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1. Johdanto

Ski Jyväskylä ry on Jyväskylässä toimiva maasto- ja
ampumahiihtoseura, joka liikuttaa niin lapsia, nuoria kuin
aikuishiihtäjiäkin harrastuksen polun alkupäässä ja kilpaurheilijoita
kilpaurheilun saralla. Edellisellä kaudella Ski Jyväskylä oli Hiihtoliiton
pisteytyksessä sijalla 3. Seura palkittiin parhaana
harrastehiihtoseurana ja toistamiseen kauden aikana eniten
toimintaansa kehittäneenä hiihtoseurana.
Ski Jyväskylän tavoitteena on tällä toimintakaudella nousta
seuraluokitelussa parhaaksi maastohiihtoseuraksi Suomessa.
Ski Jyväskylä on hakenut Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä seuratukea
Nuorisovalmennuksen koordinaattorin palkkaukseen, ja olemme
saaneet myönteisen tukipäätöksen 24.4.2018.
Neljän Vuoren Hiihto on Ski Jyväskylän toiminnan kannalta isoin ja
merkittävin hiihtotapahtuma vuosittain. Tapahtuma keräsi
maaliskuussa 2018 ladulle yli 1000 hiihtäjää sekä noin 150
vapaaehtoista tapahtuman järjestelyihin. Tapahtuma uudistuu
edelleen ja tavoitteena on tarjota nautinnollinen massahiihto elämys
hyvin järjestetyssä tapahtumassa. Tapahtuman nimi päivittyy
Jyväskylä Ski Marathoniksi ja ensi vuonna tapahtuma järjestetään
9.3.2019.
Toimintakausi 2018 - 2019 jatkuu edellisten vuosien hyväksi
havaittuja toimintatapoja noudattaen ja toimintaa kehittäen. Ski
Jyväskylä ry:n toiminta-ajatuksena on järjestää laadukasta harrasteja kilpahiihtotoimintaa ympäri vuoden kaiken ikäisille hymyssä suin.
Arvoina seuraa ohjaa avoimuus, ennakkoluulottomuus ja
suunnannäyttäjänä toimiminen.

2. Hallinto

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
vähintään kuusi (6) ja enintään kolmetoista (13) jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi on kevätkokouksien välinen aika (1.5-30.4.).
Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi
yhtäjaksoisesti toimia enintään seitsemän (7) vuoden ajan. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.
Tehtävien jakamista on tarkoitus vahvistaa tulevalla toimintakaudella
perustamalla toimivia toimikuntia seuratoiminnan eteenpäin
kehittämiseksi. Vastuuta tehtävien hoidossa tulee jakaa useamman
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henkilön kesken. Tämä on toiminnan jatkuvuuden kannalta hyvin
tärkeä asia.
Tammikuussa 2016 aloittanut nuorten hallitus toimii ideapankkina ja
yhdessä seuraan palkattavan Nuorisovalmennuksen koordinaattorin
kanssa voimme ottaa nuorten toiveet ja ideat toiminnan kehittämiseen
paremmin huomioon.
Seuran toiminta on hyvin aktiivista ja ympärivuotista. Seuralla on
käytössä omat toimitilat Huhtakeskuksessa.
3. Jäsenistö

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä seuran toiminnasta
kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen
määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää
seuran hallitus, ja sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin
jäsenyys on hyväksytty. Äänioikeus seuran kokouksissa on 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.

4. Seuran kokoukset

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain
kaksi (2) varsinaista kokousta. Kevätkokous huhtikuussa, jossa
päätetään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen
suuruus, valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja ja
valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet. Syyskokous
marraskuun aikana, jossa käsitellään edellisen tilikauden
toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille. Ylimääräinen kokous pidetään,
milloin seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi
taikka vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

5. Varsinainen toiminta Tavoitteena maastohiihdossa on hyvin laaja-alainen ja pitkäjänteinen
toiminta nuoriso-, harraste- ja kilpahiihdossa. Tavoitteena on lisätä
hiihtokoululaisten määrää ja lisätä valmentajien ja ohjaajien määrää
samassa suhteessa. Tulevalla kaudella tulemme vahvistamaan
yhteistyötä lähikoulujen kanssa ja olemme edelleen mukana Lumilajit
Liikuttavat hankkeessa. Kehitetään seuran urheilijan- ja
hiihtäjänpolkua, jota käytetään tukena hiihtäjien kasvatuksessa
juniorista kohti aikuista kilpahiihtäjää tai hiihdon harrastajaa. Kaudella
2018 - 2019 kilpahiihdon puolella odotukset kohdistuvat erityisesti
menestykseen HS-loppukilpailuissa ja nuorten SM-hiihdoissa.
Aikuishiihdon osalta suurimmat odotukset kohdistuvat
kilpailukykyiseen naisten viestijoukkueeseen. Pitemmän aikavälin
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tavoitteena on kasvattaa omista nuorista myös miesten puolelle
menestyvä viestijoukkue.
Syyskaudella järjestetään koko seuran syysleiri jossa mm. uusilla
jäsenillä on mahdollisuus tutustua seurakavereihin ja hankkia
harrastuksestaan uutta ja ajankohtaista tietoa.
Keskimaa hiihtokoulu 7-11 –vuotiaille ja Hippo -hiihtokoulu 5-7
vuotiaille jatkuvat kaudella 2018–2019. Toiminta jatkuu vakiintuneilla
paikoilla Keljonkangas, Laajavuori ja Huhtasuo. Keskimaa
hiihtokoulut alkavat syyskuun alussa ja kestävät maaliskuun loppuun
asti. Ohjatut harjoitukset pidetään kerran viikossa.
Hippo-hiihtokoulut kestävät 5 viikkoa ja ohjatut harjoitukset pidetään
kerran viikossa tammi-helmikuussa.
Pidämme toimintamme laadukkaana ja rekrytoimme lisää kerhoohjaajia, heitä tulee olla vähintään yksi 10 lasta kohden. Tavoitteena
on kaksinkertaistaa hiihtokoulujen osallistujamäärät. Syksyllä
pidetään hiihtokoululaisten vanhempainilta.
Juniorivalmennusryhmä on hiihdon perusteet paikallisessa
hiihtokouluissa oppineille ja hiihdossa kilpailemisesta kiinnostuneille
8-12 vuotiaille. Ohjatut harjoitukset pidetään kerran viikossa
valmentajan johdolla ympäri vuoden.
Hopeasomparyhmä 13-16- vuotiaille Hopeasomparyhmässä on
kolme valmentajaa, joiden johdolla ryhmä harjoittelee yhdessä 1-2 krt
viikossa ympäri vuoden. Ryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua
Keski-Suomen hiihdon ja seuran järjestämiin leireihin.
Nuorten aikuisten tehoryhmä (Nat) 17-23 vuotiaille järjestetään
myös yhteisharjoituksia, osin yhdessä isoimpien
hopeasomparyhmäläisten ja aikuisten kanssa. Ryhmäläisillä on
mahdollisuus osallistua seuran järjestämille leireille.
Aikuisten kilparyhmä Tavoitteena on keskittyä henkilökohtaiseen ja
viestijoukkueiden menestykseen eri kilpailuissa.
Masters Team Tavoitteena on osallistua yhteisharjoituksiin sekä eri
kilpailuihin ja Jyväskylä Ski Marathonin markkinointiin.
Ampumahiihto Tavoitteena löytää sopiva ammuntaharjoituspaikka
Jyväskylästä yhteistyössä ampumahiihtäjien ja kaupungin kanssa
sekä lisätä lajin harrastajien määrää. Lajin harrastajat harjoittelevat
maastohiihtoa kuhunkin ikäluokkaan parhaiten sopivassa ryhmässä.
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Kaikissa edellä mainituissa ryhmissä toimintaa koordinoivat
joukkueenjohtajat yhdessä seuraan palkattavan
Nuorisovalmennuksen koordinaattorin kanssa. Kussakin ryhmässä on
erikseen määritelty kausimaksu.
Aikuisten hiihtokoulu pyritään käynnistämään syksyllä 2018, tähän
tulee mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi Peltonen Ski. Lisäksi talven
2019 aikana pidetään hiihtotekniikka kursseja.
Voitelun opastus Seuran jäsenille järjestetään voiteluopastusta
molemmille hiihtotavoille.
5.1. Kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta organisoi eri tapahtumia ja jokaiselle tapahtumalle
määritellään hyvissä ajoin tapahtuman vastuuhenkilöt.
Jyväskylä Ski Marathoniin nimetään erillinen johtoryhmä, jonka
tehtävänä on kehittää tapahtumaa Suomen kolmen suurimman
massahiihdon joukkoon.
Tarkoituksena on kehittää kilpahiihtotoimintaa ja järjestää myös
matalan kynnyksen hiihtotapahtumia ajatuksella kaikille jotakin.
Ski Jyväskylä ry:n tavoitteena on järjestää seuraavat kilpailut kaudella
2018-2019
•

9.3.2019 Jyväskylä Ski Marathon 30/54 km

•

Ski Jyväskylä ensilumenhiihdot 11/12 2018

•

Jyväskiepin hiihto-osuus tammikuussa

•

Hippo-hiihdot helmikuussa

•

XCX kilpailun järjestäminen

•

Seuran mestaruushiihdot

•

Tour de Jyväskylä, sarjahiihtojen järjestäminen

•

Elokuussa 2018 Rullahiihdot

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä hiihto-olosuhteita
Jyväskylässä. Perinteisen talkootyön lisäksi suunnitellaan ja
neuvotellaan Ski Jyväskylän osallistumisesta alihankkijana kaupungin
latujen kunnostukseen.
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Myös muiden yhteisöjen kilpailuja järjestetään. Koululaisten kisat,
erilaiset liittojen ja yritysten mestaruushiihdot jne. Edellä mainitut ovat
osoituksena toiminnan laajuudesta ja seuran luotettavuudesta
tapahtumien järjestäjänä. Kaikkiaan tapahtumat liikuttavat n. 2500
hiihtäjää.
Kilpailulisenssin tai skipassin omaavia hiihtäjiä edellisellä kaudella oli
Ski Jyväskylässä 109. Tavoite on kasvattaa määrää kauden
2018-2019 aikana.
5.2 Valmennus

Seuran Nuorisovalmennuksen koordinaattori toimii yhteistyössä
lasten liikunnan koordinaattorin sekä seuravalmentajien ja ohjaajien
ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa.

6. Viestintä

Kotisivut www.skijyvaskyla.fi toimivat ajankohtaisen tiedon jakajana
Ski Jyväskylän toiminnasta. Seuralla on myös facebook-sivut samoin
Neljän Vuoren Hiihdolla omansa. Harjoituksista viestintään käytetään
Nimenhuutoa. Hallitus käyttää myös WhatsApp:ia viestintään. Myös
joukkueenjohtajat hoitavat viestittämistä ryhmiensä sisällä.
Seuran internet sivujen kehittäminen paremmin jäseniä palveleviksi
kuuluu kauden 2018 - 2019 ohjelmaan, samoin viestintäsuunnitelman
laatiminen.

7. Talous

Toiminnan rahoittamiseksi teemme talkootöitä, järjestämme kilpailuja
ja tapahtumia. Markkinoinnin ja yhteistyösopimuksien tekemiseen
panostetaan. Seuran talous on vakaalla pohjalla, toki talouden osalta
tulevakin kausi tulee olemaan haasteellinen, mm. talven
lumiolosuhteet vaikuttavat paljon seuran talouteen. Isoimmat kuluerät
seuran toiminnassa ovat palkkakulut, kilpailu- ja leirikulut sekä
toimitilan kiinteät kulut
Talkootyön jyvittäminen seuran sisäisissä ryhmissä otetaan käyttöön
hinnoittelemalla eri tehtävät.
Kausimaksujen osalta yksinkertaistetaan maksuja, etuja ja velvoitteita
sekä stipendi käytäntöä. On muistettava, että yhteisöllisyys ja
joukkuehenki tulee yhdessä toimimalla.
Talousarvio on erillisenä liitteenä.

8. Muut asiat

Palkatun seuratyöntekijän tärkeys korostuu suuressa ja
laajatoimisessa hiihtoseurassa, jotta toimintaa voidaan ylläpitää ja
kehittää.
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Seuran kasvaessa ja laajentuessa seuratyön haasteet kasvavat koko
ajan. Talkooväen saatavuus niin kilpailuihin kuin yhteistyökumppanien
tarjoamiin talkoisiin on oleellinen osa seuratoimintaa. Seuran
toiminta-ajatus ja arvot päivitetään vuosittain hallituksen toimesta.
Uuden jäsenen tullessa seuraan on hänen helpompi omaksua
toimintamallimme, siinä on hyvänä apuna mm. seurasta laadittu esite,
toimintasuunnitelma ja hiihtäjän polkusuunnitelma
Ski Jyväskylä ry:n hallitus

