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1 Seuran esittely 
 
Puijon Hiihtoseura on vuonna 1930 perustettu perinteikäs ja arvostettu urheiluseura. Se 

koostuu neljästä eri jaostosta: ampumahiihto-, hiihto-, mäkituomari- ja mäkijaostosta. 

Seura tunnetaan hyvistä urheilujoistaan ja valmentajistaan. Puijon Hiihtoseuran koko 

jäsenmäärä on n. 600, joista 110 kuuluu mäkijaostoon. Seuran toimintakausi on toukokuun 

alusta huhtikuun loppuun. 

 

1.1 Missio ja toiminta-ajatus 
 

Puijon Hiihtoseuran toiminnan tarkoitus on kannustaa jäseniään ja muita pohjoissavolaisia 

harrastamaan talviurheilua. Missiomme on tuottaa yhdessä ja ilolla arvostettua sekä 

laadukasta tekemistä, josta kasvaa menestyjiä. Puijon urheilulaaksossa Kuopiossa on 

erinomaiset olosuhteet mäkihypyn ja yhdistetyn harrastamiseen. Kuusi erikokoista 

hyppyrimäkeä ja loistavat hiihtomaastot tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet 

lajiharjoitteluun. Kuopion muut liikuntapaikat ja opiskelumahdollisuudet sijaitsevat Puijon 

välittömässä läheisyydessä ja mahdollistavat erinomaisen ympäristön huippu-urheiluun 

sekä opintoihin. 

 

1.2 Seuran arvot 
 

1. Liikunnallisuus ja terveet elämäntavat 
 
Puijon Hiihtoseura on perinteikäs talviurheiluseura, jonka tavoitteena on kannustaa 
kaikkia pohjois-savolaisia harrastamaan talviurheilua. Omassa toiminnassamme 
ohjaamme terveisiin elämäntapoihin, joita ovat mm. kullekin ryhmälle sopiva 
harjoittelu, terveellinen ravinto ja riittävä uni. Ohjaamme nuoria päihteettömään 
elämään. 
 

2. Urheilullisuus ja tavoitteellisuus 

 

Kannustamme lapsia urheilun pariin ja tarjoamme mahdollisuuden innostavaan 

liikkumiseen. Kannustamme heitä toimimaan määrätietoisesti ja ahkerasti 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestämme laadukasta seuratoimintaa ja 

valmennusta, että voimme tarjota urheilijoillemme myös mahdollisuuden kehittyä 

huippu-urheilijoiksi. 

 

3. Kasvatuksellisuus ja suvaitsevaisuus 
 
Kasvatamme lapsia käyttäytymään reilusti ja rehdisti sekä kannustamaan muita. 
Ohjaamme lapsia huolehtimaan välineistään ja ottamaan vastuuta omasta 
tekemisestään. Toivotamme kaikki tasapuolisesti tervetulleiksi mukaan 
toimintaamme. 
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1.3 Visio 

 

Visiomme on olla mualiman lupsakkain ja menestyvin mäkihypyn ja yhdistetyn seura 

vuonna 2025. 

 

1.4. Strategiset tavoitteet 2018-2025 ja painopistealueet 
 

Mäkijaoston tavoitteena on pitää yllä kansainvälistä ja kansallista menestystä. 

Tavoitteemme on olla Suomen paras seura mäkihypyssä ja yhdistetyssä. Menestys 

yleisessä sarjassa, juniori- ja veteraanisarjoissa sekä naismäkihypyssä vie kohti tätä 

tavoitetta. Tavoitteisiin pääsemiseksi Puijon Hiihtoseura tarjoaa urheilijoille erinomaista 

valmennusta. Kehityskohteena on uusien juniorimäkihyppääjien ja toimijoiden 

saaminen lajien pariin. Strategian painopisteet ovat: 

1. Vaikuttaminen, viestintä, tiedotus 

2. Johtaminen 

3. Valmennus ja urheilu 

4. Jäsenmäärä 

5. Talous 

 

1.5 Seuraorganisaatio ja toimijat 
 

Puijon Hiihtoseuran toimintaa pyörittävät seuran johtokunta, jaostot, valmentajat, 

urheilijat ja heidän vanhempansa sekä muut seuratoimijat. Jokainen seuran jäsen voi 

vaikuttaa seuran toimintaan omassa roolissaan. 

 

Seuralla on tällä hetkellä yksi kokopäiväinen työntekijä, nuorten olympiavalmentaja 

Kimmo Savolainen. Palkkauksen rahoitukseen osallistuvat seuran lisäksi Suomen 

Hiihtoliitto, Olympiakomitea ja Kuopion Alueen Urheiluakatemia. 

 

Seuran johtokunta 

 

Seuran johtokunnan tehtävänä on seuran toiminnan yleinen mahdollistaminen ja 

kehittäminen. Seuran johtokunta valitaan vuosittain elokuussa pidettävässä 

vuosikokouksessa. Johtokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Seuran johtokunnan 

kokoonpano ja yhteystiedot löytyvät seuran internet –sivuilta. Johtokunnan jäsenet 

osallistuvat seuran tapahtumiin, ja tuntevat hyvin seuran toiminnan sekä jäsenet. Myös 

johtokunta on tuttu seuralaisille. 

 

Jaostot 

 

Jokaisella jaostolla on oma toimikunta ja jaostot toimivat itsenäisesti. Johtokunta pyrkii 

panostamaan niiden toimintaan ja talouteen. Lisäksi jaostot toimivat yhteistyössä 

toistensa kanssa. Mäkijaoston mäkitoimikunta vastaa mäkihypyn ja yhdistetyn 

harrastus- sekä kilpailutoiminnasta, ja rakentaa positiivista ilmapiiriä oman jaoston 
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sisällä sekä Puijon Hiihtoseuran ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Mäkitoimikunnan jäsenet, heidän vastuualueensa ja yhteystietonsa löytyvät seuran 

internet –sivuilta. 

 

Valmentajat 

 

Puijon Hiihtoseuran mäkijaostossa toimii kaksi koulutettua valmentajaa. Lisäksi 

ostamme valmennuspalveluita Siilinjärven Ponnistukselta. Valmentajat toimivat tiiviissä 

yhteistyössä keskenään, ja suunnittelevat sekä toteuttavat ryhmien 

valmennustoimintaa. Seura tarjoaa valmentajille mahdollisuutta valmennuskoulutuksiin 

mm. Hiihtoliiton ja urheiluopistojen kautta toteutettuna heidän omien mahdollisuuksien 

ja intressiensä mukaan. 

 

Talkootyö 

 

Kaikki seuran tapahtumat ja kilpailut järjestetään talkoo -periaatteella. Kilpailuihin 

tarvitaan osaavia toimihenkilöitä erilaisiin tehtäviin, mm. tulospalveluun, 

mäkituomareiksi, mittamiehiksi, ajanottoon, lähettäjiksi, kanttiiniin, kilpailukansliaan ja 

numeroiden jakamiseen sekä keräämiseen. Näissä tehtävissä urheilijoiden perheiden 

ja mäkituomarijaoston panos on ensiarvoisen tärkeää. Tapahtumissa oman panoksen 

kantaminen nuorten urheilijoiden hyväksi on palkitsevaa, ja jäsenet pääsevät 

tutustumaan toisiinsa sekä luomaan hyvää yhteishenkeä. Talkootyö on ensiarvoisen 

tärkeässä asemassa myös varainhankinnassa. Talkoovastaavat kartoittavat jatkuvasti 

mahdollisuuksia talkootöiden hankkimiseen, ja talkoisiin osallistuvat kaiken ikäiset 

jäsenet omien mahdollisuuksien mukaan. 

 

Uusien ihmisten perehdyttäminen seuran tehtäviin 

 

Vapaaehtoisuuteen perustuvassa ja talkootyönä tehtävässä toiminnassa on tärkeää, 

että uudet toimijat perehdytetään huolellisesti tehtäviin, joissa heidän panostaan 

tarvitaan. Seurassamme perehdytyksestä vastaavat niin jaostojen kuin johtokunnankin 

jäsenet, sekä jokainen seuratoimija oman vastuualueensa osalta. Käytännössä 

harjoitteleminen opettaa parhaiten näihin tehtäviin. 

 

Junioritoimikunta 

 

Kehityskohteena toimikaudella 2021-2022 on saada myös juniorit mukaan 

seuratoimijoiksi oman urheiluharrastuksen lisäksi. Junioritoimikuntaan on tarkoitus 

kerätä aktiivisia nuoria jokaisesta jaostosta ja heille vetäjä. Toimikunta voisi osallistua 

mm. somekanavien päivittämiseen, järjestää ohjelmaa seuran tilaisuuksiin ja tuoda 

esiin omia mielipiteitään jaostojen päätöksenteon tueksi. 

 

1.6 Seuratoiminnan maksut 

 
Pyrkimyksenämme on pitää seuratoiminnan maksut kohtuullisina, ettei kenenkään 
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taloudellinen tilanne muodostuisi harrastamisen esteeksi. Seura perii jäseniltään 

vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruus määritellään seuran vuosikokouksessa 

elokuussa. Seuran jäsenmaksu sisältää seuraavat asiat: 

• seuran jäsenyys 

• seuran kilpailuihin osallistuminen 

• mahdolliset erikseen sovitut seuraedut ja –alennukset 

 

Lisäksi valmennusryhmiin osallistuvat maksavat valmennusmaksua, joka sisältää ohjatut 

mäki- ja oheisharjoitukset sekä ryhmien toimintaan osallistumisen. Valmennusmaksujen 

suuruus määritellään toimintavuosittain. Seura voi järjestää myös leirejä ja muuta 

maksullista toimintaa, jonka kustannukset laskutetaan erikseen niihin osallistuvilta. 

 

Urheilijat vastaavat itse skipassin tai kilpailulisenssin hankkimisesta mäkikoululaisia lukuun 

ottamatta.  

 

Oman seuran ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuvat urheilijat vastaavat itse kilpailujen 

osallistumis- ja muista maksuista (matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset) ellei seuran 

kanssa ole toisin sovittu. Mäkijaosto pyrkii osallistumaan Hopeasompa- ja SM-kilpailujen 

kustannuksiin. 

 

1.7 Pelisäännöt ja perheen rooli 
 

Puijon Hiihtoseurassa lasten ja nuorten vanhemmat osallistuvat aktiivisesti yhteisiin 

harjoituksiin ja leireille. Vanhempien rooli on keskeinen tekijä lasten ja nuorten 

kehittymiselle ja kasvulle heidän polullaan urheilijaksi kasvamisessa. Vanhempien 

vastuulla on myös huolehtia, että urheilijoiden varusteet ovat kunnossa ja tarkoituksen- 

mukaiset sekä turvalliset kuhunkin lajiin ja harjoitukseen. Lisäksi vanhemmat opastavat ja 

kannustavat lapsia valmentajien avustuksella ottamaan itse vastuuta harrastamisestaan 

iän ja taitojen karttuessa. 

 

Osallistuessaan seuran toimintaan ja tilaisuuksiin vanhemmat sitoutuvat noudattamaan ja 

kunnioittamaan seuran arvoja ja muita toimintaperiaatteita. Harjoituksissa ja leireillä 

noudatetaan valmentajien ohjeita, jolloin harjoitukset voidaan viedä läpi niille asetettujen 

tavoitteiden ja ohjelman mukaisesti. Tarvittaessa vanhemmat avustavat valmentajia 

harjoitusten läpiviemisessä ja harjoitusolosuhteiden kuntoon saattamisessa. 

 

Vastaavasti valmentajat ja seuran muut toimihenkilöt kunnioittavat lasten ja heidän 

vanhempiensa valintoja ja päätöksiä koskien osallistumista seuran toimintaan, kilpailuihin 

ja muihin tapahtumiin. 

 

Pelisääntökeskustelut käydään kerran vuodessa urheilijoiden, heidän vanhempiensa ja 

valmentajien kanssa. 
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1.8 Urheilun sääntöjen noudattaminen 
 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan Hiihtoliiton, Olympiakomitean ja muiden 

järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan 

urheilun eettisiä periaatteita ja hyvä tapoja kaikessa kilpailu- ja harrastustoiminnassa, 

tapahtumissa ja seuran sisäisessä toiminnassa. Urheilun eettisten periaatteiden vastaista 

tai muuten kiellettyä toimintaa ovat mm: 

• urheilulle vieraiden ja kiellettyjen aineiden (doping, huumeet, nuuska…) käyttö 

• julkinen, häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena 

• epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa 

• urheiluhuijaus ja lahjonta 

• sukupuolinen häirintä 

 

Seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille. Lasten 

ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa käydään vuosittain urheilun yleiset sekä 

seuran toimintalinjan mukaiset pelisääntökeskustelut. Keskustelujen pohjalta laaditaan 

yhteiset pelisäännöt. 

 

Kaikki seuran toiminta on päihteetöntä ja savutonta. 

 

1.9 Turvallisuus 

 
Seuran toiminnassa noudatetaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten 

harrastamisen turvallisissa olosuhteissa ja ilmapiirissä. Seuran järjestämissä harjoituksissa 

on aina vetäjänä vähintään yksi aikuinen, joka vastaa harjoitusten turvallisuudesta. 

Harjoituksissa kiinnitetään huomioita harjoitteiden turvalliseen ja oikeaoppiseen 

suorittamiseen sekä ulkoisiin turvallisuustekijöihin. Suorituspaikkojen kunto tarkastetaan 

aina ennen harjoituksen alkua, ja valmentajat päättävät mikä on oikea ja turvallisen 

harjoituksen mahdollistava mäkikoko kullekin urheilijalle. 

 

Harjoituksissa, tapahtumissa ja kilpailuissa noudatetaan toimintatapoja, joilla pyritään 

eliminoimaan niitä turvallisuusriskejä, joihin seura ja tapahtuman järjestäjät voivat omalla 

toiminnallaan vaikuttaa. Isompia tapahtumia ja kilpailuja varten laaditaan vaatimusten 

mukaiset turvallisuussuunnitelmat. 

 

1.10 Palautteiden käsittely 
 

Toteutamme joka vuosi urheilijoille, huoltajille ja seuratoimijoille suunnatun palautekyselyn, 

jonka tulokset käsitellään mäkitoimikunnassa ja tarvittaessa seuran johtokunnassa. 

Seuran toimintaa kehitetään saadun palautteet perusteella. Palautetta voi antaa jatkuvasti 

mäkitoimikunnan jäsenille, ja palaute käsitellään asiaan kuuluvasti mäkitoimikunnan 

kokouksessa. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kehittämään seuran toimintaa, 

jokaisen pienikin panos on seuralle tärkeää. 
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2 Seuran toiminta 
 

2.1 Harrastus- ja valmennustoiminta 

 

Mäkijaoston valmennuksen tavoitteena ja tarjota kilpaileville lapsille ja nuorille 

mahdollisuudet kehittyä urheilijana sekä mahdollistaa mäkihyppy ja yhdistetty 

liikuntaharrastuksena. Jokaiselle urheilijalle tarjotaan mahdollisuus kehittyä omien 

tavoitteidensa mukaisesti yksilönä. 

 

Valmennustoiminnan kehittämisestä vastaa koulutettu valmentaja, joka tekee tiivistä 

yhteistyötä kaikkien seurassa toimivien valmentajien kanssa.  

 

Seurassa urheilijat harjoittelevat neljässä eri valmennusryhmässä oman taitotasonsa 

mukaisesti. Jokaiselle ryhmälle on nimetty oma vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentaja 

vastaa oman ryhmän harjoitusten toteuttamisesta etukäteen laaditun valmennus-

suunnitelman mukaisesti, sekä siitä että harjoitukset ovat turvallisia ja kaikki kokevat 

olevansa tervetulleita harjoituksiin. Vastuuvalmentaja tiedottaa WhatsApp –ryhmässä 

harjoitusajat ja viikko-ohjelman, sekä niihin mahdolliset tulevat muutokset. 

 

Vastuuvalmentaja neuvoo urheilijoita ja heidän vanhempiaan oikeanlaisten varusteiden 

hankinnassa, ja päättää tarvittaessa kilpailuihin osallistumisesta. 

 

Urheilijat saavat valmentajalta suullisen palautteen harjoituskerran sujumisesta jokaisen 

harjoituksen jälkeen. Samalla arvioidaan myös urheilijan edistymistä, kehitettäviä osa-

alueita ja sitä mikä on kunnossa. Ohjeita havainnollistetaan harjoituksen aikana kuvattujen 

videoiden avulla. Myös vanhemmat saavat valmentajilta palautetta lapsen edistymisestä. 

 

Juniorivalmennus toteutetaan yhteistyössä Siilinjärven Ponnistuksen kanssa. 

 

Mäkihyppyharjoituksia on ympäri vuoden seuran internet –sivuilta löytyvän vuosikellon 

mukaisesti. Harjoitukset pitävät sisällään sekä hyppäämistä että monipuolisia 

oheisharjoituksia. 

 

Seura mahdollistaa valmentajien kouluttautumisen jokaisen omien tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaisesti. 

 

Harjoitusryhmät: 

• Mäkikotkakoulu (aloittelijoiden ryhmä) – ohjatut harjoitukset ympäri vuoden kerran 

viikossa 

• Haukat (1-4v harrastaneet) – ohjatut harjoitukset 3-4 kertaa viikossa ympäri 

vuoden, lisäksi leirejä 

• Puijon Peipposet (12-16 vuotiaat) - ohjatut harjoitukset 4-5 kertaa vuodessa ympäri 

vuoden, lisäksi omatoimisia harjoitteita valmentajan ohjeiden mukaan, leirejä sekä 

testejä 
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• Akateemikot ja huiput (urheiluakatemia ja aikuisurheilijat) – ohjatut sekä 

omatoimiset harjoitukset henkilökohtaisen harjoitusohjelman mukaisesti 

 

Näiden ryhmien lisäksi seurassamme toimii lumilajikoulu, joka on kaikkien jaostojen 

yhteinen. Siinä lapset pääsevät tutustumaan hiihtoon, ampumahiihtoon ja mäkihyppyyn. 

Lumilajikoulu on nimetty Iivon ja Ilkan lumilajikouluksi seuramme huippu-urheilijoiden Iivo 

Niskasen ja Ilkka Herolan mukaan. 

 

Valmentajat tekevät päätökset urheilijoiden siirtymisestä ryhmästä toiseen urheilijan 

edistymisen perusteella. Akateemikkojen ryhmään siirtymisen edellytyksenä on 

opiskelupaikka urheilijana akatemiaoppilaitoksessa. 

 

Jaoston omien valmennusryhmien lisäksi urheilijoitamme on mukana myös Hiihtoliiton 

valmennusryhmissä. 

 

Mäkihyppy ja yhdistetty kuuluvat Kuopion alueen urheiluakatemian paikkakuntakohtaisiin 

painopistelajeihin. Akatemiaurheilijoiden valmennus toteutetaan Puijon Hiihtoseurassa 

Suomen Hiihtoliiton ja Olympiakomitean tuella. Valmennuksesta vastaa tehtävään palkattu 

nuorten olympiavalmentaja. Akatemiaoppilaitoksia ovat mm. Kuopion Klassillinen lukio, 

Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Itä-Suomen Yliopisto. 

 

2.2 Kilpailut 
 

Puijon Hiihtoseurassa kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan oman 

taitotason mukaisesti. Seura järjestää eri tasoisia mäki- ja yhdistetyn kilpailuja, sen lisäksi 

urheilijat osallistuvat muihin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Kansallisten cup –

kilpailujen rinnalla on tärkeää järjestää aluekilpailuja, joissa kilpailusarjat ovat avoimia 

mäkikohtaisia ja mahdollistavat kaiken ikäisten osallistumisen oman taitonsa mukaiseen 

kilpailuun. Pyrimme järjestämään vuosittain seuraavat kilpailut: 

• kansallinen junioricupin kilpailu 

• kansallinen veikkauscupin kilpailu ja/tai SM-kilpailu 

• kansallinen veteraanicupin kilpailu 

• avoin aluekilpailu 

 

Mäkijaoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös muiden jaostojen 

kilpailujen järjestämiseen. 

 

Kuopion Kaupunki vastaa Puijon urheilualueen hyppyrimäkien ja hiihtolatujen 

kunnossapidosta, mikä mahdollistaa hyvät olosuhteet kilpailujen järjestämiseen. Muun 

kilpailuvälineistön hankkimisesta ja kunnosta seura vastaa itse. 

 

Jäsenistöä koulutetaan jatkuvasti kilpailujen toimihenkilötehtäviin, seura järjestää mm. 

mäkituomarikurssin vuosittain. Myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin 

toimihenkilökoulutuksiin osallistumista tuetaan. 



10 
 

 

Seurassa toimii oma mäkituomarijaosto, jonka tehtävänä on huolehtia tarvittava määrä 

mäkituomareita ja mittamiehiä kilpailuihin. 

 

2.3 Viestintä 

 

Puijon Hiihtoseuran viestintäkanavista on sovittu yhdessä ja ne ovat muotoutuneet 

vastaamaan jäsenten ja toiminnan tarpeisiin. Seura on ottanut käyttöön sosiaalisen 

median kanavia pysyäkseen ’ajan hermolla’. Puheenjohtaja on vastuussa seuran 

ulkoisesta viestinnästä ja sisäisestä talouteen (esim. valmennusmaksut) liittyvästä 

viestinnästä. Jokainen mäkitoimikunnan jäsen on velvollinen tiedottamaan oman 

vastuualueensa asioista esim. whatsapp -ryhmissä. Somettajat ja nettisivujen 

päivittäjät on määritelty ja hoitavat tehtävää itsenäisesti. Kriisiviestintä on 

puheenjohtajan vastuulla. 

 

Mäkijaoston valmennusryhmien ja mäkitoimikunnan viestintä tapahtuu pääasiassa 

WhatsAppin välityksellä. Junioreiden valmennusryhmien WhatsApp –ryhmiin kuuluvat 

myös lasten ja nuorten vanhemmat. Haukkojen ja Puijon Peipposten harjoituksiin 

ilmoittaudutaan Nimenhuudon kautta viimeistään harjoitusta edeltävänä iltana. Seuran 

yleisistä asioista ja mäkijaoston asioista viestitetään pääasiassa sähköpostin 

välityksellä. Seuran kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jotka on suunnattu 

myös muille kuin seuran jäsenille. 

 

Seuran ja mäkijaoston viestintäkanavat ovat: 

• WhatsApp 

• Nimenhuuto 

• sähköposti 

• seuran internet –sivut 

• Facebook 

• Instagram 

 

Päivittäinen ja viikoittainen viestintä tapahtuu WhatsAppilla, johon on luotu mm. seuraavat 

ryhmät: 

• peipposet 

• akateemikot 

• mäkitoimikunta 

• mäkijaoston aikuiset 

• talkooryhmä 

• kisaryhmä  

 

Tulevista tapahtumista, kilpailutuloksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan 

myös seuran somekanavissa Facebookissa ja Instagramissa. 
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Sisäisen viestinnän kanavia jäsenet käyttävät pääasiassa omilla puhelimilla ja 

tietokoneilla. 

 

Seuran viestintäkanavat ulospäin ovat: 

 

Seuran internet –sivut, jotka löytyvät osoitteesta www.puijonhiihtoseura.fi. Internet –

sivuston etusivulta löytyy pääasiassa ajankohtaista tiedotettavaa, lisäksi sivuilla on oma 

osio jokaiselle jaostolle ja tapahtumille. Sivuilta löytyy tiedot seuran jäsenmaksuista, 

pääseuran johtokunnan ja jokaisen jaoston jäsenet yhteystietoineen ja tietoa jaostojen 

toiminnasta. Sivuista on pyritty rakentamaan selkeät siten, että tarvittavat tiedot ovat 

helposti löydettävissä. Sivuilla näkyvät myös yhteistyökumppanimme.  

 

Jäsenrekisteri ja valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden tiedot säilytetään 

Suomisportissa, ja siten toimimme tietoturvallisesti. Myös jäsen- ja valmennusmaksut 

maksetaan Suomisportin kautta.   

 

Facebookia ja Instagramia käytetään nopeaan ja ajantasaiseen viestintään. Sinne on 

helppo julkaista päivityksiä treeneistä, kisoista, leireiltä ja talkoista. Näin saadaan välitettyä 

mielikuvia ja tunnelmia niin seuran omille jäsenille kuin muillekin kiinnostuneille seuraajille. 

Mäkijaostolla on oma Facebook –tili, Instagram –tili on koko seuran yhteinen. 

Somekanavissa julkaistaan myös yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteisesti sovittuja 

päivityksiä. Varsinaista some –vastuuhenkilöä ei ole määritelty, vaan admin –tunnuksia on 

jaettu useammalle henkilölle, jotka voivat tehdä postauksia seuran nimissä silloin kun 

jotakin mielenkiintoista tapahtuu. Jatkossa tarkoitus on saada myös juniorit mukaan 

’somettamaan’, koska heiltä homma käy aikuisia huomattavasti luontevammin. 

 

Paikallisen median mielenkiinto pyritään pitämään jatkuvasti hereillä seurassa tapahtuvien 

asioiden suhteen. Palstatilaa olemmekin saaneet sangen mukavasti. 

 

2.4 Yhteistyö muiden seurojen ja jaostojen kanssa 

 

Puijon Hiihtoseuran jaostot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Yhdistetyn ja 

ampumahiihdon harrastajat käyvät säännöllisesti hiihtojaoston järjestämissä 

hiihtoharjoituksissa, jotka kuuluvat omaan lajiharjoitteluun. Mäkihypyn juniorivalmennus 

järjestetään yhteistyössä Siilinjärven Ponnistuksen kanssa ja akatemian urheilijat tekevät 

tiivistä yhteistyötä Kuopioon valmennuksen keskittäneen mäkihypyn maajoukkueen 

kanssa. Näin valmentajien osaaminen saadaan hyödynnettyä mahdollisimman kattavasti. 

Akatemiaurheilijoita saapuu eri puolilta Suomea, ja seura tekee yhteistyötä myös niiden 

seurojen kanssa, joita urheilijat edustavat. 

 

2.5 Varainhankinta 

 

Puijon Hiihtoseuran toiminta rahoitetaan mm. jäsen- ja valmennusmaksuilla, kilpailujen 

osanottomaksuilla, yhteistyösopimuksilla yritysten kanssa, järjestöjen ja julkisten 

organisaatioiden myöntämillä toiminta-avustuksilla sekä talkootoiminnasta saatavilla 

www.puijonhiihtoseura.fi
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varoilla. Seuran ja jaoston toiminta on voittoa tavoittelematonta. Varat käytetään toiminnan 

pyörittämiseen ja junioreiden urheilun tukemiseen. 

 

 

2.6 Palkitseminen 

 

Puijon Hiihtoseura järjestää kauden päätyttyä keväällä jaostojen yhteisen kauden 

päättäjäistilaisuuden, jossa palkitaan kauden aikana menestyneitä urheilijoita ja 

seuratoimijoita kunniakirjoin ja stipendein. Etenkin nuorempia urheilijoita pyritään 

palkitsemaan kilpailumenestyksen lisäksi myös aktiivisuudesta ja yrittämisestä, omien 

taitojen kehittymisestä ja urheilijamaisesta käytöksestä.  

 

 

 


