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TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Tuleva vuosi 2022 alkaa pitkän covid19-pandemian jälkeen. Jaoston HS-koulutoiminta jakautuu
nykyisellään 2-6 vuotiaisiin ”nappuloihin” ja 7 – 16-vuotiaiden HS-ryhmään. Tavoitteena luoda
heille aikuisuuteen asti riittävä into ja kiinnostus hiihtoon ja luontoliikuntaan. Isommat HSkoululaiset ja yli 16 -vuotiaat nuoret muodostavat menestyneen kilpa-ryhmän eli Ski-teamin. Hyvästä
vetäjä-tilanteesta huolimatta jatkamme edelleen vetäjien värväämistä ja koulutusta. HS-koulumme
kokoontuu edelleen torstaisin Jyrki Alikeskikylä rehtorinaan Haukkavuoressa ja loka-marraskuussa
Kisariihessä.

Hiihtoputkileirejä ensisijaisesti Uuteenkaupunkiin, järjestetään 2-3 syksyn mittaan. Koulu- ja
päiväkotiyhteistyö on ollut jo pitkään Hiihtojaoston tärkeimpiä yhteistyökuvioita pääasiassa
murtsikkakirjaston muodossa. Suksien vuokraustoiminta on säilynyt mittavana, välinevaraston
laajennus on mahdollistanut suksien kivihiontakoneen hankinnan. Välinehuoltoon pyritään
palkkaamaan taas työntekijä koko talveksi, kuten myös ulkoilumajan ja buffetin hoitamiseen. Lisäksi
aloitamme

seuratyöntekijän/valmentajan

hakemisen

hiihtokoulun

ja

Ski-Teamin

työn

vahvistamiseksi.
Ensi talvena pyrimme taas järjestämään Lahden MC –kisamatkan. Tulevalle kaudelle olemme
anoneet järjestettäviksi perinteiset Haukkavuoren hiihdot, sprintin pm-kisat V-S ja Satakunta,
Maakunta- ja junioriviestit sekä lisäksi pyrimme järjestämään mahdollisimman monia pienille
hiihtäjille suunnattuja kisoja.

Lumetusjärjestelmämme kehitystyö jatkuu edelleen ja ajatus on tykittää lunta aina, kun keli sallii.
Haukkavuoren ulkoilukeskus on säilynyt yhtenä Varsinais-Suomen tärkeimmistä hiihtokeskuksista
ja toivottavasti pystymme jatkossakin vastaamaan kasvaviin haasteisiin. Pöytyän kunnan kanssa
olemme sopineet kehittämishankkeen aloittamisesta tarkoituksena lisätä Haukkavuoren käyttöä
leiritystoiminnassa majoitustiloja lisäämällä ja lumetusjärjestelmän edelleen kehittämisestä. Uusittu
Haukkavuoren hoitosopimus kunnan kanssa ja aktiivinen talkoojoukko mahdollistavat tämän.

Vuodeksi 2022 suunnitelmiimme kuuluu:

•

Hopeasompakoulu 2 – 16-vuotiaille syyskuun alusta huhtikuuhun torstaisin

•

World Snow Day 16.1.22

•

Lasten Lumipäivät 12.2.2022

•

Hiihdon tekniikkaharjoitukset tiistaisin SkiTeamillä ja lumien tultua koko HS-ryhmälle

•

Hiihtoleirejä talvella Haukkavuoressa

•

Kevätleiri HS-koululaisille kesäkuun alussa ja syysleiri lokakuun alussa

•

Vaellusleiri elokuussa

•

Hiihtomatkoja alueen hiihtoputkiin loppusyksyn aikana

•

Sauvakävelyopastusta, kuntotestejä ja muuta terveysliikuntaa aikuisille

•

Ensilumen leiri marras-joulukuun vaihteessa

•

Aikuisten hiihtokouluja sekä aikuisliikuntaryhmän toiminnan jatkaminen

•

Koko perheen vaellus- ja hiihtotapahtumia

•

Voitelu- ja välinekoulutusta ja hiihtotietouden lisäämistä

•

Hiihtokilpailuja ja – tapahtumia niin Haukkavuoressa kuin muuallakin toimintaalueellamme

•

Sisäinen vetäjäkoulutus

•

Uusien vetäjien hankinta perhekeskeisyyden ja koulutuksen avulla

•

Hiihtoliiton ja piirin ohjaaja- ja valmennuskoulutukseen pyritään saamaan 3 – 5 vetäjää eri
tasoille

•

Hiihtoliiton piiri- ja alueleireille osallistuminen

•

Uusien yhteistyökumppanien etsiminen ja yhteistyön edelleen lisääminen koulujen ja
päiväkotien kanssa.

Edellä mainittujen lisäksi vuoden mittaan todennäköisesti ilmenee tarvetta muillekin
tapahtumille, joita tässä vaiheessa ei vielä voida ennakoida.

Varainhankinta:
Jaostomme budjetti perustuu, kuten aiempinakin vuosina ympärivuotiseen toimintaan ja
melkoiseen talkoomäärään, joita riittää vuoden jokaiselle viikolle. Omaehtoinen varojen
hankinta muodostuu talkootöiden lisäksi merkittävästä määrästä yhteistyösopimuksia, joista
valtaosa on

3 - 5 vuoden pituisia. Toimintasuunnitelman lopuksi toivomme rakentavan

yhteistyön lisääntyvän niin seurojen kuin alueemme kuntien kesken. Myös uusien sidosryhmien
kohtaaminen on tarpeellista toiminnan tulevaisuudelle.

Hiihtojaoston kokoonpanoksi vuodelle 2022 esitämme:

Martti Matintalo, johtokuntaedustaja
Jari Joukas
Suvi Vainikkala
Tauno Hellsten
Jari Jasu
Lauri Lehtilä
Asko Saari
Tommi Multamäki, edustaja V-S Hiihdon johtokunnassa
Marika Salmi
Anu Saarinen, some-vastaava
Milla Alikeskikylä
Jouni Alikeskikylä
Sirkka Kulju
Hermanni Salonen
Jenni Uusipaikka
Jyrki Alikeskikylä, nuorisovastaava
Virve Saarinen, sihteeri
Veikko Salmi, puheenjohtaja

Pöytyällä 17.09.2021
Hiihtojaoston puolesta
Veikko Salmi

