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PÄÄSEURA

Johtokunta
Johtokunta tulevalle toimintakaudelle, 2019 – 2020, valitaan 31.8.2019 mennessä seuran 
vuosikokouksessa.
Edellisen toimintakauden johtokunta jatkaa toimintaansa siihen asti.

Yleistä
Tulevan toimintakauden tavoitteena on edelleen kehittää seuraorganisaatiota ja toimivuutta.
Keskeistä toiminnan kehittämisen osalta on uusien harrastajien saaminen seuran lajien pariin. Tätä
kautta lisätä jäsenmäärää kaikissa jaostoissa ja näin varmistaa myös uusien seuratoimijoiden
saaminen toimintaan mukaan. Tähän luodaan uusia edellytyksiä kehittämällä 
harrastusmahdollisuuksia, markkinoimalla toimintaamme ja jaostojen yhteistyön kehittämisellä.

Kilpaurheilu
Kilpailullisena tavoitteena on menestyä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa seuran 
edustamissa lajeissa. Viestikulta -projekti on tavoitteena viedä menestyksekkäästi läpi myös tämän 
kauden aikana. Tavoitteena on myös olla haluttu seura Suomessa.
Kilpailuja pyritään hakemaan ja järjestämään kaikissa seuran lajeissa.

Talous
Taloudellisena tavoitteena on saada oma pääoma positiiviseksi lähivuosien aikana. Talouden 
tasapainottaminen on tulevallakin toimintakaudella keskeisessä asemassa. Kuopion Kaupungin 
kanssa yhteistyösopimuksen jatkaminen on talouden ja toiminnan kannalta tärkeää. 
Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen on myös avainasemassa talouden kannalta.  

Tilintarkastus
Tilintarkastajiksi toimintakaudelle ehdotetaan KS‐Tilintarkastus Oy ja varatilintarkastajaksi Ahti 
Väisänen HT. Päätetään vuosikokouksessa.

Tiedotus
Seuran tiedotus toteutetaan pääosin omien verkkosivujen välityksellä. Lisäksi sosiaalisen median 
käyttöä kasvatetaan edelleen. Nämä kanavat ovat tulevaisuudessa entistä merkittävämmässä 
asemassa. Median kanssa yhteistyötä ja sitä kautta toimintamme näkyvyyttä kehitetään.
Sisäistä viestintää ja tiedottamista pyritään kehittämään edelleen. Tavoitteena pitää toiminta 
avoimena, että seuran jäsenillä on tieto mitä toiminnassa tapahtuu ja mitä suunnitellaan.

Jaostot
Toimintakaudella 2019 ‐2020 jaostojen asemaan on tarkoitus panostaa edelleen, niin
toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Tällä toiminnalla halutaan varmistaa jaostojen luottamus oman
toiminnan autonomiaan. Tämän lisäksi jaostojen välistä yhteistyötä pyritään kehittämään
edelleen. Keskeistä on resurssien lisääminen ja jakaminen, niin valmennuksen kuin muidenkin
toimintojen osalta.
Jaostojen yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat on esitelty erikseen myöhemmin tässä
toimintasuunnitelmassa.

Edustukset
Seura on ollut jäsenenä Suomen Hiihtoliitossa, Suomen Ampumahiihtoliitossa, Pohjois‐Savon 2



Hiihdossa, Pohjois‐Savon Liikunnassa ja Pohjois-Savon urheilussa. Jäsenyyksistä päätetään seuran 
vuosikokouksessa. Samoin päätetään seuran edustajista eri luottamustehtävissä.

Puijon Hiihtoseura 90v 11/2020
Puijon Hiihtoseura Ry täyttää 90 vuotta ensi vuonna. Johtokunta aloittaa tämän toimintakauden 
aikana suunnitelmat miten seuran syntymäpäiviä juhlistetaan.

HIIHTOJAOSTO

Yleistä
Seuran toiminnan tarkoituksena on edistää hiihtoharrastusta toiminta-alueellaan siten, että 
mahdollisimman monella olisi mahdollisuus harrastaa kilpa- tai kuntourheilua edellytystensä ja 
tarpeidensa mukaisesti. 

Hiihtojaoston toiminnan lähtökohtana on edelleen laaja ja kasvatuksellisesti terveitä elämäntapoja
edistävä junioritoiminta. PHS:n hiihtojaosto omaa Tähtiseurastatuksen nuorisourheilussa, ent. 
Sinettiseurastatus ja pyrkii kehittämään toimintaansa sen mukaisesti. Jatkossa myös huippu-
urheilun tähtiseurastatuksen hakemista harkitaan. Toimintaa pyritään kehittämään ja ohjaamaan 
siihen suuntaan, että nuorten ja aikuisten ikäluokissa lahjakkaalla Puijon hiihtoseuran urheilijalla 
on samat valmennukselliset ja taloudelliset mahdollisuudet kehitykseen, kuin muidenkin seurojen 
edustajilla kansallisessa mittakaavassa. 

Toiminta jatkuu lasten ja hopeasompaikäisten ryhmissä pääosin aikaisemmilla linjoilla, jotka ovat 
tuottaneet viime vuosina hyviä tuloksia. Valmentautumisessa ja harjoittelussa pyritään käyttämään
hyväksi mahdollisimman paljon paikallisia hyviä olosuhteita. Nuoriin hiihtäjiin tullaan 
panostamaan, jotta heistä nousisi muutama hiihtäjä aikuisten sarjaankin ihan kansalliseen 
kärkikaartiin. Nuorten viestijoukkueita kannustetaan ottamaan osaa jo aikuisten SM-kisoihin. 
Taloudellista tukea painotetaan pitkäjänteisen työn palkitsemiseen.

Toiminnan kehitys vaatii tiivistä yhteistyötä. Tulevana kautena tullaan tiivistämään yhteistyötä 
seuran muiden jaostojen kanssa. Hiihtoleireihin, valmennukseen ja koulutustilaisuuksiin liittyvää 
yhteistyötä Vuokatin urheiluopiston kanssa pyritään ylläpitämään ja kehittämään. Lisäksi seura 
pyrkii edistämään yhteistoimintaa Kuopion kaupungin kanssa, jotta Kuopion asema kansallisena 
talviurheilukeskuksena vakiintuisi myös maastohiihdon puolella. 

Hiihtojaoston tiedotustoiminta hoidetaan pääasiassa sähköpostitse, whatsapp-ryhmän välityksellä, 
netti harjoituskalenterin ja sosiaalisen median kautta. Puijolaisen maastohiihdon näkyvyyttä 
pyritään lisäämään perinteisen suomalaisen talviurheilun ansaitseman arvostuksen lisäämiseksi ja 
yhteistyökumppaneiden verkoston vahvistamiseksi.

Toimikunta
Hiihtojaoston toimikunnan tehtävänä on kuunnella kentän ääntä ja luoda mahdollisimman hyvät 
olosuhteet urheilullisten päätösten toteutumiselle. Toimikunta johtaa ja ohjaa jaoston toimintaa 
sekä määrittelee yhteisesti noudatettavat säännöt ja toimintaohjeet. Toimikunnan jäsenillä on 
lisäksi omat vastuualueensa. Jaoston varojen hankinta ja kanavointi sekä uusien 
varainhankintamahdolli-suuksien etsiminen kuuluu pääosin toimikunnalle. Vastuu talkootyön 
toteutumisesta on jokaisella seuran jäsenellä. 
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Jaoston taloutta hoidetaan vakaasti pitkäntähtäimen suunnitelman perusteella. Tulot perustuvat 
talkootyöhön, kilpailujen järjestämiseen, jäsen-/ valmennusmaksuihin ja yhteistyösopimuksiin.

Valmennustoiminta ja kilpailutoiminta
Urheilijoiden määrä PHS:n hiihtojaostossa on viimevuosien aikana pysynyt jotakuinkin ennallaan. 
Ohjaajia ja valmentajia on saatu lisää, tällä hetkellä tilanne heidän osalta on hyvä. Jaosto pyrkii 
kouluttamaan uusia valmentajia I- ja II- tasoille, sekä tukemaan entisten valmentajien 
jatkokoulutusta III-tasolle. 

Jaosto tukee taloudellisesti kaikkien ikäryhmien hiihtovalmennusta. Toimikunta kohdistaa 
valmennustuen ryhmille valmentajien esittämien valmennus- ja leirisuunnitelmien perusteella. 
Valmennusryhmät muodostetaan urheilijoiden ja valmentajien määrän mukaisesti.  

Aikuishiihtäjien määrää on tavoitteena kasvattaa. Nuorille urheilijoille pyritään antamaan niin 
valmennuksellista kuin taloudellistakin tukea. Suunnitelmana on toimia treeniryhmissä Team Puijo, 
HS-Puijo ja HSmini-Puijo. Pitkästä aikaa myös aikuisiän kynnyksellä oleville hiihtäjille tarjotaan 
ryhmävalmennusta.

Seura pyrkii tukemaan nuorison harrastamista niin, että mahdollisimman moni voisi liittää HS-
loppukilpailut urheilumuistojensa joukkoon. Hopeasompa alue-/loppukilpailuihin pyritään 
saamaan joka sarjaan viestijoukkueet ja myös henkilökohtaisiin kilpailuihin mahdollisimman monta
osallistujaa. Tavoitteena on voittaa miesten viestikulta ja saavuttaa hyvää menestystä myös 
naisjoukkueella yleisen sarjan SM-viesteissä.

Lasten ryhmät pyrkivät jatkamaan ympärivuotista toimintaansa aikaisemmalla rytmillä. Ohjaajien 
määrää pyritään lisäämään kouluttamalla uusien harrastajien vanhemmista ryhmävetäjiä. Lapsia 
ohjataan monipuoliseen ja hauskaan liikuntaan. Kilpaurheilu tulee alkuun tutuksi seuran omissa 
sarjahiihdoissa. Vanhempien aktiivista mukaantuloa toivotaan. Tavoitteena on jatkaa sekä lasten 
että aikuisten hiihtokoulun järjestämistä. 

Talkootoiminta
Jokaisen jaoston jäsenen henkilökohtaista vastuuta talkootyössä ja varojen hankinnassa tullaan 
entisestään korostamaan, koska talkootyön tekeminen ja tasainen jakaantuminen on 
perustoimintojen takaamiseksi välttämätöntä. Aiempien vuosien isot talkoot säilytetään edelleen. 
Pyritään tekemään lehtijuttu toiminnasta tulevalle syksylle.  

Kilpailujen järjestäminen
Seuran sisäisinä kilpailuina pyritään järjestämään sarjahiihtoja ja seuranmestaruuskilpailut.
Jaoston tavoitteena on osallistua piirikunnallisten -ja kansallisten hiihtokilpailuiden järjestämiseen 
vuosittain. Jaosto pyrkii kouluttamaan toimitsijoita ja hiihtokilpailujen organisoijia oman 
jäsenistönsä joukosta. Samalla lisätään valmiutta järjestää ostopalveluna hiihtokilpailuja mm. 
yrityksille ja toimialoille. 
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MÄKIJAOSTO

Strategia 2017-2020 (2025)
Visio: Puijon Hiihtoseura on mualiman lupsakkain ja menestyvin mäkihypyn ja yhdistetyn seura 
vuonna 2020.
Missio: Arvostettua ja laadukasta yhessä ilolla tekemistä, josta kasvaa menestyjiä.
Painopisteet: 1. Vaikuttaminen, viestintä, tiedotus 2. Johtaminen 3. Valmennus ja urheilu 4. 
Jäsenmäärä 5. Talous.

Strategiaa käytetään apuna toiminnan suunnittelussa ja viestinnässä. Mäkitoimikunta työstää 
marraskuussa laadittua strategiadokumenttia siten, että se voi auttaa arkitoiminnan ohjaamisessa.

Tavoitteena on keväällä 2020 saavuttaa tähtiseurastatus nuorisourheilun saralla ja jatkossa 
tavoitella myös tähtiseurastatusta huippu-urheilun saralla.

Mäkitoimikunta
Mäkitoimikunnan tehtävänä on johtaa toimintaa toimintasuunnitelman linjausten suunnassa. 

Mäkitoimikunta rakentaa positiivista ilmapiiriä mäkijaoston ja Puijon Hiihtoseuran sisällä ja 
ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Valmennus- ja kilpailutoiminta
Seurassa on jatkettu Kai Kovaljeffin työsopimusta 1.6.2019 määräaikaisen työsuhteeseen 31.5.2020
saakka. Palkkauksen rahoitukseen osallistuvat Suomen Hiihtoliitto ja Olympiakomitea. Kai 
Kovaljeffin päätehtäviksi on määritelty liiton mäkihypyn b-maajoukkueen valmennus 
akatemiaurheilijoiden valmennus. Seura on myös saanut lisäapuja akateemikkojen valmennukseen,
sillä Kimmo Yliriesto on aloittanut valmentamisen puijolaisten kanssa 1.6.2019.

Juniorivalmennus toteutetaan yhdessä Siilinjärven Ponnistuksen (SiiPo) kanssa. PHS ostaa SiiPolta 
mäkivalmennuksen kesäkaudella ja mäki- ja oheisvalmennuksen talvikaudella. Uutena 
valmentajana on aloittamassa Markus Virrantalo, joka yhdessä Eemeli Tainion kanssa tekee 
etävalmennusta Kuopiossa Vuokatin urheiluopiston alaisuudessa. Valmentajille tarjotaan 
mahdollisuutta koulutuksiin omien intressien ja mahdollisuuksien mukaan. 

Mäkijaoston tavoitteena on pitää yllä kansainvälistä ja kansallista menestystä. Tavoitteena on, että 
Puijon Hiihtoseura on Suomen paras seura mäkihyppy-yhdistetyssä. Menestys yleisessä sarjassa, 
juniori- ja veteraanisarjoissa sekä naismäkihypyssä vie kohti tätä tavoitetta. Tavoitteisiin 
pääsemiseksi Puijon Hiihtoseura tarjoaa urheilijoille erinomaista valmennusta. Kehityskohteena on 
juniorimäkihyppääjien rekrytointi ja uusien toimijoiden kiinnittäminen seuratoimintaan. 

Uusien hyppääjien rekrytointia tehostetaan kehittämällä mm. mäkikoulua ja varustehankintoja.

Haukkojen valmennuksen PHS ostaa osittain SiiPolta alkaneella kaudella. Lisäksi Eemeli Tainiolla ja 
Markus Virrantalolla on Vuokatin urheiluopiston kanssa oppisopimuskoulutus, joka mahdollistaa 
hänen toimimisen juniorivalmennuksessa 4 h/pv, 5 pv:nä viikossa. Menettely jatkaa toimivaa 
yhteistyötä urheilijoiden, valmentajien ja huoltajien tasolla. Valmentajina toimivat Eemeli Tainio, 
Joonas Ikonen, Markus Virrantalo. 

Peipposten eli 13-15-vuotiaiden harjoitus- ja kilpailutoimintaa johtaa Joonas Ikonen. Ryhmässä on 
Puijon Hiihtoseuran ja Siilinjärven Ponnistuksen urheilijoita. Peipot harjoittelevat yhdessä 5 



haukkojen kanssa.

Akatemiaryhmän ja aikuisten valmennuksesta vastaa Kimmo Yliriesto ja Kai Kovaljeff. 
Maajoukkuevalmentaja Lauri Hakola toimii valmentajan tukena ja ohjaajana.

K6-mäelle yritetään löytää uusi paikka ja se pyritään muovittamaan vaikka talkootyönä. 
Mäkitoimikunta on yhteydessä kaupungin edustajaan (Mika Venäläinen). 

Yhdistetyn urheilijoille pyritään järjestämään enemmän tukea mm. huomioimalla lajien 
yhdistämisen kysymyksiä. 

Talous
Tavoitteena on johtaa toiminta tulevalla kaudella nollatasolle. Mäkitoimikunta määrittelee 
valmennusmaksut riittävälle tasolle. Toimintaa suunniteltaessa ja seurattaessa pidetään mielessä, 
että toimintaa ohjaavat dokumentit eivät ole staattisia dokumentteja vaan dynaamisia. 
Suunniteltua toimintaa ja budjetoituja lukuja voidaan muuttaa seurantatiedon pohjalta koko 
kauden ajan. Mäkitoimikunnalta odotetaan valppautta ja rohkeutta tehdä tarvittavia ratkaisuja, 
kun tilanne niin vaatii.

Valmennusmaksuilla katetaan urheilijoiden mäkimaksut, ainakin yksien SM- ja kilpailujen 
osallistumismaksut sekä OTO-valmennuksen ja NOV-valmentajien palvelun ostamisesta koituvat 
kulut. Muut kulut kuten kilpailumatkojen ja leirien kulut, katetaan erillisillä maksuilla osallistujilta 
sekä ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus voi tarkoittaa talkootuloja, mäkijaoston 
jäsenten tuottamista palveluista saatavaa tuloa ja sponsorituloja. 

Yhteistyösopimuksien hankinta on syksyllä 2019 olennaisen tärkeää toiminnan kehittämiselle 
jatkossa. Talkootehtävien hankinta on myös tärkeää.

Suunnitellaan ja viedään käytäntöön varainhankintaan ideoituja keinoja kuten esittelykierrokset 
mäkialueella, avustusten hakeminen säätiöiltä ja sponsorituen hakeminen elinkeinoelämältä. 

Puijon Hiihtoseura anoi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan kehittämistuen
jatkoa (seuratuki) kaudelle 1.7.2019-30.6.2020. Tätä tukea ei kuitenkaan myönnetty. Tavoitteena 
on hakea uutta tukea kaudelle 2020-21.

Kilpailut ja tapahtumat                                                                                                                              
Seura on hakenut kaudeksi 2019-2020 seuraavia kotimaisia kilpailuja:

 Kesä harjoituskilpailut kesällä 2019
 Mäen ja yhdistetyn SM-kilpailut syksyllä 2019
 Veikkaus Cup mäki ja yhdistetty ja junioricup talvella 2020

 PHS mäkijaosto osallistuu lumilajikoulun vetoon ja järjestää talvella mäkikoulun.

Kaupungilta haetaan tapahtuma-avustusta tulevan talven tapahtumiin.
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AMPUMAHIIHTOJAOSTO

Yleistä 

Puijon Hiihtoseuran Ampumahiihtojaosto tarjoaa ampumahiihdon harrastajille mahdollisuuden 
lajin harrastamiseen Pohjois-Savossa. 

Organisaato ja hallinto sekä jäsenistö                                                                                                           
PHS:n ampumahiihtotoimikunnassa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja, tedotaja, Heinjoki ryhmä sekä valmennustimi sekä muut valitut toimijat. Sihteeri 
suoritaa kilpailuihin ilmoitautumiset ja taloudenhoitaja maksaa osallistumismaksut. Tiedotaja 
toimii myös facebook ja eeb-sivujen ylläpitäjänä. Jäsenrekisteriä ylläpitää pääseura. Lajista 
kiinnostuneille tarjoamme mahdollisuuden tutustua ampumahiihtoon ja aloitaa harjoitelu ympäri 
vuoden. 

 Tavoiteet 

Päätavoiteena on kasvataa ampumahiihdon suosiota Kuopiossa ja saada toimintaan mukaan uusia 
ampumahiihdon harrastajia sekä käytäjiä Heinjoen ampumahiihtoradalle. Heinjoen 
ampumahiihtoradalle on tavoiteena saada ampumapenkan laajennus niin etä rata olisi 30 
paikkainen, jatkaa hiihtoradan pituuta valaistuna, sekä jatkaa rullahiihtorataa. Lähivuosien 
tavoiteena on järjestää ampumajuoksun ja ampumahiihdon kansalliset ja/tai SM kisat Heinjoella. 
Tulevan kauden tavoiteina on järjestää vähintään yksi ampumahiihtokoulu lajista kiinnostuneille. 

Kilpailuihin osallistuminen 

Seura lähetää edustajat kaikkiin ampumahiihdon -, ampumajuoksun -, sekä rulla-ampumahiihdon 
SM-kisoihin sekä muihin SAhl:n alaisiin kilpailuihin. 

Kilpailulliset tavoiteet 

Päätavoite kauden 2018-2019 aikana on menestyminen kansallisissa - ja SM-kisoissa ja saada 
seuran edustajia kansainvälisiin kilpailuihin. Seuran tavoiteena on nousta Suomen 6 
menestyvimmän ampumahiihtoseuran joukkoon ja saada kauden aikana 30 kilpailulisenssin 
omaavaa yksilöurheilijaa ja vähintään 4 joukkueta SMviesteihin. 

Leiritoiminta 

Seuran leirejä järjestetään valmentajien laatman suunnitelman perusteella 1-3. Ensimmäinen 
viikonloppuleiri järjestetään het kauden alkuun toukokuussa Heinjoella. Leirit on tarkoitetu 
kaikenikäisille harrastajille. Mahdollisia ampumahiihtoliiton valmennusryhmäläisiä tuetaan 
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan, heidän osallistuessaan Ah-liiton valmennusleireille. 

Harjoitustoiminta 

Kauden aikana järjestetään ohjatuja ah-harjoituksia 1-3 kertaa viikossa. Harjoitusryhmiä jaetaan 
ositTain iän ja kokemuksen perusteella. Jokaisella harjoituksella on oma vastuuvetäjä, teema ja 
tavoite. Harjoituksissa jaetaan ampumahiihdon perustetoa, kehitetään lajitaitoja ja fyysistä kuntoa.
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Valmennus ja koulutus 

Tavoiteena on kouluttaa uusia seuravalmentajia joiden avulla pystymme tarjoamaan laadukkaan 
valmennuksen urheilijoillemme. Pyritään aktvoimaan seuran jäseniä osallistumaan 
ampumahiihtoliiton koulutustlaisuuksiin. 

Kilpailutoiminta 

Järjestetään kuukausikisoja seuran jäsenille noudataen lajisääntöjä. Kuukausikisoissa harjoitellaan 
samalla toimitsijatehtäviä tulevaisuuden kansallisten kisojen järjestämistä ajatellen. Järjestetään 
seuran ampumahiihto- ja -juoksumestaruuskilpailut.

Nuorisotoiminta 

Jaoston urheulijoista suurin osa on nuorisourheilijoita ikäluokissa 10 – 21v. joille seura tarjoaa 1–3 
kertaa viikossa ohjatut ampumahiihtoharjoitukset. Ampumahiihtokoulu on tavoiteena järjestää 
uusien harrastajien saamiseksi lajin pariin.

Aikuisurheilijat 

Jaostossa urheilee aktivisest aikuisurheilijoita sarjoissa 35 - 55v. Tavoiteena saada uusia 
aikuisurheilijoita lajin pariin. Ampumahiihtokoulu on tarkoitetu myös aikuisille. Harjoitusleirit ovat 
myös aikuisurheilijoille. 

Viestintä 

Sisäinen tedottaminen tapahtuu nettisivuilla, WhatsApp:lla ja sähköpostlla Ulkoinen tedottaminen 
nettisivuilla ja facebookissa. Pyritään vuoden aikana saamaan ampumahiihtoa esille myös 
paikallisessa mediassa. Ampumahiihtokoulusta ilmoitetaan myös lehdissä. Toimintamme 
markkinointa tehdään myös yhdessä Kuopion Kaupungin kanssa. 

Suhdetoiminta 

Ampumahiihtojaosto tekee yhteistyötä Puijon Hiihtoseuran muiden jaostojen, Kartulan Ampujien 
sekä alueen ampumahiihto- ja muiden urheiluseurojen kanssa. Yhdistyksen jäseniä pyritään 
saamaan liiton ja alueen toimikuntin sekä PHS:n hallitukseen. 

Lajiesitelyt 

Pyritään olemaan mukana erilaisissa tapahtumissa pitämässä ampumahiihdon lajiesitelyjä esim 
Eko -aseiden kanssa. Lajiesitelyjä pidetään myös TYKY tapahtumina ampumahiihtoradalla. 

Taloudellinen toiminta 

Ah-jaoston taloudellisesta toiminnasta vastaa puheenjohtaja apunaan taloudenhoitaja ja muu 
jaoston toimikunta. 

Varainhankinta 

Pääasiallisia tulonlähteitä ovat ah-toiminnasta muodostuvat tulot, yhteistyökumppaneilta saatavat 
vastkkeet, talkootulot, jäsenmaksutulot, valmennusmaksut, erilaisten projekten tuotot sekä 
avustukset. Pyritään aktivisest hankkimaan talkootyökohteita kauden aikana. Aktivisen 8 



varainhankinnan tavoiteena kehitää jaoston toimintoja ja pystyä madaltamaan 
harrastuskustannuksia. 

MÄKITUOMARIKERHO

Yleistä
Tulevana toimintakautenamme Puijon Hiihtoseuran mäkituomarikerho tiivistää edelleen 
yhteistyötä seuran mäkijaoston kanssa. Tavoitteena on kerhon jäsenistön nuorennusleikkaus 
muutaman tulevan vuoden aikana. Kerhon aktiiviset jäsenet ikääntyvät ja uusia toimijoita emme 
ole saaneet mukaan toimintaan. Tästä syystä tuomarikoulutus ja jäsenhankinta on edelleen 
toiminnan painopiste. Arvostelutuomarien tehtäväkenttä on laaja. He toimivat kisaorganisaatiossa 
esimerkiksi kilpailun johdossa, teknisinä asiantuntijoina, pituus-mittaajina, kuuluttajina, suorittavat
varustemittauksia ym. Sääntöjen muutokset esimerkiksi hyppyvarusteissa vaatii myös tuomareilta 
kehityksen seuraamista. Kerhomme jäsenet toimivat aktiivisesti valtakunnallisessa 
mäkituomarikerhossa osallistuen keskusteluun tuomaritoiminnan muutttumisesta ja haasteista.

Koulutus    
Koulutustoimintaa kehitetään yhdessä Suomen Hiihtoliitto ry:n Mäkituomarikerhon kanssa niin, 
että tulevaisuudessakin kerhomme edustajat selviytyvät heille annetuista tehtävistä niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. Tavoitteena on saada Puijon Hiihtoseurasta toinen arvostelutuomari 
FIS tuomarikoulutukseen tulevina vuosina Janne Karjalaisen lisäksi. Järjestämme edelleen 
vuosittain alueellisia tuomareiden perus/täydennyskursseja Pohjois-Savossa. Lisäämme yhteistyötä
Itä-Suomen hiihtoseurojen mäkituomareiden kanssa. Tulevana syksynä 2019 järjestetään 
Kuopiossa valtakunnallinen TA-koulutus, johon toivomme mahdollisimman paljon osallistujia 
seurastamme. 

Tulevat kilpailut Kuopiossa
Kesällä 2019 järjestetään Puijolla kahdet mäki- ja yhdistetyn kilpailut. Heinäkuun viimeisenä 
viikonloppuna on tarkkailukilpailut ja syyskuun kolmantena viikonloppuna kesä SM-kisat mäessä ja 
yhdistetyssä. Talven kilpailutapahtumat eivät ole vielä tiedossa. Kilpailutoiminnan osalta 
mäkituomarikerho tekee yhteistyötä erityisesti PHS:n mäki/hiihtojaoston kanssa, mutta myös 
muiden pohjoissavolaisten seurojen kanssa. 

Muuta     
Aktiivinen kilpailutoiminta ja arvo- ja muiden kisojen järjestämisen jatkuvuuden turvaaminen 
tulevaisuudessa on koko seuran toiminnan tavoite, johon tuomarikerho sitoutuu. Olemme mukana 
Puijon valmennuskeskuksen kehittämisessä niiltä osin, kun apuamme ja kokemustamme 
tarvitaan.Pyrimme vaikuttamaan siihen, että asiantuntemustamme käytetään mäkialueen 
korjaussuunnittelussa. 

Hallinto
Esitys mäkituomarikerhon toimikunnaksi 2019/ 2020
Mikko Karinen
Seppo Hiltunen
Raimo Tamminen
Pauli Pitkänen 9



Juhani Putkonen
Pentti Hartikainen
Aarne Hakkarainen
Seppo Pelli
Kalevi Neuvonen
Esko Venäläinen
Pertti Laaksonen
Seppo Bergström
Tuomas Pursiainen sihteeri
Toimikunnan kokoukset järjestetään avoimina tuomarikerhon jäsenille.
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