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AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJÄT RY:n
2017 toimintakertomus
1. Yleistä
Vuosi 2017 oli Ahveniston Ampumahiihtäjien 40. toimintavuosi ja seuran 40-vuotisjuhlia vietettiin
7.10.2017 Hämeenlinnan Raatihuoneella. Vuoden urheilullisina tavoitteina oli menestyminen arvokilpailuissa, saada urheilijoita ampumahiihtoliiton valmennusryhmiin, sekä saada mahdollisimman
monia nuoria osallistumaan SM-kilpailuihin ja pitää seura SM-tasolla mitalikannassa. 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 Ampumahiihtoliiton ja Suomen Hiihtoliiton ”Lumilajit Liikuttaa”- hankkeen pilottiseuroiksi kaudelle 2015-16.
Keväällä 2016 seuroille myönnettiin jatkokausi ja hanke jatkui kevääseen 2017.
OKM myönsi AAH:lle yhdessä Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa yhteensä 4000 euroa seuratukea
vuodelle 2017. Tämä oli yhdessä haetun seuratuen jälkimmäinen vuosi.
2. Valmennustoiminta ja olosuhteet
AAH:n valmennustoiminnan rungon muodosti viikoittaiset yhteisharjoitukset. Säännöllisiä harjoituksia järjestettiin talvella Ahveniston moottoriradalla maanantai- ja torstai-iltaisin. Kesällä ampumaharjoitukset pidettiin pääasiassa Parolannummen ampumahiihtoradalla. Muita seuran yhteisharjoituksia järjestettiin mm. Hämeenlinnan seudun pyöräteillä, Aulangon portaissa ja Ahveniston
moottoriradalla rullahiihtäen. Harjoituksiin osallistui säännöllisesti n. 15-20 nuorta sekä aikuisia
ampumahiihtäjiä.
Tammikuussa 2017 järjestettiin Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa ”Lasten Lumipäivät”- tapahtuma. Tapahtuma oli osa liittojen yhteistä ”Lumilajit liikuttaa”- projektia. Pidimme Ahveniston moottoriradalla kaksipäiväisen tapahtuman, jossa koululuokat olivat päivällä tutustumassa lumilajeihin
seuralaisten opastaminen. Lisäksi järjestimme perheille suunnatun kaikille avoimen iltatapahtuman,
jossa noin 300 henkeä kävi tutustumassa lumilajeihin.
Lisäksi järjestimme talvella 2017 Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa yhdessä ”Tuiskun lumilajikoulun”, jossa opastettiin vajaata sataa hiihtokoululaista eri lumilajeihin.
Seuran urheilijat olivat mukana Suomen Ampumahiihtoliiton valmennusryhmissä seuraavasti:
Sahl:n talenttiryhmä

Erika Jänkä
Jessika Rolig
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Sahl:n nuorten MM-ryhmä:

Kaisa Keränen
Jenni Keränen
Maija Keränen
Hilda Kukonlehto

Lisäksi Vuokatti-Rukan urheiluakatemian ampumahiihdon yläkoululeiritykseen Vuokatissa osallistuivat Sonja Hakala ja Onni Mäkelä.
Seura järjesti harjoittelukauden aikana kolme omaa leiriä ja oli mukana järjestämässä kahta yhteisleiriä. Omat leirit olivat toukokuussa Suvipielisissä, heinäkuussa Viron Otepäässä ja joulukuussa
Imatralla. Otepään ja Imatran leireille osallistui myös muiden seurojen urheilijoita ja AAH:n urheilijoita ja valmentaja oli mukana syyskuussa Pajulahdessa pidetyssä yhteisleirissä, jonka vetovastuussa oli Orimattilan Jymy.
Lokakuussa oli useiden hämeenlinnalaisten nuorisotyötä tekevien seurojen yhteisleiri Janakkalan
Kiipulassa, johon osallistui noin 40 nuorta urheilijan alkua.
AAH:n ja Hattula-Tyrvännön reserviläisten ylläpidossa oleva Parolannummen ampumahiihtorata
toimi pääasiallisena kesäkauden harjoituspaikkana. Parolannummen ampumahiihtoradalla järjestettiin kesällä 2017 useammat kunnostustalkoot.
2017 osallistuttiin joka vuotiseen tapaan Ahveniston moottoriradalla lumetustalkoisiin.
Seuralla on useita pienoiskiväärejä, jotta mahdollistetaan aloittelevien junioreiden lajin harrastaminen. Ampuma-aselainsäädännön tiukennukset ovat vaikeuttaneet nuorten alle 15-vuotiaiden asehankintoja, 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 2017 SM-kilpailuissa (ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-ampumahiihto) saavutettiin
yhteensä kaikkiaan 51 mitalia, joista 18 henkilökohtaista ja 3 viestimestaruutta, 13 henkilökohtaista
hopeaa ja 3 viestihopeaa sekä 11 henkilökohtaista pronssia ja 3 viestipronssia. Kaikkiaan 22 AAH:n
urheilijaa sai ainakin yhden SM-mitalin vuonna 2017. SM-pisteissä seura oli kolmas. Seinäjoen
Hiihtoseura oli paras ja Oulun Hiihtoseura kakkonen.
Lisäksi AAH:n nimissä ampumasuunnistuksen SM-kilpailuissa saavutettiin 2 kultaa ja hopea.
AAH:n urheilijoita oli vuonna 2017 edustamassa Suomea seuraavasti:
EM-kilpailut Puolan Duszniki Zrdoj:
Auli Kiskola, paras henkilökohtainen sijoitus 38., pariviesti 15.
Erika Jänkä, paras henkilökohtainen sijoitus 48., sekaviesti 15.
Matti Hakala, paras henkilökohtainen sijoitus 65., pariviesti 15.
Henri Lehtomaa, paras henkilökohtainen sijoitus 90., sekaviesti 15.
Maailman cup:
Erika Jänkä debytoi maailman cupin osakilpailussa Norjan Holmenkollenilla maaliskuussa ollen pikamatkalla 102.

3
Matti Hakala oli mukana Suomen 19. sijalle päätyneessä MC-viestijoukkueessa EteläKorean PyeongChangin esiolympialaissa.
IBU-cup:
Erika Jänkä oli mukana tammikuussa Italian Martellin ja Saksan Arberin osakilpailuissa sekä maaliskuussa Kontiolahden osakilpailussa. Erikan paras sijoitus oli Kontiolahden takaa-ajon 28. sija.
Jessika Rolig osallistui tammikuussa Italian Martellin osakilpailuun ja maaliskuussa
Viron Otepään osakilpailuun. Marraskuussa Jessika osallistui Norjan Sjusjöenin osakilailuun ja joulukuussa Sveitsin Lenzerheiden osakilpailuun. Keväällä Jessikan paras
henkilökohtainen sijoitus oli 29. Otepään takaa-ajossa. Otepäässä Jessika oli pariviestissä 12. yhdessä Jaakko Rannan kanssa. Syksyllä paras henkilökohtainen sijoitus oli
Sjusjöenin pikamatkan 30. sija ja sekaviestissä tuli 11. sija Lenzerheidessa..
Matti Hakala oli mukana Italian Martellissa tammikuussa ja Otepäässä maaliskuussa.
Marraskuussa Matti osallistui Norjan Sjusjöenin ja joulukuussa Sveitsin Lenzerheiden
osakilpailuihin. Matin paras henkilökohtainen sijoitus oli keväällä Martellin pikamatkan 33.sija ja Otepään sekaviestissä Matin joukkue oli 13. Syksyllä Matin paras henkilökohtainen sijoitus oli Lenzerheiden pikamatkan 64. sija ja pariviestissä tuli 21. sija
Lenzerheidessa
Auli Kiskola osallistui Saksan Arberin osakilpailuun tammikuussa 2017 sijoittuen
normaalimatkalla 66. sijalle.
Nuorten MM-kilpailut Slovakian Brezno-OsrbliessaCheile (helmikuu 2017):
Maija Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 6., viesti 4.
Jenni Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 13., viesti 4.
Jessika Rolig (N21), paras henkilökohtainen sijoitus 33., viesti 15.
Nuorten Olympiafestifaalit (EYOF), Turkki (helmikuu 2016)
Jenni Keränen (N18), paras henkilökohtainen sijoitus 8., sekaviesti 3.
Maija Keränen (N18), paras henkilökohtainen sijoitus 9., sekaviesti 3.
Useat AAH:n urheilijat osallistuivat ja menestyivät mainiosti myös maastohiihdon SM-kilpailuissa
ja Hopeasomman loppukilpailuissa.
Kauden 2016-17 menestysten perusteella johtokunta jakoi keväällä 2017 seuraavat huomionosoitukset:
Paras miesurheilija: Matti Hakala
Paras naisurheilija: Jessika Rolig
Paras poika: Seeti Salonen
Paras tyttö: Kaisa Keränen
Kunniapuheenjohtaja Hemmo Koivunen on lahjoittanut seuralle ”Hempan pytyn”, joka johtokunnan päätöksellä annetaan seuran parhaalle urheilijalle ikään ja sukupuoleen katsomatta. Keväällä
2017 kauden 2016-17 perusteella seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Kaisa Keränen.
Lisäksi johtokunta päätti antaa Fanny Kukonlehdolle Osmo Koivun perikunnan kiertopalkinnon,
joka on tarkoitettu nuorelle alle 17 v. menestyvälle ampumahiihtäjälle.
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SVUL:n Hämeen piiri myönsi keväällä 2017 seuran johtokunnan hakemuksesta perinneapurahat
seuraaville AAH:n urheilijoille: Erika Jänkä, Mikael Koivunen ja Joona Mäkelä.
4. Omat kilpailut
28.-29.1.2017 järjestimme kansalliset ampumahiihdot, jotka olivat XXIV Heikki Hovin muistokilpailut ja nuorten MM-katsastukset. Kilpailumatkoina olivat pikamatka ja väliaikalähtöinen takaaajokilpailu. Osallistujia oli noin 200 molempina päivinä.
Syksyllä 2017 AAH järjesti yhdessä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa ampumajuoksut Parolannummen pienoiskivääriradalla. Lisäksi seura järjesti kesällä 2017 ampumajuoksut osana päijäthämäläisten 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 2017 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, Tero Miettinen, Jari Simola, Marjut Rolig,
Matti Hakala, Mika Hakala ja Jussi Keränen.
SKAL:n lahjoittama kiertopalkinto ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi annettiin keväällä 2017
Seppo Rehuselle.
Seuran puheenjohtaja Petri Rolig on kuulunut Hämeenlinnan urheiluakatemian johtokuntaan.
Seuran 40-vuotisjuhlien yhteydessä 7.10.2017 Raatihuoneella jaettiin seuran edustajille seuraavat
Suomen Ampumahiihtoliiton ansiomerkit:
Suomen Ampumahiihtoliiton kultainen levyke: Seija Hakala ja Hemmo Koivunen
Suomen Ampumahiihtoliiton kultainen ansiomerkki: Jorma Aronen, Ritva Koivunen, Juhani Ranssi, Petri Rolig ja Antero Rättö
Suomen Ampumahiihtoliiton hopeinen ansiomerkki: Matti Eronen, Arto Hakala, Mika Hakala, Veli-Matti Heikkilä, Pekka Hovi, Jussi Keränen, Kimmo Koivunen, Seppo Rehunen, Marjut Rolig ja
Sirkka Saksa
Suomen Ampumahiihtoliiton pronssinen ansiomerkki: Matti Hakala, Jari Jänkä, Anne-Mari Keränen, Ari-Pekka Lassila, Teija Lehtimäki, Mikko Lehtomaa, Juha Nikkanen, Vesa Nyström ja Jari
Simola.
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 vastaa mm. omien kilpailujen ja seuran talkoiden ravintohuollosta sekä myyvät palvelujaan ulkopuolisille tapahtumille. Vuonna 2017 talkoita oli valitettavan vähän. Merkittävin talkootapahtuma oli
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runsaan 20 seuralaisen osallistuminen Hämeenlinnan tapahtumapuistossa pidetyn Gun’s and Roses:
in konsertin ruokahuoltoon.
Yhteistyösopimukset onnistuttiin jatkamaan suunnilleen edellisen vuoden laajuudessa.
Taloudellisesti vuosi 2017 oli 5361 euroa alijäämäinen. Seuran valmennus- ja kilpailutoiminta pyöri
edellisten vuosien mukaisesti muodostaen seuran kuluista valtaosan. Varainhankinnassa taulumainosten ja yhteistyökumppanien tuotot jäivät alle budjetoidun ja edellisen vuoden tason aiheuttaen
tappiollisen tuloksen. Maksuvalmius oli tappiosta huolimatta koko vuoden hyvällä tasolla.
6. Yhteenveto
Vuonna 2017 AAH:n urheilijoiden menestys SM-kilpailuissa jatkui huimana. Kaikkiaan seuramme
urheilijat saavuttivat 51 SM-mitalia, joista 21 oli kultaisia. SM-mitaleja sai kaikkiaan 22 seuran
urheilijaa.
Kansainvälisissä kilpailuissa AAH:lla oli jälleen vahva edustus. MC-osakilpailuissa olivat mukana
Erika Jänkä ja Matti Hakala. IBU-cupin osakilpailuihin osallistuivat Erika Jänkä, Auli Kiskola, Jessika Rolig ja Matti Hakala.
Aikuisten EM-kilpailuissa Suomea edustivat Erika Jänkä, Auli Kiskola, Matti Hakala ja Henri Lehtomaa. Nuorten MM-kilpailuissa oli mukana Jenni ja Maija Keränen sekä Jessika Rolig.
Junioreiden olympiafestifaaleilla (EYOF) Suomen sekaviestijoukkue sai pronssia ja joukkueessa
olivat mukana Jenni ja Maija Keränen.
Ahveniston Ampumahiihtäjien rooli Suomen ampumahiihdossa on vuosia ollut erittäin merkittävä
eikä vuosi 2017 tehnyt poikkeusta. Seura oli Sahl:n seuraluokittelussa kolmas vuonna 2017.
Yhteistoiminta Hämeenlinnan kaupungin, Puolustusvoimien sekä alueen seurojen ja yhteisöjen
kanssa on jatkunut kiinteänä. Kaupungin ja Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa pyöritetty tykkilumen valmistus mahdollisti jälleen onnistuneet hiihto-olosuhteet Ahveniston moottoriradalla. Parolannummen ampumarataa hoidetaan sujuvassa yhteistyössä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa.
Vuodelle 2017 saimme Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa yhdessä OKM:n seuratukea, jonka avulla on voitu edelleen kehittää aloittelevien ja nuorten harrastustoimintaa.
Seuramme jäsenet ovat osallistuneet hienosti talkoisiin ja naistoimikunnan työ on edelleen seuran
toiminnalle ensiarvoisen tärkeää. Myös seuran yhteistyökumppaneiden rooli menestyksekkään seuratyön tukena on merkittävä.
2017 oli jälleen kerran onnistunut toimintavuosi AAH:lle.

