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1. YLEISTÄ  
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry toimii Suomen Hiihtoliiton (SHL) ja edelleen 
Maastohiihto ry:n Etelä-Pohjanmaan alueorganisaationa. Etelä-Pohjanmaan Hiihto 
ry:n tehtävänä on edesauttaa liiton tavoitteiden toteutumista Etelä-Pohjanmaalla ja 
koordinoida jäsenseurojen toimintaa. Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n tehtävänä on 
hiihtoharrastuksen tason ylläpitäminen ja kehittäminen alueella. 
 

 toimii seurojen välisenä yhteistyöjaoksena 

 koordinoi ja järjestää aluevalmennusta 

 tukee koulutustoimintaa 

 tukee ja valvoo kilpailutoimintaa 
 

2. ETELÄ-POHJANMAAN HIIHTO RY:N JÄSENET 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n jäseniä ovat alueen hiihtoseurat. Jäsenyyttä anotaan 
Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:ltä, joka perii jäseniltään vuosittain palvelumaksun. 
Palvelumaksu sisältää tiedotuksen sähköisesti ja postitse sekä muita yleispalveluja 
johtokunnan toimesta. Jäsenyys oikeuttaa anoa omille jäsenilleen aluekilpailuja. 

 
 

3. HALLINTO JA TALOUS 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry koostuu johtokunnasta johon kuuluu puheenjohtaja, 
sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä jotka toimivat myös 
valiokuntien puheenjohtajina. Piirisihteeri voi kuulua johtokuntaan tai olla 
ulkopuolinen. Juoksevia asioita hoitaa puheenjohtaja, piirisihteeri sekä muut 
johtokunnan jäsenet.  
 
Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry vastaa alueen maksuliikenteen hoidosta. Etelä-
Pohjanmaan Hiihto ry:n kirjanpito hoidetaan Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun 
toimistossa. Toimintansa EPHI ry kattaa jäseniltä perittävällä palvelumaksulla, 
maakuntaviestin tuotoista, mainostuotoista sekä liitosta saatavilla avustuksilla. 
 

4. PAINOPISTEALUEET 2018 
 

 valmennus ja koulutus 

 kilpailujärjestelmä 

 tukimuodot liiton eri ryhmissä oleville hiihtäjille 

 yhteishengen rakentaminen 

 hiihdon olosuhteiden kehittäminen 

 selvitetään taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet nuorten aikuisten 
valmennuksen ja kilpailutoiminnan edellytysten parantamiseksi yhteistyössä 
jäsenseurojen kanssa 
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5. KOULUTUS 
 

Kannustamme seuroja osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi 
tiedotamme aluejärjestön toteuttamista koulutuksista. Koulutuksia pyritään 
järjestämään myös esiintyvän tarpeen mukaan.  
 
Toimintavuoden aikana järjestetään tarpeellisia koulutuksia seuraavasti: 

 TD -koulutus 

 seuravalmentajapäivä 

 hiihtokoulujen ohjaajakoulutus seuroista nousevan tarpeen mukaan 

 I-tason valmentajakoulutus seuroista nousevan tarpeen mukaa 
 

6. VALMENNUS 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto järjestää valmennustoimintaa hopeasompa- ikäisille ja 
nuorten/yleisen sarjan SM-kilpailuihin/korkeammalle tasolle tähtääville 
jäsenseurojensa hiihtäjille. 
 
Hopeasompaikäisille järjestetään 2-3 leiriä. 17 -vuotiaat – yleinen sarja kilpailevista 
nimetään Teho-ryhmä. Teho-ryhmän valmennus toteutetaan pääsääntöisesti 
leiripäivinä hakien hyviä olosuhteita. Valmennustoiminnassa tehdään yhteistyötä 
muun muassa Kuortaneen Urheiluopiston kanssa.  
 
Painopiste leirityksillä on yhteishengen luomisessa, hiihtotekniikoiden ja eri 
harjoitustapojen opettamisessa. Ryhmien leiritystä tuetaan piirin toimesta.  

   
7. JOHTOKUNTA JA VALIOKUNNAT 
 

Johtokunta 

 vastaa Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n toiminnasta 

 taloudellisten edellytysten luominen toiminnalle 

 olosuhteiden parantamiseen liittyvät toimenpiteet 

 hiihtolajien suhdetoiminnan edelleen kehittäminen 

 seuratyön kehittäminen johtokunnan osalta 

 olosuhteiden edelleen luominen hiihtolajien uskottavuuden 
jälleenrakentamiselle 

 
Hopeasompa ja nuoriso 

 vastaa hopeasompa kilpailu- ja muusta sen toiminnasta yhdessä valmennus- 
ja kilpailuvaliokunnan kanssa 

 luo edellytykset hopeasompatoiminnan saamiseksi jokaiseen seuraan, 
tarvittaessa nuorisovaliokunnan kanssa 

 vastaa hopeasompa- ja piiriviestivalinnoista 

 toteuttaa johtokunnan osoittamat muut tehtävät  

 luo edellytyksiä hiihtomaatoiminnalle kouluissa ja päiväkodeissa, sekä 
hiihtolajien harrastamiseen niissä harjoitettavana perusliikuntana. 

 innostaa opettajia ja ohjaajia hiihtoharrastuksen pariin 
toteuttaa johtokunnan osoittamat muut tehtävät 
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Valmennus- ja koulutus 

 valitsee ja päättää valmennusryhmät ja kouluttajat 

 lähettää edustajat pyydettäessä seurojen tapahtumiin 

 vastaa ja toteuttaa valmentaja/vetäjäkoulutuksen 

 toteuttaa johtokunnan osoittamat muut tehtävät 
 

Kilpailuvaliokunta 

 valmistelee ja päättää kilpailutoimintaan liittyvät asiat 

 suorittaa kansallisten kilpailujen käsittelyn ja pisteytyksen 

 nimeää TD:t ja niiden apulaiset, sekä opastaa ja valvoo heidän toimintaa 

 tekee esitykset kilpailuolosuhteiden parantamiseksi 

 toteuttaa johtokunnan osoittamat muut tehtävät 

 kouluttaa TD:t ja niiden apulaiset 
 

8. KILPAILUTOIMINTA 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry koordinoi seurojen alueella järjestämää 
kilpailutoimintaa ja seuraa, että piirin alueella järjestettävät kansalliset ja 
piirikunnalliset sekä massahiihtokilpailut ovat SMH:n ylläpitämässä 
kilpailukalenterissa ennen kilpailukauden alkua. EPHI ry:n kilpailuvaliokunta 
käsittelee kansallisten kilpailujen ajankohdat ja nimeää kilpailujen TD/ADT:t 
kilpailukalenterin ylläpitäjän velvoittamassa aikataulussa syys-lokakuussa. 
 
Alueen kilpailuja: 

 maakuntaviesti 

 rakettiviesti 

 piirinmestaruuskilpailut 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry osallistuu HS ikäisten piiriviestiin. 
 

9. TIEDOTUS 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry julkaisee vuosittain kilpailukalenterin netissä jossa 
tiedotetaan kaikki alueen kilpailut, seurojen ja alueen yhteystiedot.  
 
Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n internet sivuja päivitetään siten, että alueen seurojen 
aktiiveilla ja harrastajilla on mahdollisuus seurata reaaliajassa Etelä-Pohjanmaan 
Hiihto ry:n toimintaa.  

 
10. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen 
mukaisesti niin, että kevätkokous on huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-
joulukuussa. Kokouskutsut julkaistaan piirin kotisivulla (tarvittaessa myös 
sähköpostilla jäsenseuroille). 
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