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TOIMINTALINJA
Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto

11.9.2009

Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät
•
•
•
•
•
•

Toiminta on perhekeskeistä, ”koko perheen harrastus”.
Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa (mm.
olosuhteet, välinevuokraus).
Hiihto-opetusta järjestetään kaiken ikäisille (nappulat, juniorit, nuoret,
aikuiset).
Toimintamme sisältää monipuolista luontoliikuntaa.
Kouluyhteistyö.
Yhteishenki (yhtenäinen ilme puvuilla, yhteishengen luojina mm.
kisamatkat, leirit).
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Hiihtojaoston toiminnan visio
Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto edistää Pöytyän kunnan ja lähialueiden asukkaiden
terveyttä liikunnan keinoin. Jaamme hiihto- ja luontoliikuntatietoutta lasten ja nuorten
keskuuteen. Luomme lajin harrastamisen mahdollisuudet välineiden ja olosuhteiden
kautta, unohtamatta kilpailutoimintaa.

”Mahdollistamme liikkumisen riemun”
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Hiihtojaoston eettiset linjaukset
•
•
•
•

Iästä tai liikunnallisesta tasosta riippumatta kaikilla on tasapuoliset
mahdollisuudet harrastaa.
Huomioimme toiset, kaikki ovat kavereita keskenään.
Kaikilla on samat yhdessä luodut pelisäännöt, joita noudatamme ja jotka
ohjaavat toimintaamme.
Hiihtojaoston toiminta on päihteetöntä, terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
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Hiihtojaoston toiminnan tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Toisten mielipiteitä kuunnellaan, toiset otetaan huomioon.
Kaikkien tulisi ymmärtää ”roolijako” ohjaajan ja ohjattavan välillä.
Pysymme Varsinais-Suomen piirin parhaana hiihtoseurana.
Hopeasompa- ja nuorten SM-sarjoissa on osallistujia/menestyjiä.
Lisäämme toimintaamme osallistuvien liikuntatietoutta ja muuta terveelliseen
elämäntapaan liittyvää tietoutta.
Pystymme turvaamaan lajin harrastamisen ja kilpailutoiminnan.
Säilytämme mahdollisuuden reagoida muuttuviin tilanteisiin taloudellisesti.
Käännämme hiihtokoululaisten määrän kasvuun.
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Hiihtojaoston käytännön toimintatavat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryhmät muodostetaan tason mukaan. Pyritään siihen, että yhtä vetäjää kohti
olisi n. viisi lasta.
Pienimmillä lapsilla kaikki tapahtuu leikinomaisesti. Varsinainen harjoittelu
alkaa vasta HS-ikäisillä (13–vuotiaat ).
Lukukausimaksu on 15€, leirien, varusteiden ja matkakustannusten hinnat
määritellään joka kaudelle erikseen.
Toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa seuran internet-sivuilla,
hiihtokoulaisille jaetaan myös paperitiedotteita. Paikallislehdessä on ilmoituksia.
Kilpailuihin osallistuminen on omasta halusta kiinni, kaikilla on mahdollisuus
osallistua, seura kustantaa pääasiassa kaikki osallistumismaksut.
Lasten ja lasten vanhempien (palveluiden käyttäjät) tulee osallistua talkoisiin
kulutussuhteessa.
Lasten vanhempia, aikuistuvia/entisiä hiihtokoululaisia pyritään saamaan
apuvetäjiksi ja vetäjiksi, halutessaan myös jaostoon.
Talkoolaiset ja jaoston toimijat palkitaan vuosittain. He saavat leirit ja varusteet
alennettuun hintaan, järjestetään mm. pikkujoulujuhla ja kevätretki.
Sponsorit saavat apua välineasioissa, jaoston kotisivuilla on linkit sponsorien
kotisivuille. Lisäksi sponsorit saavat paikallista näkyvyyttä hiihtojaoston
toiminnan kautta.
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Seuran organisaatio

Pöytyän Urheilijat
Johtokunta

Yleisurheilujaosto

Hiihtojaosto

Pesäpallojaosto

Sisäurheilujaosto

Hiihtojaostolaisten vastuualueet:
Puheenjohtaja, talous, hallinto
Sihteeri, laskutus
Hiihtokoulu
Valmennuspäällikkö
Harrastevastaava
Tiedottaja
Kilpailuilmoittautumiset
Voitelupalvelu, välinehuolto

Veikko Salmi
Anne Kaunismäki
Jyrki Alikeskikylä (rehtori)
Eero Hietala
Tauno Hellstén
Tarmo Hollmen, Suvi Anttila
Tarmo Hollmen
Jyrki Savolainen (vastaava), Tauno Hellstén,
Asko Saari, Martti Matintalo
Ladun ylläpito
Lauri Kojola, Veikko Salmi
Ajanottolaitteisto, tulospalvelu
Tarmo Hollmen
Puffetvastaava
Maritta Tirri
Jaoston edustaja seuran johtokunnassa Tauno Prami, Suvi Anttila
Jaostolainen
Reijo Pasuri, Lauri Lehtilä, Emma Lehtonen
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Pelisäännöt
Hiihtojaostolla on olemassa pelisäännöt eri ikäryhmille. Tullessaan hiihtokouluun lapsi
(ja vetäjät) sitoutuvat noudattamaan pelisääntöjä. Pelisäännöt päivitetään vuosittain
hiihtokoululaisten vanhempainillan yhteydessä pidettävässä pelisääntökeskustelussa.
Mikäli pelisääntöjä ei noudateta, ongelmatilanne pyritään selvittämään ryhmän vetäjän
kanssa. Tarpeen vaatiessa vetäjät keskenään voivat selvittää ongelmaa yhdessä
hiihtokoulun rehtorin kanssa. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua otetaan yhteyttä lapsen
vanhempiin.
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Hiihtojaoston toimintamuodot
•
•
•
•
•

Hiihtokoulu. Hiihtokoulu on tarkoitettu 6–16–vuotiaille lapsille ja nuorille.
Hiihtokoulussa tutustutaan hiihtoon ja sen eri harjoitusmuotoihin.
Leirit. Hiihtokoululaisille järjestetään 3–5 leiriä vuodessa, 1–2 kesäleiriä, 2–3
talvileiriä, joista yksi on ensilumenleiri Ylläksellä.
Nuorten hiihtovalmennusryhmä. Ryhmä on tarkoitettu HS- tai nuorten SMsarjoissa kilpaileville jo kauemmin hiihtoa harrastaneille nuorille.
Kokoperheen tilaisuudet. Hiihtojaosto järjestää mm. perhevaelluksia.
Opetustilaisuudet. Vuosittain pyritään järjestämään mm. voitelukoulutusta.
Kiinnostuksen mukaan järjestetään myös luentoja liikuntaan ja terveellisiin
elämäntapoihin liittyen.

