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AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJÄT RY:n 
2014 toimintakertomus 

 
1. Yleistä 
 
Ahveniston Ampumahiihtäjien urheilullisina tavoitteina vuonna 2014 oli menestyminen kansainvä-
lisissä arvokilpailuissa, saada urheilijoita ampumahiihtoliiton valmennusryhmiin, sekä saada mah-
dollisimman monia nuoria osallistumaan SM-kilpailuihin ja pitää seura SM-tasolla mitalikannassa. 
Uusien harrastajien löytäminen ja aktiivisen valmennustyön pyörittäminen oli myös tärkeä urheilu-
toiminnallinen tavoite. 
 
Toisena tärkeänä tavoitteena 2014 oli aktiivisen seuratoiminnan jatkuminen järjestämällä onnistu-
neita ampumahiihtotapahtumia, varmistamalla talouden tasapainoa mm. talkootoiminnan avulla 
sekä edistämällä lajin harrastusmahdollisuuksia Hämeenlinnan seudulla. 
 
2. Valmennustoiminta ja olosuhteet 
 
AAH:n valmennustoiminnan rungon muodosti viikoittaiset yhteisharjoitukset. Säännöllisiä harjoi-
tuksia järjestettiin talvella Ahveniston moottoriradalla tiistai- ja torstai-iltaisin. Kesällä ampumahar-
joitukset pidettiin pääasiassa Parolannummen ampumahiihtoradalla. Muita seuran yhteisharjoituksia 
järjestettiin mm. Hämeenlinnan seudun pyöräteillä tai Ahveniston moottoriradalla rullahiihtäen. 
Myös Lammilla järjestettiin harjoituksia. Harjoituksiin osallistui säännöllisesti n. 15-20 nuorta sekä 
aikuisia ampumahiihtäjiä. 
 
Aloitteleville ampumahiihtäjille tarkoitettua ”ampparikoulun” pitämistä jatkettiin vuonna 2014 ja 
viikoittaisia harjoituksia järjestettiin kesän ja syksyn ajan ampuen välillä normaaleilla pienoiskivää-
reillä ja välillä ekoaseilla. Harjoituksiin osallistui säännöllisesti 10-15 10-12-vuotiasta nuorta. Osa 
ampparikoululaisista osallistui myös menestyksekkäästi kilpailutoimintaan. 
 
Seuran urheilijat olivat mukana Suomen Ampumahiihtoliiton valmennusryhmissä seuraavasti: 
 
  SAhL:n  haastajamaajoukkue: Auli Kiskola 
     Mikael Koivunen 
     Artturi Pensasmaa 
 
  SAhL:n nuorten MM-ryhmä: Erika Jänkä 
     Jessika Rolig 
 
  SAhL:n eteläinen alueryhmä: Outi Haikama 
     Roope Nyström 
 
Lisäksi Vuokatissa järjestettyyn ampumahiihdon urheiluakatemialeiritykseen osallistuivat Jenni ja 
Maija Keränen.  
        
Seura järjesti harjoittelukauden aikana 3 leiriä: toukokuussa Rengon Suvipielisessä, heinäkuussa 
Viron Otepäässä ja syyskuussa Kiipulassa. Syyskuun leiri oli useiden hämeenlinnalaisten nuoriso-
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työtä tekevien seurojen yhteisleiri, johon osallistui lähes 50 nuorta. Lisäksi nuoria osallistui Vuoka-
tissa heinäkuussa järjestetyille ampumahiihtokarnevaaleille. 
 
Kesällä 2013 käynnistynyt valmennuksellinen yhteistoiminta useiden paikkakunnan urheiluseurojen 
välillä jatkui vuonna 2014 ja nuorille suunnattuja yhteisharjoituksia järjestettiin eri seurojen vetäjien 
yhteistoiminnalla. 
 
Marjut Rolig suoritti loppuun Suomen Ampumahiihtoliiton 2 tason ja Marja Kukonlehto 1 tason 
valmentajakoulutuksen.  
 
Vuonna 2013 armeijalta AAH:n ja Hattula-Tyrvännön reserviläisten ylläpitoon siirtynyt Parolan-
nummen ampumarata toimi pääosin AAH:n vuoden 2014 kesäkauden harjoituspaikkana. H-T:n 
reserviläisten kanssa järjestettiin Parolannummen ampumaradalla reserviläispiirin ampumajuoksu-
mestaruuskilpailut, joihin myös AAH:n junnut osallistuivat kilpailullisena harjoituksena. 
 
Moottoriradan ampumapaikan kehityshanke ei vuoden 2014 aikana edennyt, koska kaupunki käytti 
suunnitteluun varatut rahat muihin käyttötarkoituksiin.  
 
Seuralle hankittiin vuoden 2014 aikana useita käytettyjä pienoiskiväärejä, jotta mahdollistetaan 
aloittelevien junioreiden lajin harrastaminen. Ampuma-aselainsäädännön tiukennukset ovat vaikeut-
taneet nuorten alle 15-vuotiaiden asehankintoja eikä heidän vanhemmilleen voida lain mukaan 
myöntää aseenhankintalupaa lapsen harrastuksen vuoksi. 
 
3. Kilpailutoiminta 
 
Kilpailuihin osallistuminen jatkui vilkkaana ja se muodosti merkittävän osan seuran menoista.  
 
Vuoden 2014 SM-kilpailuissa (ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-ampumahiihto) saavutettiin 
yhteensä 18 henkilökohtaista ja 3 viestimestaruutta ja yhteensä 53 mitalia, joista 11 viesteistä. Li-
säksi AAH:n urheilijat saivat ampumasuunnistuksen SM-kilpailuista kullan, hopean ja kaksi prons-
sia. 
 
AAH:n urheilijoita oli vuonna 2014 edustamassa Suomea seuraavasti: 
 
Maailman cup ja IBU-cup:  

Matti Hakala osallistui useisiin MC- ja IBU-cup tapahtumiin niin talvella 2014 kuin 
alkutalvena kaudella 2014/15. Matin parhaat sijoitukset olivat MC-kilpailuissa 47. sija 
Pokljukan pikamatkalla ja IBU-cupissa 20. sija Brezno-Osrblien pikamatkalla. 
Auli Kiskola osallistui Beitostölenin IBU-cupkilpailuihin marraskuussa 2014. Paras 
sijoitus oli 53. 
Artturi Pensasmaa osallistui Obertilliachin IBU-Cupkilpailuihin joulukuussa 2014. Pa-
ras sijoitus oli 74. 
Jessika Rolig osallistui Obertilliachin IBU-cupkilpailuihin joulukuussa 2014. Paras si-
joitus oli 46. 

 
Nuorten MM-kilpailut USA:n Presque Islessä : 

Mikael Koivunen (M21), paras sijoitus 8. 
Erika Jänkä (N19), paras sijoitus 17. 
Jessika Rolig (N19), paras sijoitus 22. 

 
Nuorten alle 21-vuotiaiden EM-kilpailut Tsekin Nove Mesto: 
 Mikael Koivunen, sekaviestin 4. ja paras henkilökohtainen sijoitus 13. 
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 Jessika Rolig, sekaviestin 4. ja paras henkilökohtainen sijoitus 30. 
 
  
 
Junioreiden Ruotsi – Suomi maaottelu Sollefteåssa 
 Jenni Keränen, paras henkilökohtainen sijoitus 2. ja sekaviestissä 5.  

Maija Keränen, paras henkilökohtainen sijoitus 5. ja sekaviestissä 2. 
  
Kauden 2013-14 menestyksen perusteella Mikael Koivuselle annettiin keväällä 2014 jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnroothin lahjoittama ”urheilun ja isänmaan puolesta”- kiertopalkinto, joka luovute-
taan lupaavalle suomalaiselle nuorelle ampumahiihtäjälle. Kiertopalkinto on nyt kolmatta vuotta 
peräkkäin AAH:n urheilijalla Jessika Roligin saatua sen kauden 2012-13 ja Auli Kiskolan saatua 
sen kauden 2011-12 menestyksistä. 
 
Useat AAH:n urheilijat osallistuivat ja menestyivät mainiosti myös maastohiihdon SM-kilpailuissa 
ja Hopeasommassa.  
 
Kauden 2013-14 menestysten perusteella johtokunta jakoi keväällä 2014 seuraavat huomionosoi-
tukset: 
 
Paras miesurheilija: Mikael Koivunen 
Paras naisurheilija: Erika Jänkä 
Paras miespuolinen nuori: Seeti Salonen 
Paras naispuolinen nuori: Maija Keränen 
 
Keväällä 2014 AAH:n kunniapuheenjohtaja Hemmo Koivunen lahjoitti seuralle ”Hempan pytyn”, 
joka johtokunnan päätöksellä annetaan seuran parhaalle urheilijalle ikään ja sukupuoleen katsomat-
ta. Kauden 2013-14 seuran parhaaksi urheilijaksi johtokunta valitsi Mikael Koivusen.  
 
Lisäksi johtokunta päätti antaa Outi Haikamalle Osmo Koivun perikunnan kiertopalkinnon, joka on 
tarkoitettu nuorelle alle 17 v menestyvälle ampumahiihtäjälle. 
 
Hämeenlinnan kaupunki valitsi Erika Jänkän vuoden 2014 tyttöurheilijaksi. 
 
SVUL:n Hämeen piiri myönsi keväällä 2014 seuran johtokunnan hakemuksesta perinneapurahat 
seuraaville AAH:n urheilijoille: Auli Kiskola, Jessika Rolig, Matti Hakala, Atte Kiskola ja Mikael 
Koivunen sekä valmentaja-apurahan Marjut Roligille. 
 
4. Omat kilpailut 
  
AAH järjesti Ahveniston moottoriradalla kolmipäiväiset SM-ampumahiihdot 28.-30.3.-14, jotka 
samalla olivat valtakunnallisten nuorten Karhu cupin sekä junioreiden Lapua cupin osakilpailut.  
 
Ennätyksellisen vähälumisen talven vuoksi kisojen pitäminen vaati todellisen talkooponnistuksen. 
Oman tykityksen ja muun talkootyön lisäksi ostimme 6 hakerekallista tykkilunta Tammelan Rys-
keeltä. Kilpailut päästiin pitämään upeissa aurinkoisissa ja lämpimissä kevätkeleissä ja tapahtuma 
sai kiitosta niin kilpailijoilta, medialta kuin runsaslukuiselta yleisöltä. 
 
8.-9.2.-14 järjestimme 2-päiväiset kansalliset ampumahiihdot, jotka olivat XXI Heikki Hovin muis-
tokilpailut ja samalla nuorten MM-katsastukset. 
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Syksyllä 2014 AAH järjesti yhdessä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa ampumajuoksut Paro-
lannummen pienoiskivääriradalla.  
 
Seuratoiminnassa jäsenten mukanaolo on vakiintunut talkoiden, aktiivisen valmennustoiminnan ja 
kilpailujen järjestämisen ansiosta. Omien kilpailujen järjestämiseen osallistui yli viisikymmentä 
talkoolaista. 
 
5. Seuran talous ja hallinto sekä yhteistyökumppanuudet 
 
Vuonna 2014 AAH:n johtokunnan puheenjohtajana toimi Petri Rolig ja hänet valittiin syyskokouk-
sessa hoitamaan puheenjohtajuutta myös vuonna 2015. Olli Lehtimäki toimi seuran varapuheenjoh-
tajana, Anne-Mari Keränen sihteerinä ja Seija Hakala rahastonhoitajana vuonna 2014.  
 
Muina johtokunnan jäseninä vuonna 2014 toimivat: Kimmo Koivunen, Jari Simola, Marjut Rolig, 
Matti Hakala ja Jussi Keränen. 
 
Skal:n lahjoittama kiertopalkinto ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi annettiin vuonna 2014 
Vesa Nyströmille. 
 
Seuran puheenjohtaja Petri Rolig on kuulunut Hämeenlinnan urheiluakatemian johtokuntaan. 
 
Seuran talous perustui seuraaviin tulonlähteisiin: Kaupungin avustus, jäsenmaksut, naistoimikunnan 
talkootyö, muut talkootyö, kilpailujen järjestäminen sekä yhteistyösopimukset. 
 
Seura sai vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 4000 € seuratukea nuorten ampumahiihto-
toiminnan pyörittämiseen.  Tuen käyttöaika oli kevät 2013- kevät 2014 ja seura on raportoinut tuen 
avulla toteutetusta toiminnasta ministeriölle tuen myöntämiseen liittyvien sääntöjen mukaisesti. 
 
Keväällä 2014 onnistuttiin jatkamaan seuralle taloudellisesti merkittäviä yhteistyösopimuksia Kiil-
lon, Kultakeskuksen, Lammi Kivitalojen ja Paccorin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 
edelleen AAH:n seuratoimintaa, kasvattaa seuran nuorista ampumahiihtäjistä niin urheilussa kuin 
elämässä menestyviä yksilöitä sekä varmistaa urheilijoidemme menestys niin kotimaisissa kuin kv. 
kilpailuissa.  
 
Nonamen kanssa kaksi vuotta voimassa ollutta seura-asusteiden yhteistyösopimusta jatkettiin vuo-
della eli kattamaan kauden 2014-15.  
 
Talkootoiminta  muodostaa merkittävän osan seuran talouden varmistamisesta. Naistoimikunta vas-
taa mm. omien kilpailujen ja seuran talkoiden ravintohuollosta sekä myyvät palvelujaan ulkopuoli-
sille tapahtumille. Vuonna 2014 talkootyönä on käyty mm. Prisman avajaisissa sekä Autokeskuksen 
esittelypäivässä paistamassa makkaraa tapahtumiin osallistuville. 
 
Vuonna 2014 seuralaiset kävivät talkootyönä mm. levittämässä Kanta-Hämeen hengitys ry:n Suvi-
ranta-leirikeskuksen piha-alueelle kivituhkaa. Lisäksi seura on käynyt järjestämässä eko-
aseammuntatilaisuuksia niin osana em. yhteistyösopimuksia kuin erillisinä tilaisuuksina. Etelä-
Hämeen Osuuspankille seuran talkoolaiset järjestivät lasten Hippo-Hiihdot. 
 
Suomen Ampumahiihtoliiton nuorisopäällikkö Tapio Pukki oli AAH:n pyynnöstä esittelemässä 
ampumahiihtoa ekoaseiden avulla Kiipulassa järjestetyssä eri lajien leiritapahtumassa. 
 
Vuonna 2014 AAH järjesti SM-ampumahiihdot Hämeenlinnassa. SM-kilpailuihin liittyvien tulojen 
ja  menojen vuoksi seuran talousarvio vuodelle 2014 oli selvästi normaalia suurempi noin 75000 
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euroa. Huolimatta vaikeiden lumiolosuhteiden nostamista SM-kilpailukustannuksista onnistuttiin 
varainhankinnan tuottojen, kaupungin tapahtuma-avustuksen ja seuratoimintaan liittyvän omavas-
tuujärjestelmän ansiosta tekemään 12773 euroa ylijäämäinen tulos. 
 
6. Yhteenveto 
 
Vuonna 2014 AAH:n urheilijoiden menestys SM-kilpailuissa jatkui huimana.  Kaikkiaan seuramme 
urheilijat saavuttivat 57 SM-mitalia, joista 22 oli kultaisia. Kansainvälisissä kilpailuissa AAH:lla oli 
hyvä edustus ja urheilijamme saavuttivat lupaavia tuloksia. Ahveniston Ampumahiihtäjien rooli 
Suomen ampumahiihdossa on vuosia ollut erittäin merkittävä eikä vuosi 2014 tehnyt poikkeusta.  
 
Yhteistoiminta Hämeenlinnan kaupungin, Puolustusvoimien sekä alueen seurojen ja yhteisöjen 
kanssa on jatkunut kiinteänä. Kaupungin ja Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa pyöritetty tykkilu-
men valmistus mahdollisti jälleen onnistuneet hiihto-olosuhteet Ahveniston moottoriradalla  ja kau-
pungin kanssa käynnissä oleva keskustelu moottoriradan ampumapaikan modernisoinnin suunnitte-
lusta antaa uskoa olosuhteiden edelleen kehittymisestä. Parolannummen ampumarataa hoidetaan 
sujuvassa yhteistyössä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa. 
 
Seuramme jäsenet osallistuivat hienosti talkoisiin ja naistoimikunnan työ on edelleen seuran toi-
minnalle ensiarvoisen tärkeää.  
 
Vuonna 2015 seuran toimintaa tullaan jatkamaan syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitel-
man mukaisesti pitkälti samoilla hyviksi havaituilla linjoilla.  
 
 
Liitteenä muutama kuva Hämeenlinnan SM-ampumahiihdoista. 
 
Sivu 6/ Yläkuva: SM-pikamatka: 1. Kaisa Mäkäräinen, 2. Annukka Siltakorpi, 3. Sanna Markkanen 
Sivu 6 / Alakuva: Naisten SM-viestin voittajat: AAH. Vasemmalta: Erika Jänkä, Jessika Rolig ja 
Auli Kiskola 
 
Sivu 7 / alakuva: N15-sarjan SM-viestin kakkoset: AAH.  Vasemmalta: Hilda Kukonlehto, Sanni 
Kuusinen ja Maija Keränen 
 
Sivu 8 / yläkuva: M13-sarjan SM-viestin AAH:n edustajat Matias Lautamäki, Taavi Nyström ja 
Seeti Salonen 



 6 



 7 



 8 

 


