1

Toimintasuunnitelma | KP-V
TAVOITTEET VUODELLE 2020:
Seuran tavoitteena on uusia liikkujia aktivoimalla kasvattaa liikkujamääriä ja tarjota monipuolisia harrastusja kilpailumahdollisuuksia. Uusien jäsenten hankintaa tehostetaan tiedottamalla
harrastusmahdollisuuksista. Liikunta- ja urheilupaikkoja parannetaan sekä pyritään vaikuttamaan alueiden
kehittämiseen ja kunnossapitoon.
Tavoitteena on, että seuralla on vuonna 2020 edustajia kansainvälisellä tasolla sekä SM-mitalisteja.
Seuran taloudellisena tavoitteena on tehdä positiivinen tulos. Varainhankinnan ja toiminnan kautta
pyritään sellaiseen tulokseen, että voidaan turvata urheiluseuran toiminta nyt ja tulevina vuosina sekä
kehittää liikuntaan tarkoitettuja olosuhteita yhdessä kunnan kanssa ja toteuttaa kehityshankkeita. Vuonna
2020 rakennetaan Kaustiselle kuntoportaat hankerahoituksella yhdessä muiden kaustislaisten yhdistysten
kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii KP-V.
Seuran toiminnan avoimuuteen kiinnitetään huomiota, hallinto on avointa ja seuran sisäistä tiedottamista
tehostetaan. Hallitus toimii aktiivisesti, hallituksen jäsenet tiedottavat hallituksen päätöksistä ja tavoitteista
omissa jaostoissaan. Jaostojen välistä yhteistyötä lisätään yhteisten tapahtumien ja tempausten myötä sekä
järjestämällä yhteisharjoituksia kaikkien lajien kesken. Kaikkien jaostojen, toimijoiden ja henkilöstön
yhteinen tavoite on luoda seuralle positiivinen ja avoin ilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä olla. #seurasydän
Seuran Kaustisen kunnalle tuottamia liikuntapalveluita kehitetään ja tiedottamista tehostetaan niin, että
mahdollisimman moni kuntalainen saa tiedon järjestettävästä toiminnasta. Pyritään järjestämään toimintaa
kouluilla heti koulupäivän jälkeen, myös kyläkouluilla. Seuran ja kunnan välistä yhteistyötä pidetään yllä
mm koulujen kerhotoiminnan avulla.
VISIO VUODELLE 2025
Vuonna 2025 Kaustisen Pohjan-Veikot on vakavarainen ja aktiivinen urheiluseura, jonka jäsenmäärä on 700.
Seura tunnetaan luotettavana kisajärjestäjänä, joka järjestää kansallisia kisoja useissa eri lajeissa. Kaikki
seuran jaostot toimivat yhteistyössä ja järjestävät kisoja yhdessä. Seuralla on vähintään viidessä lajissa SMtason urheilijoita ja joukkueita, sekä urheilijoita kansainvälisellä tasolla.
Seura tunnetaan Kaustisella aktiivisena kuntalaisten liikuttajana, joka tarjoaa liikuntamahdollisuuksia eri
ryhmille kaikilla Kaustisen kylillä.
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VOIMISTELU (hallitus)
Tavoitteet vuodelle 2020
Päätavoitteena on saada harrastajamäärät ja sitä kautta myös seuran jäsenmäärä kasvamaan. Kausimaksun
maksaneet liittyvät suoraan seuran jäseniksi.
Toiminnallisia tavoitteita ovat tarjota monipuolinen ja kattava viikkotarjonta voimistelun osalta.
Pyrkimyksenä on edelleen viedä jumppaa myös sivukylille.
Taloudellisesti pyritään kattamaan kulut (salivuokrat, ohjaajien palkat, koulutukset, ideapäivät)
jumppamaksuilla (kausimaksut sekä kertamaksut)
Kilpailutoiminta
Jaostolla ei ole kilpailutoimintaa.
Valmennus ja koulutus
Tavoitteena olisi saada ainakin yksi uusi ohjaaja, joka tarvittaessa koulutetaan. Muuten pyritään
osallistumaan 1-2 ideapäivään riippuen budjetin riittävyydestä.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Kaikki tarjottavat jumpat liittyvät kunnan kanssa tehtyyn liikuntasopimukseen.
Jumppaa tarjotaan 3-5 kertaa viikossa. Jumpat ovat tarkoitettu kaikille aikuisille.
Kevään jumppakausi alkaa viikolla 2 (loppiaisen jälkeen) ja loppuu viikolla 18 (vappuviikolla). Syksyllä
aloitetaan viikolla 36 ja lopetetaan viikolla 49 (itsenäisyyspäivän viikolla).
Jumpat ovat perinteisesti tauolla syyslomalla (vko 42) ja hiihtolomalla (vko 9).
Osallistujamäärien osalta tavoitteena on saada joka jumpalle vähintään 5 jumppaajaa.
Lapsille tarkoitettua jumppaa ei voimistelujaostolla ole, mutta osaa otetaan erilaisiin tapahtumiin ja
muuhun toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteena on myös tarjota normaalin jumppa-aikataulun ulkopuolella jumppapäiviä esimerkiksi
jumppakauden lopuksi tai aluksi.
Varainhankinta
Jaoston tulot kertyvät pääasiassa kausimaksuista sekä kertamaksuista.
Kevätkausi maksaa 65 e, sisältäen suoraan seuran jäsenmaksun. Syksyllä kausimaksu on 55 e, mikäli on
kausimaksun keväällä maksanut. Mikäli ei, hinta on 65e. Kausimaksulla jumppaaja saa osallistua kaikille
voimistelujaoston tarjoamille viikkoaikataulun jumpille sekä jumppapäiville.
Kertamaksu on 6 e /jumppa.
Varoja hankitaan myös mahdollisesti osallistumalla jälleen festivaalien aikana urheilutalolla toimivan
kahvilan/caravan respan hoitamiseen.
Hallinto
Voimistelujaosto lakkautetaan vuoden 2020 alussa. Jaoston jäseniä on ollut vuonna 2019 vain kolme.
Vuoden 2020 alusta lähtien jaosto siirtyy suoraan hallituksen alle. Yhteyshenkilönä toimii Minna Anttila,
joka osallistuu seuran hallituksen kokouksiin.
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Hän hoitaa myös tiedottamisen ja sihteerin tehtävät, jotka kuuluvat voimistelujaoston puitteissa seuran
toimintaan.
AMPUMAJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Ampumajaoston tavoitteena on hankkia uusia aktiivisia ampujia sekä kehittää jaoston toimintaa. Uusien
harrastajien saamiseksi järjestetään tutustumispäiviä eri ammuntalajeihin tyky-päivien ja polttareiden
muodossa. Lisäksi osallistutaan kunnan kanssa yhteistyössä lajiesittelypäivien järjestämiseen.
Ilma-asepuolella apumajaoston kilpailullisena tavoitteena on osallistuminen Kultahippufinaaliin ja
mitalisateen jatkaminen siellä. Tämän lisäksi osallistutaan menestyksekkäästi AM- kisoihin sekä kansallisiin
ja alueellisiin kilpailuihin.
Haulikkopuolella tavoitteena on menestys AM- ja SM-kisoissa, niin juniori-, yleinen- kuin joukkuelajeissa.
Nuorten ilma-aseampujien harjoitustoimintaa jatketaan ja kilpailutoimintaa lisätään. Harjoitteluolosuhteita
kehitetään ja pyritään hankkimaan lisätilaa. Kruupakkan ampumarataa pidetään kunnossa ja kehitetään
edelleen. Tavoitteena on saada lähitulevaisuudessa toteutettua practical taskun ja Olympiatrap-radan
rakentaminen.
Taloudellisena tavoitteena jaostolla on toimia omavaraisesti ja valmistautua Kruupakkan ampumarataalueen investointeihin. Tulevia investointeja ovat mm uudet radat ja vanhojen heitinlaitteistojen uusiminen.
Kilpailutoiminta
Vuonna 2020 järjestetään neljät 1-trap ja A-trap kilpailut, kilpailuista kaksi on iltakilpailuja. Näiden lisäksi on
jätetty hakemus SM-kisojen järjestämiseksi.

Kilpailuihin osallistutaan aktiivisesti ja pyritään saattamaan lisää nuoria mukaan kilpailutoimintaan,
lähetetään edustajia seuraaviin kisoihin
- ICP-haulikon kansainväliset kisat
- haulikkolajien SM-kilpailut yleisessä, ikäkausi- ja LV- sarjoissa
- ilmapistoolilajien juniori- ja kultahippusarjoihin
- aluemestaruuskilpailuihin mahdollisuuksien mukaan
- Pistooli- practical-kisohin
Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin kilpailuihin ja pyritään saattamaan lisää nuoria haulikko-ja
ilmapistooliampujia mukaan kilpailutoimintaan.
Jaosto maksaa osallistumismaksut SM-tason kilpailuihin niin joukkue kuin henkilökohtaisella tasolla sekä
AM-tason joukkuekilpailuihin.
Valmennus ja koulutus
Trap-lajien avoimia yhteisharjoituksia järjestetään ampumaradalla kolme kertaa viikossa huhtikuusta
syyskuuhun saakka. Ilmapistoolin ampumaharjoituksia järjestetään kaiken ikäisille kolme kertaa viikossa
sekä tehdään yhteistyötä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Vapaa-aikatoimi järjestään ala- ja
yläkouluikäisille ampumakoulutusta kahdesti viikossa.
Käydään ampumaurheiluliiton järjestämillä päiväleireillä lähialueella mahdollisuuksien mukaan. Kevään
aikana pyritään saamaan mentaalivalmentaja Ampumaurheiluliitosta.
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Pyritään mahdollisuuksien mukaan kouluttamaan uusia valmentajia ja ohjaajia, tuomarikoulutuksiin
osallistutaan tarpeen mukaan.
Kunnan liikuntasopimus
Osallistutaan talkoohenkisesti liikuntasopimuksen puitteissa järjestettäviin tapahtumiin.
Varainhankinta
-

Järjestetään tyky-päiviä ja polttaritapahtumia.
Kilpailutoiminnan osallistumismaksut ja kanttiinitulot
Mainosmyynti
Hirviradan vuokraus riistanhoitoyhdistykselle
Erilaiset talkoot ja tempaukset
Kausimaksut:
o Aikuiset 60 € / kausi ja juniorit 30 €/kausi. (+ kilpaileville 10€ seuran jäsenmaksu)
o haulikkopuolella aikuiset maksavat harjoitusmaksuina sarjamaksut (25 kiekkoa) 2,50€/sarja
ja juniorit 1,50€/sarja

Hallinto
Jaosto koostuu yhdeksästä jäsenestä, kuusi haulikkopuolelta, kaksi ilma-ase- ja yksi practical-puolelta. Jaosto
kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.
Vastuuhenkilöt:
puheenjohtajaErkki Kaustinen
sihteeri
Mika Latvala
varapuheenjohtaja
Pekka Puumala
Rahastonhoitaja
Juha Myllymäki
Ratavastaava
Risto Paavola
Nuorisovastaava
Mika Tastula
Tiedotusvastaava
Timo Vapola

HIIHTOJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Uusien ohjaajien rekrytointi ja koulutus.
Harrastajamäärien pitäminen ennallaan ja lisääminen. Nuorten pitäminen hiihdon parissa. Olosuhteiden
kehittäminen, jotta hiihdosta saadaan houkuttelevampaa. Nuorten hiihtäjien leiritys. Viestijoukkueet.
Koulujenvälisten kisojen järjestäminen. Laturetken järjestäminen.
Toiminnan saaminen taloudellisesti sellaiseksi, että voidaan tukea nuoria hiihtäjiä.
Kilpailutoiminta
Järjestettävät kilpailut:
Kaustisen kisat 25.1.2020
KP-Cup / pm-kisat 2.2.2020
Hopeasompahiihdot keskiviikkoisin
Perhonjokilaakso-cup
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Mahdollisimman paljon osallistujia kisoihin. Viestijoukkueiden saaminen useisiin kilpailuihin.
Jaosto maksaa kisoihin osallistumiset kansallisiin ja SM-kisoihin.
Valmennus ja koulutus
Hiihtokoulu kerran viikossa, ohjaajina seuran aktiivihiihtäjät. Uusia ohjaajia.
Leirin järjestäminen nuorille hiihtäjille, kuten aikaisempina vuosina on ollut. Piirileirille aktivoiminen.
Voitelukoulutus ja opastus.
Uusia ohjaajia tarvitaan ja halukkaita koulutetaan.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Retkihiihto, aikuistennaisten hiihtokoulu, hiihtokoulu maanantaisin, hopeasompahiihdot joka keskiviikko,
koulujenväliset hiihtokilpailut yhteistyössä koulujen kanssa.
Jaosto osallistuu liikuntapalvelusopimuksen mukaisten tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien
mukaan.
Varainhankinta
Jaoston varat muodostuvat seuraavasti:
kilpailujen osallistumismaksut ja kioskimyynti, hiihtopassit, tempaukset ja talkoot, mainostulot.
Hallinto
Jaostossa on yhdeksän jäsentä ja yksi kunniajäsen, jaosto kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa.
Vastuuhenkilöt: Puheenjohtaja, hallituksen jäsen, tiedottaja, hiihtokoulun vastaava

JALKAPALLOJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Jaoston tavoitteena on kehittää toimintaa yhdessä muiden jaostojen kanssa. Pelaajien vanhempia
aktivoidaan mukaan joukkueiden ja jaoston toimintaan. Järjestetään valmentaja- ja pelinohjaajakoulutusta.
Lisätään yhteistyötä lähiseurojen kanssa, mahdollisesti yhteisjoukkueen perustaminen P07 joukkueella.
Jalkapallon harrastusolosuhteita kehitetään yhdessä kunnan kanssa, mm vauhdittamalla uusien
jalkapallomaalien hankintaa. Hankitaan uusia harjoitustarvikkeita, esimerkiksi palautusseinä. Tavoitteena
on perustaa uusia joukkueita ikäluokkiin 2014-2015 syntyneet.
Kilpailutoiminta

•

Juniorijoukkueet osallistuvat oman ikäluokan piirisarjaan.

•

P07 ja P08 kotipelit 1 x viikossa.

•

Muut juniorijoukkueet pelaavat piirisarjan turnausmuotona.
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•

KP-V Remix osallistuu naisten kolmoseen tai 8v8 sarjaan, heillä on kotipeli kerran viikossa tai
vähintään yksi kotiturnaus

•

Muut juniorijoukkueet järjestävät mahdollisuuksien mukaan yhden piirisarjaturnauksen.

•

Syksyllä 2020 järjestetään mahdollisesti turnaus (päätetään alkuvuodesta)

Valmennus ja koulutus

•

Koulutettuja valmentajia tällä hetekellä 9 kpl, joilla seuraavan tason koulutus:

◦

4 kpl E-tason koulutus

◦

4 kpl D-tason koulutus

◦

1 kpl C-tason koulutus
Valmentajia kannustetaan päivittämään / hankkimaan lisäkoulutusta.

•

Jaosto tukee koulutuksia rahallisesti harkinnan mukaan.

•

P07 joukkue on valittu palloliiton huuhkajatapahtumaan. Joukkueen valmentajat saavat
lisäkoulutusta ja pelaajat valmennusta. Huuhkajatapatuma jatkuu myös vuonna 2020.

•

Tarkoitus on järjestää myös pelinohjaajakoulutus Kaustisella ennen kuin jalkapallokausi 2020 alkaa.

Valmennus ja koulutus
Joukkueet harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa. Valmennuksesta vastaavat:

◦

KP-V Remix: Juho Viiperi

◦

P07: Teijo Koivukoski

◦

P08: Timo Stenman, Jarno Lyytikäinen

◦

P09: Jarno Lyytikäinen

◦

P10-P11: Jarno Lyytikäinen, Sari Stenman

◦

P12-P13: Joonas Teirikangas, Arto Seppä

◦

T09-T10: Markus Palosaari, Heino Känsäkangas, Antti Nevala, Jarno Ylipihlajamaa

◦

T11, T12, T13: Antti Vintturi, Jarno Koskinen

Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Kaikki lapset ja nuoret ovat tervetulleita harjoituksiin. Jos pelaaja osallistuu peleihin tai turnauksiin,
edellyttää se lisenssin hankintaa ja seuran jäsenmaksun suorittamista.
Tällä hetkellä harrastajia on reilut 170kpl. Joukkueet harjoittelevat tällä hetkellä 1-2 x viikossa.
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Perinteeksi muodostunut jalkapallokoulu järjestetään kesäkuussa 2020.
Jalkapallojaosto osallistuu tarpeen mukaan liikuntasopimuksen puitteissa järjestettäviin tapahtumiin.

Varainhankinta

•

Turnauksien järjestäminen sekä kioskimyynti

•

Kausimaksut, joilla katetaan lisenssit, harjoitusvuorojen, turnausten, pelien, tuomareiden
kustannukset.

•

Jalkapallokoulun järjestäminen

•

Talkoot

•

Sponsorituotot

Hallinto
Jaosto kokoontuu 4-5 x vuodessa.
Puheenjohtaja: Pasi Ahlsved
Jäsenet: Pekka Puumala, Timo Stenman, Sari Stenman, Markus Palosaari, Jonna Kola, Joonas
Teirikangas, Päivi Westerholm

FUTSALJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Harrastajamäärän nostaminen 130:een lisenssipelaajaan. Kaksi aikuisjoukkuetta vähintään
valtakunnallisella tasolla, juniorijoukkueilla vähintään yksi aluemestaruus. Katsojamäärien keskiarvojen
pitäminen vähintään samalla tasolla (naisilla 100, miehillä 200). Talous pidetään ylijäämäisenä. Lisätään
yhteistyötä muiden jaostojen kanssa.
Kilpailutoiminta
Miehillä ja naisilla kotiotteluiden järjestäminen. Miesten, sekä naisten kakkosjoukkueet ja juniorijoukkueet
pyrkivät järjestämään vähintään yhden kotiturnauksen.
Kaikki joukkueet maksavat kilpailu- ja turnausmaksut liitolle.
Valmennus ja koulutus
Kaikille pelaajille järjestetään 1-2 harjoituskertaa viikossa syys- huhtikuun välisenä ajanjaksona.
Valmentajina toimivat:
P10 Sari Stenman ja Jarno Lyytikäinen
P12 Timo Stenman ja Jarno Lyytikäinen
P13 Teijo Koivukoski
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Etu pinkit Juho Viiperi ja Pasi Ahlsved
Etu Juho Viiperi ja Pasi Ahlsved
Vetämättömät Teijo Saarikettu
Monkulat Juho Koivukangas ja Jussi Mikkola

Tavoitteena järjestää viikonlopun kestävä futsal-leiri syksyllä 2020.
Valmentajia pyritään kouluttamaan 3-5 mahdollisuuksien mukaan.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Juniorijoukkueiden ja toisen miesjoukkueen harjoitukset ovat kaikille avoimia, jonka vuoksi kuuluvat
liikuntasopimuksen piiriin.
Lapsille ilmainen futsal-koulu järjestetään syys/talvilomaviikoilla. Osallistujia näissä 25-30 lasta.
Jokaiseen yhteisesti järjestettävään liikuntatapahtumaan pyritään saamaan vähintään yksi toimintapiste.
Varainhankinta
Jaoston tulot tulevat mainostuotoista, lipunmyynnistä, kahvioista, talkoista ja kausimaksuista.
Hallinto
Jokaisesta joukkueesta on yksi edustaja jaostossa (7 jäsentä), joka kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

JUDOJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Judon harrastajamäärät ja ryhmäkoot pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla. Kilpailuissa tavoitellaan
mitaleja alueellisella tasolla. Taloudellisesti pyritään positiiviseen tulokseen.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoimintaa pyritään tukemaan maksamalla osallistumismaksut kilpailuihin. Itse ei järjestetä kilpailuja.
Valmennus ja koulutus
Harjoitukset ja niiden sisältö pyritään suunnittelemaan niin, että kaikilla lajista kiinnostuneilla on
mahdollisuus kehittyä. Harjoitusten toteuttamisessa pyritään huomioimaan sekä kilpailijoiden että,
harrastajien tarpeet sekä lajiin liittyvät vyökoevaatimukset. Ohjatut harjoitukset järjestetään viikoittain
syyskuusta alkaen, toukokuuhun saakka.

Uusia judokoita pyritään houkuttelemaan lajin pariin peruskurssin kautta. Vuoden 2020 peruskurssi alkaa
syyskuussa. Kevään (2020) harjoitusajat vahvistetaan joulukuussa 2019 ja syksyn (2020) harjoitusajat
elokuussa 2020.
Ohjaajat:
Päivi Granbacka 3 kyu
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Teemu Kuorikoski 3 kyu
Sami Syrjälä 2 kyu
Kari Saari 1 kyu
Antti Kola 2 dan
Eetu Kola 3 kyu
Georgi Angelov 2 kyu
Ohjaajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Judon peruskurssi on kaikille avoin, lisenssi vaaditaan peruskurssille osallistuvilta lajin luonteen ja
vakuutusturvan vuoksi. Nappulajudoon voi osallistua ilman lisenssiä.
Jaosto osallistuu yhdessä kunnan kanssa järjestettäviin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
Varainhankinta
Judojaoston varat kertyvät kurssimaksuista sekä harjoitusmaksuista.
Hallinto
Jaosto kokoontuu kahdesti vuodessa. Jaoston kokoonpano määritellään seuran syyskokouksessa. Vuodelle
2020 jaoston jäsenmäärä tulee olemaan aikaisempia vuosia pienempi. Jaoston jäsenten roolit ovat:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen edustaja.

SALIBANDYJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Kilpailutoiminta
Miesten edustusjoukkue jatkaa sarjassa kaudella 2020. Pelaajia pyritään sitouttamaan toimintaan ja lisää
pelaajia houkutellaan joukkueeseen mukaan.
Jaoston junioritoiminta alkoi syksyllä 2019 yhden joukkueen voimin. Vuonna 2020 tavoitteena on aloittaa
uusi juniorijoukkue aktivoimalla innokkaiden pelaajien valmentajia mukaan ohjaajiksi ja huoltajiksi.
Valmennus ja koulutus
Edustusjoukkue harjoittelee kerran viikossa, valmentajana toimii Tommi Järvelä. Junioreille yritetään
järjestää kaksi harjoituskertaa viikossa. Juniorijoukkueen valmennuksesta vastaa Esko Järvelä. Mahdollisen
uuden joukkueen perustamiseen tarvitaan lisää ohjaajia. Ohjaajien koulutusta pyritään tukemaan jaoston
talouden sallimissa rajoissa.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Miesten harjoitusvuorolle ovat tervetulleita kaikki salibandystä innostuneet miehet. Harjoituksissa käynti ei
edellytä seuran jäsenyyttä eikä lisenssiä.
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Juniorijoukkue tekee tiivistä yhteistyötä Kaustisen vapaa-aikatoimen kanssa. Joukkueen yksi viikoittainen
harjoituskerta on samalla vapaa-aikatoimen sählykerho, johon kaikki halukkaat ala-asteikäiset lapset ovat
tervetulleitta maksutta.
Varainhankinta
Jaoston varat tulevat kausimaksuista, kotiturnausten kahvion myynnistä ja talkoista.

SUUNNISTUSJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2020
Lajin pariin pyritään aktivoimaan uusia ja harrastajia ja erityisesti kilpailujen järjestämiseen tarvitaan uusia
toimijoita mukaan.
Kilpailutoiminta
Jaosto järjestää Kansalliset suunnistuskilpailut kesällä
Seuran suunnistajat osallistuvat kauden 2020 aikana AM- ja SM-kilpailuihin sekä kansallisiin kilpailuihin ja
rastiviikoille. Jukolan ja Venlojen viestiin Rovaniemelle ilmoitetaan seurasta joukkueet osallistuja määrän
mukaan.
Lisäksi suunnistusjaosto järjestää kaudella 2020 iltarastit omien vuorojen mukaisesti, kyläviestin sekä yöcupin osakilpailun. Iltarasteilla, Jukolan ja Venlojen viestissä ei vaadita seuran jäsenyyttä eikä lisenssiä.
Valmennus ja koulutus
Suunnistusjaosto järjestää keväällä suunnistuskoulua aikaisempien vuosien tapaan, koulun vetäjinä
toimivat seuran suunnistajat avustajineen. Suunnistuskoulun avulla pyritään rohkaisemaan uusia ja
aloittelevia suunnistajia harrastuksen pariin. Suunnistuskouluun voivat osallistua kaikki lajista
kiinnostuneet. Osallistujan ei tarvitse olla seuran jäsen eikä suunnistuskouluun osallistujalta edellytetä
aiempaa kokemusta lajista.
Jaostolla on tarkoitus osallistua Kepsun järjestämään nuorille suunnattuun harjoitus ja leiritoimintaan.
Olemme myös mahdollisesti mukana järjestelyissä. Kulut katetaan omavastuilla ja jaoston budjetilla.
Jaosto tekee yhteistyötä perusopetuksen ja lukion liikunnanopettajien kanssa suunnistusopetuksen osalta.
Seuran ratamestarit, kartantekijät ja ohjaajat osallistuvat heille suunnattuihin koulutuksiin tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta

-

Suunnistuskoulu
yhteistyö perusopetuksen ja lukion kanssa suunnistusopetuksen osalta
Jaosto osallistuu tapahtumiin, joita järjestetään yhdessä Kaustisen kunnan kanssa
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Varainhankinta
Jaoston toiminta rahoitetaan kilpailujen ja iltarastien järjestämisellä. Kilpailujen osallistumismaksuista
laskutetaan osallistujilta omavastuuosuudet. Jaosto osallistuu erilaisiin talkoisiin.

YLEISURHEILU
Tavoitteet vuodelle 2020
Urheilualueen kehittämishankkeen pitäminen esillä, tähtäimenä pidemmällä ajanjaksolla uusi
urheilukenttä, joka täydentää kokonaisuutta.
Pysyminen ykkösliigassa (KP-V 2019 61. 111,5 pisteellä ja ainut Keski-Pohjalaisseura). Seuraliiga;
superliigassa 20 Suomen parasta seuraa, ykkösliigassa 50 seuraavaksi parasta.
Menestyminen valtakunnallisessa nuorisotoimintakilpailussa ja pysyminen oman piirin yhtenä kärkiseurana.
Valmentajien ja ohjaajien koulutuksen tukeminen; lasten ja nuorten ohjaajakoulutukset ja korkeammat
tuomarikoulutukset (2019 sm-viesteihin suoritettiin 4kpl lajijohtajana toimimiseen oikeuttavia,
tuomarikoulutus 3 tason koulutuksia). Ohjaajien määrän kasvattaminen.
Urheilijoiden valmennus- ja leiritoiminnan tukeminen (Urheilijasopimus). Koulutustilaisuuksien
järjestäminen yhteistyössä Kepyn, KepLin ja SULin kanssa.
Moukarikarnevaalien uusi aikakausi; leiriläisten määrän kasvattaminen 10 leiriläisellä (painopiste uusien
hankinnassa ruotsinkielisellä alueella), leirin sisältöön panostaminen.
Tähtiseura vaatimusten mukainen toiminta sekä toiminnan kehittäminen.
Salivuorojen vähentymisen takia toiminnan ja harjoitusten tehostaminen ja kehittäminen.
Kouluyhteistyön ylläpitäminen (tempaukset, liikuntapäivät, koulujen väliset yu-kisat).
Uusien jäsenten saaminen seuraan, jotta päästään asetettuun tavoitteeseen (visio: v. 2023 700 jäsentä)
Toiminnasta viestittämisen tehostaminen.
Yhteistyö seuran kaikkien jaostojen kanssa.
Kilpailutoiminta
Moukarin Talvi-SM kilpailut, Moukarikarnevaalit, Heittokilpailut x 4, Seuracupin osakilpailu ja kahdet
hallikilpailut (kevät, syksy)
Kilpailuihin osallistuminen:
-Aluemestaruuskilpailut
-PM-kisat ja -viestit
-Huipentumat
-Piirimaastot ja –maantieviestit
-SM-kisat (joukkueet/yksilöt)
- Seuracup
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Valmennus ja koulutus
Urheilijoilla on mahdollista käydä seuran järjestämissä ohjatuissa harjoituksissa neljä kertaa viikossa:
Maanantaisin Kepyn vuorolla fysiikka treenit (Olli Ali-Haapala)
Keskiviikkona lajiharjoitukset (Eri ohjaajilla, paikalla vähintään kaksi ohjaajaa)
Torstaina juoksun tekniikka harjoitukset (Niina Kivinen)
Perjantaina Sisut ja Elmot (Minna Läspä ja muita ohjaajia vaihtelevalla kokoonpanolla)
Leiritykset:
-Piirileiritys; Leiritys on Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen yhteinen ja järjestetään
Kuortaneen urheiluopistolla. Leiritykseen voivat hakea vuosina 2006-2002- syntyneet urheilijat. Vuonna
2006 syntyneiltä edellytetään A-luokan tulosta, muuten tulosraja on B-luokka.
-ANMJ-leiritys; 14-18-vuotiaat, kutsu kehitystaulukon mukaan
-NMJ-leiritys; 17-19-vuotiaat ja heitoissa 18-20-vuotiaat. Tämän ikäluokan ulkopuolelta urheilija on valittu
leiritykseen ainoastaan, jos hän on saavuttanut vähintään NEM-ryhmään vaaditun tulosrajan.
Valmentajien, ohjaajien koulutus:
- I-tason lasten yleisurheiluohjaajatutkinto (jaosto tukee)
- I-taso nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto (jaosto tukee)
-II-taso nuorisovalmentajatutkinto (jaosto tukee mahdollisuuksien mukaan)
-III-taso valmentajatutkinto (jaosto tukee mahdollisuuksien mukaan)
-Tuomarikoulutus (jaosto tukee)
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
-Taapero, Liikkis, Sisut ja Elmot (kevät ja syksy), vähintään 12x/kausi (osallistujia n. 60-80)
-Koululaisten yu-kisat, 1x (osallistujia 120-150)
-Kesän viikkokisat Neste Gamesit, 12x (osallistujia 60-80)
-Osallisuminen koulujen järjetämiin yu-päiviin (osallistujia 30-40)
Varainhankinta
- Moukarikarnevaalien mainosmyynti ja siihen liittyvä oheistoiminta
-Eri ryhmien kausimaksut; Taapero ja Liikkis 20€ ja Sisut sekä Elmot 50€,
-Neste Games –aktiivisuuspassi 20€ (vapaaehtoinen)
-Halli- ja heitto-kisojen osallistumismaksut 10€/osallistuja, jälki-ilmoittautuminen
20€/osallistuja ja kioskitulot
- Tempaukset ja talkoot
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Hallinto
-Tuleva yu-jaosto 4-5hlöä, kokoontuu n. 6x/vuosi.
-Karnevaalitiimi, kokoontuu tarvittaessa ja useammin karnevaalien lähestyessä.
BINGOTOIMIKUNTA
Tavoitteena on turvata bingotoiminta tulosta parantamalla. Bingon toiminnasta tiedotetaan paikallislehden
lisäksi seuran kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Bingo järjestetään joka sunnuntai kello 19.00,
poikkeuksena juhlapyhät. Bingosta saatu tuotto käytetään nuorten liikunnallisten harrastusten tukemiseen.

