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Tavoitteet kaudella 2020 ja niiden toteutuminen

1. Olosuhteisiin vaikuttaminen ja kaupunkiyhteistyö

Kaupungin kanssa tulee sopia säännöllisestä yhteydenpidosta sekä latupohjien
ja latujen kunnossapidosta nykyistä suunnitelmallisemmin. Tykkilumiladun
tekeminen tulisi saada kiinteäksi osaksi Keinukallion liikuntapaikkasuunnitelmaa
ja seuralle rooli tulevien kehityssuunnitelmien kommentointiin ja suunnittelun
osallistumiseen mm hiihtostadionin rakentaminen ja tulevan stadionrakennusten
tilat niin, että hiihtoseuralla on myös jatkossa toimintamahdollisuudet.

Toteutuminen: Kaupunki on sitoutunut Keinukallion kehityssuunnitelmaan,
jossa tärkeänä osana on mukana maastohiihdon lajitarpeet valtuuston
päättäminen varojen ja resurssien puitteissa. Erittäin huonona lumitalvena
tykkilumiladun ylläpitäminen onnistui yhteistyössä ja kauden aikana saatiin
sovittua toimenpiteet yhteistyösopimuksen valmistelusta, joka antaisi seuralle
jatkuvuuden tunnetta ja jolla yhteisesti tunnistettaisiin talkootyön arvo hiihto-
olosuhteiden ylläpitämisessä.

2. Oman valmennustoiminnan kehittäminen (tarkemmat sisällöt ja enemmän
tehoja seuraharjoitteluun)

Toteutuminen: Seuraan perustettiin valmennusvastaavan tehtävänkuva, josta
solmittiin yhteistyösopimus. Valmennustyöstä ja sen suunnittelusta maksettiin
korvausta. Valmennustoiminta kehittyi ja seuraharjoituksien organisointi kehittyi
suunnitelmallisemmaksi. Urheilijoille tehtiin harjoituskaudella erilaisia kyselyjä,
joilla kartoitettiin tarkemmin urheilijoiden tarpeita. Uutena valmennuspestinä
toteutettiin myös ns Kymppiryhmän valmennus, jonka ohjauksesta maksettiin
korvausta. Toiminnan myötä alle Hopeasompa ikäisten lukumäärä
seuraharjoittelussa nousi aikaisemmista vuosista.

3. Seurana toimiminen kisapaikoilla ja yhteisten järjestelyiden parantaminen

Mahdollisten yhteiskilpailuiden nimeäminen joihin valmistautumista voitaisiin
suunnitella yhteisöllisemmin mm ”kisaorganisaattori”, voiteluvinkkien ja tiedon
jakaminen sekä some-näkyvyyden parantaminen.

Toteutuminen: Kilpailukausi oli erittäin haastava johtuen lumiolosuhteista.
Toiminnan kehittäminen oli hankalaa, koska käytännössä mentiin olosuhteiden
pakottamana viikko kerrallaan. Toiminta ei juurikaan kehittynyt, mutta pysyi
aikaisempien kausien mukaisena. Nuorten kannalta tärkeimpiin kilpailuihin
tehtiin yhteiset majoitusvaraukset, nimettiin joukkueenjohtajat ja annettiin
valmistautumis- sekä voiteluapua. Voiteluapua annettiin etenkin kaikille uusille
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kansallisiin ja am-tason kilpailuihin osallistuville ja sen koettiin madaltavan
kynnystä lähteä mukaan kilpailemaan.

4. Toiminnan kehitys mm. vuosikello, seuratehtävien kirjaukset ja
perehdytysohjeet

Aloitetaan työstäminen kauden aikana osana Tähtiseura-auditointia ja
seurakäsikirjan päivittämistä. Kirjataan ylös seuratöitä, jolloin uusilla henkilöillä
helpompi kantaa vastuuta eri tehtävistä.

Toteutuminen: Osa-alueen kehittäminen ei parantunut. Erittäin huonosta
lumitalvesta huolimatta lähes kaikki toimintasuunnitelman mukainen ohjelma
voitiin kuitenkin järjestää vaikka toiminnan toteuttamisessa mentiin käytännössä
viikko kerrallaan ilman tarkempaa tietoa tulevasta.


