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TOIMINTA-AJATUS ja TAVOITTEET 

___________________________________________________________________________ 

 

Hiihtojaoston toiminta-ajatus on toimia hiihtourheilun positiivisena esille tuojana Jämsässä ja 
toimia hyvässä yhteishengessä hiihtourheilua edistävällä tavalla. 
 
Tarjota mahdollisuus ja kannustaa hiihdon harrastamiseen Jämsän alueella tukemalla lapsia ja 
nuoria valitsemassaan harrastuksessa sekä kilpa- että harrastetasolla. 
 
Järjestää aloitteleville lapsille hiihtokoulutoimintaa tai viikoittaisia harjoituksia hiihdon perusteiden 
oppimiseksi, jotta aloittelevat hiihdosta kiinnostuneet löytäisivät mukaan seuran hiihtotoimintaan.  
 
Kouluttaa lisää hiihdon ohjaajia. Saada lisää uusia aktiivisia hiihtoihmisiä mukaan toimintaan.  
 
Toimia yhteistyössä Jämsän sekä muiden Keski-Suomen seurojen kanssa. Osallistua Keski-Suomen 
hiihdon toimintaan. Järjestää paikallisia kilpailutapahtumia.  
 
Olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa maastohiihto-olosuhteita Jämsässä yhdessä 
kaupungin, muiden seurojen, Himoksen alueen toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 

 
 

JAOSTOTYÖSKENTELY 

______________________________________________________________________________ 
 

Hiihtojaosto kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan hiihtoharjoituksia tai -koulua sekä paikallisia 
sarjakilpailuja. Tavoitteena on saada jaostoon uusia aktiivisia seudun hiihtourheilua edistäviä 
henkilöitä. Jaostoon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kilpailuvastaava. 
Tiedotuksen ja kilpailuihin ilmoittamisen vastuuhenkilöt voivat toimia jaoston ulkopuolella. 
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KOULUTUS 

_____________________________________________________________________________ 

  
 

Tarjotaan seuraohjaajille ja/tai -valmentajille mahdollisuutta osallistua SHL:n valtakunnallisiin 
valmennuskoulutuksiin. Pyritään saamaan nuoria hiihtäjiä osallistumaan hiihdon 
ohjaajakoulutukseen.  
 
Osallistutaan SHL:n Valmentaja- ja suksihuoltajakerhon valtakunnallisiin koulutuksiin sekä 
kestävyysurheilun sekä lasten liikunnan ja urheilun aihepiirin webinaareihin. 
 

 

TAPAHTUMAT JA KILPAILUT 

_____________________________________________________________________________ 
 

Järjestetään perinteinen Jämsän hiihtocup Jämsänkosken Ilveksen ja Kuoreveden Kärjen kanssa. 
Cupiin kuuluu yhteensä kuusi osakilpailua, joista Vire järjestää kaksi osakilpailua Särkijärven 
kuntotalon maastoissa. Hoidetaan tarvittaessa cupin yleiset järjestelyt sekä palkintojen hankinta ja 
niiden jako.  
 
Mahdollista on myös järjestää Auliksen Talviolympialaiset ja seuranmestaruushiihdot.  
        
Seura on mukana yhdessä kaupungin ja Jämsänkosken Ilveksen kanssa muodostamassa joukkuetta 
Maakuntaviestiin 2023.  
 
Kilpailuista kiinnostuneille hiihtäjille pyritään mahdollistamaan osallistuminen tavoitetasonsa 
mukaiseen kilpailutoimintaan. Autetaan kaikille kilpailijoille suksihuolto ja annetaan ohjausta 
välinehankinnoissa. 

 
 

OHJAUSTOIMINTA 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pyritään järjestämään ohjattua toimintaa hiihtokauden ajan. Harjoituksia pidetään hiihtoa 
aloitteleville lapsille eri-ikäiset ja eri taitotasot huomioiden Särkijärven kuntotalon läheisyydessä 
tai hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Himoksen ensilumenlatua. 
 
Pyritään tekemään yhteistyötä muiden hiihtoseurojen kanssa. 
 
Tarvittaessa järjestetään seuran hiihtäjille ja hiihtäjien vanhemmille voitelu- ja välineopastusta.  
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TALOUS 

_____________________________________________________________________________ 
 
Jaosto on mukana järjestämässä yleisurheilukarnevaaleja, joka on seuran tärkein vuosittainen 
varainhankintatapahtuma. Osallistutaan myös muihin seuran yu-jaoston järjestämiin tapahtumiin 
kesäaikaan sekä seuran yhteisiin talkootapahtumiin.  
 
Anotaan stipendejä erilaisilta tukijoilta, jotka kohdentavat varoja lasten ja nuorten liikuntaan. 

 
 

ENSILUMENLATU 

_____________________________________________________________________________ 

 

Osallistutaan aktiivisesti Himoksen ensilumenladun kehittämiseen. Pidetään aktiivisesti yhteyttä 
kaupungin hiihtoladuista vastaaviin henkilöihin olosuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  
 
 

TIEDOTUS 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hiihtojaoston tavoitteena on tehdä tiedottamisella toimintaansa tunnetuksi ja kiinnostavaksi. 
Tiedottamisen välineitä ovat seuran omat nettisivut ja sähköposti, Facebook, Instagram, erilaiset 
tapahtumat sekä paikallislehti. Seuran nettisivuilla kerromme toiminnastamme sekä 
organisaatiostamme.  
 
 

PALKITSEMISET 

_____________________________________________________________________________ 

 
Talvikauden jälkeen palkitaan seuran aktiivisia ja ansioituneita urheilijoita, valmentajia, huoltajia, 
talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita jaoston harkinnan mukaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


