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 2 
PÄÄSEURA 

 

 

PHS, HUIPPUSEURASSA! 

Tällä tunnuslauseella jatketaan edelleen seuran toimintaa.  

 

Hallitus 

 

Hallitus tulevalle toimintakaudelle valitaan seuran vuosikokouksessa 31.8.2021 mennessä. Edellisen 

toimintakauden hallitus jatkaa toimintaansa siihen saakka. Seuran hallitus pyrkii toimillaan antamaan 

resursseja jaostoille perustoiminnan kehittämiseen. Hallitus on edellisen toimintakauden lopulla käyn-

nistänyt uuden strategian luomisen, joka jalkautetaan tämän toimintakauden aikana. Seuraorganisaatio 

on myös kirjattu selkeäksi ja tämä tulee myös nettisivuille. 

 

Jaostot 

 

Jaostot tekevät seurassa sen tärkeimmän työn, eli liikutetaan ihmisiä lajiemme parissa. Jaostojen toi-

mintasuunnitelmat on esitelty alla. Tavoitteena lisätä edelleen yhteistyötä jaostojen välillä ja mahdol-

listaa lajikokeilut helposti kiinnostuneille ja myös seuran sisällä. 

 

Yleistä  

 

Toimintakauden tavoitteena on saada lisää harrastajia lajiemme pariin. Pyritään saamaan uusia harras-

tajia kaikissa ikäluokissa junioreista aikuisurheilijoihin. Tavoitteena on markkinoida toimintaamme 

tehokkaammin ja olla esillä niin että lumilajeista kiinnostutaan. Aktiivisia seuratoimijoita sekä ohjaajia 

ja valmentajia on tavoitteena saada mukaan toimintaan. 

 

Kilpaurheilu  

 

Kilpailullisena tavoitteena on menestyä lajeissamme niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpai-

luissa. Maastohiihdon Suomen Cupin viestivoitto on suurimpia kansallisen tason tavoitteita. Tavoit-

teena on myös olla haluttu seura ja saada lisää kilpaurheilijoita seuraamme. Kilpailuja pyritään järjes-

tämään aktiivisesti kaikissa lajeissamme resurssien ja olosuhteiden puitteissa. Seuramme huippu-urhei-

lijoiden näkysyys ja esikuvina toimiminen on toiminnalle todella tärkeää. 

 

Harrastustoiminta  

 

Kehitetään kilpaurheilun rinnalla myös harrastetoimintaa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyri-

tään pitämään aktiivisena kaikissa lajeissamme. Lumilajikoulu ja lajiesittelyjä järjestetään mahdolli-

suuksien mukaan kaikissa lajeissamme. Urheilijan polku seurassa on kuvattu ja tämä lisätään nettisi-

vuille. 

 

Talous 

 

Pääseuran taloudesta pyritään ohjaamaan resursseja jaostojen tekemisen kehittämiseksi. Seuran talous 

on saatu vuosien jälkeen positiiviseksi ja tavoitteena on jatkaa talousasioiden kehittämistä. Hallitus 

suunnittelee esimerkiksi talouden seurannan sähköistämistä toiminnan helpottamiseksi. Puijon mainos-

paikkojen myyntiä jatketaan edelleen ja tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyökumppa-

nuuksiin alueen yritysten kanssa. Jaostot vastaavat omasta taloudestaan ja seuran hallitus pyrkii toimil-

laan tuomaan taloudellista tukea jaostoille. Aktiivisesti haetaan mahdollisia tukia ja avustuksia seura-

toimintaan.  

 

Tilintarkastus  

 

Tilintarkastajia toimintakaudelle ehdotetaan ja päätetään seuran vuosikokouksessa.  
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Tiedotus  

 

Sosiaalisen median käyttöä pyritään kehittämään ja tuodaan vahvasti esille myös seuraamme tähtiur-

heilijoiden kautta. Jaostot viestivät toiminnastaan ja hyödynnetään PHS Instagramia kaikissa jaos-

toissa. Kotisivuja ylläpidetään ja tavoitteena on kehittää sivuja niin, että esimerkiksi harrastamisesta 

kiinnostuneet löytävät tiedon helposti ja nopeasti miten pääsee mukaan. Sisäistä tiedottamista pyritään 

kehittämään ja tavoitteena on saada viestimisen toimintakulttuuri vielä selkeämmäksi. Kriisiviestintä 

toteutetaan nopeasti, jos sille on tarvetta. Avoimuutta pyritään lisäämään myös tiedottamisen kautta. 

Puheenjohtaja jatkaa säännöllistä infoamistaan pääseuran asioista jäsenille.  

 

Seuratyöntekijä  

 

Seuratyöntekijän palkkaukseen OKM:n tuki on voimassa vuoden 2022 loppuun. Pyritään hyödyntä-

mään tätä resurssia mahdollisimman tehokkaasti niin hallituksessa kuin jaostoissakin.  

 

Olosuhteet 

 

Tavoitteena on edelleen kehittää olosuhteita yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Pyritään olemaan ak-

tiivisesti yhteydenpidossa kaupungin edustajien kanssa ja hyvässä yhteishengessä kehittää toimintaa, 

joka hyödyntää molempia osapuolia. Puijon mäkien vanha hissi on purettu ja uuden rakentaminen on 

alkanut. Tämä aiheuttaa mäkihypylle haasteita, koska hissi ei ole käytössä. Varsinkin kilpailutoimin-

nan järjestäminen on mäkihypyssä tämän vuoksi hankalaa. Puijo toimii kansallisena mäkivalmennus-

keskuksena, jonka kannalta hissin uusiminen on tärkeää. Myös mäkihypyn lajin vetovoimaisuuden 

kannalta Puijon valmennuskeskus on hieno asia. Puijon stadion on myös remontissa, stadionin kenttää 

uusitaan ja tämä voi tuoda haasteita kisatoiminnalle. Stadionin uusiminen on todella hieno juttu, on 

upea kisastadion sitten käytössä, kun kenttäalue on tasainen ja isompi kuin ennen. Heinjoen ampuma-

hiihtostadionia kehitetään myös yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. 

 

Edustukset  

 

Tavoitteena saada toimijoita lajiemme liittojen toimintaan ja olla mukana aktiivisesti alueellisissa la-

jeihimme liittyvissä järjestöissä ja yhdistyksissä. 
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HIIHTOJAOSTO 

 

Yleistä 

 

Seuran toiminnan tarkoituksena on edistää hiihtoharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdolli-

simman monella olisi mahdollisuus harrastaa kilpa- tai kuntourheilua edellytystensä ja tarpeidensa mu-

kaisesti.  

 

Hiihtojaoston toiminnan lähtökohtana on edelleen laaja ja kasvatuksellisesti terveitä elämäntapoja 

edistävä junioritoiminta. PHS:n hiihtojaosto omaa tähtiseurastatuksen nuorisourheilussa ja pyrkii ke-

hittämään toimintaansa sen mukaisesti. Jatkossa myös huippu-urheilun tähtiseurastatuksen hakemista 

harkitaan. Toimintaa pyritään kehittämään ja ohjaamaan siihen suuntaan, että omat kasvatit saavat 

mahdollisuuden menestyä myös aikuisten sarjoissa huipputasolla. 

 

Toiminta jatkuu lasten ja hopeasompaikäisten ryhmissä pääosin aikaisemmilla linjoilla, jotka ovat tuot-

taneet viime vuosina hyviä tuloksia. Valmennuksessa pyritään kohti ammattimaisuutta. Valmentautu-

misessa ja harjoittelussa pyritään käyttämään hyväksi mahdollisimman paljon paikallisia hyviä olosuh-

teita. 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.  

 

Seura pyrkii edistämään yhteistoimintaa Kuopion kaupungin ja hiihtoliiton kanssa, jotta Kuopion 

asema kansallisena talviurheilukeskuksena vakiintuisi myös maastohiihdon puolella.  

 

Hiihtojaoston tiedotustoiminta hoidetaan pääasiassa sähköpostitse, WhatsApp-ryhmän välityksellä, 

nettiharjoituskalenterin ja sosiaalisen median kautta. Puijolaisen maastohiihdon näkyvyyttä pyritään 

lisäämään perinteisen suomalaisen talviurheilun ansaitseman arvostuksen lisäämiseksi ja yhteistyö-

kumppaneiden verkoston vahvistamiseksi. 

 

Toimikunta 

 

Hiihtojaoston toimikunnan tehtävänä on kuunnella kentän ääntä ja luoda mahdollisimman hyvät olo-

suhteet urheilullisten päätösten toteutumiselle. Toimikunta johtaa ja ohjaa jaoston toimintaa sekä mää-

rittelee yhteisesti noudatettavat säännöt ja toimintaohjeet. Toimikunnan työskentelyä ohjaa toimintakä-

sikirja ja johtokunnan ohjeistus. Toimikunnan jäsenillä on lisäksi omat vastuualueensa. Jaoston varo-

jen hankinta ja kanavointi sekä uusien varainhankintamahdollisuuksien etsiminen kuuluu pääosin toi-

mikunnalle. Vastuu talkootyön toteutumisesta on jokaisella seuran jäsenellä.  

Jaoston taloutta hoidetaan vakaasti pitkäntähtäimen suunnitelman perusteella. Tulot perustuvat talkoo-

työhön, kilpailujen järjestämiseen, jäsen-/ valmennusmaksuihin ja yhteistyösopimuksiin. 

 

Valmennustoiminta ja kilpailutoiminta 

 

Urheilijoiden määrää on pystytty viime vuosina maltillisesti kasvattamaan. Ohjaajia ja valmentajia tar-

vitaan koko ajan lisää. Jaosto pyrkii kouluttamaan uusia valmentajia I- ja II- tasoille, sekä tukemaan 

entisten valmentajien jatkokoulutusta III-tasolle.  

 

Jaosto tukee taloudellisesti kaikkien ikäryhmien hiihtovalmennusta. Toimikunta kohdistaa valmennus-

tuen ryhmille valmentajien esittämien valmennus- ja leirisuunnitelmien perusteella. Valmennusryhmät 

muodostetaan urheilijoiden ja valmentajien määrän mukaisesti.   

 

Aikuishiihtäjien määrää on tavoitteena kasvattaa. Nuorille urheilijoille pyritään antamaan niin valmen-

nuksellista kuin taloudellistakin tukea. Suunnitelmana on toimia treeniryhmissä Team Puijo, HS-Puijo 

ja Junnu-Puijo. Myös aikuishiihtäjille tarjotaan ryhmävalmennusta. 
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Seura pyrkii tukemaan nuorison harrastamista niin, että mahdollisimman moni voisi liittää HS-loppu-

kilpailut urheilumuistojensa joukkoon. Hopeasompa alue-/loppukilpailuihin pyritään saamaan joka sar-

jaan viestijoukkueet sekä henkilökohtaisiin kilpailuihin mahdollisimman monta osallistujaa. Paikalli-

sesti tavoitteena on voittaa paras seura -palkinto Iivo-cupissa ja maakuntaviestissä. Tavoitteena on va-

kiinnuttaa miesten taso Suomen ykkösseurana 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 ohja-

taan monipuoliseen ja hauskaan liikuntaan. Kilpaurheilu tulee alkuun tutuksi seuran omissa sarjahiih-

doissa. Vanhempien aktiivista mukaantuloa toivotaan. Tavoitteena on jatkaa sekä lasten että aikuisten 

hiihtokoulun järjestämistä.  

 

Talkootoiminta 

 

Jokaisen jaoston jäsenen henkilökohtaista vastuuta talkootyössä ja varojen hankinnassa tullaan entises-

tään korostamaan, koska talkootyön tekeminen ja tasainen jakaantuminen on perustoimintojen takaa-

miseksi välttämätöntä. Aiempien vuosien isot talkoot säilytetään edelleen.  

 

Kilpailujen järjestäminen 

 

Seuran sisäisinä kilpailuina pyritään järjestämään sarjahiihtoja ja seuranmestaruuskilpailut. 

Jaoston tavoitteena on osallistua piirikunnallisten ja kansallisten hiihtokilpailuiden järjestämiseen vuo-

sittain ja lähivuosien tavoitteena on hakea Suomen-Cup osakilpailua Puijolle. Jaosto pyrkii koulutta-

maan toimitsijoita ja hiihtokilpailujen organisoijia oman jäsenistönsä joukosta. Samalla lisätään val-

miutta järjestää ostopalveluna hiihtokilpailuja mm. yrityksille ja toimialoille.  
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AMPUMAHIIHTOJAOSTO 

 

Yleistä 

Puijon Hiihtoseuran ampumahiihtojaosto tarjoaa mahdollisuuden ampumahiihdon harrastamiseen 

Pohjois-Savossa. 

Organisaatio ja hallinto sekä jäsenistö                                                                                                            

PHS:n ampumahiihtotoimikuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 

taloudenhoitaja, tiedottaja, Heinjoki-ryhmän edustaja sekä valmennustiimi sekä muut valitut toimijat. 

Jäsenrekisteriä ylläpitää pääseura. Lajista kiinnostuneille tarjoamme mahdollisuuden tutustua 

ampumahiihtoon ja aloittaa harjoittelu ympäri vuoden. 

Tavoitteet 

Päätavoitteena on kasvattaa ampumahiihdon suosiota Kuopiossa ja saada toimintaan mukaan uusia 

ampumahiihdon harrastajia sekä käyttäjiä Heinjoen ampumahiihtoradalle. Heinjoen 

ampumahiihtoradalle on tavoitteena saada valaistus koko hiihtolenkille, mahdollinen hiihtoladun 

pidennys ja stadionin nousu kesäkäyttöön soveltuvaksi. Lähivuosien tavoitteena on järjestää 

ampumajuoksun ja ampumahiihdon kansalliset ja/tai SM kisat Heinjoella. Tulevan kauden tavoitteina 

on järjestää vähintään yksi ampumahiihtokoulu alkukesästä lajista kiinnostuneille. 

Kilpailulliset tavoitteet 

Päätavoite kauden aikana on menestyminen kansallisissa ja SM-kisoissa ja saada seuran edustajia 

kansainvälisiin kilpailuihin. Seuran tavoitteena on säilyä Suomen 6 menestyvimmän 

ampumahiihtoseuran joukossa ja saada kauden aikana 30 kilpailulisenssin omaavaa yksilöurheilijaa ja 

vähintään 4 joukkuetta SM-viesteihin. 

Kilpailutoiminta 

Seura kannustaa jäseniään osallistumaan kansallisiin ja SM kilpailuihin. Heinjoella järjestetään 

matalan kynnyksen harjoituskilpailuja oman seuran ja lähialueiden seurojen ampumahiihtäjille 

ampumajuoksussa, rulla-ampumahiihdossa ja ampumahiihdossa noudattaen lajisääntöjä. 

Harjoituskisoissa harjoitellaan samalla toimitsijatehtäviä tulevaisuuden kansallisten kisojen 

järjestämistä ajatellen. Järjestetään seuran ampumahiihto- ja -juoksumestaruuskilpailut. Seura pyrkii 

tukemaan kansainvälisiin, SM- ja kansallisiin kisoihin osallistuvia toimikunnan päätöksillä 

mahdollisuuksien mukaan. 

Leiritoiminta 

Seuran leirejä järjestetään valmentajien laatiman suunnitelman perusteella 1-3. Kesällä tavoitteena on 

järjestää oma leiri aikuisurheilijoille. Mahdollisia ampumahiihtoliiton valmennusryhmäläisiä tuetaan 

toimikunnan päätöksillä taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. 

Harjoitustoiminta 

Kauden aikana järjestetään ohjattuja ampumahiihtoharjoituksia 1-3 kertaa viikossa. Harjoitusryhmiä 

jaetaan iän ja kokemuksen perusteella. Jokaisella harjoituksella on oma vastuuvetäjä, teema ja tavoite. 

Harjoituksissa jaetaan ampumahiihdon perustietoa, kehitetään lajitaitoja ja fyysistä kuntoa. 

Harjoitusrungon jaostolle suunnittelee Tarmo Napari. Yhteisharjoituksia, joissa korostuu 

ampumapenkan paine, pyritään järjestämään säännöllisesti kaikille. Yhteisharjoitusten vetäjiksi 

pyritään saamaan useampia, mikä jakaa kuormitusta valmennuspuolella. Heinjoelle tavoitteena 

rakentaa oheis- /voimaharjoittelupaikka kuten leuanvetotanko tekonurmialustalle. Jaoston urheilijoista 

suurin osa on nuorisourheilijoita ikäluokissa 10 – 22v. Jaostossa urheilee myös aktiivisesti 

aikuisurheilijoita sarjoissa 35 - 65v. Tavoitteena saada uusia harrastajia ikäluokkaan ja sukupuoleen 



 7 
katsomatta. 

Valmennus ja koulutus 

Tavoitteena on kouluttaa uusia seuravalmentajia, joiden avulla pystymme tarjoamaan laadukkaan 

valmennuksen urheilijoillemme. Pyritään aktivoimaan seuran jäseniä osallistumaan 

ampumahiihtoliiton koulutustilaisuuksiin ja tukemaan koulutusmaksuissa mahdollisuuksien mukaan. 

Viestintä 

Sisäinen tiedottaminen tapahtuu pääosin WhatsApp:lla ja sähköpostilla. Ulkoinen tiedottaminen 

tapahtuu nettisivuilla ja facebookissa. Pyritään vuoden aikana saamaan ampumahiihtoa esille myös 

paikallisessa mediassa. Toimintamme viestintää pyritään kehittämään myös yhdessä Kuopion 

Kaupungin kanssa. 

Suhdetoiminta 

Ampumahiihtojaosto tekee yhteistyötä Puijon Hiihtoseuran muiden jaostojen, sekä alueen 

ampumahiihto- ja muiden urheiluseurojen kanssa. Yhdistyksen jäseniä pyritään saamaan liiton 

hallitukseen ja alueen toimikuntiin sekä PHS:n hallitukseen. 

Lajiesittelyt 

Pyritään olemaan mukana erilaisissa tapahtumissa pitämässä ampumahiihdon lajiesittelyjä esim. Eko-

aseiden kanssa. Lajiesittelyjä pidetään myös TYKY tapahtumina ampumahiihtoradalla. 

Talous 

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

toimikunta.  Pääasiallisia tulonlähteitä ovat yhteistyökumppaneilta saatavat vastikkeet, talkootulot, 

jäsenmaksutulot, valmennusmaksut, erilaisten projektien tuotot sekä avustukset. Pyritään aktiivisesti 

hankkimaan talkootyökohteita kauden aikana. Aktiivisen varainhankinnan tavoitteena on kehittää 

harrastusolosuhteita ja pitämään harrastuksen kustannukset maltillisena. Taloustilanteen salliessa 

toimikunta voi päättää kansainvälisiin kilpailuihin valittavien seuran edustajien tukemisesta. 
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MÄKI- JA YH-JAOSTO 

 

Strategia 2021-2026  

 

Visio: Puijon Hiihtoseura on menestyvin ja laadukkain mäkihypyn ja yhdistetyn seura vuonna 2026. 

Toiminta-ajatus: Tarjotaan arvostettua ja laadukasta yhdessä ilolla tekemistä, josta kasvaa menestyjiä. 

Painopisteet: 1. Vaikuttaminen, viestintä, tiedotus 2. Johtaminen 3. Valmennus ja urheilu 4. Jäsen-

määrä 5. Talous. 

Strategiaa käytetään apuna toiminnan suunnittelussa ja viestinnässä. Tavoitteena on saavuttaa tähtiseu-

rastatus huippu-urheilun saralla sen jälkeen, kun Suomen hiihtoliitto on määritellyt toimintaan kritee-

rit. 

Mäkitoimikunta 

 

Mäkitoimikunnan tehtävänä on johtaa toimintaa toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Toimi-

kunnan toimintaa ohjaa Puijon Hiihtoseuran lajijaostojen toimintaohje. 

Mäkitoimikunta rakentaa positiivista ilmapiiriä mäkijaoston ja Puijon Hiihtoseuran sisällä sekä ulkois-

ten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyritään saamaan uusia harrastajia ja kehittämään varainhankintaa. 

Valmennus- ja kilpailutoiminta 

 

Mäkijaoston tavoitteena on pitää yllä kansainvälistä ja kansallista menestystä. Tavoitteena on, että Pui-

jon Hiihtoseura on paras seura mäkihyppy-yhdistetyssä. Menestys yleisessä sarjassa, juniori- ja vete-

raanisarjoissa sekä naismäkihypyssä vie kohti tätä tavoitetta. Tavoitteisiin pääsemiseksi mäkijaosto 

tarjoaa kaikille urheilijoilleen erinomaista valmennusta. 

Erityisenä kehityskohteena on juniorimäkihyppääjien valmennus, rekrytointi ja uusien toimijoiden 

kiinnittäminen seuratoimintaan.  Uusien hyppääjien rekrytointia tehostetaan kehittämällä mm. valmen-

nusta, mäkikoulua ja varustehankintoja. 

Mäkikoululaisten, Haukkojen ja Peipposten 13-15V valmennus toteutetaan pääosin omilla valmenta-

jilla ja tarvittaessa täydennetään Siilinjärven Ponnistuksen (SiiPo) kanssa. Akatemiaryhmän ja aikuis-

ten valmennus järjestetään omana tai ostopalveluna esim. Hiihtoliitolta. 

Valmentajille tarjotaan mahdollisuutta koulutuksiin omien intressien ja mahdollisuuksien mukaan. 

Valmentajien työolosuhteisiin ja työvälineisiin panostetaan aikaisempia vuosia enemmän. Valmenta-

jien palkkauksen rahoitukseen pyritään saamaan osalliseksi Suomen Hiihtoliittoa, Olympiakomitea, 

Urheiluakatemia ja Puijon Hiihtoseura ry:tä.  

Tavoitteena on pitää K4-mäki ympärivuotisessa käytössä mäkikoululaisille. Valmennuksen tueksi py-

ritään saamaan K-8 mäki tulevaksi talvikaudeksi. 

Talous 

 

Tavoitteena on johtaa toiminta kaudella nollatasolle tai ylijäämäiseksi. Osalla mahdollisella ylijää-

mällä tehdään ennalta suunniteltuja varustehankintoja ja maksetaan omien urheilijoiden kilpailukustan-

nuksia. Mäkitoimikunta määrittelee valmennusmaksut riittävälle tasolle. Valmennuskeskusmallin kes-

keneräisyys ja hissiremontti vaikuttaa toimintaan ja talouteen aiheuttaen mahdollisesti muutoksia.  

 

Valmennusmaksuilla katetaan urheilijoiden mäkimaksut, ainakin yksien SM- ja kilpailujen osallistu-

mismaksut sekä valmennuksen ja valmentajien palkkakuluja. Muut kulut kuten kilpailumatkojen ja lei-

rien kulut, katetaan erillisillä maksuilla osallistujilta, sekä ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen 
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rahoitus voi tarkoittaa talkootuloja, mäkijaoston jäsenten tuottamista palveluista saatavaa tuloa ja 

sponsorituloja.  

Yhteistyösopimuksien hankinta on kaudella 2022-2023 olennaisen tärkeää toiminnan kehittämiselle 

jatkossa. Talkootehtävien hankinta ja niihin osallistuminen on myös tärkeää. Suunnitellaan ja viedään 

käytäntöön varainhankintaan ideoituja keinoja, avustusten hakemista säätiöiltä ja sponsorituen hake-

mista elinkeinoelämältä.  

Kilpailut ja tapahtumat 

Mäkijaosto pyrkii hakemaan kaudeksi 2022-2023 seuraavia kotimaisia kilpailuja: 

• Mäen ja yhdistetyn kesäkilpailut mahdollisesti hissitilanteen salliessa tai joukkueiden suostu-

essa omiin kuljetuksiin hissiin puuttuessa 

• Mäen ja yhdistetyn talvikilpailut talvella 2023 

Kaupungilta haetaan yhdessä pääseuran kanssa tapahtuma-avustusta tulevan kauden kaikkiin tapahtu-

miin aina erikseen. 
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MÄKITUOMARIKERHO 

 

Yleistä 

Covid-19 pandemian hellittäessä ja tilanteen salliessa mäkituomaritoiminta palailee normaaleihin käy-

tänteisiin niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Tulevana toimintakautena Puijon Hiihtoseuran mäki-

tuomarikerho toimii yhteistyössä seuran mäkijaoston kanssa. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan 

uusia jäseniä kerhon aktiivisten, ikääntyneiden toimijoiden rinnalle. Tästä syystä tuomarikoulutus ja 

jäsenhankinta on edelleen toiminnan painopisteitä. Valtakunnallisesti lajin harrastajamäärät ovat nous-

seet, mutta Kuopiossa harrastajien määrän kasvu ei vielä ole alkanut. Uusien mäkituomareiden  

rekrytointi onnistuu vasta sitten, kun uusien lajin harrastajien vanhemmat tulevat mukaan toimintaan. 

Arvostelutuomarien tehtäväkenttä on laaja. He toimivat kisaorganisaatiossa muun muassa kilpailun 

johdossa, teknisinä asiantuntijoina, pituusmittaajina, kuuluttajina, suorittavat varustemittauksia ym. 

Sääntöjen muutokset esimerkiksi hyppyvarusteissa vaativat myös tuomareilta kehityksen seuraamista. 

Kerhomme jäsenet toimivat aktiivisesti valtakunnallisessa mäkituomarikerhossa osallistuen keskuste-

luun tuomaritoiminnan muuttumisesta 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 tuomarikoulutuk-

seen tulevina vuosina Janne arjalaisen lisäksi. Järjestämme edelleen vuosittain alueellisia tuomareiden 

perus/täydennyskursseja Pohjois-Savossa. Toimimme yhteistyössä Itä-Suomen hiihtoseurojen mäki-

tuomareiden kanssa. Syksyllä 2022 mäkituomareiden valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestetään 

Kuopiossa. Siihen yhteyteen on mahdollista järjestää alueellinen tuomarikoulutus. 

 

Tulevat kilpailut Kuopiossa 

 

Kauden 2022-2023 kilpailutapahtumat eivät ole vielä tiedossa. Kilpailutoiminnan osalta mäkituomari-

kerho tekee yhteistyötä erityisesti PHS:n mäki/hiihtojaoston kanssa, mutta myös muiden Pohjois-Savo-

laisten seurojen kanssa. 

 

Muuta  

 

Aktiivinen kilpailutoiminta ja arvo- ja muiden kisojen järjestämisen jatkuvuuden turvaaminen tulevai-

suudessa on koko seuran toiminnan tavoite, johon tuomarikerho sitoutuu. Olemme mukana Puijon  

valmennuskeskuksen kehittämisessä, kun apuamme ja kokemustamme tarvitaan. Tämän hetkisen tie-

don mukaan Suomen Hiihtoliiton mäen ja yhdistetyn valmennustoiminta keskittyy entistä enemmän 

Kuopioon. Toiminta antaa myös mäkituomarikerholle mahdollisuudet toiminnan aktivointiin. 

 

Hallinto 

Esitys mäkituomarikerhon toimikunnaksi 2022/ 2023 

Mikko Karinen 

Seppo Hiltunen 

Raimo Tamminen 

Pauli Pitkänen 

Juhani Putkonen 

Pentti Hartikainen 

Kalevi Neuvonen 

Esko Venäläinen 

Pertti Laaksonen 

Seppo Bergström 

Ari Reinikainen 

Tuomas Pursiainen 

Toimikunnan kokoukset järjestetään avoimina tuomarikerhon jäsenille 


