
Tiivistelmä Mäki-yh:n johtoryhmän kokouksesta 30.11.2018 

 

Mäki-yh:n johtoryhmän kokouksessa 30.11. kuultiin ensin Hiihtoliiton toimiston raportti lajin ta-

lous- ja yhteistyökumppaniasioista. Maajoukkueiden sponsorointitulot ovat budjetoidun mukai-

set ja ne mahdollistavat joukkueiden ammattimaisen valmentautumisen ja kilpailemisen maail-

mancup kilpailuissa. Lisäksi lajiin on palkattu NOV-valmentajia tukemaan B-maajoukkueen ja 

haastajaryhmien valmentautumista. Resurssit FIS- ja COC-kilpailumatkojen tukemiseen ovat va-

litettavasti kuitenkin todella niukat. 

 

Päävalmentajat ja NOV-valmentajat olivat koonneet johtoryhmälle raportit ryhmien tilanteesta. 

Raporttien avulla johtoryhmä kartoitti valmentajien ja eri ryhmien odotukset alkaneen kauden 

kilpailumenetyksestä yksilöimättä odotuksia kehenkään urheilijoihin. Raportit tuottivat selkeän 

käsityksen, miten kesän ja syksyn harjoittelu on ryhmien osalta toiminut. 

 

Seuraavaksi johtoryhmä keskusteli mahdollisuuksista lasten ja nuorten parissa toimivien val-

mentajien ammattitaidon kehittämisestä. Kansainvälisen kilpailun koventuessa on yhä tärkeäm-

pää, että lapsia ja nuoria ohjataan mahdollisimman varhain mahdollisimman ammattitaitoisesti 

mahdollistaen lasten ja nuorten polku kohti huippu-urheilua. Johtoryhmä päätti ryhtyä suunnit-

telemaan valmennustapahtumaa kesälle 2019, johon pyritään kokoamaan yhteen lasten ja 

nuorten valmentajia sekä NOV- ja päävalmentajat keskustelemaan mäki-yh:n valmennuksesta. 

 

Johtoryhmä kävi läpi Seurakyselyn tulokset ja palautteen sekä teki palautteesta ensimmäiset 

johtopäätökset. Palautteessa kyseltiin mm. mahdollisuudesta esittää aiheita johtoryhmän ko-

kouksiin, kaivattiin seurapostin rinnalle laajempi levikkeistä tiedotusta kokousten sisällöistä, 

sekä kyseltiin johtoryhmän tehtävistä. Näihin päätettiin reagoida välittömästi  

i) tiedottamalla, että kokousaiheita voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla Hiihtoliiton toi-

mistoon Saija Heinoselle tai johtoryhmän puheenjohtajalle, 

ii) kokoamalla johtoryhmän kokouksista tiivistelmän seurapostin rinnalle Hiihtoliiton verk-

kosivuille ja jakamalla linkki lajin FB-sivuilla, 

iii) sekä jakamalla linkki Hiihtoliiton sääntöihin, joissa määritellään myös johtoryhmän teh-

tävät. 

 

Seuraneuvottelupäivät pidetään alustavan suunnitelman mukaan Turussa 26.-28.4.2019. 

 

Muiden asioiden yhteydessä johtoryhmä keskusteli viime talven HS-kilpailuissa jakamatta jää-

neistä palkinnoista, valmennusryhmiin valittujen kustannuksista, ryhmien valmennuksesta sekä 

juniorikilpailujen palautteesta. Hiihtoliiton toimisto hoitaa jakamatta jääneet palkinnot ja selvit-

tää, miten palkinnot saadaan jaettua asianomaisille lapsille sopivassa yhteydessä. Kilpailupa-

lautetta varten päätettiin tiedottaa, että mahdollinen palaute kilpailuista tulee toimittaa junio-

rikilpailuja koordinoivalle Kimmo Yliriestolle, joka puolestaan välittää palautteen eteenpäin asi-

anomaisille tahoille ja tuo tarvittaessa palautteen johtoryhmälle tiedoksi. 


