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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.
Ski Jyväskylä ry:n toiminta-ajatuksena on järjestää laadukasta harraste- ja kilpahiihto toimintaa ympäri vuoden kaikenikäisille hymyssä
suin.
Arvoina seuraa ohjaa avoimuus, ennakkoluulottomuus ja suunnannäyttäjänä toimiminen. Seuran toiminta-ajatus ja arvot päivitetään yhdessä seuran jäsenistön kanssa.
Toimintakaudelle 2020-2021 tavoitteena on pysyä seuraluokittelun
kärkipaikalla ja parantaa entisestään toimintaa eri osa-alueilla.
Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämä seuratuki mahdollistaa Ski
Jyväskylälle palkata Toiminnanjohtajan toimintakauden 2020-2021
aikana. Seuratyöntekijä jatkaa toistaiseksi osa-aikaisena työntekijänä.
Jyväskylä Ski Marathon on Ski Jyväskylän toiminnan kannalta isoin ja
merkittävin hiihtotapahtuma vuosittain. Tapahtuma keräsi maaliskuussa 2019 ladulle yli 1000 hiihtäjää sekä noin 200 vapaaehtoista
tapahtuman järjestelyihin. Tapahtumaa kehitetään edelleen mm. palautteiden pohjalta ja tavoitteena on tarjota hiihtäjille nautinnollinen
massahiihtoelämys. Seura on saanut Keski-Suomen liitolta tukea Jyväskylä Ski Marathonin kehittämiseen. Tapahtuma järjestetään
13.3.2021.

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.
Hallituksen apuna toimivat työryhmät. Vastuuta tehtävien hoidossa
tulee jakaa useamman henkilön kesken. Tämä on toiminnan jatkuvuuden kannalta hyvin tärkeä asia.
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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.
Kannattajajäseneksi, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai yhteisön, joka suorittaa kevätkokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.
Vapaajäsenyys voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut seuran varsinainen jäsen yhtäjaksoisesti 25 vuotta.

4. Seuran kokoukset

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain
kaksi (2) varsinaista kokousta.
Kevätkokous huhtikuussa, jossa päätetään mm. toimintasuunnitelma,
talousarvio, jäsenmaksujen suuruus, valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja, valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä päätetään hallituksenjäsenien, puheenjohtajan ja toiminnantarkastajien palkkioista.
Syyskokous syyskuun 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 Toiminnan tavoitteena on hyvin laaja-alainen ja pitkäjänteinen toiminta nuoriso-, harraste- ja kilpahiihdossa. Konkreettisina tavoitteina
on lisätä hiihtokoululaisten määrää ja lisätä valmentajien ja ohjaajien
määrää samassa suhteessa. Tulevalla kaudella tulemme vahvistamaan yhteistyötä lähikoulujen kanssa.
Seuralle tehdään valmennuksen linja, jota käytetään tukena hiihtäjien
kasvatuksessa juniorista kohti aikuista kilpahiihtäjää tai hiihdon harrastajaa.
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Kaudella 2020-2021 kilpahiihdon puolella odotukset kohdistuvat erityisesti menestykseen HS-loppukilpailuissa ja nuorten SM-hiihdoissa.
Aikuishiihdon osalta suurimmat odotukset kohdistuvat kilpailukykyiseen naisten viestijoukkueeseen. Pitemmän aikavälin tavoitteena on
kasvattaa omista nuorista naisten ohella myös miesten puolelle menestyvä viestijoukkue.
Seura järjestää koko seuran kotileirin syyskuussa, jossa mm. uusilla
jäsenillä on mahdollisuus tutustua seurakavereihin ja hankkia harrastuksestaan uutta ja ajankohtaista tietoa.
Alle kouluikäisten Hippo -hiihtokoulut kestävät viisi viikkoa, ja ohjatut harjoitukset pidetään tammi-helmikuussa kerran viikossa lähiliikuntapuistoissa.
Tulevan kauden tavoitteena on järjestää sovellettu viiden viikon hiihtokoulu Suksitaiturit erityistä tukea tarvitseville.

Keskimaa-hiihtokoulun (7–11-vuotiaille) toiminta jatkuu Keljonkankaalla, Laajavuoressa, Tikkakoskella ja Huhtasuolla/Halssilan hiihtomaassa. Keskimaa-hiihtokoulut alkavat syyskuun alussa ja kestävät
maaliskuun loppuun asti. Ohjatut harjoitukset pidetään kerran viikossa.
Juniorivalmennusryhmä on tarkoitettu hiihdon perusteet paikallisessa hiihtokoulussa oppineille ja hiihdossa kilpailemisesta kiinnostuneille 8–12-vuotiaille. Ohjatut harjoitukset pidetään 1-2 kertaa viikossa valmentajien johdolla ympäri vuoden.
Nuorten harrasteryhmä. Edellisellä toimintakaudella perustettu harrastehiihtoryhmä 13-20 -vuotiaille markkinoidaan tehokkaasti ja toimintaa jatketaan. Harjoituksia järjestetään talvikaudella syyskuusta
maaliskuuhun kerran viikossa.
Hopeasomparyhmässä (13–16-vuotiaille) on kaksi valmentajaa, joiden johdolla ryhmä harjoittelee yhdessä 1-2 krt viikossa ympäri vuoden. Ryhmäläisille järjestetään kotileiri ensilumenladulla.
Nuorten ryhmälle (16–23-vuotiaille) järjestetään tulevalla kaudella
ohjatut yhteisharjoitukset 1-2 kertaa viikossa. Ryhmäläisille
järjestetään yhdessä aikuisten kilparyhmäläisten kanssa ensilumen
leiri Levillä.
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Aikuisten kilparyhmän tavoitteena on keskittyä henkilökohtaiseen ja
viestijoukkueiden menestykseen Suomen Cupin ja SM-kilpailuissa.
Ryhmäläisten on mahdollista osallistua nuorten ryhmän kanssa viikonlopun pitkään harjoitukseen.
Masters-ryhmässä on kahdella eri tasolla toimivia hiihtäjiä. Hiihtäjät,
jotka kiertävät kilpailuja, mm. veteraanien SM-kilpailuja, ja toisaalta
hiihtäjät, jotka ovat mukana matalammalla tasolla harrastaen. Osa
osallistuu pitkiin massahiihtoihin. Yhteisharjoittelu käynnistetään kesällä, harjoituksia noin kerran viikossa. Talvella ryhmä toteuttaa matkan Saksan MM-hiihtoihin. Masters-ryhmä tekee aktiivisesti talkoita,
joilla toiminta rahoitetaan.
Koko seuran tavoitteena on valmennuksen laadullistaminen ja valmentajanpolun luominen. Varmistamme ohjattuihin harjoituksiin mm.
riittävän määrän valmentajia ja ohjaajia (yksi valmentaja kymmentä
osallistujaa kohden).

Ampumahiihdon osalta tavoitteena on löytää sopiva ammuntaharjoituspaikka Jyväskylästä yhteistyössä kaupungin kanssa sekä lisätä
lajin harrastajien määrää seurassa. Lajin harrastajat harjoittelevat
maastohiihtoa kuhunkin ikäluokkaan parhaiten sopivassa ryhmässä.
Juniorivalmennusryhmästä ylöspäin ryhmien toimintaa koordinoivat joukkueenjohtajat yhdessä seuratyöntekijän kanssa.
Kussakin ryhmässä on erikseen määritelty kausimaksu.
Lisäksi kauden 2020-2021 aikana järjestetään aikuisille suunnattuja
rullahiihto kursseja sekä talvella hiihtotekniikka kursseja.

Voitelun opastus Seuran jäsenille järjestetään voiteluopastusta molemmille hiihtotavoille.

5.1. Kilpailutoiminta

Tarkoituksena on kehittää kilpahiihtotoimintaa ja järjestää myös matalan kynnyksen hiihtotapahtumia kaikenikäisille.
Kilpailutyöryhmä organisoi eri tapahtumia kauden aikana.
Jokaiselle tapahtumalle määritellään hyvissä ajoin tapahtuman
vastuuhenkilöt.
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Jyväskylä Ski Marathoniin nimetään erillinen johtoryhmä, jonka
tehtävänä on kehittää tapahtumaa Suomen kolmen suurimman
massahiihdon joukkoon.
Nuorten SM-hiihdoissa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja on Juha
Tuikkanen ja kilpailunjohtajana toimii Sami Hilden.

Ski Jyväskylä ry:n tavoitteena on järjestää seuraavat kilpailut
kaudella 2020-2021
-

Polkujuoksu/patikka tapahtuma Jyväskylästä Laukaan Peurunkaan syyskuussa

-

Rullahiihdot Lievestuoreella syyskuussa.

-

Tour de Jyväskylä Swix-cup matalan kynnyksen sarjahiihdot marras-, tammi-, helmi- ja maaliskuussa ja yksi kilpailu on samalla
myös seuranmestaruus hiihdot

-

Ski Jyväskylä ensilumenhiihdot pk-hiihdot joulukuussa

-

Hippo-hiihdot helmikuussa

-

Jyväskylän koulujenväliset hiihtokilpailut helmikuussa

-

Nuorten SM-hiihdot 2-3.1.2021

-

13.3.2021 Jyväskylä Ski Marathon 10/30/50 km

-

14.3.2020 Lasten Jyväskylä Ski Mini Marathon

Ski Jyväskylä koordinoi Jyväskylän kaupungin joukkueet Keski-Suomen Maakuntaviestiin.
Edellä mainitut ovat osoituksena toiminnan laajuudesta ja seuran luotettavuudesta tapahtumien järjestäjänä. Kaikkiaan tapahtumat liikuttavat n. 2700 hiihtäjää.
Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä hiihto-olosuhteita Jyväskylässä yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.
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6. Viestintä

Kotisivut www.skijyvaskyla.fi toimivat ajankohtaisen tiedon jakajana
Ski Jyväskylän toiminnasta. Seuran jäsenille tiedotetaan myös sähköpostilistan kautta ja lähetetään kuukausittain uutiskirje.
Seuralla on myös Facebook- ja Instagram-sivut samoin Jyväskylä Ski
Marathonilla omansa. Ryhmäkohtaiseen harjoituksista viestintään
seuratyöntekijä, valmentajat ja joukkueenjohtajat käyttävät
Nimenhuutoa tai WhatsApp:ia. Hallitus käyttää myös WhatsApp:ia
keskinäiseen viestintäänsä.
Seuran internetsivut uusittiin kaudella 2018-2019. Sivujen kehittäminen selkeämmiksi ja paremmin jäseniä palveleviksi kuuluu kauden
2020-2021 ohjelmaan, samoin viestintäsuunnitelman laatiminen.

7. Talous

Toiminnan rahoittamiseksi tärkein tulonlähde ovat tapahtumien järjestämiset ja kilpailut. Näillä on suuri merkitys toimintamaksun suuruuteen, jota on tarkistettava vuosittain. Markkinointityöryhmän tavoitteena on jatkaa entisiä yhteistyösopimuksia, sekä solmia uusia. Seuran talous ei kestä toista lumetonta talvea. Isoimmat kuluerät seuran
toiminnassa ovat palkkakulut, kilpailu- ja leirikulut sekä toimitilan kiinteät kulut.
Kaudella 2018-2019 otettiin käyttöön talkookalenteri, jonka avulla talkootehtäviin voi ilmoittautua ja jolla seurataan eri harjoitusryhmien aktiivisuutta talkoissa. Talkootyön tuloja jyvitetään ryhmien toimintaan
talkooaktiivisuuden perusteella. Tätä jatketaan kuluvalla kaudellakin.
Talousarvio on erillisenä liitteenä.

8. Muut asiat

Palkatun Toiminnanjohtajan ja seuratyöntekijän tärkeys korostuu suuressa ja laajatoimisessa hiihtoseurassa, jotta toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää.
Seuran kasvaessa ja laajentuessa seuratyön haasteet kasvavat koko
ajan. Talkooväen saatavuus niin kilpailuihin kuin yhteistyökumppanien tarjoamiin talkoisiin on oleellinen osa seuratoimintaa.
Uuden jäsenen tullessa seuraan hänen tulisi olla helppoa tutustua toimintamalliimme ja omaksua se, siinä on hyvänä apuna mm.
seurasta laadittu toimintakäsikirja, joka päivitetään kaudella 20202021.

Ski Jyväskylä ry:n hallitus

