

 

Urheilijakysely keväällä 
2022 

 

 

 

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuustyöryh
mä 

Lajipäällikkö 

Kenttäpäällikkö 

Ympäristöohjelma 

Ympäristöohjelmasta 
tiedottaminen ja 
jalkauttaminen osaksi 
toimintaa 

 
 
Päätöksenteossa huomioidaan 
ympäristöohjelman tavoitteet. 
 
Aluekäynneillä viestitään seuroille uusista 
toimintatavoista. 

 

Koko vuosi 2022 

 

Liiton sääntöjen ja 
kilpailusääntöjen 
vastaavuus 
ympäristöohjelman 
kanssa 

Aluekäyntimateriaalit 

 

Hallitus 
Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 

Antidoping 

Antidopingrikkomusten 
ennaltaehkäisy 
tiedotuksen ja 
koulutuksen avulla 

 
Antidoping-ohjelman päivitys yhdessä SUEK 
kanssa.  
 
Antidopingkoulutus huomioidaan 
valmentajakoulutusmateriaaleissa. 
 
Urheilijoita tiedotetaan vastuustaan 
antidopingasioissa. 

 

Koko vuosi 2022 

 

Puhtaasti Paras -
verkkokoulutuksen 
suorittaneiden määrä 

 

Hallitus        
Lajipäällikkö 
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ohella Liitto järjestää lajiesittelyjä Helsingin seudulla. Liiton järjestämissä lajiesittelyissä painotusta 
siirretään kouluista kohti urheiluseuroja, joissa yhteistyö erityisesti hiihtoseurojen kanssa on tärkeää. 
 
Vuoden 2022 aikana luodaan säännöt ja testataan ampumahiihdon harrastesarjaa kansallisten kilpailujen 
yhteydessä. Harrastesarja on tarkoitus saada käyttöön kansallisten kilpailujen yhteydessä kilpailukaudelle 
2022-2023. Samanaikaisesti luodaan ampumahiihtoon aikuisten harrastelisenssi, mikä on voimassa seuran 
harjoituksissa sekä alue- ja harrastesarjan kilpailuissa. Harrastelisenssi otetaan käyttöön kilpailukaudelle 
2022-2023. 

Ampumahiihtoliiton nuorisotoiminnassa on käynnissä Urlus-nuorisoprojekti.  
Suomen Ampumahiihtoliitto on asettanut nuorisoprojektille kolme päätavoitetta 2021–2024. 
 

1. Luodaan ampumahiihdon harrastamiseen laadukas, yhdenvertainen ja turvallinen 

toimintamalli.   

 
2. Ampumahiihdon olosuhteiden kehittäminen pääkaupunkiseudulla (laajennettu alue), 

josta saatavia hyötyjä sekä osaamista levitetään sekä Etelä-Suomen että myös kaikille 

muille alueille. 

 
3. Ampumahiihdon tunnettuuden ja vetovoima ylläpitäminen sekä edelleen lisääminen 

ensisijaisesti Suomen väkirikkaimmalla alueella, mutta myös valtakunnallisesti. 

Hankkeelle on oma toimintasuunnitelmansa ja sen rahoitus varmistuu vuosittain.  

Suomen Ampumahiihtoliitto jatkaa yhteistyötä Hiihtoliiton Lumipäivien kanssa lainaamalla ekoaseet 
kiertueen iltatapahtumiin.  
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5 SEURA- JA ALUETOIMINTA JA TAVOITTEET  

Suomalainen ampumahiihto perustuu seuroissa tehtävään työhön. Seuratoiminnan tulee olla aktiivista. 
Liitto pyrkii auttamaan jäsenseurojaan muun muassa koulutuksilla, seurakäynneillä, aluetoiminnalla sekä 
seurakehittämisen työkaluilla. 

5.1 Aluetoiminnan kehittäminen 

Ampumahiihtoliitto aloitti toimenpiteet aluetoiminnan käynnistämiseksi 6 alueella Suomessa. Strategian 
mukaisesti alueet ovat: Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi (EPAH), Itä-Suomi, Sisä-Suomi ja Varsinais-
Suomi. Alueet määrittävät tarvittaessa oman nimensä. 

Vuoden 2022 painopisteinä aluetoiminnassa on alueleirien, aluekilpailujen ja yhteisten aluetapaamisten 
toteutuminen. Alueleireillä saadaan seuraharjoituksia suuremmat harjoitusryhmät mikä parantaa lajin 
harrastamista, lisää mahdollisuuksia laadukkaaseen valmennukseen sekä kasvattaa lajin vetovoimaa 
harrastajien silmissä. Tavoitteena on, että alueet järjestävät aluekilpailuja, mikä on erityisen tärkeää 
nuorille ja vähemmän harrastaneille.  Alueellisella kilpailutoiminnalla pystytän vaikuttamaan taloudellisiin 
kuluihin lyhyempien matkojen johdosta. 

Aluetoimintaa ja alueleirejä tuetaan Liiton toimesta ohjaajakorvauksin sekä valmentajakoulutuksilla. Liitto 
kouluttaa jokaiselle alueelle vastuullisia valmentajia valmennuslinjan ja ammunnan linjauksen sisällöillä. 
Vastuulliset aluevalmentajat toimivat aluetoiminnan kautta oman alueensa valmentajakouluttajina ja 
yhteyshenkilöinä seuravalmentajille.  

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

1) Lajin kokeilumahdollisuuksen 
lisääminen 
 
 
  

Ekoaselainat seuroille ilman 
kustannuksia 
 
Aktiivista kannustamista 
lajiesittelyjen järjestämiseksi 
seuroille ja alueille 
 
Urlus lajiesittelyt  
- Lajiesittelykierrokset  
- PK-seutu projekti yhteistyössä 
muiden lajiseurojen kanssa 
 
Lajiesittelyjä kouluilla ja 
liikuntatapahtumissa. 

Koko vuosi 
 
 
 
Kevät ja kesä 
2022 
 
 
Koko vuosi 
Koko vuosi 

 
Kevät ja 
syyslukukaisi  

Osallistuneiden lapsien ja 
järjestäneiden seurojen 
määrä 
 
Lajiesittelyjen ja niihin 
osallistuneiden määrä 
 
 
Paikkakunnat, 
osallistuneiden määrä 

Kenttäpäällikkö, 
seuravaliokunta 
Alueet, seurat 

2) Harrastajamäärän kehittäminen 
kaikissa ikäryhmissä 
Lisätä lajin harrastajamääriä 
 
Helpottaa lajin kokeilemista  

Viestintä seuroille valmiista 
materiaaleista (Napsu, Tuisku ja 
aikuisten ampparikoulu). 
Tapahtuman viestintää Liiton, 
alueen ja seurojen toimesta. 
Seuroille ja alueille kannustusta 
kokeilemiseen.  

Huhti-lokakuu 
2022 

Leirin järjestäneiden  
seurojen määrä 
 
Osallistuneiden määrä 
seurojen  
 
Harrastajamäärien 
kehitys 

Kenttäpäällikkö, 
seuravaliokunta 
alueet, seurat 

3) Harrastesarja ja -lisenssi 
Parannetaan lajin harrastajien 
mahdollisuutta harrastaa lajia. 

Luodaan kansallisiin kilpailuihin 
harrastesarja sekä sitä tukemaan 
harrastajalisenssi, mikä on 
voimassa harjoituksissa sekä 
harrastesarjan- ja aluekilpailuissa  

harrastesarjan 
testaus kevät 
2022 
 
Lisenssi ja 
kilpailut 
marraskuu 
2022 

Osallistujamäärät 
Lisenssimäärät  

Kenttäpäällikkö  
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5.2 Ampumahiihdon olosuhteet 

Suomalaisen ampumahiihdon elinehto on toimivat ja kattavat olosuhteet, jotka mahdollistavat laadukkaan 
seura- ja kilpailutoiminnan. Ampumahiihdossa on keskityttävä muuttuviin vaatimuksiin ampumaratojen 
suhteen sekä varmistettava alueellisesti kattavat mahdollisuudet lajin harrastamiseen lumetusjärjestelmien 
yhteydessä. 

Vuoden 2022 aikana rakennetaan olosuhdetietokanta Liiton, seurojen ja harrastajien käyttöön. 
Tietokantaan pyritään saamaan oleellinen tieto ampumahiihdon harrastamispaikoista. Liitto selvittää 
seurojen ja kuntien ampumahiihdon käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat olosuhteiden kehityshankkeet 
ja tukee niitä mahdollisuuksien mukaan. 

Liitto on mukana Ympäristölupahankkeessa yhteistyössä Ampumaurheiluliiton, Suomen Metsästäjäliiton, 
Suomen Riistakeskuksen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa. Seurat voivat olla Liittoon 
yhteydessä ympäristölupa-asioiden merkeissä. Suomen Ampumahiihtoliiton jäsenseurat voivat anoa oman 
ympäristöluvan teettämistä Ympäristölupahankkeen toimesta.  

Liitto hakee erityisavustusta Etelä-Suomen olosuhteiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada Etelä-
Suomeen 1.11. auki oleva ensilumen rata ampumahiihtoradan yhteyteen. Hankkeeseen kutsutaan mukaan 
paikallinen Seura (lumilajit), Kunta, ym potentiaaliset ensilumen/varastolumen edelläkävijäpaikat 

Liitto osoittaa olosuhdeasiat ”asianosaiselle valiokunnalle” joka toimii asiantuntijana ampumahiihdon 
harrastamisen, kilpailutoiminnan ja aluetoiminnan osalta asiassa.   

5.3 Ampumahiihtokarnevaalit 

Ampumahiihtokarnevaalit järjestetään Vuokatissa ja mahdollisesti toisellakin paikkakunnalla vuonna 2022. 
Ampumahiihtokarnevaalien sisältöä kehitetään, jotta leiri on entistä houkuttelevampi lajin harrastajille sekä 
heidän vanhemmille.  A-maajoukkueen urheilijoita ja valmentaja pyritään myös saamaan paikalle.  

5.4 Seurakehittäminen 

Ampumahiihtoliitto jatkaa mukana Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa. Seuroja kannustetaan 
lähtemään mukaan kehittämisohjelmaan. Tähtiseura-ohjelma on laatujärjestelmä seuratoiminnan 
kehittämiseen. Ohjelma koostuu useista kokonaisuuksista, joilla seuran toimintaa saadaan kehitettyä 
kokonaisvaltaisesti. Liitto toimii yhteistyössä Hiihtoliiton kanssa Tähtiseura-ohjelmassa yhteisten 
jäsenseurojen toteutusten osalta. 

Liitto koordinoi vuonna 2022 aluetapaamisia.   

Viestitään seuroille Suomisport seurapalveluista ja niihin liittyvistä Olympiakomitean webinaareista. 
Kannustetaan seuroja ottamaan seurapalvelut käyttöönsä. 

 

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Aluetoiminnan aktivoiminen 
Alueet järjestävät aktiivisesti 
yhteisiä alueleirejä, -kilpailuja, sekä 
lajiin tutustumistapahtumia. 

-Ohjaajatuki alueleireille 
-Alueellisten valmentajien 
kouluttaminen valmennus- ja 
ammunnan linjausten mukaisesti 
-Viestintää alueellisista leireistä. 
- Aluekilpailujen kalenterin luonti 

-Koko vuosi 2022 
-Kevät 2022 
 
-Alueleirit 
Kesä ja syksy 2022 

Alueleirien ja 
aktiivisten 
alueiden määrä. 
 
Budjetin 
riittävyys. 

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 
Alueiden 
vastuuhenkilöt 
Seurat 
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-Seurayhteistyön koordinointi ja 
kannustaminen. 
-Alueellisten koulutustarpeiden 
kartoittaminen ja koulutusten 
järjestäminen. 

-Aluekilpailut kevät 
ja kesä 2022 

Suomessa on kattava, kehittyvä ja 
lainsäädännön mukainen 
turvallinen olosuhdeverkosto 

-Viimeistellään olosuhdetietokanta 
-Selvitetään seuroilta olosuhteiden 
kehitystarpeita ja Liiton tuen 
mahdollisuudet 
-Toimitaan aktiivisesti 
Ympäristölupahankkeessa 
-Perustetaan olosuhdevaliokunta 
seurojen kehityshankkeiden tueksi 

Kevät 2022 
 
 
 
Koko vuosi 

 Kenttäpäällikkö 
Olosuhdevaliokunta 
Seuravaliokunta 
Kilpailuvaliokunta 

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

-Kehitetään karnevaalien sisältöä ja 
ohjelmaa entistä 
houkuttelevammaksi 
-Tarjotaan ajankohtaista tietoa 
harjoittelusta ja sen 
oheistoiminnoista  

Tammi-maaliskuu 
-Markkinointi kevät /  
kesä 2022 
-Ohjaajat ja ohjelma 
kevät 2022 
Toteutus 21-
24.7.2022 

Osallistujien 
määrä 
Palautekyselyn 
tulokset 

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 
Lajipäällikkö 

Seuratoiminnan kehittäminen on 
aktiivinen osa seuratoimintaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympiakomitean Tähtiseura-
ohjelman käynnistäminen 
ampumahiihdossa 
 
 
 
Seurat ottavat Suomisport 
seurapalvelut käyttöön 

-Lisätään viestintää Liikunnan 
Aluejärjestöjen koulutuksista ja 
tukipalveluista 
-Luodaan seuroille valmis 
toimintasuunnitelman pohja 
-Viestitään seuratoimintaa 
helpottavista materiaaleista 
-Kannustetaan seuroja hakemaan 
Seuratoimintatukea  
 
 
Aktiivinen viestintä kehityshaluisten 
seurojen suuntaan ohjelman 
hyödyistä.  
Ohjelman käynnistäminen 3 seuran 
kanssa vuoden 2022 aikana 
 
Lisätään aktiivista viestintää 
Olypiakomitean seurapalveluiden 
webinaareista 

Kevät/syksy 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevät/kesä 2022 
 
 
 
 
Kevät ja syksy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tähtiseura-
ohjelmaan 
mukaan lähtevien 
seurojen 
lukumäärä 
 
Seurapalvelut 
käyttöönottavien 
seurojen määrä 

Kenttäpäällikkö 
seuravaliokunta 

Seura ja aluekäynnit 
Seurojen ja Liiton yhteistyön 
kehittyminen. 
Seurakentän tapaaminen. 
Valmiiden materiaalien 
esitteleminen.  

Järjestetään seura- ja aluekäyntejä, 
joissa aiheet seurojen ja alueiden 
tarpeiden mukaisesti 
 
Etätapahtumien mahdollistaminen 

Kevät ja syksy 2022 
  

Seurakäyntien 
määrä 
Osallistujien 
määrä 
Palautekysely 

Toiminnanjohtaja 
Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö 
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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 viestintää jatketaan vuonna 2022 aluekäynneillä. Jalkautus ja koulutukset pidetään 
talven/kevään 2022-2023 aikana, jolloin voidaan vaikuttaa harjoituskauteen 2022-2023.  

 

6.2 Ampumahiihdon taitomerkit  

Ampumahiihdon taitomerkkijärjestelmän valmistelee työryhmä.  Järjestelmä tulee sisältämään mitattavia 
taitoja sekä määrittää valmennuslinjan mukaiset harjoitteet, joilla kyseisiä taitoja voi kehittää. 

Taitomerkkijärjestelmä on osa valmennuslinjan suoritusten opettamista harrastajille sekä jalkauttamista 
seuravalmennukseen. Taitomerkit tulevat eri ikäryhmille sekä eri kehitysvaiheisiin. Taitomerkkien 
oikeaoppisista suorituksista tuotetaan videopankki. 

Vuoden 2022 aikana työstetään sähköinen järjestelmä taitomerkkejä varten sekä aloitetaan suoritustapojen 
sekä eri harjoitteiden videointi. Videoiden avulla lajin harrastajat ja valmentajat voivat opetella oikeita 
suoritustapoja sekä varmistaa sen, että taitomerkkisuoritukset mitataan kaikkialla samalla tavalla.  
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Ampumahiihdon Valmennuslinja -Ohjaajatuki alueleireille 
-Alueellisten valmentajien 
kouluttaminen valmennus- ja 
ammunnan linjausten mukaisesti 
-Viestintää alueellisista leireistä. 
- Aluekilpailujen kalenterin luonti 
-Seurayhteistyön koordinointi ja 
kannustaminen. 
-Alueellisten koulutustarpeiden 
kartoittaminen ja koulutusten 
järjestäminen. 

-Koko vuosi 2022 
-Kevät 2022 
 
-Alueleirit 
Kesä ja syksy 2022 
-Aluekilpailut kevät 
ja kesä 2022 

Alueleirien ja 
aktiivisten 
alueiden määrä. 
 
Budjetin 
riittävyys. 

Kenttäpäällikkö 
Seuravaliokunta 
Alueiden 
vastuuhenkilöt 
Seurat 

Ampumahiihdon taitomerkit -Luodaan sähköinen järjestelmä 
taitomerkkejä varten.  
-Luodaan materiaalipankki oikeista 
suoritustavoista 
-Aloitetaan suoritustapojen 
videoinnit tarpeellisilta osin 

Kevät 2022 
 
Kesä Syksy ja talvi 

 Kenttäpäällikkö 
Lajipäällikkö 
Taitomerkkityöryhmä 

 

6.3 Valmentaja ja ohjaajakoulutus 

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 virikkeellinen harjoittelu. Vuoden 2022 aikana kehitetään 
ohjaajakoulutuksesta laajennettu malli, jossa koulutuksen aikana painotetaan lasten ohjaamista 
konkreettisesti, sekä opetellaan materiaalien käyttöä. 
 
I-taso 
Vuoden 2022 aikana järjestetään 2 I-tason valmentajakoulutusta. Koulutukset järjestetään keväällä (touko-
kesäkuu) sekä syksyllä (elo-syyskuu). Koulutuspaikkakunta määritetään osallistujakartoituksen perusteella, 
jossa aiempien toteutusten sijainnit otetaan huomioon.  
 
II-taso 
II-tason valmentajakoulutukset on käynnistetty vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 ei järjestetä II-tason 
koulutusta, koska painopiste on III-tason koulutuksen toteuttamisessa. 
 
III-taso 
III-tason valmentajakoulutuksen materiaalit toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ensimmäinen 
Ampumahiihdon III-tason valmentajakoulutus aloitetaan kesällä tai syksyllä 2022. 
 
Biathlon Academy 
Suomen Ampumahiihtoliitto on aktiivisesti mukana IBUn koulutustarjonnan kehittämisessä. Kansainvälinen 
koulutustoiminta otetaan osaksi Liiton toimintaa, kun Biathlon Academy toiminta käynnistyy.  
 
Ampumahiihdon valmentajan ammattitutkinto 
Suomen Ampumahiihtoliitto jatkaa ammattivalmentajan tutkinnon suorittavien ampumahiihtovalmentajien 
tukemista vuonna 2022. Liitto tarjoaa valmennusstipendin yhdelle naiselle ja yhdelle miehelle. Stipendin 
saanti edellyttää hakemista ja sitoutumista Liiton valmennustoimintaan määräajaksi. 
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Valmentajakoulutuksissa huomioidaan tasa-arvoprojektin asettamat tavoitteet. Kaikkien koulutuksiin 
osallistuvien henkilöiden tulee suorittaa Olympiakomitean Vastuullinen Valmentaja-verkkokoulutus. 
 

6.4 Valmennusryhmät 

Liiton valmennusryhmiin valittavien urheilijoiden määrä vahvistetaan kilpailukauden 2021-2022 päätyttyä. 

Ryhmäjako pysyy 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 sekä varmistaa päivittäisvalmennuksen laadukas taso. Valmentautumisessa 

suunnataan katse alkavalle Olympiadille. Valmennuskauden 2022-2023 valintakriteerit julkaistaan liiton 

nettisivulla tammi-helmikuun vaihteessa 2022.  

6.5 Vuokatin Olympiavalmennuskeskus, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia 

Suomen Ampumahiihtoliitto on sitoutunut yhdessä usean lumilajin, Sotkamon kunnan ja Kuusamon 
kaupungin, sekä Vuokatin Urheiluopiston ja Olympiakomitean kanssa VRUA OVK:n kehittämiseen.  
OVK:n toiminnan ydintehtävä on luoda urheilijoille parhaat mahdolliset valmentautumismahdollisuudet, 
lisä-/tukipalvelut ja mahdollisuus myös opiskeluun. OVK:n toiminta on kolmijakoinen: 
Asiantuntijatoiminnot, Tutkimus- ja kehitystoiminnoista sekä Valmennusosaaminen.    

Vuokatin alueen kehittämissuunnitelma palvelee valmennuksen kehittämistä kansainvälisen tason 
harjoittelukeskukseksi Koulurinteen stadionhankkeen myötä. Hankkeen aikataulu on koronavaikutusten 
takia viivästynyt.   

OVK-osapuolten kanssa neuvotellaan jatkosopimus seuraavalle sopimuskaudelle vuoden 2022 aikana.  

 

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 
keväällä ja syksyllä  

Koulutuksiin osallistuneiden 
määrä 
Uusien seuratoimijoiden 
määrä. 

Kenttäpäällikkö 

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

Valmennusteemaiset 
seurakäynnit. 
 
Koulutusten alueellinen 
kattavuus 
 
Aktiivinen koulutustoiminta 

I-tason 
valmennuskoulutukset 
keväällä ja syksyllä. 
III-tason 
valmentajakoulutuksen 
materiaalit 
III-tason koulutuksen 
käynnistäminen 
 
Stipendihaku alkuvuosi 
2022 

Aktiivisten 1., 2 ja 3.. tason 
valmentajien määrä. 
 
Valmennuskoulutusten 
laadun ja laajuuden arviointi 
(VOK/KV) 

Lajipäällikkö 
Kenttäpäällikkö 
Valmennus-
valiokunta 
Valmennusjohto 
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6.5.1 Nuorten Olympiavalmentajat (NOV)  

Suomen Ampumahiihtoliitolla on kaksi harjoituskeskusta - Vuokatti ja Kontiolahti, joissa 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. NOV- valmentajien toimenkuvat määritetään lajiliiton ja Urheiluakatemian tarpeiden 
mukaan yksilökohtaisesti.  

6.6 Yläkoululeiritys 

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

Kilpailukaudelle 2021 – 2022 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 2021 - 2022 Suomenmestaruuskilpailut  

Ampumahiihdon SM-kilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Nuorten SM-kilpailut  5.-6.2.2022 Normaalimatka 
Yhteislähtö  

Ahveniston Ampumahiihtäjät 

Yleisen sarjan SM-kilpailut 26.-27.2.2022 Supersprint 
Lyhennetty normaalimatka 

Mikkelin Hiihtäjät 

Veteraanien SM-kilpailut 11.-13.3.2022 Viesti 
Pikamatka 
Normaalimatka  

Kauhajoen Karhu 

Yleinen ja Nuoret SM-kilpailut 25.-27.3. 
2022 

Viestit 
Pikamatka 
Yhteislähtö  

Oulun Hiihtoseura 

 

Kesän 2022 Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:  

 
KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Ampumajuoksun SM-kilpailut 
 

 

Viestit 
Pikamatka 
Normaalimatka (ei 
vahv.) 

Lahden Hiihtoseura 

 

Rulla-ampumahiihdon Suomenmestaruuskilpailut järjestetään seuraavasti:  

KILPAILUAIKA JA MUOTO KILPAILULAJIT KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut 
 

 

(ei vahv) Kontiolahden Urheilijat 



 

18 

 

7.3 Vuoden 2022 kansainväliset ampumahiihtokilpailut Suomessa 

Kilpailu Ajankohta Järjestäjä 

Maailmancup 8, Kontiolahti 3.-6.3.2022 Kontiolahden Urheilijat 

Veteraanien 22. Maailmankilpailut 
(MASTERS) 

14.- 20.3.2022 Kontiolahden Urheilijat 

Nuorten Olympiafestivaalit EYOF Vuokatti 20.-26.3.2022 Kainuun Liikunta, SoJy 

Kansainvälinen GP-kilpailu 11/2022 Kontiolahden Urheilijat  

Maailmancup 1 Kontiolahti 11/2022 Kontiolahden Urheilijat 

 

7.4 Lapua Junior Cup 

Lapua Junior Cup kilpailukaudella 2021–2022. Cupissa ovat mukana sarjat N/M 13, 15 ja 17. 

Lapua Junior Cup osakilpailut 2021-2022 

Saloisten Reipas 15.1.2022 

Oulun Hiihtoseura 16.1.2022 

Orimattilan Jymy  22-23.1.2022 

Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM) 5.2.2022 

Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM) 6.2.2022 

Larsmo IF 19.2.2022 

Himangan Urheilijat 20.2.2022 

Mikkelin Hiihtäjät  26-27.2022 

Oulun Hiihtoseura 26.3.2022 

  

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

7.5 EXEL Cup 

Kilpailukaudella 2021-2022 kilpaillaan uudessa Exel Cupissa. Cupissa ovat mukana sarjat M/N19, M/N22 ja 
M/N Yleinen. 

Exel Cup osakilpailut 2021-2022 

Kontiolahden Urheilijat 6-7.11.2021 

Kontiolahden Urheilijat 29.30.1.2022 

Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM-
nuorten sarjat) 5-6.2.2022 

Mikkelin Hiihtäjät (SM-Yleinen) 26-27.2.2022 

Oulun Hiihtoseura (SM) 26-27.3.2022 

 

7.6 Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2021– 2022 ja järjestäjien velvoitteet 
 

7.6.1 Kilpailulupamaksut kilpailukaudella 2020- 2021  

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

http://www.biathlon.fi/
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7.6.2 Kilpailujen hakuajat vuonna 2022 

Suomen Ampumahiihtoliitolle osoitetut seurojen hakemukset ampumahiihdon ja kesäampumahiihdon 
kansallisten kilpailujen järjestämiseksi kilpailukaudella 2022 – 2023 tulee olla toimitettuna liiton sähköiseen 
järjestelmään 1.7.2022 mennessä. 

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

Kauden 2023-2024 SM-kilpailujen hakemukset tulee olla sähköisessä järjestelmässä 1.7.2022 mennessä.  

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

SM-kilpailuiden kilpailulupamaksu määräytyy osallistujamäärän mukaan seuraavasti 

Kilpailu Osallistuja Maksu 

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 

7.7 Osanottomaksut kilpailukaudella 2021–2022 

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. 

7.8 Henkilökohtaiset kilpailuluvat, lisenssit  

SAhL lisenssiluokat kaudelle 2021–2022 ovat seuraavat. (huom. menee ikävuosittain) 
  
A-lisenssi sarjassa yli 18-vuotiaat kilpaileville ja vanhemmille 
B-lisenssi 12 vuotta - 17 vuotiaille  
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Ampparipassi alle 15-vuotiaille, 2007 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 2021–2022  
 

Lisenssi Hinta vakuutuksen kanssa Hinta ilman vakuutusta 

A-lisenssi 120,00 € 56,00 € 

B-lisenssi 60,00 € 39,00 € 

Ampparipassi 20,00 € - 

Kertalisenssi  45,00 € 30,00 € 

 

7.9 Kilpailujärjestäjän ja tuomarien koulutus   

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

Tavoitteet 

Kilpailujärjestäjän ja tuomarikoulutuksen rakennetta tarkennetaan vuodelle 2022.  
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 

http://www.biathlon.fi/
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Kansallinen kilpailutoiminta 
Kilpailujen haku selkeytyy ja aikataulutus 
tarkentuu. 
Kattavasti kilpailuja jokaisella alueella. 
Osallistujamäärien kasvattaminen. 
Kansallisen kilpailutoiminnan laadun 
parantaminen. 
Kansallisessa kilpailutoiminnassa 
huomioidaan IBU/kansalliset 
sääntömuutokset. 
 
 
Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu 
Suomisportin kautta 

Seurojen kannustaminen 
kilpailujen hakemiseen. 
Kilpailunjärjestäjän 
koulutukset. 
Kilpailukalenterin julkaisu  
Näyttökilpailujen 
huomioiminen kilpailuhauissa. 
Kansallisten kilpailusääntöjen 
aktiivinen päivittäminen 
vastaamaan kansainvälisten 
sääntöjen muutokset. 
 
Testataan Suomisport 
tapahtumailmoittautumista ja 
lisenssitarkistusta.  
Otetaan toimiva järjestelmä 
käyttöön aktiivisesti testien 
jälkeen 

Koko vuosi 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alkuvuosi 2022 
 
 
Kilpailukausi 2022-
2023 

Kilpailujen määrä. 
 
Kilpailukalenterin 
valmistelujen 
aikataulut 
 
Osallistujamäärät 

Toiminnanjohtaja 
Kilpailuvaliokunta 
Kenttäpäällikkö 

Aluekilpailut 
Seurat järjestävät aktiivisesti 
matalankunnyksen aluekilpailuja 
tukemaan laadukasta seuratoimintaa ja 
harrastustoimintaa 

Luodaan aluekilpailuille omat 
kilpailukalenterit Liiton sivuille 
-Kannustetaan seuroja ja 
alueita aluekilpailujen 
järjestämiseksi 

Talvi ja kesä Aktiiviset alueet 
Aluekilpailujen 
määrä 
Osallistujamäärät 

Kilpailuvaliokunta 
Kenttäpäällikkö 
Toiminnanjohtaja 
Lajipäällikkö 
Seuravaliokunta 

7.10 Kansainvälinen kilpailutoiminta  

Olympialaiset, Peking 
Suomen ampumahiihtomaajoukkueella on mitalitavoite Pekingin Talviolympialaisissa.  
Vähimmäistavoitteena on pistesija henkilökohtaisella matkalla sekä sekaviestissä. Joukkueen tavoitteena 
on sijoittua viesteissä (miehet, naiset, sekaviesti) 8 parhaan joukkoon.  

Maailmancup 

Maailmancupiin osallistutaan starttipaikkakiintiöiden mukaan. Kaudella 2021-2022 maailmancupissa naisilla 

ja miehillä on neljä starttipaikkaa. Suomen ampumahiihdon tavoitteena on sijoitukset viestijoukkueiden 

osalta naisissa 8.parhaan joukkoon, miehissä 6. parhaan joukkoon, ja koko kauden osalta miesten 

sijoittuminen maapisteissä 12 parhaan joukkoon ja naisten sijoittuminen maapisteissä 13 parhaan 

joukkoon. Tavoitteen täyttyminen edellyttää osallistumista ja hyvää onnistumista kauden aikana 

maailmancupin henkilökohtaisilla matkoilla ja viestikilpailuissa.  

EM-kilpailut 

Yleisen sarjan avoimet EM-kilpailut käydään 24.-30.1.2022 Saksan Arberissa. Kilpailuihin on tavoitteena 
osallistua kilpailukykyisellä joukkueella.  

IBU-cup 

IBU-cup kausi jatkuu normaalisti kaudella 2021-2022. Resurssien puitteissa IBU-cupiin osallistutaan 
mahdollisimman laajalla ja laadukkaalla joukkueella. Suomen ampumahiihtoliitto hakee IBU-cupista 
laajemmalla tasolla menestystä, jossa useampi urheilija olisi IBU-cup pisteillä ja urheilijat saavuttaisivat 
vähintään 3 kertaa top 10-sjoituksen henkilökohtaisilla matkoilla. Lisäksi tavoitteena maapisteissä nousu 
ylöspäin, miehet sija 11 ja naiset sija 12.  



 

22 

 

Nuorten MM 

Nuorten MM-kilpailut käydään 20.2.-2.3.2022. USA:ssa Soldier Hollowissa. Nuorten MM-kilpailuihin on 
tavoitteena lähettää viestijoukkueelliset urheilijoita kaikissa sarjoissa. Kisoista haetaan vähintään kahta top 
10 sijoitusta ja viestissä 8 parhaan joukkoon sijoittumista.  Kilpailuihin lähetettävän joukkueen urheilijoita 
arvioidaan kriittisesti, tavoitteena menestyminen vähintään 10-20 parhaan joukkoon kaikkien lähetettävien 
urheilijoiden osalta. 

Nuorten EM 

Vuoden 2022 nuorten EM-kilpailut järjestetään 17.1.-23.1.2022 Slovenian Pokljukassa. Kilpailut koskevat 
N22/M22 sarjaa. Kilpailuihin on tavoitteena lähettää kilpailukykyinen joukkue. Kilpailuista haetaan 
vähintään yhtä top 6 -sijoitusta henkilökohtaisilta matkoilta sekä viestijoukkueen sijoittumista 7 parhaan 
joukkoon. Joukkueen lähettäminen varmistetaan joulukuun lopussa. 

EYOF 

Nuorten Talviolympiafestivaalit järjestetään 2003-2004 syntyneille 20.3.-25.3.2022 Vuokatissa. 
Ampumahiihdosta kilpailuihin on tavoitteena lähettää erittäin kilpailukykyinen neljän tytön ja neljän pojan 
joukkue. Joukkueen tavoitteena on vähintään yksi top 6-sijoitus henkilökohtaisilta matkoilta sekä sijoittua 
viesteissä (pojat, tytöt) 7 parhaan joukkoon. 

Universiadit 

Vuoden 2022 Talviuniversiadit järjestetään 11.12.-21.12.2021 Sveitsissä. Kilpailuihin on tavoitteena lähettää 
kilpailukykyinen joukkue Olympiakomitean valintakriteerit huomioiden. Joukkueen lähettäminen 
varmistetaan marraskuun alussa.  

Nuorten Suomi-Ruotsi maaottelu 

Maaottelu järjestetään mahdollisesti 18.-20.3.2022 Sollefteåssa. Maaottelun säännöt noudattavat 
aiempienvuosien mallia ja joukkueeseen valitaan 3+3 alle 15-vuotiasta urheilijaa ja 3+3 urheilijaa alle 17-
vuotiaiden sarjaan.  Maaottelua pyritään laajentamaan muidenkin pohjoismaiden osallistumiseksi. 

8 VIESTINTÄ  

Suomen Ampumahiihtoliiton viestintää on kehitetty viime vuosina. Vuonna 2022 pyritään yhä paremmin 
tavoittamaan eri kohderyhmät niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Viestinnän tavoitteena on, että 
Ampumahiihtoliiton ydinviestit ovat selkeästi esillä ja niitä tuodaan kohderyhmille nettisivujen, 
tiedotteiden, uutiskirjeiden, sosiaalisen median, koulutusten tai muiden tapahtumien kautta. Mallilla 
pyritään saamaan mahdollisimman hyvä kattavuus toimintaan.  

Viestinnän tavoitteena on kehittää seuraviestintää vuonna 2022. Viestintää kohdistetaan, jotta tiedon 
saavutettavuus paranee. Viestinnän tavoitteena on olla ajankohtaista. Vuoden aikana selvitetään ja 
ratkaistaan, miten tavoitetaan seuroista oikeat henkilöt, joita asia koskee. Viestintää suunnitellaan ja 
toteutetaan kohderyhmän mukaan, jotta vuorovaikutus on toimivaa. 
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARIT VASTUU 

Viestintä 
Modernit ja ajantasaiset 
nettisivut. 
 
Viestintä tavoittaa kaikki 
kohderyhmät. 
 
Viestintä on ajankohtaista. 
 
Alueäyntejä 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 
2022 

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 2022 
 

Toiminnanjohtaja 
Puheenjohtaja 

Syrjintä-ja häirintätilanteet 

Matalan kynnyksen 
ilmoituskanavat ja niistä 
tiedottaminen 

Viestitään entistä paremmin 
ohjeistuksista ja käytänteistä 
häirintätapausten käsittelyyn ja 
ennaltaehkäisyyn. 

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

Vuosi 2022 

 

Painotus 
alkuvuosi 2022 

 
Toiminnanjohtaja 
Kenttäpäällikkö 

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
työryhmä 
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9 TALOUSARVIO 2022 

Vuoden 2022 Ampumahiihtoliiton talousarvion pohjana ovat vuoden 2021 taloustilanne ja näkymä vuoteen 
2022. Toimintasuunnitelma on huomioitu talousarviossa realistisesti ilman kansainvälisiin kilpailuihin 
liittyviä läpikulkueriä. 

 

TOIMINTO Budjetti 2022 Budjetti 2021 

Nuoriso ja harrasteliikunta   

Tuotot 144 200 175 000 

Kulut 263 055 310 050 

netto -118 855 -135 050 

Huippu-urheilu   

Tuotot 442 400 463 550 

Kulut 906 800 1 016 000 

netto -464 400 -552 450 

Järjestötoiminta   

Tuotot 131 000 192 000 

Kulut 181 000 188 000 

netto -50 000 4 000 

Varainhankinta   

Tuotot 475 000 550 000 

Kulut 79 500 109 500 

netto 395 500 440 500 

Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta 

  

Tuotot 0 0 

Kulut 1500 1 500 

netto -1500 -1 500  
  

KOKONAIS-TUOTOT 1 192 600 1 376 050 

KOKONAIS KULUT 1 431 855 1 620 550 

             netto -239 255 -244 500 

   

AVUSTUKSET 240 000 250 000 

Yli-/Alijäämä 745 5 500 

 


