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Hiihtoliiton ajankohtaisia asioita

• Kauden 2021–22 lisenssit ja Skipassit lunastettavissa 27.5. alkaen

• Seuramuutot tehtävä 31.5. mennessä

• Vuoden 2023 SM-hiihtojen ja kauden 2021–22 FIS-hiihtojen
järjestelyoikeuksia haettavissa 15.6. asti

• Tason 2 valmentajakoulutus alkaa kesäkuussa Rovaniemellä ja elokuussa
Pajulahdessa

• Tason 3 valmentajakoulutus (maastohiihto) alkaa heinäkuussa Vuokatissa

• Tason 1 valmentajakoulutuksista tulossa tietoa myöhemmin

• Lisätietoa koulutuksista Henna Tanhuanpäältä

• Lumilajit Liikuttavat -järjestäjähaku auki 13.6. asti

• Polku ylös ja lentoon -tapahtumaan ilmoittautuminen 8.6. mennessä

• Liittykää seuratoiminnan uutiskirjeiden postituslistalle!

• Seuroille uusia varainhankintamahdollisuuksia





Hiihtoliitto ja Fair Donation

• Fair on kehittänyt Hiihtoliiton kanssa käynnistettynä projektina 
digitaalisen varainkeruualustan, jonka avulla lahjoittajat saavat 
lahjoituksensa perille haluamaansa kohteeseen – hiihtoseuroille ja 
niiden hankkeille.

• Fair Donation -lahjoituspalvelu on konkreettinen palvelu Hiihtoliiton 
jäsenseuroille.

• Palvelua on helppo käyttää: toimii selainpohjaisena (ei applikaatio) 
sekä käsipuhelimessa että pöytäkoneella.



Toteutusaikataulu

• Kun rahankeräyslupa on saatu, annetaan ohjeet ensivaiheen seuroille:
Vantaan Hiihtoseura, Ounasvaaran Hiihtoseura, Kainuun Hiihtoseura, 
Ski Jyväskylä, Lahden Hiihtoseura ja Pohti SkiTeam

• Lanseeraus ja testaus elokuussa

• Lahjoitusalustan julkistaminen syyskuussa

• Opastus etäpalaverina mukaan tuleville seuroille syyskuussa

• Markkinointi ja mainonta alkaa syyskuussa



Mitä Hiihtoliitto ja sen jäsenseurat saavat

• Hiihtoliitto saa toimivan lahjoitusalustan edullisesti ja nopeasti käyttöön.

• Hiihtoliitto saa ”oman näköisen” lahjoitussivuston hiihtoliitto.fairdonation.com.

• Fair ylläpitää lahjoitusalustaa, muokkaa sivustoa ja keräyskohteita sekä antaa 
neuvonta (Hiihtoliitto, Seurat) palkkioonsa sisältyvänä.

• Fair kehittää raportointia Hiihtoliitolle sopivaksi, niin että se minimoi Hiihtoliiton 
tilitystyön.

• Seurat saavat panostuksetta käyttöönsä varainkeräystyövälineen. Linkkiä on 
helppo jakaa – se kustomoidaan niin, että se antaa lähilahjoittajille suoraan 
Seuran omat lahjoituskohteet.

• Fair avustaa Hiihtoliittoa palvelun julkistamisessa ja esillä pidossa.



HIIHTOLIITON SINIVALKOINEN 
PALVELUKIRJA

Seuraneuvottelupäivä 22.5.2021
Ismo Hämäläinen



Suomen Hiihtoliitto ja 4Event -> seuroille!
• MITÄ

• Työhyvinvointi- ja virkistyspäivät
• Finnish way to keep fit -lajikoulut ja -harrasteohjelmat
• Kuntokartoitus ja Vireyskirja
• Tiimi- ja virkistysohjelmat
• Luennot ja tietoiskut
• Viihde- ja juhlaohjelmat

• MITEN
• Hiihtoseura aloittaa keskustelun asiakkaan kanssa ja esittelee palvelut asiakkaalle

• Seura selvittää, mistä palvelusta asiakas on kiinnostunut ja toimittaa tiedon yhteystietoineen  
4Eventille

• 4Event toimittaa ohjelmaehdotuksen / tarjouksen asiakkaalle
• Asiakas tilaa palvelun 4Eventiltä
• 4Event vastaa palvelun laadukkaasta ja vastuullisesta toteuttamisesta

• MITÄ SEURAA
• Ostetuista tapahtumapalveluiden hinnoista 10 % ohjautuu seuralle

• KYSYMYKSIÄ?

MYÖS 

VIRTUAALISENA



Kansallinen hiihtopäivä
”Miljoona suomalaista ladulle ja mäkeen 

nauttimaan hiihdon riemusta”



Kansallinen hiihtopäivä

• KHP avaa Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuuden
• Ajankohta 29.1.2022, koko päivän tapahtuma
• Yhteistyössä mukana SHL:n jäsenseurat, Suomen Latu, YLE ja Helsingin kaupunki
• Tavoitteena on järjestää tapahtumapäivänä mahdollisimman monta hiihtoon 

liittyvää tapahtumaa ja sitä kautta saada mahdollisimman suuri joukko 
suomalaisia ladulle, mäkeen ja hiihtämään

• Tapahtumat voivat olla ”mitä vain” hiihtoon liittyviä. Tärkeintä on, että saadaan 
kansa liikkeelle

• Keskuspaikka Helsingin olympiastadion; juonnettua ohjelmaa ja hiihtoa
• Olympiastadionin juontaja Mikko ”Peltsi” Peltola
• Virtuaaliset tapahtumat kelpaavat myös mukaan
• Urheilumuseo tuottaa materiaalia suomalaisen hiihdon historiasta



Kansallinen hiihtopäivä

• SHL markkinoi tapahtumaa oman 
HSW-kattomarkkinoinnin kautta

• Viestinnällä myös vahva osuus markkinoinnissa

• Käytössä kaikki Suomen Ladun ja SHL:n
omat viestintäkanavat

• Tapahtuman sisällön/ohjelman tarkempi julkistus 
syyskuussa 2021

• ”KAIKKI YHDESSÄ LADULLE, MÄKEEN JA LIIKKUMAAN”



Uusi Hiihtokalenteri ja Kilmo
✓ Suomen Hiihtoliitto ja NettiTieto Oy ovat kehittäneet uuden tietojärjestelmän 

Hiihtokalenterin ja Kilmon osalta.

✓ Seura- ja piirikäyttäjät kutsutaan kirjautumaan palveluun.

✓ Palvelu otetaan käyttöön kesäkuun alusta. Uusi järjestelmä 
helpottaa kilpailujärjestäjien työtä, seuran ilmoittajien paineita 
ja siirtää kilpailijoiden ilmoittautumisen nykyaikaan.

✓ Mäkihyppy ja yhdistetty mukaan palveluun.

✓ Tiedotusta ja koulutustilaisuuksia tulossa kesän ja alkusyksyn aikana.

✓ Seurailmoittautumisten lisäksi kilpailija voi itse ilmoittautua ja maksaa 
ilmoittautumisensa. Alaikäisen lapsen huoltaja voi ilmoittaa huollettavansa.

✓ Maksupalvelun toteuttaa Svea Payments Oy. Kisajärjestäjät tekevät 
sopimuksen Svean kanssa osallistumismaksujen siirtoa varten.

✓ Ilmoittautumisen maksamisen jälkeen tiedot siirtyvät kisajärjestäjälle ja
näkyvät Kilmossa vahvistettuina ilmoittautumisina. 

✓ Kilpailulupamaksuja ei enää peritä (pl. järjestelysopimuksen alaiset kilpailut), 
palvelut rahoitetaan perimällä ns. liiton osuus per ilmoittautuminen. 
Svea perii myös transaktiomaksun.



Maastohiihdon seuraluokittelu 2021

Mäkihypyn ja yhdistetyn aktiivisimmat junioriseurat 
kaudella 2021



Maastohiihdon seuraluokittelun tulokset

Valioluokan 10 parasta seuraa 2021

1. Espoon Hiihtoseura
2. Ski Jyväskylä
3. Vantaan Hiihtoseura
4. Lahden Hiihtoseura
5. Puijon Hiihtoseura
6. Ounasvaaran Hiihtoseura
7. Hollolan Urheilijat -46
8. Tampereen Pyrintö
9. Keravan Urheilijat
10. Visa Ski Team Kemi



Maastohiihdon seuraluokittelun tulokset

Palkitseminen

1. Espoon Hiihtoseura 750 €
2. Ski Jyväskylä 600 €
3. Vantaan Hiihtoseura 400 €
4. Lahden Hiihtoseura 300 €
5. Puijon Hiihtoseura 250 €

Paras nuorisoseura: Espoon Hiihtoseura, 300 €
Paras harrasteseura: Tampereen Pyrintö
Paras kilpa- ja huippu-urheiluseura: Vantaan Hiihtoseura

Paras piiri ja Seuraluokittelu-kiertopalkinto 2021: FSS



Mäkihyppy ja yhdistetty

Aktiivisimmat junioriseurat 2020–21

Kiteen Urheilijat 200 €

Paimion Urheilijat 200 €

Tampereen Pyrintö 200 €

Palkitsemisperusteena on seuran nuorten Skipassien
määrän nousu kaudesta 2019–20 kauteen 2020–21.



Johtoryhmien jäsenehdokkaat

Seurat ovat voineet esittää erovuoroisten tilalle uusia jäseniä maastohiihdon sekä 
mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmiin kaudelle 2021–2022. Puolet johtoryhmien 
jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa.

Lajiryhmien johtoryhmät ohjaavat, tukevat ja kehittävät operatiivista 
urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. 

Maastohiihdon sekä mäkihypyn ja yhdistetyn lajiryhmien johtoryhmät 
valitsee johtokunta seurojen neuvottelupäiviä kuultuaan. 
Johtokunta valitsee lajiryhmän johtoryhmän puheenjohtajan ja 4–6 jäsentä. 
Johtoryhmät valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtoryhmien kokoonpanot päätetään 15.6.2021. 



Mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmä

Puheenjohtaja Lauri Kettunen (erovuoroinen)

Niina Meis

Olli Muotka

Pekka Tervahartiala

Riina Valto (erovuoroinen)

Eetu Vähäsöyrinki (erovuoroinen)

Marko Seppänen (erovuoroinen, ei enää käytettävissä)



Dr. Kari Kolppo
Tampereen Pyrintö ja Scandinavian Colloids OY

• Pitkä ja monipuolinen lajitausta:

• Oma, ei kovin menestyksekäs hyppyura (15 vuotta). Loukkaantuminen 1983

• Mäkituomari 2003, Tekninen asiantuntija mäki/YH 2007/2011.

• Mäkituomarikerho – hallituksen jäsen/varajäsen vuodesta 2004?

• Veteraanien MM-kisat (IMC)
• Säännöt 2005
• Suomen IMC-joukkueen valmentaja 2002-2006
• Tekninen asiantuntija,  Taivalkosken IMC 2008 ja 2015 

• Salpausselän Continental, MC ja MM kisat – monia eri tehtäviä

• Tampereen Pyrintö:

• Hervannan hyppyrimäkien kunnostaja ja turvallisuuden tarkastaja
• Tampereen Lasten lumipäivien paikalliskoordinaattori 2016 –
• Valmentaja ja tamppaaja, mäki- ja hiihtojaoston vapaaehtoinen.

• Hiihdon nuorten SM-kisa 2018, ja Hiihdon SM 2022 –

• Yleisurheilun nuorten EM 2013, MM-kisat 2018 , Suomi-Ruotsi maaottelut 2018 ja 2020, sekä Kalevan kisat 2021 

• Lajeja ja toimintaa tukeva tutkimustoiminta:

• Materiaalitutkimus, Kemia

• Bioabsorboituvien implanttien kehitystyö 1998-2004

• Mäkihypyn ja lumilajien kesäharjoittelua tukeva projekti 2021 

”Olen mukana nostamassa Suomen mäkikotkia takaisin lentoon!”



PIRJO KARJALAINEN

Ehdolla mäkihypyn ja yhdistetyn 

johtoryhmään



HISTORIAA

• Perhettä on avomies ja 2 aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi, nykyään kotona mies ja kaksi 
pystykorvaa, joista toinen on 3 kk vanha ”vauva” = lenkkeily on siis taattu

• Harrastuksia mäkihypyn lisäksi on puutarhanhoito, käsityöt ja lukeminen

• Ammattina on isännöitsijä ja kirjanpitäjä, työuraa takana jo riittävästi, eläkeikään vielä aikaa

• Mukana mäkihypyssä ja yhdistetyssä jo 90-luvulta, lasten harrastusten kautta

• FIS mäkituomari v.2004

• FIS yhdistetyn TD v.2007

• FIS maastohiihdon TD v. 2009

• Mäkituomarikerhon puheenjohtaja v. 2019

• KEV mäkikoulun ohjaajana ainakin 20 vuotta ja työ jatkuu edelleen ja entistä tärkeämpänä

• KEV hallituksen jäsen yli 20 vuotta

• Kuusamon kaupunki Kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen useaan otteeseen, tämä kausi on 
viimeisin. LTK käsittelee liikunta-asioita

• Hiihtoliiton liittovaltuuston jäsen edelleen

• Ruka Nordic -organisaatiossa mukana järjestämässä mäkeen liittyviä asioita koko kisan historian



NYKYPÄIVÄÄ

• Seura-aktiivina kaikenlaisissa talkoissa mukana, mitä ikinä yleisseurassa 

tarvitaan

• Ohjaan ja opetan omia entisiä urheilijoita ja muita seura-aktiiveja mäkihypyn 

saloihin

• Lasten Lumipäivillä ja niitä edeltävässä konseptissa olen ollut mukana 

Kuusamossa ja näitä teemme omatoimisesti edelleen

• Lasten Lumipäivillä Ylivieskassa olen opettamassa mäkihyppyä paikallisille 

toimijoille ja lapsille

• Näiden päivien aikana olen opettanut nuoria ohjaamaan mäkihyppyä

• Vahvuuksia ovat seuratoiminta, talousasiat ja lajien tekninen tieto 

koulutusten myötä

• Haluan tuoda johtoryhmään enemmän pohjoisen Suomen näkemystä. 







Teemu Keränen
41-vuotias perheenisä Jyväskylästä, vaimo ja kolme poikaa.

Poliisi, nyt virkavapaalla ja Jyväskylän yliopistolla turvallisuusasiantuntijana. 

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiopinnot työn ohessa.

Urheilija- ja valmennustausta maastohiihdosta.

Aktiivinen seuratoimija Jyväskylän Hiihtoseuran mäkijaostossa (seuratoiminnan ja 

olosuhteiden kehitys, pienten mäkien vastuuvetäjänä, hallituksen jäsen) 

Miksi olisin hyvä jäsen johtoryhmään? 

- Olen motivoitunut kehittämään asioita, jotka koen tärkeiksi

- Lajit ja lajiyhteisö ovat tulleet tärkeiksi viime vuosien aikana

- Haluan olla löytämässä ratkaisuja, jotta nämä lajit voisivat hyvin tulevaisuudessakin

- Työelämässä olen toiminut johtoryhmän jäsenenä sekä erilaisissa työryhmissä, joten 

johtoryhmätyyppinen ryhmätyöskentely on minulle tuttua 

- Osaan toimia yhteistyökykyisesti ja kerron asioista mielipiteeni

- Osaan käsitellä erilaisia riskejä ja pyrin löytämään ongelmiin ratkaisuja 



Maastohiihdon johtoryhmä

Puheenjohtaja Jarmo Luuri (erovuoroinen)

Jussi Prykäri

Jukka Tahkola

Tuomo Kiviniemi

Niklas Enlund (erovuoroinen)

Juha Tuikkanen (erovuoinen)

Kauko Tikkanen (erovuoroinen, ei enää käytettävissä)



Satu Kalajainen

- Kilpahiihdon aloitus 10-vuotiaana 
Vantaan Hiihtoseurassa (VHS)

- VHS puheenjohtajuus 1995–2000
- SHL johtokunnan jäsenyys 2001–2004
- Maastohiihtovaliokunnan jäsen 2001–2008
- FIS Cross Country Youth & Children Sub-Committee pj. 2007 -->
- SHL johtokunnan varajäsen 2015 -->
- British Airways 25 v. kaupalliset tehtävät 1993–2017
- Ratkaisukeskeinen coaching/lyhytterapia- ja Psyykkinen valmennus -opinnot
- VHS toiminnanjohtaja v. 2021 -->



KATI LEHTONEN

Toiminta Hiihtoliitossa:

• SHL:n johtokunnassa vuodesta 

2016

• St1-ryhmävalmentaja ja Para-

hiihtäjien oto-päävalmentaja 

(2003–2006) 

• Maajoukkueurheilija (1995–1998, 

2000–2001)

Mitä toisin maastohiihdon johtoryhmään?

• Osaamista:

• tiedolla johtamisesta

• järjestötoiminnasta.

• Laaja-alaisen näkemyksen liikunnan 

edistämisestä ja huippu-urheilusta.

• Reipasta keskustelua. 

Erikoistutkija (LitT)

Likes-tutkimuskeskus

46 v., Kangasala



Sirpa ”Sipi” Korkatti

Työ:

Ihmisten ja kulttuurin sekä palvelutoimintojen johtaja, Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Koko työurani on muodostunut urheilu-ja järjestöjohtamisen parissa.

Osaaminen:

Toiminnan kehittäminen, strateginen kehittäminen, muutosprosessit, liiketoiminta ja palveluiden 

konseptointi

Johtamisen ja kulttuurin kehittäminen

Huippu-urheilun vaatimusten ymmärrys

Seuratoiminnan ymmärrys ja kehittäminen

Hiihto- ja urheiluosaamisen kokemus, poimintoja

SHL johtokunnan jäsen 2008 - 2009

SHL liittovaltuuston jäsen ja puheenjohtaja 2004 - 2007

Hämeen Hiihdon johtokunnan jäsen 2001 - 2009

Hämeenlinnan Hiihtoseuran johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 2000 - 2008

Vuokatin Urheiluopisto, johtokunnan jäsen 2008 – 2009

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry, puheenjohtaja 2018 - 2019

Manageri: Laura Mononen & Hämeenlinnan Hiihtoseuran naisjoukkue

Fasilitoinut mm. nykyiset Suomen Hiihtoliiton strategian sekä Vuokatin Urheiluopiston strategian, useita 

lajiliittojen  ja urheiluseurojen strategia- ja kehitysprosesseja. Laaja kokemus ja ymmärrys eri lajien 

elinvoimaisesta seuratoiminnasta ja seuratoiminnan kehittämisestä.

Henkilötiedot

s. 1971

Asun Halikossa, Salossa

p. 044 276 7270 / sirpa.korkatti@eerikkila.fi /  Twitter: @SipiKoo / LinkedIn: SipiKoo

Olen tehokas ja työhön sitoutunut 
yhteistyötaitoinen tekijä, joka haluaa 
antaa kokemuksensa ja osaamisensa 

hiihtourheilun kehittämiseksi.

mailto:sirpa.korkatti@eerikkila.fi


EHDOLLA MAASTOHIIHDON 
JOHTORYHMÄÄN

• ESKO VALIKAINEN, 52 VUOTTA

• VEHMASMÄEN KOULUN REHTORI KUOPIOSSA

• VAIMO JA KOLME LASTA

• PUIJON HIIHTOSEURA



TAUSTAA MAASTOHIIHDOSSA

• OMA HIIHTOURA 1980-LUVULLA Pudasjärven Urheilijoissa

• Hopeasommat Lappeenrannassa ja Rukalla

• Nuorten SM-Hiihdot Vehkalahdella

• Suomen Hiihtoliiton liittovaltuutettu kaksi kautta, Keski-Pohjanmaa

• Keski-Pohjanmaan Hiihto ry, puheenjohtaja 3 vuotta

• Kalajoen Junkkarit, Hiihtojaosto 2010-2019, pj. 5 vuotta

• Hopeasompa 2014, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

• KLL Hiihdot 2020, kilpailunjohtaja

• FIS TD



OLEN SUORITTANUT SHL:N 2- JA 3-TASON 
VALMENTAJAKOULUTUKSEN

KALAJOEN JUNKKAREIDEN VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
KAJU-LEIRIT: OTEPÄÄ, SYÖTE, SAARISELKÄ, VUOKATTI

SEITSEMÄN HENKILÖKOHTAISTA VALMENNETTAVAA

POHJOIS-SAVON HIIHTO RY, TD-VASTAAVA

LUOTTAMUSTOIMET:

KALAJOEN KAUPUNKI
KAUPUNGINVALTUUSTO
PERUSTURVALAUTAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
VALTUUSTO
OULUN MEDIKIINTEISTÖT OY
POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLTOSÄÄTIÖ

KLL:N OULUN ETELÄINEN PIIRI
OPPILASLIIKUNTAVASTAAVA



TYÖ SUOMALAISEN MAASTOHIIHDON 

PARHAAKSI KIINNOSTAA. 

SE ON MINULLE TÄRKEÄÄ. 

LATU LAPSISTA NUORUUDEN KAUTTA 

AIKUISIIN PIDETTÄVÄ AUKI.

KIITOS!



ARTO J TOLONEN

Olen 61-vuotias Rajavartiostosta eläköitynyt opistoupseeri. 

Naimisissa, kahden aikuisen lapsen isä. 

Kainuun Hiihto ry:n puheenjohtaja sekä aktiivitoimija Ristijärven Pyryn hiihtojaostossa (pj.).



TOIMINTA MAASTOHIIHDON PARISSA

Vuodesta 1982 alkaen olen toiminut aktiivisesti Ristijärven Pyryssä. 

Erilaisten maastohiihtokilpailujen järjestämisessä olen ollut vetovastuussa 
kymmeniä vuosia. FIS-kisat, nuorten SM, HS-Kuhmo, sekä kevään 
2021yleisen sarjan SM-hiihdot Saukkovaaralla.

Valmentaminen on ollut lähellä sydäntäni koko toiminnan ajan. 
Siitä tuloksena erilaisia SM-mitaleita yli 20 kpl (nuoret/aikuiset).

Suksihuolto/voitelu ovat nykyisin merkittävässä osassa kisakaudella. 

Suomen Hiihtoliiton liittovaltuutettu. 



MUUTA!

* Vahvuutenani on hiihtokentän laaja-alainen tunteminen

* Vuorovaikutustaidoista olen saanut kiitosta. 
Yhteistyön vankkumaton puolestapuhuja

*Suorasanainen (joskus liiankin) 

* Visionääri, joka ei aikaile…



OSA TALKOOLAISISTA!



MARIA SORVISTO

- Seura Team Skiers/Piiri K-P

- 38 v. perheenäiti Ylivieskasta

- ammatti: kaupunginjohtaja

- koulutus: lakimies

- urheilijatausta nuorten sarjoista

- FIS TD (TD-tehtäviä vuodesta 2009)

- K-P:n piirin hallituksen jäsen ja PJ

- Sääntöryhmän jäsen

- K-P:n säätiö ry/Nuorten urheilijoiden rahaston johtokunta

- Kuntakonsernin luottamustehtäviä



JOHANNA (JONNA) 
HAAPAMÄKI-SYRJÄLÄ

52-vuotias marjatilayrittäjä (päätoiminen vuodesta 2014)

15 vuoden kokemus paperiteollisuuden kehitys- ja johtotehtävistä

Koulutus: 

Diplomi-insinööri (1997), Metsuri (2017)

Harrastukset:

Hiihto, pyöräily, frisbeegolf, vapaaehtoistyö ja matkailu

Perhe:

Aviomies ja 2 poikaa

Hiihtotapavalvontatehtävä Ruka MC 2020



HURAHTANUT HIIHTOON

Hiihtoura alkoi nuorena, päälajina hiihtosuunnistus. Kilpaurheilun lopetin opiskelun tuotua 

muita intressejä elämään. Hiihto on tärkeimpänä kuntoilumuotona jatkunut koko elämän 
ajan. Innokas penkkiurheilija ☺

Luottamustoimet hiihdon parissa alkoivat Haapamäen Urheilijoiden puheenjohtajana 8 

vuotta (HiSu SM kilpailunjohtaja 2009) ja Keuruun Kisailijoiden hiihtojaostossakin tuli istuttua 

useampi vuosi. Nykyisin vaikutan Keski-Suomen Hiihdon johtokunnassa kilpailuvastaavan 

tehtävissä.

KeuKi kilpailuissa talkoilua takana yli 10 vuotta, aluksi pikkuhommissa ja nyt jo useammassa 

arvokilpailussa kilpailusihteerin tehtävässä.

Keuruun SM-kilpailuissa 2014 TD Paavo Vilminko innosti minut TD koulutukseen, B-tason TD 

tehtävissä ensimmäisen kerran 2016. Halusin kuitenkin haastaa itseäni enemmän ja       

suoritin FIS TD tutkinnon vuonna 2018 Sundsvallissa.

Tavoitteenani TD:nä on suoriutua kiitettävästi vaativistakin tehtävistä - toivottavasti joskus 

Suomen rajojen ulkopuolellakin. 



MIKSI MAASTOHIIHDON JOHTORYHMÄÄN?

Olen rohkea, kiinnostunut ja haluan haastaa itseäni vaativissakin tehtävissä. 

Johtoryhmä saa minusta aktiivisen ja idearikkaan tekijän. Vahvuuksinani pidän 

kokonaisuuksien hahmottamista, organisointikykyä ja nopeaa päätöksentekoa. 

Toisin ryhmään näkemystä pienen seuran sinnikkäästä työstä hiihdon eteen, 

arvokilpailuiden järjestämisestä, piirin tehtävistä sekä maastohiihdon säännöistä ja 

niiden vaikutuksesta eri kilpailumuotoihin.

Marjatilalla ja tilan metsissä työskennellään keväästä syksyyn. Haluan täyttää vapaa-

aikani mielenkiintoisilla, itselleni merkityksellisillä tehtävillä.

Maastohiihto on minun juttuni.



KIITOS!


