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Näin toimit Zoom –tapahtuman aikana
Pidä mikrofoni mykistettynä aina, kun et itse puhu. 
Kirjaa nimesi ja seurasi nimikenttään.

Pidä kamera päällä silloin, kun kommentoit. Muutoin
kamera voi olla pois päältä.
Pienryhmätyöstöjen aikana kamera kannattaa
pitää päällä, jotta vuorovaikutus on parempaa. 

Puheenvuoron saat chatin kautta tai käyttämällä
peukuttamista tai viittaamista (reactions)

Oikeasta yläkulmasta saat muokattua gallery view
-näkymän, jonka avulla näet kaikki ryhmäläiset 
kerralla.



Päivän ohjelma
klo 12.00 
Urheilijan polun esittely
Henna Tanhuanpää 
Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen polut huipulle
Petter Kukkonen 
Seuran rooli urheilijan polun eri vaiheissa
Riina Valto 

klo 13.30 Hiihtoliiton ajankohtaiset asiat 

klo 14.30 
Maastohiihdon seuraluokittelun tulokset 
Mäkihypyn & yhdistetyn aktiivisimmat 
junioriseurat kaudella 2020–21 

klo 15.00 Johtoryhmien jäsenehdokkaiden 
esittäytyminen

klo 15.30 Päätös

klo 9.00 Avaus ja Hiihtoliiton tervehdys 
Heikki Hämäläinen, liittovaltuuston puheenjohtaja 
Markku Haapasalmi, Hiihtoliiton puheenjohtaja 

klo 9.20 Seuratoiminnan eri osa-alueet ja 
laadun kehittäminen 
Jaana Laurila, seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja, 
Olympiakomitea 

klo 11.00 Hiihtoliiton jäsenseurojen tilanteen 
kartoitus – alustavia tuloksia 
Markus Vuorenmaa, Vuokatti & Kimmo Yliriesto, SHL 

klo 11.30 Lounastauko 
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2021 hiihtobuumin hyödyntäminen

Keskustelkaa ja pohtikaa (noin 15 min):

KUINKA SEURASI SAA HYÖDYNNETTYÄ MENNEEN KAUDEN 
HIIHTOBUUMIA?

Kirjatkaa ryhmänne ideat ja ajatukset.



2021 hiihtobuumin hyödyntäminen

Mentimeter:

https://www.menti.com/bjnn1jr23q

Puhelimella www.menti.com

koodi: 1914 6576

https://www.mentimeter.com/s/f4a8ef13c33ef5d67894a63f7f402e83/2d3eca08d454



2021 hiihtobuumin hyödyntäminen













LUMILAJIT LIIKUTTAVAT:
Aikuisten hiihtotekniikkakurssi

• Lumilajit Liikuttavat -tuoteperheeseen on kehitteillä uusi tuote aikuisten 
hiihtotekniikkakoululle

• Yhteistyössä FSI:n kanssa – myös ruotsinkieliset materiaalit saatavilla

• Tavoite lanseerata tuote seurojen käyttöön kaudelle 21-22

• Väestörakenne, seurojen vähenevä jäsenmäärä  aikuisliikkujien 
potentiaali seurojen toiminnassa

KYSYMYKSIÄ POHDITTAVANA:

• Sisältyykö pakettiin Hiihtoliiton toimesta ohjaajakoulutus?

• Sisältääkö kurssin osallistumismaksu seuran jäsenmaksun 
+ skipassin?



KORONAN VAIKUTUS SEURAN 
HARRASTAJAMÄÄRIIN

• Seuroilta kysyttiin jäsenmääriä keväältä 2019 ja 2021

• Kyselyllä haluttiin selvittää jäsenmäärän muutosta korona-aikana (alle 16-vuotiaiden 
osalta)

• Kyselyyn vastasi yhtensä 19 seuraa
• 73,7 % (14 seuraa) ilmoitti seuran toiminnan kehittyneen edeltävän kahden vuoden aikana
• 15,8 % (3 seuraa) ilmoitti seuran toiminnan heikentyneen edeltävän kahden vuoden aikana
• 10,5 % (2 seuraa) ilmoitti seuran toiminnan pysyneen samana edeltävän kahden vuoden aikana

• Vaikka vastanneiden seurojen joukossa osalla jäsenmäärä oli pienentynyt, 
oli seurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvanut yhteensä 104 henkilöllä 
kahden vuoden aikana 

• Keskimäärin seuroissa oli siis saatu kasvatettua jäsenmäärää noin 5,5 henkilöllä

• Suurin lisäys jäsenmäärään oli +30 henkilöä
• Suurin pudotus jäsenmäärässä oli -20 henkilöä
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