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AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJÄT RY:n 
2020 toimintakertomus 

 
1. Yleistä 
 
Vuosi 2020 oli Ahveniston Ampumahiihtäjien 43. toimintavuosi. Vuodesta tuli ”koronavuosi” ja 
maaliskuusta eteenpäin COVID-19-virus vaikutti merkittävästi koko maailman toimintaan ja aiheut-
ti merkittäviä muutoksia myös ampumahiihdon harrastamiseen. 
 
Vuoden urheilullisina tavoitteina oli menestyminen arvokilpailuissa, saada urheilijoita ampumahiih-
toliiton 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 
 
Talvi 2019/20 oli poikkeuksellisen vaikea. Pakkasta ei ollut eikä alkutalvella päästy tykittämään ja 
lunta ei satanut. Ensimmäisen kerran moottoriradalla päästiin hiihtämään helmikuun alkupuolella ja 
vaikeiden lumiolosuhteiden vuoksi perinteinen uusille harrastajille tarkoitettu ”ampparikoulu” jäi 
järjestämättä. 
 
AAH:n valmennustoiminnan rungon muodosti viikoittaiset yhteisharjoitukset. Säännöllisiä harjoi-
tuksia järjestettiin talvella Ahveniston moottoriradalla ja Parolannummella maanantai- ja torstai-
iltaisin. Maaliskuussa harjoitukset jouduttiin kuitenkin lopettamaan kesken kauden, koska Suomen 
hallitus määräsi kokoontumiskiellon koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 
 
Kesällä ampumaharjoitukset pidettiin pääasiassa Parolannummen ampumahiihtoradalla. Korona-
pandemian vuoksi harjoitusryhmiä oli enemmän ja harjoituksia pidettiin pienemmissä ryhmissä. 
Muita seuran yhteisharjoituksia järjestettiin mm. Hämeenlinnan seudun pyöräteillä, Aulangon por-
taissa ja Ahveniston moottoriradalla rullahiihtäen. Harjoituksiin osallistui säännöllisesti n. 10-20 
nuorta sekä aikuisia ampumahiihtäjiä. 
 
 
Seuran urheilijat olivat mukana Suomen Ampumahiihtoliiton valmennusryhmissä seuraavasti: 
 

Sahl:n A- maajoukkue   Erika Jänkä 
 
Sahl:n haastajamaajoukkue Kaisa Keränen 
 
PV:n urheilukoulun lumilajit-ryhmä Jenni Keränen 
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Inka Haikama, Eveliina Hakala, Amanda ja Matilda Saltbacka osallistuivat Pajulahden urheiluopis-
ton järjestämään yläkoululeiritykseen.  
   
Korona-pandemian vuoksi perinteiset Suvipielisen ja Otepään leirit jouduttiin perumaan. Syksyllä 
onnistuttiin kuitenkin järjestämään HlHS:n kanssa junnujen leiripäivä Suvipielisissä. Lähes 30 hen-
keä osallistui onnistuneeseen yhteistapahtumaan. 
 
Perinteinen lokakuussa pidetty Kiipulan yhteisleiri jäi koronahaasteiden vuoksi pitämättä. Samoin 
koronan vuoksi peruttiin perinteinen itsenäisyysviikonlopun lumileiri Imatralla. Sen sijaan pidettiin 
kuitenkin kotileiri, jossa harjoiteltiin leiohjelman mukaisesti itsenäisyyspäiväviikon perjantaista-
sunnuntaihin. Leiriohjelmaan kuului myös hiihtoharjoitus Valkeakosken säilölumiladulla. 
 
AAH:n ja Hattula-Tyrvännön reserviläisten ylläpidossa oleva Parolannummen ampumahiihtorata 
toimi pääasiallisena kesäkauden harjoituspaikkana. Parolannummen ympäristölupa uusittiin kesällä 
ja ELY teki tarkastuksen ampumahiihtoradalle 11.11.2020. 
 
Ahveniston moottoriradan lumetustalkoisiin osallistuttiin perinteeksi muodostuneella tavalla helmi-
kuussa ja joulukuussa. Vesa Nyström on jo vuosia toiminut AAH:n ”tekolumivastaavana” hoitaen 
erinomaisesti tonttinsa ja junaillen talkoolaiset vahtivuoroihin. 
 
Seuralla on useita pienoiskiväärejä, jotta mahdollistetaan aloittelevien junioreiden lajin harrastami-
nen. Vuonna 2020 seura sai lahjoituksena kaksi ampumahiihtokäyttöön soveltuvaa pienoiskivääriä 
seuran junioreiden harjoitusaseiksi. Aseet lahjoittivat Tiina Äijälä ja Teija Laitinen. Vuoden lopulla 
Laitisen aseen lupa-asiat olivat vielä kesken ja siten se ei vielä poliisin kirjoissa ole AAH:n ase. 
Ampuma-aselainsäädännön tiukennukset ovat vaikeuttaneet nuorten alle 15-vuotiaiden asehankinto-
ja, mutta seuran aktiiviset nuoret urheilijat ovat saaneet kiitettävästi lupia omille aseille. 
 
OKM myönsi seuralle kaksi vuotisen seuratuen keväällä 2020. Tukea haettiin koko perheen liikut-
tamiseen ja koko perheen mukaan saamiseen ampumahiihdon harrastamisessa. Koronan aiheutta-
mien kokoontumisrajoitusten jne. vuoksi seuratukiprojekti on käynnistynyt hieman suunniteltua 
rajoitetummin. 
 
3. Kilpailutoiminta 
 
Kilpailuihin osallistuminen jatkui vilkkaana ja se muodosti merkittävän osan seuran menoista.  
 
Maaliskuussa ohjelmassa olleet vuoden isoimmat SM-ampumahiihdot Rovaniemellä jäi koronapan-
demian vuoksi pitämättä. Tästä huolimatta SM-kilpailuissa (ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-
ampumahiihto) saavutettiin yhteensä kaikkiaan 36 mitalia. AAH:n urheilijat voittivat SM kultaa 10 
kilpailussa, hopeaa 14 kilpailussa sekä pronssia 12 kilpailussa. Kaikkiaan 16 AAH:n urheilijaa sai 
ainakin yhden SM-mitalin vuonna 2020. SM-pisteissä seura oli vuonna 2020 kolmas.  
 
Korona-viruksen vuoksi myös ampumasuunnistuksen SM-kilpailut peruttiin vuonna 2020. 
 
AAH:n urheilijoita oli vuonna 2020 edustamassa Suomea seuraavasti: 
 
MM-kilpailut, Anterselva, Italia: 

Erika Jänkä oli Suomen MM-viestijoukkueen jäsen helmikuussa Italian Anterselvassa 
pidetyissä MM-kilpailuissa. Suomi sijoittui viestissä 11. sijalle. 

 
MC: 
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Erika Jänkä edusti Suomea maaliskuussa Tsekin Nove Meston ja Kontiolahden osakil-
pailuissa. Erikan paras sijoitus oli Nove Meston pikamatkan 46. sija. Tässä kisassa 
Erika oli vain muutaman sekunnin päässä ensimmäisistä MC-pisteistään. 
Syksyllä Erika pääsi edustamaan Suomea Kontiolahdella pidettyihin kahteen kauden 
avausosakilpailuun sekä Hochfilzenissä pidettyihin kahteen osakilpailuun. 

 
IBU-cup: 

Erika Jänkä osallistui kahteen Breznon osakilpailuun tammikuussa ja kahteen Martel-
lin osakilpailuun helmikuussa. Parhaat sijoitukset olivat Breznon jälkimmäisen viikon 
pikamatkan ja takaa-ajon 30. sija ja sekaviestin 10. sija.  
Maija Keränen osallistuin Breznon ensimmäiseen osakilpailuun tammikuussa ollen 
parhaimmillaan pikamatkalla 56. 
Otto Ruusunen osallistui Breznon ensimmäiseen osakilpailuun tammikuussa ollen 
parhaimmillaan lyhennetyllä normaalimatkalla 65. 
Syksyn IBU cup osakilpailut peruttiin koronan vuoksi. 
 

 
Nuorten MM-kilpailut Lenzerheide, Sveitsi: 

Jenni Keränen (N22), paras henkilökohtainen sijoitus 42. (pikamatka) ja viesti 13. 
Kaisa Keränen (N19), paras henkilökohtainen sijoitus 12. (takaa-ajo) ja viesti 7.  

 
Nuorten EM-kilpailut Hochfilzen, Itävalta: 

Kaisa Keränen (N22), paras henkilökohtainen matka 60. (pikamatka). Takaa-ajot ja 
viestit peruttiin koronaviruksen vuoksi. 

 
Juniori IBU cup: 

Keväällä Suomi ei lähettänyt joukkuetta juniori cuppiin ja syksyn osakilpailut perut-
tiin koronan vuoksi. 

 
Suomi-Ruotsi maaottelu 

Suomi-Ruotsi maaottelu maaliskuussa jäi myös koronan vuoksi pitämättä. 
 
Useat AAH:n urheilijat osallistuivat ja menestyivät mainiosti myös maastohiihdon ja hiihtosuunnis-
tuksen kilpailuissa.  
 
Kauden 2019-20 menestysten perusteella johtokunta jakoi keväällä 2020 seuraavat huomionosoi-
tukset: 
 
Paras miesurheilija: Otto Ruusunen 
Paras naisurheilija: Erika Jänkä 
Paras nuori/miehet: Joel Seppälä 
Paras nuori/naiset: Eveliina Hakala 
 
Kunniapuheenjohtaja Hemmo Koivunen on lahjoittanut seuralle ”Hempan pytyn”, joka johtokun-
nan päätöksellä annetaan seuran parhaalle urheilijalle ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kauden 
2019-20 perusteella seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin Erika Jänkä ja hän sai ”Hempan pytyn” 
haltuunsa keväällä 2020.  
 
Kauden 2019/20 menestyksistä johtokunta päätti antaa Venla Mennalalle Osmo Koivun perikunnan 
kiertopalkinnon, joka on tarkoitettu nuorelle alle 17 v. menestyvälle ampumahiihtäjälle. 
 
Lisäksi palkittiin Rasmus Lappalainen kauden 2019/20 ahkerana juniorina. 



 4 

 
SVUL:n Hämeen piiri myönsi keväällä 2020 seuran johtokunnan hakemuksesta perinneapurahat 
Hilda Kukonlehdolle, Kaisa Keräselle ja Seeti Saloselle. 
 
4. Omat kilpailut 
  
Helmikuun alkuun suunnitellut 2-päiväiset kansalliset ampumahiihdot, joiden oli tarkoitus olla sa-
malla myös aikuisten tarkkailut ja Lapua Junior Cup-osakilpailut jouduttiin lumenpuutteen vuoksi 
perumaan. 
 
Kisat oli tarkoitus järjestää yksipäiväisinä maaliskuussa, mutta koronarajoitusten vuoksi kilpailuja 
ei ollut lupa järjestää. Vaikka lumiolosuhteet olivat koko kauden vaikeat, olisi kevään kilpailut pys-
tytty lyhennetyillä tykkilumiladuilla järjestämään. 
 
Lisäksi järjestimme osana päijäthämäläisten kanssa pyöritettyä Ilves-cup kilpailusarjaa ampuma-
hiihdot ampumajuoksut Parolannummella heinäkuussa.  
 
Seuratoiminnassa jäsenten mukanaolo on vakiintunut talkoiden, aktiivisen valmennustoiminnan ja 
kilpailujen järjestämisen ansiosta. Omien kilpailujen järjestämiseen osallistui lähes sata talkoolaista. 
 
5. Seuran talous ja hallinto sekä yhteistyökumppanuudet 
 
Vuonna 2020 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, Leena Haapalehto ja Marjut Rolig. Johtokunta kokoontui 8 kertaa, joko normaalisti ko-
koustaen tai Teams-kokouksena ja lisäksi päätöksiä tehtiin kolmessa sähköpostikokouksessa. 
 
Liiton syyskokouksessa joulukuussa 2020 AAH:n Matti Hakala valittiin liiton hallitukseen seuran 
esittämänä. Samassa kokouksessa Petri Rolig jäi pois liiton hallituksesta. Petri oli viisi vuotta 
(2015-2020) liiton hallituksessa ja vuodet 2016-2020 hän toimi liiton varapuheenjohtajana. 
 
SKAL:n lahjoittama kiertopalkinto ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi annettiin keväällä 2020 
Jari Simolalle. 
 
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 2020 talkoiden järjestäminen oli miltei mahdotonta Korona-viruksen 
aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. 
 
Yhteistyösopimukset onnistuttiin jatkamaan suunnilleen edellisen vuoden laajuudessa. 
 
Taloudellisesti vuosi 2020 oli 2457,82 euroa alijäämäinen. Koronan vuoksi vuosi oli myös taloudel-
lisesti poikkeuksellinen, koska toiminta oli merkittävästi normaalivuotta vähäisempää. Vuoden ai-
kana maksuvalmius säilyi hyvänä.  
 
6. Yhteenveto 
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Talvi 2019/20 oli surkea eikä koko Suomessa järjestetty moniakaan ampumahiihtoja. Myös syksyllä 
2020 lumi jäi tulematta ja lumen puutteen sekä koronarajoitusten vuoksi kilpailuja ei vuonna 2020 
juuri järjestetty. AAH:n kisat helmikuussa jouduttiin ensin lumen puutteen vuoksi siirtämään maa-
liskuulle. Maaliskuussa kisojen järjestämisen esti koronavirus. Korona-viruksen leviämisen estä-
miseksi Suomen hallitus kielsi kaikki yli kymmenen hengen kokoontumiset. Koronan vuoksi jäi siis 
myös kevään SM-kilpailut Rovaniemellä kilpailematta.  
 
Vuonna 2020 ei paljon ampumahiihtokilpailuja järjestetty, mutta AAH:n urheilijoiden menestys 
SM-kilpailuissa jatkui hyvänä. Vaikka kevään SM-kilpailut jäi pitämättä, saavuttivat seuramme 
urheilijat 36 SM-mitalia, joista 10 oli kultaisia. SM-mitaleja sai kaikkiaan 16 seuran urheilijaa.  
 
Koronavirus vaikutti merkittävästi myös kansainväliseen kilpailukalenteriin. Tästä huolimatta viisi 
AAH:n edustajaa edusti Suomea IBU:n kilpailuissa. Erityismaininnan ansaitsee Erika Jänkä, joka 
oli mukana Anterselvan MM-ampumahiihdoissa ja vakiinnutti paikkansa maajoukkueessa ja MC-
kiertueella vuoden aikana. 
 
Ahveniston Ampumahiihtäjien rooli Suomen ampumahiihdossa on vuosia ollut erittäin merkittävä 
eikä vuosi 2020 tehnyt poikkeusta. Seura oli Sahl:n SM-pisteissä kolmas vuonna 2020. 
 
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 heti kelien salliessa. Parolannum-
men ampumarataa hoidetaan sujuvassa yhteistyössä Hattula-Tyrvännön reserviläisten kanssa. 
 
Korona rajoitti vuonna 2020 paljon talkoomahdollisuuksia, mutta seuralaiset osallistuivat kiitettä-
västi tarjolla olleisiin talkoisiin. Talkootyö ja naistoimikunnan työ on edelleen seuran toiminnalle 
ensiarvoisen tärkeää. Myös seuran yhteistyökumppaneiden rooli menestyksekkään seuratyön tukena 
on merkittävä.  
 
2020 oli poikkeuksellinen vuosi ja seurankin toiminta oli merkittävästi rajoitetumpaa ja pienempi 
muotoista. Kaikilla mittareilla mitattuna poikkeusvuodesta tuli kuitenkin upeasti onnistunut toimin-
tavuosi.  
 
 


