
 

Toimintakertomus 1.5.2020 – 30.4.2021 

 21. toimintakausi Ski Jyväskylä ry  

1. Johdanto  

Hiihtoseuran 21. toimintakausi oli neljäs täysimittainen kausi Ski Jyväskylä nimellä. Covid-19 -pandemiasta 

johtuen toimintakausi oli hyvin poikkeuksellinen. Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon seuraluokittelussa 

keväällä 2021 olimme Suomen toiseksi paras maastohiihtoseura. Edellisellä kaudella Covid-19 -pandemian 

johdosta siirretyt nuorten SM -hiihdot siirrettiin toistamiseen tammikuusta 2021 helmikuulle 2021, kilpailut 

hiihdettiin Laajavuoressa. Seuran suurin tapahtuma Jyväskylä Ski Marathon peruuntui jo toisena vuonna 

peräkkäin valtioneuvoston määrätessä Suomeen poikkeusolon 1.3.-27.4.2021. Seuraan palkattiin 

Toiminnanjohtaja tammikuussa 2021.  

2. Hallinto  

Seuran hallituksen jäseninä toimi koko toimikauden Olli Porkholm (pj), Nina Peltonen (vpj), Juha Tuikkanen 

(talous), Markus Rolig, Jarkko Sinisalo ja Sami Hilden. Anne Mäkinen jäi hallituksesta pois lokakuussa 2020. 

Sääntöjen mukaisesti seuran hallituksessa tulee vähintään olla kuusi jäsentä. 17.11.2020 järjestettiin seuran 

ylimääräinen kokous, jossa valittiin seuran hallitukseen kolme uutta jäsentä: Olli Backman (siht.), Heikki 

Yijälä ja Pertti Pulkkinen. Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon johtoryhmään kuului Juha Tuikkanen. SHL:n 

kilpailutyöryhmään kuului Minna Truhponen ja olosuhderyhmään Anne Mäkinen sekä Juha Tuikkanen. 

Seura sai seuratukea toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. Toiminnanjohtajaksi valittiin 11.1.2021 alkaen 

Teemu Vesala. Seuran kirjanpito ostettiin tilitoimisto Kirsi Viitaselta. Toiminnantarkastajana toimi seuran 

jäsen Erkki Tikka.  

Tehtävien jakamista varten hallitus valitsi työryhmiä toimimaan hallituksen tukena.  

Taloustyöryhmä: Juha Tuikkanen pj., Olli Porholm, Nina Peltonen, Sami Hildén ja Olli Backman.   

Viestintä ja Markkinointityöryhmä: Tiina Pöytäniemi, Ida Meriläinen ja Juha Tuikkanen.  

Valmennustyöryhmä: Nina Peltonen pj., Markus Rolig, Esa Hynynen, Pertti Huotari, Juha Tuikkanen, Minna 

Truhponen, Pertti Pulkkinen, Petri Rutanen, Mari-Mia Rutanen, Mikko Huhtanen ja Eveliina Suutari.  

Masters hiihto ja aikuisten hiihtokoulu työryhmä: Jarkko Sinisalo pj, Petri Ahonen ja Juha Tuikkanen.  

Jyväskylä Ski Marathon työryhmä: Juha Tuikkanen, Tiina Pöytäniemi, Petri Ahonen, Sirpa Pyykönen, Samuli 

Pigg, Jarkko Sinisalo ja Teemu Vesala 1/2021 lähtien. 

Kilpailutyöryhmä: Sami Hilden, Markus Rolig ja Nina Peltonen 

 

3. Jäsenistö  

Seuran kokonaisjäsenmäärä oli 326 henkilöä, joista osallistui aktiivisesti seuratoimintaan 150 henkilöä.  

Kilpailulisenssin tai skipassin lunastaneita hiihtäjiä oli kuluneella kaudella 156, joka oli neljä vähemmän kuin 

edellisellä kaudella.   

 

 

 



 

4. Seuran kokoukset  

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.9.2020. Covid-19-pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi 

seuran kevätkokous pidettiin etäyhteyksin 28.4.2021. Seuran ylimääräinen kokous pidettiin 17.11.2020, 

jotta seuran hallitukseen saatiin jäseniä sääntöjen mukainen määrä. Seuran hallitus kokoontui 

toimikaudelle 11 kertaa.  

 

5. Varsinainen toiminta  

Seuran toimintakaudelle liikutettiin seuran jäsenistöä lapsista aikuisiin pääasiassa maastohiihdossa. 

Nuorempien valmennusryhmien ryhmäjaoissa siirryttiin ikäperusteisuudesta taitoperusteisuuteen. Kaudella 

parannettiin seurantaa mm. ohjattuihin harjoituksiin osallistuneista ja kerättiin heiltä palautetta toiminnan 

kehittämiseksi. Covid 19 -pandemiasta johtuen, emme päässeet lähikouluille järjestämään 

hiihtokoulutoimintaa. Seuran valmennuksen linjan työstäminen siirtyi seuraavalle toimikaudelle.  

Somparyhmistä alkaen harjoitusryhmien toimintaa koordinoivat joukkueenjohtajat yhdessä 

seuratyöntekijän kanssa. Suksien voiteluopastuksen seuran jäsenistölle tarjosi yhteistyökumppanimme 

Swix.  

Kesäkuussa 2020 pidettiin seuran Kesäliikuntakerho 7-12 -vuotiaille lapsille. Kerhoon palkattiin OP:n 

palkkatuella nuori kerho-ohjaaja.  

Kauden aikana toteutui neljä Keskimaa ulkoliikunta-/hiihtokoulu ryhmää ja neljä lasten hiihtokoulu ryhmää. 

Suksitaiturit sovelletun hiihtokoulun ryhmään ei tullut osallistujia, eikä se toteutunut vielä tälläkään 

toimintakaudella. Juniorivalmennusryhmä jaettiin kahdeksi ryhmäksi pikkusompa ja isosomparyhmäksi ja 

toimintaa ohjattiin taitoperusteiseen suuntaan, josta on selkeämpi polku kohti 

Hopeasomparyhmäharjoituksia. Nuorten harrasteryhmä toimintaa jatkettiin ja toimi matalankynnyksen 

ryhmänä tulla mukaan seuran toimintaan.  Nuorten valmennusryhmän ohjatut yhteisharjoitukset 

suunniteltiin yhdessä Akatemia valmennuksen kanssa yhteensopivaksi. Ryhmän harjoituksiin oli 

mahdollisuus osallistua myös muiden seurojen hiihtäjiä, jotka kuuluvat Jyväskylän urheiluakatemiaan sekä 

seuran yleisen sarjan hiihtäjät. Aikuisten Masters Team harjoitteli satunnaisesti ja Saksan MM -hiihtoihin 

suunniteltu matka jäi toteutumatta Covid -19 pandemian matkustusrajoitusten sekä yleisörajoitusten 

vuoksi. 

Syyskaudella oli lauantaisin koko seuran yhteinen sauvarinneharjoitus.  

Kesällä 2020 pidimme aikuisharrastehiihtäjille suunnatun rullahiihtokurssin. Talvella aikuisten ”Tärpit 

tekniikkaan” -hiihtokouluja järjestettiin 2kurssia ja lisäksi pidettiin vielä erikseen vapaan hiihtotekniikan 

alkeis- ja jatkokurssit. Osallistujia aikuisten hiihtokouluissa oli noin 35.  

Seuran toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti Laajavuoren kilpailu- ja 

harjoitusolosuhteiden kehittämiseksi.  

 

5.1 Kilpailutoiminta  

Oleellisena osana seuratoimintaan kuuluu kilpailujen järjestäminen, jolla on suuri taloudellinen merkitys 

seuran toiminnalle. Covid 19 pandemia tilanteen pahentuessa loppuvuodesta 2020 siirtyivät tammikuun 

2021 alkuun jo kertaalleen siirretyt Nuorten Sm -hiihdot pidettäviksi helmikuulle. Kisat onnistuttiin viemään 

läpi, kylläkin ilman yleisöä. Lisäksi Jyväskylän kaupunki määräsi tuona aikana koronan leviämisalueilta 

saapuvilta vaadittavaksi negatiivisen koronatestituloksen, mikä laski jonkin verran osanottajamääriä sekä 



 

työllisti lisää kilpailutapahtuman järjestäjiä. Laajavuoresta puuttuvat kokonaan pukeutumis-, voitelu- ja 

huoltotilat, jonka vuoksi järjestetyt tilapäisrakennelmat ja vuokraparakit nostivat kustannuksia 

huomattavasti.  

Kokoontumisrajoitusten vuoksi seuran suurin tapahtuma Jyväskylä Ski Marathon peruttiin jo toistamiseen, 

mikä teki huiman loven seuran talouteen.  

Covid 19 -pandemian vuoksi jouduimme myös perumaan muita tapahtumia mm. Hippo -hiihdot, koulujen 

väliset hiihtokilpailut, Jyväskylä Ski Mini Marathonin sekä osallistuminen Keski-Suomen maakuntaviestiin, 

joissa seuramme on toiminut aiemmin järjestelyvastuussa Jyväskylän kaupungin valtuuttamana. Keski-

Suomen maakuntaviesti peruutettiin Jyväskylän kaupungin ilmoitettua, ettei sen joukkueet osallistu 

viestiin.  

Syksylle suunniteltu Peurunka patikka jäi toteuttamatta vähäisen osallistuja määrän vuoksi.  

Seura järjesti kauden aikana seuraavat hiihtokilpailut:  

Kansalliset hiihdot 17.1. sekä 31.1.2021, Laajavuori 

Nuorten SM-hiihdot 13.-14.2.2021, Laajavuori 

Seuran mestaruushiihdot 13.3.2021, Vaajakoski (Tour De Jyväskylä Swix -cup osakilpailun yhteydessä) 

Lisäksi järjestettiin neljä Tour De Jyväskylä Swix Cupin hiihtoa (Laajavuori, Keljonkangas, Huhtasuo ja 

Vaajakoski).  

Kuluneella toimintakaudella seuran urheilijoiden osallistuminen kilpailutoimintaan jäi useammalla 

ikäryhmällä vähäisemmäksi johtuen alkutalven huonoista lumiolosuhteista ja covid-19 pandemiasta 

johtuvista kilpailuiden peruuntumisista, siirtymisistä sekä ns. koronakuplaolosuhteissa pidettäviksi 

kilpailutapahtumiksi. Kauden aikana erityisesti seuran nuoret hiihtäjät pärjäsivät kisarintamalla hyvin. 

Nuorten Sm hiihdoissa Sanni Räisänen saavutti N18 sarjassa kultaa, hopeaa ja pronssia. Hopeasomman 

loppukilpailussa Valtteri Kinnunen hiihti hopealle ja Olivia Puranen pronssille.  

Seura palkitsi kuluneella toimintakaudella menestyneitä urheilijoita sekä seuratoimijoita seuran 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti (liite1). Seuran parhaana hiihtäjä palkittiin Sanni Räisänen. Hallitus 

päätti tukea menestyneitä hiihtäjiä valmennustyöryhmän esityksen mukaisesti seurasopimuksella 

 

5.2 Valmennus ja leirit  

Seuratyöntekijä vastasi seuran viikkoharjoituksien ohjaajien koordinoinnista. Harjoituksia ohjasi 16 

ohjaaja/valmentajaa. Seuran ohjaajille järjestettiin kauden aikana 4 ohjaajapalaveria. Seuran yhteisiä leirejä 

ei järjestetty Covid -19 pandemiasta johtuen. Ski Jyväskylän hiihtäjistä Luukas Siitonen, Pauliina Pirinen, 

Aino Pääkkönen, Sanni Räisänen ja Markus Saaranen valittiin Suomen Hiihtoliiton U18- valmennusryhmään 

sekä Iiris Helander valittiin U18 -haastaja valmennusryhmään.   

 

6. Viestintä  

Seuran viestinnässä oli käytössä uutiskirje, nettisivut, suomisport jäsenrekisteri sekä pikku- ja isosompa 

ryhmäviestintä, facebooksivut, instagram tili, whatsapp- , nimenhuuto ryhmiä. Viestintäsuunnitelma jäi 

vielä tällä kaudella laatimatta. Jyväskylä SKi Marathonilla on lisäksi erillinen facebook ja instagram sivut.  

 



 

7. Talous  

Toisena vuotena peräkkäin Jyväskylä Ski Marathon tapahtuman peruuntuminen oli iso takaisku taloudelle. 

Toimintaa sopeutettiin Covid -19 pandemian vallitsemalla toimintakaudella mm. seuratyöntekijän työajan 

muuttamisella ns. off season kaudella osa-aikaiseksi.  

 

8. Muut asiat  

Seuran toimistotila laitettiin keväällä 2021 myyntiin OP Kiinteistökeskuksen kautta. Toimintakäsikirjan 

kirjoittaminen aloitettiin keväällä 2021. Talkooväen saatavuus niin kilpailuihin kuin yhteistyökumppanien 

tarjoamiin talkoisiin on oleellinen osa seuran toimintaa. Talkootyötehtäviin osallistumiseen kannustettiin ja 

harjoitusryhmille luvattiin Jyväskylä Ski Marathonin tuloksesta 30% suhteutettuna ryhmän talkookertoihin.  

 

 

 

 

 


