
Neuvottelupäivät 28.5.2016
– Työpajojen yhteenveto



Seurojen tehtävät paikallisesti kilpailutoiminnan 

kehittämiseksi

- Viikkokisat (mittakisa, tarkkuuskisa, telemark-kisa)

- Palkitseminen (kannustavat)

- Mäkikohtaiset avoimet sarjat

Kilpailutoimintapaja / Heli Pomell

Kilpailujärjestäjän huomioitava

- Selkeä / yksinkertainen organisaatio 

(nimetään kuka vastaa mistäkin)

- Palkinnot, monelleko (Lidl Cupissa 

yhtenäinen)

- Olosuhteet → turvallisuus

- Mittamiesten koulutus

- Tiedotus, netti yms.

- Tavarapalkinnot

- Liitolta ”rekvisiitta”

Muut kehitettävät asiat

- Harjoitusten jonotusaika (jaetaan seuroittain), ennakko 

kommunikointi seurojen välillä jolloin jakoa on helpompi tehdä

- Hopeasommasta tuplapisteet Lidl Cupiin

- Jos mahdollista Hopeasompa olisi viimeinen kisa (Lidl Cup)

- Vakiintuneet kisamallit / kisapäivät joka vuosi



Kilpailutoimintapaja / Heli Pomell

Valmiit asiat, jotka voidaan lyödä lukkoon ja infot a seuroja näistä

- Lidl Cup 7 kisaa 5 lasketaan (Hopeasompa lasketaan tähän)

- Paikkakuntien vuorottelu Lidl Cupissa vuosittain

- Avoin sarja pienimpään mäkeen

- Tytöt 15v mäkikoko k40-k65 Lidl Cupissa

- Varustekontrolli Lidl Cupissa useammin

- Yli 15v sarjat Lidl Cupin yhteyteen k40-k65 mäkiin

- Hiihto-osuudelle selkeät ratamerkinnät pienimpiä varten, vanhemmat eivät saa hiihtää lasten 

mukana Lidl Cupissa

- Lasten kuvaaminen kisoissa, muokataan ilmoittautumiskaavakkeeseen ”rasti ruutuun” mihin tulee 

seurojen kysyä lasten vanhemmilta lupa kuvaamiseen esim palkintojenjaosta

- Lidl Cupista kuvat Soili Hirvoselle



Työpaja: Aluetoiminta / Jorma Hyytiä

- Seura- ja liittotoiminnan kokonaiskoordinointi koettiin tärkeäksi

- Matalan kynnyksen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä

- Liiton tarjoamana, alueellisesti konsultaation mahdollisuus

- Toivottiin Suomi jaettavaksi kuuteen (6) alueeseen

- Helpottaa seurojen mukaan saamista

� Annettiin ”valtuudet” liitolle määrätä alueet

- Seurojen ”viikkokalenteri” nettiin, mahdollisuus vierailla

- Liiton otettava HS-finaali ”tosissaan”, paikalla riittävä edustus

- Kilpailukalenteriin mukaan myös ”aluejoukkuekisa”



Työpaja: Ympärivuotinen mäkikoulu / Pasi Sajasalo

Plussia:

+ Mahdollistaa seuratuen

+ Sitoutuminen, jatkuvuus

+ Voi parantaa laatua

+ Lisää tarjontaa

+ Kesällä helpompi toteuttaa

+ Olosuhteiden kehittyminen

+ Kehittää toimintaa lisäten suunnitelmallisuutta

+ Kehittyminen urheilijana ja valmentajana

+ Aikaa muille lajeille kesällä

+ Parantaa varainkeruun ja markkinoinnin 

mahdollisuuksia

Miinuksia:

- Harjoittelun yksipuolisuuden riski 

- Seuroissa jaostot erillään omissa 

kouluissaan

- Vetäjien vähyys ja riski heidän 

väsähtämisestään



Ympärivuotisuudella on saavutettu merkittävästi parempi harrastajien pysyminen lajin parissa. Jos ennen neljä 
aloittanutta kymmenestä palasi lajin pariin ensimmäisen talven jälkeen, vedettiin mäellä yläfemmoja. 
Ympärivuotisen mallin käyttöönoton jälkeen 8–9 jatkaa seuraavaan talvikauteen. Ero on merkittävä! 

Kesällä jää työläitä kunnossapitovaiheita pois, hyppäämään päästään jokseenkin suoraan. Kuntien suuntaan 
olosuhteiden kohentamiselle tulee aidosti perusteita kun ryhdytään toimimaan ympärivuotisella toimintamallilla. 
Riskiä vetäjien väsymiseen voi ehkäistä kouluttamalla ringin vetäjiä jotka vuorottelevat. Oleellista on että kaikilla 
on koulutus (vähintään Mäki(kotka)kouluohjaaja) ja toiminta on yhdessä siten suunniteltu että harjoituskerran voi 
vetää kuka hyvänsä ohjaajista. 

Monipuolisuus kesäharjoittelussa on luonnollisesti tärkeää. Ei ainoastaan hyppäämistä, vaan pelejä ja 
monipuolisesti lajin tarvitsemia perustaitoja kehittävää mukaan toimintakerroille. Kesälomakausi syytä rauhoittaa 
yhteisharjoituksilta, mutta jos mahdollista, tarjotaan hyppäämiseen omatoimisia mahdollisuuksia, vaikka 
yhdessä naapuriseuran kanssa.

Työpaja: Ympärivuotinen mäkikoulu / Pasi Sajasalo

Vetäjän kommentit:



Työpaja: Ohjaajien/valmentajien kouluttautuminen / Pasi Sajasalo

Haasteita:

- Ajankäytön mahdollisuudet

- Saatavuus/sijainti

- Hinta

- Ei uskalleta sitoutua – oletettu/koettu 

”sitoutumisvelvoite”

- Materiaali pirstaleina

- Koulutuksen/kouluttautumisen 

arvostuksen puute

Keinoja haasteiden voittamiseen:

- Tuodaan käytäntöön palasina esim. leirien yhteydessä

- Asetettava ”osaamisstandardit”, vrt. esim. joukkuelajit

- Kouluttautumismateriaali saatavissa yhdestä paikasta

- Koulutuksen/kouluttautumisen arvostuksen nosto

- Koulutusavustusten selvittäminen/hyödyntäminen 

seuroissa (esim. kunnat, ELY-keskukset)

- Verkkoavusteisten opetus/oppimismenetelmien 

hyödyntäminen



Haasteista useimmat ovat enemmän mielikuvatason ongelmia. Saatavuutta on pyritty koko ajan kehittämään 
viemällä koulutusta tarvitsijoiden luo (min. 10 hengen alueellisesti kootuille ryhmille) ja työtä jatketaan. Vuokatin 
Mäkiviikolla on tarjolla ohjelmaan kytketty mäkikouluohjaajakoulutus. Hinnoittelumalli on omakustannepohjainen. 
Mahdollisuuksia toteuttaa ainakin osa ohjaaja/valmentajakoulutuksista verkkoavusteisena selvitetään.

Sitoutumis- ja ajankäyttöhaaste on toki aina kaikessa vapaaehtoistoiminnassa olemassa, mutta kouluttamalla 
muutaman ohjaajan/valmentajan seura välttää tilanteen jossa yksittäisen ohjaajan/valmentajan kuorma 
muodostuu kohtuuttomaksi. Sitoutumiskammoa voi lievittää sopimalla koulutukseen lähtevälle että 
ohjaaja/valmentajapesti on määräaikainen, esim. yksi toimintavuosi. Jos sen jälkeen ei kiinnosta, no hard
feelings – olet vapaa jättämään tehtävän. Usein kuitenkin ohjaaja/valmentaja kasvaa sillä tapaa toimintaan kiinni 
että toinen ja kolmaskin kausi seuraavat. 

Ohjaajien/valmentajien kouluttautumisesta on syytä pyrkiä tekemään kunnia-asia seuralle ja näin nostaa 
kouluttautumisen arvostusta. Kouluttautuminen on tarpeen nähdä seuroissa investointina tulevaisuuteen ja 
uusimman tieto-taidon käyttöönoton väylänä. Jo aiemmin tuotetut Mäki(kotka)koulun toimintamallin materiaalit 
päivitetään yhteistyössä Lumilajit liikuttavat -hankkeen kanssa ja rakennetaan jatkoksi Tuiskun lumilajikoululle 
yhteisellä ilmeellä ja välitetään seurojen käyttöön.

Työpaja: Ohjaajien/valmentajien kouluttautuminen / Pasi Sajasalo

Vetäjän kommentit:



Työpaja: Pienten, käytössä olevien mäkien kunnossap idon 
helpottaminen / Pasi Sajasalo

Ideat:

- Peltilatu vauhtimäkeen jos ei vielä käytössä

- Vauhtimäen suojaaminen pressulla/aluskatekankaalla

- Kunnolliset lumityökalut (ja kesäajan hoidossa tarvittavat välineet) mäelle

- Mäenhoitokäsikirjanen seuraväelle ohjeeksi perustoimista joita tarpeen tehdä hyppyrimäen saattamiseksi 

turvalliseen kuntoon ennen harjoitusta

- Seuraväestä kiinnitettävä riittävä joukko vapaaehtoisten rinkiin jotta se yksittäinen ”joku” joka mäellä aina 

puurtaa ei näänny työkuorman alle

- Tykkilumetus siellä missä mahdollista järjestää helpottaa kauden aloitusta ja jatkaa sitä loppupäästä

- Latutampparin tai pienen rinnekoneen (kunnan tai läheisen laskettelurinteen) hyödyntäminen etenkin montun ja 

vastamäen ajoittaisessa kunnostuksessa (pienissä mäissä myös mahdollisesti alastulorinne)

- Vinssivetoinen alastulojyrä



Erityisen paljon kunnostustyötä vähentävä ratkaisu on peltiladun asentaminen vauhtimäkeen. Peltiladulla historiaan jää lumen 
raijaaminen vauhtimäkeen, polkeminen, työläs jäädyttäminen ja latujen kovertaminen – ja sääolojen ja ilkivallan aiheuttama 
jatkuva korjaustarve. Erilaisia peltilatuvaihtoehtoja on paljon, mutta pienissä mäissä edullisin käyttökelpoinen ratkaisu on 
rakentaa latu siten että asennetaan vain ladun ”pohjasuikale” ja tehdään reunat puusta/levystä/muoviprofiilista. Puusta 
rakentaen kokonaisuus on edullisin. 

Talvenaikaista ylämäen hoitoa jäädytetyn peltiladun kanssa helpottamaan voi ylämäkeen asentaa käsivoimin (tai vinssillä) 
kasaan vedettävä pressu/aluskatekangas ladun ja ylämäen suojaksi. Parhaassa tapauksessa satanut lumi valuu pressun päältä 
pois omalla painollaan, vähintään kuitenkin autettuna helpommin kuin lapiopelillä. Myös lähtölavoilta tyhjennettävä lumi liukuu 
parhaassa tapauksessa pressua pitkin keulalta ulos.

Ja jos/kun lapioon ja harjaan jossain vaiheessa on tarpeen kuitenkin tarttua, kannattaa koettaa kunnan kanssa hoidella 
hyvälaatuisia, käyttöä kestäviä lumityökaluja mäelle riittäviä määriä niin ettei omaehtoisesti työhön valmiiden tai kehotettuna 
työhön tarttuvien vanhempien tarvitse seisoa valmistelun aikana tumput suorina vaan jokaisella on mahdollisuus auttaa. 

Siellä missä mäen lähistöllä kulkee kunnan hiihtolatu tai naapurissa on laskettelukeskus, kannattaa kunnan kanssa sopia 
mahdollisuudesta käyttää ainakin toisinaan tarpeen mukaan latukonetta/tampparia pyörähtämässä mäellä pahimpien 
lumisateiden/jääkelien jälkeen. Kustannus per kerta ei ole yleensä kohtuuton (iso kone 70–80 eur/h) ja kunnan liikuntatoimen 
kanssa yleensä sovittavissa. Tunnissa osaava kuski ajaa jo monta mäkeä kuntoon.

Sopivan yleistajuisen ja perusasiat pienten hyppyrimäkien kunnostamisesta turvallisen hyppäämisen vaatimaan kuntoon 
sisältävän ohjekirjasen valmistelu pyritään aloittamaan siten että perusinfo saadaan seuroille jakoon ennen lumia. 

Vetäjän kommentit:

Työpaja: Pienten, käytössä olevien mäkien kunnossap idon 
helpottaminen / Pasi Sajasalo



Työpaja: Hyppyrimäkien turvallisuuden ja kunnon 
parantaminen / Pekka Hyvärinen

- Taloudelliset resurssit tällä hetkellä pienet- kunnat/seurat

paljon mäkiä ilman turvakaiteita

- Noin puolet mäistä kohtuu huonossa kunnossa

mitä voimme tehdä tilanteen parantamiseksi pienellä rahalla ja yhteistyöllä

- Olosuhteissa on kuitenkin lajin tulevaisuus

mahdolliset olosuhdetarkastukset alueittain kilpailuja varten - neuvovat.

- Pienet hyppyrimäet - kirja 



Työpajan anti:

- Turvallisuus myös mahdollisille luvattomille käyttäjille

- Ohjeistus mäen käytöstä vieraspaikkakuntalaisia varten

Rakenteellisia parannuksia:

- Materiaalin kierrätystä kunnan sisällä

- Voiko rakennuksilta saada vielä mäelle käyttökelpoista materiaalia, puutavara, vaneri jne.

- Materiaalin kierrätys eri mäkipaikkakuntien välillä, auttaisiko liiton sivulla oleva mäkimateriaalin 

kierrätyspörssi

- Keskustelu kunnan kanssa mahdollisuudesta saada sääntöjen mukaiset turvakaiteet, jos mäet kunnan 

omistuksessa

Työpaja: Hyppyrimäkien turvallisuuden ja kunnon 
parantaminen / Pekka Hyvärinen



Tavoite: Mäki, josta voisi hypätä vähällä vaivalla 24/7-periaatteella. 

Hyppäämisen vaivattomuus tärkeää.

- Yksimielisyys mäen koosta: 15 metriin asti

- Vauhtimäessä joko posliininappula- tai jäälatu

- Alamäkeen ei tarvittaisi muovia, matto riittäisi

- Ylämäki suojattu joko avattavalla kannella tai katettu

- 15 metrin mäki olisi kaivettavissa maahan uomaan (esim. Siilinjärvellä)

- Suojattu rakenne vähentäisi ilkivaltaa

- Hissi olisi eduksi –ilman suksia olisi ideaali

- Potentiaalisin mahdollisuus: yhteistyö laskettelukeskusten kanssa

Työpaja: Lasten ja nuorten prototyyppimäki / Lauri Kettunen


