Toimintakertomus 1.5.2019 – 30.4.2020
20. toimintakausi
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1. Johdanto

Hiihtoseuran 20. toimintakausi oli kolmas täysimittainen kausi Ski Jyväskylä nimellä. Covid-19 -pandemiasta johtuen toimintakausi jäi kesken ja
Suomen Hiihtoliitto ei tehnyt seuraluokittelua useampien Suomen mestaruushiihtojen peruuntuessa. Olemme siis edelleen edellisen kauden
(27.4.2019) sijoituksen perusteella Suomen paras maastohiihtoseura.
Covid-19 -pandemian johdosta Jyväskylässä pidettävät nuorten SM -hiihdot 21.-22.3.2020 peruuntuivat määriteltyjen kokoontumisrajoitusten
vuoksi.

2. Hallinto

Seuran hallituksen jäseninä toimivat koko toimikauden: Olli Porkholm
(pj.), Nina Peltonen (vpj.), Juha Tuikkanen (talous), Sirpa Pyykönen
(siht.), Markus Rolig, Sami Hilden, Anne Mäkinen ja Jarkko Sinisalo. Teija
Lehtonen jäi hallituksesta pois marraskuussa 2019.

Nuorten hallituksella ei ollut toimikaudella toimintaa.

Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon johtoryhmään kuului Juha Tuikkanen. SHL:n kilpailutyöryhmään valittiin Minna Truhponen ja olosuhderyhmään Anne Mäkinen ja Juha Tuikkanen. Keski-Suomen Hiihdon johtokuntaan kuuluivat seuran jäsenet Sami Hilden ja Antti Minkkinen vuoden
2019 loppuun saakka.

Seura sai toiselle hanke kaudelle seuratukea nuorisovalmennuksen koordinaattorin palkkaamiseksi. Minna Truhponen (LitM) jatkoi kokopäiväinen työntekijänä tammikuulle 2020 saakka ja hänen jäädessä äitiyslomalle, äitiysloman sijaisena aloitti tammikuun alussa seuratyöntekijä nimikkeellä Tiina Pöytäniemi (LitM). Seuran kirjanpito ostettiin tilitoimisto
Kirsi Viitaselta. Toiminnantarkastajana toimi seuran jäsen Erkki Tikka.
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Tehtävien jakamista varten hallitus valitsi työryhmiä toimimaan hallituksen tukena.
Taloustyöryhmä: Juha Tuikkanen pj., Olli Porholm, Nina Peltonen, Sami
Hildén ja Sirpa Pyykönen. Ryhmä toimi ja keskusteli lähinnä sähköpostin
välityksellä.

Markkinointityöryhmä; Anne Mäkinen, Heikki Karjaluoto, Sirpa Pyykönen ja Juha Tuikkanen. Puheenjohtajaa ei nimetty. Joulukuussa 2019
Markkinointi ja viestintätyöryhmä yhdistettiin ja tässä vaiheessa Heikki
Karjaluoto jäi työryhmästä pois.

Valmennustyöryhmä: Nina Peltonen pj., Markus Rolig, Esa Hynynen,
Pertti Huotari, Juha Tuikkanen, Antti Minkkinen, Minna Truhponen,
Pertti Pulkkinen, Suvi Vesanen ja hänen jäädessä tehtävästä pois tilalle
joukkueenjohtajat Petri Rutanen, Mari-Mia Rutanen ja Mikko Huhtanen.
Työryhmä kokoontui kauden aikana 5 kertaa. Työryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti palavereihin sekä lisäksi Suomen Hiihtoliiton järjestämiin tähtiseura palavereihin.

Masters hiihto ja aikuisten hiihtokoulutyöryhmä: Jarkko Sinisalo, Anne
Mäkinen, Minna Truhponen, Petri Ahonen ja Juha Tuikkanen. Työryhmä
kokoontui kauden aikana kaksi kertaa.

Viestintä/tiedotustyöryhmä: Maria Mikkonen, Minna Truhponen ja Ida
Meriläinen. Anne Mäkinen valittiin tämän ryhmän puheenjohtajaksi.
Työryhmä kokoontui kauden aikana 1 kerran ja sen lisäksi sopivat tiedotus asioista sähköpostitse.

Jyväskylä Ski Marathon työryhmä: Juha Tuikkanen, Heikki Karjaluoto ja
Sirpa Pyykönen. Heikki Karjaluoto jäi työryhmästä pois joulukuussa
2019. Työryhmä kokoontui kauden kaksi kertaa.
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3. Jäsenistö

Seuran kokonaisjäsenmäärä oli noin 300 henkilöä, joista osallistui aktiivisesti seuratoimintaan 150 henkilöä. Onnistuimme tavoitteen mukaisesti
kasvattamaan seuramme lisenssien määrää. Kilpailulisenssin/skipassin
lunastaneita hiihtäjiä oli kuluneella kaudella 160.

4. Seuran kokoukset
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.9.2019. Covid-19 -pandemian
kokoontumisrajoitusten vuoksi seuran kevätkokousta siirrettiin kesäkuulle 2020. Seuran hallitus kokoontui toimikaudelle 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 tapaa. Toimintaan myös otettiin käyttöön mittareita, joilla toimintaa voidaan mitata. Kaudella parannettiin seurantaa mm. ohjattuihin
harjoituksiin osallistuneista ja kerättiin heiltä palautetta toiminnan kehittämiseksi. Kouluyhteistyö myös tiivistyi kauden aikana ja syksyllä pidetyn valtakunnallisen harrastusviikon aikana (26.8.-1.9.2019) useampi
seuran ohjaaja kävi esittelemässä Ski Jyväskylän toimintaa alakoulujen
liikunta- ja välitunneilla. Lajiesittelyitä pidettiin liikuntatunteina kolmella
eri koululla 14 eri koululuokalle. Harjoitusryhmiin osallistuvien kanssa
pidettiin syksyllä pelisääntökeskustelut, joihin osallistuivat myös hiihtäjien vanhemmat ja huoltajat.

Kesäkuussa 2019 pidettiin seuran ensimmäinen Kesäliikuntakerho 7 12-vuotiaille lapsille. Kerhoon palkattiin OP:n palkkatuella nuori kerhoohjaaja.
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Ski Jyväskylä järjesti yhdessä Jyväskylän Hiihtoseuran kanssa Lasten Lumipäivät, jotka keräsivät runsaasti koululaisia Jyväskylän Laajavuoreen
kahden päivän aikana. Tapahtuman järjestelyiden haasteena on koulupäivän aikana tapahtuvan toiminnan järjestäminen ja tapahtuman järjestelyihin vapaaehtoisten löytäminen (väh. 15hlöä). Seuran hallitus
päätti, että kyseessä olevaa koulupäivän aikaista tapahtumaa ei enää
järjestetä tulevana talvena, koska emme ole saaneet tästä tapahtumasta
lisää harrastajia seuratoimintaan. Oleellisempaa on järjestää tapahtuma,
jossa tapaa myös lasten vanhempia tapahtuman yhteydessä.

Kauden aikana toteutui neljä Keskimaa ulkoliikunta-/hiihtokoulu ryhmää
ja neljä Hippo -hiihtokoulu ryhmää. Tikkakoskelle saatiin muutaman
vuoden tauon jälkeen sekä Keskimaan että hippo -hiihtokoulutoiminta
järjestymään. Suksitaiturit sovelletun hiihtokoulun ryhmään ei tullut
osallistujia, eikä se toteutunut vielä tällä toimintakaudella.

Juniorivalmennus- ja hopeasomparyhmälle pidettiin ohjattuja harjoituksia 1-2 kertaa viikossa ympäri vuoden.

Nuorten harrasteryhmä aloitti toiminnan syksyllä 2019 ja talvella 2020
ryhmäläiset siirtyivät harjoittelemaan yhdessä hopeasomparyhmän
kanssa.

Nuorten valmennusryhmän ohjatut yhteisharjoitukset suunniteltiin yhdessä Akatemia valmennuksen kanssa yhteensopivaksi. Ryhmän harjoituksiin oli mahdollisuus osallistua myös muiden seurojen hiihtäjiä, jotka
kuuluvat Jyväskylän urheiluakatemiaan. Valmentajina toimivat Antti
Minkkinen ja Olli Tyrväinen.

Nuorten ja yleisen sarjan hiihtäjille seura järjesti kolme leiriä (Vuokatti
kesäkuu, Otepää heinäkuu ja Levi marraskuu. Hopeasompa ja nuorten
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lumileiri ei toteutunut Taivalkoskella. Leirivalmennuksesta vastasi Marko
Mänttäri.

Aikuisten Masters Team yhteisharjoituksia oli kesällä noin kerran viikossa
ja ryhmän toiminta ja harjoitusten vetäminen toimi ryhmän sisäisesti ilman vetäjäkorvauksia.
Syyskaudella oli lauantaisin koko seuran yhteinen sauvarinneharjoitus.
Toukokuussa järjestettiin myös koko seuran kotileiri.

Aikuisten ”Tärpit tekniikkaan” -hiihtokouluja (4krt ohjattu harjoitus) pidettiin yksi talven 2020 aikana. Joulukuulle suunniteltu ensilumen ladulla pidettävä aikuisten hiihtokoulu peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Osallistujia aikuisten hiihtokoulussa oli noin 35.

Seuran hallituksesta oli osallistujia Laajavuoren olosuhteiden kehittämispalaverissa sekä seura vastasi Laajavuoren kehittämissuunnitelman kyselyyn.

5.1 Kilpailutoiminta
Oleellisena osana seuratoimintaan kuuluu kilpailujen järjestäminen, jolla
on suuri taloudellinen merkitys seuran toiminnalle. Huonon lumitilanteen vuoksi sekä Covid-19 -pandemian jo nostaessaan päätään Jyväskylä
Ski Marathon jouduttiin perumaan sekä Nuorten Sm -hiihdot peruttiin
Suomen hallituksen asettaessa kokoontumisrajoituksia Covid-19 -viruksen leviämisen vuoksi. Myös seuran mestaruushiihdot jäivät pitämättä
Covid-19 -pandemian vuoksi. Kahden ison kilpailutapahtuman poisjääminen aiheutti ison taloudellisen loven seuran kassaan.

Seura järjesti kauden aikana seuraavat hiihtokilpailut:
Rullahiihtokilpailut 7.9.2019, kansalliset Ensilumenhiihdot 15.12.2019,
Nuorten SM-hiihtojen esikisat 11.1.2020, Hippo –hiihdot 29.2.2020 ja
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Jyväskylän koulujen väliset mestaruushiihdot 10.3.2020. Lisäksi järjestettiin kolme Tour De Jyväskylä Swix Cupin hiihtoa (Laajavuori 2x ja Tikkakoski). SM- esikisojen yhteydessä järjestettiin Parahiihto cupin osakilpailu. Järjestimme toisen kerran Laajavuoressa Jyväskylä Ski Mini Marathonin lapsille, joka keräsi huikeat 140 osallistujaa.

Keski-Suomen maakuntaviesti peruuntui huonon lumitilanteen vuoksi,
eikä Ski Jyväskylä näin ollen kasannut Jyväskylän joukkueita maakuntaviestiin.

Kuluneella toimintakaudella seuran urheilijoiden osallistuminen kilpailutoimintaan jäi useammalla ikäryhmällä vähäisemmäksi johtuen huonoista lumiolosuhteista ja tästä johtuvasta kilpailuiden peruuntumisesta.
Covid-19 -pandemian johdosta peruuntui mm. Hopeasompa hiihdot
sekä Yleisen sarjan SM hiihdot.

Kauden aikana seuramme urheilijat ennättivät kuitenkin järjestetyissä
kilpailuissa nauttimaan menestystä. Kauden aikana erityisesti seuran
nuoret hiihtäjät pärjäsivät kisarintamalla hyvin. Nuorten Sm hiihdoissa:
Sanni Räisänen N17 15km V 4., Markus Saaranen M17 20km V 5. , Annu
Pylkkänen N23 sprintti 4. ja Marika Aho N20 Sprintti 5. Viestihiihdossa
Nuorten SM- hiihdoissa M18 sarjassa Markus Saaranen, Antti Rolig ja
Luukas Siitonen hiihtivät pronssille. Sanni Räisänen valittiin Suomen
joukkueeseen Nuorten Pohjoismaiden mestaruushiihtoihin 24.-26.1.
Ruotsin Faluniin.

Seura palkitsi kuluneella toimintakaudella menestyneitä urheilijoita sekä
seuratoimijoita seuran palkitsemisjärjestelmän mukaisesti (liite1). Seuran parhaana hiihtäjä palkittiin Anita Kirvesniemi.
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Ski Jyväskylän hiihtäjistä Antti Rolig, Luukas Siitonen, Sanni Räisänen, Iiris Helander 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 kaksi yhteistä ohjaajapalaveria.
Leirityksiä oli kauden kuluessa Jyväskylässä, Vuokatissa, Otepäässä ja
Levillä.

6. Viestintä

Seuran viestinnässä oli käytössä nettisivut, sähköpostilista, Facebooksivut, instagram tili, whatsapp- ja nimenhuuto ryhmiä. Viestintäsuunnitelma jäi vielä tällä kaudella laatimatta.

7. Talous

Seuran talous on pysynyt vakaalla pohjalla. Kahden suuren tapahtuman
peruuntuminen oli kuitenkin iso takaisku. Toiminnan nopea sopeuttaminen kohti tulevaa kautta oli tehtävä ja tämä vaikutti mm. seuratyöntekijän kokoaikaisen työsuhteen muuttamista osa-aikaiseksi.

Toimintakaudella solmittiin uusia yhteistyökumppanuuksia mm. Enervit
ja Salomon.

Hallitus päätti tukea menestyneitä hiihtäjiä valmennustyöryhmän esityksen mukaisesti seurasopimuksella sekä nuoria hiihtäjiä haastaja - seurasopimuksella.

Ski Jyväskylä ry | Nevakatu 1 f 13, 40340 Jyväskylä | www.skijyvaskyla.fi

Talkootyötehtäviin osallistumiseen kannustettiin ja harjoitusryhmille luvattiin Jyväskylä Ski Marathonin tuloksesta 30% suhteutettuna ryhmän
talkookertoihin.

8. Muut asiat

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

Huhtikuussa saimme myönteisen seuratukipäätöksen toiminnanjohtajan
palkkaamiseksi suomen parhaaseen hiihtoseuraan.

Seuran toimistotilan myynti ei edennyt kuluneen kauden aikana eteen
päin.
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