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 kaiken tasoisille 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).
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.
Seura noudattaa nollalinjaa epäasialliseen käytökseen, häirintään ja seksuaaliseen häirintään.
Vastuullisuus
Seura haluaa kaikessa toiminnassaan edistää vastuullisuutta.
Seura suosittelee, että vanhemmat hankkivat urheilijoille vain välttämättömät varusteet esim. yksi
suksipari/tyyli HS-sarjoihin asti. Suositaan seuran sisäistä välineitten kierrättämistä.
Seuran urheilijat harjoittelevat vain terveinä eivätkä lähde leireille puolikuntoisina.
Seura suosittaa mahdollisuuksien mukaan hyötyliikuntaa treeneihin kulkemisessa ja tarvittaessa
yhteiskuljetuksia.

Seuran urheilijat noudattavat esim. voiteluun liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia.
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. Valmentajan rooli ryhmän ilmapiirin luomisessa
on olennaisen tärkeä. Joukkueenjohtajan roolissa yksi tärkeä tehtävä on vanhempien ryhmäyttäminen.
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. Urheilijat huomioivat oman ja toisten turvallisuuden
myös omissa harjoituksissaan. Rullahiihtäessä urheilijamme käyttävät aina kypärää ja seura suosittaa
vahvasti myös polvisuojien käyttöä. Pimeässä rullahiihtäessä tai juostessa suositellaan heijastimia ja valoja.
Seura tiedottaa lisenssien ja urheilijavakuutusten hankkimisesta ja merkityksestä.
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Urheilijoiden palkitsemiskriteerit sekä urheilijoiden valinta 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.
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.
Seura kannustaa valmentajia ja toimihenkilöitä kouluttautumaan valmentaja- sekä TD-koulutuksissa.
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.
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.
Valmennusryhmät muodostetaan lähtökohtaisesti iän perusteella (2 ikävuotta/ryhmä). Urheilijalle voidaan
suositella nuorempien tai vanhempien ryhmään siirtymistä, mikäli valmentajatiimi pitää sitä urheilijan ja/tai
ryhmän kehityksen kannalta parempana vaihtoehtona.

Urheilulliset tavoitteet
Espoon Hiihtoseura tukee jäseniensä kehittymistä hiihtäjänä kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden ja ikä- ja
kehitystason mukaisesti aina huippu-urheilijatasolle asti.
Valmennusryhmiä vetävät koulutetut vastuuvalmentajat ja ryhmien harjoitukset ovat aina johdettuja ja
suunniteltuja.
Valmennusryhmiin pyritään kasvattamaan riittävästi urheilijoita hyvän joukkuehengen ja toiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Espoon Hiihtoseuran valmentajat tekevät yhteistyötä urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa
esim. tiedottamalla harjoitusten teemoista mahdollisimman aikaisin, jotta voidaan ottaa huomioon
henkilökohtaisissa harjoitusohjelmissa.
Seura kannustaa urheilijoita monilajisuuteen.
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. 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 opetuksesta vastaavat HS-ikäisten ja vanhempien ikäryhmien valmennusryhmien hiihtäjät sekä
muut toimijat valmennusryhmissä.
Maastohiihdon valmennus- ja kilpailutoiminta
Kilpahiihtoon tähtäävä valmennustoiminta EHS:ssä tapahtuu valmennusryhmissä (esim. 10-, 12-, 14-, 16ryhmät, nuoret, Team EHS-haastajat, Team EHS).
Kullakin valmennusryhmällä on nimetty valmennustiimi, joka organisoi valmennusryhmän toimintaa.
Valmennusryhmä voi valita joukostaan joukkueenjohtajan.
Valmennustiimi vastaa valmennusryhmän kokoamisesta, ryhmän harjoitusohjelman ja sekä ryhmän
harjoitusten, testien sekä harjoitusleirien vetämisestä tai organisoinnista ja jatkuvasta valmennustoimintaan
liittyvästä tiedottamisesta ryhmäläisille ja/tai näiden vanhemmille.
Valmennustiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä valmennusryhmän harjoitukset.
Valmennusryhmät laativat suunnitelman kauden valmennuksesta sisältäen yhteisharjoitusten lisäksi
leirityksen, testit, muun oheisharjoittelun sekä niiden edellyttämän budjetin ennen kauden alkua huhtitoukokuussa.

Viestijoukkueiden valinnat:
Aluemestaruusviesti: 10- ja 12-sarjoissa valmentajat kokoavat ja nimeävät mahdollisimman monta
mahdollisimman tasaista joukkuetta. Joukkueet ilmoitetaan viikkoa ennen kilpailua.
Hopeasompaviestit: EHS toivoo saavansa HS-viesteihin mahdollisimman monta joukkuetta, kuitenkin niin,
että ykkösjoukkueet pyritään tekemään parhaiksi mahdollisiksi kyseisen sarjan hiihtäjillä. Joukkueiden
valinnan suorittaa ryhmän nimetty valmennustiimi, urheilijoita kuullaan hiihtojärjestyksestä.
Nuorempia urheilijoita voidaan tarvittaessa käyttää täydentämään, mutta ei vahvistamaan, joukkueita. HSryhmien valmennustiimi ilmoittaa etukäteen ne näyttökilpailut (väh. 2 kpl, yleensä Marjon hiihdot, AM-kisat ja
HS-kisat), joiden perusteella joukkueet valitaan. Joukkueet ilmoitetaan viikkoa ennen kilpailua.
Nuorten SM-kilpailut: kunkin sarjan ykkösjoukkueet pyritään tekemään parhaiksi mahdollisiksi kyseisen
sarjan hiihtäjillä. Nuorempia urheilijoita voidaan tarvittaessa käyttää täydentämään, mutta ei vahvistamaan,
joukkueita. Valinnan suorittaa ryhmän nimetty valmennustiimi, urheilijoita kuullaan
hiihtojärjestyksestä
Aikuisten SM-kilpailut: kunkin sarjan ykkösjoukkueet pyritään tekemään parhaiksi mahdollisiksi kyseisen
sarjan hiihtäjillä. Valinnan suorittaa ryhmän nimetty valmennustiimi, urheilijoita kuullaan
hiihtojärjestyksestä. Joukkueisiin voidaan valita hiihtäjä myös nuoremmista ikäluokista, mikäli sillä voidaan
olennaisesti parantaa seuran menestysmahdollisuuksia. Ryhmien valmentajat ilmoittavat etukäteen ne
näyttökilpailut, joiden perusteella joukkueet valitaan. Myös FIS-pisteitä voidaan käyttää valinnan kriteerinä.
Hiihtokilpailujen järjestäminen
Seura järjestää piirikunnallisia, kansallisia ja FIS-kilpailuja. Niistä vastaa seuran kilpailuvastaava, joka
organisoi kilpailujen järjestämisen tarvittavalle aliorganisaatiolle (kilpailutoimisto, ajanotto, tulospalvelu, lähtö,
maali, kilparadat, huolto, ensiapu, liikenteenohjaus jne.)

Hiihdon olosuhteiden parantaminen
Seura pyrkii parantamaan aktiivisesti hiihdon olosuhteita Espoossa yhdessä kaupungin liikuntatoimen
kanssa.

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.
Lastenhiihdot ovat seuran tärkein uusien jäsenten hankintakanava.
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.
Aikuisten hiihtokurssien ja harjoitusryhmien vetäminen
EHS järjestää aikuisille kursseja ja harjoitusryhmiä, joiden puitteissa tarjotaan hiihdon tekniikkaopetusta,
voitelu- ja välineohjausta sekä valmennusoppia.
Aikuisille pitkään hiihtoon valmistautuville seura järjestää mm. omaa Finlandia-ryhmää.
Varainhankinta
Espoon Hiihtoseura rahoittaa toimintaansa eri tavoin, joita ovat esim. seuraavat: Leppävaaran suksikirjasto,
maksullinen suksien voitelupalvelu, maastohiihtoon liittyvät kurssit, kilpailut ja tapahtumat ja sponsorit.
Juhlatoiminta
Seura pyrkii järjestämään 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 organisaatio
Espoon Hiihtoseuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäsenet valitaan kaksivuotiskausiksi
vuosikokouksessa, jossa kaikki seuran jäsenet ovat äänioikeutettuja.
Johtokunnan jäsenten tehtävät määritellään vuosittain vuosikokouksen jälkeen.
Seurassa on lisäksi toimihenkilöitä, kuten taloudenhoitaja, sihteeri ja kilpailuihin ilmoittajat.

Espoon Hiihtoseuran pelisäännöt
Espoon Hiihtoseuran toimintalinjan eettisiä linjauksia voidaan pitää koko seuran toimintaa koskevina
peruspelisääntöinä.
HS-ikäisten ja sitä vanhempien valmennusryhmässä urheilijat allekirjoittavat valmennussopimuksen, joka
määrittelee tältä osin pelisäännöt urheilijan ja seuran välillä.
EHS:n valmennusleireillä on lisäksi voimassa tietyt pelisäännöt, jotka jaetaan osallistujille ennen leirejä, ja
käydään läpi osallistujien kanssa.
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. Seuran kilpa-asun käyttämistä kilpailuissa
suositellaan urheilijoille, joilla ei ole urheilijasopimusta seuran kanssa. Viesteissä seuran kilpa-asun
käyttäminen sponsorimainoksineen on pakollista. Seuran valmennustukea tai kisamaksukorvauksia saavat
urheilijat ovat velvollisia käyttämään seuran kisa-asua kaikissa kilpailuissa.
Seuran jäsenet kunnioittavat seuran yhteistyökumppaneita toimissaan ja viestinnässään.

Hiihtäjän urheilijapolku
Espoon Hiihtoseurassa Valmennusryhmien ryhmäjaon, organisoinnin ja toimintatapojen tarkoituksena on
mahdollistaa se, että nuori urheilija saa oman ikä- ja kehitystasonsa mukaista laadukasta valmennusta, ja
myös saman ikäisiä kavereita omasta valmennusryhmästään.
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 valmennusja ohjaustehtävissä tai osallistua myös harrasteryhmän toimintaan.

Palkitsemistavat Espoon Hiihtoseurassa
Kilpailukauden päättyessä kilpailijoiden palkitsemiseen käytetään seuraavia tapoja:
Annetaan saavutusstipendit päättyneeltä kaudelta
Valitaan kauden paras nais- ja mieshiihtäjä, paras tyttö ja poika nuorten sarjoissa, paras HS-ikäinen (14- ja
16-vuotias) tyttö ja poika.
Smurffipalkinto: valitaan kauden tyttö- ja poikasmurffit ikäluokista 10, 12, 14 ja 16. Smurffipalkinto on
tsempparipalkinto kauden aikana ansioituneesti sinistä ryhmähenkeä säteilleelle hiihtäjälle.
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.
Espoon kaupungin Liikuntatoimi myöntää hyvin menestyneille urheilijoille palkkioita, joiden hakemisesta
seura huolehtii.

Toimihenkilöitä voidaan palkita kauden päättyessä mm. seuraavin tavoin: Vuoden EHS:lainen, vuoden
valmentaja, vuoden juniorivalmentaja. Johtokunnan päätöksellä voidaan jakaa merkittävistä palveluista
seuran kunniamitaleita ja hakea SHL:n myöntämiä mitaleita.

Viestintä
Seuran toimihenkilöistä valitaan viestintävastaava, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma seuratasoisesta
viestinnästä ja koordinoida viestintää jäsenistölle ja ryhmissä.

