
 

 

 

 

 

 

Toimintalinja Pakilan Veto 

Marraskuu 2021 

 

8.11.2021 

 

  



Sisällys 

Sisällys ................................................................................................................................................................ 2 

1 Seuran esittely ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Pakilan Vedon toiminta-ajatus .......................................................................................................... 3 

1.2 Seuran arvot ...................................................................................................................................... 3 

Ystävyys ..................................................................................................................................................... 4 

Urheilullisuus ............................................................................................................................................. 4 

1.3 Pakilan Vedon visio 2024 ................................................................................................................... 4 

1.4 Kehittämisen painopistealueet - Strategiset tavoitteet 2022–2024 ................................................. 5 

1.5 Seuran organisaatio ja toimijat ......................................................................................................... 6 

Seuran johtokunta ..................................................................................................................................... 6 

Valmentajat ............................................................................................................................................... 6 

Toimikunnat ............................................................................................................................................... 7 

Talkootyö ................................................................................................................................................... 7 

Uusien ihmisten perehdyttäminen seuran eri tehtäviin ........................................................................... 7 

1.6 Seuratoiminnan maksut .................................................................................................................... 7 

1.7 Pelisäännöt ja perheen rooli .............................................................................................................. 8 

1.8 Urheilun sääntöjen noudattaminen .................................................................................................. 9 

1.9 Turvallisuudesta huolehtiminen ........................................................................................................ 9 

1.10 Palautteen käsittely ......................................................................................................................... 10 

2 Seuran toiminta ....................................................................................................................................... 10 

2.1 Valmennus- ja harrastetoiminta ...................................................................................................... 10 

2.2 Kilpailut ............................................................................................................................................ 11 

2.3 Viestintä ........................................................................................................................................... 12 

Seuran sisäiset pääviestintäkanavat ........................................................................................................ 13 

Seuran pääviestintäkanavat ulospäin ...................................................................................................... 13 

2.4 Yhteistyö muiden seurojen, liittojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa ................................... 14 

2.5 Varainhankinta ................................................................................................................................ 14 

2.6 Palkitseminen .................................................................................................................................. 15 

 

 

 

 



1 Seuran esittely 

Pakilan Veto, tuttavallisemmin PaVe, on Helsingin suurin ja tunnetuin 

maastohiihtoseura. Hiihtoliiton seuraluokituksissa Pave kuuluu valioluokkaan ja on 

yksi menestyvimpiä seuroja nuorten vuosittaisissa Hopeasompakisoissa. Seura on 

perustettu vuonna 1934, ja jäseniä meillä on nykyisin noin 400.  

 

PaVe tunnetaan yhteisöllisyydestään ja vahvasta nuorisotoiminnastaan. Meillä voi 

urheilla niin kilpa- kuin harrastemielessäkin. Haluamme edistää erityisesti lasten ja 

nuorten maastohiihdon ja ulkoliikunnan harrastamista Helsingissä ja 

pääkaupunkiseudulla.  

 

Pakilan Vedolla on kaksi arvoa, jotka ohjaavat seuran kaikkea toimintaa: Ystävyys ja 

Urheilullisuus. 

 

1.1 Pakilan Vedon toiminta-ajatus 

Tehtävänämme on vauhdittaa maastohiihdon houkuttelevuutta, 

harrastusmahdollisuuksia ja menestystä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. 

Pakilan Veto mahdollistaa harrastajana ja kilpailijana kehittymisen turvallisessa, 

ystävällisessä ja urheilullisessa ilmapiirissä. 

Vahvuutenamme on yhteisöllinen toimintatapa ja kannustaminen myös perheiden 

yhdessä harrastamiseen. Jokainen urheilija voi harrastaa itse valitsemallaan tasolla. 

Kaikille urheilijoille tarjotaan laadukasta valmennusta. Useimmissa 

valmennusryhmissä on harjoittelumahdollisuus useita kertoja viikossa, mutta 

läsnäolopakkoa ei ole. Urheilijoita kohdellaan yksilöinä, ja osaavat valmentajat 

tukevat heidän yksilöllistä kehittymistään. Seuran omien kilpailujen kautta tarjotaan 

matalaa kynnystä myös kilpahiihdon pariin, mutta siihen ei painosteta. Erityisesti 

nuorten kilpahiihdossa tähtäimemme on vakiinnuttaa asemamme Suomen 

kärkiseurojen joukossa.  

Maastohiihdon lisäksi PaVen toiminnassa korostuu yhä enemmän myös lasten ja 

nuorten monipuolinen harrastaminen ja liikunta ilman kilpailutavoitteita. 

 

1.2 Seuran arvot 



Seuralla on kaksi arvoa, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne sisältävät paljon 

asioita, ja muodostavat koko toimintamme sydämen: 

Ystävyys 

Seurassa on hyvä seurahenki, johon kuuluu hyvä ystävyys ja se, että kaikkia 

kannustetaan. Ystävyyssuhteita tuetaan kaikki seuran jäsenet huomioiden, sillä 

ystävät ovat voima, joka saa jatkamaan urheilua niinäkin päivinä, jolloin muuten 

luovuttaisi. 

Ystävyys on tasa-arvoista iästä, sukupuolesta, alkuperästä tai seksuaalisesta 

suuntautumisesta riippumatta. Tytöt ja pojat, miehet ja naiset treenaavat 

useimmiten yhdessä. Harrastusmaksut pyritään pitämään niin alhaisina, etteivät ne 

muodostuisi harrastamisen esteeksi. Toimintaan ovat kaikki matalalla kynnyksellä 

tervetulleita, ja myös perheiden yhdessä harrastamista tuetaan. Seurassa tärkeässä 

asemassa ovat urheilijoiden lisäksi taustajoukot. Talkoohengellä rakennetaan niin 

harraste- kuin kilpailutoimintaa ja seuran kehittymistä. Kommunikointi seurassa on 

avointa ja kuka tahansa voi tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi. 

Ladulla ja harjoituksissa käyttäydymme ystävällisesti kaikki muutkin liikkujat 

huomioiden.  

 

Urheilullisuus 

Yksi seuran päätavoitteista on urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, johon 

kuuluu terveet elämäntavat ja monipuolinen liikunta. Tarjoamme laadukasta ja 

monipuolista valmennusta ja kilpailutoimintaa, mutta kunnioitamme myös sitä, että 

urheilijoilla voi olla muitakin lajeja ja harrastuksia. Nuoria urheilijoita tuetaan 

kehittymään paitsi urheilijoina myös muut elämän alueet huomioiden. Pakilan 

Vedossa voi urheilla niin kilpailu- kuin harrastemielessäkin. Kaikkia autetaan 

kehittymään urheilijoina riippumatta kuntotasosta, urheilumenestyksestä tai siitä 

osallistuuko kilpailuihin. Urheilun kuuluu myös reilu käytös ja vastuun ottaminen. 

Liikunnan ilo tuo pitkällä tähtäimellä parhaat tulokset. 

 

1.3 Pakilan Vedon visio 2024 

Panostamalla erityisesti lasten ja nuorten maastohiihdon koulutukseen ja 

valmennukseen sekä maastohiihdon toimintaedellytysten parantamiseen, Pakilan 



Veto on vakiinnuttanut asemansa maan menestyksekkäimpien 

maastohiihtoseurojen joukossa. 

Yhdistämme kaiken ikäiset ja tasoiset maastohiihdon harrastajat ja perheet 

laadukkaan harraste- ja kilpailutoiminnan avulla. Edistämme hiihdon harrastamista 

ja monimuotoisuutta alueella ja olemme alueen hiihtoyhteisön kantava voima. 

Toimimme yhteistyössä Helsingin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa.  

Paloheinän alue on ”kotipesämme” ja vaikutamme aktiivisesti sen kehittymiseen 

maastohiihtokeskuksena. 

• Kunnostettu majarakennuksemme ja Paloheinän hiihto-olosuhteiden 

parantaminen ovat mahdollistaneet toiminnan määrätietoisen ja jatkuvan 

kehittämisen.  

• Saamme innostettua mukaan uusia nuoria hiihtäjiä, heidän vanhempiaan ja 

muita seuran toimintaan aktiivisesti osallistuvia jäseniä. 

• Teemme aktiivista ja tuloksellista yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden 

hiihto- ja urheiluseurojen kanssa. Olemme luoneet pääkaupunkiseudulle 

maastohiihdon ja muiden ulkolajien yhteistyöverkoston, jonka ansiosta 

voimme tarjota laadukasta valmennusta, urheilutapahtumia ja 

harrastusmahdollisuuksia kaikille maastohiihdosta ja ulkoliikunnasta 

kiinnostuneille. 

 

1.4 Kehittämisen painopistealueet - Strategiset tavoitteet 2022–2024 

Pakilan Vedon strategia vuosille 2022–2024 pohjautuu toiminta-ajatukseemme, 

visioomme ja arvoihimme. Viisi strategista tavoitettamme tulevan kolmen vuoden 

aikana ovat: 

• Panostamme entistä laadukkaampaan ja monimuotoisempaan kilpa- ja 

harrastajahiihtäjien valmennukseen sekä kokeilemme aktiivisesti uusia 

innovatiivisia kilpailutapahtumia 

• Vahvistamme seuran taloudellista tilannetta ja sen jatkuvaa ylläpitoa 

• Seuran toiminnan kehittäminen ja rakenteen terveenä pitäminen edellyttää, 

että uusia jäseniä hankitaan seuraan aktiivisesti. Jäsenmäärätavoite vuoteen 

2024 mennessä on 500. 

• Rakennamme yhteisöllistä seurahenkeä ja kannustamme merkittävästi 

suuremman joukon lasten vanhempia ja seuran jäseniä mukaan toiminnan 

pyörittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen 



• Jatkamme ”kotipesämme”, PaVen majan ” rakentamista Paloheinässä  

 

1.5 Seuran organisaatio ja toimijat 

Pakilan Vedon toimintaa pyörittävät seuran johtokunta, valmentajat, urheilijat ja 

heidän vanhempansa vapaaehtoispohjalta. Jokainen seuran jäsen voi vaikuttaa 

seuran toimintaan omalla roolillaan.  

Seuran toiminnan laajetessa ja taloudellisten resurssien salliessa, selvitetään 

mahdollisuus osa-aikaisen toiminnanjohtajan / seurakoordinaattorin palkkaamiseen.   

 

Seuran johtokunta 

Seuran johtokunnan tehtävänä on seuran toiminnan yleinen mahdollistaminen ja 

kehittäminen. Seuran johtokunta valitaan vuosittain kesän alussa pidettävässä 

vuosikokouksessa. Johtokunta kokoontuu noin kuukausittain. Johtokunnan nykyinen 

kokoonpano ja jäsenten vastuualueet löytyvät seuran nettisivuilta. Johtokunnan 

apuna toimii laajennettu johtoryhmä. 

Seuran johtokunnan jäsenten edellytetään osallistuvan säännöllisesti erilaisiin 

seuran tapahtumiin talkoista ihan ryhmien harjoituksiin. Näin johtokunta tuntee 

seuralaiset ja seuran toiminnan sekä johtokunta on tuttu seuralaisille. 

 

Valmentajat 

Pakilan Vedossa toimii jo parikymmentä koulutettua valmentajaa. Pakilan Veto 

kannustaa nuoria urheilijoitaan kehittymään myös heidän valmentajanpolullaan. 

Valmentajille tarjotaan valmennuskoulutusta mm. Hiihtoliiton kautta toteutettuna 

sekä seuran sisäisesti toteuttamana. Seura kannustaa koulutuksiin osallistumiseen 

sekä kustantaa aktiivisesti toimivien seuraan kuuluvien valmentajien Hiihtoliiton 

valmennuskoulutukset. 

Valmentajat ovat järjestäytyneet omaksi valmentajaryhmäkseen, joka kokoontuu 

säännöllisesti ja suunnittelee ryhmien valmennustoimintaa. Jokaisella 

valmennusryhmällä on oma vastuuvalmentajansa. Valmennustiimiä rakennettaessa 

huomioidaan kokonaisvaltaisen valmennuksen periaatteet niin, että mukana on eri 

osa-alueiden asiantuntijoita: henkinen valmennus, fysiikkavalmennus, ravinto-

ohjaus, jne. 



 

Toimikunnat 

Seuran johtokunnan vastuulle kuuluvan työkuorman keventämiseksi johtokunnan 

jäsenten tehtäviä jaetaan vastuualuekohtaisesti nimettäville toimikunnille. 

Toimikuntien toiminta on arvokasta seuratoimintaa kehittävää työtä. Toimikunnissa 

mukana olevien jäsenten ansiosta saadaan entistä laajempi joukko osallistumaan 

seuran avainalueiden toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen. Johtokunnan 

jäsenet vastaavat oman vastuualueensa toimikunnan kokoamisesta, toiminnasta ja 

tiedottamisesta, ja toimikunnat vastaavat toiminnastaan johtokunnalle. 

 

Talkootyö 

Kaikki seuran kilpailut ja tapahtumat järjestetään talkootyön pohjalta. Kilpailuihin 

tarvitaan toimitsijoita mm. ajanottoon, lähettämiseen, ratavahdeiksi, 

numerolappujen jakamiseen, mehun keittämiseen ja jakamiseen, makkaran 

paistoon jne. Näissä tehtävissä urheilijoiden perheiden ja taustajoukkojen panos on 

ensiarvoisen tärkeää. Tapahtumissa tutustuu myös muihin vanhempiin ja 

seuratoimijoihin ja pääsee seuraamaan kisatunnelmaa aitiopaikalta, joten oman 

panoksen kantaminen nuorten hiihtäjien hyväksi on myös hauskaa. 

 

Uusien ihmisten perehdyttäminen seuran eri tehtäviin 

Vapaaehtoisuuteen ja talkootyönä tehtävässä toiminnassa on tärkeätä, että uudet 

henkilöt perehdytetään huolellisesti tehtäviin, joissa heidän panostaan tarvitaan. 

PaVessa perehdytyksestä vastaavat niin johtokunnan jäsenet ja toimikuntien vetäjät 

omilla vastuualueillaan kuin tapahtumista ja kilpailuista vastaavat järjestäjät sekä 

valmentajat omissa tehtävissään. Uusien henkilöiden perehdyttämistä varten 

toimikuntien vetäjät koostavat myös kirjalliset ohjeet vastuualueensa tehtävistä, 

mikä mahdollistaa myös tiedon ja osaamisen siirtämisen vastuuhenkilöiden 

vaihtuessa. 

 

1.6 Seuratoiminnan maksut 

Pyrkimyksenämme on pitää seuratoiminnan maksut kohtuullisina niin, ettei 

kenenkään taloudellinen tilanne muodostuisi harrastamisen esteeksi.  



Seura perii jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, joka sisältää: 

• Seuran jäsenyyden 
• Seuran omiin kilpailuihin osallistumisen  
• Seuran valmennusryhmiin kuuluville tai toimintamaksun (ks. alla) 

maksaneille jäsenille kotimaassa järjestettäviin hiihtokilpailuihin 
osallistumisen johtokunnan vuosittain päättämässä laajuudessa 

• Seuraedut ja -alennukset 
 

Valmennusryhmiin kuuluvat jäsenet maksavat jäsenmaksun lisäksi 

valmennusmaksua, joka sisältää ohjatut harjoitukset sekä ryhmän toimintaan 

osallistumisen. Ei valmennusryhmiin kuuluvat piiri- tai kansallisella tasolla kilpailevat 

jäsenet maksavat toimintamaksua, jonka avulla katetaan osa seuran maksamista 

kilpailuosallistumiskuluista.  

Seura maksaa valmennus- tai toimintamaksun maksaneiden urheilijoiden 

kilpailuosallistumismaksut. 

Seura voi järjestää myös leirejä, erityisharjoituksia tai muuta maksullista toimintaa, 

jonka kustannukset laskutetaan erikseen niihin osallistuvilta.  Seura voi tukea 

valmennusryhmiin kuuluvien leirityksiä.  

 

1.7 Pelisäännöt ja perheen rooli 

Pakilan Vedon toiminnan yhtenä erityispiirteenä on, että myös lasten ja nuorten 

vanhemmat ovat tervetulleita seuran yhteisiin harjoituksiin ja leireille. Vanhempien 

ja muiden läheisten rooli nähdään keskeisenä tekijänä lasten ja nuorten 

kehittymiselle ja kasvulle heidän urheilijan polullaan. 

Osallistuessaan seuran toimintaan ja tilaisuuksiin vanhemmat sitoutuvat 

kunnioittamaan seuran arvoja ja muita toimintaperiaatteita. Harjoituksissa ja 

leireillä noudatetaan valmentajien ohjeita, jolloin harjoitukset voidaan vetää niille 

asetettujen tavoitteiden ja ohjelman mukaisesti. Vastaavasti valmentajat ja seuran 

muut toimihenkilöt kunnioittavat nuorten omia ja heidän läheistensä valintoja ja 

päätöksiä osallistumisesta seuran toimintaan, valmennusryhmiin, kilpailuihin ja 

muihin tapahtumiin. 

Valmennusryhmiä ja muuta Pakilan Vedon toimintaa koskevat urheilun 

pelisääntökeskustelut käydään läpi kauden alussa yhdessä valmentajien, 

urheilijoiden ja vanhempien kanssa. 



 

1.8 Urheilun sääntöjen noudattaminen 

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan Olympiakomitean, Hiihtoliiton 

sekä muiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seuran jäsenet 

sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja kaikessa 

kilpailu- ja harjoitustoiminnassa, tapahtumissa ja seuran sisäisessä toiminnassa. 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista tai muuten kiellettyä toimintaa ovat mm.  

• epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa  

• urheilulle vieraiden ja kiellettyjen aineiden (doping, huumeet, nuuska) käyttö 

• julkinen, häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena  

• urheiluhuijaus ja lahjonta 

• kaikenlainen sukupuoleen, ihonväriin, kansallisuuteen, uskontoon tai kieleen 

liittyvä häirintä tai väheksyminen. 

Epäasialliseksi koettuun käytökseen puututaan matalalla kynnyksellä välittömästi 

seuran johtokunnan toimesta. Yleensä toimenpiteeksi riittää tällöin huomautus ja 

keskustelu tilanteesta. Mahdollista on myös esimerkiksi varoitus tai toimijan 

erottaminen tehtävästään. Mahdolliset rikostapaukset ilmoitetaan aina 

viranomaisille. 

Seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja 

nuorten kanssa toimiessaan. Lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa 

käydään vuosittain urheilun yleiset sekä seuran toimintalinjan mukaiset 

pelisääntökeskustelut. Keskustelujen pohjalta valmennusryhmien jäsenet ja vetäjät 

laativat joukkueen jäsenten, vetäjien ja huoltajien yhteiset pelisäännöt. 

 

1.9 Turvallisuudesta huolehtiminen 

Seuran toiminnassa noudatetaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat lasten ja 

nuorten harrastamisen fyysisesti ja henkisesti turvallisessa ilmapiirissä.  

Seuran järjestämissä harjoituksissa on aina vetäjänä vähintään yksi aikuinen, joka 

myös vastaa harjoitusten turvallisuudesta. Harjoituksissa kiinnitetään huomiota niin 

harjoitteiden turvalliseen ja oikeaoppiseen suorittamiseen kuin mahdollisiin ulkoisiin 

turvallisuustekijöihin. Seura edellyttää, että aktiivisesti lasten kanssa toimivilta on 

pyydetty rikostaustaote. 



Seuran järjestämissä tapahtumissa ja kilpailuissa noudatetaan toimintatapoja, joissa 

jo suunnitteluvaiheessa pyritään eliminoimaan turvallisuusriskejä, joihin seura ja 

tapahtuman järjestäjät voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Isompia tapahtumia ja 

kilpailuja varten laaditaan suositusten mukaiset turvallisuussuunnitelmat.  

 

1.10  Palautteen käsittely 

Toteutamme parin vuoden välein seuran jäsenille ja huoltajille suunnatun 

seuratyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset käsitellään johtokunnassa ja jonka pohjalta 

seuratoimintaa kehitetään. Palautetta seuran toiminnasta voi kuitenkin antaa 

jatkuvasti esimerkiksi johtokunnan jäsenille tai Facebook-sivuston kautta. 

Johtokunta käsittelee kaiken saamansa palautteen asiaankuuluvasti. Toimintaa voi 

tulla myös aktiivisemmin mukaan itse kehittämään. Jokaisen pienikin panos on 

tervetullut seuran hyväksi. 

 

2 Seuran toiminta 

2.1 Valmennus- ja harrastetoiminta 

Seuran valmennuksen tarkoitus on tarjota kilpaileville nuorille hyvät mahdollisuudet 
kehittyä hiihtäjänä, mutta myös mahdollistaa hiihto liikuntaharrastuksena. Jokaiselle 
urheilijalle tarjotaan mahdollisuus kehittyä omien tavoitteidensa mukaisesti. 

Seuran valmennustoiminnan kehittämisestä vastaa nimetty 
valmennuskoordinaattori, joka toimii myös mahdollisten palkattujen valmentajien 
esimiehenä. Valmennuskoordinaattori yhdessä muiden valmentajien kanssa 
suunnittelee ja kehittää Pakilan Vedon valmennustoimintaa. 
Valmennuskoordinaattori vastaa valmennustoimikunnan kokousten järjestämisestä 
tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään n. 4 kertaa vuodessa. Valmennustoimikuntaan 
kuuluvat kaikki seuran valmentajat sekä nuorisovastaava. 

Seuralla on eri ikäisille ja mahdollisuuksien mukaan eri tasoisille hiihtäjille omat 
valmennusryhmät, joilla jokaisella on nimetty vastuuvalmentaja ja tarvittava määrä 
apuvalmentajia. Ryhmän vastuuvalmentaja on täysi-ikäinen ja hän osallistuu 
aktiivisesti ryhmän toimintaan. Vastuuvalmentaja vastaa ryhmän 
harjoitussuunnitelmasta, harjoitusten sisällöstä sekä siitä, että ryhmän harjoitukset 
ovat turvallisia ja ryhmän jäsenet kokevat olevansa tervetulleita.  Ryhmien 
harjoitukset suunnitellaan ikäryhmän tarpeiden mukaan: nuorimpien ryhmissä 
keskitytään yleisesti liikunnallisuuden kehittämiseen kaikilla eri osa-alueilla, 
vanhempien nuorten ryhmien ohjelma noudattaa hiihtäjän vuoden 
harjoittelukausia. 



Seuran harjoitusryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon ystävyyssuhteet ja 
lasten omat toiveet. 

Pakilan Vedossa toimii Mixmoving -ryhmä, joka on tarkoitettu yläasteikäisille 
nuorille. Ryhmä kokoontuu viikoittain eri lajeihin tutustuen. Ryhmä on hyvä tapa 
aloittaa liikuntaharrastus tai jatkaa omaa liikuntaharrastusta ilman, että 
kilpaileminen on harjoitusten taustalla. Mixmoving tavoittaa erityisesti nuoret, jotka 
eivät ole kiinnostuneet tavoitteellisesta kilpailemisesta ja ovat ehkä siksi vaarassa 
pudota harrastustoiminnan ulkopuolelle. 

Sisusompa on Pakilan Vedon soveltavan liikunnan harrasteryhmä erityislapsille. 
Ryhmään ovat tervetulleita erityistä tukea tarvitsevat noin 6–12 vuoden ikäiset 
lapset, jotka ovat kiinnostuneita liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja koulutettujen 
vetäjien kanssa. Sisusomman harjoituksiin ja lajikokeiluihin voivat osallistua 
tarvittaessa myös lasten huoltajat. 

Erityisesti sisusompalaisten osallistuminen seuran toimintaan ja tapahtumiin on 
tuonut monimuotoisuuden seuran voimavaraksi ja lähelle kaikkien urheilijoiden 
sydäntä. Harrasteryhmien kautta seuraan tuodut lajikokeilut ovat tulleet osaksi 
myös muiden ryhmien toimintaa. 

Seura kannustaa nuoria terveeseen ja urheilulliseen elämäntapaan. Seuran 
valmentajien edellytetään toimivan tässä esikuvina. Kaikki harjoitukset ja leirit ovat 
päihteettömiä ja savuttomia. 

Ryhmän vastuuvalmentaja päättää ryhmänsä osalta viestijoukkueiden 
nimeämisestä, tarvittaessa yhdessä valmennuskoordinaattorin ja muiden 
valmentajien kanssa. Viestijoukkueet nimetään ensisijaisesti halukkaista, kilpailun 
ikäryhmän mukaisista urheilijoista siten, että mahdollisimman moni halukas pääsee 
osallistumaan viestiin. 17 v sarjoissa ja ylemmissä viestijoukkueet nimetään parhaan 
tuloksen mahdollistavalla tavalla.  

Seura panostaa valmentajien koulutukseen ja kannustaa kaikkia aktiivisesti 
valmennustoiminnassa olevia osallistumaan hiihtoliiton I-III tason 
valmennuskoulutuksiin. Seura tukee toimintaan sitoutuneiden valmentajien 
kouluttautumista taloudellisten resurssien puitteissa. Tuetun koulutuksen 
edellytyksenä on seuran jäsenyys. 

 

2.2 Kilpailut 

Pakilan Vedossa kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua 

kilpailutoimintaan. Seura järjestää kilpailuja sekä omille jäsenilleen että 

ulkopuolisille. 



Seuran päälajina on maastohiihto, mutta seura järjestää jäsenilleen ja 

naapuriseuroille myös pienimuotoisia maastojuoksu- ja yleisurheilukilpailuja. 

Maastohiihdossa pyritään monipuoliseen kilpailutarjontaan yhteistyössä 

lähiseurojen kanssa ottaen huomioon eri hiihtotavat ja kilpailumuodot sekä 

kehitetään aktiivisesti uusia kilpailukonsepteja. 

Seuran jäsentenvälisiä maastohiihtokilpailuja järjestetään vuosittain 3–8 kpl. 

Viralliset hiihtokilpailut 

• Haltiavuoren hiihdot järjestetään vuosittain. 

• Piiritason kilpailuja pyritään järjestämään kerran vuodessa. 

• Vain nuorille suunnattuja kilpailuja järjestetään vähintään kerran vuodessa.  

• Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta voidaan hakea 

harkinnan mukaan. 

Palvelukilpailut 

Seura järjestää korvausta vastaan erilaisille yhteistyökumppaneille maastohiihdon 

palvelukilpailuja. Niiden tavoitteena on maastohiihtoharrastuksen edistäminen, 

seuran tunnettuuden lisääminen ja varainhankinta.  

Kilpailuvälineistöä täydennetään ja kehitetään tarpeen mukaan. Ajanottolaitteiston 

ja muun kilpailujen järjestämisessä tarvittavan välineistön hankinnassa ja ylläpidossa 

voidaan tehdä yhteistyötä alueen muiden seurojen, kaupungin ja muiden alueen 

toimijoiden kanssa. 

Jäsenistöä koulutetaan toimitsijatehtäviin kilpailutoimikunnan erillisen 

suunnitelman mukaisesti. Seurassa on oltava jatkuvasti riittävä määrä koulutettuja 

henkilöitä ajanottoa, tulospalvelua, kuulutuksia ja muita teknisiä tehtäviä varten. 

Kilpailutoimikunta ja seuran johtokunta vaikuttavat ja osallistuvat aktiivisesti 

Paloheinän latuverkoston, hiihtostadionin ja huoltotilojen kehittämiseen seuran 

strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

2.3 Viestintä 

Pakilan Vedon viestintäkanavat ovat muotoutuneet arjen tarpeiden pohjalta. 

Seuraamme aikaa, hyödynnämme digitalisaatiota ja pyrimme kokeilemaan uusia 

kiinnostavia palveluja aina kun sellaisia ilmestyy. 



Pakilan Vedon valmennus- ja harrasteryhmien viestintä tapahtuu pääsääntöisesti 

Nimenhuuto-sovelluksen kautta, johon kaikkia urheilijoita tai heidän huoltajiaan 

kehotetaan liittymään. Lisäksi ryhmien sisäistä keskustelua käydään Whatsapp-

sovelluksen kautta. Seuran yleisistä asioista viestitään Pakilan Vedon kotisivuilla, 

Seuran Facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse.  

Seuran sisäiset pääviestintäkanavat 

• Nimenhuuto.com 

• Whatsapp 

• Sähköposti 

• Facebook 

• Verkkosivut 

Viikoittainen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Nimenhuudossa ja Whatsappissa, 

johon on luotu useita ryhmiä, kuten: 

• minit/skidit  

• junnut/hopeasompa   

• sisusompa 

• mixmoving 

• valmentajat 

• johto 

Tulevista tapahtumista, esim. hiihtokoulusta, vanhempainilloista, vuosikokouksista, 

kirppiksistä tiedotetaan edellisten kanavien lisäksi Paven Facebook-sivuilla sekä 

sähköpostitse koko jäsenistölle. 

Viestittelemme seuran kaikissa kanavissa asiallisesti ja keskustelemme esillä olevista 

asioista rakentavasti.  

 

Seuran pääviestintäkanavat ulospäin 

Verkkosivut: 

Pakilanveto.fi-verkkosivuilla on keskeisimmät tiedot seuran toiminnasta: seurainfo, 

valmennusryhmät, toimintakalenteri, uutiset, facebook-syöte, tulosarkisto, 

yhteystiedot jne.  Yhdistysavain-pohjaisella sivustolla sisältö on yksinkertaisessa ja 

tiiviissä muodossa siten, että oleellinen tieto löytyy mahdollisimman nopeasti. 

Sivustolla on myös ajantasainen jäsenrekisteri ja taloushallinnon laskutus- ym.  

toimintoja. 



Facebook: 

Facebookia käytetään nopeaan ja ajantasaiseen viestintään. Sinne on helppo syöttää 

tulevat tapahtumat (kilpailut, vanhempainillat, vuosikokoukset, välinekirppikset, 

tekniikkakoulutukset jne.), päivityksiä treeneistä, leireistä ja tapahtumista. Näin 

välitetään elävää ja virkeää mielikuvaa seurasta niin omille jäsenille, kuin alueen 

muille sidosryhmille > jakaminen erilaisiin ryhmiin: Paloheinän hiihtoladut, 

Paloheinä-Torpparinmäki tiedottaa jne… 

Viestinnän varsinaista päävastuuta ei ole määritelty, vaan useammalla henkilöllä on 

tarvittavat tunnukset ja oikeudet seuran nimissä tapahtuvaa postukseen missä vain 

ja silloin, kun jotakin kiinnostavaa tapahtuu. 

 

2.4 Yhteistyö muiden seurojen, liittojen ja muiden alueen toimijoiden 

kanssa 

Pakilan Veto rakentaa aktiivisesti yhteistyömalleja alueen muiden hiihtoseurojen 

kanssa mm. yhteisharjoituksia järjestämällä.  

Pakilan Veto järjestää harjoituksia ja muuta toimintaa myös muiden lajien seurojen 

kanssa. PaVen urheilijat ovat osallistuneet muun muassa ampumahiihto-, melonta- 

ja suunnistusseurojen harjoituksiin.   

Suomen Hiihtoliitto on tärkeä taustajärjestömme ja yhteistyökumppanimme niin 

kilpailutoiminnan, koulutusten, tapahtumien, materiaalien, yhteistyön 

koordinoinnin kuin muunkin tuen suhteen. 

Pakilan Veto pitää yllä yhteyksiä kaikkiin alueella seuran mission mukaisia tavoitteita 

edistävien tahojen kanssa. 

 

2.5 Varainhankinta 

Pakilan Vedon toiminta rahoitetaan mm. jäsen- ja valmennusmaksuilla, muilta 

seuroilta perittävillä kilpailumaksuilla, yhteistyösopimuksilla yritysten kanssa, 

järjestöjen ja julkisten organisaatioiden myöntämillä toiminta-avustuksilla sekä 

talkootoiminnalla tehtävällä muulla omalla varainhankinnalla. Pakilan Vedon 

toiminta on voittoa tavoittelematonta. Varat käytetään toiminnan pyörittämiseen ja 

urheilun tukemiseen.  

 



2.6 Palkitseminen 

Pakilan Veto järjestää kaksi kertaa vuodessa erillisen palkintojenjakotilaisuuden. 

Syksyllä palkitaan kesäkauden sarjamaastoissa ja kesän urheilukilpailuissa 

menestyneet urheilijat. Keväällä palkitaan sarjahiihtoihin ahkerasti osallistuneet 

hiihtäjät sekä jaetaan kiertopalkintoja. Kiertopalkinnoilla muistetaan parhaiden 

urheilijoiden lisäksi valmentajia ja aktiivisia seurahenkilöitä, jotka mahdollistavat 

toiminnan.  

Erityisesti nuorimpien urheilijoiden kohdalla tunnustusta pyritään antamaan 

kilpailumenestyksen lisäksi myös aktiivisuudesta ja yrittämisestä, omien taitojen 

karttumisesta sekä urheilijamaisesta käytöksestä.  

Seura voi palkita urheilijoita menestyksen ja aktiivisuuden perusteella myöntämällä 

urheilijastipendejä, jotka kohdennetaan urheilun tukemiseen. Johtokunta päättää 

jaettavista stipendeistä vuosittain.  

 


