Tervehdys kaikki Puijon Hiihtoseuran jäsenet ja hiihtolajien ystävät!

30.8.2019

Puijon Hiihtoseura ry pit 29.8.2019 sääntömääräisen vuosikokouksen ja kokous valitsi minut
yksimielisest seuramme johtokunnan puheenjohtajaksi. Suuri kiitos valinnasta ja luotamuksesta.
Olen ollut Puijon Hiihtoseuran jäsen vuodesta 2014 alkaen, tulin seuraan lapseni ampumahiihto
harrastuksen myötä. Osalle teistä olenkin jo tutu kasvo seuran toiminnasta. Tavoiteenani on viedä
seuraa eteenpäin jokaisen vahvuuksia hyödyntämällä ja yhdessä tekemällä. Seuran
perustoiminnan, eli jaostojen ja harrastusmahdollisuuksien kehitämiseen me johtokunnassa
pyrimme antamaan kaiken mahdollisen tuen ja avun. Toiminnan kehitämisessä iso painopiste on
uusien harrastajien saaminen mukaan toimintaamme. Jokainen lapsi tai aikuinen jota päästään
liikutamaan on meiltä onnistuminen!
Seuramme markkinointin ja tedotukseen tullaan myös panostamaan etä meidän tunnetuus
alueella kasvaisi. Samoin sisäistä viestntää haluan kehitää edelleen, etä toimintamme olisi
mahdollisimman avointa tekemisten ja suunnitelmien osalta.
Seuran talouden tasapainotaminen on tulevallakin kaudella keskeisessä asemassa. Talouta on
saatu lähivuosina vietyä parempaan suuntaan muta seuramme oma pääoma on vielä negativinen.
Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen on tärkeää ja tavoiteena onkin kehitää
yhteistyösopimuksien tuoteistamista ja päästä sitäkin kauta liikutamaan ihmisiä! Hyvin
kehitynytä ja aktivista talkootyötä pyritään myös jatkamaan.
Kilpailullisena tavoiteena on menestyä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kisoissa. Seuramme
kasvaturheilijat ovat kehityneet ja menestyneet todella upeast. Olemme myös saaneet
seuraamme uusia menestyneitä urheilijoita. On ollut upeaa nähdä heitä viikkoharjoituksissa
treenaamassa yhdessä meidän junioriurheilijoidemme kanssa. Meillä on monia upeita esikuvia!
Kuopiossa meillä on upeat puiteet harjoiteluun. Toivonkin etä saamme kehitetyä näitä
olosuhteita edelleen ja etä kunnossa olevat harjoituspaikat mahdollistavat perustoimintamme ja
kilpailuiden järjestämisen. Haluamme olla mukana kehitämässä Kuopion tunnetuuta ja tukea
kaupunkimme palveluita ja yritäjiä tapahtumien ja kilpailujen tuomien ihmisten myötä.
Toivotavast Kuopion kaupungin kanssa hienost sujuneelle yhteistyölle saamme myös jatkoa.
Jaostoissa on meidän suuret voimavarat ja siellä tehdään mitaamatoman arvokasta
vapaaehtoistyötä. Jaostot suunnitelevat omaa toimintaansa ja kehitämistä. Toiminta on ollut
aktivista, on saatu uusia harrastajia sekä järjestety tapahtumia ja kilpailuja. Jaostojen upea työ
ansaitsee suuret kiitokset ja ison tuen myös jatkossa. Meillä on runsaast aktivisia seuratoimijoita,
talkoolaisia, valmentajia yms jotka toteutavat sitä päivitäistä tärkeää toimintaa, eli liikutavat
ihmisiä hiihtolajien parissa. Kiitos teille kaikille, meillä on upea porukka! Kiitokset myös kaikille
meidän toiminnassa jo mukana oleville urheilijoille, nuorille ja aikuisille. Teidän eteen tätä työtä
tehdään, treeni-iloa kaikille!
Tehdään yhdessä ja liikutetaan ihmisiä
lumilajien parissa! Teidän jokaisen ajatukset
seuratyöstä ja sen kehitämisestä on tärkeitä,
tulkaa rohkeast jutelemaan.

Terveisin,

Jari Pitkänen
Puheenjohtaja
Puijon hiihtoseura ry

