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YLEINEN OSA
1.1.Visio
”Suomen laadukkain liikuttaja vauvasta vaariin, harrastajasta huippu-urheilijaan”
1.2.Arvot
·
yhteisöllisyys
·
oikeudenmukaisuus
·
avoimuus
·
rehellisyys
·
suvaitsevaisuus
·
perinteiden vaaliminen
1.3.Toiminta-ajatus
Tarjoamme eri-ikäisille ihmisille mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja
yhdessäoloon, lasten ja nuorten kasvatukselliset näkökulmat huomioiden sekä
edellytykset edetä maailman huipulle.
1.4.Hallinto ja kehitystyö
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 varahenkilö.
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. Hyödynnämme Jukolan talkoorekisteriin ilmoittautuneita
talkoolaisia tapahtumien suunnittelussa.
Viime tilikauden aikana määritetty tavoite Tähtiseuraksi pääsemiseksi on edelleen
kesken. Tähtiseuratyö edellyttää myös seuratason kehitystyötä, jonka myötä
toimintavuoden aikana seuran on käynnistettävä strategiatyö ja tuotettava siihen
pohjautuva toimintakäsikirja. Lisäksi on määritettävä urheilijapolku ja päivitettävä
valmennuslinjaus. Nämä tulee ottaa osaksi strategiatyötä.
Seurassa käynnistetty viestinnän kokonaisuudistus vastaa myös Tähtiseuratyön
tarpeisiin. Se tulee kytkeä tiiviisti osaksi strategiatyötä, jotta strategiatyön onnistuminen
kyetään varmistamaan.
Seuran toimintasääntöjen uudistus viedään tilikauden aikana loppuun. Tilikauden 20212022 aikana on selvitetty uusia vaihtoehtoja seuran jäsenrekisterille. Vaatimuksen aon
etenkin manuaalisen työn vähentäminen ja jäsenmaksulaskutuksen ja -seurannan
automatisointi. Toimintakaudella 2022-2023 määritetään uudistuksen tarve.
Myös seuran taloushallinnon digitalisointi on tärkeä kehityskohde. Toimintakaudella
2022-2023 jatketaan uusien järjestelmävaihtoehtojen kartoitusta.
1.5.Avainalueet 2022-2023
1. Jäsennäkökulma
2. Talousnäkökulma
3. Jatkuvan parantamisen näkökulma
4. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulma

HIIHTOJAOSTO

HIIHTOJAOSTO
1. Yleistä
Ounasvaaran Hiihtoseura pyrkii edelleen olemaan Suomen johtavia hiihtourheiluseuroja
toiminnan laajuuden ja laadun perusteella. Paikallisesti ja maakunnallisesti seuran rooli
hiihtokulttuurin ylläpitäjänä on erityisen tärkeä. Hiihtojaosto hakee Tähti-seura statusta
(lapset ja nuoret) tulevana kautena.
Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään harrastukseen ja autamme oman
urheilijapolun rakentamisessa. Seurassa jatketaan valmennusjärjestelmän kehitystyötä,
johon tukeutuen lahjakkaat lapset ja nuoret voivat halutessaan nousta kansalliselle ja
kansainväliselle huipputasolle aikuisiässä.
Jatkamme jäsenmaksuissa kausimaksutoimintaa ja toimimme kokonaisuudessaan
Suomisportin ylläpitämissä ilmoittautumis- ja ylläpitojärjestelmissä. Hiihtojaosto
varautuu uusimaan ajanottojärjestelmän.
Talous hoidetaan pääosin kilpailujen järjestämisestä ja kausimaksuilla saaduilla tuloilla.
Pyrimme saamaan uusia vanhempia aktivoitumaan jaoston toimintaan, jotta
talkootoiminta pysyisi vakaalla pohjalla.
2. Hallinto
Hiihtojaoston operatiivista toimintaa johtaa 5-7 henkilöä käsittävä jaosto. Sen lisäksi
jaoston yleinen kokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa päättämään
sääntömääräisistä asioista ja merkittävästi jaoston toimintaan liittyvistä asioista.
Jaostolla on ainakin seuraavat toimihenkilöt: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
ja
rahastonhoitaja
sekä
nettisivuvastaava,
kisailmoittautumisvastaava,
huoltokoppivastaava sekä hiihtokoulu- että valmennusvastaavat harjoitusryhmittäin.
3. Harrastus- ja valmennustoiminta sekä leiritys- ja valmentajien koulutustoiminta
3.1. Harrastus- ja valmennustoiminta
Hiihtokoulun toiminta järjestetään tulevana talvena edellisvuoden tapaan ja lapsille
pyritään tarjoamaan laadukasta hiihdonopetusta turvallisessa ja oppimiseen
kannustavassa ilmapiirissä. Harjoitteet toteutetaan hiihtotaitotason mukaisissa ryhmissä,
osaavien aikuisten ohjauksessa leikinomaisuutta korostaen. Hiihtokoulun ohjaajille
järjestetään koulutus kauden aluksi. Hiihtoharrastuksessa mukana olevien lasten määrää
pyritään lisäämään edellisvuodesta. Tavoitteena 100 hiihtokoululaista.
Hiihtokoulun kausi käynnistyy ilmoittautumisella elokuussa. Hiihtämään siirrytään
marras-joulukuussa. Kausi jatkuu aina huhtikuun 2023 alkuun.

10-ryhmän, 12-ryhmän ja Hopeasompa-ryhmien toimintaa tullaan jatkamaan. Nuorten
aikuisten ja aikuisten (17+) hiihtoa kehitetään aktiivisemmaksi ja houkuttelevammaksi.
Kilpahiihtoa aktiivisesti harrastavien 8-16 –vuotiaiden lasten valmennus- ja
leiritystoimintaa kehitetään edelleen. Yhteistyötä 10-, 12-ryhmän ja Hopeasompa ryhmien kanssa pyritään kehittämään edelleen esimerkiksi yhteisten leiripäivien ja saliharjoitusten kautta.
Tavoitteena on luoda yhteinen kausisuunnitelma hiihtoliiton julkaiseman suunnitelman
pohjalta, joka julkaistaan kesän aikana, ennen uuden kauden alkua. Lisäksi luodaan
yhteinen drive-kansio, johon valmentajat suunnittelevat teemaan liittyviä harjoituksia,
joita voidaan myöhemmin hyödyntää.
3.2. Leiritystoiminta
Tavoitteena on järjestää kahdesta kolmeen leiriä kauden aikana yhteistyössä
SantaSportin kanssa. Hiihtojaosto järjestää ja tukee mahdollisuuksien mukaan yhteistä
päätösleiriä. Lisäksi tuetaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin
leiriryhmiin valittuja.
Yhteistyön tiivistäminen Urheiluopiston ja Akatemiavalmennuksen sekä Lapin Hiihto ry:n
kanssa on erityisen tärkeää seuran laadukkaan toiminnan kehittämiseksi.
3.3. Valmentajien koulutustoiminta
Hiihtojaoston valmentajia, ohjaajia ja jäsenistöä koulutetaan valmennus- ja
hiihdonohjaajakurssein sekä järjestyksenvalvoja- että teknisen asiantuntijakoulutuksin.
Hiihtojaosto maksaa osin tai kokonaan koulutusmaksut (velvoitteena kurssille
osallistujalle on sitoutuminen seuratoimintaan).
Tarvittaessa koko jäsenistölle annetaan suksien voitelu- ja välineopastusta sekä pidetään
yleisiä Info-tilaisuuksia eri aihealueista hiihtoon liittyen.
4. Kilpailutoiminta
4.1. Kisojen järjestäminen ja tulospalvelu
Hiihtojaosto ei hae erillisiä FIS-kisoja marras- joulukuulle 2022. Hiihtojaosto hakee
Scandinavia Cupin osakilpailun järjestelyvastuuta ja Suomen cupin osakilpailun
järjestelyvastuuta.
Hiihtojaosto järjestää yhteistyössä Santasportin kanssa Ensilumen kisat joulukuussa
2022, mikä edellyttää sopimuksen uusimista Santasportin kanssa.
Perinteiset Konttisen kisat järjestetään joko 19.3.2023 tai 26.3.2023.

Pirjon Sprintti ja samalla Musti-Cupin osakilpailu järjestetään 2.4.2023 (päivämäärä
vahvistuu Musti-Cupin varmistuttua). Lisäksi jaosto pyrkii yhteistyössä Pohjolan
Osuuspankin kanssa järjestämään kauden aikana Hippo Cupin osakilpailut (2 kertaa tai 4
kertaa) Osuuspankin kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti.
Hiihtojaosto varautuu tulevan kauden aikana hankkimaan uuden ajanottojärjestelmän,
mikäli ulkopuolinen rahoitus saadaan myös kuntoon.
4.2. Kisoihin osallistuminen ja menestys
Tulevan kauden tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta kilpailutoimintaan.
Yhtenä kasvun mittarina voidaan pitää seuran menestymistä Hopeasompa- ja
nuorisotoiminnan seuraluokittelussa.
4.3. Kaudella 2022 - 2023 muistetut ja palkitut
Hiihtojaosto antaa oman esityksensä palkittavista valmennusvaliokunta sekä jakaa omat
muistamiset ja palkitsemiset menestyksen sekä harrastuneisuuden perusteella kauden
päätteeksi.
5. Varainhankinta ja talous
Varainhankinta hoidetaan muun muassa talkootyöllä, kilpailujen järjestämisellä saaduilla
tuloilla, tulospalvelutehtävillä, mainosten myynnillä, eri ikäryhmien omilla talkootuotoilla,
kamapörssillä, avoimilla ovilla ja arpajaisilla. Lisäksi olennaisia toiminnan tulonlähteitä
ovat kausimaksut ja avustukset (kaupunki, säätiöt).
6. Tiedotus- ja markkinointiviestintä
Tiedotusta hoidetaan jäsenviestein (OH), sähköpostein, massaviestein (Suomisport) sekä
nettisivulla, facebookissa, Instagramissa että WhatsApp -viestein. Lisäksi tiedotus
hoidetaan
kokouksissa, puhelimitse ja Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.
Hiihtojaosto hakee Lasten Lumipäivien järjestelyvastuuta kaudelle 2022-2023.
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MÄKIJAOSTO
1. Yleistä
Mäkijaoston tehtävänä on ylläpitää ja edistää mäkihyppyä ja yhdistetyn hiihtoa osana
hiihtourheilua ja talviliikuntaa sekä mäkihypystä ja yhdistetystä innostuneiden
urheilijoiden tukeminen ja kannustaminen heidän omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Jaosto järjestää mäkikoulutoimintaa sekä muuta toimintaa, joiden kautta voi tutustua
mäkihyppyyn ja yhdistettyyn sekä tulla mukaan harrastamaan ko. lajeja. Lajeissa mukana
oleville
jaosto
tarjoaa
ympärivuotiset
harjoitteluolosuhteet
sekä
tukea
valmentautumiseen ja pyrkii taloudellisten mahdollisuuksien mukaan auttamaan
urheilijoitaan eteenpäin urallaan. Mäkijaosto toimii myös mäkihypyn ja yhdistetyn
kilpailujen sekä harjoitusleirien olosuhteiden järjestäjänä sekä kotimaisille että
ulkomaisille ryhmille ja urheilijoille.
Mäkijaosto toimii hyvässä yhteistyössä seuran muiden jaostojen kanssa. Erityisesti
hiihtojaoston kanssa tehdään yhteistyötä yhdistetyn hiihdon urheilijoiden
valmennustoiminnassa maastohiihtovalmennuksen osalta mäkijaoston keskittyessä
pääasiassa mäkihyppyvalmennukseen. Kilpailujen ja leirien järjestämisessä tehdään
yhteistyötä erityisesti hiihtojaoston sekä Suomen Hiihtoliiton kanssa. Valmennus- ja
leiritoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä mm. Suomen Hiihtoliiton sekä Lapin
Urheiluakatemian kanssa.
Mäkijaoston tulevaisuuden ja toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen edellytyksenä on
saada harrastajamäärät edelleen kasvamaan tulevan kauden aikana. Harrastajamäärän
kasvun myötä on mahdollista kasvattaa myös jaoston toimintaan osallistuvien
vapaaehtoisten määrää.
Mäkijaoston tulee myös pystyä kehittämään mäkikeskuksen olosuhteita jatkuvuuden
turvaamiseksi. Olosuhteiden ylläpitoon, käyttöön ja kehittämiseen panostetaan jaoston
toimesta merkittävästi. Isojen kehitystarpeiden osalta jaosto toimii hyvässä yhteistyössä
mäkikeskuksen alueen sekä olosuhteet omistavan Rovaniemen kaupungin kanssa.
2. Hallinto ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Hallintotyöryhmä
Valmennus- ja mäkikoulutyöryhmä
Mikko Pohjola

Mikko Pohjola
Olli Salmela
Sirpa Torvinen
Sirpa Torvinen
Mikko Pohjola, Olli Salmela, Sirpa Torvinen
Tapio Nurmela, Timo Heiskanen, Esa Inkilä,

Tapahtuma- ja olosuhdetyöryhmä
Juhani Huhtala, Tapio Kallunki, Pekka
Hyvärinen, Mikko Ahvenjärvi, Olli Salmela, Mikko Pohjola
Johtokunnan edustaja
Mikko Pohjola (varaedustaja: Esa Inkilä)
Valmennusvaliokunnan jäsen
Tapio Nurmela (vara: Mikko Pohjola)
3. Varainhankinta
Taloudellinen perusta mäkijaoston toimintaan luodaan Rovaniemen kaupungin kanssa
tehtävällä kunnossapitosopimuksella, joka mahdollistaa mäkihyppyolosuhteiden
ylläpidon ja käytön. Mäkijaoston varainhankintaa toteutetaan mäkikeskuksen
harjoitteluaikojen myynnillä ulkopuolisille urheilijoille ja ryhmille, järjestämällä kilpailuja,
keräämällä toimintamaksuja jaoston järjestämään toimintaan osallistuvilta sekä
solmimalla yhteistyösopimuksia. Lisäksi jaostolle saatetaan myöntää erilaisia avustuksia.
Tulevalla kaudella on tarkoituksena lisätä tuloja aiempaan kauteen nähden ainakin
tuomalla tarjolle maksullisia mäkihyppykokeiluja sekä toteuttaa aikuisten
mäkihyppykoulu.
4. Valmennus ja leiritoiminta
Valmennus- ja leiritoiminta voidaan jakaa pääsääntöisesti
mäkikoulutoiminta ja isompien urheilijoiden toiminta.

kahteen

luokkaan:

Mäkikoulu käsittää järjestetyn harjoitustoiminnan niille, joiden pääasialliset harjoitusmäet
ovat K6-K36. Mäkikoulussa järjestetään yhteisharjoituksia pääsääntöisesti mäkihypyssä 2
krt/vko ja yleisvalmennusharjoitus 1 krt/vko. Säännöllisistä yhteisharjoituksista vapaita
kuukausia ovat toukokuu ja heinäkuu. Kesäkuukausina sekä syksyllä kun
muovimäkikauden ja lumikauden välissä ei päästä hyppäämään, viikko-ohjelmaa
sovitetaan tarpeen mukaan. Mäkikoulu järjestää myös omia viikkokilpailuja. Lasten ja
nuorten mäkikoulutoiminnan lisäksi tulevalla kaudella pyritään aloittamaan aikuisten
mäkikoulutoiminta. Lähtökohtaisesti mäkikoulun toimintaan osallistuville, etenkin
pienemmissä mäissä harjoitteleville, tarjotaan tarvittavat välineet seuran puolesta.
Harrastuksen vakiintuessa sekä urheilijan kasvaessa ja edetessä harjoittelemaan
suurempiin mäkiin, mäkihyppyä varten tulee hankkia omat välineet. Mäkikoulun
toimintaa koordinoi Esa Inkilä ja harjoituksia ohjaavat Esan lisäksi mm. Karoliina Ojala,
Jenny Rautionaho ja Eetu Pulju.
Mäkikoulun osallistumismaksu kesämäkikaudelta (kesä-lokakuu) on 75 € ja talvikaudelta
(marras-huhtikuu) 150 €. Kesken kauden mukaan tulevien osalta maksu sovitetaan
kaudesta jäljellä olevan ajan mukaisesti periaatteella 25 €/kk. Lisäksi mäkikouluun
säännöllisesti osallistuvien tulee maksaa seuran jäsenmaksu oh.fi -sivuilta löytyvien
ohjeiden mukaisesti sekä hankkia skipassi tai muu kilpailulisenssi SuomiSportjärjestelmän kautta tai huolehtia tapaturmavakuutusturvasta muilla keinoin.

Isommilla urheilijoilla, joilla pääasialliset harjoitusmäet ovat HS70 ja/tai HS100, ei ole
jaoston puolesta järjestettyjä säännöllisiä yhteisharjoituksia mäkihypyn osalta, vaan
valmennuksesta vastaa urheilijan oma valmentaja tai valmennustiimi tai
vanhemmat/huoltajat. Tehokkuuden, vaikuttavuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
mäkiharjoittelua pyritään kuitenkin toteuttamaan yhteisharjoitteluna useampien
urheilijoiden kesken ja mm. samaan aikaan mäkikoulun mäkiharjoitusten kanssa.
Tulevalla kaudella jaosto pyrkii järjestämään urheilijoiden valmennuksen tueksi
yleistaidon, fyysisten ominaisuuksien ja lajitaidon harjoituksia 1-2 krt/vko. Ominaisuus- ja
taitoharjoituksien valmentajina toimivat Jukka Ylipulli ja Reetta Pahtaja.
Isommille Ounasvaaran Hiihtoseuraa edustaville urheilijoille toimintamaksuluokkia on
kaksi: säännöllisesti (vähintään 10 krt/kausi) Ounasvaaran mäkikeskuksessa
harjoitteleville 300 €/kausi tai satunnaisesti (<10 krt/kausi) Ounasvaaran
mäkikeskuksessa harjoitteleville 100 €/kausi.
Leiritoiminnassa tukeudutaan lasten ja nuorten osalta Hiihtoliiton koordinoimiin Latu
lentoon -leiritapahtumiin, joita järjestetään ympäri Suomea, sekä Hiihtoliiton
maajoukkueleiritoimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla.
5. Kilpailutoiminta ja jaoston maksama tuki
Kauden aikana haetaan järjestettäväksi seuran ja mäkijaoston toimesta seuraavat
kilpailut:
·Ounasvaaran kesäkisat mäkihypyssä yhdistetyssä 13.-14.8.2022
·Ensilumen kilpailut 19.-20.11.2022
·Juniori-Cup 11.-12.3.2023
·Mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kilpailut 15.-16.4. hiihdon Suomen Cupin yhteydessä
Mäkijaosto tukee kaudella 2022-23 Ounasvaaran Hiihtoseuraa edustavia urheilijoitaan
maksamalla kaikki kotimaan kilpailujen osallistumismaksut sekä kilpailuja edeltävän
päivän vapaiden harjoitusten mäkimaksut. SM-joukkuekilpailuihin Ounasvaaran
Hiihtoseuran joukkueissa osallistuvien majoituskuluja tuetaan 50 €/hlö, mikäli
joukkuekilpailuun
osallistuminen
edellyttää
ylimääräistä
yöpymistä
kilpailupaikkakunnalla.
Muita korvauksia mäkijaosto ei lähtökohtaisesti maksa. Mäkijaosto voi kuitenkin
päätöksellään tehdä poikkeuksia tähän ohjeistukseen. Kaikki matka- ja kulukorvaukset
tulee hyväksyttää mäkijaoston puheenjohtajalla.
6. Mäkikeskuksen yllä- ja kunnossapito
Mäkikeskuksen kunnossapitoa palkatulla työvoimalla jatketaan ja toimintamallia pyritään
kehittämään entisestään. Kunnossapitotyöhön palkataan talvikaudelle kaksi ensisijaista

Ityöntekijää sekä kaksi aputyöntekijää, jotka kutsutaan töihin sääolosuhteiden sekä
mäkikeskuksen käyttötarpeiden mukaisesti. Työnjohtajana käytännön tasolla toimii Tapio
Kallunki ja isommassa kuvassa työtä ohjaa myös jaoston olosuhde- ja
tapahtumatyöryhmä. Palkattujen työntekijöiden lisäksi kunnossapitoon tarvitaan myös
talkootyötä.
Talvikauden 2022-23 resurssitarve on arviolta n. 1500 työtuntia, joka on otettu
huomioon jaoston talousarviossa.
Mäkikeskuksen käyttöä varten tullaan järjestämään 1-2 hissin turvallisuus- ja
käyttökoulutusta.
7. Palkitsemiset
Toimitaan Ounasvaaran hiihtoseuran ohjeistusten mukaisesti. Lisäksi jaosto voi päättää
urheilijoiden palkitsemisesta myös erikseen.
8. Tiedotus
Mäkijaosto tiedottaa toiminnastaan seuran omilla internet-kotisivuilla ja pienessä määrin
myös lehtien ilmoituspalstalla (mäkikoulu). Sisäinen tiedottaminen tapahtuu
suurimmaksi osaksi WhatsApp-ryhmien kautta. Medialle suunnattu tiedottaminen
tapahtuu ensisijaisesti seuran toimiston kautta.
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1. Yleistä
Jaoston avainalueet ovat:
1) suunnistuskoulu ja nuorisosuunnistus
2) kunto- ja työpaikkasuunnistus, aikuisliikunta (Ounasrastit), joihin osallistujien
aloituskynnystä madalletaan järjestämällä starttikursseja
3) Ounasrastien- ja omatoimirastien kehittäminen
4) Hiihtosuunnistus
5) Pyöräsuunnistus
2. Hallinto
Jaoston toimintaa johtaa hallitus, jonka valitsee jaoston vuosikokous. Jaoston toiminta on
jaettu vastuualueisiin:
Puheenjohtaja: Juha Rantala
Rahastonhoitaja ja sihteeri: Sirpa Torvinen
Tulospalvelutoiminta: Pasi Jurmu
Karttavastaava: Harri Mäki
Ounasrastivastaava: Marjo Mäkitalo ja jaoston seuratyöntekijä
Tiedotustoiminta: Annu Tyyskänen
Jäsen: Tarmo Oikarinen
hallituksen ulkopuolelta:
suunnistuskoulut ja nuorisosuunnistus: jaoston seuratyöntekijä
3. Varainhankinta
Varainhankinta perustuu talkootyöhön. Tärkein tulonlähde on Ounasrastit. 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.
4. Kilpailutoiminta
Jaoston suunnistajat osallistuvat omatoimisesti Lapin alueen, kansallisen ja SM-tason
kilpailuihin. Jukolaan ja Venlojen viestiin osallistutaan useilla joukkueilla.

Nuoria tuetaan sekä kannustetaan osallistumaan kaudella 2022 - 2023 järjestettäviin
seuraaviin tapahtumiin:
Minimaakuntaviesti
KLL
Nuorten Jukola
AM-kilpailut
Leimaus-leiri
5. Jaoston maksama tuki kilpailijoille
Jaoston maksamat osallistumismaksut ja matkakulut kaudelle 2022 – 2023
Jaosto maksaa seuraavat kulut:
Kaikki nuorten (suunnistuksen ryhmämaksun maksaneille) kilpailumaksut
maksetaan halvimman taksan mukaan.
Kaikki
viestikilpailuiden
osallistumismaksut
maksetaan
seuran
edustusjoukkueille.
Mikäli seuran urheilijoita valitaan kansainvälisiin edustustehtäviin, niin heidän
kulukorvauksiaan korvataan jaoston hallituksen vuosittain päättämällä tavalla.
Junioreiden VOL-leiri korvataan kokonaisuudessaan (1/vuosi/laji).
Jukolan bussikuljetuksen maksaa jaosto.
Muista kululaskujen ja osallistumismaksujen korvaamisesta päättää hallitus
vuosittain.
Huipulle tähtäävän suunnistajan kanssa voidaan tehdä erillinen urheilijasopimus.
Sopimuksessa määritellään sopimuksen tehneen urheilijan tukeminen sekä
urheilijan velvoitteet seuraa kohtaan.
Tavoitteena on kaikkien osa-alueiden tasapuolinen tukeminen taloudellisten
resurssien mukaan.
6. Kilpailujen järjestäminen
Suunnistusjaosto aloittaa selvitystyön Ounasvaaran Hiihtoseuran 100-vuotis
suunnistuskilpailun tai tapahtuman hakemisesta kesälle 2027. Alustavia kyselyjä
mahdollisista kilpailuista tullaan tekemään Suomen Suunnistusliiton suuntaan.
Suunnistusjaoston tavoitteena on ollut rakentaa ikimuistoinen yöttömän yön
urheilutapahtuma suunnistajille. Kesällä 2023 pyritään järjestämään Ounasvaaralla
yöttömän yön rogaining kilpailu. Suunnistusjaosto tulee hakemaan Lapin
aluemestaruuskilpailuja kesälle 2023.

7. Valmennus- ja leiritoiminta
Suunnistusjaosto järjestää aloitteleville ja harrastusta jatkaville lapsille suunnistuskoulun
keväällä 2023. Suunnistuskoulu sisältää aloittelijoille suunnattuja harjoituksia
rakennetussa ympäristössä. Kartoitetaan keväällä mahdollisuutta perustaa 14-vuotiaista
ylöspäin oma treeniryhmä. Lasten ja nuorten kilparyhmien valmennus- ja leiritoiminta
koostuu Leimaus-leiristä, sekä muista lyhyemmistä paikallisista harjoituksista.
Kannustaminen kansallisiin kilpailuihin on osa valmennustoimintaa maastopankin
kartuttamiseksi. Leimaus-leirille osallistutaan ja leirimaksuja tuetaan.
8. Koulutustoiminta
Lasten suunnistuskoulu järjestetään touko-syyskuussa ja koulutusta kehitetään. Uusia
suunnistajia kannustetaan osallistumaan erilaisiin valmennus-, ratamestari-, kartoitus- ja
kilpailujen järjestämiskoulutuksiin ja tehtäviin. Jaosto maksaa koulutuskulut. Erityisen
tärkeää on saada uusia lapsia ja heidän vanhempiaan mukaan aktiiviseen seuratyöhön.
.
9. Tiedotustoiminta
Jaoston sisäinen tiedotus ja kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuvat pääosin
Internetsivujen ja sosiaalisen median kautta (Facebook, Instagram). Tiedotusasioista
lähetetään viestiä myös suunnistajien sähköpostilistan kautta. Ulkoiseen tiedotukseen
käytetään tarvittaessa nettisivujen lisäksi paikallislehtiä.
10. Kartoitustoiminta
Kartoitustoiminta 2022-2023 toteutetaan suunnistusjaoston ja kaupungin liikuntatoimen
kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Suunnitelma sisältää olemassa olevien suunnistus- ja
sprinttisuunnistuskarttojen ajantasaistamista Ounasrastien ja suunnistuskoulujen
tarpeisiin. Lisäksi huomioidaan kilpailu- ja muut erityiset karttatarpeet.
Selvitystyötä uusien kartoitusalueiden löytämiseksi jatketaan edelleen.

AMPUMAHIIHTOJAOSTO

AMPUMAHIIHTOJAOSTO
1. Yleistä
Ounasvaaran Hiihtoseuran ampumahiihto pidetään edelleen seurapisteisiin
perustuvassa seuraluokittelussa kymmenen parhaan seuran joukossa kaikkiaan lähes
sadasta Suomen ampumahiihtoliittoon kuuluvasta seurasta. Ampumahiihtojaosto
tarjoaa lapsille ja nuorille vanhempineen mahdollisuuden yhteiseen harrastukseen. Lajia
ja sen eri osa-alueita on mahdollista harjoitella omalla tasolla, mutta seura mahdollistaa
kehittymisen kilpaurheilijaksi asti. Jaosto tekee ampumahiihtoa lajina tunnetuksi ja sen
pariin pyritään saamaan lisää harrastajia aktiivisella toiminnalla varsinaisen
ampumahiihtokoulun lisäksi muun muassa esittely- ja kokeilutapahtumia järjestämällä.
2. Hallinto
Ampumahiihtojaoston operatiivista toimintaa johtaa 5-7 henkilöä käsittävä jaosto. Sen
lisäksi jaoston yleinen kokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa päättämään
sääntömääräisistä asioista ja merkittävistä jaoston toimintaan liittyvistä asioista. Jaostolla
on ainakin seuraavat toimihenkilöt: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, valmennusvastaava. Lisäksi jaostolla tulee olla nimettynä erillisinä
toimihenkilöinä asevastaava, Toramotoimikunnan edustaja ja ilmoittautumisvastaava.
3. Varainhankinta
Varainhankinta hoidetaan talkootyöllä, kilpailujen järjestämisellä, mainosten myynnillä ja
yhteistyösopimuksilla. Tulevana kautena merkittävin varainhankintatapahtuma ovat
maaliskuussa Toramolla pidettävät yleisen ja nuorten sarjojen SM-kilpailut 24-26.3.2023
sekä mahdollisesti seuraavalla viikolla järjestettävät puolustusvoimien mestaruuskilpailut
sekä ampumahiihdossa että maastohiihdossa.
4 Kilpailutoiminta
Urheilijat osallistuvat ampumahiihdossa Suomen Ampumahiihtoliiton alaisiin
aluemestaruuskilpailuihin, kansallisiin kilpailuihin, SM-kilpailuihin sekä IBU:n järjestämiin
kansainvälisiin kilpailuihin. Kesäkautena ohjelmaan kuuluvat kansallisella tasolla sekä SMarvoisina Suomen Ampumahiihtoliiton alaiset ampumajuoksut ja rulla-ampumahiihdot.
Lisäksi jaoston urheilijat saavat edustaa seuraa sekä jaostoa Suomen Sotilasurheiluliiton
alaisessa ampumasuunnistuksessa ja toistaiseksi ilman lajiliittoa olevassa
maastopolkupyöräammunnassa (Mountain Bike Biathlon).
Jaosto järjestää seuran sisäisiä Toramo Cup-kilpailuja ampumajuoksuna ja -hiihtona.
Kilpailukauden marraskuussa aloittavat ensilumen kilpailut ehtivät viime vuosikymmenen
puolella vakiinnuttaneet paikkansa kansallisessa kilpailukalenterissa ja leirityksissä.

Valitettavasti puuttuvan säilölumen vuoksi tulevallakaan kaudella niitä ei voida järjestää,
mutta tavoitteena on palauttaa kilpailut jälleen ohjelmaan. Tulevana talvena 2023 seura
järjestää yleisten ja nuorten sarjojen yhteisen SM-kilpailun 24 -26.3.2023, mikä
perinteisesti on kansallisen ampumahiihtokauden päätapahtuma. Lisäksi alustavasti
keväällä on sovittu järjestettäväksi keväällä 2023 järjestettäväksi Puolustusvoimien
ampumahiihdon ja maastohiihdon mestaruuskilpailut.
5. Valmennus- ja leiritoiminta
Ohjattuja harjoituksia järjestetään läpi kauden 2 kertaa viikossa, lisäksi ampumahiihtäjät
osallistuvat maastohiihdon valmennusryhmien harjoituksiin. Jaosto järjestää omien
leirien lisäksi yhteistyössä muiden seurojen sekä ampumahiihtoliiton kanssa alueellisia
ampumahiihtoleirejä. Resurssien puitteissa jaosto tukee myös liiton valmennusryhmiin
valittuja
urheilijoita
sekä
kesällä
järjestettäviin
Ampumahiihtokarvevaaleihin
osallistumista. Valmennuksesta ja leiritoiminnasta vastaavat koulutetut valmentajat ja
ohjaajat. Jaoston edustajat ovat aktiivisesti mukana Suomen ampumahiihtoliiton
hallituksessa ja eri valiokunnissa pyrkien vaikuttamaan valmennuksen sekä kilpailu-,
seura- ja leiritoiminnan kehittämiseen Lapin ja Pohjois-Suomen alueella. Jaosto osaltaan
pyrkii kehittämään Toramon aluetta siten, että se olosuhteiltaan soveltuu nykyistä
laajemmin leiriryhmien ja jopa maajoukkueiden leiritykseen ja harjoitteluun. Myös
paraurheilijoiden olosuhteita ja suorituspaikkoja pyritään kehittämään yhteistyössä
Rovaniemen kaupungin kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on rulla-ampumahiihdon
mahdollistaminen harjoittelumuotona kesäisin joko Toramon stadionin yhteydessä
taikka uuden rullahiihtoradan yhteydessä rakennettavalla ampumaharjoittelupaikalla.
6. Ampumahiihtokoulu
Järjestetään ampumahiihdon tutustumiskertoja ja päivän kestäviä Napsu-leirejä. Jaosto
järjestää uusille harrastajille suunnattuja 6-8 harjoituskertaa käsittäviä ampparikouluja
sekä harrasteryhmille ampumahiihtokursseja. Tavoitteena on esitellä lajia ja saada
seuraan uusia harrastajia lajin pariin.
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. Koulutusasioissa jaosto on
aktiivinen lajiliitossa sekä pohjoisen alueen yhteistoiminnassa pyrkien järjestämään
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia Rovaniemellä.
8. Tiedotustoiminta
Tiedotus tapahtuu kokouksissa, Nimenhuudossa, WhatsApp-ryhmillä, sähköpostilla

,sosiaalisessa mediassa, tiedotteilla nettisivuilla ja Lapin Kansan urheilumuistiossa.
Lisäksi jaosto jakaa tietoa nuorten urheilijoiden erilaisista tukimahdollisuuksista sekä
avustaa tukien hakemissa.

VALMENNUS- JA KEHITTÄMISRYHMÄ VALKE
Valke koostuu OH:n edustajista. Jaostot nimeävät edustajansa ryhmään.
Toiminnanjohtaja toimii myös jäsenenä Valkessa. Se toimii koordinaattorina eri lajien
valmennuksen, siihen liittyvän koulutuksen sekä urheilija-asioiden osalta.
Keskeisiä tehtäviä 2022-2023 ovat:
selvittää lajien valmennukselliset yhteistyömahdollisuudet sekä kartoittaa
valmennusvastaavan tarpeen seurassa,
esitykset urheilijastipendeistä ja lajien parhaista urheilijoista,
esitykset jaostojen valmentajille ja toimitsijoille jaettavista tunnustuspalkinnoista
·ajankohtaisten teematilaisuuksien järjestäminen
yhteistyö Lapin Urheiluopiston kanssa

VARAINHANKINTA

SEURAN VARAINHANKINTA
3.1. Yleistä
Seuran johto ja palkattu henkilöstö tukee urheilujaostojen varainhankintaa ja
tapahtumien järjestämistä. Tahot toimivat myös aktiivisesti olemassa olevien
tapahtumien kehittämisessä ja uusien luomisessa.
Yhteistyökumppanien
merkitys
seuran
taloudelle
on
merkittävä.
Yhteistyökumppanuuksista huolehtiminen on avainasemassa olemassa olevien
kumppanuuksien säilyttämiseen ja uusien kumppanien kiinnostuksen herättämiseen.
Tämä edellyttää kumppaneille tuotetun arvon kehittämistä.
Kumppanuuspakettien tuotteistusta on kehitetty edellisen tilikauden aikana. Työtä tulee
edelleen jatkaa. Viestinnän kokonaisuudistus vastaa tarpeeseen kasvattaa kumppaneille
tuotettua arvoa. Yhteistyökumppanien määrän ja kumppanuuksien tuottaman tulovirran
kasvattaminen on selkeä kehityskohde. Työhön on tärkeää saada mukaan
toiminnanjohtajaa laajempi joukko.
Seuran urheilutoiminnan rahoittamiseen on pohdittava uusia järjestelyjä, jotka
mahdollistaisivat myös huippu-urheilun tukemisen nykyistä kattavammin.
Yhteistyökumppanuuksien hankintaa tulee hankaloittamaan haastava markkinatilanne.
Jo edellisen tilikauden aikana Ukrainan konflikti sekä etenkin energian hintojen nousu
ovat kasvattaneet yritysten varovaisuutta ja tämä on näkynyt neuvottelujen vaikeutena.
Kumppanuusmyynti tilikauden tapahtumiin tulee olemaan haastavaa ja edellyttää vahvaa
panostusta.
Talkootoimintaa on kehitettävä ja talkootoimijoiden joukkoa laajennettava.
Talkootoimintaa terävöitetään niin, että pystymme vastaamaan talkookutsuihin nopeasti

3.2. Punainen Tupa
Punaisen Tuvan käyttöastetta pyritään nostamaan. Seuran tilaisuudet keskitetään
Tuvalle. Tuvasta on tarkoitus tehdä matalankynnyksen ” olohuone”, jonne voi tulla ja
pitää erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Jäsenet ovat oikeutettuja -30% alennushintoihin
Tuvan vuokrahinnoista. Kesällä 2020 tehdyn keittiöremontin myötä uskomme
kiinnostuksen lisääntyvän Tupaa kohtaan.
Toimintakaudella panostetaan Tuvan vuokrausprosessin tehostamiseen digitalisoinnin ja
automatisoinnin kautta. Vuokrausprosessin tehostamista tarkastellaan osana viestinnän
kokonaisuudistusta. Uudistuville nettisivuille rakennetaan varausosio, josta näkee
ajantasaisen varauskalenterin. Markkinoinnissa hyödynnetään kohdennettua ja
automatisoitua markkinointia sekä hakukoneoptimointia.
3.3. Ounasvaaran Maja
Ounasvaaran Maja on kiinteistönä Ounasvaaran Hiihtoseura ry:n omistuksessa.
Vuokralaisena Majalla jatkaa A.C. Shine Oy.

4. TALOUS
Budjetti liitteenä
.

