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Espoon Hiihtoseuran visio
Espoon Hiihtoseuran visiona on olla Suomen johtava maastohiihtoseura. Laajan ja
korkeatasoisen toiminnan ansiosta seura luo toimintaympäristön, jossa seuran
urheilijoilla on mahdollisuus kehittyä kilpailijana kansalliselle ja kansainväliselle huipulle
saakka. Kilpahiihdon ohella seura mahdollistaa hiihdon harrastamisen kaikenikäisille ja
kaikentasoisille hiihdon harrastajille.

Espoon Hiihtoseuran eettiset linjaukset
Espoon Hiihtoseuran toiminnan kantavina eettisinä periaatteina ovat
Avoimuus
Seuran toiminnan ja tarjonnan tulee olla selkeästi ja avoimesti dokumentoitua sekä
seuran jäsenille että niille, jotka ovat kiinnostuneita seuran jäsenyydestä tai sen
tarjoamista palveluista.
Valmennusryhmiä, kursseja ja talkootoimintaa koskevan tiedottamisen tulee olla
tehokasta ja saavuttaa kaikki asianosaiset.
Seuran toimintaa koskevan päätöksenteon tulee olla avointa, ja seuraa ja sen toimintaa
koskevat päätökset ja niiden vaikutukset tulee saattaa seuran jäsenten tietoon.
Valmennukseen, kilpailuihin, voiteluun, välineisiin ja muuhun maastohiihtoa koskevaan
tietotaitoon liittyvä tietämys tulee saattaa mahdollisimman avoimesti kaikkien tietoa
tarvitsevien tietoon, koska tietämys edistää koko seuran menestystä. Hyvin toimiva ja
menestyvä seura toimii tiiminä, jonka sisällä tiedonkulku on avointa.
Keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö
Seuran tuloksellinen toiminta ja hyvä yhteishenki perustuvat kaikkien toimijoiden ja
asianosaisten keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla iästä,
kehitystasosta, tehtävästä tai taustasta riippumatta (valmentajat, urheilijat, talkootöihin
osallistuvat, kurssilaiset, hiihtokoululaiset, vanhemmat, johtokunta, muiden seurojen
jäsenet ja muut seuran ulkopuoliset).
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Kaikkien osallistuminen ja toiminta on arvokasta ja kaikkien työpanosta ja tietotaitoa
tarvitaan kaikilla tasoilla seuran toiminnan mahdollistamiseksi. Vasta kaikkien
toimijoiden yhteistyö ja keskinäinen kunnioitus saa urheiluseuran toimimaan.
Kunnioituksen tulee ulottua reilun pelin hengessä myös muiden seurojen jäseniin ja
muihin seuran ulkopuolisiin. Seuran toiminta ei saa aiheuttaa konflikteja, vaan toiminnan
tulee osaltaan edistää iloista ja reilua ilmapiiriä myös vuorovaikutuksessa seuran
ulkopuolisiin tahoihin.
Myös luonnon ja muiden luonnossa liikkujien kunnioitus harjoituksissa on tärkeää (ei
meluta, ei roskata).
Iloinen ja reilu ilmapiiri
Seuran kaikessa toiminnassa halutaan edistää ja ylläpitää reilua ja iloista ilmapiiriä,
jossa kaikki ovat kavereita samassa tiimissä, ja hyvä joukkuehenki vallitsee.
Erityisesti lasten ja nuorten valmennuksen ja ohjauksen tulee olla rohkaisevaa ja
kannustavaa. Pieni huumori ja pilke silmäkulmassa saa sekä harjoitukset että talkootyöt
sujumaan paremmin.
Turvallisuus
Kaikessa seuran järjestämässä toiminnassa on tärkeää, että mikään yhteinen ja ohjattu
toiminta ei vaaranna kenenkään osallistujan tai ulkopuolisen turvallisuutta.
Seura huolehtii, että sen kaikilla hiihtäjillä ja toimihenkilöillä on asianmukaiset lisenssit ja
urheilijavakuutukset.
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Urheilijoiden palkitsemiskriteerit sekä urheilijoiden valintakriteerit valmennusryhmiin
sekä joukkueisiin tulee esittää ja dokumentoida selkeästi niin, että ne ovat kaikkien
asianosaisten tiedossa.
Seuran toiminnassa tehdään paljon vapaaehtoista palkatonta työtä, ja seurassa tulee
pyrkiä siihen, että työkuorma jakautuu oikeudenmukaisesti, ja talkootöihin saadaan
osallistumaan kasvava määrä seuran jäseniä.
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Kaiken toiminnan ja tiedon jaon valmennusryhmien ja koko seuran sisällä tulee olla
tasapuolista ja kaikkia asianosaisia oikeudenmukaisesti kohtelevaa.
Terveet elämäntavat
Seuran valmennuksessa ja muussa tiedonjaossa korostetaan terveiden ja
päihteettömien elämäntapojen merkitystä urheilijalle ja kuntoilijalle. Seuran valmentajat
ja urheilijat tiedostavat oman esimerkkiasemansa päihteettömien ja terveiden
elämäntapojen noudattajina ja puolestapuhujina.
Reilu kilpailu ja rehellisyys
Seuran jäsenet eivät tavoittele kilpailumenestystä vilpillisin ja kielletyin keinoin.
Toiminnan jatkuvuus ja jatkuva kehittäminen
Seuran toiminnan jatkuvuus tulee mahdollistaa ja sitä tulee tehokkaasti tukea
rekrytoimalla seuraan ja sen valmennusryhmiin jatkuvasti uusia jäseniä, ja tukemalla
jatkuvasti uusien valmentajien ja muiden seuran toimijoiden mukaan ottoa toimintaan ja
kouluttautumista tehtäviinsä.
Seuran toiminnassa tulee pyrkiä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tietotaidon
lisäämiseen sekä tiedon tehokkaaseen jakamiseen eri toimijoiden kesken.
Toiminnassa tärkeä osa on myös palautteen pyytäminen ja kerääminen osallistujilta,
jatkuva keskustelu toiminnan kehittämiseksi, ja saadun tiedon hyödyntäminen toiminnan
parantamisessa.
Seuran toiminnan taloudellinen jatkuvuus tulee turvata tehokkaalla varainhankinnalla.

Espoon Hiihtoseuran tavoitteet
Kasvatukselliset tavoitteet
Espoon Hiihtoseura tiedostaa kasvatuksellisen vastuunsa lasten ja nuorten hiihtokoulu-,
valmennus- ja kilpailutoimintaan liittyen.
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Valmennusryhmissä noudatetaan seuran eettisiä periaatteita (avoimuus, keskinäinen
kunnioitus ja yhteistyö, iloinen ja reilu ilmapiiri, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja
tasapuolisuus, terveet elämäntavat, reilu kilpailu ja rehellisyys, toiminnan jatkuvuus ja
jatkuva kehittäminen).
Valmennusryhmiä muodostettaessa ja ryhmiä ohjattaessa pyritään luomaan
yhteishenkeä ja ilmapiiriä, jossa valmennusryhmä on myös yhtenäinen ja yhteen
kuuluva kaveriporukka.
Urheilulliset tavoitteet
Espoon Hiihtoseura tukee jäseniensä kehittymistä kilpahiihdossa kunkin
henkilökohtaisten tavoitteiden ja ikä- ja kehitystason mukaisesti aina huippuurheilijatasolle asti.
Valmennusryhmiä vetävät koulutetut vastuuvalmentajat ja ryhmien harjoitukset ovat
aina johdettuja ja suunniteltuja.
Valmennusryhmiin pyritään kasvattamaan riittävästi urheilijoita hyvän joukkuehengen ja
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Halukkaille ja tavoitteellisesti kilpaileville varttuneemmille nuorille seura pyrkii
järjestämään henkilökohtaiset valmentajat, jotta kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet ja
tavoitteet sekä harjoittelumahdollisuudet voidaan paremmin sovittaa yhteen.
Terveisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
Espoon Hiihtoseuran urheilijat ja valmentajat noudattavat päihteettömiä ja terveitä
elämäntapoja, ja toimivat tässä suhteessa esimerkkinä muille.
Seura kannustaa myös koko eliniän jatkuvaan hiihdon harrastukseen.
Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
Espoon Hiihtoseuran valmennusryhmissä ja kaikessa toiminnassa halutaan edistää ja
ylläpitää reilua ja iloista ilmapiiriä, jossa kaikki ovat kavereita samassa tiimissä, ja hyvä
joukkuehenki vallitsee.
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Eettiset tavoitteet
Espoon Hiihtoseuran eettiset tavoitteet on kuvailtu tarkemmin kappaleessa ”Eettiset
linjaukset”.
Taloudelliset tavoitteet
Espoon Hiihtoseura ei tavoittele toiminnallaan kaupallista liikevoittoa.
Espoon Hiihtoseuran operatiivinen toiminta ja varainhankinta ovat riippuvaisia seuran
jäsenten palkattomasta talkootyöstä sekä Espoon kaupungin tuesta.
Espoon Hiihtoseuran varainhankinnan tehtävänä on kustantaa seuran urheilu- ,
valmennus- ja koulutustoiminnasta aiheutuvat kulut niin, että toiminnan jatkuvuus on
turvattu, ja urheilijoille ja muille seuran toimijoille aiheutuvat kulut ovat mahdollisimman
vähäiset.
Espoon Hiihtoseura voi tarjota yhteistyökumppaneilleen positiivista näkyvyyttä ja
julkisuutta, joka voidaan hinnoitella esimerkiksi tuki- tai mainossopimuksin.
Yhteiskunnalliset tavoitteet
Espoon Hiihtoseura edistää yleistä maastohiihdon harrastusta tuomalla lajille positiivista
julkisuutta ja uusia harrastajia. Edistäessään maastohiihdon harrastusta edistää Espoon
Hiihtoseura samalla myös terveitä elintapoja ja yleistä kansanterveyttä.

Espoon Hiihtoseuran käytännön toimintatavat
Espoon Hiihtoseuran pääasialliset käytännön toimintatavat on lueteltu seuraavassa:
Hiihtokoulujen järjestäminen
Hiihtokoulut on tarkoitettu noin 6-12-vuotiaille lapsille. Hiihtokoulut järjestetään
talvisaikaan (1 harjoituskerta/viikko; yhteensä 12 harjoituskertaa). Hiihtokoulussa
pääasiana on leikinomainen hiihtämisen opettelu. Ohjelmassa käydään läpi perinteisen
ja vapaan hiihtotavan tekniikat. Hiihtokoululaiset jaetaan sopiviin ryhmiin iän ja taitojen
perusteella. Hiihtokoulun organisoinnista vastaa hiihtokoulun rehtori. Käytännön
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opetuksesta vastaavat HS-ikäisten ja vanhempien ikäryhmien valmennusryhmien
hiihtäjät sekä muut toimijat valmennusryhmissä.
Lisätietoja EHS:n hiihtokouluista:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/lastenhiihtokoulu.html
Maastohiihdon valmennus- ja kilpailutoiminta
Kilpahiihtoon tähtäävä valmennustoiminta EHS:ssä tapahtuu valmennusryhmissä (10ryhmä, HS-ryhmä, 17-23 -ryhmä ja Aikuisryhmä).
Kullakin valmennusryhmällä on nimetyt päävalmentajat, valmentajat sekä
joukkuejohtajat.
Joukkueenjohtaja vastaa ryhmää koskevasta yleisestä tiedottamisesta sekä ryhmän
yhteisten leirien sekä kilpailumatkojen järjestämisestä. Lisäksi joukkueenjohtaja vastaa
yhdessä päävalmentajan kanssa ryhmän yleisen toiminnan sekä toimintaperiaatteiden
suunnittelusta.
Ryhmän päävalmentaja vastaa ko. ryhmän kokoamisesta, ryhmän harjoitusohjelman ja
sekä ryhmän harjoitusten, testien sekä harjoitusleirien vetämisestä tai organisoinnista ja
jatkuvasta valmennustoimintaan liittyvästä tiedottamisesta ryhmäläisille ja/tai näiden
vanhemmille. Päävalmentaja myös huolehtii siitä, että kaikki ryhmäläisten kehitystason
edellyttämä tuki ja valmennustieto on ryhmäläisten saatavilla, ja laatii ryhmäläisille
tarvittaessa omatoimisen harjoittelun tueksi viikko-ohjelmarunkoja tai henkilökohtaisia
harjoitusohjelmia. Päävalmentaja kokoaa myös ryhmälle joukon valmentajia.
Valmentajat (yksi tai useampia) suunnittelevat yhteistyössä ryhmän päävalmentajan
kanssa valmennusryhmän harjoituksia, vetävät harjoituksia ja avustavat harjoitusten
käytännön toteuttamisessa.
Seuran valmennuspäällikkö organisoi valmennusta seuratasolla ja osallistuu ryhmien
valmennusohjelmien tekoon ja kouluttaa valmentajia tarpeen mukaan. Hän koordinoi
ryhmien välistä toimintaa, organisoi leirejä ja niissä tapahtuvaa valmennusta sekä
vastaa arvokisojen (SM-hiihdot ja Suomen Cup) valmennus- ja matkajärjestelyistä. Hän
myös vastaa seuran edustajien valinnasta viestikilpailuihin muiden valmentajien
avustuksella. Valmennuspäällikkö osallistuu myös välillä eri ryhmien harjoituksiin
valmentajana ja vastaa aikuisten eliittihiihtäjien ja 17-23 -ryhmän valmennuksesta. Mitä
kokeneempia hiihtäjiä ryhmässä on sitä enemmän valmennuspäällikkö osallistuu
valmentamiseen.
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Valmennusryhmien lisäksi seuran tavoite on tarjota kaikille halukkaille tavoitteellisesti
kilpaileville 17-sarjalaisille ja sitä vanhemmille kilpahiihtäjille henkilökohtainen
valmentaja. Valmentajan ja kilpailijan välinen yhteistyö sovitaan tapauskohtaisesti
kilpailijan tavoitetasosta ja valmennustarpeesta riippuen ja määritellään
henkilökohtaisessa valmennussopimuksessa vuosittain.
10-ryhmä on alle 10- ja alle 12-sarjalaisten (8-12 -vuotiaat) valmennusryhmä.
Sen toimintaa koskevat yleiset tiedot löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/valmennus_10.html
HS-ryhmä on hopeasompaikäisten (13-16 -vuotiaat) valmennusryhmä.
Sen toimintaa koskevat yleiset tiedot löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/valmennus_hs.html
17-23 -ryhmä on 17-23-sarjalaisten (17-23 -vuotiaat) valmennusryhmä.
Sen toimintaa koskevat yleiset tiedot löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/valmennus_1723.html
Aikuisryhmä on yli 24-vuotiaiden kilpahiihtäjien ryhmä.
Aikuisryhmän toimintaa koskevat yleiset tiedot löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/valmennus_aikuiset.html
Seurassa on myös iso joukko veteraanisarjoissa (35-65 -vuotiaat) hiihtäviä kilpahiihtäjiä,
jotka valmentautuvat omatoimisesti ja osallistuvat joillekin seuran järjestämille leireille.
Veteraanien toimintaa koskevat yleiset tiedot löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/valmennus_veteraanit.html
Seura tekee lisäksi yhteistyötä yksityisen Team Premion kanssa 20-sarjan ja yleisen
sarjan eliittihiihtäjien valmennuksessa ja leirityksessä.
Linkki Team Premion sivuille:
http://www.teampremio.com/
Hiihtokilpailujen järjestäminen
Seura järjestää piirikunnallisia, kansallisia ja SM-kilpailuja. Niistä vastaa seuran
kilpailuvastaava, joka organisoi kilpailujen järjestämisen tarvittavalle aliorganisaatiolle
(kilpailutoimisto, ajanotto, tulospalvelu, lähtö, maali, kilparadat, huolto, ensiapu,
liikenteenohjaus jne.)
Kauden kilpailut löytyvät täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/kilpailut.html
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Lastenhiihtojen järjestäminen
Lastenhiihdot ovat kaikille 6-14-vuotiaille järjestettyjä leikkimielisiä hiihtokilpailuja, joihin
kenellä tahansa on osanotto-oikeus. Lastenhiihtojen tulokset julkaistaan EHS:n
nettisivuilla, ja parhaiten lastenhiihdoissa menestyneitä rohkaistaan liittymään EHS:n
valmennusryhmiin. Lastenhiihtojen organisoinnista vastaa seuran lastenhiihto- ja
kuntohiihtovastaava.
Lastenhiihdot ovat seuran tärkein uusien jäsenten hankintakanava.
Lisätietoja lastenhiihdoista:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/lastenhiihdot.html
Lasten ja nuorten hiihdon harrasteryhmän vetäminen
Harrasteryhmä on EHS:n 10-18-vuotiaille lapsille ja nuorille järjestämä ryhmä, jonka
puitteissa järjestetään ohjattuja hiihtotekniikkaharjoituksia niille, jotka eivät harrasta
hiihtoa kilpailumielessä.
Lisätietoja harrasteryhmästä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/harraste_harrasteryhma.html
Aikuisten hiihtokurssien ja harjoitusryhmien vetäminen
EHS järjestää aikuisille kursseja ja harjoitusryhmiä, joiden puitteissa tarjotaan hiihdon
tekniikkaopetusta, voitelu- ja välineohjausta sekä valmennusoppia.
Kursseja ja ryhmiä organisoi lastenhiihto- ja kuntohiihtovastaava.
Aikuisille pitkään hiihtoon valmistautuville seura järjestää mm. omaa Finlandia-ryhmää:
Lisätietoja aikuisten Finlandia-ryhmästä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/harraste_finlandia.html
Yrityksien henkilöstöille tarjottavat TyKy -kurssit:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/harraste_tyky.html
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Varainhankinta
Espoon Hiihtoseura ylläpitää suksikirjastoa, joka on Espoon koulujen käytössä ilman
kustannuksia koulupäivien aikana. Viikonloppuisin suksia vuokrataan kaikille halukkaille
Leppävaaran urheilupuiston katsomorakennuksessa.
Espoon Hiihtoseura ylläpitää maksullista suksien voitelupalvelua, joka on kaikkien
käytettävissä seuran voitelupalvelupisteessä.
Espoon Hiihtoseura järjestää maastohiihtoon liittyviä kursseja, kilpailuja ja tapahtumia.
Niiden yhteydessä pidetään kahviota ja myydään makkaraa sekä voidaan järjestää
pienimuotoisia arpajaisia.
Espoon hiihtoseura hankkii varoja myös myymällä varsinkin murtomaahiihtoon liittyviä
tuotteita, esim. Ullmax alusasuja ja Lumilyhty-arpoja.
Espoon Hiihtoseuralla on sponsoreita joiden tukea vastaan seura on velvollinen
suorittamaan talkootöitä (esim. liikenteenohjausta) tai joiden tuotteita mainostetaan ja
käytetään.
Nämä seuran varainhankintaan liittyvät työt hoidetaan pääasiassa palkattomana
talkootyönä.
Töitä organisoivat seuran hiihtopalvelu- ja varainhankintavastaava sekä seuran
puheenjohtaja.
Juhlatoiminta
Seura järjestää vuosittain joulujuhlat ja kevätjuhlat.
Joulujuhlissa palkitaan seuran maastojuoksumestaruuskisojen parhaat, pidetään
seurainfo sekä arpajaiset sekä nautitaan joulukahvit ja -mehut. Hyvällä tuurilla
joulupukkikin saattaa käydä paikalla.
Kevätjuhlissa jotka ovat samalla kauden päättäjäiset, palkitaan seuran
mestaruuskisojen parhaat hiihtäjät sekä parhaiten menestyneet kilpahiihtäjät sekä
ansioituneet toimihenkilöt. Kevätjuhlissa jaetaan myös stipendit vuoden saavutuksista.

Espoon Hiihtoseuran Toimintalinja v1.00a
12.12.12

Espoon Hiihtoseuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit
Espoon Hiihtoseuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäsenet valitaan
kaksivuotiskausiksi vuosikokouksessa jossa kaikki seuran jäsenet ovat äänioikeutettuja.
Johtokunnan jäsenten tehtävät määritellään vuosittain vuosikokouksen jälkeen.
Johtokunnassa ovat tällä hetkellä voimassa seuraavat vastuuhenkilöroolit:
Puheenjohtaja
Vastaa seuran yleisjohtamisesta.
Toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja koollekutsujana.
Vastaa seuran taloudesta ja tekee seuran talousarvion yhteistyössä johtokunnan
kanssa.
Vastaa seuran toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen,
tuloslaskelman, taseen ja veroilmoituksen tekemisestä.
Osallistuu yhteistyökumppaneiden hankintaan.
Edustaa seuraa ulkopuolisten toimijoiden suuntaan.
Järjestää seuran joulu- ja kevätjuhlat
Vastaa seuran palkallisten työntekijöiden työsuhdeasioista.
Kilpailutoiminnasta vastaava
Vastaa kansallisten ja piirikunnallisten hiihtokilpailujen järjestämisestä seurassa ja
kokoaa kilpailujen järjestämisessä tarvittavan aliorganisaation.
Järjestää kilpailujen johdon.
Hoitaa kilpailujen ennakkovalmistelut: tiedotus, kilpailukutsut, ilmoittautumiset.
Organisoi kilpailutoimiston.
Organisoi kilpailuissa tarvittavat ryhmät: ajanotto/tulospalvelu, lähtö, maali,
ratamestari/latuvalvonta, huolto/kahvio, kuulutus, ensiapu, liikenteen ohjaus.
Huolehtii, että kilpailujen kilpailuorganisaation eri osa-alueiden vastuuhenkilöt saavat
mukaan riittävästi talkooväkeä.
Seuran kilpailuorganisaatio löytyy täältä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/kilpailut_yhteys.html
Kilpailuihin tarvitaan lisäksi paljon vapaaehtoisia, joille kullekin annetaan selvät tehtävät.
Kilpailutoiminnasta vastaavalla on seurassa Sporttirekisterin (skipassit ja lisenssit)
käyttöoikeus.
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Hiihtopalveluista ja varainhankinnasta vastaava
Vastaa seuran voitelupalvelun, suksikirjaston ja muiden varainhankintaan liittyvien
palvelujen organisoimisesta seurassa.
Ohjeistaa seuran jäseniä varainhankintaan liittyvissä asioissa.
• Mainosmyynti (asut, julkaisut)
• Sopimusmallit ja -hinnat mainospaikkojen suhteen.
Ohjaa ja vetää varainhankintaryhmää, joka toimii varainhankinnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Vastaa seuran urheilutarvikemyynnistä.
Tiedottaa seuran jäsenille sponsorisopimuksista ja niiden vaikutuksista ja
velvollisuuksista.

Lastenhiihdoista ja kuntohiihdosta vastaava
Vastaa lastenhiihtojen organisoimisesta sekä kuntohiihtäjille suunnattujen kurssien sekä
harjoitusryhmien organisoimisesta.
Vastaa seura-asujen hankinnasta
Seuran voitelukoulutuspäällikkö
Valmennuspäällikkö
Seuran valmennuspäällikön tehtävä on kokopäivätoiminen ja seura maksaa siitä palkan.
Valmennuspäällikön tehtävät muuttuvat kausiluontoisesti sen mukaan mikä milläkin
kaudella on tarpeenmukaisinta.
Päätehtävät:
Johtaa ja organisoi päätason valmennustoimintaa seurassa
Rekrytoi seuraan uusia valmentajia ja apuvalmentajia
Vastaa seuran valmentajien koulutuksesta ja tutoroinnista sekä ohjaa valmentajia liiton
ym. valmentajakoulutuksiin
Vastaa aikuisten eliittihiihtäjien ja 17-23 -ryhmän valmennuksesta
Avustaa 10- ja HS-ryhmän ohjelmien suunnittelussa ryhmien päävalmentajia
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Vastaa seuran leirien organisoinnista ja valmennusohjelmista sekä toimii niillä
päävalmentajana
Vastaa kilpailumatkojen organisoinnista ja toimii kilpailupaikalla seuran valmentajana
(SM-kilpailut, Suomi Cup ja Skandinavia Cup)
Pitää säännöllisiä valmentajapalavereita päävalmentajien ja tapauskohtaisesti myös
valmentajien kanssa ja varmistaa muutenkin valmennusryhmien välisen tiedonkulun
Ylläpitää seuran nettisivuja
Vastaa seuran viestijoukkueiden valinnasta kilpailuihin
Seuraavasta linkistä löytyy valmennuspäällikön tuntimääräiset tehtävät eri kausille:
www.espoonhiihtoseura.fi/EHS_valmennuspaallikko_tehtavat.pdf
Suhdetoiminnasta vastaava
Vakituisen kokopäivätoimisen valmennuspäällikön ohjaus
NuoriSuomi yhteyshenkilö
Seuran tukihakemukset (muut kuin Espoon kaupunki)
Kivikon hiihtohallin yhteistyö Helsingin liikuntaviraston kanssa
Seuran edustaja Helsingin piirissä eli Helsingin seudun Hiihto ry:ssä (piirin sihteeri)
Yhteistyö ja koordinointi Team Premion kanssa
Seurassa on lisäksi seuraavat toimihenkilöroolit:
Taloudenhoitaja
Hoitaa seuran maksuliikenteen ja hoitaa yhteydenpidon ulkoiseen kirjanpitoon
Ylläpitää yhteistyötä Vermon kanssa
Järjestää arpajaiset sekä kahvi- ja kioskipalvelut
Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä
Sihteeri
Laatii johtokunnan kokouksen esityslistat ja kutsuu johtokunnan koolle.
Tekee pöytäkirjat johtokunnan kokouksista ja arkistoi ne seuran jäsenille avoimeen
alueeseen verkossa.
Toimii vuosikokouksen sihteerinä.
Kokoaa seuran toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.
Valmistelee avustusanomukset Espoon kaupungille: toiminta-avustus, valmentajien
koulutusavustukset, kilpailijoiden stipendianomukset.
Varaa Espoon kaupungin harjoitustilat, esimerkiksi Kannusillan kuntosali.
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Kilpailuihin ilmoittajat
Ilmoittavat seuran hiihtäjät kansallisiin tai piirikunnallisiin kilpailuihin käyttäen
Maastohiihto ry:n tähän tarkoitukseen tarjoamaa sovellusta (KILMO).
Tällä hetkellä seurassa on oma kilpailuihin ilmoittaja kutakin harjoitusryhmää kohti.
Kilpailijat käyttävät ilmoittautumiseen seuran omia ryhmäkohtaisia netissä olevia
kilpailuilmoittautumislomakkeita, joiden koontitietojen perusteella lopulliset kilpailuihin
ilmoittautumiset tehdään ryhmän kilpailuihin ilmoittajien toimesta.
Kilpailuilmoittautumislomakkeet täytetään viimeistään kaksi vuorokautta ennen kilpailun
virallista viimeistä ilmoittautumisaikaa.
Kilpailuihin ilmoittajien nimet löytyvät seuraavasta linkistä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/toimihenkilot.html
Ullmax -vastaava
Hoitaa Ullmax tilaukset keskitetysti muutaman kerran vuodessa ja tarvittaessa.
Tilausohjeet ja valikoima löytyy seuran sivuilta:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/ehs_ullmax.html

Muita rooleja ovat esimerkiksi:
Urheilijat, jotka ovat seuran tärkein ryhmä. Heitä vartenhan seura on olemassa.
Harrastajat
Huoltajat ja vanhemmat
Valmentajat
Apuvalmentajat
Joukkuejohtajat
Hiihtokoulun rehtori
Lastenhiihtojen päällikkö
Espoon Hiihtoseuran organisaatiokaavio löytyy linkistä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/seurainfo.html
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Espoon Hiihtoseuran pelisäännöt
Espoon Hiihtoseuran toimintalinjan eettisiä linjauksia voidaan pitää koko seuran
toimintaa koskevina peruspelisääntöinä.
Näiden lisäksi lasten valmennusryhmissä laaditaan ryhmäkohtaiset pelisäännöt.
HS-ikäisten ja sitä vanhempien valmennusryhmässä urheilijat allekirjoittavat
valmennussopimuksen, joka määrittelee tältä osin pelisäännöt urheilijan ja seuran
välillä.
Valmennussopimuksien rungot löytyvät linkistä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/Urheilijasopimus_edustushiihtaja.pdf
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/Valmennussopimus_Nuoret1.pdf
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/Valmennussopimus_Nuoret2.pdf
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/Valmennussopimus_HS1.pdf
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/Valmennussopimus_HS2.pdf
EHS:n valmennusleireillä on lisäksi voimassa tietyt pelisäännöt, jotka jaetaan
osallistujille ennen leirejä, ja käydään läpi osallistujien kanssa.
Valmennusleirin pelisäännöt löytyvät linkistä:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/sopimukset/EHS_leirisaannot.pdf
Pelisääntöihin myös kuuluu, että saadaksemme yhteisen seuraimagon ja antaaksemme
sponsoreillemme näkyvyyttä, suositellaan, että kaikki seuran kilpailijat (ja muutkin
jäsenet) pitävät seuran asuja ja niissä seuran sponsoreiden mainoksia niin usein kuin
mahdollista. Varsinkin kilpailuissa olisi hyvä pitää seuran kilpa-asua. Tietyissä viesteissä
(Suomen Cup -kilpailut, 17v, 18v, 20v, 23v ja yleisen sarjan SM-kilpailut) seuran kilpaasun pito sponsorimainoksineen on pakollinen.
Kisa-asu ja siihen liittyvät mainokset on selvitetty linkissä:
http://www.espoonhiihtoseura.fit/EHS_seura-asut.pdf

Hiihtäjän urheilijapolku Espoon Hiihtoseurassa
Valmennusryhmien ryhmäjaon, organisoinnin ja toimintatapojen tarkoituksena on mahdollistaa
se, että nuori urheilija saa aina oman ikä- ja kehitystasonsa mukaista laadukasta valmennusta,
ja myös saman ikäisiä kavereita omasta valmennusryhmästään.
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Valmennusryhmien organisoinnin ja toiminnan kautta tuetaan kunkin urheilijan kehittymistä
omien edellytystensä ja motivaationsa mukaisesti aina huipputasolle asti.
Niille, joita kilpahiihto ei urheilulajina kiinnosta pidemmälle, tarjoaa seura mahdollisuuden toimia
valmennus- ja ohjaustehtävissä tai osallistua myös harrasteryhmän toimintaan.
Omasta urheilijan polustaan voi keskustella oman ryhmänsä vastuuvalmentajan tai
ryhmänjohtajan kanssa. Polun kehittymistä ja mahdollista uudelleen suuntaamista käsitellään
vähintään kerran vuodessa olevien hiihtäjän ja valmentajan välisissä palaute- ja
suunnitelmapalavereissa.

EHS:n valmennusjärjestelmä ja urheilijapolku:
http://www.espoonhiihtoseura.fi/EHSValmennus2012-2013.pdf

Palkitsemistavat Espoon Hiihtoseurassa
Kilpailijat
Kilpailukauden aikana hyvästä menestyksestä annetaan palautetta ja niistä tiedotetaan
seuran www-sivuilla. Hyvä menestys voi olla hyvä sijoitus kilpailussa tai myös oman
tasonsa ylittävä suoritus.
Kilpailukauden päättyessä kilpailijoiden palkitsemiseen käytetään seuraavia tapoja:
Annetaan saavutusstipendit päättyneeltä kaudelta
Valitaan kauden paras nais- ja mieshiihtäjä, paras tyttö ja poika nuorten sarjoissa 1723v, paras HS-ikäinen tyttö ja poika ja paras alle 12 -vuotias tyttö ja poika.
Jaetaan valmennustuet alkavalle kaudelle.
Saavutusstipendit ja valmennustuki ovat rahallista tukea ja niiden kriteerit ja määrän
päättää johtokunta vuosittain ennen kauden päätöstä. Saavutusstipendit voivat olla
määrältään jaettu kolmeen luokkaan HS-ikäisten, 18v/20v/23v ja aikuisten sarjoissa
hiihtäville. Kriteereiden perustana käytetään menestymistä SM-tason kilpailuissa.
Valmennustuen saajien valinnan ja määrän perustana käytetään edellisten kausien
saavutuksia ja odotuksia urheilijan kehittymisestä tulevalla kaudella.
Kauden parhaille jaetaan kunniakirja ja esinepalkinto.
Alle 12v-sarjoissa hiihtäville jaetaan Arttu Suomalaisen rahastosta rahapalkkio.
Espoon kaupungin Liikuntatoimi myöntää hyvin menestyneille urheilijoille palkkioita,
joiden hakemisesta seura huolehtii.
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Toimihenkilöt
Toimihenkilöitä pyritään kannustamaan seuran tehtävin ja heitä kiitetään onnistuneista
suorituksista.
Kilpailukauden päättyessä valitaan seuraavat palkittavat:
- vuoden EHS:nen
- vuoden valmentaja
Palkittavat saavat kunniakirjan ja vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.
Vuoden paras Juniorivalmentaja saa lisäksi NuoriSuomi diplomin.
Johtokunnan päätöksellä jaetaan merkittävistä palveluista seuran kunniamitaleita ja
haetaan SHL:n myöntämiä mitaleita.
Viestintä
Seura käyttää koko seuraa koskevien suunnitelmien ja tapahtumien viestintään
- toimintakalenteria www.espoonhiihtoseura.fi/toimintakalenteri
- kotisivuja www.espoonhiihtoseura.fi
- Facebook www.facebook.com/EspoonHiihtoseura
- toimintalinja www.espoonhiihtoseura.fi/EHSToimintalinja.pdf
-”ehslist”- sähköpostijakelu ehslist@espoonhiihtoseura.fi (sähköposti jakelulista, jolla
on kaikkien niiden seuran jäsenten ja vanhempien sähköpostiosoitteet, jotka seura on
saanut käyttöönsä)
Toimintakalenteri päivitetään kerran vuodessa.
Kotisivuja päivitetään jatkuvasti ja niille on nimetty ylläpitäjä.
Facebook ja ehslist-jakelu sopivat myös kaksisuuntaiseen viestintään ja toimivat
keskustelukanavan tapaan.
Johtokunnan ja eri toimintojen välinen viestintä toteutuu johtokunnan kokouksissa,
joissa toimintojen vetäjät ovat edustettuina ja muutoin Facebookin tai sähköpostin
välityksellä. Johtokunnalla on myös oma sähköpostijakelulistansa.
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Toimintojen sisäinen viestintä toteutetaan kokousten, sähköpostin ja
tapahtumakalenterin avulla. Harjoituskalenterit ovat pääsääntöisesti linkkinä kunkin
harjoitteluryhmän www-sivulla.
Lisäksi tietoa jaetaan seuran juhlissa sekä tarvittaessa erillisissä infotilaisuuksissa.
Ulkoiseen viestintään käytetään toimintakalenteria, seuran kotisivuja, urheilupaikoilla
seinäilmoittelua ja paikallista lehdistöä ja niiden tapahtumakalentereita.

