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1. YLEISTÄ
- Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan
kehittämistoiminnassa. (Varala, Jämi, II-alueen piirit)
- alueellisen yhteistyön vahvistaminen kaikilla osa-alueilla
- niin sanottujen ”hiipuneiden” jäsenseurojen toiminnan
herättäminen.

2. NUORISOTOIMINTA
2.1. Junior- / Seuracup
-

-

-

Junior- / seuracup (1994-2018)
• Jatketaan tuloksien kokoamista vuosien varrelta
Yhteydenpito / käytännön asioiden sopiminen
yhteistyökumppanin kanssa
Satakunnan hiihdon kotisivujen ylläpitäminen junior-/
seuracupin osalta.
Junior-cupin kilpailuiden järjestäjien opastaminen /
avustaminen kilpailuiden läpiviemiseksi. Juniori- /
seuracupin pistelaskennasta vastaaminen.
Palkittavien urheilijoiden kartoitus ja palkintojenjakoon
liittyvien käytännön asioiden sopiminen yhteistyökumppanin
kanssa.
Mahdollisen lisäyhteistyökumppanin / kumppaneiden
kartoitus

2.2. ”Hopeasompa cup”
-

Hopeasompaikäisten cup-kilpailujärjestelmän jatkaminen ja
kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.
Yhteistyö ja yhteydenpito Lähitapiolan kanssa
Hopeasompa cup koskee 13-16 sarjalaisia

2.3. Satakunnan hiihto ry:n ”junnupäivät”
-

Junnupäivän järjestäminen yhteistyössä seurojen kanssa
Ohjaajien rekrytointi
Tiedotus seuroille yhteisistä tapahtumista ja
harjoituskerroista

2.4. Seurayhteistyö
-

-

Nuorisovastaavien kartoitus
o Tavoite on, että mahdollisimman moneen Satakunnan
hiihto ry:n jäsenseuraan saadaan ainakin jonkinlaista
hiihtotoimintaa
Hiihtokoulutoiminnan kartoitus seuroissa
o Tarpeen mukaan ollaan apuna seurojen hiihtokoulujen
käynnistämisessä, kehittämisessä ja koulutuksessa.
o Mahdollisten seurakäyntien tekeminen tarpeen
mukaan
o Keskustelutilaisuuden järjestäminen seurojen
hiihtokoulu / nuorisovastaavien kanssa.

3. Valmennustoiminta
- Nuorten aikuisten sekä Kulta- ja Hopeasomparyhmien
aluevalmennuksissa ja leirityksissä mukana oleminen.
- Piirileirityksien edelleen jatkaminen laadukkaasti ja
tehostetusti Kulta-/Hopeasomparyhmien osalta.
- Piirin hiihtoseurojen hiihtokoulujen käynnistämisiin entistä
tehokkaampi panostaminen sekä seurakäyntien uudelleen
käynnistäminen.
- Hiihtoseurojen valmennusvastaavien kanssa yhteistyön
kehittämisen tarkistaminen sekä tarvittaessa seurojen kokoaminen
info- ja keskustelutilaisuuksia varten.
- Ohjaaja- sekä valmentajakoulutuksen seurakohtaisten
koulutustarpeiden koordinointi I-tasolla ja avustaminen
koulutustilaisuuksien järjestämisissä.
- Olosuhteiden niin salliessa ja ennen kaikkea, mikäli tarvetta
ilmenee, olla mukana seurojen hiihtokoulujen
tekniikkaopastuksessa sekä mahd. välinevalintoja koskevissa
asioissa.

4. KOULUTUSTOIMINTA
Tavoitteena on
- piirin hiihtoseuroihin tapahtuvan seurakäyntityöhön
panostaminen
- piirin alueella järjestetään liittojohtoisesti I-tason
valmentajakoulutusta. Kohderyhmänä ovat 9 -15 – vuotiaiden
hiihto- ja HS-koulujen valmentajat
- järjestetään hiihdon ohjaajakoulutusta seurojen tarpeen
mukaisesti. - uusien valmentajien ja ohjaajien opastaminen ja
rohkaiseminen etenkin "uransa" alkuvaiheessa.
- teknisten asiantuntijoiden perus-, jatko- ja
täydennyskoulutusta.

5. KILPAILUTOIMINTA
Tavoitteena on
- että Satakunnan piirin hiihtoseuroissa järjestetään
laadukkaita ja hyvätasoisia valtakunnallisia, alueen ja piirin
arvokilpailuja sekä kansallisia ja piirikunnallisia
maastohiihtokilpailuja monipuolisella matka- ja
tapavalikoimalla joko itsenäisinä seuroina tai yhteistyössä
toisen seuran kanssa
- että kilpailuja kehitetään nykypäivän resurssit ja vaatimukset
huomioiden niin, että ne olisivat mielekkäitä järjestää ja
niihin saataisiin mahdollisimman laaja osanotto
- että Satakunnan piirissä järjestetään yksi FIS- kisa / kausi
- että Satakunnan piirin jäsenseuroissa järjestetään
hyvätasoista juniori- harraste- ja kilpailutoimintaa niin
seurojen omissa sarjahiihdoissa kuin piirin Junior- ja
seuracupin kilpailuissa
- TD-toiminnan kehittäminen ja vastaaminen sen osalta
kilpailutoiminnan vaatimuksiin

-

Tavoitteeseen pyritään
tiedottamalla kilpailujen hakumenettelystä, aikataulusta ja
vaatimuksista SH:n www-sivuilla sekä seuratiedotteissa
kannustamalla piirin jäsenseuroja hyvään yhteistyöhön

-

-

-

-

-

-

-

isompien kilpailujen järjestämisessä
kierrättämällä piirin arvokilpailuja (maakuntaviesti,
nuorisoviesti, piirinmestaruus/HS-aluekilpailut, Junior- ja
seuracup) vuorovuosin eri seurojen järjestettävänä
Seurataan samalle päivälle yhdistämisen vaikutuksia piirin
arvokisaviesteissä ( Maakuntaviesti ja Nuorisoviesti) ja
jatketaan tapahtuman kehittämistä, jotta mahdollisimman
monella seuralla olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
järjestämällä vähintään joka toinen vuosi C-tason TDkoulutusta omassa piirissä tai yhteistyössä naapuripiirien
kanssa seurojen kisaorganisaation osaamisen ja tietotaidon
varmentamiseksi, laajentamiseksi ja kehittämiseksi.
edellytetään, että jokaisessa Satakunnan piirin alueella
kilpailuja järjestävän hiihtoseuran organisaatiossa tulee olla
vähintään yksi minimissään C-tason TD- koulutuksen käynyt
henkilö
edellytetään, että jokaisesta hiihtoseurasta, joka järjestää
piirin alueella kilpailuja, tulee olla edustaja C-tason
koulutuksessa aina, kun niitä järjestetään
ylläpitämällä TD- koulutuksen saaneiden henkilöiden
rekisteriä ja kannustamalla koulutuksen ylläpitämiseen ja
täydentämiseen
nimeämällä TD-koulutuksen saaneita henkilöitä piirin
kilpailujen TD-tehtäviin kiertävällä periaatteella
rekrytoimalla uusia henkilöitä seurojen
kilpailuorganisaatioihin ja TD-toimintaan

6. HARRASTETOIMINTA
- Toteutetaan Satakunnan Mestariliikkuja-liikuntahanke
tammikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välisenä aikana
2019, mikäli toteuttamiseen saadaan yhteistyökumppani.
Muussa tapauksessa kannustetaan seuroja järjestämään
omia hiihtoviikko-tapahtumia helmikuun aikana.
- Kannustetaan seuroja järjestämään mahdollisuuksien mukaan
laturetkiä ja/tai sauvakävelytapahtumia.
- Pyritään auttamaan seuroja järjestämään erilaisia
terveysliikuntatapahtumia jäsenilleen
- Kansanhiihtosuoritusten kirjaamista Liiku:n ja kuntien kanssa

7. TIEDOTTAMINEN
a. tiedottamista kehitetään kotisivuilla www.satakunnanhiihto.fi
ja seuratiedotteiden sisältöä parantamalla. Uudet kotisivut.
b. pyritään kehittämaan tiedotusta niin, että jokaisen
toimialueen vastuuhenkilö tiedottaa seurojen
yhteyshenkilöitä suoraan heti kun tiedotettavia asioita
ilmenee. Näin vältytään turhalta viiveeltä tiedonsaannissa.
c. yhteistyön ylläpitäminen maakunnan lehdistön kanssa

8. VARAINHANKINTA
- aktivoidaan seuroja osallistumaan kotisivujen ilmoitusten
hankintaan
- ollaan mukana neuvottelemassa uusien
yhteistyökumppaneiden hankinnassa Satakunnan Hiihdolle

