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1.   JOHDANTO 
         Johtokunta suunnittelee jaostojen kanssa kauden 2016 toiminnan  
           ja talouden. 
       Sääntöjen mukaisesti seuran syyskokous hyväksyy suunnitelmat. 
 
2.   JOHTOELIMET  
       Johtokuntaan kuuluvat yhdeksi toimintavuodeksi valittavat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä kahdeksi toimintavuodeksi valittavat kuusi varsinaista jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet ovat 
erovuorossa vuosittain.  
 Jaostot: 

- yleisurheilujaosto, jonka sisällä toimii toimitsijaryhmä 
- luistelujaosto 
- hiihtojaosto 
- kunto- ja saappaanheittojaosto  

   Johtokunta valitsee tarvittavat työryhmät ja toimikunnat. 
 
3.    JÄSENISTÖ 
        Seuran jäsenmäärää pyritään kasvattamaan johtokunnan aktiivisella toiminnalla  
          ja tiedotusta lisäämällä. Erityinen huomio kohdistetaan nuorempiin ikäluokkiin.  
 
4.    KOKOUKSET 
   Johtokunta pyrkii kokoontumaan kauden aikana 6–8 kertaa tai tarpeen vaatiessa. 
        Johtokunta huolehtii sääntöjen edellyttämien kokousten pitämisestä. 
 
5.    TOIMIPAIKAT 
        Seuran suurimmat kokoukset pidetään kaupungilta varatuissa tiloissa.  
       Pienet kokoukset pidetään seuran vuokraamassa toimitilassa. 
 
6.    KOULUTUSTOIMINTA 
        Johtokunta pyrkii järjestämään jaostojen kanssa koulutustilaisuuksia ja 
        kilpailutuomarikoulutusta. 
 
7.    KILPAILUTOIMINTA JA KUNTOLIIKUNTA 

Pyrimme järjestämään vuonna 2016 kuudet Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut: 
yleisurheilun SM-hallikilpailut (20.–21.2.), vapaan hiihtotyylin sprintit ja pitkät matkat 
(12.–13.3.), viestijuoksut (11.6.) ja maantiekympin (27.8.). Vielä ovat myöntämättä 
SM-rullahiihdot ja -luistelut sekä SM-tiekävelyt.  

        Kunto-Pirkkojen hiihto-, luistelu- ja yleisurheilujaostot järjestävät kansallisia kilpailuja.  
        Kilpailukalenteri julkaistaan jäsenlehdessä ja seuran nettisivuilla (www.kuntopirkat.fi). 
       Seuran jäsenet osallistuvat yleisurheilun SM-, PM-, EM- ja MM-kisoihin.  
        Hiihdossa ja luistelussa jäsenet osallistuvat SM-kisoihin.  

http://www.kuntopirkat.fi/


 

        Lisäksi urheilijamme osallistuvat moniin kansallisiin kilpailuihin, myös 
saappaanheittokilpailuihin.  
 Kuntoliikunnan osuutta toiminnassa pyritään lisäämään.  
       Kuntojaosto järjestää muiden jaostojen kanssa harjoitusiltoja.   
 
 Lisäksi seura järjestää: 

- aikuisten urheilukouluiltoja 
- saappaanheittoharjoituksia ja -kilpailuja 
- touko–elokuussa yhdet johdetut harjoitukset kuukaudessa 
- talvella yhdet hallikilpailut Pirkkahallissa 
- Kaupin vitonen maastojuoksuna keväällä 
- Bruunon kisat heinäkuussa 
- Hyvä Ikä 2016 -messujen liikuntatorin 

 
8.    TIEDOTUSTOIMINTA 
        Sisäisen tiedottamisen selkärankoja ovat seuralehti Kuntopirkkalainen ja  
          kotisivut (www.kuntopirkat.fi). 
 Seura pyrkii lisäämään Facebook-viestintää. 
        Ulkoisen tiedottamisen tärkeimmät kanavat ovat seuran kotisivujen lisäksi SAULin   
Ikiliikkuja-lehti ja SAULin nettisivut.    
        Aamulehden seurat -palstaa ja tapahtumakalenteria käytetään paikalliseen  
 tiedottamiseen. 
 
9.     EDUSTUKSET 

Kunto-Pirkat ry jatkaa Suomen Aikuisurheiluliiton, Hämeen Seudun Yleisurheilun, 
Suomen Luisteluliiton ja Suomen Saappaanheittoliiton jäsenenä. 
Yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa pyritään lisäämään. 

 
10.   TALOUDELLINEN TOIMINTA 
         Seuran suurimmat menot aiheutuvat kilpailutoiminnasta. Muita kuluja ovat       
 toimisto- ja vuokrakulut sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset.  
        Tulot muodostuvat jäsenmaksuista, kilpailumaksuista, yritystuista, 
kaupunginavustuksesta ja satunnaisista tuloista. 
 
11.   YHTEENVETO 
         Johtokunta toivoo ja myös uskoo, että onnistumme tulevanakin vuonna säilyttämään   
         paikkamme Suomen Aikuisurheiluliiton parhaana seurana.   
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