
AIKUISTEN AMPUMAHIIHTOKOULU



TAUSTAA
• Liiton ainoa aikuisten harrastetoiminta on veteraanien SM-kilpailut
• Seuroilla ei ole juurikaan aikuisille ohjattua toimintaa

• Hiihdon harrastaminen lisääntynyt varsinkin aikuisten osalta, myös kysyntä 
aikuisten hiihtokouluihin kasvussa

• Seuratoiminnan puolella haasteina vapaaehtoisten riittävyys, pienet 
harrastajamäärät, aktiiviset valmentajat/ohjaajat sekä talous



AIKUISTEN AMPUMAHIIHTOKOULUN IDEA
• Monipuolista liikuntaa sekä ammunnan tuomaa jännitystä!

• Helppo järjestää, koska tuote on jo olemassa ammunnan osalta lasten ja 
nuorten osalta

• Aikuisille monipuolista liikuntaa, ei vain hiihtoa – mahdollisuus ulkoistaa 
fysiikkavalmennus

• Toteutus talvella hiihtopainotteisesti ja kesällä monipuolisuutta korostaen 
– Talven toteutus mahdollistaa jatkokurssit.

• Mahdollistaa uusien valmentajien/ohjaajien mukaantulon seuratoimintaan
• Seuralle rahaa aikuisten harrastamisen tuottona



TAVOITTEENA SAADA HARRASTAJAMÄÄRÄT 
KASVUUN AIKUISTEN AVULLA
• Tietous lajista ja harrastusmahdollisuuksista lisääntyy

• Harrastajamäärät ja jäsenmäärät kasvaa

• Lisää aktiivisia valmentajia / ohjaajia seuraan
• Lisää seuratoimijoita aikuisharrastajien kautta

• Seuralle lisää rahaa toiminnan pyörittämiseen
• Mahdollisuus drop-out ilmiön vähenemiseen?



KETÄ KIINNOSTAA…?
• Hiihdon harrastajat tai hiihdosta kiinnostuneet – erityisesti aikuisten 

hiihtokoulujen potentiaaliset asiakkaat
• Elämyksiä ja uusia kokemuksia etsivät
• Kestävyysurheilijat (seuratasolla sekä omatoimiset)
• Harrastavien lasten vanhemmat?
• Yritykset
• Kotisohvien nolla-ampujat



MIKSI IHMEESSÄ?
• Seuroissa puute valmentajista / ohjaajista – sitoutuminen 

harrasteryhmään 
• Kiinnostus aikuisliikuntaan varsin vähäistä seuratasolla – tarvitsee paljon 

kannustusta ja sparrausta hyödyistä
• Ei kai kukaan nyt maksa tällaisesta…?

JOS NYT KUITENKIN…
• Kohderyhmät kohtuullisen helppo tavoittaa
• Todella helppo järjestää!
• Seura saa rahaa ampumahiihtokoulusta sekä aikuisten 

harrastustoiminnasta.

• Edelleen lisää harrastajia ja jäseniä         Uusia seuratoimijoita, 
valmentajia/ohjaajia, lisää lapsia harrastukseen

• Tietoisuus lajista ja harrastusmahdollisuuksista paranee



Näyttääkö ampumahiihto 
helpolta? Tai oletko koskaan 
miettinyt miksi Kaisat, Terot, 
Marit ja kumppanit ampuvat 
ohi, kun ampumamatka on 
naurettavat 50m?

Uskallatko haastaa itsesi ja 
kokeilla aikuisten 
ampumahiihtokoulua?
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