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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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KILPAILUN SUOJELIJAN TERVEHDYS
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan huippu-urheilusta yhdessä maailman kauneimmista paikoista, Pohjois-Karjalassa. Kontiolahdella on takanaan 
innostava historia maailmanluokan urheilutapahtumien järjestämisessä. Haluamme vaalia tätä perinnettä ja entisestään kehittää suomalaista 
osaamista talviurheilutapahtumien järjestämisessä. Olen varma, että yli 30 vuoden kokemuksella ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella 
tulee vastaamaan odotuksiimme. 

Ampumahiihdolla on Suomessa laajat ja kunniakkaat perinteet, ja kansa arvostaa tätä olympialajia korkealle. Suomen Ampumahiihtoliitolla ja 
Suomen Olympiakomitealla on yhteinen, tärkeä tehtävä tuottaa elinvoimaa urheilun kautta ja edistää liikunnallista elämäntapaa. 

Haluan välittää kiitokseni kaikille vapaaehtoisille, paikalliselle järjestelytoimikunnalle, Kontiolahden kunnalle, Joensuun kaupungille, Suomen 
Ampumahiihtoliitolle ja Kansainväliselle ampumahiihtoliitto IBU:lle. Tehty työ tapahtuman eteen on erittäin tärkeää. Kaikille urheilijoille toivo-
tan onnea kilpailuun ja hienoja hetkiä, joita voi vaalia koko elämän ajan. Kaikille faneille toivotan unohtumattomia hetkiä! 

Olympialiikkeen mottona toivotan teille kaikkea hyvää kisoihin: Citius, altius, fortius, communiter – nopeammin, korkeammalle, voimak-
kaammin, yhdessä! 
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GREETING BY THE PATRON OF THE EVENT
Warmly welcome to Finland to enjoy top level sports in one of the most beautiful spots on earth in North Karelia. Kontiolahti has an inspiring 
history of organizing world class sport events. We want to cherish this tradition and develop the Finnish expertise in hosting winter sports events 
even further. I am sure with more than 30 years of experience, the Kontiolahti Biathlon World Cup will deliver and will live up to your expectations.

Biathlon has an extensive and glorious heritage in Finland and is highly valued as an Olympic sport by the Finns. The Finnish Biathlon Federation 
and the Finnish Olympic Committee have a joint venture and an important mission to provide vitality for Finland through sports and to advance 
physically active lifestyle.   

I would like to pass on my thanks to all the volunteers, the local organizing committee, Municipality of Kontiolahti, City of Joensuu, the Finnish 
Biathlon Federation and the International Biathlon Union. Your work and efforts are highly valued. For all the athletes I wish the best of luck for 
your competition and great moments to cherish for lifetime. For all the fans I wish unforgettable moments.

With our Olympic movement motto I wish you all the best for the games: Citius, altius, fortius, communiter – Faster, higher, stronger, together.

TAINA SUSILUOTO 

Toimitusjohtaja
Suomen Olympiakomitea

Secretary General
Finnish Olympic Committee
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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON TERVEHDYS
Hyvät ampumahiihdon ystävät – lämpimästi tervetuloa Suomeen ja Kontiolahdelle!

Suomen Ampumahiihtoliitolla on kunnia kutsua kansainvälinen ampumahiihtoperhe Suomeen ja Kontiolahdelle 27.11.–4.12.2022 
maailmancup-kauden 2022–23 avaustapahtumaan. Toivon todella, että meillä on edessämme kahta edellistä ja koronan sävyttämää talvea 
helpompi kilpailukausi. 

Kontiolahden järjestelytoimikunnalla ja vapaaehtoisilla on pitkä kokemus maailmancup- ja MM-kisojen järjestämisestä. Kontiolahden 
järjestelytoimikunta ja Suomen Ampumahiihtoliitto tekevät yhdessä lujasti töitä sen eteen, että niin stadion kuin muutkin tapahtuman 
valmistelut ovat kunnossa ja että voimme tarjota kauden avaukseen parhaat mahdolliset olosuhteet. 

Toivotan kaikki ampumahiihtäjät, valmentajat, muut joukkueen jäsenet, katsojat, yhteistyökumppanit, median edustajat, tuomarit, 
vapaaehtoiset, Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n edustajat ja muut sidosryhmät ympäri maailmaa tervetulleiksi Suomeen ja 
Kontiolahdelle. 

Toivotan kilpailijoille ja muille joukkueiden jäsenille onnistumista kilpailuun. Urheilijat, te olette jännittävän urheilulajimme ja tapahtumamme 
päätähtiä. Olemme erittäin ylpeitä mahdollisuudesta jälleen isännöidä maailmancup-tapahtumaa! 

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi tervetuloa Kontiolahdelle,  
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KALLE LÄHDESMÄKI

Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja 

Finnish Biathlon Federation 
President
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GREETING OF THE FINNISH BIATHLON FEDERATION 
DEAR BIATHLON FRIENDS
Finnish Biathlon Federation has the honour to invite the biathlon family to Finland and Kontiolahti 27.11.–4.12.2022 for the BMW IBU World 
Cup Biathlon 1 – Season Opening. I really hope that we have easier season than what we have had now 2 years with Covid.

OC Kontiolahti and the Finnish Biathlon Federation together are working hard that our venue and all other preparations of World Cup are in 
good order, and we can offer the best possible conditions for the 1st BMW IBU World Cup 2022/2023. Kontiolahti OC with volunteers has 
high expertise and long experience in organizing WC’s and WCH’s.

I welcome all biathletes, coaches, other team members, fans, spectators, sponsors and partners, media representatives, referees, volunteers, IBU 
representatives and all stakeholders from all over the world to the BMW IBU World Cup 1 event to Finland and Kontiolahti in November and 
December.

I wish all the best to all competitors and as well to all assisting team members in competition. The athletes, You are the head stars of our exciting 
sport and event. We in Finland are very proud of the possibility to host World Cup again. 

With best regards and warm welcome to Finland in November 2022.



BMW IBU WORLD CUPIN  
TAPAHTUMAN JOHTAJAN TERVEHDYS

HYVÄT AMPUMAHIIHDON YSTÄVÄT!

Suomi ja Kontiolahden järjestelytoimikunta toivottavat kaikki urheilijat ja joukkueet, Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n edustajat, katsojat sekä 
median tervetulleeksi ampumahiihdon maailmancupiin Kontiolahdelle. Suomalaiset ampumahiihtofanit ja koko Pohjois-Karjala odottavat tulevaa 
ampumahiihtokautta ja maailmancupin avaustapahtumaa Kontiolahdella. Toiveissamme on ollut, että muutaman vuoden tauon jälkeen pääsemme 
järjestämään tapahtuman mahdollisimman normaaliin tapaan yleisön ja yleisöpalvelujen kanssa. 

Kauden avauksen jälkeen toivotamme kaikille menestystä loppukauteen! Järjestelytoimikunnan puolesta toivotamme ampumahiihdon iloa sekä 
toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi Kontiolahdelle! Yhdessä ja vastuullisesti voimme jälleen tehdä turvallisen tapahtuman! 

 Ampumahiihtoterveisin,
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SAMI LEINONEN

Tapahtumajohtaja
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti

Event Manager
BMW IBU World Cup Biathlon Kontiolahti

GREETING OF THE BMW IBU WORLD CUP  
EVENT MANAGER
DEAR FRIENDS OF THE BIATHLON,

Finland and OC Kontiolahti have 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 27.11.-4.12.2022. Finnish biathlon fans and the whole North Karelia region is again waiting 
for the new upcoming biathlon season and next World Cup Biathlon Kontiolahti. We expect to organize the competitions as normal measures with 
spectators as possible. 

We wish You all the best for the rest of training period for the upcoming biathlon season. On behalf of the Organizing Committee, we welcome You all 
to Kontiolahti and the “Joy of Biathlon” for everyone! Together and with great responsibility we could again make a safe event! 

With biathlon regards,
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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
RAULI RIEKKINEN

Ampumapaikan päällikkö
Chief of Range
TOMI-PEKKA RIIHIVUORI

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 urheilu- ja tapahtumajohtaja 
IBU Sport & Event Director

DANIEL BÖHM 

IBU tekninen asiantuntija
IBU Technical Delegate

MATEJ KORDEZ, SLO

IBU materiaalikontrolli
IBU Referee Material
JANIS BERZINS, LAT

IBU ampumapaikka
Referee Shooting Range

TOMMY HÖGLUND, SWE

IBU lähtö ja maali
IBU Referee Start/Finish

KNUT AAS, NOR

IBU radat
IBU Referee Courses

RADOVAN SIMOCKO, SVK

11



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 vuonna 1956 perustettu urheiluseura. Muun muassa Kaisa Mäkäräisen kotiseurana tunnettu Kontiolahden  
Urheilijat on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tapahtumanjärjestäjä erityisesti ampumahiihdossa. Ensimmäisen kerran Kontiolahdella jär-
jestettiin maailmancup vuonna 1990. MM-isäntänä Kontiolahti oli vuosina 1999 ja 2015. Ampumahiihdon ja maastohiihdon lisäksi seuran lajeja 
ovat valjakkourheilu, ammunta ja suunnistus.

Kontiolahti Sport Club was founded in 1956. 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 offers activities in orienteering, shooting, and 
sleddog sports.

TULEVAT MAAILMANCUP-TAPAHTUMAT // 
UPCOMING WORLD CUPS

2022/2023

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 29.11.–4.12.2022

2024/2025

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 30.11.–8.12.2024

2025/2026

Ampumahiihdon maailmancup //  
BMW IBU World Cup Biathlon 2.–8.3.2026



Photo: Piia Kinnunen

YLEISINFORMAATIO //  
GENERAL INFORMATION

Ampumahiihdon maailmancup 2022 -tapahtuman järjestää Kontiolahden Urheilijat ry Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. Monipuo-
lisella urheilustadionilla on järjestetty ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia vuodesta 1990. 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.

AMPUMAHIIHTOSTADION
• kansainvälisten mittapuitteiden stadion, jossa 30-paikkainen ampu-

mapaikka ampumahiihtoa varten ja monipuolinen latuverkosto
• voimassaoleva IBU:n A-lisenssi
• ensilumenlatu, jolla hiihtokausi alkaa jo lokakuussa
• useita ampumahiihtoon tarkoitettuja ratavaihtoehtoja (2–7,5 km) ja 

helppoja harjoituslatuja (10–20 km)
• katsomopaikkoja yli 15 000 katsojalle
• kiinteä tulostaulu
• lehdistökeskus (yht. 600 m²)
• ampumahiihtokeskus sijaitsee 120 m merenpinnan yläpuolella ja 

ladut 89 ja 129 metriä merenpinnan yläpuolella

BIATHLON STADIUM
• comprises 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
• capacity: 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.
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Maailmancupin avaustapahtuman johtaja Sami Leinonen kuvaa koko 
kautta suomalaisittain poikkeuksellisen kiinnostavaksi.  

“Viime talvi oli suomalaisten joukkuemenestyksellä mitattuna parasta 
koko 2000-luvun aikana. Toiveet ovat korkealla, että nousuvire jatkuu 
nyt alkavalla kaudella. Huomio kohdistuu myös toukokuussa aloitta-
neen uuden päävalmentajan Erik Kulstadin työhön”, Leinonen sanoo.   

Ennen Suomen maajoukkueen pestiä Kulstad työskenteli kolme vuot-
ta Kiinan valmennusryhmässä yhdessä lajin suurten nimien Ole Einar 
Björndalenin ja Daria Domratshevan työparina. 

“Maajoukkueella on nuori ja motivoitunut valmentajakaksikko. On hy-
vin mielenkiintoista nähdä, millaiseen iskuun maajoukkue tänä vuonna 
yltää”, sanoo Leinonen ja viittaa Kulstadin parina työskentelevään Aku 
Moilaseen, joka on ollut osa maajoukkueen valmennustiimiä kahden 
edelliskauden ajan. 

PALVELUT PALAAVAT  
Järjestelyjen osalta suurimmat muutokset liittyvät yleisöpalvelui-
hin.  

Viime maaliskuun maailmancupiin yleisöteltta ei koronarajoitus-
ten purkamiseen jälkeen vielä ennättänyt, mutta syksyn tapahtu-
maan palveluja rakennetaan täydellä laajuudella. 

“Parin vuoden tauon jälkeen olemme päässeet valmistele-
maan yleisökuljetuksia, yleisötelttaa ja muitakin palveluja 
ilman rajoitteita. Edessä on paluu normaaliin niin pääkatso-
mon, latukatsomon kuin VIP-lippujen osalta”, Leinonen sa-
noo. 

Kisaviikon ohjelmassa on kahdeksan starttia tiistaista sun-
nuntaihin.  

“Tarjolla on koko setti pikakilpailuista takaa-ajoon, nor-
maalikilpailuun sekä viesteihin.” 

Kontiolahden kisojen maamerkki on ampumapenkalle johtava, cup-kiertueen jyrkimpänä pidetty seinänousu. Kuvassa Tero Seppälä maaliskuussa 2022.  

The landmark of the Competition in Kontiolahti is the Wall leading to the shooting range, considered the steepest on the cup tour. In the photo Tero Seppälä in March 2022. 
Photo: Nordic Focus.   

VIISI PÄIVÄÄ KISASTARTTEJA –  
MAAILMANCUP AVATAAN SUOMESSA
Viime talven tulosparannukset virittävät 
ampumahiihdon suomalaisodotuksia heti 
kauden avaavaan kotikisaan.
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FIVE DAYS OF RACES –  
WORLD CUP OPENS IN FINLAND 
Last winter’s improved results raise the Finnish expectations in the home event opening the season.   

World Cup opening event manager Sami Leinonen describes the 
season as exceptionally interesting for the Finns.  

“Last winter, the Finnish team was more successful than ever during the 
21st century so far. We have high hopes for continuing improvement 
during this season as well. The work of the new head coach Erik 
Kulstad, who started in this position in May, is also drawing attention”, 
says Leinonen.   

Before Kulstad joined the Finnish national team, he worked three years 
coaching the Chinese team side by side with biathlon greats Ole Einar 
Bjoerndalen and Darya Domracheva. 

“The Finnish team has a young and motivated coach duo. It is interesting 
to see what level the Finnish team will reach this season”, says Leinonen 
referring to Kulstad’s co-coach Aku Moilanen, who has been a part of 
the national coaching team during the past two seasons. 

RETURN OF THE SERVICES  
When it comes to the organization, the greatest changes concern the 
spectator services.  

The COVID restrictions were lifted so close to the March World Cup 
that there wasn’t enough time to build the spectator tent. This time, the 
spectator services will be built in full. 

“After a couple of years’ break, we have been able to prepare spectator 
transport, spectator tent, and other services without restrictions. We are 
returning to normal when it comes to the main stands, the track stand, 
and the VIP-tickets”, says Leinonen. 

The competition program consists of eight races from Tuesday to 
Sunday.  

“We offer the full set from sprints to pursuits, individuals, and relays.” 

Maaliskuun maailmancupissa yleisö pääsi katsomoihin parin pitkän vuoden koronatauon jälkeen. Äänekkäästi kannustanut yleisö sai kiitokset urheilijoilta. 

In the World Cup in March, the audience got to the stands after a couple of long years of corona break. The audience, who cheered loudly, received thanks from the athletes.  
Photo: Esa Kinnunen. 17



Sinivalkoista tunnelmaa on luvassa maailmancupin avauksessa pitkin viikkoa. Kisastartteja on yhteensä kahdeksan tiistaista sunnuntaihin. 

A blue-and-white atmosphere is expected at the opening of the World Cup all week. There are a total of race starts
eight from Tuesday to Sunday. Photo: Esa Kinnunen

KAUDEN AVAUS JÄNNITTÄÄ  
Kauden ensimmäisissä kilpailuissa on odotettavissa normaalia 
enemmän sähköistä tunnelmaa.   

“Joukkueet kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa kesäkauden jäl-
keen. Avauskisa tuo jonkin verran urheilijoiden ajankäyttöön vai-
kuttavaa ylimääräistä työtä kuten välinetarkastuksia sekä valoku-
vauksia koko loppukautta varten.” 

Suurinta latausta nähdään Leinosen mukaan ladulla, kun urheilijat 
pääsevät ensimmäistä kertaa pitkän harjoituskauden jälkeen otta-
maan mittaa toisistaan.  

 “Heillä on takana kymmeniä vuosia ja kymmeniä tuhansia tunteja 
harjoittelua sekä isoja henkilökohtaisia panoksia. Jokainen urheili-
ja haluaa menestyä, ja etenkin paikan päällä kisaa seuraavalle ylei-
sölle mukana eläminen urheilijan menestyksessä tai pettymyksissä 
on sitä parasta penkkiurheilua.”  

60 000 KUUTIOTA LUNTA    
Maailmancupin avaustapahtuman järjestäminen nimenomaan 
Suomessa juontaa juuriaan lumivarmuuteen. 

Suomessakaan ei voida laskea sen varaan, että luonnonlunta olisi 
marras-joulukuussa riittävästi kansainvälisten kisojen järjestämi-
seen.  

Ratkaisu kauden avaustapahtumaan löytyy edelliskauden keino-
lumesta, jota on Kontiolahden stadionilla varastoitu noin 60 000 
kuutiota.  

“Kisojen tärkeimpiä tavoitteita on turvata urheilijoille tasapuoliset 
olosuhteet. Edellisenä talvena tykitetyn lumivaraston avulla se 
onnistuu”, Leinonen sanoo.  
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EXCITING SEASON OPENING  
The first races of the season are more electrifying than normal.   

“The teams gather together for the first time after the summer season. 
The opening event includes some time consuming extra work for the 
athletes, such as material control and photo sessions, that need to be 
done for the rest of the season.” 

According to Leinonen, the greatest thrill will be seen on track, when 
the athletes get to compete against each other after a long training 
seasons.  

“They have trained for tens of thousands of hours over decades, and 
invested a lot personally. All athletes want to succeed, and being able to 
experience the success and disappointments of the athletes is the best 
entertainment for spectators watching the events at the venue.”  

60,000 CUBIC METERS OF SNOW 
The certain snow conditions are the reason for opening the World Cup 
in Finland. 

But even Finland can’t guarantee enough natural snow in November 
and December for organizing an international biathlon event.  

The solution is the artificial snow from the previous season. There was 
approximately 60,000 cubic meters of it stored at Kontiolahti biathlon 
stadium over the summer.”  

“The most important goal is to secure equal conditions for the athletes. 
We can do this with artificial snow made the previous winter”, says 
Leinonen.  
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KISAOHJELMA // COMPETITION PROGRAM

INDIVIDUAL,  

MEN 20 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

INDIVIDUAL,  

WOMEN 15 KM

RELAY,  

MEN 4 X 7,5 KM

RELAY,  

WOMEN 4 X 6 KM

SPRINT,  

MEN 10 KM

SPRINT,  

WOMEN 7,5 KM

PURSUIT,  

MEN 12,5 KM

PURSUIT,  

WOMEN 10 KM

TI // TUE 29.11. TO // THU 1.12. LA // SAT 3.12.

NORMAALIKILPAILU, 

NAISET 15 KM

14:15

VIESTI, 

 MIEHET 4 X 7,5 KM

12:00

VIESTI,  

NAISET 4 X 6 KM

14:35

PIKAKILPAILU,  

MIEHET 10 KM

11:45

PIKAKILPAILU,  

NAISET 7,5 KM

14:45

KE // WED 30.11. SU // SUN 4.12.

13:15

TAKAA-AJO,  

MIEHET 12,5 KM

15:15

TAKAA-AJO,  

NAISET 10 KM

NORMAALIKILPAILU, 

MIEHET 20 KM

14:15

LATAA MYÖS  IBU APP! //  DOWNLOAD ALSO IBU APP!
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HÖYTIÄINEN
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Latukatsomo // Track Stands

Yleisöteltta ja Kontiolahti Biathlon -tuotemyynti // 
Spectators Tent and Kontiolahti Biathlon Products

Grilli // Grill

Kuvausseinä // Photoshoot wall

1 Kontiolahden kunta

2 Riveria

3 Pro Höytiäinen ry

4 Avernia oy 

5 Herkku edison

6 Joen Ruokapriha

7 Tmi Hakofest 

8 TMI Kari Kainulainen

10 Ranuan Kalajaloste Oy

11 Suomen Valugrilli Oy

12 Avant

OC TEAMEVENT
PARK

FIRST AID

9

9

EVENT PARK
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KONTIOLAHTI BIATHLON  
-TUOTEMYYNTI

Löydät  
tuotemyyntipisteen  

yleisöteltasta  
Event Park -alueelta

Kisavaatteet ja muut 
maailmancupin fanituotteet

WWW.KONTIOLAHTIBIATHLON.COM
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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

OC TEAMEVENT
PARK

FIRST AIDFIRST AID

10

9

12

11

8

1 Ampumarata  Shooting Range

2 Ampumapaikka  Shooting Ramp

3 Sakkokierros  Penalty Loop

4 Verryttelylatu  Warm Up Area

5 Latukatsomo  Track Stands

6 Lähtö ja maali  Start and Finish

7 Päärakennus  Main Building

8 Joukkue- ja huoltoalue Teams & Service Area

9 Yleisöteltta   Spectators Tent 

10 Event Park   Event Park

11 Talkoolaisteltta  Volunteers Tent

12 Mediakeskus  Media Centre & TV-compound

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

25



MAKSUTTOMAT YLEISÖBUSSIT // FREE SHUTTLE BUSES

JOENSUU 
STADION 

JOENSUU

LEHMO 
STADION 

LEHMO

KONTIOLAHTI 
STADION 

KONTIOLAHTI

TUE 
29.11.

14:15 NORMAALIKILPAILU, miehet 20 km // 
INDIVIDUAL, Men 20 km

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 20 min.  

 
16:00–18:00

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 30 min.  

 
16:00–18:00

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 30 min.  

 
16:00–18:00

WED 
30.11.

14:15 NORMAALIKILPAILU, naiset 15 km // 
INDIVIDUAL, Women 15 km

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 20 min.  

 
16:00–18:00

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 30 min.  

 
16:00–18:00

12:15–13:45,  
lähdöt // departures 30 min.  

 
16:00–18:00

THU 
1.12.

12:00 VIESTI, miehet 4 x 7,5 km //  
RELAY, Men 4 x 7,5 km 

10:00–18:00,  
lähdöt  molempiin suuntiin // 
departures to both directions 

20 min. 

10:00–14:00,  
lähdöt // departures 30 min. 

 
16:00–18:00,  

lähdöt // departures 30 min.

10:00–14:00,  
lähdöt // departures 30 min. 

 
16:00–18:00,  

lähdöt // departures 30 min.

14:35 VIESTI, naiset 4 x 6 km // 
RELAY, Women 4 x 6 km

SAT 
3.12.

11:45 PIKAKILPAILU, miehet 10 km // 
SPRINT, Men 10 km

9:45–21:00,  
lähdöt  molempiin suuntiin // 
departures to both directions 

15 min. 

9:45–14.00,  
lähdöt // departures 15–20 min. 

 
16:00–21:00,  

lähdöt // departures 15–20 min.

9:45–14.00,  
lähdöt // departures 30 min. 

 
16:00–21:00,  

lähdöt // departures 30 min.

14:45 PIKAKILPAILU, naiset 7,5 km //  
SPRINT, Women 7,5 km

SUN 
4.12.

13:15 TAKAA-AJO, miehet 12,5 km // 
PURSUIT, Men 12,5 km

11:15–18:00,  
lähdöt  molempiin suuntiin // 
departures to both directions 

15 min. 

11:15–14:45,  
lähdöt // departures 15–20 min. 

 
16:00–18:00,  

lähdöt // departures 15–20 min.

11:15–14:45,  
lähdöt // departures 30 min. 

 
16:00–18:00,  

lähdöt // departures 30 min.

15:15 TAKAA-AJO, naiset 10 km //  
PURSUIT, Women 10 km
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Jokaisena kilpailupäivänä pääset näppärimmin bussilla  
stadionille, aivan pääportin tuntumaan. Ilmaiset yleisökuljetuk-
set Ampumahiihtostadionille.

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

KONTIOLAHDEN KISABUSSIT
• Kuljetukset kisapäivinä tiistai-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 Tuesday to Sunday
• Departure and Return: Joensuu Market Square: Torikatu
• Price: 0 €

SHUTTLE BUS KONTIOLAHTI
• Transportation on competition days from Tuesday 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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Tavoitteena samanlainen vire ja tunnelma kuin maaliskuun  

kotikisojen viestissä.

Viime talvena selkeän tulosloikan kohti maailman terävintä kärkeä 

ottaneen Tero Seppälän syyskausi on sujunut terveenä ja suunnitel-

mien mukaan.

“Anterselvassa ja Ramsaussa pääsin korkean paikan leirillä treenaa-

maan hyvissä olosuhteissa syys-lokakuussa. Sitten ollaan totuteltu 

lumeen Kontiolahdella ja Lapissa”, Seppälä sanoo.

Omaa iskukykyään kilpakumppaneihin nähden Seppälä ei lähde 

ennen kisakautta ennustamaan.

”Itseänikin jännittää, miten lähtee kulkemaan. Hyvin on kuitenkin 

mennyt ja terveenä pysytty”, Seppälä sanoo marraskuun alussa.

“EI JÄÄ KIINNI  
HARJOITUSKERROISTA”
Seppälä harjoitteli elokuun loppuun asti kotimaisemissa Poh-

jois-Karjalassa. Edelliskesän tavoin harjoitusohjelmasta vastasi val-

mentaja Anatoli Khovantsev.

“Anatoli valvoi 90 prosenttia ampumaharjoituksista sekä fyysisen 

puolen pääharjoitukset.”

“80 prosenttia oli rullahiihtoa, ammuntaa ja jalkalenkkejä. Lisäksi oli 

voimaharjoituksia ja palauttelua uimalla, pyörällä tai soutamalla”, 

Seppälä listaa.

Aiempiin kesäkausiin verrattuna ampumaharjoituskertoja oli enem-

män.

“Melkein joka päivä ammuttiin – ei jää homma kiinni ainakaan har-

joituskertojen määrästä”.

KYMMENEN MINUUTTIA KOTOA
Kontiolahden maailmancup-avauksessa Seppälä saa asua ko-

tioloissa kymmenen minuutin päässä stadionilta. Seppälä ja 

tämän avopuoliso ovat asuneet Kontiolahden Lehmossa kohta 

kaksi vuotta.

“Tosi hyvin olemme viihtyneet. Matka stadionille on lyhyt, ja 

kotiovelta pääsee vaativaan maastoon lenkkipoluille. Maaseu-

dulta kun olen kotoisin, Lehmo on meille mukavan maaseutu-

maista mutta kuitenkin lähellä palveluita.”

Maailmancupin avaukseen Seppälä hakee samanlaista 

virettä kuin edellisten kotikisojen viestissä maaliskuussa. 

Silloin kontiolahtelaisen ampumasuoritus oli osuuden 

nopein ja hiihtoajassa eroa nopeimpaan kertyi vain 9,6 

sekuntia.

 “Kotikisoissa kun oltiin, yleisö kannusti äänekkäästi ja 

katsomossa oli paljon tukijoita. Sitä halusi silloin näyt-

tää parastaan normaaliakin enemmän”, henkilökohtai-

silla matkoilla parhaimmillaan kaksi kertaa viidenneksi 

viime kaudella sijoittunut Seppälä sanoo. 

TERO SEPPÄLÄLLÄ TODELLISET KOTIKISAT

Yksi Tero Seppälän huippuhetkistä viime kaudella oli ampumahiihdon maailmancupin osakilpailussa Saksan Ruhpoldingissa. Seppälä ampui pikakilpailussa puhtaasti ja 
sijoittui viidenneksi. // One of Tero Seppälä’s top moments last season was at the Biathlon World Cup in Ruhpolding, Germany. Seppälä shot cleanly in the sprint race and 
finished fifth. Photo: Nordic Focus.
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Seppälä aims for a similar shape and atmosphere as in the relay 

in March 2022 at his home event.

Tero Seppälä, who took a giant leap towards the top rankings last 

winter, has trained healthy and according to the plan. 

“In September and October, I was able to train in great conditions in 

Anterselva and Ramsau. Then we’ve gotten used to snow in Kontio-

lahti and Lapland”, Seppälä says. 

Seppala doesn’t want to predict his abilities against the other com-

petitors before the season begins. 

“I am excited to see how it’ll go. Things have gone well and I have 

been healthy”, says Seppälä in the beginning of November. 

“NOT UP TO THE AMOUNT OF 
TRAINING”
Until the end of August, Seppälä trained at home in North Karelia. As 

in the summer of 2021, coach Anatoly Hovantsev was responsible for 

Seppälä’s training plan. 

“Anatoly supervised 90 per cent of the shooting training and the 

main physical training sessions.”

“80 per cent consisted of roller skiing, shooting, and running. Addi-

tionally, I strength trained and recovered by swimming, cycling, or 

rowing,” lists Seppälä. 

Compared to previous summers, Seppälä trained more shooting. 

“I shot almost every day – my success won’t at least be up to the 

amount of training.”

TEN MINUTES FROM HOME 
During the World Cup season opening in Kontiolahti, Seppälä can 

stay at home, ten minutes away from the biathlon stadium. Seppälä 

and his girlfriend have lived in Lehmo in Kontiolahti for almost two 

years. 

“We have really enjoyed living there. The stadium is close by, and 

there are demanding running trails right outside our door. I come 

from the country, so Lehmo is nicely country-like for us yet close to 

everything we need for our daily lives.”

For the World Cup opening Seppälä seeks the same kind of shape 

he had in March in the relay in Kontiolahti. Then, his shooting was 

the fastest of his leg and he was only 9,6 seconds behind the fastest 

skier.

“The race was at home so the spectators were cheering loud and we 

had many supporters on the stands. In that situation, one wanted to 

push even harder than usual”, says Seppälä, who placed at his best 

5th twice last season.  

TERO SEPPÄLÄ RACES AT HOME 
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YLEISÖTELTTA // SPECTATORS TENT
Yleisöteltasta löydät rentoa tunnelmaa, DJ-musiikkia (DJ Sedu) ja juomaa. 400 asiakaspaikkaa, joista 100 paikkaa teras-
silla, terassin yhteydessä grillipiste. Kontiolahden Urheilijoiden tuotemyyntipiste monipuolisine kisatuotteineen löytyy 
myös yleisöteltasta.

Enjoy also the services of the Spectators tent with the atmosphere, DJ music (DJ Sedu) and drinks. 400 customer 
seats, of which 100 seats on the terrace, grill next to the terrace. Also the product sales point of the Kontiolahti 
Biathlon products.

AUKI // OPEN DJ SEDU

TI // TUE 29.11. 12:15–18:00 12:30–13:30

KE // WED 30.11. 12:15–18:00 12:30–13:30,

16:00–17:30

TO // THU 1.12. 10:00–18:00 13:00–14:00

LA // SAT 3.12. 09:45–21:00 13:00–14:00,

18:00–21:00

SU // SUN 4.12. 11:15–18:00 12:00–13:00,

14:15–15:00

YLEISÖTELTAN AUKIOLOAJAT //  
OPENING HOURS OF THE SPECTATORS TENT
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Tutustu koulutustarjontaan:
riveria.fi/jatkuvahaku

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

Riveriassa on jatkuva haku!

Aina läsnä opiskelijalle ja avoinna työelämälle.

>  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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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

Mon–Fri 9.00–16.15 (office open)
+358 29 541 5455,

+358 29 541 5320
(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
Shopping Center Iso Myy 
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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Vahva asenne,
laaja teknologia
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 1,67€/vastattu puhelu + 0,27€/10 s + pvm tai mpm.
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Kimmel Spa 
www.kimmelspa.fi 
Itäranta 1, Joensuu

Sokos Hotellien myyntipalvelu 
puh. 020 1234 660 | sales.karelia@sokoshotels.fi 
www.sokoshotels.fi | www.raflaamo.fi

NAUT ISKELUKYLPYLÄ

Uudestisyntyneeseen Kimmelin tapahtumataloon on auennut uusi upea nautiskelukylpylä 

Kimmel Spa. Kimmel Spa tarjoaa jotain, mitä Joensuussa ei ole aiemmin koettu. Taatusti 

uniikkia ja arjesta irroittavaa nykykarjalaista luksusta kaupungin ytimessä.

OIKOPOLKU TAVALLISEN YLÄPUOLELLE
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KONTIONPOLUT

SALPALINJA TRAIL

KOLINPOLKU

We believe in pushing the boundaries, to finding new solutions, to doing whatever it takes to make sport part of 
everyone’s life.
We use the collective power of public service media organizations to showcase sports at its best. For federations, 
it’s an opportunity to build visibility to help their sport thrive. It’s an attitude that makes everyone a winner.
www.ebu.ch/eurovision-sport
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We believe in pushing the boundaries, to finding new solutions, to doing whatever it takes to make sport part of 
everyone’s life.
We use the collective power of public service media organizations to showcase sports at its best. For federations, 
it’s an opportunity to build visibility to help their sport thrive. It’s an attitude that makes everyone a winner.
www.ebu.ch/eurovision-sport

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


WE

ADVENTURE
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#BESTATTITUDE
TO SPORTS
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Toiminnan vastuullisuus on kulmakiviä, kun vuosien 2028 ja 2029 
MM-kisaisännyyttä haetaan Suomeen.    

Kontiolahden maailmancup sai heinäkuussa Kansainvälisen ampuma-
hiihtoliitto IBU:n “Award for Excellence in Sustainability” -palkinnon 
huomionosoituksena kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisestä. 

Tänä vuonna ensimmäisen kerran jaettu palkinto perustettiin kannus-
tamaan IBU:n alaisia tapahtumia kestävyys- ja ilmastotyössä. 

Tiukan kisan 10 000 euron pääpalkinnosta ratkaisi Kontiolahden koko-
naisvaltainen suhtautuminen vastuullisuustyöhön, joka huomioi ympä-
ristön lisäksi toiminnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Tämä 
periaate ratkaisi voiton Suomen eduksi ennen Ruotsin Östersundia.

”Ympäristöasiat ovat Kontiolahdellakin korostuneet viime vuosina, kun 
olemme rakentaneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Mutta vas-
tuullisuus ja kestävä toiminta ottavat ympäristön lisäksi huomioon niin 
sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden”, sanoo Kontiolahden 
maailmancupin ympäristövastaava Sari Jormanainen.

KOKO AJAN PETRATAAN 
Palkinnon perusteluissa Kontiolahden vahvuuksiksi nähtiin matkusta-
misen ja kuljetusten päästöjen vähentäminen yleisökuljetusten avulla 
sekä uusiutuvan dieselpolttoaineen käyttö latukoneissa.

Muita ansioita olivat esimerkiksi alle 12-vuotiaiden ilmainen pääsy 
tapahtumaan sekä toimintaperiaatteiden skaalautuvuus ja yksinker-
taisuus.

”Olemme vuodesta 2018 lähtien sitoutuneet toimintamme jatkuvaan 
parantamiseen. Vastuullisuus niin ympäristöasioissa, hallinnossa kuin 
muissakin lajiin liittyvissä kysymyksissä ovat IBU:n ja meidän tapahtu-
majärjestäjien yhteisiä tavoitteita”, Jormanainen sanoo. 

KANSAINVÄLISTÄ KIRITYSTÄ 
SUOMESTA  
Vastuullisuus oli vahvasti esillä MM-kisahaussa, kun Suomeen 
kevään ja kesän aikana haettiin arvokisaisännyyttä. Vuoden 2027 
kisaisännäksi valittiin Viron Otepää, mutta Kontiolahti on valmiu-
dessa hakea seuraavia kisoja Suomeen. 

“Saimme hakuprosessissa kokoon vahvan, 15 alueellisesta ja 
valtakunnallisesta toimijasta koostuvan yhteistyöverkoston, 
joka kattaa muun muassa kuntasektoria, liike-elämää ja op-
pilaitoksia. Tällä joukkiolla on helppo lähteä hakemaan seu-
raavia vapaina olevia kisaisännyyksiä”, sanoo Kontiolahden 
Urheilijat ry:n puheenjohtaja Kimmo Turunen.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tärkeys tulee kasva-
maan, Turunen sanoo.

”Me haluamme kulkea eturintamassa ja uskomme kirittä-
vämme koko kansainvälistä ampumahiihtoperhettä”, Tu-
runen sanoo.

KAIKKIEN AIKOJEN ENSIMMÄINEN  
KESTÄVYYSPALKINTO SUOMEEN
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Responsible operation is the cornerstone of Finland applying for 
World Championships in 2028 and 2029.

In July, Kontiolahti World Cup received the International Biathlon 
Union IBU’s “Award for Excellence in Sustainability” for their work in 
promoting sustainability and responsibility.

The award, granted for the first time this year, was established to urge 
IBU event organizers to work for sustainability and the climate.

The competition was tough but Kontiolahti won the 10,000 Euro award 
with their holistic stance to responsibility, that considers environment 
as well as the social and financial sustainability of the operation. This 
principle settled the competition for Kontiolahti ahead of Oestersund, 
Sweden.

“The environmental matters have had an emphasis over the past years 
also in Kontiolahti, as we’ve built the EcoCompass environmental 
system.  But responsibility and sustainable operation consider both 
social as well as financial sustainability”, says Sari Jormanainen, 
responsible for environment in Kontiolahti World Cup.

IMPROVING ALL THE TIME
The reduced emission from travel and transport by offering spectator 
transport as well as fueling the grooming machines with renewable 
diesel were seen as Kontiolahti’s strengths as grounds for granting the 
award.

Other merits included for instance free entry for children under 12 
years, as well as the scalability and simplicity of the principles of 
operation.

“We have committed to continuously improving our operation since 
2018. Responsibility in environmental issues, administration, as well 
as other matters concerning the sport are goals we share with IBU”, 
states Jormanainen.

INTERNATIONAL BOOST FROM 
FINLAND
Responsibility had a strong emphasis as Finland applied for the World 
Championships in the spring and summer. Otepaa in Estonia was 
elected to host the World Championships in 2027, but Kontiolahti is 
prepared to apply for the next events.

“During the application process, we formed a strong network of 
cooperation with 15 regional and national actors, from the municipal 
sector, business, and educational institutes. It is easy to apply for the 
next available events with this group”, says president of Kontiolahti 
Sport Club Kimmo Turunen. 

Turunen believes the importance of 
responsibility and sustainability will 
increase.

“We want to stay in the lead and 
believe we are boosting the entire 
international biathlon family”, 
Turunen says. 

FIRST EVER SUSTAINABILITY AWARD TO FINLAND 
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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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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
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