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GREETING OF THE PATRON OF THE EVENT
The coronavirus has overturned all areas of our lives. Last spring, the IBU Biathlon World Cup in Kontiolahti was the first major sporting event to suffer as 
a result of the COVID-19 pandemic. That was when the scheduled competition weekend had to be suspended due to concerns about the spread of the 
disease. The abrupt end to the season and not knowing how or when any competitions around the globe would continue then cast a shadow on the rest 
of last winter.

I am gratified to be able to say that stakeholders in North Karelia took immediate action and started planning and making decisions on how to host the new 
season. The earlier decision made by the International Biathlon Union to open the 2020/21 World Cup season in Kontiolahti meant that it was possible to 
set in motion the arrangements for the games despite the changes in the circumstances. 

The decision taken by the International Biathlon Union to have two of the World Cup events hosted in just one venue over two consecutive weekends 
was a wise one. This makes it possible to guarantee that the athletes can perform in a safer environment in optimal training conditions. This, of course, 
means more work for Kontiolahti, but a competent network of volunteers and a knowledgeable and efficient competition organisation will undoubtedly 
make it work. Kontiolahti provides excellent conditions for athletes. National teams from around the world can train in first-rate conditions not only in 
Kontiolahti but also in sports coaching and training centres customised for winter sports. This time, regardless of COVID-19 and unlike in many other sports 
competitions, the Biathlon athletes will be able to open the season live in front of an experienced audience.

The Biathlon World Cup in Kontiolahti is a joint project for the whole region. I am pleased to see how different stakeholders in the region, the Regional 
Council of North Karelia, the Municipality of Kontiolahti and the City of Joensuu together are creating a permanent slot for Kontiolahti in the Biathlon World 
Cup calendar. 

We are all still going to have to live overshadowed by the pandemic for an indeterminate period of time. So let us care for one another and remember 
to respect social distancing and wear masks. Let us stay safe and make health safety a priority for both ourselves and for our loved ones. And 
even though we need to observe various restrictions, let us enjoy the arrival of winter and the upcoming 
holiday season!

KILPAILUNSUOJELIJAN TERVEHDYS
Korona on mullistanut elämämme kaikilla sen osa-alueilla. Viime keväänä Kontiolahden ampumahiihdon maailmancup oli ensimmäinen 
pandemian vuoksi kärsinyt suurtapahtuma, kun kisaviikonloppu jouduttiin taudin leviämiseen liittyvän huolen vuoksi keskeyttämään. Kauden 
äkillinen lopetus ja epätietoisuus siitä, miten globaali kilpailutoiminta tulee jatkumaan, värittivät koko kevättalvea.

Ylpeydellä seurasin miten pohjoiskarjalalaiset toimijat kuitenkin ryhtyivät välittömästi tekemään suunnitelmia ja päätöksiä siitä, miten toiminta 
nyt alkavalla kaudella saadaan vauhtiin. Kansainvälisen Ampumahiihtoliitto IBUn aiempi päätös Ampumahiihdon maailmancup-kauden  
2020–21 avaamisesta Kontiolahdella mahdollisti sen, että kisajärjestelyt myös muuttuneissa olosuhteissa pystyttiin käynnistämään.

Kansainvälinen Ampumahiihtoliitto on myös ollut kaukaa viisas päättäessään, että maailmancup-kisat pysyvät samalla paikkakunnalla 
kahden kisaviikonlopun ajan. Tällä voidaan taata urheilijoille turvallisempi toimintaympäristö ja mahdollistaa suotuisat harjoitteluolosuhteet. 
Kontiolahdelle tämä toki merkitsee enemmän työtä, mutta osaavat vapaaehtoiset ja asiantunteva kisaorganisaatio mahdollistavat tämänkin.

Kontiolahden olosuhteet ovat maailman huippuluokkaa. Kontiolahden stadionalueen lisäksi joukkueet ympäri maailmaa pääsevät 
nauttimaan myös talvilajien valmennus- ja harjoittelukeskuksen laadukkaista palveluista. Monen muun lajin kisoista poiketen urheilijat 
saavat aloittaa kilpailukauden elävän ja erittäin asiantuntevan yleisön edessä myös näin korona-aikana.    

Kontiolahden maailmancup on koko maakunnan yhteinen hanke. On hienoa nähdä, miten alueen eri toimijat; Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto, Kontiolahden kunta sekä Joensuun kaupunki ovat rakentamassa Kontiolahdelle pysyvää asemaa ampumahiihdon 
maailmancup-kalenteriin.

Joudumme elämään pandemian varjossa vielä pitkään. Pidetään siis huoli toisistamme. Muistetaan turvaetäisyydet ja kasvomaskit. 
Huolehditaan siitä, että oma ja läheistemme terveysturvallisuus säilyy. Vaikka joudumme noudattamaan erilaisia rajoituksia, 
nautitaan alkavasta talvesta ja lähestyvästä joulun ajasta!

ANNIKA SAARIKKO

Tiede- ja kulttuuriministeri
Kilpailunsuojelija

Photo: Lauri Heikkinen

Minister of Science and Culture 
The Patron of the Event



GREETING OF THE FINNISH BIATHLON FEDERATION

Dear Biathlon friends – a warm welcome to Finland and Kontiolahti!

The Biathlon family has returned to the same venue of Kontiolahti where we finished last season. Now 7 months later we all have experienced 
tough times. We are extremely happy that we are “back on track”.   

Much has changed in 7 months. After many kind of struggles we have managed solve the problems and to build up in excellent co-operation 
many new guidelines how to operate world-cup´s in new normal circumstances.   We all know that health and wellbeing to all parties in biathlon 
has become even more “a must priority”.    

I want to thank and give my highest appreciation to IBU´s executive board, IBU´s management, technical committee and all individuals for the 
outstanding and unprejudiced work during the spring, summer and autumn. Your professional work, aid and help to the OC`s and Federations 
has been the key that we have the competition season and we now can start the world-cup 1. The whole biathlon family is appreciative to you.

We are ready to BMW IBU World Cup Biathlon 28.—29.11.2020 – Season Opening and continuing straight next  week 30.11.–6.12.2020 the 
BMW IBU World Cup Biathlon 2. 

In front of misty future we look ahead and trust that future allows us gradually return to the new normal.  We need our most important stakeholders, 
fans and spectators in the competitions also.

I wish all biathletes, coaches, other team members, spectators, sponsors, media representatives, referees, volunteers, IBU representatives and all 
others welcome and good luck from all over the world.

We will make it – together!

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON TERVEHDYS

Hyvät ampumahiihdon ystävät – lämpimästi tervetuloa Suomeen ja Kontiolahdelle!

Ampumahiihtoperhe on palannut samaan Kontiolahden paikkaan, jossa viimeinen kausi päättyi. Nyt 7 kuukautta myöhemmin olemme kaikki 
kokeneet vaikeita aikoja. Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme ”takaisin radalla”.

Paljon on muuttunut 7 kuukaudessa. Monenlaisten kamppailujen jälkeen olemme onnistuneet ratkaisemaan ongelmat ja rakentamaan erin-
omaisessa yhteistyössä monia uusia ohjeita siitä, miten maailmancupia voidaan käyttää uusissa normaaleissa olosuhteissa. Me kaikki tiedämme, 
että kaikkien ampumahiihdon osapuolten terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut entistä tärkeämpi prioriteetti.

Haluan kiittää ja antaa suurimman arvostukseni IBU:n johtokunnalle, IBU:n johdolle, tekniselle komitealle ja kaikille henkilöille erinomaisesta 
ja ennakkoluulottomasta työstä keväällä, kesällä ja syksyllä. Ammattimainen työ, tuki ja apu järjestelytoimikunnalle ja liitolle on ollut avain 
kilpailukauden alkamiseen ja voimme nyt aloittaa maailmancup 1 -kilpailut. Koko ampumahiihtoperhe on kiitollinen teille.

Olemme valmiita BMW IBU Ampumahiihdon maailmancupiin 28.–29.11.2020 – kauden avaukseen ja jatkamiseen suoraan seuraavalle 
viikolle 30.11.–6.12.2020 BMW IBU Ampumahiihdon maailmancup 2 -kilpailuihin.

Sumuisen tulevaisuuden edessä katsomme eteenpäin ja luotamme siihen, että tulevaisuus antaa meidän palata asteittain uuteen normaa-
liin. Tarvitsemme siihen tärkeimmät sidosryhmämme, fanit ja myös kilpailuiden katsojat.

Toivotan kaikille ampumahiihtäjille, valmentajille, muille joukkueen jäsenille, katsojille, sponsoreille, median edustajille, tuomareille, va-
paaehtoisille, IBU:n edustajille ja kaikille muille tervetuloa ja onnea kaikkialta maailmasta.

Teemme sen – yhdessä!

KALLE LÄHDESMÄKI

Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja 

Finnish Biathlon Federation (since 1960 – 60 years)
President



GREETING OF THE ORGANIZING COMMITTEE
WELCOME TO KONTIOLAHTI

Dear Biathlon friends, sportsmen, guests of the World Cup Event!

I wish you all warmly welcome to the BMW IBU World Cup Biathlon 27.11.–6.12. 2020 – Season Opening in Kontiolahti. We thank IBU for their 
trust and we are honored to have the Season Opening competitions, which will continue immediately in the second World Cup week. The corona 
pandemic, which has shaken the whole world, has also given us major challenges for biathlon competition arrangements. We here at Kontiolahti 
are doing everything we can, to ensure that the competitions are organized safely, health in priority. The safe and health of athletes, guardians, 
race organizers as well as potential race guests is uncompromisingly taken care of. However the corona pandemic is not allowed discourage the 
whole world and its traditional normal life, of which competitive sport, is an important part.

Our experienced race organization has prepared World Cup to provide successful, exciting races and functional race services. Best thanks to 
hundreds of volunteers for their huge input. Although the corona pandemic overshadows the upcoming race event, we hope the audience can 
follow the race event in Kontiolahti Biathlon Stadium and will be able to experience the thrilling racing moments, that biathlon always offers.

I wish all the Event guests and sportsmen with coaches and audience exciting competition days of BMW IBU World Cup Biathlon 
– Season Opening 2020 in Kontiolahti!

JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TERVEHDYS
TERVETULOA KONTIOLAHDELLE

Hyvät ampumahiihdon ystävät, huoltojoukot ja kisavieraat! Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi Ampumahiihdon 
maailmancupin kauden  2020–2021 avauskisoihin 27.11.–6.12.2020 Kontiolahdelle! 

Kiitämme luottamuksesta Kansainvälistä Ampumahiihtoliittoa ja olemme iloisia, että Kontiolahti sai järjestettäväkseen kauden avauskisat, 
jotka jatkuvat välittömästi toisella maailmancup-kisaviikolla. Koko maailmaa ravistellut koronapandemia on asettanut myös ampumahiihdon 
kisajärjestelyt mittavien haasteiden eteen. Me täällä Kontiolahdella teemme kaikkemme, että kisat saadaan järjestettyä turvallisesti, terveys 
avainasemassa. Niin urheilijoiden, huoltajien, kisajärjestäjien kuin myös mahdollisten kisavieraiden terveydestä pidetään tinkimättömästi 
huolta. Koronapandemia ei saa lannistaa koko maailmaa ja sen perinteistä normaalia toimintaa, johon myös kilpaurheilu kuuluu tärkeänä 
osana. 

Kokenut kisaorganisaatio on valmistellut tulevia maailmancupin kisoja tavoitteena tarjota järjestelyiltään onnistuneet, jännittävät kisat ja 
toimivat kisapalvelut. Koronapandemia varjostaa tulevaa kisatapahtumaa, mutta toivomme, että yleisö pääsee seuraamaan kisatapahtumaa 
paikanpäälle ja kokemaan sykähdyttäviä kilpaurheiluhetkiä, joita ampumahiihto aina tarjoaa.   

Koko Kontiolahti-Joensuun seutu osoittaa jälleen hyvää yhteistyökykyä ja halua kansainvälisen suurtapahtuman järjestämisessä, jota myös 
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on tukenut vahvasti. Satojen vapaaehtoisten työpanos on ensiarvoisen tärkeää kisojen järjestelyissä ja 
onnistuneessa läpiviennissä. Tästä lausun mitä parhaimmat kiitokset koko talkooväelle!

Toivotan kaikille kisavieraille ja urheilijoille huoltajineen jännittäviä ja mieleenpainuvia kisapäiviä. Tervetuloa Kontiolahdelle!

MIKA KUUSELA

Päätoimikunnan pj.
Kontiolahden kunnanhallituksen pj.

Chairman of the Main Committee
Chairman of Kontiolahti Municipal Government



GREETING OF THE BMW IBU WORLD CUP  
EVENT MANAGER

DEAR FRIENDS OF THE BIATHLON,

Finland and OC Kontiolahti has the honor to welcome all the athletes and teams, the representatives of the International Biathlon Union, spectators 
and media to BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti 25.11.–6.12.2020. Finnish biathlon fans and the whole North Karelia region has been waiting 
for the upcoming biathlon season. We are happy to offer the Joy of Biathlon -athmosphere longer period because first two Biathlon World Cup weeks will be 
organised in Kontiolahti. 

Last season ended up suddenly in Kontiolahti when Covid-19 pandemic was globally strengthening. Competitions were competed without spectators. 
Therefore it´s great that we could at this moment take spectators to Biathlon World Cups. Covid-19 situation will still cause extra measures to implementations 
of the events, but with these measures we are able to ensure safe events to teams, volunteers and spectators, to all of us!

On behalf of the Organizing Committee, we wish all spectators welcome to take part in these World Cups and the “Joy of Biathlon” for everyone! 
Together we could make safe events! 

With biathlon regards,

BMW IBU WORLD CUPIN  
TAPAHTUMAN JOHTAJAN TERVEHDYS

HYVÄT AMPUMAHIIHDON YSTÄVÄT!

Suomella ja OC Kontiolahdella on kunnia toivottaa kaikki urheilijat ja joukkueet, Kansainvälisen ampumahiihtoliiton edustajat, katsojat ja median 
edustajat tervetulleiksi BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti 25.11.–6.12.2020. Suomalaiset ampumahiihtofanit ja koko Pohjois-Karjalan seutu ovat 
odottaneet tulevaa ampumahiihtokautta. Ampumahiihdon iloa on luvassa kahden kisaviikon ajan, kun Kontiolahdella järjestetään maailmancup -kauden 
kaksi ensimmäistä kisaviikkoa. 

Ampumahiihdon maailmancupin edellinen kausi päättyi yllättäen maaliskuussa 2020 Kontiolahdelle, kun koronapandemian näytti voimistumisen merk-
kejä. Maaliskuun kilpailut järjestettiin viranomaisten päätöksellä ilman yleisöä. Siten on hienoa, että saamme tämän hetken tietojen mukaan marras-joulu-
kuun kisaviikot järjestettyä yleisön kera. Koronapandemia aiheuttaa järjestelyihin ylimääräisiä toimenpiteitä, joiden avulla haluamme varmistaa terveystur-
vallisen tapahtuman niin joukkueille, talkoolaisille kuin yleisölle. 

Toivotamme katsojat lämpimästi tervetulleiksi! Yhdessä voimme varmistaa tapahtuman turvallisen toteuttamisen!

Ampumahiihtoterveisin,

SAMI LEINONEN

Tapahtumajohtaja
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti

Event Manager
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti



KOMITEAT // COMMITTEES

Järjestelytoimikunnan pj, 
Kontiolahden Urheilijoiden pj
President of OC Kontiolahti, 
Chairman of Kontiolahti Sport Club 
KIMMO TURUNEN

Päätoimikunnan pj
President of Main Committee
MIKA KUUSELA

Tapahtumajohtaja
Event Manager
SAMI LEINONEN

Tapahtuman apulaisjohtaja
Vice Event Manager
JARNO LAUTAMATTI

Media-/Viestintä-/ 
Markkinointipäällikkö
Chief of Media/ 
Communications/Marketing
HEIKKI HAMUNEN

Tapahtuman johdon assistentti
Management Assistant
KRISTA ASIKAINEN

Lipunmyynnin päällikkö
Chief of Ticket Sales 
JARNO LAUTAMATTI

Vapaaehtoisten päällikkö
Chief of Volunteers
TIINA SAVOLAINEN

Majoituspäällikkö
Chief of Accommodation
JOHANNA KELLOKUMPU

Akkreditointipäällikkö
Chief of Accreditation
TUIJA LAUTAMATTI

Kuljetuspäällikkö
Chief of Transportation
VESA VIPUVERÄJÄ

Huolto, VIP
Service, VIP
IRMA RIEKKINEN

Huolto, Family Club
Service, Family Club
PIRJO RÖNKKÖ

Huolto, media
Service, Media
MARJA SUVINEN

Huolto, toimitsijat
Service, Volunteers
OLLI KORTELAINEN

ORGANISAATIOKOMITEA // ORGANIZING COMMITTEE

Kilpailunjohtaja
Chief of Competition
KIMMO TURUNEN

Apulaiskilpailunjohtaja
Assistant Chief of Competition
VILLE HAAPALA,  
TOMI-PEKKA RIIHIVUORI

Kilpailun sihteeri
Competition Secretary
JAANA PITKÄNEN

Stadion-/Ajanottopäällikkö
Chief of Timing/Stadium
MARKKU KANKO

Ratapäällikkö
Chief of Course
MIKA KALJUNEN

Ampumapaikan päällikkö
Chief of Range
TARMO NAPARI

KILPAILUTOIMIKUNTA // COMPETITION COMMITTEE

KANSAINVÄLINEN AMPUMAHIIHTOLIITTO //  
INTERNATIONAL BIATHLON UNION

IBU:n virallinen edustaja
IBU Official Representatives

OLLE DAHLIN

IBU Race Director
BORUT NUNAR 

Viestintäpäällikkö
Communications Director 

CHRISTIAN WINKLER

IBU tekninen asiantuntija
IBU Technical Delegate

MATEJ KORDEZ, SLO

IBU Medical Delegate
LUCIE ROTHAUER 

IBU materiaalikontrolli
IBU Referee Material
JANIS BERZINS, LAT

IBU ampumapaikka
IBU Referee Shooting Range

MARTIN STRICKER, ITA

IBU lähtö ja maali
IBU Referee Start/Finish

CHRISTOPHE VASSALLO, FRA
HILLAR ZAKHNA, EST

IBU radat
IBU Referee Courses

RADO SIMOCKO, SVK
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KONTIOLAHDEN URHEILIJAT RY //  
KONTIOLAHTI SPORT CLUB

Kontiolahden Urheilijat on nuorekas urheiluseura, joka täytti 60 vuotta vuonna 2016. Kontiolahden Urheilijat on kansainvälisesti tunnettu ja 
arvostettu tapahtumanjärjestäjä erityisesti ampumahiihdossa. Ensimmäinen maailmancup järjestettiin Kontiolahdella vuonna 1990 ja MM-kilpai-
lut vuosina 1999 ja 2015. Seuran tunnetuin urheilija on Kaisa Mäkäräinen. Ampumahiihdon ja hiihdon lisäksi seuralla on toimintaa useassa eri 
urheilulajissa.

Kontiolahti Sport Club is a youthful athletic club that celebrated its 60th anniversary in 2016. Kontiolahti Sport Club is internationally known 
and highly acclaimed for having organized major sports events, especially in biathlon. Kontiolahti hosted the Biathlon World Cup for the first 
time in 1990 and the World Championships in 1999 and 2015. The best known athlete to represent the club is Kaisa Mäkäräinen. In addition 
to biathlon and cross-country skiing, the club organizes activities in many different sports.

Photo: Piia Kinnunen

YLEISINFORMAATIO //  
GENERAL INFORMATION

Ampumahiihdon maailmancup 2020 -tapahtuman järjestää Kontiolahden Urheilijat ry ampumahiihtokeskuksessa. Monipuolinen urheilu- 
stadion on toiminut useita kertoja ampumahiihdon järjestämispaikkana. Lisäksi stadionilla on järjestetty lajin MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. 

North Karelia, with a population of 166 000, is the easternmost region of Finland. Joensuu, the capital and the commercial center of the North 
Karelian region, is situated 438 km northeast of Helsinki and 14 km from Kontiolahti Biathlon Stadium. The Joensuu region has a population of 
approx 123 000 inhabitants. The event is organized by Kontiolahti Sport Club at the Kontiolahti Biathlon Stadium, which is an excellent and 
efficient unit of competition facilities.

AMPUMAHIIHTOSTADION
• kansainväliset mittapuitteet omaava stadion, jossa 30-paikkainen 

ampumapaikka ampumahiihtoa varten (Kurvisen taulujärjestelmä, 
joka uusittu kesällä 2011) ja monipuolinen latuverkosto

• voimassaoleva IBU:n A-lisenssi
• jäähdytetty latu, joka mahdollistaa hiihtokauden aloittamisen jo 

lokakuun alussa (rakennettu vuonna 2004)
• useita ampumahiihtoon tarkoitettuja ratavaihtoehtoja (2–7,5 km) ja 

helppoja harjoituslatuja (10–20 km)
• uusittu stadionin ja latujen valaistusjärjestelmä (v. 2012)
• katsomopaikkoja yli 15 000 katsojalle
• kiinteä tulostaulu
• lehdistökeskukset (yht. 600 m²)
• päärakennuksen laajennus v. 2013, sisältää laajennetut kokous- ja 

ravintolatilat
• ampumahiihtokeskus sijaitsee 120 m merenpinnan yläpuolella. Latu-

jen profiilit vaihtelevat 89 ja 129 metriä meren pinnan yläpuolella

BIATHLON STADIUM
• the stadium area, the shooting range of 30 targets (Kurvinen) and the 

versatile course
• a valid IBU A-license
• cooled 1,5 km ski track, constructed 2004
• several biathlon competition courses from 2 to 7,5 km and easy 

10–20 km training tracks
• renewed Lighting System at the Stadium and along the tracks (in 

2012)
• a stand for more than 15 000 spectators
• a permanent, graphic information board
• Media Center (total of 600 m²)
• enlargement of the Main Building in 2013, including expansion of 

meeting rooms and restaurant
• the Biathlon Stadium is located 120 meters above sea level. The 

tracks vary between 89 and 129 meters above sea level. The place of 
accommodation Joensuu is located average 92 m above sea level

KILPAILUT // COMPETITION
2020/2021

Ampumahiihdon GP-kilpailu 14.–15.11.2020

Ampumahiihdon maailmancup // 
BMW IBU World Cup Biathlon 28.–29.11.2020

Ampumahiihdon maailmancup // 
BMW IBU World Cup Biathlon 3.–6.12.2020

Ampumahiihdon nuorten SM 13.–14.2.2021

Ampumahiihdon Masters // Biathlon  
Masters International Championships 17.–21.3.2021

2021/2022

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 26.–28.11.2021



14:40

PIKAKILPAILU, naiset 7,5 km

SPRINT, Women 7,5 km

NORMAALIKILPAILU, miehet 20 km

INDIVIDUAL, Men 20 km

12:00 11:30

PIKAKILPAILU, miehet 10 km

SPRINT, Men 10 km

NORMAALIKILPAILU, naiset 15 km

INDIVIDUAL, Women 15 km

15:20

KISAOHJELMA // COMPETITION PROGRAM

14:20

TAKAA-AJO, miehet 12,5 km

PURSUIT, Men 12,5 km

13:45

VIESTI, miehet 4 x 7,5 km

RELAY, Men 4 x 7,5 km

16:15

TAKAA-AJO, naiset 10 km

PURSUIT, Women 10 km

16:15

VIESTI, naiset 4 x 6 km

RELAY, Women 4 x 6 km

14:30

17:30

PIKAKILPAILU, miehet 10 km

SPRINT, Men 10 km

PIKAKILPAILU, naiset 7,5 km

SPRINT, Women 7,5 km

VIIKKO 1 // WEEK 1: (28.–29.11.)

HUOM! Aikataulut ovat alustavia ja voivat muuttua. //  
The organizer reserves the right to make changes to the schedule.

Katso lisää: // More information: 

W W W . K O N T I O L A H T I B I A T H L O N . C O M

LA // SAT 28.11. SU // SUN 29.11.

VIIKKO 2 // WEEK 2: (3.–6.12.)

HUOM! Aikataulut ovat alustavia ja voivat muuttua. //  
The organizer reserves the right to make changes to the schedule.

Katso lisää: // More information: 

W W W . K O N T I O L A H T I B I A T H L O N . C O M

SU // SUN 6.12.LA // SAT 5.12.TO // THU 3.12.
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1 Ampumarata  Shooting Range   Стрельбище

2 Ampumapaikka  Shooting Ramp   Огневой рубеж

3 Sakkokierros  Penalty Loop   Штрафной круг

5 Latukatsomo  Track Stands    Зона болельщиков у трассы

6 Lähtö ja maali  Start and Finish   Старт и финиш

7 Päärakennus  Main Building   Главный корпус

8 Joukkue- ja huoltoalue Teams & Service Area  Зона команд и сервиса

9 Talkoolaisteltta  Volunteers Tent   Палатка волонтеров

10 Mediakeskus  Media Centre & TV-compound Медия-центр & ТВ-зон

 

 Sisäänkäynti /Entrance:

 VIP, A, B, 5 (latu/tracks), Teams, Media, Talkoo (Volunteers)

 Joukkuealue  Team Zone

 OC-/talkoolaisalue  StaÄ/Volunteers Zone

 Media-alue   Media Zone

 VIP-alue   VIP Zone
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STADIONKARTTA //  
STADIUM MAP
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PYSÄKÖINTI STADIONILLA //  
PARKING IN THE STADIUM
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Media, VIP, Joukkueet, Huolto // 
Media, VIP, Teams, Service //
Медия, VIP, Команды, Сервис

Talkoolaiset // 
Volunteers // 
Волонтеры

Tulo // Entry // Въезд

Poistuminen // Exit // Выезд

3

Yleisö, matkailuautot //
Spectators, camper vans //
Болельщики, автодома



KORONAOHJEET //  
INSTRUCTIONS ON COVID-19

COVID-19
PREVENTION

THE BIATHLON FAMILY

PROTECT YOURSELF FROM CORONAVIRUS

Use Official information on
www.kontiolahtibiathlon.com

Call the OC hotline if symptoms  
appear +358 50 557 8003

Use national Tracking App  
https://koronavilkku.fi/en/

USE 
FACE MASK

 DISINFECT  
SURFACES

DON’T  
SHAKE HANDS

DISINFECT 
HANDS

STAY HOME WHEN 
NOT FEELING WELL

AVOID CONTACT 
WITH SICK

KEEP YOUR  
DISTANCE

AVOID 
CROWDS

WASH 
HANDS
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KÄYTÄ  
KASVO- 

MASKIA //
USE FACE  

MASK

JÄÄ KOTIIN,  
JOS ET VOI  

HYVIN //
STAY HOME  
WHEN NOT  

FEELING WELL

ÄLÄ  
KÄTTELE //

DON’T SHAKE 
HANDS

VÄLTÄ  
TUNGOSTA //

AVOID  
CROWDS

VÄLTÄ  
KONTAKTIA 

SAIRASTUNEEN 
KANSSA //

AVOID CONTACT 
WITH SICK

PESE  
KÄSIÄ //

WASH  
HANDS

PIDÄ  
TURVAVÄLI //

KEEP YOUR 
DISTANCE

KÄYTÄ  
KÄSIDESIÄ //

DISINFECT 
HANDS

DISINFEKTOI  
PINTOJA //
DISINFECT  
SURFACES

COVID-19
PREVENTION

THE BIATHLON FAMILY

HOW TO WASH YOUR HANDS
PROTECT YOURSELF AND OTHERS AGEINST INFECTIONS

APPLICATION OF
HAND SANITIZER

COVID-19
PREVENTION

THE BIATHLON FAMILY

HOW TO WASH YOUR HANDS
PROTECT YOURSELF AND OTHERS AGEINST INFECTIONS

APPLICATION OF
HAND SANITIZER

COVID-19
PREVENTION
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COVID-19
PREVENTION

THE BIATHLON FAMILY

HOW TO WASH YOUR HANDS
PROTECT YOURSELF AND OTHERS AGEINST INFECTIONS

APPLICATION OF
HAND SANITIZER

KASTELE  
KÄDET //

WET  
HANDS

KUINKA PESTÄ KÄDET // HOW TO WASH YOUR HANDS
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA INFEKTIOITA VASTAAN //
PROTECT YOURSELF AND OTHERS AGAINST INFECTIONS

PESE  
PEUKALOT //

CLEAN  
THUMBS

PESE  
KYNNET JA  

KYNSINAUHAT //
WASH  

FINGERNAILS  
AND  

FINGERTIPS

HUUHTELE  
KÄDET //

RINSE  
HANDS

KUIVAA  
KÄSIPYYHE- 

PAPERILLA //
DRY WITH  
A SINGLE  

USE TOWEL

KÄYTÄ PAPERIA 
HANAN  

SULKEMISEEN //
USE THE TOWEL 

TO TURN OFF THE 
FAUCET

KÄTESI  
OVAT  

PUHTAAT //
YOUR HANDS  

ARE CLEAN

LISÄÄ  
SAIPPUA //

APPLY  
SOAP

HIERO  
KÄMMENIÄ  

VASTAKKAIN //
RUB HANDS  

PALM TO  
PALM

HIERO  
KÄMMEN- 
SELKIÄ //

LATHER THE  
BACKS OF YOUR 

HANDS

HIERO  
SORMIEN 
 VÄLIT //
SCRUB  

BETWEEN  
YOUR FINGERS

HIERO  
VASTAKKAISEN 

KÄMMENEN  
SORMIEN  

TAUSTAT //
RUB THE BACKS OF 

FINGERS ON THE 
OPPOSING PALMS
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COVID-19
PREVENTION

THE BIATHLON FAMILY

HOW TO WASH YOUR HANDS
PROTECT YOURSELF AND OTHERS AGEINST INFECTIONS

APPLICATION OF
HAND SANITIZER

LISÄÄ  
KÄSIDESIÄ  

TOISEEN  
KÄMMENEEN //

APPLY THE  
PRODUCT ON  
THE PALM OF  

ONE HAND

KÄSIDESIN LISÄÄMINEN //
APPLICATION OF HAND SANITIZER

HIERO  
KÄSIÄ  

TOISIINSA //
RUB  

HANDS  
TOGETHER

VÄLTÄ  
PINTOJEN  

KOSKEMISTA, 
KUNNES KÄDET 

OVAT KUIVAT  
(20 SEK) //
COVER ALL 

SURFACES UNTIL 
HANDS FEEL DRY 

(20 SEC)

Käytä virallista tietoa:  
www.kontiolahtibiathlon.com //

Use Official information on  
www.kontiolahtibiathlon.com

Käytä kansallista seurantasovellusta:  
https://koronavilkku.fi/en //

Use national Tracking App 
https://koronavilkku.fi/en

https://puhdasilo.fi/


– Talkooporukka on tosi lämminhenkinen 
perhe, tekevät todella paljon pyytee-
töntä työtä. Seurasydän sykkii, Konti-
olahden Urheilijoiden puheenjohta-
ja Kimmo Turunen ihastelee.

Yhdessä tekemisen ilo voi hyvin 
myös nyt, kun Kontiolahdella järjes-
tään jo 12. kerran maailmancupia. 
Niiden lisäksi vuoden 1990 jälkeen 
on järjestetty kahdet MM-kilpailut 
(1999 ja 2015) sekä kolmet nuorten 
MM-kilpailut (1996, 2005 ja 2012) . Eikä 
siinä suinkaan kaikki: Vuodesta 2007 lähtien 
stadionilla on järjestetty yli 130 kilpailua ja ki-
soissa on kellotettu yli 30 000 kisasuoritusta.

Turusella on suhteellisen tuoretta kokemusta 
siitä, kuinka seurahenki alle 200 jäsenen yh-
distyksessä imaisee mukaansa. Vuonna 2014 
hänen ensimmäisellä luokalla ollut tyttärensä 
tutustui koulussa ekoaseammuntaan, mikä 
sai tyttären ehdottamaan isälleen KontU:n 
järjestämää ampparikerhoa.

– Aika nopeasti tuli sellainen, 
että tämä on aika siistiä, po-

rukassa on hyvä meininki. 
Sitten kysyin, voisinko tulla 
2015 MM-kisoihin teke-
mään jotain, Turunen 
muistelee ”kontulaisuu-
tensa” alkua.

Matkan varrella olosuhteita 
on kehitetty eri toimijoiden 

kanssa. Vuonna 1990 raken-
nettu stadion rakennettiin uu-

delleen 2013–14, ampumapenkka 
uusittiin 2011. Nykyisellään pääkatsomoon 
mahtuu 4500 henkilöä, latukatsomoon 10 
000 henkilöä.

Kontiolahden Urheilijoilla on edessään mel-
koinen maailmancup-putki, kun maaliskuun 
2020 jälkeen seuraavan kahden cup-kauden 
avauskilpailut käydään Kontiolahdella. Turu-
nen on tulevasta innoissaan.

– Olemme tehneet pitkään asioita aika pal-
jon oikein. Olemme kehittyneet, olemme 
luoneet kulttuuria. On se aikamoinen luot-
tamuksen osoitus. Perinteistä on raken-
nettu ja kova työ tehty, Turunen sanoo.

Eikä kehitys rajoitu pelkästään maa-
ilmancupien järjestelemiseen. Loka-
kuussa hiihtokauden avaava jäähdy-
tetty latu on taannut hiihto-olosuhteet, 
myös valmennukseen on panostettu. 
Seuralla on palkattu päävalmentaja, 
joka on myös Suomen Ampumahiih-
toliiton nuorten olympiavalmentaja. 
Suurin osa maajoukkueesta asuu tai 
harjoittelee seudulla ja pääsee näin 
nauttimaan maailmacup-tason 
olosuhteista päivittäin.

Photo: Petri Kiukas

30 VUOTTA MAAILMANCUP- 
KISOJA KONTIOLAHDELLA
Moni asia on muuttunut siitä, kun ensimmäiset maailmancupin osakilpailut järjestettiin Kontiolahdella vuonna 1990. 
Yksi keskeinen peruspilari on kuitenkin pysynyt: iloinen yhdessä tekemisen henki. Siitä KontU tunnetaan.

30 YEARS OF THE WORLD CUP  
COMPETITION IN KONTIOLAHTI
Many things have changed since the first World Cup races were held in Kontiolahti in 1990. However, one key pillar 
has remained: the happy spirit of working together. This is what Kontiolahti Sport Club is known for.

- The talc group is a really warm-hearted fa-
mily, they really do a lot of selfless work. The 
heart of the club is beating, Kimmo Turunen, 
the chairman of Kontiolahti Athletes, admi-
res.

The joy of working together is also well now, 
when the 12th World Cup is being held in 
Kontiolahti for the 12th time. In addition, sin-
ce 1990, two World Championships (1999 
and 2015) and three Youth World Champion-
ships (1996, 2005 and 2012) have been held. 
And that’s not all: since 2007, the stadium 
has hosted more than 130 competitions and 
clocked more than 30,000 races.

Turunen has relatively recent experience 
of how the club spirit in an association with 
less than 200 members absorbs it. In 2014, 
her first-grade daughter became acquainted 

with eco-shooting at school, which prompt-
ed her to suggest a shooting club organized 
by KontU to her father.

- It quickly became such that this is pretty 
cool, there is a good mood in the group. 
Then I asked if I could come to the 2015 Wor-
ld Cup to do something, Turunen recalls the 
beginning of his “contegity”.

Along the way, conditions have been deve-
loped with various actors. Built in 1990, the 
stadium was rebuilt in 2013–14, the shooting 
range was renovated in 2011. At present, the 
main auditorium can accommodate 4,500 
people and the track auditorium 10,000 
people.

Kontiolahti Athletes will face quite a World 
Cup tube when the opening competitions 

for the next two cup seasons after March 
2020 will be held in Kontiolahti. Turunen is 
excited about the future.

- We’ve been doing things pretty much right 
for a long time. We have evolved, we have 
created a culture. It is quite a show of con-
fidence. Traditions have been built and hard 
work has been done, Turunen says.

And development is not limited to the or-
ganization of World Cups. The chilled trail, 
which opens in the ski season in October, has 
guaranteed skiing conditions, and training 
has also been invested in. The club has hired 
a head coach, who is also the youth Olympic 
coach of the Finnish Biathlon Association. 
Most of the national team lives or trains in the 
region and thus gets to enjoy the world cup 
level conditions on a daily basis.



JohnDeere.fi

John Deere -metsäkoneet 

VALMISTETAAN SUOMESSA Tutustu koulutustarjontaan:
riveria.fi/jatkuvahaku

RIVERIA.FI JOENSUU // KITEE // LIEKSA // NURMES // OUTOKUMPU // VALTIMO

Riveriassa on jatkuva haku!

Ammattitaitoa asenteella
>  Opiskele uusi ammatti.
>  Laajenna osaamistasi suorittamalla  
    ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa.
>  Suorita loppuun kesken jäänyt  
    ammatillinen tutkinto.
>  Hae opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolelta.

Oppisopimus – opiskele  
ammattiin työelämässä
Oppisopimuksella kouluttaudut  
työtä tehden, saat palkkaa ja  
kerrytät työkokemusta. 

Täydennyskoulusta eri alojen ammatti- 
laisille osaamisen kehittämiseen: 

riveria.fi/tyoelamalle

https://www.deere.fi/fi/
https://www.riveria.fi/


HYVÄ TIETÄÄ // GOOD TO KNOW

SAIRAALA // HOSPITAL

Pohjois-Karjalan Keskussairaala, EA 
North Karelia Central Hospital, First 
Aid
Tikkamäentie 16, Joensuu
tel. +358 116 117

POLIISI // POLICE 
Pykäläkuja 1, 80100 Joensuu
tel. +358 295 415 320

Mon–Fri  8:00–16:15

HÄTÄNUMERO //     112 
EMERGENCY  

APTEEKIT // PHARMACIES

Yliopiston apteekki
Koskikatu 7, Joensuu
tel. +358 300 20200

every day  8:00–23:00

Joensuun Uusi Apteekki
Siltakatu 10, Joensuu
tel. +358 10 231 3084

Mon–Fri  8:00–19:00
Sat  9:00–17:00, Sun closed

Joensuun Keskusapteekki
Shopping Center Prisma
Voimatie 2, Joensuu
tel. +358 10 423 7720

Mon–Fri  9:00–19:00
Sat  9:00–16:00
Sun  11:00–15:00

Kontiolahden Apteekki
Keskuskatu 24, Kontiolahti
tel. +358 13 731 106

Mon–Fri  9:00–18:00
Sat  9:00–14:00, Sun closed

Lehmon apteekki
Ensolantie 1, 80710 Lehmo
tel. +358 13 893 773

Mon–Fri  9:00–18:00
Sat  9:00–14:00, Sun closed

ENSIAPUPISTE // FIRST AID
Ensiapupiste stadionilla.
Katso EA-pisteen sijainti stadionkartasta.

First Aid point at the Biathlon Stadium. See 
the First Aid point position on the Stadium 
map.

INFOPISTE // INFO DESK
Infopiste stadionilla.
Katso infopisteen sijainti stadionkartasta.

See the Info Desk position on the Stadium 
map.

TAKSI // TAXI  
tel. +358 601 10 100

Taksitolppa myös stadionilla. 
Katso taksitolpan sijainti stadionkartasta. 

Taxi stand also at the Biathlon Stadium.  
See the taxi stand position on the Stadium 
map.

FIRST AID

https://www.pohjois-karjala.fi/


https://www.ounevagroup.fi/
https://www.taksiitasuomi.fi/
https://luovi.fi/


KISATUNNELMA KASVAA KUVILLA
Maailmancup-tapahtumassa pääset tuottamaan tunnelmakuvia myös 

kotikatsomoista.  

Miltä näyttää kunnon kannustus? Kenellä on räväkin kisa-asu? 

Ampumahiihdon maailmancup-tapahtumissa marras-joulukuussa yleisö saa käyttöönsä uuden kanavan 
kisatunnelman tekemiseen ja jakamiseen, olipa paikan päällä tai kotikatsomoissa.  

”Yleisö katsomossa tai kotona on kamerapuhelimensa kanssa aidon ja kiinnostavan mediasisällön tuot-
taja. Tämän kauden tapahtumissa kuvien jakaminen innostukseksi itselle ja muille on entistä helpom-
paa”, sanoo maailmancup-tapahtumien markkinointipäällikkö Heikki Hamunen.    

Helppous tarkoittaa tapahtuman kumppanuutta suomalaisyritys BCaster Oy:n kanssa. Yritys on kehittä-
nyt esimerkiksi tapahtumissa käytettävän kuvanjakotekniikan, jota käytetään Kontiolahdella ensimmäi-
sen kerran marras-joulukuussa.

OMAT KUVAT JAKOON  
SCREENILLE TAI VERKKOON 
Järjestäjä kumppaneineen voi jakaa kisavieraiden ja kotiyleisön ottamia kuvia kisakanavissa, vaikka sta-
dionin valotauluilla tai sosiaalisessa mediassa. 

”Haemme kuvia, jotka vangitsevat kisatunnelmaa tavalla tai toisella. Innostavat ja hauskat kuvat suoraan 
kisavierailta ovat parasta sisältöä”, Hamunen sanoo. 

”Tärkeää uudessa tekniikassa on, että kuvien jakaminen onnistuu ilman raskaita teknisiä asennuksia. Nyt 
riittää, että kuvan ottaja menee puhelimella nettisivuillemme, klikkaa siellä näkyvää kameraikonia, lataa 
yhden tai useamman kuvan ja täyttää omat yhteystietonsa.”  

Ota kuva kisahurmoksesta  
älypuhelimellasi.
–
Take a photo of the  
Joy of Biathlon on  
your smartphone.

Kuvaa kisahurmos ja 
voita liput ampumahiihdon 
maailmancupin avaukseen 
27.–29.11.

Take a photo of the Joy of 
Biathlon and win tickets to 
Biathlon World Cup opening 
in 27.–29.11.

Mene osoitteeseen  
kontiolahtibiathlon.com/kuvakisa  
ja klikkaa kameranappulaa.
–
Go to  
kontiolahtibiathlon.com/kuvakisa  
and click the camera button.

Lähetä kuva tai useampi  
ja täytä tietosi.
–
Send the photo or a few  
and fill your information.
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2.

3.

Powered by

Paras kuva jokaiselta  
kisapäivältä voittaa kokoaikaliput 
ampumahiihdon maailmancupin 
avaukseen Kontiolahdelle 27.–29.11.! 
Arvomme myös lippuja kaikkien 
kuvan lähettäneiden kesken.

Best picture from each race day 
wins tickets to all competitions to 
Kontiolahti Biathlon World Cup 
on 27.–29.11.! We also raffle tickets 
among all participants.

TM

THE RACING ATMOSPHERE  
GROWS WITH THE PICTURES
At the World Cup, you can also produce mood images from home spectators.

What does a decent race charm look like? What about the loudest encouragement? Who also has a racing outfit?

At the Biathlon World Cup in November-December, the public will have access to a new channel for creating and sharing the 
racing atmosphere, whether on-site or at home.

“Audiences in the auditorium or at home with their camera phones are the producers of genuine and interesting media con-
tent. At this season's events, it's even easier to share images as an enthusiasm for yourself and others,”says Heikki Hamunen,  
Marketing Manager at World Cup events.

Ease means the event's partnership with the Finnish company BCaster Oy. For example, the company has developed image 
sharing technology for events, which will be used in Kontiolahti for the first time in November.

SHARE YOUR PICTURES ON SCREEN OR ONLINE
The organizer and his partners can share the pictures taken by the race guests and the home audience on the race channels, 
even on the stadium’s light boards or on social media.

“We are looking for images that capture the race atmosphere in one way or another. Inspiring and funny pictures directly from 
the race guests are the best content, ”says Hamunen.

“What is important in the new technology is that image sharing is successful without heavy technical installations. Now it is 
enough for the photographer to go to our website by phone, click on the camera icon that appears there, upload one or more 
images and fill in their own contact information. ”

KATSO OHJEET  
SEURAAVALTA SIVULTA //

SEE THE INSTRUCTIONS  
ON THE NEXT PAGE

Photo: Tino Kolehmainen

http://kontiolahtibiathlon.com/kisastudio
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MUISTA MYÖS  
HASHTAGIT: //

REMEMBER ALSO  
THE HASHTAGS:

#KON20  
#KONTIOLAHTIBIATHLON  

#KONTIOLAHTI2020

OTA KANNUSTUSKUVA  
ÄLYPUHELIMELLASI //
TAKE A PHOTO OF THE JOY OF 
BIATHLON ON YOUR SMARTPHONE

MENE OSOITTEESEEN: 
KONTIOLAHTIBIATHLON.COM/KISASTUDIO  
JA KLIKKAA KAMERANAPPULAA //
GO TO:
KONTIOLAHTIBIATHLON.COM/KISASTUDIO
AND CLICK THE CAMERA BUTTON

LÄHETÄ KUVA TAI USEAMPI,  
NIIN NOSTAMME NIITÄ ESILLE //
SEND THE PHOTO OR A FEW  
AND WE WILL SHOW THEM

1.

2.

3.

http://kontiolahtibiathlon.com/kisastudio
http://kontiolahtibiathlon.com/kisastudio
https://www.visitkarelia.fi/fi


/PohjoisKarjalanOsuuskauppa

pko_osuuskauppa

www.pko.fi

YHTEISTYÖSSÄ
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KNOWLEDGE IS   
                               PROGRESS

Polar Vantage V2’s lightweight, full aluminium case looks 
good and feels great. Whatever you’ve got planned,  

you’ve found the perfect companion.

P O L A R  VA N TA G E  V 2 PREMIUM MULTISPORT WATCH

http://www.polar.com
https://www.ebu.ch/eurovision-sport


WE

ADVENTURE
Seikkaile uudelle matkailusivustollemme:

www.playkontiolahti.fi

https://www.kontiolahti.fi/
https://www.kontiolahti.fi/


https://www.joensuu.fi/
https://www.joensuu.fi/


EVAKKOTIE

6,90€

www.karjalainen.�/evakkotie

UUTUUSLEHTI
nyt lehtipisteissä! HISTORIA

evakkotie biathlon185x125.pdf   1   6.11.2020   9:12:02

https://www.punamusta.com/
https://www.karjalainen.fi/


AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUP: 

YMPÄRISTÖTYÖ TESTIIN MARRASKUUN  
TAPAHTUMASSA
Kontiolahden maailmancup-tapahtumissa tehty ympäristötyö huipentuu marraskuussa, 
kun Ekokompassi-ympäristöohjelman toimivuus tarkastetaan ensimmäisen kerran.

Kontiolahden maailmancup-järjestelyissä 
tehty aktiivinen ympäristötyö ottaa pitkän 
loikan kauden avaustapahtumassa. Silloin 
tapahtuman ympäristöohjelma auditoidaan 
ensimmäisen kerran. 

“Olemme rakentaneet Ekokompassi-ympä-
ristöohjelmaa, joka huomioi muun muassa 
energiankulutusta, materiaalien käyttöä, liik-
kumisen vaihtoehtoja ja kemikaalien käyttöä”, 
sanoo tapahtuman ympäristövastaava Sari 
Jormanainen. 

AMPUMARATA REMONTOIDAAN YM-
PÄRISTÖÄ AJATELLEN

Maailmancup-tapahtumien ympäristöohjel-
ma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä Konti-
olahden kunnan kanssa. Kunnan vapaa-aika-
päällikkö Jormanainen muistuttaa, että myös 
tapahtuman infran tulee tukea ympäristöys-

tävällisyyttä.  

Ampumahiihtostadionin ampumaradalla on 
käynnissä remontti, jolla vähennetään radan 
ympäristökuormitusta.  

“Uudet led-valot käyttävät vähemmän ener-
giaa. Radan puhtaanapito ja hylsyjen kier-
rätys helpottuu. Muutoksilla vastaamme 
ympäristöluvan ja Kansainvälisen ampuma-
hiihtoliitto IBU:n vaatimuksiin”, Jormanainen 
kuvailee.

Suurtapahtumien kuormitus ympäristölle on 
selviö, Jormanainen muistuttaa.  

“Ympäristö- ja vastuukysymyksissä aivan 
täydellisyyteen lienee mahdotonta päästä. 
Olennaista on, että ympäristöohjelmassa 
sitoudumme asioiden jatkuvaan parantami-
seen.”  

Ympäristötyö etenee Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliiton rahoittamassa ja Kontionloikan 
sekä Kontiolahden Urheilijat ry:n toteutta-

massa ”Urheilun suurtapahtumien par-
haaksi” -hankkeessa. Tulevien vuosien 
painopiste on vähähiilisen suurtapahtu-
man järjestämisessä. 

KISAPUTKI KEVENTÄÄ VAIKU-
TUKSIA  

Jormanainen painottaa, että Konti-
olahdelle myönnetty kolmen maail-
mancup-tapahtuman putki vuosille 
2020-21 auttaa ympäristötyössä.  

“Usean tapahtuman sarja antaa 
mahdollisuuden säästöihin ma-
teriaalihankinnoissa. Yhteen ta-
pahtumaan hankitut opasteet, 
banderollit, työasut ja esimerkik-
si myytävät tuotteet ovat käytet-
tävissä seuraavissakin tapahtu-
missa.”

Maailmancupin ladut ajetaan latukoneilla, joissa polttoaineena  on sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehty Nesteen MyDiesel. // 
The tracks of the World Cup are run on trailers, which are fueled by Neste’s MyDiesel, which is 100% made from waste and residues. Photo: Piia Kinnunen

BIATHLON WORLD CUP:

ENVIRONMENTAL WORK FOR THE TEST AT THE 
NOVEMBER EVENT
The environmental work done at the Kontiolahti World Cup events will culminate in 
November, when the functionality of the Eco compass environmental program will be 
checked for the first time.

Active environmental work carried out at 
kontiolahti’s world cup arrangements takes a 
long leap in the opening event. then the en-
vironmental program of the event is audited 
for the first time.

“We have built an Eco Compass environmen-
tal program that takes into account of energy 
consumption, the use of materials, mobility 
options and the use of chemicals,” says Chief 
of Environmental Issues Sari Jormanainen.

THE SHOOTING RANGE WILL BE  
RENOVATED WITH THE ENVIRONMENT 
IN MIND

The environmental program for the Wor-
ld Cup events is being prepared in close 
cooperation with the municipality of Kontio-
lahti. Jormanainen, the municipality’s leisure 
manager, reminds that the event’s infrastruc-

ture must also support environmental friend-
liness.

The shooting range of the biathlon stadium 
is undergoing renovations to reduce the en-
vironmental impact of the course.

“The new LED lights use less energy. Track 
cleaning and core recycling are made easier. 
With the changes, we meet the requirements 
of the environmental permit and the Interna-
tional Biathlon Association IBU, ”Jormanai-
nen describes.

The burden of major events on the environ-
ment is clear, Jormanainen reminds.

“On environmental and responsibility issues, 
it may be impossible to reach perfection. It 
is essential that we are committed to conti-
nuous improvement in the environment pro-
gram.”

Environmental work is progressing in the 
project “For the best of major sporting 
events” funded by the North Karelia Regional 
Council and implemented by Kontionloikka 
and the Kontiolahti Sport Club. The focus for 
the coming years will be on organizing a ma-
jor low-carbon event.

RACE PIPE REDUCES EFFECTS

Jormanainen emphasizes that the pipeline 
for three World Cup events awarded to Kon-
tiolahti for 2020-21 will help in environmental 
work.

“The multi-event series offers opportunities 
for savings in material purchases. Signs, 
banners, work clothes and, for example, pro-
ducts sold for one event will be available for 
the following events. ”



AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUP: 

NÄIN YMPÄRISTÖ NÄKYY YMPÄRISTÖTYÖN YTIMESSÄ 
• Sähkö tuotetaan tuulivoimalla, kumppanina paikallinen mutta ympäri maata palveleva sähköyhtiö PKS. 

• Kisaladut ajetaan latukoneilla, joissa polttoaineena on sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehty Nesteen MyDiesel. 

• Ravintoloissa suositaan biohajoavia materiaaleja ja lähellä tuotettuja raaka-aineita. Hävikki minimoidaan yhteistyöso-
pimuksin. 

• Viestinnässä suositaan sähköisiä kanavia.  

• Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 

• Urheilijoiden palkinnot tulevat paikallisilta yrityksiltä. Palkinnot ovat käyttöesineitä, joiden materiaaleissa ja tuotan-
nossa vastuullisuus korostuu. 

EKOKOMPASSI-YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

• Ympäristöjärjestelmä ja –sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti 

• Pohjautuu ISO 14001 –standardiin ja perustuu 10 kriteerin noudattamiseen 

• Käytössä mm. näissä tapahtumissa: Jukolan viesti,  
Salpausselän kisat, maastohiihdon MM-kisat Lahti 2017, Paavo Nurmi 
 Games, Helsinki City Marathon 

• Omistaja Suomen luonnonsuojeluliitto 
Järjestäjän, kumppaneiden ja  

yleisön hyvällä asenteella  
ympäristökuormitusta voi selvästi  

vähentää, Sari Jormanainen sanoo.

BIATHLON WORLD CUP:

THIS IS HOW THE ENVIRONMENT IS DISPLAYED  
AT THE HEART OF ENVIRONMENTAL WORK
• Electricity is generated by wind power, partnered by the local but nationwide electricity company PKS.

• The race tracks are run on track machines, which are fueled by Neste's MyDiesel, which is 100% made from waste and residues.

• Biodegradable materials and locally sourced ingredients are preferred in restaurants. Losses are minimized through cooperation agreements.

• Electronic channels are preferred for communication.

• The waste is sorted and delivered for proper further processing.

• Athlete awards come from local companies. Awards are consumables whose materials and production emphasize responsibility.

ECOCOMPASS ENVIRONMENTAL SYSTEM

• Environmental system and certificate, which is audited externally

• Based on the ISO 14001 standard and based on compliance with 10 criteria

• In use e.g. at these events: Arctic Circle Jukola, Salpausselkä Games, World Cross Country 
Skiing Championships Lahti 2017, Paavo Nurmi Games, Helsinki City Marathon

• Owner Finnish Association for Nature Conservation
With a good attitude of the organizer,  

partners and the public,  
the environmental load can be clearly  

reduced, Sari Jormanainen says.

WE TAKE RESPONSIBILITY  
FOR THE ENVIRONMENT.

BUILDING AN ECO COMPASS.



Valmista hyvää

Tuoreimmat uutuudet löydät osoitteesta feelia.fi

Pyhäntäläinen kotiruokatalo Feelia valmistaa
maistuvat ja laadukkaat valmisruoat sekä
ammatti- että kotikeittiöihin.

Pitkä
säilyvyy� ilman
säilöntäaineita

Käsityönä
esivalmistettu

K�kea
kotimaisuusaste

Kotiruokatal�

Helppoa, nopeaa
ja herkullista

https://www.eezy.fi/fi
https://feelia.fi/


Itä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistuksen 
mukaan tapahtumajärjestäjän on turvattava 
yleisön mahdollisuus riittäviin turvaväleihin 
sekä käsien puhdistamiseen. 

—Katsomot ovat ulkona, mikä antaa yleisölle 
paremmat mahdollisuudet levittäytyä. Ylei-
sölle varataan selkeät kulkureitit ja lohkot, joi-
hin sallitaan vain rajattu määrä ihmisiä, sanoo 
lipunmyynnistä vastaava Jarno Lautamatti 
Kontiolahden Urheilijat ry:stä.    

Lohkojen rakentamisen ja rajoitusten jälkeen 
ampumahiihtokisojen kaikissa katsomoissa 
on paikkoja 4500 katsojalle.  

—Kunkin lohkon ihmiset ovat koko ajan omal-
la alueellaan, sisääntuloportista alkaen.  

Järjestelyt muuttuvat myös stadionin ylei-
sökuljetusten osalta. Joensuun kaupungin 
ja Kontiolahden kunnan tarjoamia, yleisölle 
maksuttomia linja-autokuljetuksia ei turvalli-
suussyistä järjestetä.  

—Yleisö saapuu paikalle omilla autoillaan, 
mikä antaa mahdollisuuden välttää kontak-
teja vieraiden henkilöiden kanssa, Lautamatti 
sanoo.  

MAAILMANCUP-TAPAHTUMISSA  
ERITYISJÄRJESTELYT –  
YLEISÖALUEET RAJATAAN TURVALLISESTI 

Tapahtuma-alueella yleisön liikkumista ja palveluja rajataan sisääntulosta alkaen. 

WORLD CUP EVENT IN 
KONTIOLAHTI: SPECIAL 
ARRANGEMENTS FOR 
SPECTATORS’ SAFETY
Spectators divided to four separate stands, starting at the 
entrance gate.  

According to the Regional State Administrative Agency, the event orga-
niser must ensure e.g. that the spectators have possibilities to keep ade-
quate safety distances and can wash their hands.

—The stands are outside which gives the spectators better chances to 
spread out. Clear access routes and blocks will be reserved for the public, 
for which only a limited number of people will be allowed, Jarno Lauta-
matti, Kontiolahti Sport Club, says.

Following the given restrictions, a total amount of 4,500 spectators can be 
allowed in the stands at the same time.

—The spectators in each block will stay in their own area the whole time, 
starting at the entrance gate.

Arrangements for the public transport to the stadium will change, too. 
For safety reasons, bus transports provided by the City of Joensuu and 
the municipality of Kontiolahti and free of charge to the public will not 
be arranged.

—The spectators arrive with their own cars. This allows them to avoid con-
tact with strangers, Lautamatti says.

https://www.islab.fi/


LAJITTELUOHJEET
BIOJÄTE
• suodatinpaperit, teepussit
• ruuantähteet, hedelmien, vihannesten 

ja kananmunien kuoret
• kiinteät rasvat
• talouspaperi, paperiset lautasliinat
• kasvit multineen, kasvinosat
• puiset aterimet ja hammastikut
• munakennot

PAHVI
• ruskea aaltopahvi
• pahvilaatikot
• ruskea kartonki, voimapaperi
• ruskeat paperikassit ja kirjekuoret
• pahviset ja paperiset kuivaruoka- 

pakkaukset 

POLTETTAVA JÄTE
• muovi, muovipakkaukset,  

muoviesineet 
• hygieniatuotteet  

(siteet, vaipat, laastarit)
• sammutetut, viilentyneet tupakan-

tumpit/tuhka
• tekstiilit, nahka- ja kumijäte
• styroksi, polyuretaanivaahto
• pussit ja purkit, joiden sisäpinta 

alumiinia
• hehku- ja halogeenilamput,  

lasiastiat
• posliini, keramiikka ja peilit
• cd- ja dvd-levyt

LASI
• lasipurkit
• pantittomat lasipullot

METALLI
• metallipurkit 
• säilyketölkit, pantittomat juomatölkit
• alumiinivuoat ja -foliot
• metallikannet ja -korkit
• tuikkujen metallikuoret
• täysin tyhjät ja paineettomat aerosoli-

pakkaukset (spraymaalit, hiuslakat)

PAPERI 
• sanoma- ja aikakausilehdet
• kirjekuoret, myös ikkunalliset
• toimistopaperi
• mainokset, esitteet, pehmeäkantiset 

kirjaset
• valkoiset paperikassit

PULLOT JA TÖLKIT
• pantilliset muovi- ja lasipullot
• pantilliset juomatölkit

PARISTOT
• käytetyt paristot, akut

SUKSIVOITEET
• voitelussa syntyvä voidejäte



WASTE SORTING INSTRUCTIONS
BIOWASTE
• leftover food
• paper towels and napkins
• biodegradable plates, cups,  

and cutlery
• solid grease
• egg containers
• wooden toothpicks
• plants

CARDBOARD
• cardboard boxes
• brown cardboard/carton
• kraft paper
• brown paper bags and envelopes
• carton containers/cases 

COMBUSTIBLE WASTE
• plastic wraps, other plastic items
• personal hygiene products  

(sanitary napkins, diapers, plasters)
• textile waste
• styrofoam, polyurethane
• leather and rubber waste
• light bulbs, halogen bulbs glass 

dishes
• porcelain, ceramics, mirrors
• CDs, DVDs

GLASS
• glass jars
• glass bottles (without refund)

METAL
• metals, sheet iron
• metal cans  

(food cans, empty and dry paint cans)
• beverage cans (without refund)
• aluminum tin and foil
• metal lids and caps
• empty aerosol packages  

(e.g. spray paint, hair spray)

PAPER
• newspapers and magazines
• envelopes
• office paper
• advertisements, flyers, brochures
• white paper bags

BOTTLES AND CANS
• plastic bottles
• glass bottles
• beverage cans

BATTERIES
• used batteries

SKI WAX
• waxing waste



W W W . K O N T I O L A H T I B I A T H L O N . C O M

TERVETULOA!
WELCOME!

https://pks.fi/
https://kontiolahtibiathlon.com/


Official Main Sponsor of the BMW IBU World Cup Biathlon 

     For 
medal
  winners.

Biathlon 2020
private Endkunden

Portit ja ovet Euroopan 
toimittajalta numero 1

 ● Autotallin ovet ja autotallin ja 
sisäänajoporttien käyttölaitteet 
BiSecur-radiokoodijärjestelmällä

 ● Laaja valikoima teollisuusovia

 ● Huoltopäivystys 24/7 kaikkialla 
Suomessa

Autotallin nosto-ovi, M-vaakaura LPU

Ampumahiihdon maailmancupin 
(BMW IBU World Cup Biathlon) 
virallinen sponsori

http://www.erdinger.com
http://www.hoermann.com


#bornelectric

BMW iX3: Power consumption (NEDC) in kWh/100 km (combined): 17.8–17.5; electric range (WLTP): 450–458 km. The power consumption 
figures shown were determined in accordance with the NEDC measuring method and comply with the European Regulation (EC) 715/2007 
in the version applicable at the time of type approval. The data provided allows for differences in the size of wheels and tyres available on the  
selected model. The electric range was determined using the WLTP measuring method and takes account of optional equipment. For further 
information on the WLTP and NEDC measurement methods, please see www.bmw.de/wltp. The image shows optional equipment.
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