Toimintakertomus 1.5.2017 – 30.4.2018
18. toimintakausi
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1. Johdanto

Hiihtoseuran 18. toimintakausi oli Ski Jyväskylä nimellä ensimmäinen
täysimittainen toiminta kausi sääntömuutoksesta johtuen. Huhtikuussa
2018 julkaistussa Suomen Hiihtoliiton seuraluokittelussa saavutimme
kolmannen sijan ja palkitsi Ski Jyväskylän toisen kerran peräkkäin eniten
toimintaansa kehittäneenä hiihtoseurana kaudella 2017 -2018.

2. Hallinto

Seuran hallituksen jäsenet olivat toimintakaudella: Erkki Nurmi (pj.),
Ida Meriläinen (vpj.), Nina Peltonen, Teija Lehtonen, Suvi Vesanen, Juha
Tuikkanen, Markus Rolig ja Jarkko Sinisalo.

Nuorten hallituksella ei ollut toimikaudella toimintaa.

Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon johtoryhmään kuului Juha Tuikkanen ja Keski-Suomen Hiihdon johtokuntaan Sami Hilden.

Tuntiperusteisesti palkattuina työntekijöinä toimivat Heidi Lindfors, Ida
Meriläinen ja seuran kirjanpitäjä Kirsi Viitanen. Toiminnantarkastajana
toimi Erkki Tikka.

Tehtävien jakaminen eri jaostoihin ei toteutunut toimintakaudella.

3. Jäsenistö

Seuran kokonaisjäsenmäärä oli noin 250 henkilöä, joista osallistui aktiivisesti seuratoimintaan 150 henkilöä. Lisenssin lunastaneita hiihtäjiä oli
kaudella 120 henkilöä.

4. Seuran kokoukset
Vuosikokoukset pidettiin sääntömääräisesti huhtikuussa ja syyskuussa.
Lisäksi hallitus kokoontui 9 kertaa.
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5. Varsinainen toiminta
Seuran toimintakaudelle liikutettiin seuran jäsenistöä lapsista aikuisiin
pääasiassa maastohiihdossa.

Kauden aikana toteutui kolme Keskimaa hiihtokouluryhmää ja kolme
Hippo -hiihtokoulu ryhmää. Sekä Juniorivalmennus- ja hopeasomparyhmä harjoittelivat ympäri vuoden.

Nuorten aikuisten tehoryhmäläisistä osa harjoitteli hopeasomparyhmän
mukana. Aikuisten Masters Team harjoitteli syyskaudella kaksi kertaa
viikossa.

Syyskaudella oli lauantaisin koko seuran yhteinen sauvarinneharjoitus.

Aikuisten tärpit tekniikkaan hiihtokoulut toteutuivat talvella 2018. Peltonen hiihtokoulu jäi pitämättä vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Syyskaudella pidettiin voiteluopastusta useamman kerran.

5.1 Kilpailutoiminta
Kilpailujen järjestäminen kuului oleellisena osana seuratoimintaan, jolla
on suuri taloudellinen merkitys seuran toiminnalle.

Seura järjesti kauden aikana seuraavat hiihtokilpailut:
Ski Jyväskylä Ensilumenhiihdot, Neljän Vuoren Hiihto, Hippo -hiihdot,
Jyväskylän koulujenväliset mestaruushiihdot, Para sm-hiihdot ja seuran
mestaruushiihdot.
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Neljän Vuoren Hiihto Jyväskylästä Laukaan Peurunkaan oli positiivinen
tapahtuma uudella osallistujaennätyksellä, 1020 osallistujaa. Tapahtuma oli Suomen viidenneksi suurin massahiihto.

Ski Jyväskylä koordinoi Jyväskylän maakuntaviesti joukkueiden kokoamisen.

Liikutimme seuran järjestämissä kilpailuissa yli 2000 hiihtäjää, joka ylitti
arvioidun osallistumismäärän.

Kuluneella toimintakaudella seuran urheilijat osallistuivat aktiivisesti ja
laajalla ikärintamalla kilpailuihin ympäri Suomen. Jokaisella ikäryhmällä
oli nimetyt joukkueenjohtajat.

Kauden aikana seuramme urheilijat menestyivät monissa kilpailuissa.
Naisten viestijoukkue oli Suomen Cup osakilpailuissa parhaimmillaan 3.
ja kokonaiscupissa 10. SM viesteissä joukkueen sijoitus oli 11.

Seura palkitsi kuluneella toimintakaudella menestyneitä urheilijoita kaikissa ikäryhmissä (liite1). Seuran parhaan naishiihtäjän tittelin sai Ida
Meriläinen ja mieshiihtäjän Jani Hämäläinen.

Ski Jyväskylän hiihtäjistä Annu Pylkkänen ja Sakari Hynynen valittiin
Suomen Hiihtoliiton nuorten valmennusryhmiin.

5.2 Valmennus ja leirit
Seuran viikkoharjoituksia ohjasi Julia Korhonen, Heidi Jousmäki, Riina
Kankaanperä, Nea Rasi, Tanja Mäntylä, Jenni Raivio, Vesa Raussi, Krista
Vohlakari, Anni Ruostekoski ja Olli Tyrväinen.
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Leirityksiä oli kauden kuluessa Jyväskylässä, Vuokatissa, Otepäässä ja
Levillä. Lisäksi urheilijat osallistuivat Keski-Suomen hiihdon ja Suomen
Hiihtoliiton leirityksiin ja Vuokatti/Ruka akatemian järjestämiin yläkoululeiritykseen.

6. Viestintä

Seuran viestinnässä oli käytössä nettisivut, sähköpostilista, facebook
sivut, whats app ryhmät ja nimenhuuto ryhmiä.

Seuran hallitus osallistui viestintä koulutukseen tammikuussa.

7. Talous

Seuran talous pysyi vakaalla pohjalla. Toiminnan laajentumisen myötä
tulorakennetta ja investointeja on mietittävä tarkasti. Kuluvan kauden
vastattavaa oli 90822,38€ ja ylijäämää kertyi 18199,39€.

Toimintakaudella solmittiin merkittäviä yhteistyökumppanuuksia mm.
Peurungan kanssa.

Hallitus päätti tukea menestyneitä nuoria urheilijoita huomioimalla
heille vapautuksen vuosimaksusta.

8. Muut asiat

Seuran toimintaa on tarkoitus edelleen kehittää ja tavoitteena on
nousta pysyvästi Suomen kolmen parhaan hiihtoseuran joukkoon.

Huhtikuussa saimme myönteisen seuratuki päätöksen, joka mahdollisti
seuraan palkattavaksi kokopäiväisen nuorisovalmennuksen koordinaattorin.
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