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HIIHTOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Toimintalinja
Toimintalinjaukset, yleiset ohjeistukset sekä toiminnan kuvaus löytyvät jaoston
Internet-sivuilta. Toiminnan ohjauksen dokumentit on tarkennettu Tähtiseuraauditoinnin yhteydessä syksyllä 2020. Toiminnassa pyritään korostamaan
yhteisöllistä seuratoimintaa ja urheilijan polkua hiihtoseurassa, jonka perustana on
hiihtokoulutoiminta. Uusi Kymppiryhmä ja Junioriryhmä-niminen valmennusryhmä
kaventavat valmennusryhmien tasoeroa hiihtokoulusta Hopeasompa ryhmään
siirryttäessä.
Kauden hiihto-ohjelma
-

Energia-Hiihtokoulu tammi-maaliskuussa
Keinukallion Tykkihiihdot 10.1
Nuorten Pariviestit 7.2
Piirikunnalliset OP-CUP kilpailut 20.1, 3.2 ja 17.2
Sherwoodin mestaruushiihdot 17.2 (OP-CUP yhteydessä)
Lasten lumipäivä -tapahtumat 15.–16.2

Tavoitteet ja painopisteet
Tavoitteena on jatkaa valioluokan hiihtoseurana ja parhaiden nuorisoseurojen
joukossa. Mittareina voidaan pitää valtakunnallista Hopeasompa ja nuorten SMkilpailuiden
menestystä, hiihtolisenssien
sekä
hiihtokoululaisten määrää.
Tavoitteena on myös aktiivinen tapahtumien ja kilpailuiden järjestäminen.
Toimintaa
on
kehitetty
Olympiakomitean
Tähtiseura-auditointiprosessia
hyödyntäen, jonka kautta seura jatkaa lasten ja nuorten Tähtiseurana vuoteen
2023 saakka. Kehitysprosessin myötä on valmisteltu suuntaviivat toiminnalle
seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Tärkeimpänä päivitettynä osa-alueena on
valmennuksen
vahvistaminen,
jonka
ensiaskeleena
jaostoon
on
luotu
valmennusvastaavan työnkuva ja jatkettu yhteistyötä ulkoisten toimijoiden kanssa,
joiden kanssa toteutetaan ostopalveluna osa valmennustoiminnasta. Seuraavana
tavoitteena
on
uusien
henkilöiden
kouluttamista
valmentajatehtäviin.
Valmennustoiminnan kehittäminen on osa OKMn seuratukea saanutta kaksi vuotta
kestävää kehitysprojektia.
Keinukallio ja sen hiihto-olosuhteet ovat paikallistoiminnan kannalta elintärkeät.
Hiihtojaosto vastaa Keinukallion kiinteistöjen kuluista ja vuokraustoiminnasta,
mutta käyttöikänsä päähän tulleen kahviorakennuksen käyttökustannuksia pyritään
vähentämään ja vuoden 2021 aikana sopeuttamaan toimintaa siten, että
kahviorakennuksen käytöstä luovutaan. Aikaisempien vuosien tapaan jaosto on
sitoutunut tekolumen valmistukseen ja muuhun tarvittavaan yhteistyöhön Keravan
kaupungin kanssa koskien Keinukallion hiihto-olosuhteita. Tavoitteena on luoda
lumetussopimus liikuntapalveluiden kanssa ja muusta yhteistyöstä sopimus
kaupunkitekniikan kanssa.
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Talousarvio
Jaoston oma talousarvio on noin 47 000 euroa, joka koostuu pääosin valmennus- ja
ohjaus- sekä kilpailutoiminnan kuluista. Myös Keinukallion kiinteistöjen ylläpidosta
syntyy merkittäviä kustannuksia, jotka pyritään kattamaan kiinteistöjen tuotolla.
Varainhankinnan tärkeimpinä tulolähteinä oman kilpailu- ja tapahtumatoiminnan
lisäksi ovat talkoiden, yhteistyösopimuksien, hiihtokalenterin ja hiihtokahvion
tuotot. Toiminnan kulujen kattamiseen käytetään lisäksi URLUS-säätiön vuonna
2018 lahjoittamaa tukea ja kehitystyöhön OKMn ja URLUS-säätiön vuonna 2020
myöntämää tukea. Myönnettyjen tukien ja vahvan talkootoiminnan vuoksi
talousarvio on noin 5000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisellä talousarviolla
varaudutaan koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen toiminnallisten
tulojen osalta. Hiihtojaoston sisäisissä talousasioissa noudatetaan jaoston
talousohjetta.
Jaoston johtoryhmä
-

Tuomas Turunen, Jaoston puheenjohtaja
Antti Pylkkänen, Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Markus Airila, Taloudenhoitaja
Jari Kleemola, Johtoryhmän jäsen
Mari Sirèn-Koskinen, valmennus

Muut vastuuhenkilöt ja yhteystiedot: www.keravanurheilijat.fi/hiihto
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