
Suomen Ampumahiihtoliitto     Esitys 

Nimeämistoimikunta     25.11.2022 

  

Nimeämistoimikunnan esitys Suomen Ampumahiihtoliiton hallitukseksi   

Tausta 

Nimeämistoimikunta: puheenjohtaja Sakari Honkamaa, jäsenet Jaana Pitkänen ja Teemu Vesala. Sihteerinä 

Tapio Pukki.  

Nimeämistoimikunta teki pyynnön seuroille esityksiksi hallituksen täydentämiseksi. Toimikunta kokoontui 

21.11.2022 käsittelemään saadut esitykset ja muodostamaan oman esityksensä sääntöjen mukaisesta 

hallituksesta.  

Nimeämistoimikunta on esityksessään huomioinut mahdollisuuksiensa mukaan hallitukseen esitettyjen 

osaamisen sekä lajitaustan, maantieteellisen kattavuuden ja sääntöjen mukaisen sukupuolijaon.  

Nykyisestä hallituksesta varapuheenjohtaja Mika Kalliomaa sekä hallituksen jäsen Tomi-Pekka Riihivuori 

eivät olleet käytettävissä.  

 

Nimeämistoimikunta on päättänyt esittää Suomen Ampumahiihtoliiton hallituksen kokoonpanoksi 

seuraavaa.  

Puheenjohtaja   

jatkamaan Kalle Lähdesmäki   Seinäjoki 

Varapuheenjohtaja 

jatkamaan uudessa tehtävässä Tero Pyssysalo  Tuusula   

Hallituksen jäseniksi 

jatkamaan Matti Hakala   Hämeenlinna 

jatkamaan Anne Talvensaari-Mattila   Oulu 

uusi Kimmo Turunen    Kontiolahti   

uusi Riku Suikkanen   Säkylä/Hämeenlinna    

Hallituksessa jatkavat lisäksi 

Varapuheenjohtaja Heli Aikioniemi Rovaniemi 

jäsen Ari Jaatinen  Virrat 

jäsen Tanja Seppänen  Kuopio 

 

Nimeämistoimikunnan huomio: Koska uudeksi varapuheenjohtajaksi esitetään hallituksen ei-erovuoroista 

jäsentä Tero Pyssysaloa, niin yhden uuden hallituksen jäsenen kausi tulee olemaan 

erovuoroisuusperiaatteen takia yksi vuosi. Kausiasia jää liittokokouksen päätettäväksi.  

 

Liitteenä uusien ehdokkaiden tiiviit CV:t.  

  



Tero Pyssysalo 

Esittäjänä Tuusulan Voima-Veikot 

- Ampumahiihtoliiton hallituksen jäsen vuodesta 2021 

- Ampumahiihtoliiton seura- ja harrastevaliokunnan puheenjohtaja 2021 

- Tuusulan Voima-Veikkojen jäsen 20 v. ajan  

- Erittäin aktiivisesti ampumahiihdon parissa eri seuratehtävissä,  

johtokunnan jäsenenä lähes 10 vuoden ajan ja toimien myös seuran varapuheenjohtajana ja 

ampumahiihtojaoston puheenjohtajana.  

- TV-V:n ampumahiihtojaoston jäsenenä Tero Pyssysalo on toiminut vuodesta 2005 lähtien. 

- Pyssysalolla on ollut TV-V:n järjestämissä kilpailuissa useita erilaisia vastuutehtäviä ja hänellä 

Ampumahiihdon tuomarikortti.  

- Hän on aiemmin toiminut liiton seuratoimintavaliokunnassa sekä ampumahiihdon nuorten 

maaotteluissa huoltajana 

- Kolme lasta, jotka menestyneet erinomaisesti ampumahiihdossa ja saavuttaneet Suomen 

Mestaruuksia ja SM-mitalisijoja ampumahiihdossa ja ampumajuoksussa. 

- Työskentelee rakennusalalla tulosyksikön johtajana, omaa työstään vahvan osaamisen 

ja kokemuksen hallita kokonaisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

  

Riku Suikkanen 
 
Esittäjänä Säkylän Urheilijat  

- Suikkanen on toiminut viimeiset vuoden Porin Prikaatin apulaiskomentajana ja on tuossa 

tehtävässä osoittanut aktiivisuutta ampumahiihdon ja paikallisten olosuhteiden kehittämisessä. 

Suikkanen on osallistunut myös ampumahiihto- ja -juoksukilpailuihin Säkylän Urheilijoiden 

edustajana ja osoittanut kiinnostusta lajiamme kohtaan näin ollen myös henkilökohtaisella tasolla. 

 

- ye-eversti 

- Upseerin tutkinto 1992, yleisesikuntaupseerin tutkinto 2001 

- Nykyisin Porin prikaatin apulaiskomentaja, 1.1.2023 alkaen Pääesikunnan henkilöstöosaston 

apulaisosastopäällikkö  

- 30 vuoden kokemus Puolustusvoimissa esimies-, päällikkö-, komentaja-, johto-, asiantuntija- ja 

kehitystehtävissä 

- kansainvälinen kokemus 2 vuotta Pääesikunnan yhteysupseerina Yhdysvaltojen asevoimien Joint 

Staff -esikunnassa 2015-2017  

-  kilpailijakokemusta ampumahiihdosta, ammunnasta sekä kolmiottelusta nuorten sarjoissa sekä 

puolustusvoimien kilpailutoiminnassa ampumahiihdosta, sotilaspartiohiihdosta, ammunnasta sekä 

sotilas-5-ottelusta 

- Syntyisin Säkylästä, kasvattiseura ja viime vuosien aikana seurana Säkylän Urheilijat 

- Ahveniston ampumahiihtäjissä kokemusta seuran johtokunnan tehtävistä ja 

ampumahiihtokilpailujen toimitsijatehtävistä 1990-luvulla 

- Asuinpaikka Hämeenlinna  

- Harrastuksena monipuolinen liikunta 

 

 



Kimmo Turunen 

Esittävä seura: Kontiolahden Urheilijat 

- Naimisissa, kaksi lasta 

- Insinööri, Tuotantotekniikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2003) 

- Työkokemusta +20 vuotta kansainvälisen teollisuuden parissa 

- Esimiestehtävissä multikansallisissa organisaatioissa +10 vuotta 

- Johtotehtäviä kansainvälisessä tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa 

 

- Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja vuodesta 2018 

- Toimitusjohtaja Joensuun Seudun jäähdytetty latu Oy vuodesta 2020 

- 2020 teollisuuden parista täysipäiväisesti ampumahiihdon ja aluekehityksen tehtäviin Kontiolahden 

ampumahiihtostadionille 

 

- IBU TD ryhmän jäsen (IBU TD kortti) 2022 

- Kansainvälinen (IR) ampumahiihdon tuomarikortti (IBU IR) 2016 

Kokemus ampumahiihdosta/kilpailujärjestelyistä 

- Lukuisia vastuutehtäviä maailmancupeissa 2015-2022 välillä stadionpäälliköstä koko Kilpailun 

johtajan tehtäviin  

- Lukuisia kilpailunjohdon tehtäviä ampumahiihdon ja hiihdon SM-kisoissa sekä kansallisissa kisoissa 

 

Osaaminen 

- Suurimmat osaamisen alueet ampumahiihdon kehittämiseen liittyvät kansainväliseen toimintaan. 

Vahva IBUn organisaatiotuntemus sekä ymmärrys sen toiminnasta 

- Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö – avoin ja keskusteleva luonne 

- Vahva kokemus kilpailuiden järjestämisen vaatimuksista ja tarvittavasta osaamisesta sekä 

sääntötuntemus 

- Yritysmaailmasta opittu projektijohtaminen, yhteistyö sekä taloudellinen osaaminen 

- Nykyinen toimenkuvani mahdollistaa täysivaltaisen hallitustyöskentelyn koska ampumahiihto ja sen 

kehittäminen on osa työtä. 

  


