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Keravan Urheilijat, hiihtojaosto:
Sähköposti: hiihto@keravanurheilijat.fi
Internet: http://www.keravanurheilijat.fi/hiihto

Näin me käytännössä toimimme

Lapset, nuoret ja kilpahiihtäjät edellä
Kilpahiihto on palkitseva, mutta erittäin vaativa laji niin harrastajalle itselle, kuin hänen
tukijoukoilleen. Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden ottaa hiihdon tarjoaman
haasteen vastaan ja tarjota parhaan mahdollisen tuen niille, jotka päättävät panostaa
lajiin. Siksi tärkeimmät toimintamuotomme ovat:

- Lasten hiihtokoulu, johon kaikille ikäryhmään kuuluville taataan yhtäläinen
mahdollisuus osallistua

- Korkeatasoinen ryhmävalmennus hiihtokoulusta ulos kasvaneille nuorille
- Korkeatasoinen ryhmä- ja yksilövalmennus yli HS-ikäisille hiihtäjille
- Varuste- ja leirituki aktiivikilpailijoille

Toimintamallimme ansiosta meidän ei ole tarvinnut asettaa lapsille, nuorille eikä
kilpahiihtäjillemme merkittäviä toimintamaksuja.

Vapaaehtoistyön voimannäyte
Toimintaamme pyörittää kilpahiihtäjistä ja heidän vanhemmistaan sekä muista
keskiuusmaalaisista hiihdonystävistä koostuva monikymmenpäinen vapaaehtoisten
joukko. Keinukallion hiihto-olosuhteita pidetään yllä yhdessä Keravan kaupungin kanssa.
Jaoston johtoryhmässä ja tiimien vetäjinä toimivat henkilöt ovat sitoutuneet
jatkuvaluontoiseen seuratyöhön, minkä lisäksi paljon laajempi joukko eri-ikäisiä
vapaaehtoisia on käytettävissä kerta- ja projektiluontoisissa talkootehtävissä. Iloinen
yhdessä tekemisen meininki näkyy myös ulospäin, ja saamme siitä hyväntuulista
palautetta hiihtokoululaisten vanhemmilta ja hiihtokahviossa asioivilta kuntoilijoilta.
Hiihtojaostoon onkin syntynyt voimakas imu, joka on tuonut mukaan toimintaan
runsaasti uusia perheitä Keravalta ja sen ympäristöstä. Vastuuvalmentajien
sitouttamiseksi voimme maksaa heille pientä korvausta. Lisäksi jaostoon on perustettu
uusi valmennusvastaavan tehtävä kaudelle 2021, jonka kautta valmennustoimintaa
pyritään kehittämään entisestään.

Varainhankintamme muotoja ovat

Yhteistyösopimukset ja tukijat
Johtoryhmä neuvottelee yhteistyösopimuksia paikallisten ja alueellisten yritysten kanssa
ja aktivoi myös jäsenistöä varainhankintaan, esimerkiksi myymään mainoksia jaoston
julkaisuihin. Toimintamme nykymuodossa ei olisi mahdollista ilman
yhteistyökumppaneita.

Olemme myös aktiivisia toiminnan kehittäjiä, jonka ansiosta olemme saaneet viime
vuosina kiitettävästi rahoitusta kehitystyöhön mm. URLUS-säätiöltä ja kausille 2021-
2022 on toteutuksessa OKM seuratukea saanut valmennustyön kehityshanke.

Kilpailu- ja tapahtumajärjestelyt sekä talkootoiminta
Haluamme olla aktiivinen hiihtoseura ja tuoda tapahtumia sekä kilpailuja eritasoisille
hiihtäjille sekä aktiivista toimintaa koko perheelle Keinukallion urheilupuistossa. Tämän
vuoksi olemme myös panostaneet hiihtostadionin infraan rakentamalla oman
tapahtumakontin mm. tulospalvelua ja tapahtumakuulutusta varten. Tapahtumien ja
kilpailujen tuotot käytetään seuran urheilijoiden valmennus- ja kilpailutoimintaan.
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Varainhankintamielessä pyrimme koordinoimaan ja järjestämään eritasoisia
varainhankintatalkoita, jotka ovat tärkeässä roolissa talouden ylläpidossa.

Aikuisten ja lasten hiihtokoulut
Aikuisten hiihtokoulut ovat sisällöltään varsinaisten painopistealueidemme ulkopuolella,
mutta ovat osoittautuneeksi toimivaksi varainhankinnan keinoksi, joka samalla edistää
seudun hiihtoharrastusta. Lasten hiihtokoulumaksut ovat matalat, mutta hyvinä vuosina
niistäkin jää kulujen jälkeen jonkin verran tuloa käytettäväksi valmennustoimintaan.

Keinukallion kahvio
Osana Keravan hiihto-olosuhteiden parantamista hiihtojaosto on sitoutunut hoitamaan
Keinukallion kahviota hiihtokaudella. Kahviosta onkin tullut suosittu hiihtäjien ja muiden
ulkoilijoiden virkistäytymispaikka ja se toimii samalla jaoston tulonlähteenä. Myyntiä
hoitaa jaoston jäsenistö talkootyönä ja vuorot pyritään jakamaan tasaisesti
mahdollisimman laajalle joukolle. Kahviorakennus on kuitenkin tullut käyttöikänsä
päähän ja Keinukallion aluekehityssuunnitelmassa kiinteistö on merkitty purettavaksi.
Tämän vuoksi tulevina kausina hiihtokahviotoimintaa joudutaan vähitellen ajamaan alas.

Viestintä
Jaostolla on omat kotisivut, joita pyritään ylläpitämään siten, että sivuilta löytyy aina
ajankohtaisimmat asiat. Kilpailukuulumisia viestintään pääasiassa Facebook ja Instagram
tiliemme kautta. Ajantasainen harjoituskalenteri ja viikoittaiset ajankohtaiset asiat
kulkevat pääosin nimenhuuto-sivuston kautta, jossa jaostolla on oma yhteisö. Tärkeimpiä
asioita ja ohjeita tiedotetaan myös sähköpostilla kaikille sähköpostinsa ilmoittaneille.
Teemme myös vuosittain ennen kauden alkua toimintakalenterin paperiversiona, joka
viestii toiminnastamme myös ulospäin. Toimimme kilpailukaudella myös tiiviissä
yhteistyössä paikallislehtien toimittajien kanssa.

Toimitsijarekrytointi ja palautteensaaminen
Kaikki hiihtojaoston tärkeimmät osa-alueet on jaettu pieniin tai hieman suurempiin
tiimeihin ja tiimeissä tehtäviä pilkotaan pienempiin osa-alueisiin jokaisen vapaaehtoisesti
toimivan henkilön ajankäytön mukaisesti. Tiimien vetäjät kuuluvat jaoston
vastuuhenkilöihin, jotka suunnittelevat toimintaa yhdessä johtoryhmän kanssa tai
puheenjohtajan kanssa. Kaikki toimintamme on avointa ja uudet sekä vanhat jäsenet
voivat ilmoittautua mukaan toimintaan.

Keväisin hiihtokauden jälkeen olemme keränneet palautetta jaoston toiminnasta, johon
jokaisella on mahdollisuus osallistua. Samalla keräämme tietoa jäseniltä sekä
urheilijoilta, kuinka asiat seurassa on hoidettu ja miten voimme parantaa toimintaamme.
Yhteisiä asioita käsitellään avoimesti myös jaoston tilaisuuksissa kuten kauden
päättäjäiset.


