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 YLEINEN OSA 
 

- Puheenjohtajan tervehdys 
 

 TYÖRYHMÄT/TOIMINTA JA TALOUSARVIO 
 

- Seuratoiminnan työryhmä 
- Valmennus- ja koulutus työryhmä 
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- Kilpa- ja harrastetoiminnan työryhmä 

- Talous- ja markkinointi työryhmä 
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Suur-Savon Hiihto ry on Suomen Hiihtoliitto ry:n ja Etelä-Savon Liikunta 
ry:n jäsen. Suur-Savon Hiihto ry:n tehtävänä on huolehtia hiihtourheilun 
edistämisestä, kehittämisestä ja valvomisesta sekä kilpailu-, nuoriso- ja 
kuntoliikuntatoiminnasta Etelä-Savon maakunnassa. Yhdistys toimii 
myös edellä mainittujen toimintoja harjoittavien jäsentensä alueellisena 
yhdysmiehenä. Suur-Savon Hiihto ry järjestää seuroille suunnattua kou-
lutusta valmentajille (1-tason valmentajakoulutus + ideapäivät), kilpailun 
järjestäjille sekä teknisille asiantuntijoille (TD-koulutus). Tärkeimpänä 
edellä mainituista pidetään hiihtovalmennuksen järjestämistä leirien 
muodossa eri-ikäisille hiihdonharrastajille sekä kilpaurheilijoille. 
 
Suur-Savon Hiihto ry suorittaa kilpailijoiden tarkkailua ja sijoittaa hiihtä-
jät oikeisiin ”karsintaryhmiin” valtakunnallisissa kilpailuissa (HS). Yhdistys 
laatii luokittelutiedot hiihtäjistä ja seuroista, palkitsee menestyneitä ur-
heilijoita ja muita mahdollisia tahoja, suorittaa huomionosoituksia sekä 
ansiomerkkien hakua ja niiden puoltamista. Suur-Savon Hiihto ry vastaa 
alueellisesta tiedottamisesta sekä PR-toiminnasta Suur-Savon alueella. 
Suur-Savon Hiihto ry:n yhteistyökumppaneita ovat Osuuskauppa Suur-
Savo, Noname, Lähitapiola Savo-Karjala, Stora Enso Oyj, Suur-Savon Säh-
kö Oy/Lumme-Energia Oy ja HJL Tilintarkastajapalvelut Oy. Tärkeitä mui-
ta yhteistyötahoja ovat Suomen Hiihtoliitto ry / Suomen maastohiihto ry, 
Etelä-Savon Liikunta ry ja Tanhuvaaran Urheiluopisto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



SUUR-SAVON HIIHTO ry 4(12) 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2021 - 30.6.2022 

 

Puheenjohtajan katsaus 
 
Hiihtoväki suuntaa katseensa tulevaan hiihtokauteen toiveikkaina, mutta kyllä tietty epävarmuus edelleen 
leijuu ilmassa hiihtokauden läpiviennin suhteen koronapandemiasta johtuen. Pääseekö hiihtäjät kilpaile-
maan normaalisti? Järjestetäänkö kilpailuja ilman rajoituksia? Pystytäänkö Pekingin olympialaiset järjestä-
mään suunnitellusti? Tuollaiset kysymykset pyörivät edelleen hiihtoväen mielissä. 
Suur-Savon Hiihdossa on tulevaan kauteen valmistauduttu aika pitkälti edellisvuosien malliin. Leiritys on 
toiminut normaalisti koronasta huolimatta. Urheilijamme ovat hyvässä kesäkunnossa, mikä antaa luvan 
odottaa hyviä tuloksia myös tulevalta talvelta. Seurasiirtoja on tapahtunut. Markus Kasanen on tullut vah-
vistamaan Mikkelin Hiihtäjien miesjoukkuetta ja Anni Kaipainen naisjoukkuetta. Menetyspuolella on Eevi-
Inkeri Tossavaisen siirtyminen Ylöjärven Ryhtiin. Meillä on joka tapauksessa erittäin iskukykyiset naisviesti 
joukkueet Mikkelissä ja Savonlinnassa. Miesten puolella kovat joukkueet löytyvät Juvalta ja Mikkelistä. Täs-
sä ei nyt tällä hetkellä aivan toteudu se piirimme perusajatus, että kootaan yhteen seuraan kaikki piirin 
parhaat miehet tai naiset. Toki sisäinen kilpailu piirin seurojen välillä on kannustava asia, mutta se ei anna 
meille kuitenkaan optimaalista tulosta valtakunnan tasolla menestyksestä kilpailtaessa.  
Saimaan maakuntaviesti hiihdetään tulevalla kaudella Etelä-Karjalassa. Siellä järjestäjien tehtävänä on päät-
tää kisapaikka ja ajankohta. Saapa nähdä, voidaanko kisa hiihtää Lappeenrannassa vai joudutaanko turvau-
tumaan perinteisesti Imatran ensilumenlatuun. Saimaan maakuntaviestin osalta on kyseessä nyt nelivuotis-
kauden viimeinen vuosi, jolloin on olemassa sopimukset maakuntaliittojen kanssa perusrahoituksesta. Pe-
rusrahoitus on varmistanut sen, että kisajärjestäjille ei tule taloudellista tappiota kisan järjestämisestä, 
päinvastoin. Maakuntaviestillä on ollut mahdollisuus tehdä seuralle hieman rahaa jokapäiväiseen toimin-
taan. Viimeistään ensi keväänä on neuvoteltava Saimaan maakuntaviestin jatkosta maakuntaliittojen kans-
sa.  
Suur-Savon hiihdon talous on turvattu nyt kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Osuuskauppa Suur-Savo, Lähitapio-
la Savo-Karjala, Noname ja uutena tukijana HJL Tilintarkastajapalvelut Oy sekä Lumme Energia ovat tehneet 
yhteistyösopimukset tuleville kolmelle kaudelle.  Tätä kirjoitettaessa sopimusneuvottelut ovat etenemässä 
StoraEnso Metsän kanssa.     
Suurin huolenaiheeni piirin toiminnan osalta liittyy harrastajamääriin ja kilpailujen järjestämiseen. Me tar-
vitsemme nuorten massaa, josta nousevat tulevaisuuden menestyshiihtäjät. Me tarvitsemme aktiivista 
seura- ja kilpailutoimintaa, jotta nuoret pysyvät toiminnassamme mukana ja että toimintamme houkuttelee 
uusia nuoria mukaan hiihtoperheeseemme. Tämä on erittäin yksinkertainen yhtälö.  
Toivotan kaikille piirimme hiihtäjille, huoltajille, seuroille ja seuraväelle menestyksekästä hiihtokautta 2021-
2022! 
 

 
Mikkelissä 4.8.2021 
Heikki Hämäläinen 
puheenjohtaja 
 
 
Suruksemme saimme tietää, että Heikki menehtyi äkillisesti sairauskohtaukseen 7.8.2021.  
 
Heikki oli innokas urheilun harrastaja ja Suur-Savon hiihdon kantava voima. Hän teki valtavasti työtä hiihto-
työn hyväksi Suomessa ja erityisesti täällä omassa maakunnassaan. Hän oli Suur-savon Hiihdon puheenjoh-
tajana vuodesta 2011. 
 
Heikki oli aktiivinen ja innostava toiminnan mies lukuisissa luottamustehtävissään sekä työelämässään. 
 
Suur-Savon Hiihto suree pitkäaikaisen puheenjohtajan Heikki Hämäläisen poismenoa. 
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SEURATOIMINTATYÖRYHMÄ    
 
Yleistä 

 
Työryhmä toimii linkkinä seuran ja piirin välissä ja vastaa seuratoiminnan kehittämiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä. Työryhmän toiminnan kautta halutaan edistää ja kehittää seurojen 
toimintaa ja yhteistyötä esim. kilpailumatkat, valmennukset, leiritykset ja koulutukset. Työ-
ryhmän päätoimenpiteitä ovat seurakäynnit, seurojen opastamiset ja seurojen kehittämisillat 
ja koulutukset piirin seuroissa. Piirin alueella on 18 seuraa, joissa hiihto on osana seuran toi-
mintaa. Uusi seuratuki-hanke kehitti hyvin seurojen toimintaa ja loi uuden toimintakulttuurin 
seurojen toimintaan. Seuroja kannustetaan hakemaan eri tukia ja autetaan tukien haussa. 

 
Työryhmä 

 
Työryhmän puheenjohtajana toimii Kalle Husso ja jäsenenä Jeremias Lipsanen. Työryhmää 
pyritään täydentämään innokkailla henkilöillä.  
 

Tavoitteet  
 
Kauden 2020-21 tavoitteena on edelleen edistää ja aktivoida seurojen toimintaa, olla muka-
na seurojen kehittämisprosesseissa ja omalta osaltaan olla mukana aktivoimassa, kannusta-
massa ja innostamassa seuratoimijoita heidän tärkeässä työssään. Seuroja kannustetaan ha-
keutumaan koulutuksiin ja hakemaan erilaisia valtakunnallisia tukia toimintansa paranta-
miseksi (esim. seuratuki).  Uusi seuratukihanke on suunniteltu seurojen kehittämiseksi ja 
vahvistamiseksi. Siihen Suur-Savon hiihto satsaa omalla toiminnallaan ja pyrkii saamaan toi-
mintaan myös lisää seuroja. 
- aktivoida toimihenkilöitä 
- kehittää seurojen välistä yhteistyötä (yhteisiä treenejä lapsille, yhteisiä aikuisten hiihto-

kouluja, yhteisiä lumileirityksiä jne.) 
- Seuran kehittämisprosesseja 
- nykyaikaisen hiihtoseuratoiminnan kehittäminen 
- kannustetaan seuroja rakentamaan hyviä tiimejä ja viestijoukkueita 
- toimia seuraan yhteistyölinkkinä kaikkien työryhmien kesken 
- auttaa seuroja tukien (esim. Seuratuen) haussa 
- kannustaa seuroja hakeutumaan tähtiseuraksi (ent. sinettiseura). 

 
Toimenpiteet 

 
Tavoitteena kauden aikana tehdä seurakäyntejä tarpeen mukaan.  Seuratukihankkeen toimia 
jatketaan. Hiihtokoulujen kehittäminen ja ohjaajien löytyminen hiihtokouluihin kuuluvat seu-
ran päätoimiin. 
Vuosi-ilmoitusten seuraaminen on myös osa tämän työryhmän toimintaa. Kannustetaan seu-
roja vastaamaan liiton pyytämiin vuosi-ilmoituksiin, vaikkakin toimintaa ei juuri sillä hetkellä 
paljon olisikaan. Vuosi-ilmoitukset ovat omalta osaltaan myös tietynlainen mittari seuratoi-
minnan määrästä ja laadusta, joka antaa suuntaa tämän työryhmän toiminnalle. 
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VALMENNUS- JA KOULUTUSTYÖRYHMÄ 
 
Yleistä 

Valmennus- ja koulutustyöryhmän tavoitteena on kehittää ja järjestää valmennus- ja koulu-
tustoimintaa Suur-Savon piirin alueella.  Työryhmä keskittyy erityisesti lapsiin ja nuoriin (mi-
nisompa, hopeasompa ja tehoryhmä). 

 
Valmennus  

Piirin hiihtäjille perustetaan edellisen toimintakauden tapaan kolme valmennusryhmää; Mi-
nisompa 8-11 vuotiaille, hopeasompa 12-16 –vuotiaille sekä tehoryhmä 16-23 –vuotiaille 
hiihtäjille. 
 

Minisompa 
 
Avoin kaikille 8-12 vuotiaille hiihtäjille 
 
Leirit kaudella 2021-2022: 

• Kotijärven leiri  27.-29.8.2021, Juva 

• Tanhuvaaran hiihtopäivä la 27.11.2021, Savonlinna, Tanhuvaara 

• Mikkelin hiihtopäivä, su 28.11.2021, Mikkeli Rantakylä 
 
Minisompa-ryhmän koordinoijana toimii Markku Kaipainen. 
Ryhmän ajatuksena on nuorten ryhmähengen luominen ja lajikiinnostuksen herättäminen. 
 
 
Hopeasompa 
 
Leirit (HS/piirileirit) kaudella 1.7.2021-31.6.2022: 

 8.-11.7.2021 Tanhuvaara 

 23.-26.8.2021 Tanhuvaara 

 13.-16.9.2021 Tanhuvaara 

 1.-4.11.2021 Tanhuvaara 
 
HS –ryhmä: 
1.  Himanen Silja Juvan Urheilijat 
2. Korpikallio  Emma Mikkelin Hiihtäjät 
3.  Kinnunen  Isla Pieksämäen Veikot 
4. Leikas Elina Pieksämäen Veikot  
5. Lindholm Siiri Savonlinnan Hiihtoseura 
6. Kantanen Oosa Juvan Urheilijat  
7.  Kalilainen  Anni Pieksämäen Veikot  
8. Saksman Anni Savonlinnan Hiihtoseura 
9.  Ravolainen Jenna Kangasniemen Kalske  
10. Kaiponen  Ella-Sofia Savonlinnan Hiihtoseura  
 
1.  Kantanen   Jooa Juvan Urheilijat  
2.  Kalilainen  Jussi  Pieksämäen Veikot 
3.  Ikonen  Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 
4.  Vesanen Eetu Kangasniemen Kalske  
5.  Ravolainen  Jesse Kangasniemen Kalske 
6. Ukkonen Paavo Kangasniemen Kalske 
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Tehoryhmä, kaudella 1.7.2021-31.6.2022: 
 
Valmennusryhmän kriteerit 
 
Valmennusryhmään kuuluvan tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:  

• Ryhmään kuuluminen vaatii tavoitteellista suhtautumista harjoitteluun ja menestymiseen kilpailu-
kaudella 2021-2022 

• Leirillä osallistutaan leirille laadittuun ohjelmaan. Ns. omaa treeniohjelmaa  ei ole mahdollista to-
teuttaa lumileiriä lukuun ottamatta. 

• Leirille ei saa osallistua sairaana tai toipilaana 

• Leirille ei saa osallistua ylikuormittuneena > leirille ei tulla ”palauttelemaan” 
 
Leiritystuki  100-1000€ / urheilija, riippuen tehoryhmän koosta (menestyminen kaudella 2020-2021): 
 
Taso 1 

• Aikuisten SM tai Suomen CUP sijoitus 25% sisällä maaliin hiihtäneistä. 
 
Taso 2  

• Aikuisten SM tai Suomen Cup sijoitus 26-50% maaliin hiihtäneistä. 

• Nuorten sarjoissa sijoitus SM hiihdoissa 20 % sisällä maaliin hiihtäneistä. 
  
Taso 3  

• Aikuisten  SM tai Suomen Cup sijoitus 51-75 % maaliin hiihtäneistä. 

•  Nuorten sarjoissa sijoitus SM hiihdoissa 21-60 % sisällä maaliin hiihtäneistä. 
 
Taso 4 

• Aikuisten  SM tai Suomen Cup sijoitus 75 %  - maaliin hiihtäneistä. 

•  Nuorten sarjoissa sijoitus SM hiihdoissa 61 % -  maaliin hiihtäneistä. 

 
Tuki osoitetaan ensisijaisesti piirin organisoimaan leiritykseen. Tukea voi käyttää myös hiihtoliiton ryhmien 
leiritykseen, mikäli ne sijoittuvat samaan aikaan kuin piirin leirit. 
 
Aikuisten maajoukkueeseen valittu urheilija ei ole oikeutettu piirin valmennustukeen. 
 
Leiritys: 

1. 12.-17.7.2021   Koli 
2. 10.-15.8.2021 Syöte 
3. 21.-26.9.2021    Vuokatti 
4. Marras-joulukuu         Lumileiri (omatoiminen) 
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TEHOSOMPA RYHMÄ 
 
1. Jylhä Vilma Savonlinnan Hiihtoseura 
2. Kaipainen Anni Mikkelin Hiihtäjät 
3. Lantta Helmiina Savonlinnan Hiihtoseura 
4. Neuvonen Anniina Mikkelin Hiihtäjät 
5. Neuvonen  Katariina Mikkelin Hiihtäjät 
6.  Pylkkänen Vilma Savonlinnan Hiihtoseura 
7. Tiainen Maija Savonlinnan Hiihtoseura  
8. Tivinen Noora Mikkelin Hiihtäjät 
9. Tuhkanen Netta Savonlinnan Hiihtoseura 
    
1. Kähärä  Jesse Mikkelin Hiihtäjät 
2. Huttunen Topi Juvan Urheilijat 
3. Hyyryläinen Juha Juvan Urheilijat 
4. Hämäläinen Vili Mikkelin Hiihtäjät 
5. Kantanen Erno Juvan Urheilijat 
6. Lantta Matias Juvan Urheilijat 
7. Lipsanen Jeremias Juvan Urheilijat 
8. Neuvonen Juho Mikkelin Hiihtäjät 
9. Kasanen  Markus Mikkelin Hiihtäjät 
 
Valmentaja: Sami Piisilä 
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OLOSUHDETYÖRYHMÄ   
 
Yleistä 
 

Olosuhde -työryhmä on linkki kuntiin ja tekee taustatyötä laadukkaiden hiihto-olosuhteiden edis-
tämiseksi. Työryhmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Suur-Savon hiihdon harjoitusolosuhteita, 
järjestää koulutusta kunnille / kaupungeille / seuroille mm. latujentekoon, lumen tykittämiseen ja 
säilönnän osalta. Työryhmä antaa myös pyydettäessä teknistä apua kunnille / kaupungeille / seu-
roille lumetusjärjestelmien rakentamisessa. 
 
Työryhmä 
 

Olosuhde -työryhmän kuuluvat Arto Tilaeus (pj.), Jari Turunen, Jari Tolvanen, Juhani Lyytikäinen ja 
Simo Räty.   
 
Tiedottaminen 
 
Ajankohtaisista olosuhdeasioista tiedotetaan www.suursavonhiihto.com ja sähköpostilla kuntien viranhalti-
oille sekä seuroille. 
 
Tavoitteet 
 

Kauden 2021–2022 tavoitteena on edistää kuntien liikuntatoimia kehittämään hiihdon olosuhteita 
seurojen kanssa.   

- Olosuhdetyöryhmä tukee olosuhteiden kehittymistä ja antaa asiantuntija apua. 
- Edistetään kilpailuratojen parantamista kauden aikana sekä kilparatojen homologoitityötä.  
- Edistetään ensilumilatujen ja tykityspaikkojen rakentamista.    
- Ollaan mukana kehittämässä koulujen lähilatuverkostoa.  
- Järjestetään alueella uuden kaluston esittelyitä. 
- Toimia yhteistyölinkkinä kuntiin ja seuroihin  

 
Toimenpiteet 
 

Jatketaan olosuhteiden kehittämiseksi vuoden 2021–2022 aikana. 
Aloitetaan valmistelu olosuhdeseminaarin järjestämiseksi syksyllä 2022.  
   
  

http://www.suursavonhiihto.com/
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KILPAILU- JA HARRASTETYÖRYHMÄ 
 
Yleistä 
 
Kilpailutoiminnan palaaminen normaaliin on tulevan kauden keskeinen tavoite. Toivotaan että koronasta 

päästään ja kilpailuja voidaan järjestää normaalisti. Tulevalla kaudella Hiihtoliiton kilpailukalenteri uudistuu 

ja samalla kilpailuihin ilmoittautuminen muuttuu kilpailijakohtaiseksi. Tavoitteena on selkeyttää käytäntöjä 

ja helpottaa niin kilpailuja järjestävien seurojen kuin myös kilpailijoidenkin toimintaa kilpailujen yhteydessä. 

Ensi talvena uusi järjestelmä ajetaan sisään, se tuo oman lisänsä tulevan talven kilpailutoimintaan.  

 
Tulevan kauden kilpailutoimintaa 
 
Toivottavasti kilpailut saadaan viimein vähintäänkin koronaa edeltävän kauden tasolle. Uusiakin kilpailuja 

kaivataan, varsinkin nuorille suunnattuja kilpailuja. Matalan kynnyksen nuorisokisojen järjestäminen ei vaa-

di kovin mittavia järjestelyjä, seurojen tulisi rohkeasti pyrkiä järjestämää niitä. Piirinmestaruuskisojen järjes-

tämisvuorossa olisi Mäntyharju ja Etelä- Karjalan vuoro on järjestää maakuntaviestit. Nuorten sarjojen osal-

ta otetaan käyttöön pisteitys piirissä järjestettävien avointen kilpailujen osalta. Seuran sisäiset kilpailut 

eivät kartuta pisteitä. Ahkerimmat pistebongarit pääsevät ilmaiseksi piirin järjestämälle valmennusleirille. 

Pisteytys koskee sarjoja T/P 8–14 v, sarjoittain palkitaan kolme ahkerinta kilpailijaa, tasapisteissä kaikki yhtä 

ahkerat pääsevät mukaan ilmaiselle leirille. Säännöt pistebongaukseen ja mukana tulevat kilpailut julkais-

taan ennen kilpailukauden alkua. Piirin nuortenkisoja lisäämällä annetaan nuorille lisää mahdollisuuksia 

bongaukseen ja samalla ruokitaan tervettä kilpailuhenkeä.  

Harrastustoimintaa 
 
Koronan siivittämä buusti jatkuu toivottavasti harrastehiihdon osalta ensi talvenakin. Massatapahtumia 

kaivataan tekemistä innostamaan, toivotaan että uusimuotoinen Savonian toteutuu viimein. Edelleen toi-

von seurojen ammattilaisten tarjoavan palvelujaan harrastajille niin voitetun suksihuollon kuin välinevalin-

nanakin osalta. Totuushan on, ettei sopimatonta suksiparia saa toimimaan millään vaikka mitä tekisit, hiih-

tonautintoa on tuolloin mahdotonta saavuttaa. Koronan hellittäessä ei seurojen pidä unohtaa kaikenikäisil-

le suunnattuja hiihtokouluja.           
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TALOUS- JA MARKKINOINTI –TYÖRYHMÄ  
 
Yleistä 
 
Suur-Savon hiihdon painopisteenä on lasten ja nuorten hiihtoharrastajamäärien kasvattaminen ja nuorten 
toiminnan tehostaminen sekä piirissä että maakunnan seuroissa. Yhteistyön rakentaminen koulujen ja päi-
väkotien kanssa on tulevan toimintakauden painopisteenä. 
Suur-Savon hiihdon aktiivisen toiminnan ja seurojen nuorisotyön tuloksena on kasvanut potentiaalinen 
aikuisten hiihtäjien ryhmä, mikä mahdollistaa menestyvien viestijoukkueiden rakentamiseen sekä naisissa 
että miehissä. Tulevalta talvelta odotetaan viestijoukkueilta menestystä hiihdon Suomen cupeissa ja SM -
hiihdoissa.  
Suur-Savon Hiihdon ja yhteistyökumppaneiden kolmivuotiset sopimukset päättyivät menneet toimintakau-
den lopussa. Useimmat sopimukset saatiin vahvistettua ja kaikki tulevan kolmevuotiskauden yhteistyö-
kumppanit pitää allekirjoittaa elokuun loppuun mennessä. Yhteistyökumppanien taloudellinen tuki on tär-
keä uudelle kolmivuotisjaksolle, jotta Suur-Savon hiihdon menestystarina jatkuu kohden arvokisamitalia. 
Suur-Savon hiihdon alueen tärkeimmän hiihtokilpailun järjestää Rantasalmen Urheilijat, joka järjestää viime 
vuodelta siirretyt valtakunnalliset Koululiikunnan mestaruuskilpailut. Saimaan maakuntaviestin järjestely 
vastuu on tulevana vuonna Etelä-Karjalan hiihdon alueella.  
Työryhmä 
 
Työryhmään kuuluvat Markku Kaipainen, Harri Jylhä ja Juhani Mustonen. Työryhmän puheenjohtajaksi on 
valittu Markku Kaipainen kaudelle 2021 - 2022. 
 
Tiedottaminen 
 
Työryhmä tiedottaa Suur-Savon Hiihdon nettisivujen kautta. Tärkeimmät ajankohtaiset asiat on myös koot-
tu seuratiedotteisiin. 
 
Tavoitteet 
 
Suur-Savon Hiihdon tavoitteena on kaudella 2021-2022: 

- jalkautuminen yhteistyössä seurojen kanssa kouluihin ja päiväkoteihin 
- laadukas valmennustoiminta kaikissa ikäryhmissä ja tukea seurojen urheilijoita tavoitteiden saavut-

tamisessa 
- piirin nuorten sarjan hiihtäjän saaminen PM- ja MM-edustustehtäviin, naisten ja miesten viesti-

joukkueiden vakiintuminen kymmenen sakkiin 
- uudet talven lämmittely- ja kisa-asut 
- yhteistyökumppaneiden näkyvyyden turvaaminen 

 
Toimenpiteet 
 
Työryhmän jäsenet ovat aktiivisesti yhteistyössä seurojen yhteishenkilöiden, kilpailijoitten ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.  
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HALLINTO 
 
Vuosikokous 

 
Vuosikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä ajan-
kohtana ja määräämässä paikassa. 
 

Johtokunta 
 
Johtokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja tarvittaessa muulloin-
kin päättämään yhdistykselle tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Johtokunta valmis-
telee vuosikokoukselle esitettävät ja tarpeelliset asiakirjat.  
 
 
 

 


