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I YLEINEN OSA
1.1.

Visio 2020
”Suomen laadukkain liikuttaja vauvasta vaariin, harrastajasta huippu-urheilijaan”

1.2.

Arvot
•
•
•
•
•

1.3.

yhteisöllisyys
oikeudenmukaisuus
avoimuus
rehellisyys
suvaitsevaisuus

Toiminta-ajatus
Tarjoamme eri-ikäisille ihmisille mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja yhdessäoloon,
lasten ja nuorten kasvatukselliset näkökulmat huomioiden sekä edellytykset edetä maailman huipulle.
Ounasvaaran Hiihtoseura toimii jaostojensa kautta. Jaostot vastaavat varsinaisesta urheilutoiminnasta ja sen rahoituksen turvaamisesta. Seuran johtokunta muodostuu jaostojen yhdyshenkilöistä
(jaoston puheenjohtajista) ulkopuolisilla asiantuntijoilla täydennettynä. Johtokunnan kokoonpano
ja sen jäsenten lukumäärä päätetään seuran varsinaisessa kokouksessa. Puolet johtokunnasta on
vuosittain erovuorossa. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan toimikauden pituus on kaksi vuotta.
Seura kehittää toimintaansa hankkimalla aktiivisesti uusia jäseniä ja päivittämällä jäsenrekisteriä.
Talkooresursseja lisätään rekrytoimalla uusia talkoolaisia niin seuran sisäisesti kuin ulkoisestikin.
Uusi talkoorekisteri aktiivisessa käyttössä tapahtumien suunnittelussa. Lisäksi seuran toimintasäännöt päivitetään ja tarvittaessa uudistetaan.

1.4.

Avainalueet 2018 – 2019
1. Jäsennäkökulma
2. Talousnäkökulma
3. Yhteisöllisyyden näkökulma
4. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulma

1.5.

OUNASVAARAN HIIHTOSEURA RY:N ORGANISAATIO
VUOSIKOKOUS

JOHTOKUNTA 1 + 8

TOIMINNANJOHTAJA

HIIHTOJAOSTO

AMPUMAHIIHTOJAOSTO

MÄKIJAOSTO

SUUNNISTUSJAOSTO

VETERAANI
-KERHO

MAJA/
PUNAINEN
TUPA

II VARSINAINEN TOIMINTA (URHEILUTOIMINTA)
2.1. HIIHTOJAOSTO
2.1.1. Yleistä
Ounasvaaran Hiihtoseura pyrkii edelleen olemaan Suomen johtavia hiihtourheiluseuroja toiminnan
laajuuden ja laadun perusteella. Paikallisesti seuran rooli hiihtokulttuurin ylläpitäjänä on tärkeä. Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään harrastukseen ja ohjaamme kiinnostuneimmat kilpaurheilu-uralle. Seuraan pyritään luomaan valmennusjärjestelmä, johon tukeutuen lahjakkaat lapset
ja nuoret voivat halutessaan nousta kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle aikuisiässä. Talous
hoidetaan pääosin kilpailujen järjestämisestä saaduilla tuloilla. Hiihtojaosto ja seuran johtokunta ottaa
toimeksi neuvotella kaupungin kanssa yhteistyössä hiihdon liikuntapaikkojen kehittämisen kansainvälisten kisojen järjestämistä varten.
2.1.2. Hallinto
Hiihtojaoston operatiivista toimintaa johtaa 5-7 henkilöä käsittävä jaosto. Sen lisäksi jaoston yleinen
kokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päättämään sääntömääräisistä asioista ja merkittävästi jaoston toimintaan liittyvistä asioista. Jaostolla on ainakin seuraavat toimihenkilöt: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ilmoittautumisvastaava, nettivastaava, hiihtokouluvastaava ja valmennusvastaavat harjoitusryhmittäin. Lisäksi jaosto pyrkii laatimaan organisaation kilpailutoiminnan järjestämistä varten.

2.1.3. Varainhankinta
Varainhankinta hoidetaan talkootyöllä, kilpailujen järjestämisellä, tulospalvelutehtävissä, tekemällä
lehti jaoston toiminnasta, mainosten myynnillä, eri ikäryhmien omilla talkootuotoilla, kamapörssillä/avoimilla ovilla, Ullmax-tuotteita myymällä ja arpajaisilla.
2.1.4. Kilpailutoiminta
Jaosto järjestää yhdessä viiden muun seuran kanssa Musti-Cupin. Järjestetään kansalliset kisat, 95.
Konttisen kisat, FIS Santasport-race Ounasvaara tai Suomen Cup, sarjahiihdot ja OH:n mestaruuskisat.
2.1.5. Valmennus- ja yhteisharjoitustoiminta
10-ryhmälle, hopeasompaikäisille sekä kultasompa/yleisen sarjan hiihtäjille järjestetään yhteisharjoituksia. Tuetaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin leiriryhmiin valittuja. Hiihtojaosto järjestää
yhteisen päätösleirin Inarissa huhtikuussa.
2.1.6. Hiihtokoulu
Hiihtokoulun toiminta käynnistetään tulevana talvena aktiivisena ja lapsille pyritään tarjoamaan laadukasta hiihdonopetusta turvallisessa ja oppimiseen kannustavassa ilmapiirissä. Harjoitteet toteutetaan
hiihtotaitotason mukaisissa ryhmissä, osaavien aikuisten ja vanhimpien junioreiden johdolla. Hiihtoharrastuksessa mukana olevien lasten määrä pyritään säilyttämään edelleen maamme korkeimmalla
tasolla.
Hiihtokoulun kausi käynnistyy ilmoittautumisella lokakuun alussa, ulkoharjoitukset tulevat mukaan
marraskuun alussa. Hiihtämään siirrytään lumitilanteen niin salliessa.
Kauden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan omia leirejä.
Jaosto järjestää kauden aikana sarjahiihdot, vetovastuu on hiihtokoululla sekä muilla harjoitusryhmien
vetäjillä, viiden seuran yhteinen Musti-Cup suunnattuna lähinnä alle 8-16 vuotiaille. Lisäksi lapsia kannustetaan mukaan kilpahiihtotoimintaan. Hiihtokoululaiset jaetaan harraste- ja kilpahiihtoryhmiin lasten omien motiivien ja taitotason perusteella.
Kymppiryhmän toimintaa tullaan jatkamaan. Kilpahiihtoa aktiivisesti harrastavien 8-12–vuotiaiden lasten valmennus- ja leiritystoimintaa kehitetään edelleen. Yhteistyötä Hopeasompa -ryhmän kanssa pyritään samaan alulle esim. yhteisen leiripäivän kautta.
Hiihtokoululaisten vanhempia kannustetaan mukaan seuratyöhön ja yhteisiin talkoisiin. Hiihtokoulun
ohjaajille ja valmentajille järjestetään tarpeenmukaista koulutusta kauden aikana.

2.1.7. Koulutustoiminta
Hiihtojaoston jäsenistöä koulutetaan valmennus- ja hiihdonohjaajakurssilla, järjestyksenvalvojakursseilla sekä teknisen asiantuntijan koulutuksella. Hiihtojaosto maksaa kursseja velvoitteena kurssille
osallistujalle sitoutuminen seuratoimintaan. Tarpeen mukaan annetaan suksien voitelu- ja välineopastusta.
2.1.8. Tiedostustoiminta
Tiedotus hoidetaan kokouksissa, puhelimitse, sähköpostilla, tiedotteilla nettisivuilla ja Lapin Kansan
urheilumuistiossa. Nimenhuutoa käytetään tiedottamiseen. Jaosto jakaa aktiivisesti jaoston toiminnasta koostettua esitettä.
2.1.9. Mieshiihto
Ounasvaaran Hiihtoseuran toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle 2018 – 2019 sisältää samat tavoitteet kuin aikaisemminkin. Urheilullinen tavoite sekä SM-viestissä että Suomen Cupissa on päästä kolmen parhaan joukkoon. Henkilökohtaisissa kilpailuissa vastuu on edelleen yksittäisillä urheilijoilla,
mieshiihdon hoitaessa talouden ja muun huollon parhaan mukaan. Leiritystä lisätään aikaisemmista
vuosista yhdellä kymmenen päivän leirillä.
Mieshiihtoa brändätään OH Ski Team -markkinointinimen alle.

2.2. AMPUMAHIIHTOJAOSTO
2.2.1. Yleistä
Ounasvaaran Hiihtoseuran ampumahiihto pyritään pitämään seuraluokittelussa kymmenen parhaan
seuran joukossa. Ampumahiihtojaosto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään harrastukseen ja ohjaamme kiinnostuneimmat kilpaurheilu-uralle. Harrastuksen pariin pyritään saamaan koko
ajan lisää harrastajia aktiivisella toiminnalla.
2.2.2. Hallinto
Ampumahiihtojaoston operatiivista toimintaa johtaa 5-7 henkilöä käsittävä jaosto. Sen lisäksi jaoston
yleinen kokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päättämään sääntömääräisistä asioista ja
merkittävästi jaoston toimintaan liittyvistä asioista. Jaostolla on ainakin seuraavat toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, valmennusvastaava ja ampumaratavastaava.
2.2.3. Varainhankinta
Varainhankinta hoidetaan talkootyöllä, kilpailujen järjestämisellä, mainosten myynnillä ja yhteistyösopimuksilla.
2.2.4. Kilpailutoiminta
Urheilijat osallistuvat kansallisiin kilpailuihin, aluemestaruuskilpailuihin, SM-hiihtoihin ja SMampumahiihtokisoihin sekä SM-ampumajuoksukilpailuihin ja SM-rulla-ampumahiihtokisoihin. Lisäksi
järjestetään omia Toramo Cup-kilpailuja. Ampumahiihdossa pyritään järjestämään kansalliset ensilumen kilpailut. Lisäksi järjestetään ampumahiihdon ja -juoksun PSM-kilpailut.
2.2.5. Valmennus- ja leiritoiminta
Ohjattuja harjoituksia järjestetään kaksi kertaa viikossa, lisäksi ampumahiihtäjät osallistuvat maastohiihdon valmennusryhmiin. Järjestetään leirejä ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan leiriryhmiin valittuja. Valmennuksesta OH:ssa vastaavat koulutetut valmentajat ja ohjaajat. Ollaan aktiivisesti mukana
ampumahiihtoliiton toiminnassa kehittämässä valmennusta ja leiritoimintaa myös Lapissa. Kehitetään
Toramon aluetta niin, että se houkuttelee maksavia ampumahiihdon harrastajia ja ah leiriläisiä muualtakin kuin omasta seurasta.
2.2.6. Ampumahiihtokoulu
Järjestetään ampumahiihdon tutustumiskertoja. Pyritään järjestämään erityisesti uusille harrastajille 68 kertaa kestävä ampparikoulu. Tavoitteena on esitellä lajia ja saada uusia innokkaita harrastajia.
2.2.7. Koulutustoiminta
Ampumahiihtojaoston jäsenistöä koulutetaan valmennuskursseilla, järjestyksenvalvojakursseilla, hygieniapassikoulutuksella sekä teknisen asiantuntijan koulutuksella tarpeiden ja resurssien mukaan.

Tarpeen mukaan annetaan suksien voitelu- ja välineopastusta sekä aseenhuoltokoulutusta. Koulutuksessa ollaan aktiivisesti yhteydessä ampumahiihtoliittoon ja pyritään järjestämään valmentajakoulutuksia Rovaniemellä.
2.2.8. Tiedotustoiminta
Tiedotus hoidetaan kokouksissa, Nimenhuudossa, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa,
tiedotteilla nettisivuilla ja Lapin Kansan urheilumuistiossa. Jaosto jakaa aktiivisesti jaoston toiminnasta
koostettua esitettä.

2.3. MÄKIJAOSTO
2.3.1. Yleistä
Mäkijaoston tehtävänä on mäkihypystä ja yhdistetystä innostuneiden urheilijoiden tukeminen ja kannustaminen heidän omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Jaosto järjestää urheilijoille harjoitteluolosuhteet, tarjoaa valmennustukea ja pyrkii taloudellisten mahdollisuuksien mukaan auttamaan urheilijoitaan urallaan eteenpäin.
Mäkijaoston tulevaisuuden ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä olisi saada harrastajamäärät kasvamaan mäkikoulussa kauden aikana.
2.3.2. Hallinto ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja/Tiedottaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Mäkikouluvastaava
Mäkivastaava
Johtokunnan edustaja
Valmennusvaliokunnan jäsen

Ali Hoikkala
Matti Saari
Marja Lempiäinen
Marja Lempiäinen
Moniurheilukoulu / rehtori Jukka Ylipulli
Marko Haarala / Matti Saari
Ali Hoikkala
Tapio Kallunki

2.3.3. Varainhankinta
Ensisijaisesti mäkijaoston toiminta perustuu Rovaniemen kaupungin kanssa tehtyyn HS100 huoltosopimukseen. Ensilumen aikaan tapahtuva mäkimyynti on myös oleellinen varainhankintamuoto.
2.3.4. Valmennus- ja leiritoiminta
Mäkijaosto järjestää leirejä tulevan kauden aikana taloudellisten resurssien mukaan. Maajoukkueurheilijat leireilevät kauden aikana sekä kotimaassa että ulkomailla Suomen Hiihtoliiton määräämin edellytyksin. Nuorten valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden leirejä tuetaan jaoston toimesta vain erillisillä päätöksillä.
2.3.5. Kilpailutoiminta
Kauden aikana järjestetään seuran ja mäkijaoston toimesta seuraavat kilpailut:
•
Ensilumenkisat, mäki ja yh, 10.11.2018
•
Hannu Manninen Cup kevät talvella 2019
2.3.6. Tiedotus
Mäkijaosto tiedottaa toiminnastaan ensisijaisesti seuran omilla kotisivuilla. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi sähköpostiviestinnällä, Facebookin ryhmässä ja Whatsapp-ryhmän kautta.

Medialle suunnattu tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti seuran toimiston kautta. Jaosto jakaa aktiivisesti jaoston toiminnasta koostettua esitettä.
2.3.7. Muuta
Mäkijaosto jatkaa tulevan kauden aikana Ounasvaaran pienten hyppyrimäkien kunnostamista yhdessä
Rovaniemen kaupungin kanssa. Syksyn 2019 aikana olisi tarkoitus kunnostaa k15 ja k28 sekä k36 kesähyppykuntoisiksi.
Mäkikoulua kehitetään monipuolisemmaksi yhteistyössä Santasportin moniurheilukoulun kanssa.

2.4. SUUNNISTUSJAOSTO
2.4.1. Yleistä
Jaoston avainalueet ovat:
1. suunnistuskoulu-, nuorisosuunnistus- ja junnurastitoiminta
2. kunto- ja työpaikkasuunnistus, aikuisliikunta (Ounasrastit), joihin osallistujien aloituskynnystä
madalletaan järjestämällä starttikursseja.
3. hiihtosuunnistus
4. Jukolan valmistelut sekä SM-viestit
2.4.2. Hallinto
Jaoston toimintaa johtaa hallitus, jonka valitsee jaoston vuosikokous. Jaoston toiminta on jaettu vastuualueisiin.
2.4.3. Varainhankinta
Varainhankinta perustuu talkootyöhön. Tavoitteena on edelleen kehittää jaoston osaamisalueisiin perustuvaa talkootyötä, mm. ajanotto-, tulospalvelujen ja suunnistusharjoituspakettien myyntiä sekä
suunnistuskilpailujen, aikuisten suunnistuskoulun ja Ounasrastien järjestämistä. Lisäksi solmitaan yhteistyösopimuksia eri tahojen kanssa.
2.4.4. Kilpailutoiminta ja jaoston maksama tuki kilpailijoille
Jaoston suunnistajat osallistuvat alueellisen, kansallisen ja SM-tason kilpailuihin. Kilpailullisena tavoitteena on säilyttää asema yhtenä maan parhaana seurana sekä nuoriso että aikuissuunnistuksessa. Jukolaan ja Venlojen viestiin osallistutaan useilla joukkueilla.
Jaoston maksamat osallistumismaksut ja matkakulut kaudelle 2018 – 2019
Jaosto maksaa seuraavat kulut:
•

Kaikki nuorten kilpailumaksut maksetaan halvimman taksan mukaan.

•

Kaikki viestikilpailuiden osallistumismaksut maksetaan seuran edustusjoukkueille.

•

Hiihtosuunnistuksen edustusryhmän kulut korvataan erillisten periaatteiden mukaan. Jaoston hallitus päättää viimeistään lokakuussa edustusryhmään valitut henkilöt ja korvausperiaatteet.

•

Mikäli seuran urheilijoita valitaan kansainvälisiin edustustehtäviin, niin heidän kulukorvauksiaan
korvataan jaoston hallituksen vuosittain päättämällä tavalla.

•

Junioreiden VOL-leiri korvataan kokonaisuudessaan (1/vuosi).

•

Jukolan bussikuljetuksen maksaa jaosto.

•

Jaosto korvaa oman auton käytöstä 0,15 €/km erityistapauksissa kuten pitkää matkustusta vaativissa talkoissa ja seuran edustustehtäviin liittyvistä matkoista.

•

Oman moottorikelkan käytöstä korvataan 0,50 €/kilometri ja muut kulut sovitaan tapauskohtaisesti.

•

Muista osallistumismaksujen korvaamisesta päättää hallitus. Tavoitteena on kaikkien osa-alueiden
tasapuolinen tukeminen taloudellisten resurssien mukaan.

2.4.5. Kilpailutoiminta
Suunnistuskoululaiset osallistuvat kaudella 2018 – 2019 järjestetysti seuraaviin tapahtumiin:
•
•
•
•
•

Minimaakuntaviesti
KLL
Nuorten Jukola
Oravatonni
Nuorisoviesti

Lisäksi aikuiset osallistuvat laajalla rintamalla kisoihin omatoimisesti.
2.4.6. Kilpailujen järjestäminen
Kilpailujen järjestämisessä pääpaino on Napapiiri-Jukolan 2020 valmisteluissa ja vuoden 2018 kesäsuunnistuksen R1 ja R2 SM-viestien menestyksellisessä hoitamisessa 15.9.2018.
Talvella 2019 aloitetaan vuoden 2020 opiskelijoiden hiihtosuunnistuksen MM-kilpailujen esivalmistelut. Päävastuu kisajärjestelyistä on Santasportilla. Suunnistusjaosto vastaa urastosta ja radoista.
2.4.7. Valmennus- ja leiritoiminta 2018
Toukokuusta elokuun loppuun on palkattuna OKM:n tuella seuratyöntekijä, jonka vastuulla pääosin on
lasten ja nuorten toiminta. Palkkausta on tarkoitus jatkaa keväällä 2019 jaoston omilla varoilla. Aloitteleville lapsille järjestetään lasten suunnistuskoulu keväällä. Suunnistuskoulu sisältää aloittelijoille
suunnattuja harjoituksia rakennetussa ympäristössä. Lasten ja nuorten kilparyhmien (ässät ja NuJu)
valmennus- ja leiritoiminta koostuu Leimaus-leiristä, sekä muista lyhyemmistä paikallisista harjoituksista. Kannustaminen kansallisiin kilpailuihin on osa valmennustoimintaa maastopankin kartuttamiseksi. Leimaus-leirille osallistutaan suurella joukolla.
Aikuisille järjestetään seuratyöntekijän toimesta yhteisharjoituksia ja mahdollinen Jukola-koulu. Keväällä 2019 järjestetään aloittelijoille tarkoitettu aikuisten suunnistuskoulu.
2.4.8. Koulutustoiminta
Tavoitteena on jatkaa suunnistajien kouluttautumista valmennus-, ratamestari-, kartoitus- ja kilpailujen järjestämistyöhön. Lisäksi järjestetään aikuisten ja lasten suunnistuskoulu. Koulutuskustannuksiin
pyritään osallistumaan talouden mahdollistamalla tavalla. Erityisesti ratamestarikoulutukseen on tarpeen saada lisäystä tulevien suurtapahtumien ratamestaritoiminnan varmistamiseksi.
Suunnistuskoulun vanhempia ja muita jaoston jäseniä kannustetaan osallistumaan Suomen suunnistusliiton valmennuskoulutukseen tukemalla koulutuksiin osallistumista merkittävästi.

2.4.9. Tiedotustoiminta
Jaoston sisäinen tiedotus ja kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuvat pääosin Internet-sivujen kautta
sekä sosiaalisen median kautta. Ulkoiseen tiedotukseen käytetään nettisivujen lisäksi paikallislehtiä.
Jaosto jakaa aktiivisesti jaoston toiminnasta koostettua esitettä.
2.4.10. Kartoitustoiminta
Ounasvaaran Hiihtoseuran sekä Rovaniemen kaupungin teknisen viraston ja nuoriso- ja liikuntapalvelukeskuksen yhteistoimin laadittu Rovaniemen alueen suunnistuskarttasuunnitelma vuodelle 2018.
Kartoituksen toimintasuunnitelma sisältää suunnistuskarttojen ja yhden sprinttikartan päivittämisen iltarastitoiminnan ja Jukola-harjoitusten tarpeisiin, symbolimuunnoksen olemassa oleville kartoille, yhden koulun opetuskartan tuottamisen sekä Ounas- ja Junnurastien karttojen tulostamisen.
Vuodelle 2020 Napapiiri-Jukolan sekä sen esikilpailuna järjestettävien suunnistuksen kaikkien sarjojen
SM-VIESTIEN 2018 kilpailukarttakokonaisuuden tuottaminen toteutetaan seuran ja Rovaniemen kaupungin kanssa sovittavina erillishankkeina 2015 – 2020.
Hannu Haasen muistorahaston varoilla toteutetaan kesällä 2019 kartoitusprojekti. Kohteen valinta ja
valmistelevat työt aloitetaan talvella 2018 – 2019.

2.5. VETERAANIKERHO
Veteraanikerho toimii OH:n veteraanijäsenten yhdyssiteenä. Kerhon tarkoituksena on edelleenkin aktivoida jäsenistöään tarjoamalla heille yhteisiä tilaisuuksia, informoimalla liikuntaan ja urheiluun liittyvissä sekä seuran tämän päivän toimintaan liittyvissä asioissa. Toiminnan avulla toivotaan seuran jäsenyyden säilyvän aktiivivuosien jälkeenkin ja osaltaan olla auttamassa seuran vireää toimintaa. Tilaisuuksiin pyritään löytämään mielenkiintoisia aiheita ja esitelmöitsijöitä. Nuorille urheilijoille jaetaan
edelleenkin stipendejä. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan levittämällä tietoa veteraanikerhon toiminnasta. Pyritään saamaan mahdollisimman paljon kerholaisia valmistelutöihin Jukola 2020 tapahtumaan.
Vuoden 2018 Jukolan viestin jälkeen 19.6.2018 ohjelmassa on kesäinen tapaaminen. Mikko Ojanaho
pitää mielenkiintoisen esityksen poikansa, huippusuunnistaja Ollin oppivuosista lapsuudesta lähtien,
monen urheilulajin harrastajasta huippusuunnistajaksi ja moninkertaiseksi junioreiden maailmanmestariksi. Tapaamisessa nautitaan perinteiden mukaisesti seuran tarjoamia, Tellen tekemää lohisoppaa ja
kampanisukahvit.

2.6. VALMENNUS- JA KEHITTÄMISRYHMÄ VALKE
Valke koostuu OH:n edustajista. Se toimii koordinaattorina eri lajien valmennuksen, siihen liittyvän
koulutuksen sekä urheilija-asioiden osalta.
Keskeisiä tehtäviä 2018 – 2019 ovat:
• esitykset urheilijastipendeistä ja lajien parhaista urheilijoista
• esitykset jaostojen valmentajille ja toimitsijoille jaettavista tunnuspalkinnoista
• ajankohtaisten teematilaisuuksien järjestäminen
• yhteistyö Lapin Urheiluopiston kanssa

2.7. NAPAPIIRI-JUKOLA 2020
Ounasvaaran Hiihtoseura ry järjestää maailman arvostetuimman suunnistusviestitapahtuman ja Suomen
suurimman liikuntatapahtuman, Jukolan Viestin 2020 nimellä Napapiiri-Jukola 2020. Tapahtuman järjestäminen hoidetaan OH:ssa koko seuran erillisprojektina.
Ounasvaaran Hiihtoseura tapahtuman järjestäjänä vastaa projektista ja toteuttaa sen tiiviissä yhteistyössä
Rovaniemen kaupungin, muiden tukijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä alueen ja koko maakunnan
muiden toimijoiden kanssa. Osuusisännyyksiä hankitaan yhteensä 11, joista Puolustusvoimien lisäksi vahvistuneita on jo Santasport Finland Oy ja Lapland Hotels Oy.
Järjestelytoimikunta valiokuntineen ovat järjestelyissä hyvässä vauhdissa.
Napapiiri-Jukola 2020 missio on kaikkien aikojen onnistuneimman ja eksoottisimman Jukolan Viestin järjestäminen. Tavoitteena on toteuttaa projekti Jukolan Viestin tapahtuman perinteitä kunnioittaen, mutta samalla sitä uudistaen ja kehittäen. Päämääränä on onnistua tapahtuman toteutuksessa sekä kilpailullisesti,
teknisesti, toiminnallisesti, sisällöllisesti että myös taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla.
Napapiiri-Jukolan Pääsihteeri Sami Leinonen aloittaa tehtävässään kokoaikaisesti 1.10.2018 ja ottaa päävastuun tapahtuman koordinoinnista.

III SEURAN VARAINHANKINTA
3.1. Yleistä
Varainhankinnan kulmakiviä ovat Punaisen Tuvan vuokraustoiminta sekä yhteistyökumppanuuksien lisääminen. Kumppanuuspaketteja hyödynnetään jatkossakin ja tarvittaessa muokataan vastaamaan
kumppanin toiveita ja tarpeita. Lisäksi kannatustuotteiden aktiivinen myynti ja uusien kaupallisten
tuotteiden suunnitteleminen on osa varainhankintaa.
Markkinointi pidetään aktiivisena sekä digikanavissa, fyysisinä esitteinä että tarvittaessa painetussa
mediassa. Toimisto suunnittelee ja tuottaa eri materiaaleja seuran ja jaostojen tarpeiden mukaan.
Seuran tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen tuhanteen jäseneen tulevan kauden aikana. Lisäksi
seura kehittää talkootoimintaa uuden jäsenrekisterin avulla, rekrytoimalla uusia talkoolaisia niin jäsenistöstään kuin seuran ulkopuoleltakin.
Tulevalla kaudella tavoitteena on päivittää seuran toimintasääntöjä vastaamaan tämän päivän tarpeita
ja toimintaa.
3.2. Punainen Tupa
Seura vuokraa hallinnassaan olevaa Punaista Tupaa. Markkinointia tehostetaan entisestään eri kanavissa. Päätavoitteena on edelleen lisätä Punaisen Tuvan tunnettavuutta, nostaa myyntiä ja sitä kautta
hakea seuralle varainhankinnan kasvua.
Punaisella Tuvalla toimii myös PopUp-henkisesti OH Café, jonka toiminnalla pyrimme saamaan lisää
kävijöitä Tuvalle ja tuomaan Tuvan tunnettuutta entistä enemmän ihmisten tietoisuuteen.
3.3. Ounasvaaran Maja
Ounasvaaran Maja on kiinteistönä Ounasvaaran Hiihtoseura ry:n omistuksessa. Vuokralaisena Majalla
jatkaa A.C. Shine Oy.

IV TALOUS
Budjetti liitteenä

