Seuran toimintalinja:

Seuran periaatteet:
1. Toiminta-ajatus: järjestää laadukasta harraste- ja kilpahiihtotoimintaa ympäri vuoden kaiken ikäisille hymyssä suin maasto- ja ampumahiihdossa.
2. Arvot ja visio: Arvoina seuraa ohjaa avoimuus, ennakkoluulottomuus ja suunnannäyttäjänä toimiminen. Seuran visio on olla 2 vuoden sisällä valtakunnan 3. parhaan
hiihtoseuran joukossa. Seuralla on palkattu ohjaaja/valmentaja lasten ja nuorten
hiihtokouluryhmissä ja urheilijoiden kasvua tuetaan kaikissa ikäluokissa, jotta saadaan lisättyä myös nuorten ja aikuishiihtäjien määrää. Kilpaurheilun tavoitteena on
mahdollistaa urheilijan polku valtakunnallisiin ryhmiin ja aina kansainväliselle tasolle.
3. Lähitulevaisuuden tavoitteet:
- yhteisöllisyyden lisääminen
- osallistujamäärien kasvattaminen lasten ja nuorten hiihtokouluissa
- talouden vahvistaminen
- kaupunginosien hiihtokoulujen yhteisharjoitusten pitäminen
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Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään kuusi (6) ja
enintään kolmetoista (13) jäsentä. Hallitus päättää vuosittaisesta toiminnasta vuosikokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti.
2. kokoukset: Seuran vuosikokoukset pidetään huhtikuussa ja syyskuussa

Seuranta, suunnittelu ja talous
1. Toimintakertomus ja tilinpäätös: Seuran hallitus laatii vuosittain toimintakertomuksen, joka käsitellään syyskuun vuosikokouksessa. Tilinpäätös hyväksytään samassa vuosikokouksessa.
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio: Hallitus laatii myös toimintasuunnitelman ja
talousarvion. Molemmat käsitellään huhtikuun vuosikokouksessa
3. Talouden suuntaviivat: Talous perustuu vuosittain liikuntatoiminnalla hankittuihin
tuloihin esim. toimintamaksut, kilpailujen osallistumismaksut, tapahtumien kioskimyyntitulot, yhteistyökumppaneilta saadut tulot ja avustukset. Suurimpina kuluerinä
on urheilijoiden kilpailemiseen ja valmentautumiseen liittyvät kulut sekä toimistosta
aiheutuvat kulut.
4. yhteistyökumppanit: Yhteistyö ja verkostoituminen on välttämätöntä seuran toiminnan kannalta.

Viestintä:
1. Sisäinen viestintä: Seuralla on käytössä oma sähköpostituslista, joka tavoittaa lähes 250 henkilöä. Tämän lisäksi seuralla on käytössä internetsivut, sekä kaikille
avoin facebook ryhmä. Lisäksi tietoa jaetaan yhteisharjoitusten yhteydessä.
2. Ulkoinen viestintä: Aiheet liittyvät enemmän kilpailuihin ja tapahtumiin.
3. Markkinointi: ilmoitustauluilmoituksia on käytetty laajasti Jyväskylän alueella mm.
tapahtumista ja hiihtokoulumarkkinoinnissa, mutta viestintää ja markkinointia tulee
jatkossa vielä enemmän tehostaa ja kehittää. Hiihtokouluryhmien markkinoinnissa
on käytetty SuurJyväskylä lehteä. Kilpailutapahtumista kutsut näkyvissä sähköisessä hiihtokalenteri.fi sivustolla. Neljän vuoren hiihdossa on lisäksi käytössä laajemmat markkinointikanavat mm. .Facebook, Instagram, Nettisivut, muut massa
hiihdot, Euroloppet-kisat ja paikallinen media sekä tapahtuman omat nettisivut.

Lasten harraste- ja kilpaurheilu:
1. Rakenne: Hiihtokouluja tarjotaan päiväkoti-, alakoulu ja yläkouluikäisille. Ryhmissä
on huomioitu harraste ja valmennusryhmät erikseen. Seura kannustaa osallistumaan seuran järjestämiin kilpailuihin esim. Tour de Jyväskylä, Hippo-hiihdot, Neljän
vuoren hiihto, Jyväskiepin hiihto ja seuran mestaruus hiihdot.
2. Maksuperiaatteet: Hiihtokouluihin ja valmennusryhmiin on vuosimaksu joka sisältää skipassin tai lisenssin, joka sisältää vakuutuksen.
3. Ohjaajille maksettavat korvaukset: Ohjaajille maksetaan kulukorvausta 0,25€/km
ja kevät-, kesä- ja talvikauden päätteeksi ohjaustoiminta huomioidaan stipendin
muodossa
4. Kilpaileminen: Junioreiden vuosimaksuun sisältyy kilpailujen osallistumismaksut ja
valmennusryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret kilpailevat aktiivisesti. Suosituimpia ovat

Keski-Suomen alueella olevat hiihtokilpailut esim. Pm- viestit ja Pm-henkilökohtaiset
matkat.
Nuorten ja aikuisten kilpaurheilu:
1. Valmennus: Seuran nuoret 17v-> ja aikuishiihtäjät harjoittelevat henkilökohtaisen
valmentajan kanssa joko yksin tai pienryhmissä.
2. Maksuperiaatteet: Nuorten aikuisten toimintamaksu sisältää lisenssin ja kilpailumaksut. Seura maksaa Sm hiihtoihin osallistuville hiihtäjälle ja huoltajalle ruoan kisapäivänä. Seuran hallituksen nimeämille yleisen sarjan Sm-tason urheilijoille seura
maksaa lisenssin ja majoituskulut Sm ja suomen cup- kisoihin seuran varaamissa
majoituspaikoissa.
3. Valmennustuen periaatteet: menestyneille urheilijoille maksetaan valmennustukea hallituksen laatimien erillisten kriteereiden mukaisesti.

Nuorten ja aikuisten harrasteurheilu:
1. Harrasteurheilu: Hiihtoseura järjestää Masters ryhmän vetämänä koko seuran yhteistreenit lauantaisin Laajavuoressa (sauvarinneharjoitus)
2. Peltonen hiihtokoulu: Kestävyyskuntoilijoille suunnattu hiihtokoulu.
3. Veteraaniurheilu: maksavat itse lisenssin tai skipassin hiihtoliittoon ja vuosimaksun
seuralle joka kattaa kilpailuihin osallistumismaksut.

Seura-asut:
Seura-asut on Björn Dählie lila, pinkki - valkoinen hiihtopuku ja lämmittelyasu. Tilaukset
tehdään lokakuussa.

Kilpailut ja tapahtumat:
1. Hiihtokilpailut: Ski Jyväskylän on tarkoitus järjestää hyvin toimivia ja laadukkaita
kilpailutapahtumia. Joka vuotisia kisatapahtumia ovat Jyväskiepin hiihto, Hippohiihdot, Jyväskylän koulujen väliset hiihtokilpailut ja nyt isoimmaksi kasvanut Neljän
Vuoren hiihto, joka on jo seuran taloudellisen toiminnan kannalta tärkein hiihtokilpailu järjestää. Jokaisessa kisassa on kilpailutyöryhmän nimeämä johto ja organisaatio.
2. Muut kilpailut: Ski Jyväskylä on järjestänyt Vauhdin rullahiihtokilpailut elokuussa. .
3. Muiden seurojen kilpailuissa mukana oleminen: Ski Jyväskylä on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän Pyöräilyseuran kanssa (Tähtisade ajot) ja Jyväskylän Kenttäurheilijoiden kanssa (Finlandia maraton ja Kalevan kisat).

Sidosryhmäyhteistyö:
1. Jyväskylän kaupunki: Ski Jyväskylä pyrkii aktiivisesti olemaan mukana hiihdon
suorituspaikkojen kehittämisessä esim. Vaajakoski, Laajavuori ja Huhtasuo ulkoilumaastoissa. Sekä Ampumahiihdon harjoituspaikan suunnittelussa Ladun majan läheisyyteen. Säännöllistä toimintaa järjestetään myös muilla kaupungin ulkoilualueilla. Erityisen haasteen tuo ensilumenladun olosuhteet Jyväskylässä.
2. Suomen Hiihtoliitto ja Maastohiihto ry: Hiihtoliitto myöntää luvat kilpailuiden järjestämiseen ja opastaa kilpailuiden järjestämisessä. Hiihtoliitto vakuuttaa lisenssissään urheilijat. Maastohiihto ry. antaa tukea mm. nuorisourheilutoimintaan sinettiseuratapaamisten merkeissä.

3. Keski-Suomen Hiihto: Ski Jyväskylä on jäsenenä Keski-Suomen hiihto ry:ssä.
4. Keski-Suomen Liikunta: tarjoaa erilaisia koulutuksia niin ohjaajille, kuin seuratoimijoillekin. Seurantoiminnan kehittämiseen on saatu hyvää sparrausapua Keslin
seura yhteyshenkilöltä.
5. Muut sidosryhmät: Olympiakomitea ja opetusministeriö, muut hiihtoseurat KeskiSuomessa, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry, Jyväskylän yliopisto

Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen:
1. Arvioinnin mittareina käytetään: säännölliseen toimintaan osallistuvien osallistumismääriä, seuraluokittelupisteytystä sekä seuran hiihtäjien menestystä
2. Koulutukset ja rekrytointi: Valmentajille ja ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua valmentaja ja ohjaajakoulutuksiin. Lisäksi seurassa on koulutettuja voitelijoita.
Seura lähettää myös järjestysmieskoulutuksiin osallistujia. Ohjaajia ja valmentajia
rekrytoidaan Jyväskylän yliopiston kautta.
3. Palkitseminen: Koko seuran hiihtokauden päätöstilaisuudessa keväällä palkitaan
menestyksen ja toiminnan perusteella urheilijoita ja seuratoimijoita (liite vuonna
2016-17 palkituista). Lisäksi seuratoimijoille ja urheilijoille järjestetään yhteisöllisyyttä lisäävä tapaaminen.

Liite 1

Palkitut kaudella 2016-2017

Seuran Paras hiihtäjä
Emma Hämäläinen
Vuoden Nuori hiihtäjä
Ida Meriläinen
Vuoden Hopeasompa-hiihtäjät
Pauliina Pirinen ja Lauri Pulkkinen
Vuoden Ampumahiihtäjä
Aapo Kuosmanen
Vuoden Taistelija Hopeasompa-ryhmä
Sanni Räisänen
Vuoden Tsemppari ampumahiihtäjä
Aino Veijalainen
Vuoden Tsemppari juniorivalmennusryhmä
Johannes Anttila
Hiihtokoulujen Tsempparit
Keljonkangas: Vilma Vuorela
Laajavuori: Helmiina Hynynen
Huhtasuo: Hilma Häkkinen
Vuoden masterit
Katri Munukka ja Heikki Karjaluoto
Viestijoukkueet:
Naiset Sm-viesti ja Suomen Cup-viestit
Emma Hämäläinen, Jenni Raivio, Ida Meriläinen, Suvi Karjaluoto ja Anne Mäkinen
Hopeasomman loppukilpailujen viestit
P16 Antti Rolig, Lauri Ström ja Sakari Hynynen
T 14 Siiri Rasimus, Siiri Yijälä ja Sanni Räisänen
P14 Frans Böhm, Markus Saaranen ja Lauri Pulkkinen
Veteraanien Sm -viestit
Naiset 120V Suvi Karjaluoto, Tuula Rasimus, Katri Munukka
Vuoden paras suoritus (ei sijoitus)
Neljän vuoren hiihto Erkki Nurmi
Vuoden valmentaja
Antti Minkkinen

Vuoden juniorivalmentaja
Emmi Floor ampumahiihtovalmentaja
Vuoden ohjaaja
Riina Kankaanperä Keljonkankaan Keskimaa hiihtokoulunvetäjä
Vuoden talkootyöntekijät
Jarkko Kauppinen
Juha Hänninen
Petri Ahonen
Vuoden huoltaja
Markus Rolig
Vuoden Kehittyjät
Marika Aho ja Sakari Hynynen ja Antti Rolig
Vuoden esimerkillinen urheilija ja seuratoimija
Jenni Raivio
Vuoden harjoittelija
Juho Hämäläinen
Onnistuja Hopeasomman loppukilpailussa
Anniina Ström

