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protection together with Viessmann: Energy efficiency and renewables play a vital 
role in preventing future global warming. As this will ensure future generations can 
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KILPAILUN SUOJELIJAN  
TERVEHDYS

Tämä kuluva kausi on ollut talviurheilun juhlaa. Olympiatalven päätteeksi pääsemme täällä ko-
toisilla lumilla seuraamaan kansainvälisiä huippusuorituksia. Paikalla ovat niin olympiamitalistit 
kuin kaikki muut kansainvälisen ampumahiihdon huippunimet. Saamme seurata huikeita kil-
pailuja koko viikonlopun ajan. 

Maailman huippuampumahiihtäjien säännöllinen kokoontuminen tänne Kontiolahdelle ei 
ole sattuma. Kontiolahden olosuhteet ovat maailman huippuluokkaa, ja ampumahiihtos-
tadionista on muodostunut käsite kansainvälisessä ampumahiihtoyhteisössä. Se on jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan tarjonnut lajin parhaille puitteet harjoitella ja kilpailla huip-
puolosuhteissa. 

Olosuhteet yksin eivät tee tapahtumasta onnistunutta. Kisajärjestäjien ammattitaito sekä 
kaikki Kontiolahden maailmancuptapahtuman järjestelyissä mukanaolevat vapaaehtoiset 
ovat osaavia ja tehtävälleen omistautuneita. Arvostus Kontiolahden osaamiselle on suu-
ri. Tämän lisäksi tänne kisoja seuraamaan saapuva yleisö on asiantuntevaa, tuntee lajin 
salat ja kannustaa kaikkia urheilijoita rehdisti. Tätä urheilijat arvostavat todella paljon.

Toivotan kisayleisölle nautinnollista viikonloppua huippusuorituksia seuratessa. 
Nauttikaa ampumahiihdon parhaiden tiukasta sekuntitaistelusta hienoissa olo-
suhteissa! 



GREETINGS FROM  
PATRON OF EVENT

It is a great pleasure for me to be here today. We’ve had much to celebrate in winter sports this 
past season. And to mark the end of the Winter Olympics, we now get to follow the Biathlon World 
Cup on our snow-decked home ground. There are both Olympic medalists and top international 
biathletes here this weekend, so we have several days of superb competitions ahead of us. 

It is no coincidence that world-class biathletes regularly convene here. The conditions in Kontiolahti 
are first rate, and the Stadium itself has become somewhat of a legend among biathletes. For over 
two decades already, it has offered excellent conditions for elite athletes, making it possible to 
compete in the best of conditions. 

But it is not just the conditions that make an event a success. The competition organizers and 
all the many volunteers taking part in organizing the World Cup in Kontiolahti are both highly 
skilled and extremely dedicated in making the event a great experience. People value the way 
things are done professionally in Kontiolahti. Moreover, all the spectators arriving here to see the 
competition are smart and knowledgeable, prepared to give support to all competitors in equal 
measure. This is something that the athletes value very much.

I wish everyone following the Biathlon World Cup a great weekend in the company of great 
contestants. Enjoy the stiff competition in this enchanting environment, where winning is 
a matter of mere seconds. 

SAMPO TERHO
Kilpailun suojelija
Patron of Event

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Minister for European Affairs, 
Culture and Sport
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SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON 
TERVEHDYS

HYVÄT AMPUMAHIIHDON YSTÄVÄT
Kontiolahti-Joensuu järjestelykomitea sekä Suomen Ampumahiihtoliitto ovat tehneet parhaat 
mahdolliset valmistelut maailmancupin onnistumiseksi. Kilpailut ovat olympialaisten jälkeen 
ensimmäinen paikka, jossa yleisö pääsee näkemään olympialaisissa menestyjiä, ja muut ur-
heilijat pääsevät heitä haastamaan.

Toivotan lämpimästi kilpailijat, huolto- ja muut tukijoukot, erilaiset yhteistyötahot, kisajär-
jestäjät, IBU:n edustajat ja katsojat tervetulleeksi Suomeen, Kontiolahdelle ja Pohjois-Kar-
jalaan. Uskon vahvasti, että maailmancup tapahtuman osallistujat tulevat nauttimaan kisa-
tunnelmasta ja kilpailuista. Kauden ollessa tässä vaiheessa, olympialaiset takana ja kolme 
osakilpailua jäljellä, urheilijat keskittyvät täysillä mahdollisimman hyvään menestymiseen 
vahvistaakseen asemiaan kauden kokonaiskilpailuissa.

Ampumahiihto on noussut Suomessakin Keski-Euroopan tavoin yhdeksi suosituimmista 
talviurheilulajeista. Jännitys voittajista kestää kihelmöivän pitkään, ampumahiihdossa 
voi tapahtua ja tapahtuu monenlaista ennen kuin voittajat ovat selvillä.

Kaikille kilpailijoille sekä huoltojoukoille toivotan onnea kilpailussa menesty-
miseen. Yleisölle toivon mitä parasta viihtymistä maailmancup-tapahtumassa.



GREETINGS FROM FINNISH 
BIATHLON ASSOCIATION

FINNISH BIATHLON FAMILY WELCOMES THE WHOLE 
BIATHLON FAMILY TO KONTIOLAHTI AND FINLAND
The Organizing committee of Kontiolahti–Joensuu and the Finnish Biathlon Association have 
done the best possible preparations for the BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 7 to become 
succesfull event. We know that our event is, after the Olympics, first one in which the competitiors 
are able to challenge those who succeeded in the Olympics. 

I warmly welcome all biathletes, coaches, other team members, partners, event organizers, the 
representatives of IBU as well as all spectators to Finland, North Karelia and Kontiolahti. I strongly 
believe that all of you who take part to this world cup event will enjoy the spirit of the event and 
the races. It is clear that when season has proceeded this far, Olympics left behind and only three 
world cup events left, the athletes are fully focused to succeed in the best possible way in order 
to strenghten their rank in world cup total score.

As in middle Europe, biathlon has grown to be one of the most popular winter sports also in 
Finland. The thrill of winners lasts tingling long; it can happen and happens a lot in biathlon 
before we know the winner of the race.

I wish the best succes for all the competitors and team members in the races. For the 
spectators I wish you enjoy your stay in BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 7 Kontiolahti.

KALLE LÄHDESMÄKI
Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja
Kauppaneuvos 

Finnish Biathlon Association 
President
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BMW IBU WORLD CUPIN TAPAHTUMAN 
JOHTAJAN TERVEHDYS

HYVÄT AMPUMAHIIHDON YSTÄVÄT!
Olympialaisten jälkeen ampumahiihtoperhe ja fanit odottavat jo kovasti Kontiolahden maail-
mancupia, jossa maailman parhaat ampumahiihtäjät kilpailevat jälleen upeissa talvisissa Poh-
jois-Karjalan maisemissa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki joukkueet, kansainvälisen 
ampumahiihtoliiton IBU:n edustajat, yleisön ja median Kontiolahdelle ja Pohjois-Karjalaan!

Viimeisten vuosien ajan ampumahiihto on ollut yksi seuratuimmista urheilulajeista Suomes-
sa. Myös yleisö on löytänyt tiensä Kontiolahdelle ja oppinut nauttimaan kilpailujen jänni-
tyksestä ja upeasta tunnelmasta. Toivomme hyviä olosuhteita tapahtumalle ja kilpailuille 
sekä onnea urheilijoille, jotta he kykenisivät vielä parhaimpiin suorituksiinsa näissä lop-
pukauden kilpailuissa, kun kamppaillaan koko maailmancupin yhteispisteistä ja voitoista!

Haluan erityisesti kiittää kokenutta organisaatiotamme ja satoja vapaaehtoisia, jotka 
teette tapahtuman järjestämisen mahdolliseksi, jälleen kerran! Lisäksi yhteistyökump-
panimme, Kontiolahden kunta, Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 
ovat tukemassa tapahtumaa voimakkaasti monin eri avoin. Kisat ovat koko maakunnan 
yhteinen asia!

Toivotamme kaikki katsojat lämpimästi tervetulleiksi ja toivomme, että tapahtu-
ma tarjoaa huippusuorituksia ja saa aikaan kisahurmoksen!



GREETINGS FROM BMW IBU WORLD 
CUP EVENT MANAGER

DEAR FRIENDS OF THE BIATHLON,
After the Olympic Games the Biathlon Family and fans already wait for the World Cup at North 
Karelia and Kontiolahti, where the elite of the Biathlon athletes compete again at the World Cup 
in great winter conditions. I would like to welcome all the athletes and teams, the representatives 
of the International Biathlon Union, spectators and media to Kontiolahti.

For the past years the biathlon has become one of the most popular wintersport here in Finland. 
Spectators have found the "Joy of Biathlon" and their way to Kontiolahti to enjoy the excitement 
and fascinating atmosphere. We wish the best conditions and luck, that all athletes can make their 
best performance during the rest of the season.

I would like to thank our experienced Organizing Committee for hard work, Kontiolahti will run 
successful competitions again this year. With great respect I especially thank all the volunteers for 
their great commitment. Also Kontiolahti Municipality, City of Joensuu, the Regional Council of 
North Karelia and our sponsors are strongly supporting the Event in many ways.

On behalf of the Organizing Committee, we wish all national and international spectators 
welcome to take part in this World Cup and the "Joy of Biathlon" for everyone!

TOMI-PEKKA RIIHIVUORI
Tapahtuman johtaja, BMW IBU World Cup Biathlon
Event Manager, BMW IBU World Cup Biathlon 

Toiminnanjohtaja, Kontiolahden Urheilijat ry
Executive Manager, Kontiolahti Sport Club
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JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN  
TERVEHDYS

TERVETULOA KONTIOLAHDELLE
Hyvät ampumahiihdon ystävät, urheilijat ja kisavieraat! Toivotan teidät kaikki sydämellisesti 
tervetulleeksi Ampumahiihdon maailmancupin kisoihin 6.–11.3.2018 Kontiolahdelle! Maalis-
kuun 2. viikko on ihanteellinen ajankohta kisojen järjestämiseen. Kevättalvinen Pohjois-Kar-
jalan luonto luo mahtavat puitteet kansainväliselle suurtapahtumalle, jossa kisajännitys on 
taattu. 

Uudistunut kisaorganisaatio on valmistellut maaliskuun maailmancupin kisoja tavoitteena 
tarjota järjestelyiltään onnistuneet, jännittävät kisat ja toimivat kisapalvelut. Tulevaa kisata-
pahtumaa ajatellen yleisöpalveluja on jälleen parannettu, mm. maastossa Seinänousun 
yleisökatsomoa on parannettu ja näyttötauluja lisätty. Myös Event Parkin toimintoja on 
kehitetty yleisöystävällisemmiksi.

Koko Kontiolahti-Joensuun seutu osoittaa jälleen hyvää yhteistyökykyä ja halua kansain-
välisen suurtapahtuman järjestämisessä, jota myös Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on 
tukenut vahvasti. Satojen vapaaehtoisten työpanos on ensiarvoisen tärkeää kisojen jär-
jestelyissä ja onnistuneessa läpiviennissä. Tästä lausun mitä parhaimmat kiitokset koko 
talkooväelle! Pyrimme tarjoamaan ikimuistoiset kisat niin urheilijoille kuin kisavierail-
lekin oheistapahtumineen!

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



GREETINGS FROM ORGANIZING 
COMMITTEE

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

I wish you all warmly welcome in the Biathlon World Cup 6.–11.3. 2018 in Kontiolahti. The mid of 
March is an ideal time to organize competitions here. The nature of North Karelia, at the edge of 
winter to spring, creates optimal framework for hosting this great international event. And I am 
sure there will be no lack of excitement during the race days. In recent years our Biathlon center 
has been renewed quite a lot in order to ensure even better circumstances for any bigger event. 
Now we have developed our cross-country stadium especially in “Seinänousu” area. Also our 
Event Park is more comfortable for guests.

The competitions have been prepared under supervision of new staff, aim to offer working 
services. In this Event the Kontiolahti–Joensuu region is combining its effort once again to build 
a real Event with a wide variety of side program. The Regional Council has also supported this 
Event strongly. Nevertheless having a successful Event, calls for a huge input from hundreds of 
volunteers, Best Thanks to them. 

I wish all the Event guests and sportsmen with coaches and service staff exciting and 
immemorial days of World Cup 2018 in Kontiolahti!

MIKA KUUSELA
Päätoimikunnan pj.
Chairman of the Main Committee

Kontiolahden kunnanhallituksen pj.
Chairman of Kontiolahti Municipal Government
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www.karelia.fi

Osaava maailma.
A bright world.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU
KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
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KOMITEAT // COMMITTEES

Päätoimikunnan pj
President OC
MIKA KUUSELA

Tapahtuman johtaja
Event Manager
TOMI-PEKKA RIIHIVUORI

Tapahtuman apulaisjohtaja
Vice Event Manager
SAMI LEINONEN

Organisaatiokomitean sihteeri
OC Secretary
TIIA BOMAN

Lipunmyynnin päällikkö
Chief of Ticket Sales 
JARNO LAUTAMATTI

Vapaaehtoisten päällikkö
Chief of Volunteers
SANNA PUKKI

Majoituspäällikkö
Chief of Accommodation
SIRPA KETTUNEN

Kontiolahden Urheilijoiden 
johtokunnan pj
Chairman of Kontiolahti 
Sport Club
TAPANI RÖNKKÖ

Akkreditointipäällikkö
Chief of Accreditation
TUIJA LAUTAMATTI

Kuljetuspäällikkö
Chief of Transportation
VESA VIPUVERÄJÄ

Mediapäällikkö
Chief of Media
TIINA KANNINEN

Viestintäpäällikkö
Chief of Communications
HEIDI LEHIKOINEN

Markkinointipäällikkö
Chief of Marketing
ARTTU KÄYHKÖ

Huolto, VIP
Service, VIP
IRMA RIEKKINEN

Huolto, Family Club
Service, Family Club
PIRJO RÖNKKÖ

Huolto, media
Service, Media
MARJA SUVINEN

Huolto, toimitsijat
Service, Volunteers
OLLI KORTELAINEN

ORGANISAATIOKOMITEA // ORGANIZING COMMITTEE

Kilpailunjohtaja
Chief of Competition
VILLE HAAPALA

Apulaiskilpailunjohtaja
Assistant Chief of Competition
KIMMO TURUNEN

Kilpailun sihteeri
Competition Secretary
JAANA PITKÄNEN

Lähdön ja maalin päällikkö
Chief of Start and Finish
MARKKU KANKO

Ratapäällikkö
Chief of Course
PETTERI LUKKARINEN

Ampumapaikan päällikkö
Chief of Range
JOUNI PITKÄNEN

Stadionpäällikkö
Chief of Stadium
KIMMO TURUNEN

Ajanottopäällikkö
Chief of Timing
HEIMO KOSKELA

KILPAILUTOIMIKUNTA // COMPETITION COMMITTEE
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KANSAINVÄLINEN AMPUMAHIIHTOLIITTO // 

INTERNATIONAL BIATHLON UNION

IBU:n virallinen edustaja
IBU Official Representative

JIM CARRABRE, CAN

Viestintäpäällikkö
Communications Project Manager 

MARINA DMUKHOVSKAYA

IBU Medical Delegate
DONATELLA DALFOLLO, ITA

IBU Race Director
BORUT NUNAR

IBU tekninen asiantuntija
IBU Technical Delegate

JOHNNY ROGNSTAD, NOR

IBU materiaalikontrolli
IBU Referee Material Control

ROBERT ZWAHLEN, SUI

IBU lähtö ja maali
IBU Referee Start/Finish

KNUT AAS, NOR

IBU ampumapaikka
IBU Referee Shooting Range

MATT SABASTEANSKI, USA

IBU radat
IBU Referee Courses

MAX SAENGER, USA

Photo: Niko Jouhkimainen
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KERUBI BIATHLON BAR
Kerubi Biathlon Bar yleisöteltassa tarjoilee vakaalla
kädellä kisojen parhaat burgerit sekä maistuvimmat

juomat ja tunnelman takaavat tiukimmat DJ:t.

KERUBI BIATHLON BAR
AVOINNA: TO & PE 16–21
LA 12–21 • SU 12–20
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AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 21 SAAKKA

KAIKKI YHDELLÄ 
OSTOSMATKALLA

10 KM

LATAA FOODIE.FI-SOVELLUS Prisma mukana mobiilissasi. Voit tarkastaa tuotteiden 
hinnat ja sijainnin kartalla omassa älypuhelimessasi.

www.bomba.fi www.kolirelaxspa.fi

TUTUSTU PIELISEN HELMIIN:



Infront Sports & Media wishes all fans, athletes and commercial partners 
an exciting BMW IBU World Cup Biathlon 2017/18.

BUILDING BIG
BIATHLON MOMENTS
Since 1992, Infront has shared a fruitful 
 working relationship with the  International 
Biathlon Union (IBU) and the national 
 federations hosting IBU World Cup events. 
As marketing partner, it has helped  develop 
 biathlon from a niche sport into one of the 
most popular winter sports around and 
will further enhance its premium value and 
 commercial strength in the future. 

Infront is one of the leading sports 
 marketing companies in the world and  enjoys 
 long- lasting partnerships with 170 rights 
 holders and hundreds of sponsors and media 
 companies. 

With an experienced and passionate team of 
over 900 staff in over 35 offices across +15 
countries, the Group helps to  annually deliver 
more than 4,100 event days of top class sport 
on a global scale.

www.infrontsports.com
Twitter @infrontsports

Our experience. Shared passion. 
Your success.
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That is what we stand for,  
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centres in Europe!
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KONTIOLAHDEN URHEILIJAT RY // 
KONTIOLAHTI SPORT CLUB

Kontiolahden Urheilijat on nuorekas urheiluseura, joka täytti 60 vuotta vuonna 2016. Kontiolah-
den Urheilijat on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tapahtumanjärjestäjä erityisesti ampu-
mahiihdossa. Ensimmäinen maailmancup järjestettiin Kontiolahdella vuonna 1990 ja MM-kilpailut 
vuosina 1999 ja 2015. Seuran tunnetuin urheilija on Kaisa Mäkäräinen. Ampumahiihdon ja hiih-
don lisäksi seuralla on toimintaa useassa eri urheilulajissa.

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

TULEVAT KILPAILUT
Ampumahiihdon kansainväliset 
Masters-kilpailut 
22.–25.3.2018

Ampumahiihdon SM 
31.3.–2.4.2018  
(yleiset + nuorten sarjat)

FUTURE COMPETITIONS
Biathlon Masters International 
Championships 
22.–25.3.2018

Biathlon Finnish Championhips 
31.3.–2.4.2018

Photo: Niko Jouhkimainen
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YLEISINFORMAATIO // 
GENERAL INFORMATION

Ampumahiihdon maailmancup 2018 -tapahtuman järjestää Kontiolahden Urheilijat ry ampu-
mahiihtokeskuksessa. 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 ampu-
mahiihtoa varten (Kurvisen taulujärjestelmä, 
joka uusittu kesällä 2011) ja monipuolinen 
latuverkosto

• voimassaoleva IBU:n A-lisenssi
• jäähdytetty latu, joka mahdollistaa hiihto- 

kauden aloittamisen jo lokakuun alussa 
(rakennettu vuonna 2004)

• useita ampumahiihtoon tarkoitettuja 
ratavaihtoehtoja (2–7,5 km) ja helppoja 
harjoituslatuja (10–20 km)

• uusittu stadionin ja latujen valaistus- 
järjestelmä (v. 2012)

• katsomopaikkoja yli 15 000 katsojalle
• kiinteä tulostaulu
• lehdistökeskukset (yht. 600 m²)
• päärakennuksen laajennus v. 2013, sisältää 

laajennetut kokous- ja ravintolatilat
• ampumahiihtokeskus sijaitsee 120 m 

merenpinnan yläpuolella. Latujen profiilit 
vaihtelevat 89 ja 129 metriä meren pinnan 
yläpuolella

BIATHLON STADIUM
• the stadium area, the shooting range of  

30 targets (Kurvinen) and the versatile course
• a valid IBU A-license
• cooled 1,5 km ski track, constructed 2004
• several biathlon competition courses  

from 2 to 7,5 km and easy 10–20 km  
training tracks

• renewed Lighting System at the Stadium and 
along the tracks (in 2012)

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

including expansion of meeting rooms and 
restaurant

• the Biathlon Stadium is located 120 meters 
above sea level. The tracks vary between  
89 and 129 meters above sea level. The 
place of accommodation Joensuu is located 
average 92 m above sea level
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KAIKKI VUOKRA-
KONEET JA 
-LAITTEET 

RAKENTAMISEEN JA 
REMONTOINTIIN

Tutustu laajaan 
valikoimaamme

 ja etsi lähin 
vuokraamosi:

www.ramirent.fi
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JOHN DEERE -METSÄKONEET  
valmistetaan Joensuussa.

JohnDeere.fi
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KISAOHJELMA // 
COMPETITION SCHEDULE

Jää alueelle nauttimaan palveluista myös 
kilpailujenvälillä ja jälkeen.

Photo: Aarne Kukkonen

Stay to the area to enjoy the services  
between and after the Competitions.

PERJANTAI 9.3.
FRIDAY 9.3.

TORSTAI 8.3.
THURSDAY 8.3.

15:45 

18:45

22:00 

22:00

15:45 

PIKAKILPAILU MIEHET 10 KM

SPRINT MEN 10 KM

22:00 

15:30–18:00 15:00–18:00

22:00

Stadionalue sulkeutuu

Stadium area closes

Stadionalue aukeaa

Stadium area opens

Yleisöbussit stadionille 

Shuttle buses to Stadium

viimeiset paluukuljetukset, noin

last return, about

PIKAKILPAILU NAISET 7,5 KM

SPRINT WOMEN 7,5 KM

18:45
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SUNNUNTAI 11.3.
SUNDAY 11.3.

LAUANTAI 10.3.
SATURDAY 10.3.

11:30 

17:10

19:45 

11:40 

SEKAVIESTI

MIXED RELAY

21:00

11:15–17:00 11:00–16:25

Stadionalue sulkeutuu

Stadium area closes

Stadionalue aukeaa

Stadium area opens

Yleisöbussit stadionille 

Shuttle buses to Stadium

20:0021:00

viimeiset paluukuljetukset, noin

last return, about

14:30

YHTEISLÄHTÖ MIEHET 15 KM

MASS START MEN 15 KM

YHTEISLÄHTÖ NAISET 12,5 KM

MASS START WOMEN 12,5 KM

SEKAPARIVIESTI

SINGLE MIXED RELAY

14:40

17:45
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itasuomenyliopisto.UEF
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Alsiva  |  Eswire  |  Jotwire  |  Ouneva  |  Valukumpu  >  ounevagroup.�

MEDICAL
INDUSTRY

ENERGY
EFFICIENCY

MECHANICAL
ENGINEERING

ELECTRONICS
INDUSTRY

ELECTROTECHNICAL
INDUSTRY

International 
system supplier for

electrotechnical and
electronics industry
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STADIONKARTTA // STADIUM MAP
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EVENT PARK -KARTTA // EVENT PARK MAP
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KONTIOLAHDEN  
MAAILMANCUPIN  
YLEISÖTELTTA –  
KERUBI BIATHLON BAR
Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin 
Event Park -yleisöalueen sydämenä palvelee 
tänäkin vuonna reilun tuhat ihmistä vetävä ylei-
söteltta. Teltassa kisavierailla on mahdollisuus 
hypätä keskellä kisoja rentoon ravintolamoo-
diin, ja aistia kisatunnelmaa mukavasti lämpi-
män teltan sisällä.

Yleisöteltan Kerubi Biathlon Barin maistuvaan 
tarjontaan kuuluu mm. hampurilaisia ja muita 
grilliherkkuja sekä tietysti kylmiä ja kuumia juo-
mia. Teltta on avoinna jokaisena kilpailupäivä-
nä, ja sinne ovat tervetulleita kaikki kisavieraat. 
Ovet avataan kolmisen tuntia ennen kisoja 
ja suljetaan kun viimeisetkin kisavieraat 
ovat poistuneet.

Kerubi Biathlon Barin tunnelma perustuu paitsi 
palveluun, myös teltan ohjelmaan. Lujaa hiihtä-
vä DJ-duo Aito Raappana ja Vanilja Aasi tar-
joilee päivittäin biathlonhenkistä tanssimus-
iikkia. Livemusiikkia on tarjolla lauantai-iltana, 
kun teltan lavalle nousee Simo & Lentojätkät. 
Simon ohjelmistosta löytyy covereita J. Karja-
laisesta Rauli Badding Somerjokeen, ja bändi 
edustaa vahvaa pohjoiskarjalaista musiikki-
osaamista.

Jos kisojen seuraaminen katsomossa tai maas-
tossa ei maistu, on yleisöteltan suurelta scree-
nilta myös mahdollisuus nähdä kisatapahtumat. 
Teltan urheilullista antia lisäävät ampumahiih-
don asiantuntijavieraat ja haastateltavat, jotka 
kommentoivat kisatapahtumia tuoreeltaan.

SPECTATOR TENT IN 
KONTIOLAHTI BIATHLON 
WORLD CUP –  
KERUBI BIATHLON BAR
As the heart of the Event Park zone in 
Kontiolahti Biathlon World Cup Event will also 
this year serve the Spectator Tent for more 
than a thousand persons. Inside it the guests of 
the Games have the opportunity in the middle 
of the Games to jump into the cool restaurant 
mode and feel the sporty atmosphere in the 
warmth of the Tent. 

The tasty treats of Kerubi Biathlon Bar in 
the Tent consist of for instance hamburgers 
and other BBQ delicacies and, of course, 
cold and warm drinks. The Tent opens every 
competition day and welcomes all the guests. 
The doors open about three hours before 
the competition starts and close after the 
last guests have left the site.

The atmosphere in Kerubi Biathlon Bar lies 
not only on the service, but also the programs 
performed in the Tent. Fast skiing DJ duo 
Aito ”Genuine” Raappana and Vanilla Aasi 
”Donkey” deliver Biathlon tuned dancing 
music every single day. On Saturday evening 
there will be live music on the stage by Simo 
Kolehmainen & Lentojätkät. Simo’s repertoire 
includes cover music from J Karjalainen to Rauli 
Badding Somerjoki, the band representing 
strong musical skills from North Karelia. 

In case you don’t find watching the competitions 
on the stands or at the track intriguing, you can 
see all what happens under the open sky also 
on the large screen in the Tent. Extra spice to 
the sport aspect will add Biathlon experts and 
interviews with fresh comments on what just 
happened.AVOINNA // OPEN

Thu 8.3.                     16–21
Fri 9.3.                      16–21
Sat 10.3.                     12–21
Sun 11.3.                      12–20

OHEISPALVELUT // VENUE SERVICES



 
WINTER PARK TUO  
TALVIAKTIVITEETIT  
STADIONILLE
Maaliskuun maailmancupissa lauantaina 10.3. 
on tarjolla etenkin perheille suunnattu Winter 
Park -aktiviteettialue. Alueella kisavieraat pää-
sevät kokeilemaan useita talvisia aktiviteetteja. 

Alue on avoinna lauantaina 10.3. klo 11:40–
19:30. Liukurimäessä on mahdollista käydä 
laskemassa kaikkina kisapäivinä.

• makkarapiste
• ilmaista mehua lapsille

Eco-Aims ja Kontiolahden Urheilijoiden  
juniorit:

• ekoase-ammuntaa

Joensuun Latu ry:

• liikuntavälineitä, joita voi kokeilla, esim.  
lumikenkäilyä

Kontiolahden Urheilijat ry:

• lumikasa liukurimäkeä varten kaikkina kisapäi-
vinä (mäenlasku tapahtuu lasten vanhempien 
valvonnassa ja vastuulla)

Winter Park -alue sijaitsee pääsymaksullisella 
metsäkatsomoalueella. Winter Parkin aktivi-
teetit ovat kisavieraille maksuttomia. Alue on 
osa stadionin Event Parkia, jossa sijaitsee mm. 
yleisöteltta, ravintola- ja kahvilapalveluja sekä 
myyntipisteitä.

 
WINTER PARK OFFERS  
VARIOUS FUN  
ACTIVITIES
There is Winter Park -activity park for families 
at the World Cup on Saturday, March 10. 
Winter Park -activity park offers several 
winter activities free of charge for visitors.

The area is open on Saturday March 10. from 
11:40 to 19:30. Tobogganing is possible on 
all race days.

• grill
• juice (free of charge ) for the children

Eco-Aims and Kontiolahti Sport Club  
juniors:

• laser rifle shooting

Joensuun Latu ry:

• exercise equipment that can be tested, for 
example snowshoeing

Kontiolahti Sport Club:

• snowhill for tobogganing on all race days 
(tobogganing under the supervision and 
responsibility of parents)

The Winter Park area is located in an entry fee 
area at the Track Stands. Activities at Winter 
Park are free of charge. The area is part of 
the Stadium’s Event Park, where are located 
among other things Spectators Tent, restaurant 
and cafeteria services and point of sales.

AVOINNA // OPEN
Sat 10.3.       11:40–19:30

Liukurimäki auki kaikkina kisapäivinä.
Tobogganing open all race days.



BMW IBU WORLD CUP BIATHLON KONTIOLAHTI  ∙  32

EVENT PARK
Stadionille rakentuu viihtymisen keskus, Event Park, jossa katsojilla on mahdollisuus nauttia erilaisista 
oheistoiminnoista, kisatuotteista sekä hyvästä ruoasta kisatunnelmaa nostattamaan.

Event Park offers food, coffee, snacks and other services for your entertainment. 

RUOKA
Ranuan Kalajaloste: ”Olemme Ranualainen 
kalanjalostusyritys ja myymme kala- sekä riista-
ruokia. Tarjoontaamme kuuluu mm. Loimutet-
tua Kemijoessa kasvanutta kirjolohta, paistettua 
kitkajärven muikkua, peurakäristystä, grillattua 
poromakkaraa sekä poromakkararanskalaisia. 
Mahdollisesti myös Kemijoen kirjolohikeittoa.”

Joen Ruokapriha: ”Joen Ruokapriha on yri-
tys joka tekee ruoka-annoksia tapahtumissa 
ympäri Suomea. Tarjoamme voissa paistettuja 
puruveden muikkuja, savustettua kirjolohifilettä 
myös aurajuustolla, pulled porkia, paneroitua 
broilerin filettä, hirvipyttipannua sekä lettukah-
via. Annoksiin sisältyy paistetut tai maalaisrans-
kalaiset, lämpimät vihannekset ja talon kastike.”

Leckers: ”Leckers tarjoaa kisayleisölle kahvia, 
kaakota sekä kahvileipiä. Tarjolla myös paikan-
päällä paistetut tuoreet munkit”

Lännen Juhlapalvelu: “Lännen Juhlapalvelu 
on toiminut vuodesta 1993 tarjoten laadukkais-
ta raaka-aineista catering-palveluja erilaisissa 
suurtapahtumissa Suomessa. Tasokas, maukas 
ruoka ja tyytyväiset asiakkaat ovat meille kun-
nia-asia.”

Eväs Keittiö: ”www.festariruoka.fi“

Edison (B-alue): “Maukasta lounasta arkisin! 
Juhla ja pitopalvelu.” www.ravintolaedison.fi

Ittetehty: ”Maukkaita vohveleita lisukkeilla tar-
jottuna!”

Avernia: ”Avernia Oy tarjoaa ampumahiihdon 
maailmancupin makeiset”

Ravintola Overtime: paikallinen ravintola tar-
joilee kisaherkkuja sekä muun muassa erilaisia 
kahvilaatuja.

Feelia

FOOD
Ranuan Kalajaloste: ”We are a fish processing 
company from Ranua selling fish and wild game 
food. We offer for instance planked rainbow 
trout from River Kemijoki, fried vendace from 
Lake Kitka, fried venison, grilled venison 
sausage and venison sausage & French fries. 
Possibly also salmon soup from River Kemijoki 
salmon.”

Joen Ruokapriha: ”Joen Ruokapriha is a 
company preparing food portions in events all 
around Finland. We serve fried vendace from 
Lake Puruvesi, smoked rainbow trout filet with 
blue cheese, pulled pork, coated chicken filet, 
moose hash and coffee with crepes. Potions 
include farmer’s chips, sautéed vegetables and 
house sauce.”

Leckers: ”Leckers treats spectators with coffee, 
hot chocolate and sweet biscuits. On the menu 
also fresh baked doughnuts.”

Lännen Juhlapalvelu: “Lännen Juhlapalvelu 
Company offers catering services with high 
quality raw materials in different big events 
in Finland since 1993.  Classy, tasty food and 
satisfied customers are a matter of honor to us.”

Eväs Keittiö: ”www.festariruoka.fi“

Edison (B-zone): “Tasty lunch on weekdays! 
Celebrations and catering services.”  
www.ravintolaedison.fi

Ittetehty: ”Tasty waffles with accompaniments!”

Avernia: ”Avernia offers the goodies of the 
Biathlon World Cup.”

Ravintola Overtime: ”The local restaurant 
serves the competition delicacy and among 
other things a different sorts of coffees.”

Feelia



TUOTTEET/ESITTELIJÄT
Kuvapaja Kuivalainen: ”Pohjois-Karjala aiheiset 
postikortit ja jääkaapimagneetit. Myös Biathlon-ai-
heiset postikortit ja jääkaappimagneetit – kuvat on 
ottanut valokuvaaja Osmo Kekäläinen.”

Suomishop: ”Suomi-aiheiset tuotteet.”  
www.suomishop.net

Hene’s Lumiaika: ”Käsityönä valmistetut persoo-
nalliset ja lämpöiset päähineet niin jokapäiväiseen 
käyttöön kuin Suomi fanitukseen. Osta ennak-
koon verkkokaupasta tai Event Park-kisatorilta.”

Kontiolahden Urheilijat: ”Kontiolahden Ur-
heilijat myyvät maailmancupin graafisella il-
meellä painettuja virallisia kisatuotteita.”

Rekiretki: ”Rekiretki myy pehmoisia ja lämpöi-
siä taloja, huopia sekä matkamuistoja, vaatteita 
sekä muuta sekatavaraa.”

Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy: 
”Jäähdytetty Latu on osakeyhtiö, joka tarjoaa 
mm. jäähdytetyn ensilumenladun lokakuusta 
lähtien Kontiolahden ampumahiihtostadionilla. 
Muuhun tarjontaan kuuluu TYHY-päivät ampu-
mahiihdon ympärillä, suksienhuoltopalvelu, 
välinevuokraus sekä valmennuspalvelut.”

PL-paino: ”PL-paino myy mukavia sekä lämpi-
miä lammastossuja sekä pipoja.”

Biltema: “Kansainvälinen tavarataloketju”

Huskyajelutus Juha Romppanen: ”seikkailija 
Juha Romppanen tulee pitämään Event Park 
-alueelle Husky -ajelutusta jokaisena kilpailu-
päivänä.”

Joensuun Maila

Itä-Suomen Yliopisto

Karelia ammattikorkeakoulu

Josek/Kontiolahden Kunta/ 
Kontiolahden Yrittäjät

Puunveistäjä Markku Leppänen

Kupilka

BMW

Avant pientraktorit

Kontiolahden käsityöläiset

ITEMS/DEMONSTRATORS
Kuvapaja Kuivalainen: ”Post cards and fridge 
magnets on North Karelian motives. Also post 
cards and fridge magnets on Biathlon motives 
– photos by photographer Osmo Kekäläinen.”

Suomishop: ”Items on Finnish motives”.  
www.suomishop.net

Hene’s Lumiaika: ”Handmade distinctive and 
warm headwear for everyday use and Finn 
Fans. Buy in advance in internet shop or in 
Event Park Market.”

Kontiolahti Sport Club: ”Kontiolahti Sport 
Club sells Official Event Items with World Cup 
graphic image.”

Rekiretki: ”Rekiretki sells soft and warm houses, 
blankets and souvenirs, clothes and other 
general merchandise.”

Joensuu Region Cooled Ski Track Ltd:
”Cooled Ski Track is a joint-stock company 
offering for example first snow ski track beginning 
in October at Kontiolahti Biathlon Stadium. Other 
offers consist of organising corporative days built 
around biathlon, ski repair services, equipment 
rent and coaching services.”

PL-paino: ”PL-paino sells cozy and warm sheepskin 
boots and caps.”

Biltema: “Biltema is an international department 
store chain.”

Huskyajelutus Juha Romppanen: 
”Adventurer Juha Romppanen will host Husky 
Drive on Event Park every race day.”

Joensuun Maila

University of Eastern Finland

Karelia University of Applied Sciences

Josek/Municipality of Kontiolahti/ 
Kontiolahden Yrittäjät

Puunveistäjä Markku Leppänen

Kupilka

BMW

Avant pientraktorit

Kontiolahden käsityöläiset



BMW IBU WORLD CUP BIATHLON KONTIOLAHTI  ∙  34



BMW IBU WORLD CUP BIATHLON KONTIOLAHTI  ∙  35

PYSÄKÖINTI STADIONILLA // 
PARKING IN THE STADIUM
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YLEISÖBUSSIT STADIONILLE // 
SHUTTLE BUSES & FREE CITY PARKING

JOENSUU & 
KONTIOLAHTI 

STADION

STADION 

JOENSUU &
KONTIOLAHTI

viimeiset paluukuljetukset noin
last return about

TORSTAI 8.3.
THURSDAY 8.3.

15:30–18:00 n. 22:00

18:45 Miehet 10 km
18:45 Sprint Men 10 km

PERJANTAI 9.3.
FRIDAY 9.3.

15:00–18:00 n. 22:00

18:45 Naisten 7,5 km 
18:45 Sprint Women 7,5 km

LAUANTAI 10.3.
SATURDAY 10.3.

11:15–17:00 n. 21:00

14:40 Sekapariviesti ja
17:45 Sekaviesti

14:40 Single Mixed Relay and 
17:45 Mixed Relay

SUNNUNTAI 11.3.
SUNDAY 11.3.

11:00–16:25 n. 20:00

14:30 Miesten 15 km ja 
17:10 Naisten 12,5 km

14:30 Mass Start Men 15 km and
17:10 Mass Start Women 12,5 km
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Jokaisena kilpailupäivänä pääset näppä-
rimmin bussilla stadionille, aivan pääpor-
tin tuntumaan. Ilmaiset yleisökuljetukset 
Ampumahiihtostadionille.

JOENSUUN KISABUSSIT
• Kisabussit lähtevät Kenttämiehentien park-

kipaikalta (Vesikon edestä) noin 5 minuutin 
välein

• Ajoreitti: Kenttämiehentien parkkipaikalta 
Kontiolahden Stadionille ja takaisin

• Ajoaika stadionille on noin 30–45 min.
• Viimeiset paluukuljetukset noin 2 h kilpailu-

päivän päättymisen jälkeen
• Kahden kilpailun päivinä myös ensimmäi-

sen kilpailun jälkeen ajetaan paluita

KONTIOLAHDEN  
ILMAISET KISABUSSIT 
STADIONILLE
• Stadionille on kaksi reittiä. Kisabussit 

lähtevät Kirkonkylän linja-autoasemalta ja 
Lehmon koululta non stoppina

• Paluureitti kilpailujen jälkeen on kaikilla 
autoilla sama: Stadion–Lehmon koulu–Kir-
konkylän linja-autoasema–Stadion

• Viimeiset paluukuljetukset noin 2 h kilpailu-
päivän päättymisen jälkeen

• Kahden kilpailun päivinä myös ensimmäi-
sen kilpailun jälkeen ajetaan paluita

There is a spectators’ shuttle bus service 
is the best way to arrive to stadium from 
Joensuu city center. Busses operate on 
every competition day from the Joensuu 
to Stadium and back. Free transport to 
and from Biathlon Stadium.

BIATHLON SHUTTLE TO/
FROM JOENSUU
• Shuttle buses leave from Kenttämiehentie 

car park continuously every five minutes.
• Route: Kenttämiehentie car park to Kontio-

lahti Stadium and back
• Travel time to Stadium about 30 min
• Last service back to Joensuu departs about 

2 h after the races end

FREE SHUTTLE BUSES 
KONTIOLAHTI –  
BIATHLON STADIUM
• There are two routes to the Stadium: buses 

start from Kontiolahti bus station and from 
Lehmo school non-stop.

• All buses use the same return route: 
Stadium–Lehmo school–Kontiolahti bus 
station–Stadium

• Last service back to Joensuu departs about 
2 h after the races end
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TILAA TAKSI
0601 10100
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ECO DISHWARE
F R O M  F I N L A N D

БИАТЛОНИСТА - лучший друг!
AMPUMAHIIHTÄJÄN PARAS KAVERI!

Whether enjoying a luxury dinner or extreme camping, our 
products bring Nordic edge to your memorable outdoor moments.https://kupilka.�
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100% HYVÄÄ
SINULLE!K R I S T A  P Ä R M Ä K O S K I

Valmista hyvää
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PUHTAASTA ILOSTA  PALVELEMME 

         Siivouspalvelut 

   
         Pesulapalvelut 

         Vaihtomatot 

Siivous- ja pesulapalvelut Joensuun seudulla 

Puhdas Ilo Oy Wahlforssinkatu 9 A, JNS 
www.puhdasilo.fi  

Aherramme tehdäksemme 
elämästäsi hitusen verran 
parempaa siivous- ja 
pesulapalveluidemme 
avulla sekä työpaikoilla 
että kodeissa. 

Meidän mielestämme 
P U H T A U S 
on tärkein osa ihmisen 
hyvinvointia.
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MUN JUTTU

LUOVI VOI OLLA MYÖS  
SUN JUTTU! 

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, 
joka toimii yli 20 paikkakunnalla kautta maan.

Haku syksyllä 2018 alkavaan ammatilliseen 
koulutukseen on 14.3.–4.4.2018 osoitteessa 

opintopolku.fi. 

Tutustu koulutustarjontaan ja myös jatkuvaan hakuun 
osoitteessa luovi.fi. 
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Kuohua juhlaasi
Alkoholiton juhlajuoma Lehtikuohu 
valmistetaan Kontiolahdella, Kiiskisten 
sukutilalla kasvaneista mustaherukan 
lehdistä - rakkaudella ja käsityönä.

Lehtikuohun ja muut Kontiomehun al-
koholittomat kuohujuomat löydät hyvin 
varustelluista ruokakaupoista ja Alkon 
myymälöistä ympäri Suomea. Kysy 
myös ravintolastasi!

Non-alcoholic sparkling beverage.
Local produce from North Karelia.

Made with blackcurrant leaves.

www.kontiomehu.fi
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Ensimmäisestä Kontiolahdella järjeste-
tystä ampumahiihdon maailmancupin 
kilpailusta on ehtinyt vierähtää jo lähes 
30 vuotta. Tuona aikana Kontiolahti on 

vakiinnuttanut asemansa onnistuneiden kan-
sainvälisten ampumahiihtokilpailujen järjestä-
jänä. Kyseessä ei ole sattuma, vaan työ aseman 
saavuttamiseksi alkoi vieläkin aikaisemmin.

– 1980-luvun lopulta lähtien meillä oli strate-
ginen selvä tahto kansainvälisten kisojen ja 
maailmancupin järjestämiseen. Palava halu ja 
kova into, siitä se lähti, sanoo Kontiolahden 
ampumahiihdon isä Esa Haapala.

Kontiolahtelaiset kävivät hakemassa oppia ja 
tutustumassa kansainvälisiin kisoihin esimer-
kiksi Itävallassa. Myös kansainvälinen vaikut-
taminen oli tärkeässä osassa. Kansainvälisessä 
ampumahiihtoliitossa IBU:ssa ja sen edeltäjäs-
sä tehtiin suomalaisvoimin töitä niin Suomen 
kuin Kontiolahdenkin saamiseksi paremmin 
ampumahiihdon maailmankartalle.

Pitkäjänteinen kova työ, jota tehtiin koko seu-
tukunnan voimin, tuotti tulosta. Vuoden 1999 
maailmanmestaruuskisojen saaminen Konti-
olahdelle vuonna 1994 oli Esa Haapalan mu-
kaan ratkaiseva käänne Kontiolahden tarinas-
sa kisajärjestäjänä. Kisoista alkoi jatkumo, joka 
on pitänyt sisällään ennen tätä vuotta kymme-
nen maailmancupin kilpailua sekä toiset maa-
ilmanmestaruuskisat vuonna 2015.

– Kun katsoo vuoden 1990 kisoja ja 2010-lu-
kua, niin ampumahiihdossa on tapahtunut 
huima kehitys. Niin lajivalikoimassa kuin esi-
merkiksi kehittyneessä tv-tekniikassa, Haapala 
sanoo. Samalla vaatimukset kisajärjestäjille 
ovat nousseet, esimerkiksi toimitsijoiden kou-
lutusvaatimusten kannalta.

– Ei myöskään riitä, että on hyvät olosuhteet 
järjestää kisat, vaan koko infrastruktuuri kilpai-
luja varten täytyy olla kunnossa aina majoitus-
paikkoja myöten.

Kontiolahti on onnistunut luomaan hienot 
puitteet kisoille vuodesta toiseen. Menes- 
tyksen avaimina ovat olleet erityisesti innos- 
tuneet ihmiset ja se, että koko seutukunta 
on ollut voimallisesti projektissa mukana. 
Kontiolahdella on IBU:n A-lisenssi, mutta 
Haapala muistuttaa, että kansainvälinen 
lupa on pitkä prosessi ja jatkumo, joka 
vaatii työn jatkamista.

– Ei pidä pysähtyä tähän päivään, vaan 
seurata koko ajan ampumahiihdon 
kehitystä ja mennä eteenpäin. Omien 
urheilijoiden valmennuksesta on 
huolehdittava aina lapsesta ja nuo-
ruusiästä lähtien. Omat seutukun-
nan urheilijat ja suomalaiset ampu-
mahiihtotähdet ovat mauste, jota 
katsojat rakastavat. 

PALAVA HALU JA KOVA INTO NOSTIVAT 
KONTIOLAHDEN AMPUMAHIIHDON 
MAAILMANKARTALLE



BURNING DESIRE AND INNER FIRE 
TOOK KONTIOLAHTI ON THE WORLD 
BIATHLON MAP 

Photo: Piia Kinnunen

It’s almost 30 years since the very 
first Biathlon World Cup was held in 
Kontiolahti. During that period of time 
Kontiolahti stabilized its position as an 

organiser of successful international biathlon 
competitions. It came not by chance; the work 
to come to that stage began years earlier. 

– Since the end of 1980’ies we had clear 
strategic will to organise international 
competitions including Biathlon World Cups. 
Burning desire and inner fire; that was where 
it all started from, the Father of Biathlon in 
Kontiolahti Esa Haapala says. 

Kontiolahti representatives travelled for 
example to Austria for knowledge and 
experience of organizing international 
competitions. Also getting involved in 
decision making on international level is 
crucial. That meant working in the IBU and its 
predecessor by Finnish persons to get both 
Finland and Kontiolahti better onto the world 
biathlon map.  

Long term hard work of the entire region 
paid back. According to Esa Haapala 
winning the bid in 1994 for 1999 Biathlon 
World Championships was a decisive turn 
in Kontiolahti history as event organiser. 
From those Games began a continuity, 
which includes so far ten World Cup 
events before this one and another 
World Championships in 2015.  

– When you look back to the 1999 
Games and 2010’s there been huge 
development in biathlon concerning 
the disciplines and, for instance 
TV broadcasting technologies, 
Haapala says. At the same time the 
requirements to the organisers have 
increased, among other things, what 
comes to official and volunteer 
training. 

– It isn’t enough, either, just to have good 
circumstances for organising the Games, but 
you also have to have the whole infrastructure 
in order, along with the accommodation sites. 

Kontiolahti has succeeded in creating great 
ground for competitions year after year. 
The keys to success have been in particular 
enthusiastic people and the fact, that the 
entire region has been powerfully involved 
in the project. Kontiolahti has a valid IBU 
license, but Haapala reminds that having the 
international authorization is a long lasting 
process and continuity requiring the work to 
go on. 

– You must not stop on today, you have to 
follow the development in biathlon and 
proceed with it. You have to take care of 
coaching your athletes all the way from 
childhood and youth. Athletes from your own 
region and Finnish biathlon stars are the spice 
that spectators love. 
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Kontiolahden ampumahiihdon maa-
ilmancup-tapahtuman takana on 
satojen talkoolaisten vapaaehtoistyö 
ja nämä iloiset apurit ovatkin elintär-

keä osa kilpailujen onnistumista. Talkoolaisia 
löytyy monenlaisista eri tehtävistä niin lipun-
myynnissä, alueen rakentamisessa kuin vaik-
kapa ampumapenkallakin.

Marja Suvinen on ollut aktiivisesti Kontiolah-
den Urheilijoiden talkoolaisena mukana jo 
yli kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut 
eri tehtävissä ampumahiihtokisojen ruoka-
huollossa, joka huolehtii muun muassa toimit-
sijoiden, joukkueiden ja median ruokailuista.

Suvisen mukaan maailmancupin kisat ovat tal-
koolaisen näkökulmasta todella mieleenpai-
nuvia tapahtumia. Hänellä on vain myönteistä 
sanottavaa kaikista niistä kilpailuista, joissa on 
vuosien varrella ollut mukana ja se saa edel-
leen palaamaan talkoolaiseksi vuodesta toi-
seen.

– Yksi tärkeä puoli kisoissa talkoolaisena toi-
mimisessa on se, että siellä tutustuu uusiin 
ihmisiin. Kilpailuissa on useita ravintolapistei-
tä, joten talkoolaisia ja työkavereita on paljon, 
Suvinen sanoo. Uusien, ympäri Suomea tule-
vien tuttavuuksien lisäksi kilpailujen ympärillä 
pyörivä talkootoiminta tarjoaa tilaisuuden 
tavata vanhoja tuttuja. Sosiaalinen puoli ja  
yhteishenki ovat Suviselle tärkeä osa talkoolai-
sen kisaelämystä.

– Kontiolahden näkökulmasta meillä on täällä 
melko iso määrä aktiivisia ja myönteisiä talkoo-
laisia mukana toiminnassa, se on hieno juttu, 
Suvinen kiittelee.

Toinen tärkeä osa Suvisen kisatunnelmaa tu-
lee maailmancupin kilpailujen kansainvälisyy-
destä.

– Kisoissa paikalla on mukana paljon kan-
sainvälisiä urheilijoita ja kansainvälisiä 
vieraita, joten täällä näkee kulttuurien eri-
laisuutta, Suvinen sanoo. Vuosien varrelta 
mieleenpainuvimmat muistot liittyvätkin 
juuri kohtaamisiin kansainvälisten vierai-
den kanssa.

– Kerran tuli vastaan joukko venäläisiä 
vieraita, joita sitten tervehdin. Omasta 
mielestäni toivotin heille oikein hyvää 
huomenta mutta he alkoivat nauraa. 
Siinä sitten ottivat minut ryhmänsä 
keskelle ja alkoivat iloisesti opettaa, 
miten sanotaan hyvää huomenta ja 
hyvää päivää, Suvinen muistelee 
nauraen.

IHMISET KRUUNAAVAT TALKOOLAISEN 
KISAELÄMYKSEN



IT’S PEOPLE THAT CROWN  
A VOLUNTEER’S EXPERIENCE OF THE 
GAMES

Behind the Biathlon World Cup Event 
in Kontiolahti there is voluntary 
work of hundreds of volunteers, and 
indeed, these joyous helpers are a 

vital part in the success of the Games. You’ll 
find volunteers in various missions from ticket 
sales and construction works to assignments 
at the shooting range.  

Marja Suvinen has been actively involved 
in Kontiolahti Sports Club’s voluntary 
work for over ten years. She has performed 
different kinds of tasks in Biathlon competition 
food service, which takes care of the meals for 
officials, teams and media. 

According to Suvinen the World Cup 
competitions from a volunteer’s point of 
view are really memorable events. She has 
only positive things to say about all those 
competitions, which she has been involved in 
during many past years, and that’s what makes 
her come back as a volunteer year after year.

– One important thing in volunteering is 
that you get to know knew people there. 
During the events there are many restaurant 
service points, so there’s a lot of volunteers 
and workmates, Suvinen says. In addition 

to new acquaintances from all over Finland, 
volunteering allows you to meet also old 
buddies. Social aspect and team spirit are 
to Suvinen an important part of volunteer’s 
experience of the Games. 

– From Kontiolahti point of view we have here 
quite a big amount of active and positive 
volunteers in action, which is great, Suvinen 
says with gratitude. 

Another important part of Suvinen’s 
experience of the Games comes from the 
international character of World Cup events. 

– In the Games there are a lot of international 
athletes and guests, so you can see cultural 
diversity, Suvinen says. Therefore the most 
memorable moments during past years link to 
meetings with international guests.  

– Once I came across with a group of Russian 
quests, whom I greeted. In my own opinion I 
wished them a very good morning, but they 
burst into laughter. Then they took me into the 
middle of their group and started to happily 
teach me how to say good morning and how 
do you do, Suvinen recollects with laughter. 

Photo: Piia Kinnunen
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Kauppakatu 10, Joensuu,
puh 050 552 7444 
www.kauneushoitolakleopatra.fi
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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 13 330 2121

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

Mon–Fri  8:00–16:15

HÄTÄNUMERO //  
EMERGENCY 
112

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.

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.

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  10:00–17:00
Sun  12:00–16:00

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

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

Lehmon sivuapteekki
Ruottisenahonkatu 17, Lehmo
tel. +358 13 731 106

Mon–Fri  9:00–18:00
Sat  9:00–14:00, Sun closed
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Kauppakeskus Iso Myy  ·  www.isomyy.fi
  Torikatu 25  ·  Joensuu

MUKAVAA KISAVIERAILUA!

HAVE A NICE VISIT IN  
WORLD CUP!

FIN-MACHINING
www.fin-machining.com
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Lankapuh. 8,35 snt/puh.+6,00 snt/min. Matkapuh. 8,35 snt/puh.+17,17 snt/min.

p. 010 230 8400 
 www.punamusta.com

Painotuotteet Sähköiset julkaisutSuurkuvatulostus

Vain yksi voi olla tällaiinen.

Positiivisesti 
erilainen painotalo.
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Kisatuotteet Kontiolahden Urheilijat ry:n  
tuotemyyntipisteestä VIP-teltan vierestä!

Nauti myös herkulliset Huiluntuhti-kisamakkarat  
grilleistämme ja maukkaat Feelia-kisakeitot  

Event Park-alueella.

Biathlon products from Kontiolahti Sport Club’s  
product sales point next to VIP tent!

Enjoy also delicious Huiluntuhti sausages  
from our grills and tasty Feelia soups  

from Event Park.

Kontiolahden Urheilijat ry // Kontiolahti Sport Club
Napakympintie 24, 81101 Kontiolahti

www.biathlon-kontiolahti.fi



Doors, operators and loading equipment  
from Europe’s no. 1

• Garage door operators ProMatic and SupraMatic for supra-fast opening

• Large range of high quality Industrial Doors

• Service 24/7 all over Finland
 

Official Premium Sponsor of the
BMW IBU World Cup Biathlon

M-ribbed Sectional Garage Door LPU

Biathlon 2017/18
private Endkunden



ENSIMMÄINEN X2.
BMW X2 alkaen 41.418,13 €. Autoveroton hinta 32.990,00 €, arvioitu autovero 7.828,13 €, 
toimituskulut 600 €. Vapaa autoetu alk. 775 €/kk, käyttöetu 625 €/kk. EU-yhd. Kulutus 5,6 l/100 km, 
CO2-päästöt 129 g/km. (BMW X2 sDrive 18i). Kuvan auto erikoisvarustein.

Täysin uusi BMW X2 on auto niille, jotka uskaltavat ottaa paikkansa. 
Sen suunnittelu on poikkeuksellista keulasta perään ja se on omillaan 
niin kaupungin sykkeessä kuin metsäteiden seikkailuilla.
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