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Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry 
Ampumahiihdon olympiavalmennuksen tehostamiseksi on perustettu keväällä 2021 
yhdistys nimeltään ”Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry” (myöhemmin PKAHT 
ry). Yhdistyksen tärkein tehtävä on mahdollistaa taloudellisesti huippu-urheilun 
vaatima valmennustoiminta päivittäisvalmennuksen osalta Kontiolahdessa. 

Toiminnan tavoitteet 
Tavoitteena on omalta osaltaan palauttaa kotimainen ampumahiihto maailman 
huipulle tuomalla Joensuun seudulla asuvaan kotimaiseen talenttiryhmään 
välttämätöntä ja urheilijoiden kovasti toivomaa ampumataitojen 
erikoisvalmennusta. Samalla toteutuu Joensuun alueella asuvien olympialaisiin ja 
muihin arvokilpailuihin tähtäävien edustusampumahiihtäjien toive ja tarve saada 
asiantuntevaa valmennusta päivittäisvalmennukseen ampumahiihtoliiton leirien 
ulkopuolella. 

Kaudella 2021/22 päivittäisvalmennuksen tehostamisella tavoiteltiin menestystä 
Pekingin olympialaisissa helmikuussa 2022 ja muissa ampumahiihdon 
kansainvälisistä kisoista tulevina vuosina (mm kisat ja MC). Tämä toteutui Tero 
Seppälän osalta erittäin hyvin ja muutkin urheilijat kehittyivät. Ensimmäinen vuosi 
antoi hyvät lähtökohdat tuleville vuosille. 

Toisena tavoitteena on myös maailmanluokan valmennusosaamisen siirto alueella 
muiden lajien hyväksi ja käyttöön. Kolmantena yhdistyksen tavoitteena on 
resurssien puitteissa järjestää huippuvalmennusta sitä haluaville nuorille 
ampumahiihtäjille ja myös tukea heitä taloudellisesti. 

Toiminta kohdistuu Pohjois-Karjalassa asuviin tai opiskelijoihin riippumatta 
urheiluseurasta. Menestyvät ampumahiihtäjät ovat Suomen, Pohjois-Karjalan sekä 
Kontiolahden kansainvälisten kisojen etu. 

Tulevana nelivuosiakautena jatketaan päämäärätietoisesti valmentautumista kohti 
vuoden 2026 olympiakisoja. Välitavoitteina ovat ampumahiihdon MM-kisat, IBU-
cupin kilpailut nuorten MM-kilpailut ja SM-kisat. Tavoitteena tiimillä ovat mitali- ja 
pistesijat arvokilpailuissa. 

Ryhmä 
Ryhmään kuuluu tällä hetkellä neljä motivoitunutta ampumahiihtäjää: Tero Seppälä, 
Aapo Erkkilä, Otto-Eemil Karvinen ja Otto-Ville Karvinen. 
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Tero Seppälä s. 1996 
Tero on Suomen ykkösampumahiihtäjä. Hän on kehittynyt Khovantcevin 
valmennuksessa yhdeksi maailman huippuampumahiihtäjäksi. Siitä on osoituksena 
Olympiakisojen yhdeksäs sija yhteislähtökilpailussa sekä useat sijoitukset 
maailmancupeissa kymmenen parhaan joukossa. Kokonaispisteissä hän oli 12. 
(aikaisempi paras sijoitus oli 36.) Teron tavoitteena on vakiinnuttaa taso 
ampumahiihdon kärkipaikoilla olympiakisoissa ja MM-kilpailuissa sekä 
maailmancupeissa. Tero on valmistunut metsätalousinsinööriksi 2021. Hän asuu 
Kontiolahdella ja edustaa Haapajärven Kiiloja. 

Aapo Erkkilä s. 1997 
Aapo on ollut juniorisarjoista lähtien SM-mitaleilla. Hän kilpaili vuosi sitten IBU-
cupissa. Tulevan kauden tavoitteena on saada maailman kärkeä kiinnipikku hiljaa 
sekä vakiinnuttaa paikka Suomen joukkueessa ampumahiihdon IBU-cupissa. Lisäksi 
tavoitteena on tehdä maailmancupin debyytti. Aapo opiskelee Itä-Suomen 
yliopistossa metsänhoitajaksi. Hän asuu Joensuussa ja edustaa Saloisten Reipasta. 

Otto-Eemil Karvinen s. 2000 
Otto-Eemil on kiertänyt IBU-cupeissa jo 19-vuotiaasta lähtien. IBU-cupin paras 
sijoitus on 27. Nuorten MM-kisoissa hänen parhaat sijoituksensa ovat 31. ja 33. 
Otto-Eemil on ollut mukana myös ikuisten EM-kilpailuissa kahtena vuonna. Hänen 
ammuntansa on kehittynyt tällä harjoituskaudella lähelle kansainvälistä 
huipputasoa. Fyysistä harjoittelua häiritsi marras-joulukuun sitkeä flunssa. 
Tavoitteena Otto-Eemilillä on vuosi vuodelta ja treeni treeniltä kehittyä maailman 
huipulle lähivuosina. Otto-Eemil on ylioppilas, asuu Kontiolahdella ja edustaa 
Kontiolahden Urheilijoita. 

Ville-Valtteri Karvinen s. 2002 
Ville-Valtteri on kehittynyt tänä talvena hyvin. Siitä ovat osoituksena IBU-cupin 
miesten sarja 21. sija pikakilpailussa sekä SM-kisojen miesten sarjan hopeat sekä 
supersprintissä että pikakilpailussa. 

Anatolii Khovantcev s. 1949 
Anatolii on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ampumahiihtovalmentaja. 
Anatoliin valmennettavat ovat voittaneet lähes 30 Olympia- ja MM-mitalia, 
juniorisarjoissa noin 20 MM- mitalia. Anatolii oli Suomen maajoukkueen 
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päävalmentaja 2000-luvun alkupuolella ja hänen alaisuudessaan voitettiin Suomen 
viimeisin miesampumahiihdon MM-kultamitali. Myös Suomen viime vuosien 
valovoimaisin ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on hyödyntänyt Anatoliin oppeja. 
Toimi viimeksi Venäjän ampumahiihtojoukkueen päävalmentajana 2018–2021. 

Huippuampumahiihdon merkitys maakunnalle ja 
elinvoimalle 
Maailmanmestaruus- ja maailmancup kilpailut Kontiolahdella ovat tuoneet koko 
maakuntaan näkyvyyttä ja matkailueuroja mutta ennen kaikkea kohentaneet 
maakunnan brändiä ja vetovoimaa. Kaiken tämän mahdollistajana ovat olleet 
kuitenkin kotimaiset ampumahiihtotähtemme. Heitä yleisö ja media seuraa ja tulee 
katsomaan. Ilman kotimaisia huippuja median ja yleisön mielenkiinto laantuu. 
Maailmancup -tapahtumien myötä Kontiolahden stadionin olosuhteita sekä 
toimintaa on kehitetty merkittävästi. Ampumahiihto on Pohjois- Karjalan 
kansainvälisesti menestynein urheilulaji. Isoja kisoja ja menestyneitä urheilijoita 
yritykset ovat hyödyntäneet liiketoiminnassa ja liikesuhteissaan. 

Miksi tällainen yhdistys? 
Urheilijoiden viesti: ”Olemme todenneet, että pelkkä maajoukkueleirityksen tuoma 
valmennusapu ei riitä siihen, että voisimme nousta kansainvälisiksi menestyjiksi 
lajissamme (10 parhaan joukkoon). Tarvitsemme siis ammattitaitoista 
valmennusapua päivittäisharjoittelumme laadun parantamiseksi. Olemme saaneet 
hankittua valmentajaksi Anatolii Khovantcevin, joka on yksi maailman parhaista 
ampumahiihtovalmentajista. Olemme kaikki tosi innoissamme ja nyt on aika laittaa 
100 % peliin menestymisen eteen. Anatolii on suunnitellut meille ohjelman 
korkeanpaikanleirityksineen, mitä noudatamme.” 

Toiminnan näkyvyys 
Tero Seppälän kehittymisen ja menestymisen myötä yhdistyksen ja valmentajan 
toiminta sai ison näkyvyyden lehdistössä ja televisiossa Suomessa ja Venäjällä. 

Kumppanuuksien merkitys 
”Huippuvalmennuksen saaminen päivittäiskäyttöön ja valmennuksen pyörittäminen 
vaatii kumppanuuksia (valmentajan palkkaus suurimpana kulueränä, matkakulut, 
hallinto, leirikulut ja materiaalihankinnat)”. Tulevan kauden budjetti on noin-70 000 
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euroa (toimintavuosi on 1.5.–30.4.) Laskelmiemme mukaan tarvitaan noin 17 
yhteistyökumppania 3500 euron vuosittaisella panoksella. Loppu-osa budjetista 
katetaan urheilijoiden valmennusmaksuista ja yhdistyksen jäsenmaksuista. Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto on tukenut hanketta Valmennuksella menestykseen ajalla 
1.9.2021-31.7.2022 nettona 12 000 eurolla. 

Ehdotus tukemisesta ja mitä tarjolla on vastineeksi 
Lähde yhteistyökumppaniksi tukemaan ampumahiihtäjien matkaa kohti menestystä 
liittymällä tukiryhmään 3500 euron vuosittaisella osuudella. 

Tämän tuen vastineeksi voimme tarjota: 

o Urheilijoiden esittäytymiskäynti yrityksessänne yrityksen niin halutessa. 
o Urheilijoiden henkilökohtaisen yhteydenpidon sekä kuulumiset harjoitus- ja 

kilpailukaudelta, kolme raporttia. 
o Yrityksen näkyvyyden Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry:n 

internetsivuilla.  
o Harjoituskauden aikana pääsy seuraamaan urheilijoiden yhteisharjoitusta 

isännöitynä. 
o Mainospaikka urheilijoiden ja valmentajan yhteiseen vaatetukseen (T-paidat). 
o Pääsyliput A-katsomoon Kontiolahden maailmancup -kilpailuihin 4.12.2022 (4 

yhden päivän lippua). Ohjelma: klo 12.15 miesten ja klo 15.15 naisten takaa-
ajokilpailu. 

Vuosi 2023 kahden ja kolmen vuoden sopimuksessa: 

o Ampumahiihdon IBU cup kilpailuihin 3.12.2023 neljä pääsylippua ja 
kisalounas. 

Vuosi 2024 kolmen vuoden sopimuksessa: 

o Ampumahiihdon maailman cup-kilpailuihin 8.12.2024 neljä pääsylippua A-
Katsomoon. 
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Yhteyshenkilöt 

Esa Haapala, puheenjohtaja, liikuntaneuvos 
o Nuotanperä 17, 80140 Joensuu 
o puh. 040 067 8370 
o e-mail: esa.haapala2@gmail.com 

Pekka Nuutinen, varapuheenjohtaja 
o Kuusitie 1, 81100 Kontiolahti 
o puh. 040 067 9554 
o e-mail: pekka@nuutinen.eu 

Hallituksen muut jäsenet 
o Keijo Mutanen  
o Veikko Kosunen  
o Ahti Toivanen  
o Timo Seppälä  
o Sanna Hämäläinen  
o Terhi Kettunen 
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