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AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJÄT RY:n 
2016 toimintakertomus 

 
1. Yleistä 
 
Vuosi 2016 oli Ahveniston Ampumahiihtäjien 39. toimintavuosi ja sen urheilullisina tavoitteina oli 
menestyminen arvokilpailuissa, saada urheilijoita ampumahiihtoliiton valmennusryhmiin, sekä saa-
da mahdollisimman monia nuoria osallistumaan SM-kilpailuihin ja pitää seura SM-tasolla mitali-
kannassa. Uusien harrastajien löytäminen ja aktiivisen valmennustyön pyörittäminen olivat myös 
tärkeä urheilutoiminnallinen tavoite. 
 
Toisena tärkeänä tavoitteena oli aktiivisen seuratoiminnan jatkuminen järjestämällä onnistuneita 
ampumahiihtotapahtumia, varmistamalla talouden tasapainoa mm. talkootoiminnan avulla sekä 
edistämällä lajin harrastusmahdollisuuksia Hämeenlinnan seudulla. 
 
Keväällä 2015 AAH valittiin yhdessä Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa Suomen Ampumahiihto-
liiton ja Suomen Hiihtoliiton ”Lumilajit Liikuttaa”- hankkeen pilottiseuroiksi kaudelle 2015-16. 
Keväällä 2016 seuroille myönnettiin jatkokausi ja hanke jatkuu kevääseen 2017. 
 
OKM myönsi AAH:lle yhdessä Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa yhteensä 6000 euroa seuratukea 
vuodelle 2016. Seuratukea haettiin nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen. Seurat hakivat syk-
syllä 2016 OKM:n seuratukea myös vuodelle 2017. 
 
2. Valmennustoiminta ja olosuhteet 
 
AAH:n valmennustoiminnan rungon muodosti viikoittaiset yhteisharjoitukset. Säännöllisiä harjoi-
tuksia järjestettiin talvella Ahveniston moottoriradalla maanantai- ja torstai-iltaisin. Kesällä ampu-
maharjoitukset pidettiin pääasiassa Parolannummen ampumahiihtoradalla. Muita seuran yhteishar-
joituksia järjestettiin mm. Hämeenlinnan seudun pyöräteillä, Aulangon portaissa ja Ahveniston 
moottoriradalla rullahiihtäen. Harjoituksiin osallistui säännöllisesti n. 15-20 nuorta sekä aikuisia 
ampumahiihtäjiä. 
 
Aloitteleville ampumahiihtäjille tarkoitettua ”ampparikoulun” pitämistä jatkettiin vuonna 2016 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  A-maajoukkue  Auli Kiskola 
 

Sahl:n talenttiryhmä  Erika Jänkä 
     Jessika Rolig 
 
  Sahl:n nuorten MM-ryhmä: Jenni Keränen 
     Maija Keränen  
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Lisäksi Vuokatissa järjestettyyn ampumahiihdon urheiluakatemialeiritykseen osallistuivat Outi 
Haikama, Onni Mäkelä ja Seeti Salonen.  
        
Seura järjesti harjoittelukauden aikana 3 omaa leiriä ja oli mukana järjestämässä kahta yhteisleiriä. 
Omat leirit olivat toukokuussa Hämeenlinnan Osuusmeijerin Karikossa, heinäkuussa Viron Ote-
päässä ja joulukuussa Imatralla.  
 
Lokakuussa oli useiden hämeenlinnalaisten nuorisotyötä tekevien seurojen yhteisleiri Janakkalan 
Kiipulassa: Leirille osallistui lähes 50 nuorta ja paikalla oli esikuvina AAH:n Matti Hakala ja souta-
jien Robert Ven. Marraskuussa järjestettiin Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa lasten ja nuorten 
yhteisleiri Leppävirralla.  
 
Valmennuksellinen yhteistoiminta useiden paikkakunnan urheiluseurojen välillä jatkui ja nuorille 
suunnattuja yhteisharjoituksia järjestettiin eri seurojen vetäjien yhteistoiminnalla.  
 
Kesällä ja syksyllä 2016 lisättiin valmennusyhteistyötä Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa osana 
”Lumilajit liikuttaa”- projektia. Myös vuodelle 2016 myönnetty OKM:n seuratuki nuorisotoiminnan 
kehittämiseen edesauttoi uusien harrastajien rekrytointia ja nuorten harrastustoiminnan lisäämistä. 
 
Jussi Keränen suoritti 2015-2016 Suomen Ampumahiihtoliiton kakkostason valmentajakoulutuk-
sen.  
 
AAH:n ja Hattula-Tyrvännön reserviläisten ylläpidossa oleva Parolannummen ampumarata toimi 
pääasiallisena kesäkauden harjoituspaikkana.  
 
Seuralla on useita pienoiskiväärejä, jotta mahdollistetaan aloittelevien junioreiden lajin harrastami-
nen. Ampuma-aselainsäädännön tiukennukset ovat vaikeuttaneet nuorten alle 15-vuotiaiden ase-
hankintoja, mutta seuran aktiiviset nuoret urheilijat ovat saaneet kiitettävästi lupia omille aseille. 
 
3. Kilpailutoiminta 
 
Kilpailuihin osallistuminen jatkui vilkkaana ja se muodosti merkittävän osan seuran menoista.  
 
Vuoden 2016 SM-kilpailuissa (ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-ampumahiihto) saavutettiin 
yhteensä kaikkiaan 52 mitalia, joista 19 henkilökohtaista ja 3 viestimestaruutta, 15 henkilökohtaista 
hopeaa ja 2 viestihopeaa sekä 10 henkilökohtaista pronssia ja 3 viestipronssia.  
 
Lisäksi AAH:n nimissä ampumasuunnistuksen SM-kilpailuissa saavutettiin 4 kultaa, 3 hopeaa ja 
yksi pronssi. 
 
AAH:n urheilijoita oli vuonna 2016 edustamassa Suomea seuraavasti: 
 
MM-kilpailut, Holmenkollen, Norja: 

Auli Kiskola, mukana viestissä, jossa Suomi sijoittui sijalle 17. 
 
Rulla-ampumahiihdon MM-kilpailut, Otepää, Viro. 

Erika Jänkä ja Auli Kiskola ottivat pronssia alle 21-vuotiainen sekaviestissä. Henkilö-
kohtaisissa kilpailuissa Erika oli parhaimmillaan 10. ja Auli 14. 
Matti Hakala oli pikamatkalla 48. 

 
Maailman cup:  
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Auli Kiskola debytoi maailman cup-kilpailuissa Saksan Ruhpoldingissa tammikuussa 
2016. Ruhpoldingin lisäksi Auli kilpaili MC:ssa maaliskuussa Khanty-Mansiyskissa ja 
syksyllä Östersundissa ja Nove Mestossa. Paras sijoitus oli Khanty-Mansiyskin pika-
matkan 61. sija. 
Matti Hakala osallistui Canmoren ja Presque Islen MC-osakilpailuihin helmikuussa 
2016. Matin paras sijoitus henkilökohtaisilla matkoilla oli 84. sija Canmoren pikamat-
kalla. 
Mikael Koivunen osallistui Ruhpoldingin MC-osakilpailuun tammikuussa 2016 ollen 
parhaimmillaan normaalimatkalla 98. 
 

IBU-cup: 
Auli Kiskola osallistui IBU-cupin Ridnaun osakilpailuun joulukuussa 2016 sijoittuen 
pikamatkalla 19. sijalle.  
Matti Hakala osallistui Saksan Arberin osakilpailuun tammikuussa 2016 ja syksyllä 
2016 Matti oli mukana Beitostölenin, Ridnaun ja Obertialliachin osakilpailuissa. Ma-
tin paras sijoitus oli Obertilliachin normaalimatkan 27. sija. 
Jessika Rolig osallistui tammikuussa 2016 IBU-cupin Nove Meston osakilpailuihin ol-
len pikamatkalla 74.  
 

Nuorten MM-kilpailut Cheile Gradistei, Romania (tammi-helmikuu 2016): 
Erika Jänkä (N21), paras henkilökohtainen sijoitus 31., viesti 10.  
Auli Kiskola (N21), paras henkilökohtainen sijoitus 24., viesti 10. 
Jessika Rolig (N21), paras henkilökohtainen sijoitus 32., viesti 10. 
Jenni Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 21., viesti 7. 
Maija Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 51., viesti 7. 

 
Nuorten Olympialaiset, Lillehammer, Norja (helmikuu 2016) 

Jenni Keränen (N18), paras henkilökohtainen sijoitus 11., pariviesti 10. Viestin avaus-
osuuden nopein. 

 
Junioreiden Ruotsi – Suomi maaottelu, Östersund, Ruotsi (maaliskuu 2016) 

Maija Keränen (N17), paras henkilökohtainen sijoitus 1.  
Kaisa Keränen (N15), paras henkilökohtainen sijoitus 1.  

  
Useat AAH:n urheilijat osallistuivat ja menestyivät mainiosti myös maastohiihdon SM-kilpailuissa 
ja Hopeasomman loppukilpailuissa.  
 
Kauden 2015-16 menestysten perusteella johtokunta jakoi keväällä 2016 seuraavat huomionosoi-
tukset: 
 
Paras miesurheilija: Matti Hakala 
Paras naisurheilija: Auli Kiskola 
Paras miespuolinen nuori: Seeti Salonen 
Paras naispuolinen nuori: Jenni Keränen 
 
Kunniapuheenjohtaja Hemmo Koivunen on lahjoittanut seuralle ”Hempan pytyn”, joka johtokun-
nan päätöksellä annetaan seuran parhaalle urheilijalle ikään ja sukupuoleen katsomatta. Keväällä 
2016 kauden 2015-16 perusteella seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Auli Kiskola.  
 
Lisäksi johtokunta päätti antaa Kaisa Keräselle Osmo Koivun perikunnan kiertopalkinnon, joka on 
tarkoitettu nuorelle alle 17 v. menestyvälle ampumahiihtäjälle. 
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SVUL:n Hämeen piiri myönsi keväällä 2016 seuran johtokunnan hakemuksesta perinneapurahat 
seuraaville AAH:n urheilijoille: Erika Jänkä, Mikael Koivunen ja Joona Mäkelä. 
 
4. Omat kilpailut 
  
13.-14.2.2016 järjestimme nuorten SM-ampumahiihdot, jotka olivat XXIII Heikki Hovin muistokil-
pailut. Kilpailumatkoina olivat normaalikilpailu ja yhteislähdöt ja paikalla oli runsaat 270 osallistu-
jaa molempina päivinä. 
 
Syksyllä 2016 AAH järjesti yhdessä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa ampumajuoksut Paro-
lannummen pienoiskivääriradalla. Lisäksi seura järjesti kesällä 2016 ampumajuoksut osana päijät-
hämäläisten kanssa järjestettyä Ilves-cup kilpailusarjaa. 
 
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 2016 AAH:n johtokunnan puheenjohtajana toimi Petri Rolig.  Mika Hakala toimi seuran 
varapuheenjohtajana, Anne-Mari Keränen sihteerinä ja Seija Hakala rahastonhoitajana.  
 
Muina johtokunnan jäseninä toimivat: Tapani Mattsson, Kimmo Koivunen, Jari Simola, Marjut 
Rolig, Matti Hakala, Mika Hakala ja Jussi Keränen.  
 
SKAL:n lahjoittama kiertopalkinto ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi annettiin keväällä 2016 
Ari-Pekka Lassilalle. 
 
Seuran puheenjohtaja Petri Rolig on kuulunut Hämeenlinnan urheiluakatemian johtokuntaan. 
 
Seuran talous perustui seuraaviin tulonlähteisiin: Jäsenmaksut, naistoimikunnan talkootyö, muut 
talkootyö, kilpailujen järjestäminen ja kaupungin tapahtuma-avustus sekä yhteistyösopimukset. 
 
Talkootoiminta  muodostaa merkittävän osan seuran talouden varmistamisesta. Naistoimikunta vas-
taa mm. omien kilpailujen ja seuran talkoiden ravintohuollosta sekä myyvät palvelujaan ulkopuoli-
sille tapahtumille. Vuonna 2016 talkoita onnistuttiin sopimaan vähän, mutta onneksi Coverikselle 
päästiin useampaan otteeseen uudelleen pakkaamaan heidän tuotteitaan.  
 
Yhteistyösopimukset onnistuttiin jatkamaan suunnilleen edellisen vuoden laajuudessa. 
 
Taloudellisesti vuosi 2016 oli tasapainoinen. Seuran valmennus- ja kilpailutoiminta pyöri vähintään 
edellisten vuosien mukaisesti muodostaen seuran kuluista valtaosan. Omavastuiden keräämisen, 
nuorten SM-kilpailujen tuottojen, kohtuullisten talkootuottojen sekä OKM:n seuratuen avulla seu-
ran tilinpäätös oli 2296 euroa positiivinen ja seuran maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä.  
 
6. Yhteenveto 
 
Vuonna 2016 AAH:n urheilijoiden menestys SM-kilpailuissa jatkui huimana.  Kaikkiaan seuramme 
urheilijat saavuttivat 52 SM-mitalia, joista 22 oli kultaisia. Kansainvälisissä kilpailuissa AAH:lla oli 
vahva edustus. 
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Auli Kiskola oli Suomen joukkueessa Oslon MM-kilpailuissa ja rulla-ampumahiihdon MM-
kilpailuissa Auli ja Erika Jänkä saivat alle 21-vuotiaiden sekaviestissä pronssia. Rulla-
ampumahiihdon MM-kilpailuissa Suomea edusti myös Matti Hakala. 
 
Nuorten MM-kilpailuissa oli mukana peräti viisi seuran urheilijaa. Alle 21-vuotiaissa kilpailivat 
Erika Jänkä, Auli Kiskola ja Jessika Rolig ja alle 19-vuotiaissa Jenni ja Maija Keränen. 
 
Jenni Keränen oli Suomen edustajana kautta aikojen toisissa nuorten Olympialaisissa Norjan Lille-
hammerissa. 
 
MC-osakilpailuihin osallistuivat Matti Hakala, Auli Kiskola ja Mikael Koivunen. IBU-cupissa oli 
mukana Auli Kiskola, Matti Hakala ja Jessika Rolig. 
 
Ahveniston Ampumahiihtäjien rooli Suomen ampumahiihdossa on vuosia ollut erittäin merkittävä 
eikä vuosi 2016 tehnyt poikkeusta. Seura oli jälleen Sahl:n seuraluokittelussa kakkonen 
 
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. Paro-
lannummen ampumarataa hoidetaan sujuvassa yhteistyössä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kans-
sa. 
 
Vuodelle 2016 saimme Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa yhdessä OKM:n seuratukea, jonka avul-
la on voitu kehittää aloittelevien ja nuorten harrastustoimintaa ”Lumilajit liikuttaa”-projektin pilotti-
seuroina. 
 
Seuramme jäsenet ovat osallistuneet hienosti talkoisiin ja naistoimikunnan työ on edelleen seuran 
toiminnalle ensiarvoisen tärkeää. Myös seuran yhteistyökumppaneiden rooli menestyksekkään seu-
ratyön tukena on merkittävä.  
 
2016 oli jälleen kerran onnistunut toimintavuosi AAH:lle.  
 
 


