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We support winter sports. 
Both now and in the future.
At Viessmann, we have been committed to winter sports for generations. 
For over 25 years, we have supported many sports, international 
federations and athletes.

And it is precisely because of future generations that the environment is also 
very close to our hearts: our sustainable Viessmann climate solutions save
500,000 tonnes of CO2 worldwide every year. 

Join us in our efforts. viessmann.de/sportsponsoring
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KILPAILUNSUOJELIJAN TERVEHDYS
Maailman huippuampumahiihtäjien kokoontuminen Kontiolahdelle ei ole sattumaa. Kontiolahden olosuhteet ovat maailman ehdottominta 
huippua. Se on jo kohta kolmenkymmenen vuoden ajan tarjonnut lajin parhaille puitteet harjoitella ja kilpailla huippuolosuhteissa. Erityiskiitos 
kuuluu ahkerille talkoolaisille.

Ampumahiihto on talvilajien eliittiä. Lajin luonne takaa sen, että tilanteet vaihtelevat nopeasti kisan aikana ja kilpailua voitosta käydään aivan 
maaliviivalle asti. Ampumahiihto on tänäkin vuonna tarjonnut meille kosolti seurattavaa. Kristallipallon tavoittelijoita on vielä useita. Meille 
suomalaisille ampumahiihto on tarjonnut vuosien mittaan paljon hienoja hetkiä ja uskon, että näissäkin kisoissa saamme niistä jälleen nauttia.

Toivotan eri maiden urheilijat tervetulleiksi Kontiolahdelle. Koronapandemia on meitä jo kurittanut riittävän pitkään. Toivottavasti pääsemme 
tämän kevään jälkeen takaisin siihen, että kisakatsojat eri maista pääsevät nauttimaan paikallisesta vieraanvaraisuudesta sekä aidosta, 
elävästä kilpailutapahtumasta. Kuten aina täällä Kontiolahdella on ollut tapana, tulemme varmasti näkemään hienoja suorituksia koko 
kisaviikonlopun ajan. 
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GREETING BY THE PATRON OF THE EVENT
It is no coincidence that world-class biathlonists convene here in Kontiolahti. The conditions in Kontiolahti are among the absolute best in the world. For 
nearly three decades already, Kontiolahti has offered ideal conditions in which elite athletes can train and compete. And all the hardworking volunteers 
deserve a special thanks for their dedicated efforts.

Biathlon is an elite winter sport. The nature of the sport guarantees that quick changes take place during competitions, so that the competitors vie for 
victory all the way to the finishing line. This year, too, biathlon has given us much to follow, with numerous competitors still aspiring to secure the Crystal 
Globe. Over the years, biathlon has produced many fine moments for Finns, and I believe we can enjoy similar ones in this championship too.

I would like to extend a warm welcome to Kontiolahti to all the athletes from around the world. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has plagued us 
for a long time already. However, after the spring we hope to be able to get back on track and see spectators from different countries enjoying our local 
hospitality and a genuine, live competition. And, as always in Kontiolahti, I am sure we will witness great athletic performances throughout the weekend. 

Photo: Katarina Koch

ANTTI KURVINEN

Tiede- ja kulttuuriministeri
Kilpailunsuojelija

Minister of Science and Culture 
The Patron of the Event
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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON TERVEHDYS
Hyvät ampumahiihdon ystävät – lämpimästi tervetuloa Suomeen ja Kontiolahdelle!

Ammattimainen suunnittelu, sitoutunut yhteistyö ja intohimo ampumahiihtoa kohtaan ovat mahdollistaneet meille paluun uuteen normaaliin 
kilpailuohjelmassamme. Meidän on edelleen oltava vahvasti aktiivisia ja valppaita, jotta toimintamme on turvallista kaikille ampumahiihdon 
osapuolille. Haluan vielä kerran kiittää IBU EB:n ja IBU:n johtohenkilökuntaa ja heidän neuvonantajiaan väsymättömästä ja ahkerasta työstä sekä 
erinomaisen ohjeiston ja ohjeiden antamisesta meille kaikille. Näin olemme onnistuneet jatkamaan toimintaamme menestyksekkäästi Covid-
19-pandemian aikana. Useimmilla meistä on ollut vain yksi tärkeä tehtävä – seurata ja noudattaa ohjeita.

Ampumahiihtoliitto, Kontiolahden järjestelytoimikunta ja minä olemme iloisia ja meillä on kunnia kutsua ampumahiihtoperhe Suomeen ja 
Kontiolahdelle ampumahiihdon maailmancupiin 28.2.–6.3.2022. Kontiolahden järjestelytoimikunta yhdessä Suomen Ampumahiihtoliiton 
kanssa tekee kaikkensa, että Pekingin olympialaisten jälkeen urheilijoilla ja faneilla olisi parhaat mahdolliset olosuhteet kilpailla ja seurata 
maailmancup-kisoja. Koska pandemia on pitänyt yleisön poissa jo kaksi vuotta, uskomme, että katsomossamme on nyt paljon katsojia. 
Normaalivuosina Pohjois-Karjalassa on todella paljon lunta joulukuun alusta maaliskuun loppuun. Kontiolahden järjestelytoimikunnalla on 
pitkä kokemus ampumahiihdon kilpailujen järjestämisestä. Odotamme innolla, että voimme isännöidä kerta toisensa jälkeen maailmancupeja 
ja MM-kisoja tulevaisuudessa. Tämä rohkaisee meitä järjestämään laadukkaan tapahtuman ja osoittamaan vieraanvaraisuutta maaliskuussa 
2022.

Toivotan kaikki ampumahiihtäjät, valmentajat, muut joukkueen jäsenet, fanit ja katsojat, sponsorit, median edustajat, tuomarit, talkoolaiset, 
IBU:n edustajat ja kaikki muut kaikkialta maailmasta tervetulleeksi ampumahiihdon maailmancupiin Suomeen ja Kontiolahdelle.

Vilpittömästi toivon, että noudatamme kaikki Covid-19-ohjeita. Tällä tavalla mahdollistamme parhaan mahdollisen tapahtuman meille 
kaikille. Toivotan onnea kaikille urheilijoille sekä kilpailuissa avustavalle henkilökunnalle sekä faneille ja katsojille parasta mahdollista 
jännitystä.

Ystävällisin terveisin, lämpimästi tervetuloa ja turvallista matkaa Suomeen maaliskuussa 2022

6



GREETING OF THE FINNISH BIATHLON FEDERATION
Biathlon Family – Welcome to Finland and Kontiolahti! Dear Biathlon friends

Due to professional planning, committed co-operation and passion for sport of biathlon has enabled us that we are back to new normal in 
our competition program. We still need to be strongly active and alert to keep our sport and activities safe for all involved parties of biathlon. I 
want to thank again IBU EB and IBU´s management staff and their advisors for tireless and diligent work and providing excellent guidelines and 
directions to all of us. In this way we have been able to successfully continue our activities during Covid-19 pandemic. Most of us have had only 
one important task to do – follow and obey the instructions. 

Finnish Biathlon Federation, Kontiolahti OC and I are pleased and have the honour to invite the Biathlon Family to Finland and Kontiolahti for the 
BMW IBU World Cup Biathlon 28.2.–6.3.2022. Kontiolahti OC together with the Finnish Biathlon Federation is doing their utmost that after 
Beijing Olympics the athletes and fans have the best possible conditions to compete and follow the World Cup event. Since it has been two years 
we believe that we will have a lot of spectators on the stands. In normal years in North Karelia we have a lot of real snow from the beginning of 
December to the end of March. Kontiolahti OC has high expertise and long experience in arranging biathlon competitions. We look forward to 
being able to host again and again WC’s and WCH’s in the future and this encourages us to show high standard of arrangements and hospitality 
in March 2022.

I wish all biathletes, coaches, other team members, fans and spectators, sponsors, media representatives, referees, volunteers, IBU representatives 
and all others welcome from all over the world to the BMW IBU World Cup Biathlon 8 event to Finland and Kontiolahti.

My sincere wish is that we all are modest and obey the Covid-19 instructions. In this way we enable the best possible World 
Cup to all of us. I wish good luck to all athletes as well as the assisting staff in the competitions and to the fans and spectators 
the best possible excitement.

Best regards, warm welcome and safe travels to Finland in March 2022

KALLE LÄHDESMÄKI

Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja 

Finnish Biathlon Federation 
President

7



BMW IBU WORLD CUPIN  
TAPAHTUMAN JOHTAJAN TERVEHDYS

HYVÄT AMPUMAHIIHDON YSTÄVÄT!

Suomella ja Kontiolahden järjestelytoimikunnalla on kunnia toivottaa kaikki urheilijat ja joukkueet, Kansainvälisen ampumahiihtoliiton edustajat, 
katsojat ja median edustajat tervetulleiksi ampumahiihdon maailmancupiin Kontiolahdelle 28.2.–6.3.2022. Suomalaiset ampumahiihtofanit ja 
koko Pohjois-Karjalan seutu odottavat innolla kisoja, jotka voimme pitkästä aikaa järjestää yleisön kanssa. Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin 
kiinnostavuutta lisää entisestään se, että mukana ovat Pekingin talviolympialaisten menestyjät.

Toivomme koronatilanteen edelleen paranevan, osin rokotuskattavuuden myötä, seuraavien kuukausien aikana. Koronatilanne tulee edelleen 
aiheuttamaan tapahtuman järjestämisessä poikkeuksellisia toimenpiteitä, mutta niiden avulla voimme varmistaa turvallisen tapahtuman joukkueille, 
talkoolaisille ja katsojille – meille kaikille!

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Kontiolahdelle! Vastuullisesti yhdessä voimme tehdä tapahtumasta turvallisen!

Ampumahiihtoterveisin,
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GREETING OF THE BMW IBU WORLD CUP  
EVENT MANAGER

DEAR FRIENDS OF THE BIATHLON,

Finland and OC Kontiolahti have the honour to welcome all the athletes and teams, the representatives of the International Biathlon Union, spectators 
and media to BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti 28.2.–6.3.2022. Finnish biathlon fans and the whole North Karelia region have been waiting for 
the this season and the coming event which is even more interesting and exciting because the new Olympic winners and medallists from Beijing will compete 
again in Kontiolahti.

COVID-19 situation is hopefully getting better during next months, partly because of vaccinations. Covid-19 situation will still cause extra measures to 
implementations of the events, but with these measures we are able to ensure safe event to teams, volunteers and spectators, to all of us!

On behalf of the Organizing Committee, we wish You all welcome in Kontiolahti and the “Joy of Biathlon” for everyone! Together and with great 
responsibility we can make a safe event!

With biathlon regards,

SAMI LEINONEN

Tapahtumajohtaja
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti

Event Manager
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti
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KOMITEAT // COMMITTEES

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

Tapahtumajohtaja
Event Manager
SAMI LEINONEN

Tapahtuman apulaisjohtaja
Vice Event Manager
JARNO LAUTAMATTI

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

OC sihteeri
OC Secretary
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, Catering päällikkö
Chief of Catering
JOUKO MARTIKAINEN

Huolto, talkoolaiset
Service, Volunteers
OLLI KORTELAINEN

ORGANISAATIOKOMITEA // ORGANIZING COMMITTEE

Kilpailunjohtaja
Chief of Competition
KIMMO TURUNEN

Apulaiskilpailunjohtaja
Assistant Chief of Competition
VILLE HAAPALA

Kilpailun sihteeri
Competition Secretary
JAANA PITKÄNEN

Stadion-/Ajanottopäällikkö
Chief of Timing/Stadium
MARKKU KANKO

Ratapäällikkö
Chief of Course
TOMI-PEKKA RIIHIVUORI

Ampumapaikan päällikkö
Chief of Range
TARMO NAPARI

KILPAILUTOIMIKUNTA // COMPETITION COMMITTEE
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KANSAINVÄLINEN AMPUMAHIIHTOLIITTO //  
INTERNATIONAL BIATHLON UNION

IBU:n virallinen edustaja
IBU Official Representative

TORE BOYGARD

IBU Race Director
BORUT NUNAR 

Viestintäpäällikkö
Communications Director 

CHRISTIAN WINKLER

IBU tekninen asiantuntija
IBU Technical Delegate

ULRIKA ÖBERG, SWE

IBU materiaalikontrolli
IBU Referee Material
JANIS BERZINS, LAT

IBU lähtö ja maali
IBU Referee Start/Finish

SERGEY PROSVIRNIN, RUS

IBU radat
IBU Referee Courses

MARTIN HOLEC, CZE
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Building big  
moments in sport

infront.sport
@infrontsports

Since 1992, Infront has supported the 
International Biathlon Union (IBU) and the 
national federations in hosting IBU events 
at various competition levels. As marketing 
partner, Infront has helped develop biathlon 
from a niche sport into one of the most 
popular winter sports and will further 
enhance its premium value and commercial 
strength in the future.

All about sports

With more than 30 years of experience, 
Infront is one of the few companies that 
offers everything an event or commercial 
partner needs. Be it the sale of media rights, 
TV production, digital content, events, 
sponsorship, hospitality and consultancy, 
Infront has developed innovative solutions 
to ensure the success of almost 200 rights 
holders around the world. 

 
 

The passionate team at Infront understands the needs of our partners 
and offers them tailor-made solutions to create the greatest moments 
in sport.

That is what we stand for, in more That is what we stand for, in more 
than 270 specialist centres in Europe!than 270 specialist centres in Europe!

www.bauhaus.eu
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KONTIOLAHDEN URHEILIJAT RY //  
KONTIOLAHTI SPORT CLUB

Kontiolahden Urheilijat on nuorekas urheiluseura, joka täytti 60 vuotta vuonna 2016. Muun muassa Kaisa Mäkäräisen kotiseurana tunnettu  
Kontiolahden Urheilijat on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tapahtumanjärjestäjä erityisesti ampumahiihdossa. Ensimmäinen maailman-
cup järjestettiin Kontiolahdella vuonna 1990 ja MM-kilpailut vuosina 1999 ja 2015. 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, the home club of Kaisa 
Mäkäräinen 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. In addition to biathlon and cross-country 
skiing, the club organizes activities in many different sports. 

TULEVAT MAAILMANCUPIT // 
UPCOMING WORLD CUPS

2021/2022

Ampumahiihdon maailmancup // 
BMW IBU World Cup Biathlon 3.–6.3.2022

2022/2023

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 11–12/2022

2024/2025

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 11–12/2024



Photo: Piia Kinnunen

YLEISINFORMAATIO //  
GENERAL INFORMATION

Ampumahiihdon maailmancup 2022 -tapahtuman järjestää Kontiolahden Urheilijat ry Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. Monipuolinen 
urheilustadion 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 ja monipuolinen latuverkosto
• voimassaoleva IBU:n A-lisenssi
• ensilumen latu, joka mahdollistaa hiihtokauden aloittamisen jo 

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

helppoja harjoituslatuja (10–20 km)
• katsomopaikkoja yli 15 000 katsojalle
• kiinteä tulostaulu
• lehdistökeskukset (yht. 600 m²)
• 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
• first snow ski track 1,5-4 km
• several biathlon competition courses from 2 to 7,5 km and easy 

10–20 km training tracks
• a stand for more than 15 000 spectators
• a permanent, graphic information board
• Media Center (total of 600 m²)
• the Biathlon Stadium is located 120 meters above sea level. The 

tracks vary between 89 and 129 meters above sea level.

15



MAAILMANCUP 3.–6.3. –  
NELJÄ PÄIVÄÄ URHEILUN JUHLAA 

KUUSI STARTTIA 
TORSTAISTA  
SUNNUNTAIHIN
Ampumahiihdon maailmancup-kiertue saa-
puu Suomeen Pekingin olympialaisista ja 
jatkaa Viron Otepäähän. Ohjelmassa ovat 
naisten viesti torstaina, miesten viesti per-
jantaina, pikakilpailut lauantaina ja takaa-ajot 
sunnuntaina.   

”Tällainen neljän päivän runsas ohjelma on 
tapahtumatunnelman kannalta paras mah-
dollinen”, sanoo lipunmyynnistä vastaava 
Jarno Lautamatti.  

KOTIKISOISSA  
KANNUSTUSTA 
Kauden 2021–22 kilpailukalenteria muutet-
tiin viime keväänä. Alkuperäisen suunnitel-
man mukaan Kontiolahden oli määrä järjes-
tää kauden avaus. Kun Kontiolahden vuoro 
siirtyi maaliskuulle, merkitsi se myös sitä, että 
Suomessa on kaksi kisastarttia enemmän 
kuin kauden aloituksessa olisi ollut.

”Kontiolahdella ovat mukana Pekingin tal-
violympialaisten voittajat ja muut mitalistit. 
Maailmancup-kausi kääntyy ratkaisuhet-
kiinsä ja pääsemme seuraamaan kisoja 
kevätauringon pidentäessä päivää”,  sanoo 
tapahtuman johtaja Sami Leinonen.  

Suomalaisurheilijoiden mainio alkukausi 
on herättänyt ansaittua huomiota. 

”Odotamme, että pääsemme nyt muutaman 
vuoden tauon jälkeen antamaan suomalaisil-
le urheilijoille kotiyleisön tuen.” 

MAASTOON,  
VIPPIIN JA  
A-KATSOMOON
Lippuja on myynnissä ampumapenkan ja 
lähtö-/maalialueen kohdalla olevaan A-kat-
somoon sekä muun muassa seinänousun ja 
stadionille saapuvan kaarteen kattavaan la-
tukatsomoon. Myös aiemmilta vuosilta tutut, 
muun muassa ruokailuja sisältävät VIP-liput 
tulevat myyntiin.   

”Tarjolle tulee edullisempia ennakkohintoja 
sekä oma hinnoittelu eläkeläisille, opiskeli-
joille ja lapsille”, Lautamatti sanoo.  

TURVALLISUUS  
MIELESSÄ
Järjestäjät korostavat, että tapahtuma 
tehdään niin talkoolaisille, joukkueille 
kuin yleisöllekin terveysturvallisesti. 

”Ohjenuorina meillä on paikallisten 
viranomaisten ja Kansainvälisen am-
pumahiihtoliitto IBU:n ohjeistukset.”

Katsomokapasiteettia voidaan sta-
dionille rakentaa tarpeen mukaan.  

”Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, 
jossa yleisöllä on hyvin tilaa käy-
tettävissä kisojen seuraamiseen. 
Meillä on hyvät suunnitelmat tur-
vallisen tapahtuman järjestämi-
seksi ja seuraamme rauhassa 
koronatilanteen kehittymistä 
ja sen vaikutusta tapahtumien 
järjestelyihin.”

Photo: NordicFocus
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WORLD CUP 03-06 MARCH:  
FOUR DAYS OF THRILL

IN MARCH, 
KONTIOLAHTI 
HOSTS SIX WORLD 
CUP RACES FROM 
THURSDAY TO 
SATURDAY
After the Olympic Winter Games 
in Beiijng, Biathlon World Cup 
continues in Kontiolahti, 
Finland, and Otepää, Estonia. 

In Kontiolahti, the athletes 
will race in the following 
events: Women’s Relay 
on Thursday, Men’s Relay 
on Friday, Sprints Women 
and Men on Saturday, and 
Pursuits Women and Men 
on Sunday.

“A four-day program like this is 
optimal for great atmosphere,” 
says Jarno Lautamatti, Deputy 
Event Director responsible for ticket 
sales.

CHEERING THE LOCAL 
ATHLETES
The World Cup season 2021-22 calendar 
was changed in the spring 2021. Original 
plan was for Kontiolahti to host the starting 
event. As the World Cup was moved to 
March, Kontiolahti got to host two events 

more than in the original plan.

“The Olympic medal winners 
will race in Kontiolahti. 

The World Cup season 
is coming to an end, 
and we get to watch 
the events as the 
springtime sun 
makes the day 
longer,” states Event 
Manager Sami 
Leinonen.

The Finnish 
biathletes’ excellent 

start for the season has 
been deservedly noted. 

“We are looking forward to 
cheering the Finnish biathletes 

on the home ground.”

SPECTATORS ON 
TRACK, IN VIP, AND 
A-STAND
Event tickets are sold for the A-stand located 
opposite to the shooting range and start/
finish area, as well as the track area from 
the wall climb to the curve at the stadium. 
Additionally, the organizer sells VIP packages 
that include restaurant services. 

“We offer a separate pricing for pensioners, 
students, and children,” elaborates Lautamatti.

SAFETY FIRST
The organization emphasizes the health 
and safety of volunteers, teams, as well as 
spectators.  

“We’ve created our guidelines based on the 
local authorities’ and IBU’s guidelines,” says 
Event Manager Sami Leinonen.

Spectator capacity can be raised upon 
demand.

“This is an outdoor event where the spectators 
have plenty of room to watch the competitions. 
Our plans aim for creating a safe event, and 
we keep an eye on the covid situation and its 
impact on the event organization.”

Photo: NordicFocus

Translation from Finnish: Hanna Sairanen
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15:30

VIESTI, miehet 4 x 7,5 km

RELAY, Men 4 x 7,5 km

VIESTI, naiset 4 x 6 km

RELAY, Women 4 x 6 km

15:30

KISAOHJELMA // COMPETITION PROGRAM

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

TO // THU 3.3. PE // FRI 4.3.
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13:45

PIKAKILPAILU, naiset 7,5 km

SPRINT, Women 7,5 km

13:45

TAKAA-AJO, naiset 10 km

PURSUIT, Women 10 km

15:40

TAKAA-AJO, miehet 12,5 km

PURSUIT, Men 12,5 km

16:30

PIKAKILPAILU, miehet 10 km

SPRINT, Men 10 km

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 6.3.LA // SAT 5.3.
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KISATUNNELMA KASVAA KUVILLA
Maailmancup-tapahtumassa pääset tuottamaan tunnelmakuvia myös kotikat-

somoista.  

MILTÄ NÄYTTÄÄ KUNNON KANNUSTUS?  
KENELLÄ ON RÄVÄKIN KISA-ASU?
Ampumahiihdon maailmancupissa yleisö saa käyttöönsä uuden kanavan kisatunnelman tekemiseen ja jakami-
seen, olipa paikan päällä tai kotikatsomoissa.

”Yleisö katsomossa tai kotona on kamerapuhelimensa kanssa aidon ja kiinnostavan mediasisällön tuottaja. 
Kuvien jakaminen innostukseksi itselle ja muille on entistä helpompaa”, sanoo markkinointipäällikkö Heikki 
Hamunen.

Helppous tarkoittaa tapahtuman kumppanuutta suomalaisyritys BCaster Oy:n kanssa. Yritys on kehittänyt esi-
merkiksi tapahtumissa käytettävän kuvanjakotekniikan, jota käytetään myös Kontiolahdella.

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

”Haemme kuvia, jotka vangitsevat kisatunnelmaa tavalla tai toisella. Innostavat ja hauskat kuvat suoraan kisavie-
railta 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, lataa siellä yhden tai useamman kuvan ja täyttää omat 
yhteystietonsa. Parhaat kuvat voittavat liput seuraavaan Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupiin marras–
joulukuussa 2022”

Photo: Tino Kolehmainen 20



SHARE YOUR PHOTOS TO  
CREATE GREAT ATMOSPHERE

Spectators on-site and viewers at home can share their own biathlon photos, create a 
great atmosphere, and win tickets to the next World Cup events in Kontiolahti.

WHAT DOES CROWD ENTHUSIASM LOOK LIKE? WHO HAS 
THE MOST COLORFUL OUTFIT?

At the BMW IBU Biathlon World Cup in Kontiolahti, the public will have access to a new way of creating and sharing the event atmos-
phere, whether on-site or at home.

“Spectators on-site and viewers at home with their camera phones can produce genuine and interesting media content. This season, it’s 
even easier to share images and inspire yourself and others,” says Heikki Hamunen, the event’s marketing manager.

“We’re in partnership with the Finnish company BCaster, which has developed an easy-to-use technology to share user generated pho-
tos at events like this.”

ON SCREEN OR ONLINE
The event organiser can share photos sent by spectators or the home audience, for example, on the stadium screen or on social media.

“We are looking for images that capture the event atmosphere in one way or another. Inspiring or “fun” pictures directly from the spectators 
are the best possible content,” says Hamunen.

“What is important is that sharing is easy without any complicated technology. Now you can just go to our website on your mobile phone, click 
the correct link, upload one or more photos, and fill in your own contact information. The best photos will win free tickets to the next World Cup 
event in Kontiolahti in November-December 2022.”

KATSO OHJEET  
SEURAAVALTA SIVULTA //

SEE THE INSTRUCTIONS  
ON THE NEXT PAGE
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MUISTA MYÖS  
HASHTAGIT: //

REMEMBER ALSO  
THE HASHTAGS:

#KON22  
#KONTIOLAHTIBIATHLON  

#KONTIOLAHTI2022

22
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LAKE
HÖYTIÄINEN

SEINÄNOUSU
WALL UPHILL

M

AIN GATE

10

2

1

5 6 7 8 9

4

3

11

Latukatsomo // Track Stands // Зона болельщиков у трассы

Grilli // Grill // гриль

1 Kontiolahti Biathlon -tuotemyynti

2 Kontiolahden kunta

3 Ranuan Kalajaloste

4 AuroraHut Oy

5 Joen Ruokapriha ja

 Joen Ruokapriha kahvio

6 Kuvapaja Kuivalainen

7 Pro Höytiäinen ry

8 Helena Nenonen Tmi

9 Avernia Oy

10 Herkku Edison

11 Avant

Kuvausseinä // Photoshoot wall // Фото стена

FIRST AID

EVENT PARK
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KONTIOLAHTI BIATHLON  
-TUOTEMYYNTI

Löydät  
tuotemyyntipisteen  
Event Park -alueelta

Kisavaatteet ja muut 
maailmancupin fanituotteet

WWW.KONTIOLAHTIBIATHLON.COM

24
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myynti@kontiolahtibiathlon.com

TYHY-toimintaa
Pohjois-Karjalassa tarjoaa

Kontiolahti Outdoor

Kysy lisää TYHY-päivän 
mahdollisuuksista!

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

@KONTIOLAHTIOUTDOOR
#TERVETULOAULKOPUOLELLE
#BEANOUTSIDER

Napakympintie 24, 
81100 KONTIOLAHTI 

YHTEYS
+358 50 375 6733

myynti@kontiolahtibiathlon.com
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LAKE
HÖYTIÄINEN

SEINÄNOUSU
WALL UPHILL

M

AIN GATE

TEAM

FIRST AID

9

11

10

8

1 Ampumarata  Shooting Range   Стрельбище

2 Ampumapaikka  Shooting Ramp   Огневой рубеж

3 Sakkokierros  Penalty Loop   Штрафной круг

4 Verryttelylatu  Warm Up Area   Зона разминки

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 Event Park   Event Park    Ивентпарк

10 Talkoolaisteltta  Volunteers Tent   Палатка волонтеров

11 Mediakeskus  Media Centre & TV-compound Медия-центр & ТВ-зона

STADIONKARTTA //  
STADIUM MAP



PYSÄKÖINTI STADIONILLA //  
PARKING IN THE STADIUM

6
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Kontioranta

Uuro

1 kmJOENSUU 
12 km

KONTIOLAHTI

1

2

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
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MAKSUTTOMAT YLEISÖBUSSIT // FREE SHUTTLE BUSES

JOENSUU 
STADION 

JOENSUU

LEHMO 
STADION 

LEHMO

KONTIOLAHTI 
STADION 

KONTIOLAHTI

THU 
3.3.

15:30 VIESTI, naiset 4 x 6 km // 
RELAY, Women 4 x 6 km

13.30–14.45,  
lähdöt // departures  

~15 min.  
 

16.30–18.30

13.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~30 min.  
 

16.30–18.30 

13.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~30 min. 
 

16.30–18.30

FRI 
4.3.

15:30 VIESTI, miehet 4 x 7,5 km // 
RELAY, Men 4 x 7,5 km

13.30–14.45,  
lähdöt // departures  

~ 15–20 min.  
 

16.30–18.30 

13.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~30 min.  
 

16.30–18.30 

13.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~30 min. 
 

16.30–18.30 

SAT 
5.3.

13:45 PIKAKILPAILU, naiset 7,5 km // 
SPRINT, Women 7,5 km 

11.30–19.30,  
lähdöt  molempiin suuntiin // 
departures to both directions 

~15 min. 

11.30–15.30,  
lähdöt // departures  

~15–20 min. 
 

17.30–19.30,  
lähdöt // departures  

~15–20 min.

11.30–15.30,  
lähdöt // departures  

~30 min. 
 

17.30–19.30,  
lähdöt // departures  

~30 min.

16:30 PIKAKILPAILU, miehet 10 km // 
SPRINT, Men 10 km

SUN 
6.3.

13:45 TAKAA-AJO, naiset 10 km //
PURSUIT, Women 10 km

11.30–19.30,  
lähdöt  molempiin suuntiin // 
departures to both directions 

~15 min. 

11.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~15–20 min. 
 

16.00–18.00,  
lähdöt // departures  

~15–20 min.

11.30–15.00,  
lähdöt // departures  

~30 min. 
 

16.00–18.00,  
lähdöt // departures  

~30 min.

15:40 TAKAA-AJO, miehet 12,5 km //
PURSUIT, Men 12,5 km
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Jokaisena kilpailupäivänä pääset näppärimmin bussilla  
stadionille, aivan pääportin tuntumaan. Ilmaiset yleisökuljetukset  
Ampumahiihtostadionille.

JOENSUUN KISABUSSIT
• Joensuu – ampumahiihtostadion – Joensuu
• Kuljetukset kisapäivinä torstai–sunnuntai
• Lähtö ja paluu: Joensuun tori: Torikatu
• Hinta: 0 euroa

KONTIOLAHDEN KISABUSSIT
• Kuljetukset kisapäivinä torstai-sunnuntai
• Hinta: 0 euroa

LEHMO
• Lehmo – ampumahiihtostadion – Lehmo
• Lähtö ja paluu: Lehmon koulu. Kulkee Kylmäojan koulun kautta.

KIRKONKYLÄ
• Kontiolahti kirkonkylä – ampumahiihtostadion – Kontiolahti kirkonkylä
• Lähtö ja paluu: Linja-autoasema. 

A free shuttle bus service is the best way to arrive to stadium 
from Joensuu and Kontiolahti. Buses operate on every  
competition day.

SHUTTLE BUS TO/FROM JOENSUU
• Joensuu Market Square – Stadium – Joensuu Market Square
• Transportation on competition days from Thursday to Sunday
• Departure and Return: Joensuu Market Square: Torikatu
• Price: 0 €

SHUTTLE BUS KONTIOLAHTI
• Transportation on competition days from Thursday to Sunday.
• Price: 0 €

LEHMO
• Lehmo school – Kylmäoja school – Stadium – Lehmo school
• Departure and Return: Lehmo school

KONTIOLAHTI BUS STATION 
• Kontiolahti bus stop – Stadium – Kontiolahti bus stop
• Departure and Return: Bus station in Kontiolahti centre
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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

1.5 M
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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  
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1.5 M

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
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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

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

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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KORONAOHJEET //  
INSTRUCTIONS ON COVID-19
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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
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Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja 
Kimmo Turunen sanoo, että 
ampumahiihdon maail-
mancupia ja muita ta-
pahtumia rakentava 
talkooporukka on 
lämminhenkinen 
yhteisö.  

“Siinä on valtavasti 
pyyteetöntä työtä. 
Seurasydän syk-
kii”, Turunen sanoo.

KUUSI KILPAILUA  
VIIDESSÄ VUODESSA 

Vuonna 2022 Kontiolahdella järjestetään 
maailmancup –tapahtuma ensin maalis-

kuussa. Marras-joulukuussa maailman-
cup avataan Suomessa. Silloin on 16. 
kerta, kun Kontiolahdella järjestetään 
maailmancupin osakilpailu. 

Seuraavan kerran maailmancup-kier-
tue tulee Kontiolahdelle marras-joulu-

kuussa 2024, silloinkin kauden avauk-
seen. Näin Kontiolahdella järjestetään 

vuosina 2020-24 kuusi maailman-
cupin osakilpailua

”Olemme tehneet pitkään 
asioita oikein. Olemme 
kehittyneet sekä luoneet 
kulttuuria ja perinteitä. 
On tämä aikamoinen 
luottamuksen osoitus”, 
Turunen sanoo.

KAIKKI ALKAA  
AMPPARIKERHOSTA
Turusella on suhteellisen tuoretta koke-
musta siitä, kuinka seurahenki alle 200 
jäsenen yhteisössä imaisee mukaansa. 
Vuonna 2014 hänen ensimmäisellä luo-
kalla ollut tyttärensä tutustui koulussa 
ekoaseammuntaan. Siinä vaiheessa 
tytär ehdotti isälleen KontU:n järjestä-
mää ampparikerhoa.

”Aika nopeasti tuli sellainen, että 
tämä on aika siistiä, porukassa on 
hyvä meininki. Sitten kysyin, voisin-
ko tulla 2015 MM-kisoihin teke-
mään jotain”, Turunen muistelee 
”kontulaisuutensa” alkua.

YLI 30 VUOTTA MAAILMANCUPIA 
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.
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Translation from Finnish: Hanna Sairanen

Kimmo Turunen, President of Kontiolahti 
Sport Club, says the volunteer community 
who organize biathlon World Cups and other 
events is warm and kind. “The volunteers do 
a lot of altruistic work. They really have a heart 
for the sports club.” 

SIX WORLD CUPS IN 
FIVE YEARS
In 2022 Kontiolahti hosts a World Cup event 
in March. They host the season opening in 
November-December the same year. This 
will be the 16th World Cup event in Kontio-
lahti. 

The opening of World Cup season 2024-25 
will also take place in Kontiolahti. Together 
with the previous events, Kontiolahti will have 
hosted six World Cup events between 2020 
and 2024.

“We have done things right for a long time. 
We have evolved and created a culture and 
traditions. This is a great display of trust to-
wards us,” states Turunen. 

IT ALL BEGAN WITH 
THE BIATHLON CLUB
Turunen has relatively recently experienced 
how the club spirit can absorb you into the 
community of less than two hundred. 

In 2014 his daughter, then in first grade, got 
to try out eco-aims shooting at school. At that 
point, his daughter suggested she participa-
te in Kontiolahti Sport Club’s biathlon club 
for kids. 

“Very soon I felt it was cool and the atmos-
phere was fun. Then I asked if I could help at 
the biathlon World Championships in 2015,” 
reminisces Turunen. That was the beginning 
of his involvement in Kontiolahti Sport Club.

OVER 30 YEARS OF BIATHLON WORLD CUP IN 
KONTIOLAHTI
Many things have changed since the first ever biathlon World Cup event in Kontiolahti in 1990. One has remained: 
the joyful spirit of working together. It is what Kontiolahti is famous for.
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JohnDeere.fi

John Deere -metsäkoneet 

VALMISTETAAN SUOMESSA
36

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


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


ONNEKSI ON TAKSI

10100
0601 

1,34€/vastattu puhelu + 0,27€/10 s + pvm tai mpm.
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https://www.taksiitasuomi.fi/
https://luovi.fi/


Digitaalisten palveluiden kehittäminen on Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n tärkeimpiä painopistealueita ja uusi IBU App -sovellus on 
tärkeä osa digitaalisten palveluiden kehittämisstrategiaa. 

Samaan aikaan IBU App –sovelluksen kanssa IBU julkaisi uudet verkkosivunsa osoitteessa biathlonworld.com

SEURAA KISOJA LIVENÄ MISSÄ VAIN
Uudelle sovellukselle odotetaan satojatuhansia käyttäjiä.  

“Ampumahiihdon ystävät haluavat seurata suosikkiensa menestystä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Sovelluksen päätarkoitus on antaa mahdollisuus seurata kaikkia IBU:n alaisia tapahtumia livenä missä vain”, 
sanoo IBU:n viestintäjohtaja Christian Winkler. 

“Tarjolla on jokaisen urheilijan tulokset, statistiikkaa, suoritusanalyysejä, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta.”

UUTTA LUVASSA SEURAAVALLE KAUDELLE
Sovelluksen kehitystyö jatkuu. Seuraavalle kaudelle on luvassa entistä enemmän kilpailutapahtumiin 
liittyvää tietoa, kuten mahdollisuus löytää paikallisia palveluja.

“Sovellusta kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella. Sellaisia toimintoja otetaan käyttöön, jotka 
edistävät fanien kokemusta”, Winkler sanoo.

Suomalaisyhtiö kehitti Kansainväliselle ampumahiihtoliitto IBU:lle sovelluksen, joka antaa mahdollisuuden 
muun muassa seurata suosikkiurheilijan suorituksia ampumapaikalla. 

JOKO KATSOT OSUMAT KÄNNYKÄLLÄSI?
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NÄIN LATAAT IBU APP -SOVELLUKSEN 
• Mene Google Play - tai Apple Store -sovelluskauppaan  

• Hae “Official IBU App” 

• Lataa sovellus puhelimeesi 

• Rekisteröidy käyttäjäksi

https://www.biathlonworld.com/
https://www.biathlonworld.com/


Developing digital services is one of IBU’s priorities. The new IBU App is a part of IBU’s digital development strategy. IBU launched their new 
website at www.biathlonworld.com simultaneously with the app. 

FOLLOW EVENTS LIVE ANYWHERE
IBU expects the app to have hundreds of thousands of users. 

“Biathlon lovers want to track the performance of their favorites as closely as possible. The main purpose of the app is to enable the user to follow 
all IBU events live anywhere,” says IBU Communications Director Christian Winkler. 

“The app provides scores, performance analyses, latest news, and more, for each athlete.”

NEW FEATURES NEXT SEASON
Next World Cup season, the app will provide more information related to the events, such as information on local services. 

“The app will be developed based on user feedback. There will be features that further enhance the fan experience,” says Winkler. 

A Finnish company developed a cell phone app for the International Biathlon Union IBU. You can use the app, for 
instance, for watching your favorite biathlete’s performance on the shooting range.

FOLLOW EVENTS LIVE ON YOUR CELL PHONE

HOW TO DOWNLOAD IBU APP 
• Go to Google Play Store or App Store

• Search “official IBU App”

• Download app

• Register as user

Translation from Finnish: Hanna Sairanen
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https://www.biathlonworld.com/


SINULLE JA KAIKILLE, JOILLA ON S-ETUKORTTI
S-MOBIILI

HELPPO
ladata ja käyttää

ILMAINEN
10 €UROA  
O ST O S R A H A A

LATAA S-MOBIILI, SAAT

PKO:N  TOIMIPAIKKOIHIN*

LATAA TÄSTÄ

*10 euron etukuponki ilmestyy S-mobiilisi Oma kauppa / Edut ja vinkit 
-osioon muutaman päivän kuluessa sovelluksen ensilataamisesta. 

Lisätietoa pko.fi/s-mobiili

LATAA ILMAISEKSI  
SOVELLUSKAUPASTASI

OSTOTIEDOT 
mm. hintavertailija ja  

ostoskorisi kotimaisuusaste 
sekä hiilijalanjälkilaskuri

ETUKUPONGIT 
& ARVONNAT

– runsaasti vaihtuvia etuja 
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https://pko.fi/
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https://www.uef.fi/fi


KONTIONPOLUT

SALPALINJA TRAIL

KOLINPOLKU
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https://playkontiolahti.fi/


https://www.ebu.ch/eurovision-sport


WE

ADVENTURE
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https://www.kontiolahti.fi/


#BESTATTITUDE
TO SPORTS
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https://www.kontiolahti.fi/


visitjoensuu.fi

Katso Joensuun parhaat 
matkailuvinkit ja tapahtumat:
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https://www.joensuu.fi/


visitjoensuu.fi

Katso Joensuun parhaat 
matkailuvinkit ja tapahtumat:
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https://www.joensuu.fi/


HUOLEHDIMME  
VASTUULLISESTI 

BRÄNDISTÄSI

Meille punamustalaisille ympäristövastuu 
on aidosti yhteinen arvomme.  

Meille on kunnia-asia, että

www.punamusta.com

TAVOITTEEMME on olla hiilinegatiivinen 
yhtiö vuoden 2029 loppuun mennessä,  

ja olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme 
jo useilla kymmenillä prosenteilla.

TIESITHÄN, että tarjoamme lähes kaikki 
mainospainotuotteet ja viestinnän materiaalit 

automaattisesti 100-prosenttisen hiilineutraalina 
kaikille asiakkaillemme?
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https://www.punamusta.com/


media.karjalainen.�/tilaadigi

TUNTEE MEIDÄT JA MAAILMAN

DIGI-KARJALAINEN
kertoo ajankohtaiset uutiset 
missä ja milloin vain!
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https://www.karjalainen.fi/


KONTIOLAHDEN MAAILMANCUPILLE

EKOKOMPASSI- 
YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

Kontiolahden maailmancup-tapahtumalle ra-
kennettu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä 
auditoitiin edellisen maailmancup-tapahtu-
man yhteydessä.

“Erityisen hyvinä asioina näyttäytyivät jär-
jestäjän sitoutuminen pitkäjänteiseen ke-
hittämiseen sekä suunnitelmat laajentaa 
ympäristötyö kattamaan myös maailman-
cup-tapahtumien ulkopuolista toimintaa”, 
kommentoi ympäristöjärjestelmän auditoi-
nut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy:n ympäristöasiantuntija Ville Heinilä.

JATKUVUUS VÄHENTÄÄ  
KERTAKÄYTTÖÄ  

Käytettävä ympäristöjärjestelmä huomioi 
muun muassa energiankulutusta, materi-
aalien käyttöä, liikkumisen vaihtoehtoja ja  
kemikaalien käyttöä.

Kontiolahden maailmancupin tapahtuma-
johtaja Sami Leinonen muistuttaa, että myös 
ympäristötyössä on aina mahdollisuus paran-
taa. Merkittävää etua tulee kuitenkin siitä, että 
samalla paikkakunnalla järjestetään useita 
tapahtumia peräkkäisinä vuosina. 

“Kontiolahti on järjestänyt tai tulee järjes-
tämään vuosina 2020–24 kuusi maailman-
cup-tapahtumaa. Usean tapahtuman sarja 
tiiviillä aikajaksolla vähentää ympäristö-
vaikutuksia etenkin materiaalihankinnois-
sa, kun samat tuotteet ovat käytettävissä 
useissa tapahtumissa”, Leinonen sanoo.   

Tulevina vuosina Kontiolahden ampu-
mahiihtostadionille keskittyvän ympä-
ristötyön painopiste on vähähiilisten 
suurtapahtumien järjestämisessä. Työ 
etenee Pohjois-Karjalan maakuntalii-
ton rahoittamassa ja Kontionloikan 
sekä Kontiolahden Urheilijat ry:n 
toteuttamassa ”Urheilun suurtapah-
tumien parhaaksi” -hankkeessa.

Ympäristöjärjestelmä huomioi muun muassa energiankulutusta, materiaalien käyttöä, liikkumisen vaihtoeh-

toja ja kemikaalien käyttöä.
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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

• Katso lisää: ekokompassi.fi

https://ekokompassi.fi/
https://ekokompassi.fi/


Translation from Finnish: Hanna Sairanen

ECOCOMPASS ENVIRONMENTAL CERTIFICATE 
GRANTED TO BIATHLON WORLD CUP  
IN KONTIOLAHTI

EcoCompass environmental management 
system tailored to biathlon World Cup in 
Kontiolahti was audited during the previous 
World Cup event. 

Ville Heinilä, environmental specialist at 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
audited the environmental management 
system. 

“The organization is committed to long term 
development and plans on expanding the 
system to other events, which is especially 
positive,” says Heinilä.

CONTINUITY REDUCES THE USE OF 

DISPOSABLE ITEMS

The environmental management system 
considers the use of energy, use of materials, 
logistics and mobility, as well as use of 
chemicals. 

Event Manager Sami Leinonen reminds that 
there is always room for improvement in 
the environmental matters. Multiple events 
within a few years significantly benefit the 
organization’s work for environment. 

“Between 2020 and 2024, Kontiolahti hosts 
six biathlon World Cup events. Several 
events within such a short period reduces 
the environmental impact especially when it 
comes to materials, because same products 
can be reused in multiple events,” says 
Leinonen.

In the years to come, the emphasis of the 
environmental work is in organizing low-
carbon events. Kontiolahti Sport Club 
collaborates with Kontionloikka Oy in the 
project which is financed by Regional 
Council of North Karelia.

ECOCOMPASS ENVIRONMENTAL  

MANAGEMENT SYSTEM

• externally audited environmental 
management system and certificate

• based on ISO-14001 standard, 
includes ten criteria

• used in the following sports events in 
Finland: Jukola-relay, Lahti Ski Games, 
FIS Nordic World Ski Championships 
2017 in Lahti, Paavo Nurmi Games, 
Helsinki City Marathon

• Owner: Finnish Association for 
Nature Conservation (Suomen 
Luonnonsuojeluliitto)

• Further information:  
ekokompassi.fi/briefly-in-english/

EcoCompass environmental management system considers use of energy, use of materials, logistics and 

mobility, and use of chemicals.
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https://www.eezy.fi/fi


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
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https://feelia.fi/


visitkarelia.fi   |       @VisitKarelia   |          @visitkarelia_finland
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https://www.visitkarelia.fi/fi
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https://pks.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
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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
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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
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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
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EXTEND -KOMPRESSIOTUOTTEET

tritaniumstore.fi / tritaniumstore.com
UrheilUUn / Työhön / MaTkUsTaMiseen
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https://www.tritaniumstore.fi/


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!
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https://kontiolahtibiathlon.com/


220215_DEC_BIA_297x210mm_RZ.indd   1220215_DEC_BIA_297x210mm_RZ.indd   1 15.02.22   16:5215.02.22   16:52

https://www.decathlon.com/


Biathlon 2021
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.hoermann.com


The Ultimate Electric Driving Machine

BMW iX xDrive40 alk. 88.200 €, sis. toimituskulut. EU-yhd. energiankulutus 19,4-22,5 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 425 km. 
BMW iX xDrive50 alk. 107.290 €, sis. toimituskulut. EU-yhd. energiankulutus 19,8-23,0 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 630 km. 
Kulutukset ja päästöt määriteltyWLTP-testimenetelmän mukaisesti. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, 
lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Kuvan auto erikoisvarustein.

Täyssähköinen BMW iX tuo yhteen sähköisen voimalinjan, teknologiset innovaatiot ja 
vastuullisen arvoketjun ja se on osoitus kestävän kehityksen ja sähköisen ajonautinnon 
täydellisestä yhdistämisestä. Uudessa BMW iX -mallissa esitellään ensimmäistä kertaa 
uusi iDrive-käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi puheohjauksella ja uuden 
sukupolven BMW Curved Display -kosketusnäytöllä. Älykäs xDrive-neliveto tekee ajamisesta 
vaivatonta myös vaativissa sääolosuhteissa. Lue lisää osoitteesta BMW.fi/iX. #bornelectric

iX
TÄYSSÄHKÖ

U U S I  B M W

http://www.bmw.com
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