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KAJAANIN KIPINÄ RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
YLEISTÄ
Kajaanin Kipinällä on pitkästä aikaa tilanne, että tiedossa ei ole SM- tai muita arvokisoja. Niinpä
meillä on mahdollisuus hiukan hengähtää viime vuosien tiukan kisaohjelman jälkeen. Tämä
mahdollisuus tulee käyttää seuran kehittämiseen. Toimintoja ja organisaatiota pitää uudistaa siten,
että saadaan enemmän nuoria seuratoimintaan ja pohjaa myös lasten ja nuorten toimintaan,
urheilijoiden valmentamiseen ja tukemiseen sekä kilpailujen järjestämiseen.
Vimpelinlaakson kenttäremontin ongelmat ovat hiukan haitanneet yleisurheilijoiden harjoittelua ja
kilpailujen järjestämistä mm. SM-kisoissa. Vieläkään juoksuradan päällyste ei ole sääntöjen
edellyttämässä kunnossa ja pituus-/seiväshyppypaikan pinta ei läpäise vettä. Näin hyppääminen
sateella on vaikeaa ja joskus vaarallistakin.
Kajaanin Kipinän toiminta jatkuu edelleen yleisurheilun erikoisseurana. Terveys- ja kuntoliikuntaan
on panostettava entistä enemmän. Koulutus- ja liikuntapalvelujen tarjoaminen yrityksille ja toisille
seuroille olisi yksi mahdollisuus kohentaa taloutta. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kilpailujen
ja seuran harjoitusten lisäksi voisi olla kapeaan toimintaan jämähtäneelle yleisurheiluseuralle uusi
toiminta-alue. Esim. Euroopassa ja Suomessakin yleistyvä polkujuoksu sopisi yleisurheiluun ja
juoksukoulujen rinnalle.
Veteraaniyleisurheilu on ollut Kipinän toiminnassa yli kolmekymmentä vuotta. Aikuisten
yleisurheilukoulutoimintaa on Kajaanissa järjestetty muutamia vuosia ja tämäkin voisi olla Kipinän
ohjelmassa. Lasten ja nuorten leikki- ja urheilukoulut sekä kilpailut ovat seuran toiminnan ja
jatkuvuuden perusta. Lasten ja nuorten vanhempien aktivoiminen seuratoimintaan on seuran
tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeätä. Uusia ohjaajia ja valmentajia on saatava toimintaan ja
koulutukseen.
OKM:n tuella Kipinään palkattu osa-aikainen nuorisovalmennuspäällikkö on nostanut
nuorisotoiminnan tasoa. Urheilukouluihin osallistuneiden määrä on lisääntynyt ilahduttavasti ja
kuluneena syksynä urheilukoulun aloitti peräti 60 lasta. Se on maksimimäärä, joka nykyisillä
tilavuoroilla pystytään hoitamaan. Tulevan talven ajaksi nuorisovalmennuspäällikön tehtäviä
hoitamaan palkattiin kaksi ammattitaitoista ja motivoitunutta nuorta naista. Tämä on nostanut
edelleenkin innostusta ja positiivisuutta urheilukouluja kohtaan ja lähitulevaisuus näyttää todella
hyvältä.
Ensi vuodelle olisi ollut tarjolla aikuisurheilijoiden SM-kisojen järjestäminen ja vuodelle 2020 19/22vuotiaiden SM-kisojen anominen. Molemmista jouduttiin kuitenkin luopumaan epävarman
kenttätilanteen vuoksi.
Seuran toimintaan kaivataan edelleenkin lisää aktiiveja ja erityisesti urheilevien lasten ja nuorten
vanhempia toivotaan mukaan lastensa harrastukseen.
Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita asiantuntevalla ja koko lajivalikoiman kattavalla
näkemyksellä.
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A.

KILPAILUTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

1. Kilpailutoiminta
Yleistä
Toiminnan tavoitteena on käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman
ammattimaisesti toteutettu kilpailutoiminta
– arvopohjana urheilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja eettisyys
– jokaiselle ikään ja tasoon katsomatta elinikäinen harrastus
– toimitsijoiden sitoutuminen kilpailujen järjestelyihin
– urheilijoiden sitoutuminen suunnitelmalliseen kilpailutoimintaan kaikilla tasoilla
– kunnossa kaiken ikää toimintaa koko perheelle
– yhteistoiminta seuran hallinnon, urheilijoiden ja muun seuraväen kanssa on avainasemassa
– varainhankinta on osa kilpailutapahtumien kokonaisuutta
Kilpailutoiminnan tärkeimmät tehtävät
– koota ja kouluttaa kilpailuja ja myöhempiä vuosia varten tarvittavat kilpailuorganisaatiot
– vuoden v. 2013 veteraanien SM-kisojen ja v. 2016 SM-kisojen organisaatioiden ja
toimitsijoiden jatkaminen kilpailutoiminnassa
– suunnitella vuoden kilpailutoiminta (16-v ja vanhemmat)
– suunnitella seuraavien vuosien kilpailutoimintaa ja mahdollisten arvokilpailujen järjestämistä
– järjestää kilpailut sääntöjen mukaisesti, aikataulussa ja urheilijaystävällisesti
– ilmoittautumisten vastaanotto, tilavaraukset, kilpailujen aikataulu, välineet, pöytäkirjat,
numerot, palkinnot, tulokset jne.
– tehdä parannus- ja korjausesityksiä esim. kaupungin yleisurheilupaikkojen kuntoon,
toimivuuteen, välineistöön ja niiden käyttöön
Kilpailutoiminnan tavoite
– järjestää kilpailuja kilpailullisesti ja taloudellisti onnistuneesti
– nostaa Kalevan maljan pisteiden määrä 30:een
– sijoittua vuonna 2018 seuraliigassa 50 parhaan joukkoon
– järjestää laadukkaita yleisurheilutapahtumia
– seuran, urheilijoiden ja yleisurheilun parempi näkyminen mediassa
Järjestettävät kilpailut
– Kainuun hallikalenterin mukaiset hallikilpailut
– Street Run-tapahtuman järjestäminen
– Kainuun Yleisurheilun ja alueen kilpailukalenterin mukaan järjestettävät aluemestaruus- ja
aluekilpailut
– mahdolliset yritysten ja Kajaanin koulujen yleisurheilukilpailut
– muut seuran omat ja muut kilpailut
Kilpailutoimintaan osallistuminen
– urheilijoiden seuratoiminnan tärkein muoto ja velvollisuus on kilpailutoimintaan
osallistuminen
– urheilijat laativat ja esittävät oman kilpailusuunnitelmansa
valmennustoimikunnalle/johtokunnalle
– kilpailumatkat yhdistetään suunnitelmallisesti
– urheilijat osallistuvat seuraluokitteluun vaikuttavaan kilpailutoimintaan
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–
–
–
–
–
–

urheilijat osallistuvat kiinnostuksen mukaan aluemestaruuskilpailuihin viestit mukaan
luettuina
tärkeimmät kilpailut ovat SM-kilpailut, eliittikilpailut, lajikarnevaalit ja maan edustustehtävien
valintakilpailut
kilpailuihin ilmoittautuminen pääasiassa sähköisellä kilpailukalenterilla
www.kilpailukalenteri.fi
urheilijat maksavat itse ilmoittautumismaksut, jotka seura korvaa laskua vastaan
johtokunnan vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti
järjestettävien kilpailujen ilmoittautumiset ottaa vastaan kilpailukalenterissa mainittu henkilö,
ellei toisin sovita
seuran kilpailutoiminnan tulostiedotuksen hoitaa sitä varten nimetyt henkilöt, ellei toisin ole
sovittu
tilastointia varten jokainen urheilija toimittaa tekemänsä tulokset päivämäärineen,
paikkakuntineen ja olosuhdetietoineen Kipinän toimistoon
– hallikauden tulokset 25.3. mennessä
– kesäkauden tulokset 15.9. mennessä

2. Koulutustoiminta
–
–

tuomarikoulutusta toimitsijoille, alkeis- ja jatkokoulutusta
tuomarien aktivointi kilpailujen toimitsijoiksi

3. Taloustoiminta
–

–
–
–

Seuralle valmennustoiminnasta ja halli- sekä kenttävuokrista aiheutuvien kulujen
kattamiseksi urheilijat maksavat seuran vahvistaman valmentautumismaksun.
Maksulla katetaan harjoituspaikkojen käytöstä aiheutuvia kustannuksia, lisenssit, kilpailujen
ilmoittautumismaksuja sekä matkakustannuksia. Urheilija maksaa mahdollisesti oman
sopimuksen mukaan valmentajalle valmennusmaksun
normaalin kilpailutoiminnassa ja sen yhteydessä tehtävän varainhankinnan lisäksi tuloja
hankitaan kilpailujen järjestämis- ja toimitsijapalvelujen myynnillä
seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin osallistuminen
kunniakierros (myös urheilijat)
Seura maksaa kilpailumatkojen kuluista korvauksen
– SM-kisojen matkat A-luokan urheilijoille joko omalla autolla (sovittu km-korvaus: e/km),
junalla tai linja-autolla tai järjestetään yhteiskuljetus
– A-luokan urheilijoille SM-kisojen ilmoittautumismaksut ja majoituksesta SM-kilpailuissa
johtokunnan hyväksymä korvaus
– jos jollekin ei kelpaa sovittu yhteiskyyti, vastaa hän yleensä matkakustannuksista itse
– em. kisoja lukuun ottamatta matkakustannuksia korvataan vain poikkeustapauksissa
johtokunnan päätöksellä taloustilanteen niin salliessa
– tarkemmat ohjeet kulujen maksamisesta laatii valmennustoimikunta johtokunnan
hyväksyttäväksi

Taloussuunnitelma on osana seuran taloussuunnitelmaa

4. Kuntoliikunta
-

Kipinä järjestää juoksu- ja maratonkouluja?
Aikuisten yleisurheilukoulu?
Polkujuoksukilpailut?
Street Run-tapahtuman?

Liitteenä Kainuun hallikilpailukalenteri 2018 ja alustava kilpailukalenteri 2018
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B. VALMENNUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA
1. Yleistä
–
–
–
–

uusia valmentajia ja ohjaajia etsitään ja heille varataan mahdollisuus kouluttautua samoin
kuin nykyisillekin valmentajille
jokaiselle urheilijalle pyritään saamaan henkilökohtainen valmentaja tai valmennusta
ryhmässä
valmentajalla voi olla pieniä ryhmiä (esim. lajiryhmittäin)
nuorimpien ohjausta voidaan tehdä suuremmissa ryhmissä

Korostetaan terveitä, päihteistä, doping- yms. aineista vapaata elämäntapaa eikä niitä hyväksytä
missään muodossa seuratoiminnassa tai kilpailumatkoilla.

2. Valmennuksen toteuttaminen
–
–
–
–
–
–

talvikaudella harjoitukset tapahtuvat pääasiassa Kajaanihallissa ja kesällä Vimpelinlaakson
urheilukentällä
Kajaanihallin yleisurheilutilassa on myös muiden kuin yleisurheilijoiden vuoroja, mikä
häiritsee harjoittelun toteuttamista ja tehoa varsinkin arki-iltoina
vuorojen ja eri harjoitusten suunnittelulla pyritään kaikille saamaan mahdollisuus
harjoitussuunnitelmien ja harjoitusten toteuttamiseen
pyritään lajiryhmä- ja ryhmäharjoitteluun yhden tai useamman valmentajan johdolla
aikuisten yleisurheilukoulua jatketaan, mikäli halukkaita koulutettavia ilmaantuu
urheilijauraansa aloittelevien 10–16 v harjoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
monipuoliseen lajitekniikkaan ja fyysisten ominaisuuksien tasapainoiseen kehittämiseen

3. Seuran ulkopuolinen valmentautuminen
–
–

osallistutaan seuran, piirin (10–15 v), alueen (15–19 v) ja valtakunnalliseen leiritykseen
silloin, kun sellaista on tarjolla ja osallistuminen on mielekästä sekä kustannuksiltaan
kohtuullista
Kainuun Yleisurheilun valmennuspäällikkö tai seuratyöntekijä organisoi piirin leirit, urheilijat
hakeutuvat alueleireille halutessaan ja SUL valitsee valmennettavat Urheiluliiton leireille

4. Taloustoiminta
–
–
–

valmentautumisesta, valmennuksesta ja leirityksestä syntyviä kustannuksia korvataan
erityistapauksissa johtokunnan määrittelemien korvausperusteiden mukaisesti
urheilijat maksavat valmentautumis- ja hallinnointimaksuja johtokunnan päättämällä tavalla
seuran kulujen kattamiseksi
urheilijoilla voi olla henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita (sponsoreita) ja näistä sekä
seuran myöntämistä tukirahoista urheilijat voivat veloittaa kustannuksia vastaan

Valmennustoimikunnan kokoonpano: Jari Haverinen, Vesa Heinonen, Teuvo Kemppainen ja Eero
Väyrynen.
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C. NUORISOTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA
1. Toiminnan tavoitteet
-

-

Tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista urheilutoimintaa lapsille ja nuorille
turvallisessa ympäristössä sekä saada heidät innostumaan yleisurheilusta harrastuksena ja
kasvattaa heitä liikunnan avulla.
Tavoitteena on lisätä Kipinän asemaa lasten ja nuorten liikuttajana.
Tavoitteena on saada yleisurheilua harrastavat lapset ja nuoret pysymään mukana
harrastustoiminnassa sekä saada lisää lapsia ja nuoria mukaan Kipinän
yleisurheilukouluihin.
Tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria kilpailemaan.
Tavoitteena on olla paras kainuulainen alle 15-vuotiaiden nuorisourheiluseura
nuorisotoimintakilpailuissa (piirinmestaruuskilpailuissa: maastot, viestit, moniottelut ja
huipentuma)
Tavoitteena on lisätä perhekeskeisyyttä, saada vanhempia ja isovanhempia mukaan seuran
toimintaan. Yleisurheilukoululaisten vanhempia kannustetaan mukaan toimintaan mm.
pyytämällä heitä kilpailuihin toimitsijoiksi. Vanhempia kannustetaan osallistumaan
aktiivisemmin talkoisiin.
Tavoitteena on lisätä yhteistyötä alueen urheiluseurojen välillä, jotta lasten ja nuorten
monipuolinen harjoittelu eri lajien parissa olisi mahdollista. Myös mahdollisuutta koulujen
kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi pohtia.

2. Toiminnan toteutus
-

-

-

Yleisurheilukoulut pyörivät kesällä Vimpelin Urheilukeskuksessa ja hallikaudella
Kajaanihallilla. Harjoitusajat löytyvät seuran internet-sivuilta ja harjoitusaikoja päivitetään
aina tarpeen mukaan.
Tiedonkulkua seuran sisällä, mutta etenkin seuran ja lasten vanhempien välillä
parannetaan. Internetsivuja uudistetaan niin, että oleellinen tieto ja tärkeät yhteystiedot ovat
helposti löydettävissä. Yleisurheilukoulujen sisäinen tiedottaminen tapahtuu yu-koulujen
facebook-sivujen kautta, whatsapissa sekä sähköpostilla.
Jokaiselle yleisurheilukoululaiselle pyritään löytämään oman tason mukainen ryhmä.
Harrastajamäärien lisäämisessä käytetään apuna kouluvierailuja. Tärkeintä on järjestää
laadukkaita harjoituksia sekä kilpailuja, jotka houkuttelevat lajin pariin uusia harrastajia.
Tarjotaan ohjattua toimintaa myös perheen pienimmille (3-4–vuotiaat).
Järjestetään koulujen loma-aikoihin (kesä-, syys- ja talvilomat) sijoittuvia liikunta- ja
yleisurheiluleirejä. Leirit sisältävät lajiharjoitusten lisäksi monipuolisesti myös muuta
liikunnallista ohjelmaa. Leirien ohjaajiksi yritetään saada vakituisten ohjaajien lisäksi
”vierailevia tähtiä”.
Perustetaan lapsille matalankynnyksen ryhmä. Matalankynnyksen tapahtumilla pyritään
saamaan lisää harrastajia yleisurheilun pariin.
Järjestetään perhetapahtumia ja olemme mukana Kainuun Liikunnan järjestämillä
harrastemessuilla.
Panostetaan ohjaajien ammattitaitoon, jotta yleisurheilukoulutoiminta olisi riittävän
laadukasta ja monipuolista. Ohjaajia kannustetaan ohjaamaan monipuolisesti eri
yleisurheilulajeja ja yleisurheilukouluja käydään seuraamassa = varmistetaan ohjauksen
laatu. Toimiva tieto- ja tukiverkosto seuran johdon ja ohjaajien välillä on ensiarvoisen
tärkeää.
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-

Ohjaajina toimivat vähintään yleisurheiluohjaajatutkinnon käyneet ohjaajat. Useimmilla
ohjaajilla on myös itsellään yleisurheilutausta. Ohjaajia tiedotetaan tulevista koulutuksista ja
kannustetaan kouluttautumaan. Seura tukee koulutuksiin lähteviä ohjaajia.
Yleisurheilukoululaisia kannustetaan osallistumaan monipuolisuus- ja piirileireille. Ohjaajat
muistuttelevat leirien lähestyessä lapsia ja nuoria. Vanhempia tiedotetaan leireistä
sähköpostilla.
Panostetaan yleisurheilukoulujen, -leirien, -kisojen ja –tapahtumien markkinointiin.
Käytetään sosiaalista mediaa entistäkin enemmän hyödyksi.

3. Kilpailutoiminta
-

Kilpailut toteutetaan osana urheilukoulujen toimintaa ja osana seuran muuta
kilpailutoimintaa.
Kilpailuissa toimitsijoiksi pyritään saamaan myös ohjaajia ja lasten vanhempia.
Järjestetään ”matalankynnyksen” kilpailutapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille ja
kilpailuihin ei tarvita lisenssiä.
Kilpailutoiminnan järjestämisessä huomioidaan Nuoren Suomen suositukset
Kalenterissa on muutamat niin sanotut pääkisat, joihin halutaan erityisesti kipinäläisiä
yleisurheilukoululaisia osallistumaan

Keinoja kilpailijamäärän kasvattamiseen:
-

-

Toimiva palkitsemis-/palautejärjestelmä
Hyvin järjestetyt kilpailut
Vanhempien urheilijoiden esimerkki, kun lasten kilpailut ovat samanaikaisesti.
Kilpailut ovat osa harjoittelua ja tavoitteellista toimintaa.
Yhteisöllisyyden tuominen kilpailuihin eli tehdään kisareissut yhdessä, hoidetaan
lämmittelyt yhdessä. Hyvä joukkuehenki kannustaa osallistumaan kisoihin.
Ohjaajat kannustavat lapsia osallistumaan kilpailuihin. Ohjaajia pyydetään
mahdollisuuksien mukaan paikan päälle kilpailuihin, joissa heidän ohjaamiaan lapsia
kilpailee.
Alle 13-vuotiaiden kilpailussa noudatetaan lasten yleisurheilun sääntöjä
Seuran omiin ja aluekilpailuihin lapset voivat osallistua omissa sarjoissaan. Kuitenkin, jos
lapsi haluaa osallistua tiettyyn lajiin, jota ei löydy hänen sarjastaan, niin kannustetaan
osallistumaan ikäluokkaa vanhempien sarjaan. Omissa kilpailuissa seuran kilpailijoilta ei
peritä ilmoittautumismaksua.
Kansalliseen kilpailutoimintaan osallistutaan tason ja harrastusaktiivisuuden mukaisesti.
Tärkeimpiä kilpailuja ovat 14–15-vuotiaiden SM-kilpailut, SM-viestit, lajikarnevaalit,
sisuhuipentumat ja Hannes Junior Games.

Kilpailuihin ilmoittautuminen, ilmoittautumisten vastaanotto ja
osanottomaksut:
–

Muihin kuin ”matalan kynnyksen” kilpailuihin osallistuvan urheilijan on oltava Kajaanin
Kipinän jäsen. Kausimaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Kilpailuihin ilmoittautuminen
tapahtuu ohjaajien kautta tai itsenäisesti www.kilpailukalenteri.fi. Ohjaajat kertovat tulevista
kilpailuista, joihin yleisurheilukoululaisten olisi hyvä osallistua. Seura tiedottaa vanhempia
tulevista kilpailuista.

Vuoden 2018 perusteella tapahtuvassa palkitsemisessa otetaan huomioon Nuoren Suomen
suositukset.

7

Palkitsemisperusteet:
–
–
–

Tuloksen ja menestyksen perusteella seuran paras sisulisäurheilija
Kaikki SUL:n Taitomerkkirajan saavuttaneet?
Yu-koulun ohjaajien suositusten perusteella (kilpailut, harjoitukset)

D. AIKUISURHEILU
–
–
–
–
–

-

aikuisurheilun tavoitteena järjestää kaikille yli 30-vuotiaille kilpailu- ja harjoitustoimintaa,
saada ihmiset liikkumaan ”kunnossa kaiken ikää” - periaatteella ja tukea seuran taloutta
omalla toiminnalla
aikuisten urheilukoulu (KajU) kokoontuu talvella Kajaanihallissa ja kesällä Vimpelinlaakson
urheilukentällä
aikuisurheilijat maksavat pääsääntöisesti itse henkilökohtaisten lajien kilpailu- ja
harjoitustoimintansa kulut
seuran joukkue-edustusta varten aikuisurheilijat voivat käyttää johtokunnan päätöksellä
seuran varainhankintatapahtumiin osallistumisesta hankittuja tuloja osanottomaksuihin.
aikuisurheilijat osallistuvat seuran varainhankintatalkoisiin omalla panoksellaan
aikuisurheilijat voivat järjestää aikuisten urheilukoulun ohella terveys- ja kuntoliikuntaa
seuran jäsenille ja mahdollisesti myyvät näitä palveluja ulkopuolisille.

E. TALOUSTOIMINTA
Seuran talous perustuu kaupungin avustuksiin, valmentautumismaksuihin, urheilukoulutoiminnasta
saataviin tuloihin, jäsenmaksuihin, kilpailutoiminnasta saataviin tuloihin sekä muihin mainos- ja
sopimustuottoihin. Arpojen myynti ja Kunniakierros on myös yksi erinomainen tapa lisätä seuran
tuloja. Tuloja odotetaan myös mahdollisesta Street Run-tapahtuman järjestämisestä.
Menokehykset eri toiminnoille perustuvat siihen, että myös tuotot toteutuvat. Johtokunta seuraa
taloussuunnitelman toteutumista jatkuvasti. Toimintaa rajoitetaan tarpeen vaatiessa, mikäli menot
ja tulot epätasapainottuvat.
Johtokunta päättää henkilöille seuran
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

eri toiminnasta

aiheutuvien

kulujen

korvauksista

Seuran kirjanpidon hoitaa tilitoimisto sovittua korvausta vastaan.
Talousarvio on liitteenä.

F. JÄRJESTÖTOIMINTA
Johtokunta huolehtii seuran yhdistyslain mukaisista velvoitteista sisäisen työnjaon mukaan.
Vuoden tärkeimmät tehtävät ovat jäsenrekisterin tietojen päivittäminen ja uusien jäsenten
hankkiminen.
Järjestötoimikunnan tehtävänä on jäsenten ja muiden ansioituneiden huomionosoitusten listan
ylläpito ja päivittäminen sekä huomionosoitusten toimittaminen ao. henkilöille.
Edustukset eri liittojen ja yhdistysten kokouksiin ja tilaisuuksiin, merkkipäiväkalenterin ylläpito,
huomionosoitusten hakeminen ja erilaiset muistamiset merkkipäivinä tms. kuuluvat johtokunnan
tehtäviin sisäisen työnjaon tai kokouspäätösten mukaisesti.
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G. TIEDOTTAMINEN
Seuran sisäinen tiedottaminen hoidetaan nettisivujen kautta, sosiaalisessa mediassa, whatsapissa
ja sähköpostiviestein. Lisäksi yleisurheilukoulutiedotteita jaetaan yleisurheilukouluissa ja
ajankohtaisista asioista ilmoitetaan Kajaanihallin ilmoitustauluilla.
Ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään nettisivuja, sosiaalista mediaa ja paikallislehtiä. Seuran
yleisurheilutoimintaa tuodaan esille erinäisillä tiedotteilla ja seurapalstoille laitetaan ilmoituksia mm.
kisatapahtumista. Lehtiin kirjoitetaan sekä paikallisradioon tehdään juttuja seuran urheilijoista ja
tapahtumista. Seura on mahdollisuuksien mukaan mukana erilaisilla messuilla, joissa voidaan
esitellä seuran toimintaa. Lisäksi Kipinän kilpavalmennusryhmä tiedottaa omasta toiminnastaan
omien nettisivujen avulla (mm. www.ratarullalle.fi)
Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat johtokunnan jäsenet sekä nuorisopäällikkö sisäisen työnjaon
mukaisesti (lehti-ilmoitusten laatimiset, Internet-sivujen päivitykset ym.).

H. KIPINÄN VUOSIKELLO
Tammikuu
Johtokunnan järjestäytyminen/tehtävät
Hallikilpailut

Helmikuu
Hallikilpailut
Tilinpäätös

Maaliskuu
Hallikilpailut
Kesän suunnitelmat
Kilpailukalenteri
Kesän kilpailut kilpailukalenteri.fi:in
Toimintakertomus
Toiminnan tarkastus

Huhtikuu
Kevätkokous
Kaupungin perusavustus 29.4. mennessä
Toimitsijakoulutus
Kesän urheilukoulujen ilmoitukset

Toukokuu
Kilpailut
Toimitsijat
Toimitsijoiden koulutus
Kunniakierros
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Kesäkuu
Kilpailut
Lasten kisat
Toimitsijoiden hankinta
Kesän urheilukoulut
Polkujuoksukisat?

Heinäkuu
Kilpailut
Lasten kisat
Toimitsijat

Elokuu
Kilpailut
Lasten kisat
Urheilukoulujen ilmoitukset
Polkujuoksukisat?

Syyskuu
Kilpailut
Polkujuoksukisat?
Talven urheilukoulujen suunnittelu

Lokakuu
Talven urheilukoulujen aloittaminen
Talviharjoituskauden aloittaminen
Kaupungin nuorisoavustus
Kaupungin koulutusavustus

Marraskuu
Kilpailuhaku (kans. ja hallikisat)
Syyskokous (tai joulukuussa)
Toimintasuunnitelma

Joulukuu
Urheiluvuoden päätös/pikkujoulu
Syyskokous?
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