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KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
TAVOITTEET VUODELLE 2021:
Tavoitteet on laadittu seuravastaavan aloittaman toimintakäsikirjan, Minna Anttilan TAMK:n YAMopintojen strategiatehtävän sekä syksyllä 2020 teetetyn seuran kehittämiskyselyn pohjalta.
Toiminnan pohjana seurassa ovat kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys.
Seuran tavoitteena on uusia liikkujia aktivoimalla kasvattaa liikkujamääriä ja tarjota monipuolisia harrastusja kilpailumahdollisuuksia. Uusien jäsenten hankintaa tehostetaan tiedottamalla
harrastusmahdollisuuksista. Painotus tulee olemaan matalan kynnyksen liikuntatarjonnassa.
Liikunta- ja urheilupaikkoja parannetaan sekä pyritään vaikuttamaan alueiden kehittämiseen ja
kunnossapitoon.
Kilpailupuolen tavoitteena on, että seuralla on vuonna 2021 edustajia kansainvälisellä tasolla sekä SMmitalisteja. Kaustinen järjestää Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestin vuonna 2022. Viestin suunnittelu ja
ennakkovalmistelut tehdään pääosin vuoden 2021 aikana.
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 tavoitteisiin liittyviä
kehittämishankkeita.
Seuran toiminnan avoimuuteen kiinnitetään huomiota, hallinto on avointa ja seuran sisäistä tiedottamista
tehostetaan. Tiedottamista keskitetään seuran nettisivuille missä myös kokousmuistiot julkaistaan. Hallitus
toimii aktiivisesti sekä kokoontuu säännöllisesti, 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.
Järjestetään kaksi teemapäivää vuoden aikana, esimerkiksi ystävänpäivä. Teemapäivillä pyritään
houkuttelemaan seuran toimintaan ja harrastuksiin uusia henkilöitä. Pääpaino teemapäivissä matalan
kynnyksen liikunnalla.
Seuralle tehdään toimintakäsikirja, jonka avulla selkeytetään toimintaa ja vastuita sekä avataan
päätöksentekoprosessia. Toimintakäsikirja tulee olemaan apuna myös arvioinnissa ja kehittämistyössä.
Seuralle laaditaan toimintamalli, kuinka häirintää sekä epäasiallista käytöstä ehkäistään ja kuinka toimitaan
niitä kohdatessa. Toimintakäsikirja ja toimintamalli tulevat kotisivuille julkisesti kaikkien nähtäville sekä sitä
jalkautetaan seuraan.
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. Seura on yhteistyössä Kaustisen kunnan ja alueen muiden
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harrastustoimintaa tuottavien tahojen kanssa kehittämishankkeen haussa ”Harrastamisen Suomen
malliksi”, jonka tavoite on toteuttaa harrastustoimintaa koulupäivän aikana ja välittömästi koulupäivän
jälkeen.
Seura pyrkii edistämään vähävaraisten lasten liikuntaharrastusta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Seura ottaa osaa hankkeeseen, jossa kimppakyyteillä pyritään tarjoamaan liikuntamahdollisuuksia
sivukylillä asuville perheille ja tätä kautta helpottamaan harrastuksiin kulkemista.

Tiedonkulkuprosessi
Joka jaostolla
nettisivuvastaava, joka
laatii
tapahtumailmoituksen

KP-V:n nettisivujen
kautta jaetaan face +
insta

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.
Mittarit:
Kokousmuistioiden julkistaminen
Kerran vuodessa valmentajien ja ohjaajien yhteistapaaminen
Harrastajamäärät/ jäsenmäärä
Teemapäivät
Matalan kynnyksen liikkujat
Asiakaskysely
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VOIMISTELU (hallitus)
Tavoitteet vuodelle 2021
Harrastajia pyritään saamaan lisää niin, että he ovat kausimaksun ja sen kautta myös jäsenmaksun
maksaneita ja näin ollen sitoutuneita liikkujia. Lisäksi kuitenkin pidetään kertamaksu 6 euron hintaisena
kaikille ikäryhmille. Jumpparyhmät kokoontuvat pääasiallisesti urheilutalolla sekä sen ulkoilumaastoissa
(ulkoilutelineet ja portaat). Puumalan koulun salia hyödynnetään jatkossa eri ryhmien toiminnassa.
Keväälle suunnitellaan juoksukoulua. Kevät ja syksykausina pyritään järjestämään vähintään kolme eri
ohjaajan vetämää tuokiota viikossa. Kesällä tilanteiden salliessa järjestetään jumppaa, jossa kertamaksu
olisi hieman alhaisempi normikauteen verrattuna. Toiminnan pääpaino pysyy edelleen aikuisten
perusjumpparyhmissä. Muunlainen toiminta (erityisryhmät) vaatisi ohjaajalta tarkempaa suuntautumista,
jotta ohjaus olisi tarkoituksenmukaista ja turvallista.
Taloudelliset tavoitteet on luotuna ensi vuoden budjettisuunnitelmaan. Tavoitteena on pitää budjetti
hieman plussan puolella.
Koulutus
Ohjaajilla on mahdollisuus osallistua seuran tukemana ohjaamista edistävään koulutustoimintaan (esim
jumppapäivät muualla). Lisäksi he saavat käydä veloituksetta muiden oman seuran voimisteluohjaajien
jumpilla.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Jumppatoiminta kuuluu kuntasopimuksen alle. Jumpilla käy 5-20 harrastajaa/ kerta. Kauden aikana
keskimääräisesti käyntejä kertyy noin 500. Luvut perustuvat arvioihin viiden viikoittain pyörivän jumpan
kävijämääristä. Kaudella 2021 järjestetään vähintään 3 eri ohjaajan ohjaamaa viikkotuntia.
Varainhankinta
Osallistujamaksujen lisäksi varainhankintaa tehdään osallistumalla eri tapahtumiin muun muassa
festivaalikahviotyöhön. Jumppapäivillä, joita pyritään järjestämään vähintään 2 kertaa vuodessa,
houkutellaan toimintaan uusia jäseniä ja tätä kautta myös lisävaroja.
Hallinto
Voimistelujaostoa ei erikseen ole vaan toiminta on seuran hallituksen alaista. Vastuuhenkilöinä ovat Irina
Peltoniemi ja Minna Anttila. Irina vastaa tiedotuksesta ja on yhteyshenkilönä. Minna on seuran hallituksen
jäsen, Irina hänen varajäsenensä. Voimistelun vastuuhenkilöt yhdessä suunnittelevat toimintaa ja sen
markkinointia. He toimivat myös tiedonjakajina sekä välikäsinä muiden ohjaajien ja seuravastaavan sekä
seuran hallituksen välillä.
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AMPUMAJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
Harrastajamäärän kasvattaminen:
Tutustumispäivien järjestäminen ammuntalajeihin tyky-päivien ja polttareiden muodossa sekä vapaaaikatoimen järjestämässä lajien esittely-tapahtumassa.
Kilpailulliset tavoitteet:
Ilma-aseampujien osallistuminen Kultahippufinaaliin, sekä AM-kisoihin ja kansallisiin ja alueellisiin
kilpailuhin.
Haulikkolajeissa osallistuminen ja tavoitteellinen menestys AM- ja SM-kisoissa kaikissa sarjoissa.
Toimintaan liityyvät tavoitteet:
Nuorten ilmapistooliampujien harjoitusammuntojen jatkaminen ja tavoitteellinen nostaminen nuoria
ampujia tehoryhmiin.
Kruupakkan ampumarata-alueen kehittäminen edelleen, kunnossa pitäminen ja valmistautuminen kesän
SM-kisojen pitämiseen sekä Practical- ja Olympiatrap-radan tekemiseen lähitulevaisuudessa.
Valmennuksellisen toiminnan kehittäminen sekä seuran omilla että ampumaurheiluliitosta saatavilla avuilla.
Kilpailutoiminta
Vuodelle 2021 on saatu järjestettäväksi Kansallinen 1-trap SM-kilpailut yleisissä luokissa elokuussa. Tämän
lisäksi järjestetään neljät 1-trap ja A-trap kilpailut, kilpailuista kaksi on iltakilpailuja.
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
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. 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.
Kannustetaan nuoria pyrkimään ja osallistumaan valtakunnalliseen tehoryhmä- ja maajoukkuetoimintaan.
Pyritään mahdollisuuksien mukaan kouluttamaan uusia valmentajia ja ohjaajia, tuomarikoulutuksiin
osallistutaan tarpeen mukaan.
Kunnan liikuntasopimus
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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:
puheenjohtaja
Erkki Kaustinen
sihteeri
Mika Latvala
nuorisovastaava
Pekka Puumala
Rahastonhoitaja
Juha Myllymäki
Ratavastaava
Mika Tastula
Tiedotusvastaava
Timo Vapola
Jäsen
Ann-Helen From
Jäsen
Claes-Göran Granö

HIIHTOJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
Uusien ohjaajien ja toimihenkilöiden rekrytointi ja koulutus, huomioiden 2022 maakuntaviesti huomioiden.
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 2.1.2021
Hopeasompahiihdot keskiviikkoisin
Perhonjokilaakso-cup
Kilpailuihin osallistuminen:
Nuorten sarjoihin pyritään lähettämään mahdollisimman paljon edustajia. Jaosto lähettää kilpailijoita
piirimestaruus ja Hopeasompa- loppukilpailuihin sekä SM-kisoihin.
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Jaosto maksaa osanottomaksun kaikkiin kisoihin yleiseen sarjaan asti. Veteraanisarjoissa hiihtäjät maksavat
itse osanottomaksut.
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.
Toimihenkilöiden koulutus.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Lumiolosuhteet huomioiden retkihiihtotapahtuman järjestäminen, retkihiihtolatujen ylläpito harrastajille,
aikuisten hiihtokoulu, hiihtokoulu vuoden alusta niin kauan, kuin kelit sallivat, koulujenvälisten
hiihtokilpailujen järjestäminen.
Varainhankinta
Jaoston varat muodostuvat seuraavasti:
kilpailujen osallistumismaksut ja kioskimyynti, hiihtopassit, tempaukset ja talkoot, mainostulot, ensilumen
ladun hiihtomaksut.
Hallinto
Jaostossa on yhdeksän jäsentä ja yksi kunniajäsen, jaosto kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa.
Vastuuhenkilöt: Puheenjohtaja, hallituksen jäsen, tiedottaja, hiihtokoulun vastaava

JALKAPALLOJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
Jaoston tavoitteena on harrastajamäärän säilyttäminen n. 200 jäsenessä. Kauden aikana osallistutaan
piirisarjaan ainakin kolmella joukkueella ja pyritään tekemään parhaamme, rektyroida lisää valmentajia,
tulostavoitteessa pyritään positiiviseen lopputulokseen
Kilpailutoiminta
Järjestettävät kilpailut: Jokainen piirisarjaan lähtevä joukkue järjestävää kotiturnauksia ja viikottaisia peliiltoja, miten palloliitto sitten kauden päättääkin viedä läpi.
Kilpailuihin osallistuminen: 3 joukkuetta piirisarjaan sekä mahdollisiin turnauksiin ympäri Suomen.
Valmennus ja koulutus
Jalkapallovalmennusta palloilijoille. Tulevan kauden valmentajat:
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P ja T 14 – 15
T 11 - 13
P 12 - 13
P 10 - 11
T 9 – 10
P 8–9

Maria Stenman, Joonas Kivinen
Antti Vintturi, Päivi Westerholm, Jarno Koskinen
Joonas Teirikangas
Sari Stenman ja Ulla Järvelä
Markus Palosaari ja Antti Nevala
Jarno Lyytikäinen ja Timo Stenman

Valmennuksen puolella järjestetään starttikoulutus keväällä, johon seuran valmentajia pyritään saamaan
mukaan mahdollisimman monta. Jaosto osallistuu koulutuksen kustannuksiin.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Kaikki juniorijalkapalloilijat ja jalkapallokoulu kuuluvat kunnan liikuntasopimuksen piiriin. Järjestetään
kesällä jalkapallokoulu 2014-2017 syntyneille ja joukkueilla harjoituksia viikoittain, jonne kaikki ovat
tervetulleita.
Varainhankinta
Päätulon lähde koostuu turnausten kahvion tuotosta, talkoista, mainostuotoista. Kausimaksut ovat
joukkueilla keskimäärin 50 € + lisenssit.
Hallinto
Jaostoon kuuluu 1 hlö/joukkue. Kokouksia pidetään 4-6 kertaa vuodessa.

FUTSALJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
-

-

-

Pyrimme nostamaan harrastajamäärää 200 futsalpelaajaan, jotka tulevat
pelaamaan/harjoittelemaan KP-V:n riveissä. Tavoitteena on lisätä sarjassa pelaavia
joukkueita seitsemään joukkueeseen.
Aikuisten joukkueissa tavoitteena on, että vähintään kaksi joukkuetta jatkaa liiton
sarjoissa kaudella 2021-2022. Juniorijoukkueilla tavoitteena saada porukka pysymään
mukana ja pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen on etusijalla.
Taloudellisesti jaosto pyrkii olemaan jatkossakin voitollinen.

Kilpailutoiminta
-

Juniorijoukkueet sekä vähintään yksi miesten joukkue lähtevät alueellisiin sarjoihin (ent.
piirisarjat). Naisten joukkueet pyrkivät jatkamaan yksi joukkue Liigassa ja yksi joukkue
Ykkösessä. Jaosto maksaa osallistumismaksut Palloliitolle.

Valmennus ja koulutus
Ohjatut harjoitukset talvikaudella 1-3 kertaa viikossa.
-

Valmentajat
o Naiset: Juho Viiperi, Jarno Koskinen, Jarno Lyytikäinen, Teijo Saarikettu
o Miehet: Teijo Saarikettu, Jussi Mikkola, Juho Koivukangas
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o
o
o
-

2009-syntyneet: Jarno Lyytikäinen
2008-syntyneet: Timo Stenman
2007-syntyneet: Sami Salonen, Juho Koivukangas, Juho Viiperi

Kolme valmentajaa osallistuu Futsal C-valmennuskoulutukseen syksyllä 2020/keväällä
2021 (Juho Viiperi, Jarno Koskinen ja Jarno Lyytikäinen)
Lisäksi jaosto pyrkii järjestämään Futsal valmennukseen liittyvän Starttikoulutuksen (ent.
E-valmennuskurssi) Siihen tavoitteena saada jaostosta mukaan 10 osallistujaa.

Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
-

Miesten maanantain vuorolla saa käydä vapaasti pelailemassa.
Juniorijoukkueiden vuorolle on vapaa pääsy myös ja lisää junioreita mahtuu remmiin
mukaan.
Vuorot viikottain.
Pyrimme järjestämään talvilomaviikolla kaikille junioreille avoimen Futsal-koulun, joka on
osallistujille ilmainen.

Varainhankinta
-

Suurimmat tulot ovat mainostulot.
Futsaljaosto pyrkii myös osallistumaan aktiivisesti talkoisiin.

-

Futsaljaostoon kuuluu jokaisesta joukkueesta yksi jäsen.
o Tällä hetkellä kuusihenkinen.
Kokouksia järjestetään pelikauden aikana kaksi kappaletta.

Hallinto

-

JUDOJAOSTO
Ohjatut harjoitukset ovat judon osalta olleet pysähdyksissä Korona pandemian takia käytännössä
Maaliskuusta 2019 alkaen. Vallitsevassa tilanteesta ja lajin luonteesta johtuen ohjattua harjoituksia ei ole
turvallista näillä näkymin vielä vuoden alusta käynnistää. Realistista voisi olla, että pandemia voisi kesän
jälkeen mm. rokotteen valmistumisen myötä helpottaa ja ohjatut harjoitukset saataisiin käyntiin syksyllä
2021. Tällöin ohjatut harjoitukset ja niiden sisältö pyritään suunnitellaan niin, että kaikilla lajista
kiinnostuneilla on mahdollisuus kehittyä. Harjoitusten toteuttamisessa pyritään huomioimaan sekä
kilpailijoiden että, harrastajien tarpeet sekä lajiin liittyvät vyökoevaatimukset. Ohjatut harjoitukset pyritään
käynnistämään syyskuussa.
Uusia judokoita pyritään houkuttelemaan lajin pariin peruskurssin kautta. Vuoden 2021 peruskurssi on
suunniteltu alkavan syyskuussa. Syksyn (2021) harjoitusajat vahvistetaan elokuussa 2021.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoimintaan tuetaan maksamalla kilpailuihin osallistuvien osanottomaksut.
Yhteistoiminta lähiseuroihin
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Pandemia tilanne huomioon ottaen;
-

Judokoita kannustetaan käymään myös lähiseurojen harjoituksissa ja vastavuoroisesti lähiseurojen
jäsenet ovat tervetulleita KP-V judojaoston harjoituksiin (satunnaisesti harjoituksiin osallistuvien
lähiseurojen jäsenille KP-V:n harjoitukset ovat maksuttomia).

-

Osallistutaan lähiseurojen järjestämille leireille, ollaan mukana LS- Tehotiimitoiminnassa ja
järjestetään judotapahtumia mihin lähiseurojen judokat voivat osallistua.

Hallinto
Päivi Granbacka 3 kyu
Teemu Kuorikoski 3 kyu
Kari Saari 1 kyu
Antti Kola 2 dan
Judojaoston puheenjohtajana toimii Antti Kola (alkaen1.1.2021)
Judojaoston varapuheenjohtajana toimii Teemu Kuorikoski (alkaen 1.1.2021)
Judojaoston sihteerinä toimii Päivi Granbacka (jatkaa).
Judojaostoon kuuluu lisäksi Kari Saari, Teemu Kuorikoski ja Markku Uusivirta. Puheenjohtajan tao
varapuheenjohtajan ollessa estynyt judojaoston edustaja pyritään nimeämään KP-V:n hallituksen
kokoukseen erikseen.
Varainhankinta
Judojaoston varainhankinta koostuu pääasiassa harjoittelumaksuista. Lisäksi jaosto saa tuottoa
mahdollisesti muista järjestettävistä tapahtumista kuten leireistä.
Jaoston kuntalaisille tuottamat liikuntapalvelut
Nappulajudon kohderyhmään kuuluvat 5 - 7 -vuotiaat lapset. Judon peruskurssi taasen soveltuu
kouluikäisistä eläkeläisiin saakka. Kummankin em. ryhmän harjoituksiin voi osallistua ilman aikaisempaa
lajitaustaa, eikä ryhmiin kuuluminen edellytä seuran jäsenmaksun maksamista. Peruskurssi järjestetään
syys- ja nappulajudo kevätkaudella. Nämä ryhmät ovat judojaoston osalta osa seuran kuntalaisille
tuottamia liikuntapalveluita. Ryhmät pyritään käynnistämään pandemia tilanteen helpotuttua.

SALIBANDYJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
Kilpailutoiminta
Miesten edustusjoukkue jatkaa sarjassa kaudella 2021. Pelaajia pyritään sitouttamaan toimintaan ja lisää
pelaajia houkutellaan joukkueeseen mukaan. Vuonna 2021 seurassa jatkaa kaksi juniorijoukkuetta.
Valmennus ja koulutus
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Edustusjoukkue harjoittelee kerran viikossa, valmentajana toimii Tommi Järvelä. Junioreille järjestetään
kolme harjoituskertaa viikossa.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Miesten harjoitusvuorolle ovat tervetulleita kaikki salibandystä innostuneet miehet. Harjoituksissa käynti ei
edellytä seuran jäsenyyttä eikä lisenssiä.
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
JAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Tavoitteet vuodelle 2021
Lajin pariin pyritään aktivoimaan uusia harrastajia, erityisesti iltarasti-/omatoimirastikävijöiden saaminen
mukaan myös kilpailutoimintaan. Säilytetään valmius järjestää kansallisia ja AM-kilpailuja. Kilpailujen
järjestämiseen kaivataan uusia toimijoita mukaan. Järjestetään aloittelijoille (lapset/aikuiset) suunnattua
suunnistuskoulua.
Kilpailutoiminta
Jaostolla on järjestettävänä AM-erikoispitkän kilpailu vuonna 2021. Lisäksi voidaan järjestää kansallinen
sprintti.
Seuran suunnistajat osallistuvat kauden 2021 aikana AM- ja SM-kilpailuihin sekä kansallisiin kilpailuihin ja
rastiviikoille. Jukolan ja Venlojen viestiin Rovaniemelle on ilmoitettu seurasta 2+2 joukkuetta. Jaosto
maksaa AM- ja SM-kilpailuiden sekä viestien osanottomaksut. Kansallisissa jaosto maksaa yleisten sarjojen
(H/D21) sekä lasten ja nuorten osallistumismaksut. Muissa sarjoissa seura perii vuoden lopussa
osallistumismaksuista omavastuuosuuden (jaoston päätöksen mukaisesti, yleensä 50 %). Rastiviikkojen
osallistumismaksuja jaosto ei maksa.
Valmennus ja koulutus
Seurojen yhteisiä valmennuspäiviä on suunniteltu talvelle 2020-2021.
Seuran ratamestarit ja kartantekijät osallistuvat heille suunnattuihin koulutuksiin tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan.
Jaosto tekee yhteistyötä perusopetuksen ja lukion liikunnanopettajien kanssa suunnistusopetuksen osalta.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Liikuntasopimukseen kuuluvaa harrastustoimintaa on mm. iltarastit, omatoimirastit ja vasta-alkajien
suunnistuskoulu.
Varainhankinta
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Jaoston toimintaa rahoitetaan kilpailujen ja iltarastien järjestämisellä sekä osallistumalla talkoisiin
(festivaalit ym.). Lisäksi kilpailujen osallistumismaksuista laskutetaan omavastuuosuudet.
Hallinto
Jaosto kokoontuu puheenjohtajan koollekutsumana tarvittavin väliajoin.
Jaoston kokoonpano:
Juha Lerssi (pj)
Jori Känsäkoski (siht.)
Vesa Peltoniemi (iltarastit)
Krista Änäkkälä (tiedotus)
Tauno Pajukangas (kartat)
Sami Löfbacka (lapset ja nuoret)
Sakari Känsälä
Jenni Termonen

YLEISURHEILUJAOSTO
Tavoitteet vuodelle 2021
Pärjääminen seuraliigassa, ykkösliiga tavoitteena: 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. Ohjaajien määrän kasvattaminen.
Urheilijoiden valmennus- ja leiritoiminnan tukeminen (Urheilijasopimus, päivitetty kaudelle
2020 ->).
Koulutustilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä Kepyn, KepLin ja SULin kanssa.
Moukarikarnevaalit pyritään järjestämään perinteisesti.
Tähtiseura vaatimusten mukainen toiminta sekä toiminnan kehittäminen.
Kouluyhteistyön ylläpitäminen (tempaukset, liikuntapäivät, koulujen väliset yu-kisat).
Uusien harrastajien saaminen mukaan yleisurheilun pariin. Harrastajamäärät laskeneet
rajusti, etenkin nuorimmissa ikäluokissa.
Toiminnasta viestittämisen tehostaminen.
Kilpailutoiminta
Järjestettävät kilpailut:
Seuracup osakilpailua haetaan, ehdessä VetUn kanssa, yksi kansallinen kisa yhdessä VetU kanssa.
Heittokisoja Nikulassa järjestetään lyhyelläkin varoitusajalla. Hallikisat on haettu keväälle 27.3.2020.
Moukarin talvimestaruuskilpailut 6.3.2021
Jaosto kannustaa osallistumaan etenkin seuraaviin kilpailuihin (maksaa myös osanottomaksut)
-

Piirihuipentumat
Aluemestruuskisat
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-

SM-kisat, (joukkueet/yksilöt)
Piirimaastot ja -maantieviestit
PM-kisat ja -viestit

Valmennus ja koulutus
Ohjattuja harjoituksia jaosto pitää kahdesti viikossa. Ohjatut harjoitukset ovat sisu-/elmoryhmien keskiviikkoinen lajitaitoharjoitus, ja taapero/liikkis harjoitukset perjantaisin.
Muutaman kerran vuoden aikana järjestetään muitakin ohjattuja harjoituksia, kun saadaan
ohjaajia/valmentajia paikalle (esim. Lokakussa 20 pidetty keihäänheittoharjoitus).
Piirileirin ja ANMJ-leirien kouluttajamaksun maksaa jaosto. NMJ leiritykseen kutsutuille
jaosto korvaa 80€ (=piiri-/anmj-leirin koulutusmaksu) esim matkakuluna.
Jaosto tukee mahdollisuuksien mukaan kaikkiin ohjaajakoulutuksiin haluavia.
Kunnan liikuntasopimukseen kuuluva harrastustoiminta
Varainhankinta

Taapero, Liikkis, Sisut ja Elmot (kevät ja syksy), vähintään 12x/kausi (osallistujia n. 30-50)
Koululaisten yu-kisat, 1x (osallistujia 120-150)
Kesän viikkokisat Neste Gamesit, 12x (osallistujia 60-80)
Osallistuminen koulujen järjetämiin yu-päiviin (osallistujia 30-40)

-

Moukarikarnevaalien mainosmyynti ja siihen liittyvä oheistoiminta
Eri ryhmien kausimaksut: Kausimaksu on 8-12 vuotiailta 30€ syksy ja 30€ kevät, 13->
vuotiailta 50 € syksy ja 50 € kevät. Jos perheestä ilmoittautuu useampi kuin kaksi,
laskutetaan vain kaksi vanhinta!

-

Taaperot ja liikkis ovat 20€ syksy ja 20€ kevät

-

Neste Games –aktiivisuuspassi 20€ (vapaaehtoinen)

-

Halli- ja heitto-kisojen osallistumismaksut 5€/osallistuja, jälki-ilmoittautuminen
8€/osallistuja ja kioskitulot

-

Erilliset talkoot (esim. First Run Rock jne)

Hallinto
Pyritään saamaan jaostoon 6 jäsentä. Kokouksia järjestetään tarvittaessa, viestittelyä jaoston sisällä
viikoittain. Puheenjohtaja, Sihteeri, Kouluyhteistyövastaava, Taaperokoordinaattori.
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Kaustisen Pohjan-Veikot - Liikuntapalveluiden suunnitelma 2021
Tavoitteet:
Liikkujamäärien kasvattaminen
Uusien liikkujien aktivointi
Erityisryhmien liikuntapalveluiden tarpeiden kartoittaminen
Palveluiden arviointi käyttäjäkyselyn avulla

Periaatteet:
Palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä
Palveluiden hallinnoinnista ja organisoinnista vastaavat seuravastaava ja jaostot
Liikuntaryhmien ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä (pois lukien jumppien ohjaus ja kartoitustyö)
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tapahtumia
yhteensä

osallistujia
/kerta
0-6

Suunnitelma vuosi 2021
Hiihtokoulut

Ryhmien Ikäjakauma

10

35

Perhonjokilaakso-cup

1

30

Hopeasompahiihdot

10

35

Voitelukurssi

1

10

Retkihiihtotapahtumat

1

40

Hiihtokoulu aikuisille

5

10

Jalkapallo- Futsalkoulut

2

40

Jalkapallojoukkueet, 6 kpl

400

15

Taapero- ja liikkiskerho

30

45

Sisu- ja Elmoryhmät

60

35

Maantie- ja maastojuoksut

6

20

Yleisurheilun viikkokisat

12

50

Suunnistuskoulu

3

15

Iltarastit

6

70

Jumpat ja voimistelu

100

10

Nappulajudo

17

20

Judon peruskurssi

12

10

Valvotut Trap -harjoitukset

20

5

Tutustuminen eri lajeihin / höntsäily

30

15

Koulujenväliset hiihokilpailut

1

150

Liikuntakerhot kouluilla

16

8

Salibandy

120

20

Teemapäivät

2

50

Yleisurheilun koulujenväliset

1

150

866

888

724032 osallistumista

7-12

13-20 20-50 Yli 50

