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1. YLEISTÄ 

 

Kausi 2014 - 2015 oli alkutalven osalta haastava lumiolosuhteiden vuoksi. 

Moottoriradalle saatiin luonnonlumi ja tykkilumi vasta vuoden vaihteeseen. 

Vapaaehtoisten talkoolaisten ja Hämeenlinnan kaupungin yhteistyönä 

kelvolliset hiihto-olosuhteet saatiin pidettyä yllä huhtikuun alkuun saakka.  

 

Hiihtoseuran jäsenmäärä lisääntyi 35 henkilöllä ollen kauden lopussa 255. 

Lasten ja nuorten toiminta on ollut seurassa pääosassa. 

 

Nuorisotoiminta, edustushiihtäjien kilpailumenestys sekä aktiivinen harrastus-

toiminta näkyivät Hiihtoliiton seuraluokittelussa, jossa Hämeenlinnan Hiihto-

seura sijoittui edelliskauden tavoin sijalle 10 ja näin ollen valioseura-luokkaan.  

 

Seuran taloudellinen tilanne pysyi vakaana. Tärkeimpiä varainhankintamuoto-

ja olivat NiceRun, Parkkikirppis ja Hämeenmaan Lasten talviolympialaiset. Li-

säksi varoja hankittiin talkootoiminnalla. Tilikauden ylijäämä oli 6972,60 euroa.  

 

2. HARRASTUSTOIMINTA 

 

2.1 Hiihtokerhot ja -koulut 

 

Lasten hiihtokerho järjestettiin moottoriradalla 19.1. – 2.3. kuutena maanantai-

iltana. Kerhoon osallistui 70 lasta.  

 

Aikuisten vapaan hiihtotavan hiihtokoulu järjestettiin moottoriradalla 19.1. – 

16.2. viitenä maanantai-iltana. Hiihtokouluun osallistui 16 aikuista.  

 

2.2 Yhteisharjoittelu  

 

Junnuryhmän harjoituksia oli koko toimintakauden ajan 1 – 3 kertaa viikossa 

(pl kesä-elokuu) harjoittelun painottuessa talviajalle. Ryhmään kuului 20 alle 

kaksitoistavuotiasta hiihtäjää.   

 

Hopea- ja kultasomparyhmiin kuului yhteensä 35 hiihtäjää. Harjoituksia oli 

koko kauden ajan (pl huhtikuu ja heinäkuu) keskimäärin kaksi kertaa viikossa.  

 

Hiihtoseura järjesti viikoittaisten yhteisharjoitusten lisäksi seuraavat harjoitus-

tapahtumat: 

- Jämin hiihtoputkimatka 19.10. Matkaan osallistui 50 seuran jäsentä 

- Leppävirran hiihtoputkileiri 31.10. -2.11. Leirille osallistui 4 HS-/KS-ikäis-

tä hiihtäjää, 7 junioria sekä 8 aikuista.  

- Saariselän lumileiri 23. – 31.11. Leirille osallistui 16 hiihtäjää ja viisi val-

mentajaa/huoltajaa. 
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Junnu-, hopeasompa- ja kultasomparyhmäläisille pidettiin keväällä, syksyllä ja 

talven aikana ohjattuja saliharjoituksia, joiden teemoina olivat mm. liikehal-

linnan, taidon ja ketteryyden parantaminen sekä voiman lisääminen.  

 

3. KILPAILUTOIMINTA 

 

3.1 Edustusryhmä 

 

Hämeenlinnan Hiihtoseuran edustusryhmään kuuluivat Laura Mononen, Maija 

Hakala, Anni Kainulainen ja Matti Hakala. Laura Mononen kuului Hiihtoliiton A-

maajoukkueeseen. Urheilijat osallistuivat sekä kansainvälisiin että kansallisiin 

kilpailuihin hyvällä menestyksellä.  

 

Merkittävimpiä kauden saavutuksia olivat: 

- Naisten viestijoukkue: Viestihiihdon SM-kulta ja Suomen Cupin viesti-

kilpailusarjan kokonaisvoitto 

- Maija Hakala ja Laura Mononen: Sprinttiviestin SM-pronssi  

- Laura Mononen: MC-cupin 10.sija Davosissa ja 13.sija Rukalla, 30 

km:n (v) SM-hopea, 10 km (v) SM- 4.sija ja 15 km (p) SM-pronssi  

- Maija Hakala: 30 km:n (v) SM- 7.sija  

- Anni Kainulainen: Alle 23 v nuorten SM-kulta (5 km, p), SM-hopea 

(20 km, v) ja SM-pronssi (5 km, v) 

- Matti Hakala: SM-50 km (v), 11.sija 

 

SM-kilpailujen naisten pitkien matkojen joukkuekilpailun kiertopalkinto, Marja-

Liisa –pokaali, palasi pysyvästi Hämeenlinnaan kolmannen peräkkäisen 

kiinnityksen (2013, 2014 ja 2015) ansiosta.  

 

3.2. Junnut,  Hopea-/Kultasompaikäiset 

 

Junnuryhmäläiset osallistuivat aktiivisesti seuran järjestämiin kilpailuihin sekä 
lähialueen sarjahiihtotapahtumiin. Hopeasompa- ja kultasompaikäiset osallis-
tuivat edellisten lisäksi myös Hopeasompa-aluemestaruus- ja –loppukilpai-
luun. Kaudelle asetetut kilpailulliset tavoitteet eivät toteutuneet Hopeasomman 
loppukilpailun ja nuorten SM-kilpailujen osalta. 
 

Nuorten merkittävämpiä saavutuksia kaudella olivat: 

- Ester Vuorio: alle 16v nuorten SM-hopea (sprintti, p) ja alle 15v 

KLL:n mestaruushiihtojen 4.sija (3 km, p) 

- Hopeasomman aluemestaruusviesti: 

- Hopea: P14 3 x 3 km (Lauri Vähävihu, Samu Hanska, Matias 
Lautamäki) 

- Kulta: T14 3 x 3 km (Outi Haikama, Kaisa Keränen, Essi 
Metsälä) 
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- Kulta: T16 3 x 3 km (Ester Vuorio, Maija Keränen, Jenni 

Keränen) 

- Hopeasomman aluemestaruuskilpailut (henkilökohtainen) 

- Kulta: T14 3 km, Kaisa Keränen 
- Pronssi: T15 5 km, Ester Vuorio 
- Kulta: T16 5 km, Maija Keränen  
- Pronssi T16 5 km, Jenni Keränen 

- Hämeen piirinmestaruuskilpailut 
- Pronssi: N18 5 km, Milka Ahonen 
- Kulta: N20 5 km, Nea Nikkanen 
- Hopea: N20 5 km, Nea Nikkanen 

 
 

3.3 Seuran järjestämät kilpailut 

 

Hiihtoseura järjesti toimintakaudella seuraavat kilpailut Ahveniston moottori-

radalla: 

- Hämeenlinnan Hiihtoseuran avoimet rullahiihtomestaruuskilpailut 

30.9. Kilpailuun osallistui 9 kilpailijaa. 

- Hämeen viesti ja nuorten pikaviesti 25.1. Hämeen viestiin osallistui 

20 joukkuetta (a´ 8 hiihtäjää) ja nuorten pikaviestiin 18 joukkuetta (a´ 

4 hiihtäjää).  

- Osuusmeijeri Cup–sarjahiihto 21.1., 4.2. ja 18.2. Kilpailuun osallistui 

55 kilpailijaa.  

- Hämeenlinnan hiihdot 7.3. Kilpailuun osallistui 169 kilpailijaa. 

- Piirikunnalliset hiihdot 11.3. Kilpailuun osallistui 26 kilpailijaa. 

- Hämeenlinnan Hiihtoseuran ja Hämeenlinnan kaupungin avoimet 

hiihtomestaruuskilpailut 17.3. Kilpailuun osallistui 32 kilpailijaa. 

 

4. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

 

- NiceRun-tapahtuma järjestettiin 10.6. kuudennen kerran Linnan Puistossa 

Hämeenlinnassa. Tapahtumaan osallistui 1010 naista ja järjestelyihin noin 30 

talkoolaista.  

- Parkkikirppis järjestettiin City-Marketin parkkipaikalla kesäsunnuntaisin 18.5. – 

31.8. välisenä aikana. Parkkikirppis oli yksi seuran merkittävimmistä varain-

hankintamuodoista. Lisäksi seura osallistui Taiteiden yön kirppikselle 29.8. 

Verkatehtaan parkkipaikalla. 

- Seura järjesti 1.9. juniori-, hopeasompa- ja kultasomparyhmiin kuuluvien nuor-

ten vanhemmille/huoltajille vanhempainillan Ahveniston yläkoululla. Tilaisuu-

dessa jaettiin tietoa harjoittelusta, harjoituksista ja tulevista leireistä.  

- Seura järjesti hiihtovarusteiden kierrätysmyynnin moottoriradalla 30.9.  

- Hämeenlinnan Hiihtoseura täytti 90 vuotta 2.12.2014. Juhlallisuudet järjestet-

tiin 10.10. hotelli Aulangolla. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita seuran 



  5 (6) 

jäseniä Hiihtoliiton ansiomerkein. Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Jorma 

Aronen, Esko Hakala, Jouko Koski, Teuvo Nokelainen ja Jorma Virtanen.  

- Seura osallistui 6.1. järjestettyyn LiikutSää2015 – liikuntatapahtumaan Elenia 

Areenassa. Tapahtumassa seura esitteli toimintaansa monipuolisesti.  

- Hämeenmaan Lasten talviolympialaiset järjestettiin 8.2. moottoriradalla. Ta-

pahtumaan osallistui noin 250 lasta (1 – 11 v) perheineen.  

- Keväällä ja syksyllä junnujen vanhemmat tekivät talkoita mm. Vanajan-

linnassa, Ilonpisarassa ja Kodin Terrassa. Myös kaikki talvi- ja kesätapahtumat 

järjestettiin talkooväen avustuksella. Talkoissa on kauden aikana ollut 

yhteensä noin 80 henkilöä. 

 

5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

Vuokatin Urheiluopiston taitokonsultointiin osallistui 14 hiihtäjää (11 - 13v). 

Kolmivuotinen projekti päättyi keväällä 2015.  

 

Seuran nuorisovalmennuspäällikkö Kai Samelin suoritti maastohiihdon II-

tason valmentajakoulutuksen Vuokatissa. 

 

Toimintakaudella laadittiin seuran verkkosivujen kehittämisen linjaukset. 

Kehittäminen toteutetaan kaudella 2015 - 2016. 

 

Toimintasuunnitelmasta poiketen seuralla ei ollut resursseja laatia toimintakä-

sikirjaa eikä hakea sinettiseuraksi. Toimintakäsikirjan laatiminen ja sinettiseu-

rahaun valmistelu siirrettiin seuraavan kauden tavoitteeksi. 

 

6. HALLINTO 

 

Seuran johtokunnan puheenjohtajana toimi Ari-Pekka Lassila, sihteerinä ja 

rahastonhoitajana Laura Kaukokari sekä varapuheenjohtajana Jyrki Nurmi-

nen. Johtokunnan jäseninä toimivat Marja-Leena Ahonen, Tapio Haikama, 

Rauno Kokkonen, Jari Metsälä, Juha Nikkanen ja Kai Samelin.  

 

Seuran vuosikokous pidettiin 25.6.2014. Johtokunta kokoontui toiminta-

kaudella yhdeksän kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.  

 

Seuran toiminnantarkastajana on toiminut Seija Hakala ja varatoiminnan 

tarkastajana Jarmo Väänänen. 

 

Hämeenlinnan Hiihtoseura ry kuuluu jäsenenä Suomen Hiihtoliittoon, Hämeen 

Hiihto ry:n, Aikuisurheiluliittoon, SVUL:n Hämeen piiriin sekä Hämeen Liikunta 

ja Urheiluun. Seuran puheenjohtaja Ari-Pekka Lassila on kuulunut Hämeen 

Hiihto ry:n johtokuntaan. 
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7. MUUTA 

 

Seura hankki ja varusteli kauden aikana voitelukopin moottoriradalle. Voitelu-

palvelu aloitettiin kauden lopussa ja se on tarkoitus vakioida 2015 - 2016. 

 

Seuran asutoimittajaksi valittiin Trimtex seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2014 

– 2016). 

 

Seura solmi yhteistoimintasopimuksen Elmo Sport Urheilulinnan kanssa ja 

päätti yhteistoiminnan Intersport Hämeenlinnan kanssa hyvässä yhteisymmär-

ryksessä. 

 

Kauden päättäjäistilaisuus järjestettiin 24.4.2015 Ammattiopisto Tavastialla. 

Tilaisuudessa muisteltiin hiihtokautta ja palkittiin ansioituneimpia urheilijoita. 

 

8. YHTEENVETO 

 

Seuran järjestämät hiihtokoulut ja –kerhot, yhteisharjoitukset sekä harjoitus-

leirit toteutuivat suunnitellussa laajuudessa. Seura järjesti lähes kaikki toimin-

tasuunnitelman mukaiset hiihtokilpailut.  

 

Seuran edustusurheilijoiden menestys oli korkealla tasolla. Nuorten hiihtäjien 

valtakunnalliset menestystavoitteet eivät täysin toteutuneet, joskin hiihtäjät 

menestyivät hyvin Hämeen alueen kilpailuissa.  

 

Seuran jäsenmäärä kasvoi entisestään, mikä on osoitus hyvin toteutetusta 

juniorityöstä, laadukkaista ja monipuolisista tapahtumista sekä seuran näky-

vyydestä mediassa. 

 

Seuran talous on pysynyt vakaalla pohjalla ja mahdollistanut suunnitellun mu-

kaisen toiminnan. Talouden seurantamenetelmät ja –tarkkuus ovat kehittyneet 

toimintakaudella. 

 

 

Hämeenlinna 15.6.2015 

 

Jyrki Nurminen, Varapuheenjohtaja  Laura Kaukokari, Sihteeri 


