Toimintakertomus 1.5.2018 – 30.4.2019
19. toimintakausi
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1. Johdanto

Hiihtoseuran 19. toimintakausi oli toinen täysimittainen kausi Ski Jyväskylä nimellä. Huhtikuussa 2019 julkaistussa Suomen Hiihtoliiton maastohiihtoseurojen seuraluokittelussa saavutimme ensimmäisen sijan. Paransimme useammalla osa-alueella toimintaa ja saimme seuraluokittelupisteitä tasaisesti eri osa-alueilta

2. Hallinto

Seuran hallituksen jäseninä toimivat koko toimikauden: Erkki Nurmi
(pj.), Nina Peltonen (vpj.), Teija Lehtonen, Suvi Vesanen, Juha Tuikkanen, Sirpa Pyykönen, Markus Rolig. Anne Mäkinen ja Jarkko Sinisalo jäivät hallituksesta pois lokakuussa 2018.

Nuorten hallituksella ei ollut toimikaudella toimintaa.

Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon johtoryhmään kuului Juha Tuikkanen ja Keski-Suomen Hiihdon johtokuntaan seuran jäsenet Sami Hilden
ja Antti Minkkinen.

Seuraan palkattiin kokopäiväinen työntekijä nuorisovalmennuksen
koordinaattorin tehtävään syyskuun alusta lähtien Minna Truhponen
(LitM). Seuran kirjanpito ostettiin tilitoimisto Kirsi Viitaselta. Toiminnantarkastajana toimi seuran jäsen Erkki Tikka.

Tehtävien jakamista varten perustettiin useampi eri työryhmä. Työryhmät työskentelivät ensimmäisellä toimikaudella hyvin vaihtelevasti.

Talous ja markkinointi työryhmä: Juha Tuikkanen, Anne Mäkinen, Sirpa
Pyykönen, Jarkko Sinisalo, Erkki Nurmi sekä hallituksen ulkopuolelta
Heikki Karjaluoto ja Jari Joutsen. Ryhmä kokoontui yhden kerran kauden aikana.
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Markkinointi työryhmä yhdistettiin Jyväskylä Ski Marathon työryhmään
ja Taloustyöryhmä oli erillisenä.

Kilpailutyöryhmä: Markus Rolig, Nina Peltonen ja hallituksen ulkopuolelta Sami Hilden. Työryhmä kokoontui kauden aikana kaksi kertaa.

Valmennustyöryhmä: Markus Rolig, Teija Lehtonen ja Nina Peltonen
sekä hallituksen ulkopuolelta Esa Hynynen, Pertti Huotari, Antti Minkkinen, Heidi Lindfors. Lisäksi kutsu kokouksiin lähetetty seuran joukkueenjohtajille ja Nuorisovalmennuksen koordinaattorille. Työryhmä kokoontui kauden aikana 5 kertaa. Työryhmän jäsenistä Heidi Lindfors ja
Teija Lehtonen eivät osallistuneet kokouksiin kertaakaan.

Masters hiihto ja aikuistenhiihtokoulu työryhmä: Jarkko Sinisalo, Anne
Mäkinen ja Juha Tuikkanen sekä hallituksen ulkopuolelta Heikki Karjaluoto ja Ida Meriläinen. Työryhmä kokoontui kauden aikana kolme kertaa.

Tiedotustyöryhmä: Suvi Vesanen sekä hallituksen ulkopuolelta Ida Meriläinen ja Heikki Karjaluoto ja Minna Truhponen. Työryhmä kokoontui
kauden aikana kerran ja sen lisäksi sopivat tiedotusasioista sähköpostitse.

Jyväskylä Ski Marathon työryhmä: Sirpa Pyykönen, Erkki Nurmi ja Juha
Tuikkanen sekä hallituksen ulkopuolelta Heikki Karjaluoto. Työryhmä
kokoontui kauden aikana kahdeksan kertaa.

3. Jäsenistö

Seuran kokonaisjäsenmäärä oli noin 270 henkilöä, joista osallistui aktiivisesti seuratoimintaan 150 henkilöä. Onnistuimme tavoitteen mukaisesti kasvattamaan seuramme lisenssien määrää. Kilpailulisenssin lunastaneita hiihtäjiä oli kuluneella kaudella 139.
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4. Seuran kokoukset
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa ja kevätkokous
huhtikuussa. Lisäksi seuran hallitus kokoontui 15 kertaa.

5. Varsinainen toiminta
Seuran toimintakaudelle liikutettiin seuran jäsenistöä lapsista aikuisiin
pääasiassa maastohiihdossa. Kauden aikana perustettiin uusia hiihtokouluryhmiä ja toiminnan tavoitteiden seuraamista parannettiin monella osaa keräämällä mm. tietoja osallistujamääristä ohjattuihin harjoituksiin ja keräämällä palautetta ohjattuihin harjoituksiin osallistujilta.
Kouluyhteistyö myös tiivistyi kauden aikana. Seura pääsi järjestämään
useammalle koululle lajiesittely tunnin. Lajiesittelyitä pidettiin liikuntatunteina neljällä eri koululla 19 eri koululuokalle. Harjoitusryhmiin osallistuvien kanssa pidettiin syksyllä pelisääntökeskustelut joihin osallistuivat myös hiihtäjien vanhemmat ja huoltajat.

Ski Jyväskylä järjesti yhdessä Jyväskylän hiihtoseuran kanssa Lasten Lumipäivät, jotka keräsivät runsaasti koululaisia Jyväskylän Laajavuoreen
lumitapahtumaan kahden päivän aikana.

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

Nuorisovalmennuksen koordinaattori piti Jyväskylän Kaupungin kanssa
yhteistyössä toteutettua Hyppää ja Hymyile erityisliikunta kerhoryhmän
hiihtokoulua.
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Nuorten ryhmään kuuluvista osa harjoitteli hopeasomparyhmän mukana. Aikuisten Masters Team harjoitteli syyskaudella kaksi kertaa viikossa.

Syyskaudella oli lauantaisin koko seuran yhteinen sauvarinneharjoitus.

Aikuisten ”Tärpit tekniikkaan” -hiihtokouluja järjestettiin talvella 2019
kaksi neljän kerran kurssia. Osallistujia kursseilla oli noin 40 henkilöä.

Seuran jäsenille tarjottiin voiteluopastusta seuran kotileirin yhteydessä
sekä talven aikana Juniorivalmennus- ja Hopeasomparyhmälle pidettiin
erillinen voiteluopastus.

Ampumahiihtopaikasta käytiin keskusteluja kaupungin liikuntatoimen
henkilöiden kanssa. Myös Suomen Ampumahiihtoliitto on lähestynyt
Jyväskylän kaupungin liikuntatoimenjohtajaa ampumapaikan puutteesta Jyväskylässä.

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

Seura järjesti kauden aikana seuraavat hiihtokilpailut:
Rullahiihtokilpailut, kansalliset Ensilumenhiihdot, Jyväskiepin hiihto, Jyväskylän koulujenväliset mestaruushiihdot, Hippo –hiihdot, Jyväskylä
Ski Marathon. Lisäksi järjestettiin neljä Tour De Jyväskylä Cupin hiihtoa.
Seuran mestaruus hiihdot pidetiin yhden Tour De Jyväskylä Cup hiihdon
yhteydessä. Ensilumen hiihtojen yhteydessä hiihdettiin Suomen ensimmäinen Parahiihto cupin osakilpailu. Suunniteltu XCX- kilpailu ei toteutunut tällä toimintakaudella.
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Jyväskylä Ski Marathon hiihto Jyväskylästä Laukaan Peurunkaan keräsi
noin 1100 osallistujaa. Jyväskylä Ski Marathon hiihto on vakiinnuttanut
paikkansa viiden isoimman massahiihtotapahtuman joukossa Suomessa. Uutena tapahtumana järjestimme Laajavuoressa Jyväskylä Ski
Mini Marathonin lapsille, joka keräsi huikeat 130 osallistujaa.

Ski Jyväskylä koordinoi Jyväskylän maakuntaviesti joukkueiden kokoamisen. Ja Jyväskylästä saatiin 3 joukkuetta taistelemaan maakunnan
viestimestaruudesta.

Liikutimme seuran järjestämissä kilpailuissa yli 2200 hiihtäjää.

Kuluneella toimintakaudella seuran urheilijat osallistuivat aktiivisesti ja
laajalla ikärintamalla kilpailuihin ympäri Suomen. Jokaisella ikäryhmällä
oli nimetyt joukkueenjohtajat: Hopeasompa ja Juniorivalmennusryhmä
Pertti Pulkkinen, Nuorten ryhmä Esa Hynynen, Aikuiset Juha Tuikkanen
ja Anne Mäkinen.

Kauden aikana seuramme urheilijat menestyivät monissa kilpailuissa.
Erityisesti kauden aikana seuran nuoret hiihtäjät pärjäsivät kisarintamalla hyvin. Hopeasomman loppukilpailussa Tytöt 16 -sarjassa seuramme hiihtäjät Aino Pääkkönen, Siiri Rasimus ja Sanni Räisänen hiihtivät hienosti sijalle 2. Masters hiihtäjät voittivat kultaa M150 sarjassa
joukkueella Jarkko Kauppinen, Pertti Huotari ja Timo Salminen.

Seura palkitsi kuluneella toimintakaudella menestyneitä urheilijoita kaikissa ikäryhmissä (liite1). Seuran parhaan naishiihtäjän tittelin sai Ida
Meriläinen ja mieshiihtäjän Jonne Seppänen.
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Ski Jyväskylän hiihtäjistä Antti Rolig, Luukas Siitonen, Sanni Räisänen ja
Aino Pääkkönen valittiin Suomen Hiihtoliiton U18-Fennovoima-valmennusryhmään. Sakari Hynynen sai kutsun nuorten haastajaryhmän valmennukseen.

5.2 Valmennus ja leirit
Nuorisovalmennuksen koordinaattori vastasi seuran viikkoharjoituksien
ohjaajien koordinoinnista. Harjoituksia ohjasi 14 ohjaaja/valmentajaa.
Seuran ohjaajille järjestettiin kauden aikana yhteisiä ohjaajapalavereja
kaksi kertaa.

Leirityksiä oli kauden kuluessa Jyväskylässä, Vuokatissa, Otepäässä, Levillä ja Rovaniemellä. 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, whatsapp-ryhmät ja nimenhuuto ryhmiä. Seuran nettisivut päivittyivät loppuvuodesta 2018. Viestintä suunnitelma jäi vielä tällä kaudella
laatimatta.

7. Talous

Seuran talous pysyi vakaalla pohjalla. Toiminnan laajentumisen myötä
tulorakennetta ja investointeja on mietittävä tarkasti. Seuran hallitus on
päättänyt pistää myyntiin seuran nykyisen toimistolitan.

Toimintakaudella solmittiin uusia yhteistyökumppanuuksia mm.
Yoko/Karhu ja Swix.

Hallitus päätti tukea menestyneitä hiihtäjiä seurasopimuksella, sekä
nuoria hiihtäjiä haastaja seurasopimuksella.
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Talkootyötehtäviin osallistumiseen kannustettiin jyvittämällä Jyväskylä
Ski Marathonin tuloksesta 30% harjoitusryhmille suhteutettuna ryhmän
talkookertoihin.

8. Muut asiat

Seuran toimintaa on tarkoitus edelleen kehittää ja tavoitteena on säilyttää paikka Suomen parhaana hiihtoseurana.

Huhtikuussa saimme myönteisen seuratuki päätöksen, joka mahdollisti
kokopäiväisen nuorisovalmennuksen koordinaattorin palkkaamisen jatkumisen.

Seuran hallitus järjesti tammikuussa tilaisuuden keskustelulle seuran
strategiasta. Hiihtoliiton Tähtiseurana haluamme olla suunnannäyttäjänä myös pienemmille hiihtoseuroille ja olla sparraus tukena mm. hiihtokoulujen perustamisvaiheessa.
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