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AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJÄT RY:n
2019 toimintakertomus
1. Yleistä
Vuosi 2019 oli Ahveniston Ampumahiihtäjien 42. toimintavuosi. 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.
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.
Talvella 2019 järjestimme Ahveniston moottoriradalla ”ampparikoulun”, jossa opastettiin uusia
ampumahiihtäjiä lajin harrastamisen alkuun.
Seuran urheilijat olivat mukana Suomen Ampumahiihtoliiton valmennusryhmissä seuraavasti:
Sahl:n haastajamaajoukkue

Erika Jänkä
Jenni Keränen

Sahl:n nuorten MM-ryhmä:

Kaisa Keränen
Hilda Kukonlehto

Inka Haikama ja Eveliina Hakala osallistuivat Pajulahden urheiluopiston järjestämään yläkoululeiritykseen.
Seura järjesti harjoittelukauden aikana kolme omaa leiriä ja olimme mukana järjestämässä Kiipulan
yhteisleiriä. Omat leirit olivat toukokuussa Suvipielisissä, heinä-elokuussa Viron Otepäässä ja joulukuussa Imatralla. Otepään ja Imatran leireille osallistui myös muiden seurojen urheilijoita.
Lokakuussa oli useiden hämeenlinnalaisten nuorisotyötä tekevien seurojen yhteisleiri Janakkalan
Kiipulassa, johon osallistui noin 50 nuorta urheilijan alkua.
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Maaliskuun lopulla AAH:n järjestämien SM-ampumahiihtojen yhteydessä Suomen ampumahiihtoliiton päävalmentaja Jonne Kähkönen piti Seminaarin koululla kaikille avoimen valmennuslinjauksia koskevan esitelmän, joka näytettiin suorana live-striiminä ei paikalle päässeille.
Päävalmentaja Jonne Kähkönen kävi myös luennoimassa nuorten valmentautumisesta Seminaarin
koululla pidetyssä toukokuun alussa pidetyssä valmennustilaisuudessa.
AAH:n ja Hattula-Tyrvännön reserviläisten ylläpidossa oleva Parolannummen ampumahiihtorata
toimi pääasiallisena kesäkauden harjoituspaikkana.
Ahveniston moottoriradalla lumetustalkoisiin osallistuttiin perinteeksi muodostuneella tavalla.
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 2019 SM-kilpailuissa (ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-ampumahiihto) saavutettiin
yhteensä kaikkiaan 48 mitalia, joista 38 henkilökohtaista mitalia ja 10 viestimitalia. AAH:n urheilijat voittivat SM kultaa 13 kilpailussa ja hopeaa 24 kilpailussa sekä pronssia 11 kilpailussa. Kaikkiaan 23 AAH:n urheilijaa sai ainakin yhden SM-mitalin vuonna 2019. Liitteessä 1 on kirjattu vuoden
2019 SM-mitalit.
SM-pisteissä seura oli kakkonen vuonna 2019.
Lisäksi AAH:n nimissä ampumasuunnistuksen SM-kilpailuissa voitettiin 3 kultamitalia.
AAH:n urheilijoita oli vuonna 2019 edustamassa Suomea seuraavasti:
MC:
Erika Jänkä oli Suomen MC-viestijoukkueen jäsen joulukuussa Itävallan Hochfilzenissä. Joukkue oli kilpailussa 19.
EM-kilpailut Minsk-Raubichi, Valko-Venäjä:
Erika Jänkä, paras henkilökohtaisen sijoitus takaa-ajon 29. sija ja sekaviestissä 13.
IBU-cup:
Erika Jänkä osallistui Arberin osakilpailuun tammikuussa, Otepään osakilpailuun maaliskuussa sekä Ridnaun ja Obertilliachin osakilpailuihin joulukuussa. Erikan paras sijoitus oli Otepään supersprintin 14. sija.
Otto Ruusunen debytoi IBU cupissa Sjusjöenin osakilpailussa marraskuussa. Otto oli
pikamatkalla kahdesti 84.
Nuorten MM-kilpailut Osrblie, Slovakia:
Jenni Keränen (N22), paras henkilökohtainen sijoitus 38. (normaalimatka) ja viesti 12.
Kaisa Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 15. (normaalimatka) ja viesti 9.
(Kaisa oli avausosuuden kakkonen)
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Nuorten EM-kilpailut Sjusjöen, Norja:
Jenni Keränen (N22), pariviestin 5. sija TVV:n Jaakko Rannan kanssa ja paras henkilökohtainen matka 57. (normaalimatka)
Maija Keränen (N22), paras henkilökohtainen sijoitus 75. (pikamatka)
Junior IBU-cup
Jenni Keränen oli mukana maaliskuussa Norjan Sjusjöenin ja joulukuussa Slovenian
Pokljukan osakilpailuissa. Jennin paras sijoitus oli Sjusjöenin pikamatkan 23. sija.
Kaisa Keränen osallistui joulukuussa Pokljukan osakilpailuun, jossa paras sijoitus oli
pikamatkan 50. sija.
EYOF Sarajevo, Bosnia-Hertzegovina
Kaisa Keränen (N18), sekaviestin pronssi joukkueella Heidi Nikkinen, Kaisa Keränen,
Matias Maijala ja Ville-Valtteri Karvinen. (Kaisa tuli toiselta osuudelta vaihtoon kärjessä). Paras henkilökohtainen sijoitus 11. (normaalimatka)
Suomi-Ruotsi maaottelu
Seeti Salonen (M17) oli mukana Suomen joukkueessa Larsmossa ja Himangalla käydyssä maaottelussa. Seetin sijoitukset oli 5. (Himanka) ja 6. (Larsmo).
Useat AAH:n urheilijat osallistuivat ja menestyivät mainiosti myös maastohiihdon SM-kilpailuissa
ja Hopeasomman loppukilpailuissa.
Kauden 2018-19 menestysten perusteella johtokunta jakoi keväällä 2019 seuraavat huomionosoitukset:
Paras miesurheilija: Matti Hakala
Paras naisurheilija: Kaisa Keränen
Paras nuori/miehet: Seeti Salonen
Paras nuori/naiset: Sonja Hakala
Kunniapuheenjohtaja Hemmo Koivunen on lahjoittanut seuralle ”Hempan pytyn”, joka johtokunnan päätöksellä annetaan seuran parhaalle urheilijalle ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kauden
2018-19 perusteella seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Kaisa Keränen ja hän sai ”Hempan pytyn” haltuunsa keväällä 2019.
Kauden 2018/19 menestyksistä johtokunta päätti antaa Eemil Koskiselle Osmo Koivun perikunnan
kiertopalkinnon, joka on tarkoitettu nuorelle alle 17 v. menestyvälle ampumahiihtäjälle.
Lisäksi keväällä 2019 palkittiin Lotta Laitamäki kauden 2018/19 ahkerana juniorina.
SVUL:n Hämeen piiri myönsi keväällä 2019 seuran johtokunnan hakemuksesta perinneapurahat
Jenni ja Maija Keräselle sekä Sonja Hakalalle.
4. Omat kilpailut
29.-31.3.2019 järjestimme kauden kotimaisen ampumahiihdon päätapahtuman eli ns. kevään SMampumahiihdot, jotka olivat samalla XXVI Heikki Hovin muistokilpailut. Lämmin kevät haastoi
kisajärjestelyjä ja seuramme aktiivisia talkoolaisia, mutta nopeasta lumen hupenemisesta ja yli 10
asteen kilpailujen aikaisista päivälämpötiloissa huolimatta seuramme järjesti upeat SM-kilpailut.
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Perjantaina kilpailtiin yleisten sarjojen viestit, jossa AAH otti naisten sarjassa historiallisen kulta ja
pronssi mitalisaaliin (Oulussa 2017 AAH sai naisissa hopeaa ja pronssia) kakkosjoukkueen voittaessa ja ykkösen oltua kolmas. Lauantaina kilpailumatkoina oli kaikilla sarjoilla pikamatka ja osallistujia oli noin 330. Sunnuntaina nuorten sarjoilla oli viestit ja yleisillä sarjoilla yhteislähdöt.
Kotikisoista AAH:n urheilijat saivat yhteensä 7 SM-kultaa, 5 hopeaa ja 4 pronssia.
Helmikuussa järjestettiin ”Sm-esikisoina” kansalliset ampumahiihdot. Lisäksi järjestimme osana
päijäthämäläisten kanssa pyöritettyä Ilves-cup kilpailusarjaa maaliskuussa ampumahiihdot Ahvenistolla maaliskuussa ja heinäkuussa ampumajuoksut Parolannummella.
Seuratoiminnassa jäsenten mukanaolo on vakiintunut talkoiden, aktiivisen valmennustoiminnan ja
kilpailujen järjestämisen ansiosta. Omien SM-kilpailujen järjestämiseen osallistui lähes sata talkoolaista.
5. Seuran talous ja hallinto sekä yhteistyökumppanuudet
Vuonna 2019 AAH:n johtokunnan puheenjohtajana toimi Petri Rolig. Mika Hakala toimi seuran
varapuheenjohtajana, Anne-Mari Keränen sihteerinä ja Seija Hakala rahastonhoitajana.
Johtokunnan jäseninä toimivat: Matti Hakala, Jussi Keränen, Matti Kiuru, Timo Mennala, Tero
Miettinen, Pasi Rangell ja Marjut Rolig.
SKAL:n lahjoittama kiertopalkinto ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi annettiin keväällä 2019
Mika Laitamäelle.
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 2019 talkoiltiin mm. Metallican konsertin ruokahuollossa,
Yhteistyösopimukset onnistuttiin jatkamaan suunnilleen edellisen vuoden laajuudessa.
Taloudellisesti vuosi 2019 oli 10211 euroa ylijäämäinen. Seuran valmennus- ja kilpailutoiminta
pyöri edellisten vuosien mukaisesti muodostaen seuran kuluista valtaosan. SM-kilpailujen hyvä
tuotto edesauttoi selvästi positiivisen tilinpäätöksen syntymiseen. Maksuvalmius oli koko vuoden
hyvällä tasolla.
6. Yhteenveto
Talvella 2019 järjestimme hienosti onnistuneet SM-kilpailut Ahveniston moottoriradan suorituspaikoilla. Ratamestariryhmä piti kaupungin latumiesten kanssa ladut hienossa kunnossa nopeasti vähentyneistä lumista huolimatta ja osaavat talkoolaiset huolehtivat sujuvista kisajärjestelyistä. Kaiken kruunasi seuran urheilijoiden upea menestys omissa SM-kilpailuisamme.
Seuran nuoret ja etenkin Keräsen siskokset pärjäsivät upeasti kansainvälisissä arvokilpailuissa. Kaisa Keränen sai pronssia Sarajevossa pidetyissä Euroopan nuorten olympiafestivaalien sekaviestissä.
Kaisan lisäksi Suomen joukkueessa kilpailivat Heidi Nikkinen, Matias Maijala ja Ville-Valtteri
Karvinen. Alle 22-vuotiaiden EM-kilpailuiden pariviestissä Norjan Sjusjöenissä Jenni Keränen oli
TVV:n Jaakko Rannan kanssa viides.
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Nuorten MM-joukkueessa oli AAH:n urheilijoista mukana Jenni ja Kaisa Keränen ja junioreiden
EM-kilpailuissa Jenni ja Maija Keränen. Suomi-Ruotsi maaottelussa Suomea oli edustamassa Seeti
Salonen.
Yleisessä sarjassa AAH:n urheilijoista kansainvälisiä edustustehtäviä oli Erika Jänkällä ja Otto
Ruususella.
Vuonna 2019 AAH:n urheilijoiden menestys SM-kilpailuissa jatkui hyvänä. Kaikkiaan seuramme
urheilijat saavuttivat 48 SM-mitalia, joista 13 oli kultaisia. SM-mitaleja sai kaikkiaan 23 seuran
urheilijaa.
Ahveniston Ampumahiihtäjien rooli Suomen ampumahiihdossa on vuosia ollut erittäin merkittävä
eikä vuosi 2019 tehnyt poikkeusta. Seura oli SAhl:n seuraluokittelussa kakkonen vuonna 2019.
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 ja kevään SM-kilpailujemme onnistumisen Ahveniston moottoriradalla. Parolannummen ampumarataa hoidetaan sujuvassa yhteistyössä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa.
Seuramme jäsenet ovat osallistuneet hienosti talkoisiin ja naistoimikunnan työ on edelleen seuran
toiminnalle ensiarvoisen tärkeää. Myös seuran yhteistyökumppaneiden rooli menestyksekkään seuratyön tukena on merkittävä.
2019 oli kaikilla mittareilla mitattuna upeasti onnistunut toimintavuosi.
Liiteet:
Liite 1: SM mitalistit 2019

