Ahveniston Ampumahiihtäjät ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
Vuosi 2023 on Ahveniston Ampumahiihtäjät ry:n 46. toimintavuosi. Seuran tavoitteena on
aktiivisen ampumahiihtotoiminnan järjestäminen ja etenkin nuorten harrastamisen
mahdollistavan seuratyön edelleen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla.
Kilpailutavoitteena on useiden seuran edustajien menestyminen SM-kilpailuissa sekä seuran
urheilijoiden tukeminen menestykseen kansainvälisissä arvokilpailuissa. Yleisissä sarjoissa
tavoitteena on saada edustaja MM-kilpailuihin ja kolme SM-mitalia. Nuorten ja
aikuisurheilijoiden osalta tavoitteena on mahdollisimman monen osallistuminen SMkilpailuihin ilman tarkempia mitali- tai sijoitustavoitteita. Näillä menestymis- ja
osallistumistavoitteilla korostetaan tavoitetta kasvattaa määrätietoisesti seuran toiminnan
laajuutta.
Oman kilpailutoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on järjestää kilpailullisesti ja taloudellisesti
onnistuneet veteraanien SM-ampumahiihdot ja kansalliset kilpailut 10.-12.2.2023. Lisäksi
järjestetään eteläisen alueen ILVES-cupin osakilpailut talvella ja kesällä.
Harjoittelumahdollisuuksien parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Ahveniston
ampumahiihtostadionilla, myötävaikutetaan siihen, että kiinteä yhteistoiminta säilyy
Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan Hiihtoseuran ja moottorirataa kesäkaudella
pyörittävän yrittäjän kanssa. Ahveniston tulee tulevaisuudessa olla helposti muutettavissa
ampumahiihtokilpailujen järjestelypaikaksi ja alueen kesäharjoittelumahdollisuuksia tulee
parantaa.
Seuralaisten talkootyön merkitys korostuu Ahveniston lumetustalkoissa yhdessä kaupungin ja
muiden seurojen kanssa. Kaupungin lumitykkejä talkoilla pyörittäen mahdollistetaan niin
harjoittelu ja kilpailujen järjestäminen sekä luodaan paremmat hiihto-olosuhteet kaikille
Ahveniston latuja käyttäville kuntoilijoille. Säilölumen tykittämistä kehitetään yhdessä
kaupungin ja Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa lumen säilymisen parantamiseksi.
Ylläpidetään ja kehitetään kesäharjoittelumahdollisuutta Parolannummen
pienoiskivääriradalla yhdessä Hattula-Tyrvännön reserviläisten ja Panssariprikaatin kanssa.
Parolannummen ampumahiihtoradan ympäristöluvalle myönnettiin jatko kesällä 2020. Tämä
varmistaa radan lähitulevaisuuden käyttömahdollisuuden.
Nuorisotoiminnassa jatketaan uusien harrastajien rekrytointia ja jatketaan yhteistyötä
Hämeenlinnan Hiihtoseuran kanssa hiihto-/ampumahiihtokoulun pitämisessä sekä
ylläpidetään yhteistyötä muiden alueen urheiluseurojen kanssa mm. yhteisharjoituksia
järjestämällä. Osallistutaan ampumahiihdon eteläisen alueen aluevalmennustoimintaan sekä
kilpailutoimintaan mahdollisimman kattavasti meidän seuran vahvuuksilla esimerkiksi
pitämällä kilpailuja ampumahiihdossa ja –juoksussa tai muita testitapahtumia. Yritetään
houkutella uusia nuoria esimerkiksi hiihdon puolelta tai vanhempia harrastajia osallistumaan
kilpailuihin liiton uuden harrastesarjan kautta. Näin saada uusia harrastajia/kilpailijoita lajin
pariin.

Seuran ydintoimintoa on ampumahiihdon valmennus- ja kilpailutoiminnan järjestäminen.
Nuorten harrastus- ja valmennustoiminnassa perustetaan tarvittaessa eri tasoryhmät nuorille
sekä nuorimmille ja aloittelijoille omat ryhmänsä. 18 vuotta täyttäneiden edustusurheilijoiden
kanssa laaditaan kilpailu- ja valmentautumissopimus sisältäen velvoitteita sekä urheilijoille
että seuralle.
Lajin yleisen tunnettavuuden ja harrastajamäärän kasvun tueksi järjestetään aikuisille
ampumahiihtokokeiluja joko yrityksille tai yksittäisille henkilöille. Näistä myös seura saa
hiukan rahallista korvausta.
Viime vuosina yhteistyökumppaneiden rahallinen tuki on vähentynyt. Vuonna 2023
tavoitteena on löytää uusia tukijoita ja parantaa seuran taloudellista tilannetta mm.
tehostamalla Ahveniston ampumapaikan mainosten myyntiä. Talkootöillä on tärkeä rooli
seuran varainhankinnassa ja tavoitteena on saada useita merkittäviä talkoita vuodelle 2023.
Suomen Ampumahiihtoliiton, HLU:n ja SVUL:n Hämeen piirin toimintaan osallistutaan
kokouksien, koulutustilaisuuksien jne. kautta. Liiton toimintaan osallistutaan aktiivisesti
valmennusleirien, koulutustilaisuuksien sekä eri liiton toimielimien kautta. Tehdään esityksiä
ja vaikutetaan liiton päätöksiin ampumahiihtoa edistävissä asioissa.
Tiedottamiseen käytetään seuran sähköpostijakelua, seuran nettisivuja, seuran Facebook- ja
Instagram-tilejä sekä Hämeen Sanomia. Eri tapahtumien tiedottamisessa käytetään myös
seutukunnan ilmaisjakelulehtiä. Seuran sisäisessä tiedottamisessa tehostetaan edelleen seuran
nettisivujen käyttöä.

