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Vaajakosken Kuohu vuonna 2017 
 

Vuosi 2017  on Vaajakosken Kuohun  87. toimintavuosi. 

Toimivia jaostoja seurassa ovat paini-, seniori-, voimistelu- ja kestävyysjuoksujaostot. 

 

Vaajakosken Kuohun toiminnan perusta 
Seuran tarkoituksena on tarjota vaajakoskella ja lähiympäristössä asuville kaiken ikäisille ihmisille 

laadukasta ja kohtuuhintaista liikunnallista toimintaa ympäri vuoden. Toiminta pitää sisällään 

harraste ja kilpailutoimintaa ja sen kehittämisestä vastaa toimivat lajijaostot yhteistyössä seuran 

johtokunnan kanssa. 

 

Toiminta-ajatus 

Vaajakosken Kuohu ry:n toiminta-ajatuksena on vaajakoskelaisten ja lähiympäristössä asuvien  

hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla;  

- tuottamalla jäsenille liikunnan mahdollisuuksia seurassa harrastettavissa lajeissa.  

- tukea jäsenistön liikunta ja urheiluharrastusta  

- kehittää liikunnallista toimintaa kaikenikäisille tasapuolisesti ja luoda edellytyksiä 

harrasteliikunnan sekä kilpaurheilun eri muotojen mahdollisuuksille.  

- tehdä yhteistyötä muiden seurojen ja yhdistysten, lajiliittojen  ja eri liikuntajärjestöjen kanssa    

 

 

Vaajakosken Kuohun toiminnan arvot 

 

Toiminnan asenne  

Seuralla ja sen jäsenillä on positiivinen ja avoin asenne ihmisiä, asioita ja ilmiöitä kohtaan.  

Olemme vastuuntuntoisia, rehellisiä ja suvaitsevaisia. Kunnioitamme jokaista omana itsenään ja  

toivotamme toimintaamme tervetulleiksi kaikki kulttuuritaustasta riippumatta.  

  

Laadukkuus  

Kehitämme toimintaamme suunnittelemalla, toteuttamalla suunnitelmia sekä  

arvioimalla omaa toimintaamme jäsenistöä kuunnellen.   

  

Vaikuttavuus  

Seura on merkittävä alueellisen liikuntakulttuurin kehittäjä, joka pyrkii omalla toiminnallaan 

luomaan edellytyksiä liikuntakulttuurin kehittämiseen yhteiskunnassa. Näin toiminnallamme on 

myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

  

Paikallisuus 

Vaajakosken Kuohu on erityisesti vaajakoskelaista liikuntakulttuuria kehittävä yhdistys, jonka 

toimintaan osallistuvien ei kuitenkaan edellytetä olevan vaajakoskelaisia, vaan toiminta on avointa 

kaikille asuinpaikasta riippumatta. 

 

Päihteettömyys 

Seura edellyttää kaikilta toimintaansa osallistuvilta seuratoimijoilta päihteettömyyttä seuran 

järjestämissä tapahtumissa. 

 

 

   

  

 



Strategia  

  

1. Seura tukee liikunnan saralla yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävän liikunnan toteutumista 

vaajakosken alueella.  

  

2. Seuran toiminnassa näkyy jäsenten liikuntaharrastuksen tukeminen ja jäsenistön 

huomioonottaminen.  

  

3. Seuran toiminta ja sen asema on vakiintunut paikallisena toimijana.  

 Seurassa harrastettava toiminta kohdistuu lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Seura osallistuu myös  

muuhun järjestötoimintaan, jonka se katsoo vahvistavan ja tukevan omaa toimintaansa, sekä olevan 

sen periaatteiden mukaista.  

  

 

Toimintaympäristö 

Vaajakosken Kuohun toimintaympäristö on lähinnä Vaajakosken alue.   

 

 

Vuoden 2017 kehittämiskohteet  

- Jäsenmäärän lisääminen 

- Jäsenrekisterin saaminen ajantasalle 

- Harrastusmaksujen pitäminen kohtuullisena 

- Järjestetään koulutusta ja kannustetaan jäsenistöä osallistumaan koulutuksiin 

- Anotaan kilpailuja järjestettäväksi 

- Pyritään saamaan uusia yhteistyökumppaneita 

- Luettelo jäseneduista tehdään 

- Tehdään yhteistyötä eri seurojen, yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

- Seuran tunnettavuuden lisääminen ja panostetaan tiedottamiseen 

- Selkeytetään seuran organisaatiota ja vastuutetaan johtokunnassa ja jaostoissa toimivat 

henkilöt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VOIMISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

 

Toiminta-ajatus 

Vaajakosken Kuohun voimistelujaoston toiminta-ajatuksena on tarjota kaikille mahdollisuus tanssin 

ja voimistelun harrastamiseen, ikään, taitotasoon tai varallisuuteen katsomatta. Seuratoimijoidemme 

työ perustuu vapaaehtoisuuteen, kunkin omien voimavarojen mukaan. Toimintamme on 

harrastajalähtöistä, pyrimme tarjoamaan ”jokaiselle jotakin”. Toiminnan laatu on meille tärkeää, ja 

se taataan jatkuvalla koulutuksella. 

 

Voimistelujaoston toimialat 

Lasten ja nuorten harrastetoiminta 

Tarjoamme mahdollisuuden  monipuolisen liikunnan harrastamiseen kaiken ikäisille harrastajille.  

Ryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti kerran viikossa.  

Kaiken ikäisillä on mahdollisuus esiintymiseen voimistelujaoston tilaisuuksissa ja kouluikäiset 

pääsevät halutessaan kilpailemaan TUL:n ja Svolin tanssikilpailuihin. Tavoitteena on tarjota 

positiivisia kokemuksia ja unohtumattomia elämyksiä voimisteluliikunnan parissa. 

Pyrimme takaamaan kaikille turvallisen ympäristön liikunnan harrastamiseen. Tämä tarkoittaa 

sopivia ryhmäkokoja, turvallisia tiloja ja tarpeeksi ohjaajia per ryhmä. Taitavat, koulutetut ohjaajat 

ovat meille tärkeitä. 

Kevään 2017 ryhmät ja ohjaajat: 

3 – 4 v satujumppa  Pia Heimonen,  Suvi Heino 

5 -7 v merirosvojumppa  Suvi Heino 

6 -8 v Zumba Kids  Marja Kuona 

9 – 12 v Zumba Kids  Marja Kuona 

7 – 9 v. voimistelukoulu  ? 

10 – 14 v Showdance  Aada Heikkinen 

 

 

 

 



Aikuisten harrastetoiminta 

 

Naisten- ja senioreiden ohjelmaryhmät jatkaa toimintaansa vuonna 2017, ja lisäksi panostamme 

taitotasosta riippumattoman kuntoliikunnan tarjontaamme. Tavoitteena on vakiinnuttaa tarjontaan 

entistä monipuolisempaa ryhmäliikuntaa. On myös tärkeää huolehtia nuorten harrastuksen 

jatkuvuudesta siirryttäessä aikuisten harrastetoimintaan; tarjota nuoria aikuisia kiinnostavaa 

toimintaa. 

Ohjaajamme ovat kokeneita, pitkän uran tanssin ja liikunnan parissa tehneitä konkareita. 

Tavoitteena on laajentaa myös ohjaajiemme joukkoa, ja saada uutta verta mukaan toimintaamme. 

Kevään 2017  ryhmät ohjaajineen 

 

Lavis   Tiina Makkonen 

RPV/kuntojumppa Eliisa Raasakka   

Pilates   Mari Sutinen 

Zumba   Tero Makkonen, Tiina Makkonen 

RPV/Body/kuntojumppa  Riikka Huikkonen 

Naisten ohjelmaryhmä  Tuula Hilden 

Seniorit kuntojumppa Kyllikki Nieminen 

Seniorit ohjelmaryhmä Tuula Hilden 

 

Lasten ja aikuisten yhteiset ryhmät 

Perhetemppuilu Suvi Heino, Pia Heimonen 

 

Tapahtumat 

Liikuntanäytös järjestetään 7.5.2017. Näytös on järjestyksessään 38 peräkkäinen näytös. 

Mahdollisesti osallistutaan TUL Joy Games Ryhmätanssin mestaruuskilpailuihin 
Keväällä ja syksyllä järjestetään seuran yhteinen toimintapäivä 

Lasten pikkujoulut 

 

Jaoston toiminta ja hallinto 

 

Esitys voimistelujaoston kokoonpanoksi kaudelle 2017 



Anneli Puskala, Katja Tahvanainen, Tuula Hilden, Riitta Lehto, Tuija Kautela, Pia Heimonen, Aila 

Leppänen, Kati Nättinen.  

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi jaoston 

jäsenille määritellään vastuualueet. 

 

Tiedotus ja markkinointi 

Panostamme tiedotukseen ja pyrimme näkymään paikallislehdissä mm. järjestämiemme 

tapahtumien tiimoilta. Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään aktiivisesti tiedottamisessa ja 

markkinoinnissa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAINIJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

 

 

 
1.0 Johdanto 

 

Painijaoston tärkein tehtävä 2017 on jatkaa painin junioritoimintaa Vaajakoskella. Tavoitteena on 

parantaa painijoiden harjoitusolosuhteita ja harjoituskulttuuria sekä aktivoida lisää harjoittelijoita 

kaikkiin harjoitteluryhmiin.   

Jaosto pyrkii toiminnallaan tekemään mahdolliseksi täysipainoisen harjoittelun kaikille 

painiharrastajille, harjoittelun tavoitteista riippumatta sekä tukemaan valmennustyötä.  

Jaostossa toimivien henkilöiden vastuulla on varojen keruu toimintaan. Periaatteena on pitää 

harjoittelu edullisena liikuntamuotona etenkin kouluikäisten harjoitteluryhmissä. Huipulle pyrkiviä 

urheilijoita tuetaan jaoston resurssien ja taloustilanteen mukaan. Etenkin tämän ryhmän 

harjoitteluun tarvittavien varojen keruussa painijaoston jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana 

olevien henkilöiden rooli on merkittävä.   

Valmennustyöhön pyritään kouluttamaan lisää ihmisiä, sekä jo mukana olevien valmentajien 

osaamista pyritään kaikin tavoin kehittämään taloudellisten resurssien puitteissa. Etenkin 

huippuryhmän valmentajien osaamiseen panostetaan. 

Keski-Suomessa on selkeä pula aktiivisista painituomareista. Painijaoston yhtenä tavoitteena on 

kouluttaa omaan seuraan lisää painituomareita. Tavoitteeksi asetetaan 3 koulutettua painituomaria 

vuoden 2017 aikana. 

Jaosto on aktiivisesti mukana TUL:n järvisuomen piirin toiminnassa ja sen, sekä seurojen välisen 

yhteistyön kehittämisessä, varsinkin seurojen välisten yhteisharjoitusten, alueleirien ja juniori-

ikäisten painijoiden kilpailutoiminnan osalta.  

Vaajakosken Kuohun painijaosto pyrkii myös omalla toiminnallaan parantamaan yhteistyötä 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelun kanssa. 

 

 

 

1.1 Esitys painijaoston kokoonpanosta 2017     

 

1.2 Kari Lamberg  

Puheenjohtaja (kausi 5)/valmentaja 

kari_lamberg@hotmail.com 
puh. 040 5211498 

 

Timo Tuukkanen (jk) 

Varapuheenjohtaja  

timo.tuukkanen@pp2.inet.fi 

 

Mika Suhonen (jk) 
Sihteeri / Valmentaja 

Hohontie 3 C 9, 41400 Lievestuore 

mika.suho@gmail.com 
puh. 0400-159 434 

 

 

Johanna Peltola  
Taloudenhoitaja 

mailto:kari_lamberg@hotmail.com
mailto:%20mika.suhonen@loimaankivi.fi


jpeltola2@gmail.com 

puh. 041 – 4566 711 

 

Jäsenet:   

Timo Tuukkanen 040 - 5466350 timo.tuukkanen@pp2.inet.fi 

Petri Parviainen 040 - 558 6974 peten.yhteys@gmail.com 

Ida-Kristiina Autio 044-5352637  idakristiina.autio@gmail.com 

 

 

2.0 Toiminta 

 

Ohjattuja painiharjoituksia ja oheisharjoituksia pidetään eri ryhmille 1- 6 kertaa viikossa. Jaoston 

tehtäviin kuuluu varmistaa/hakea riittävästi harjoitteluvuoroja eri ryhmille.  

 

 

2.1 Harjoitustoiminta ryhmittäin 

 

Nassikkapaini =  4 - 7 vuotiaita aloittelevia painijoita.  

Ohjaajat: Ida-Kristiina Autio, Samuel Lahtinen, Ami Lahtinen 

Nassikkapainijoiden harjoituksissa keskitytään luomaan liikunnallisia valmiuksia varsinaista 

painiharjoittelua varten. Harjoitukset pidetään kerran viikossa. 

Harjoitusryhmiä 1 – 2, harjoittelijoita 15 - 25 / ryhmä.  

 

Painikoulu I = 8 – 14 vuotiaat harjoittelijat.  

Painikoulun harrasteryhmässä keskitytään monipuoliseen liikkumiseen ja harjoitellaan  painin 

perusasioita.  

Kilpailuissa käyvien painikoululaisten osalta harjoitukset keskittyvät fyysiseen ja tavoitteelliseen 

harjoitteluun, sekä painitekniikan ja taktiikan osalta vaativampaan ja yksilöllisempään harjoitteluun. 

Osa harjoituksista pidetään alueen seurojen yhteisharjoitteluna. 

Harjoituksia pidetään 2 - 3 kertaa viikossa. 

Valmentajat: Kari Lamberg ja Ami Lahtinen (Mika Suhonen) 

 

Kilpailuryhmä 

Kilpailuryhmän harjoittelun tavoitteena on kansallinen ja kansainvälinen menestys. Kilpailuryhmä 

harjoittelee  mahdollisuuksien mukaan yhdessä alueen muiden painijoiden kanssa ja valmentajina 

käytetään oman seura valmentajien lisäksi, alueen muita valmentajia. Harjoituksia pidetään 5-6 

kertaa viikossa. Kilpailuryhmän harjoitteluun kuuluu olennaisena osana myös päivittäinen 

oheisharjoittelu, leiritys ja säännöllinen lihashuolto.    

Valmentajat: Teemu Mykkänen (vastuuvalmentaja), Mika Suhonen, Kari Lamberg, Sami Suo-Aho, 

Pasi Sarkkinen. 

Kilparyhmän vapaapainiin keskittyvät  miespainijat Miska Suhonen ja Rasmus Peltola harjoittelevat 

pääsääntöisesti Helsingissä vapaapainin maajoukkueen harjoituskeskuksessa. Harjoittelu 

suunnitellaan yksilöllisesti ja jokainen painija pitää harjoituksistaan harjoituspäiväkirjaa.  
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2.2 Kilpailutoiminta 

 

Kilpailutoimintaan osallistuminen edellyttää jäsen ja harjoittelumaksujen maksamista. Mikäli nämä 

velvoitteet ovat hoitamatta, on seuralla oikeus evätä urheilijan osallistuminen kilpailuihin tai 

leireille. 

Kilpailuihin valinnat päättää ryhmän valmentajat.   

 

Kilpailutoimintaa toteutetaan seuraavasti: 

Aluepaineja pidetään 1-3 kertaa/kausi, yhteistyössä alueen toisten seurojen kanssa.  

Järjestetään Keski-Suomen Osuuspankkipainit maaliskuussa. 

 

Painikoulu: Kaikki keski-suomen painikilpailut, alueen ulkopuolella käydään 3-5:t ikäkausipainit 

(painikoulu),  

2* TUL: n mestaruuskilpailut (painikoulu), KLL-mestaruuskilpailut valmentajien valinnan mukaan  

Kisaryhmä: kaikki poikien/nuorten/miesten suomenmestaruus kilpailut. 

Yhdet - kahdet kansainväliset kilpailut suomen rajojen ulkopuolella. 

Vaapaapainijat osallistuvat FF-Cup:iin ja KR-painijat Suomi- Cup:iin. 

 

Annetaan asiantuntija-apua alueen toisille seuroille heidän järjestämissä kilpailuissa. 

 

 

2.3 Leiritoiminta 

 

Painikoulun ja kilpailuryhmän painijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman tasonsa 

mukaisille leireille (Maajoukkueleirit, urheiluopistojen leirit ja alueleirit). Valmentaja(t) päättää 

leirikelpoisuudesta ja jaosto tukee leiritoimintaa taloustilanteen mukaan tapauskohtaisesti. Näillä 

leireillä on aina omavastuuosuus. 

Leiritoiminnan pääpaino painikoulun osalta pidetään painijaoston itse järjestämissä leireissä. Näille 

leireille pyydetään harjoitusvastustajia muista seuroista. Näin toimimalla mahdollisuus osallistua 

leiritoimintaa taataan mahdollisimman monelle seuran/alueen painijalle kustannustehokkaasti.  

Kilpailuryhmän leiritoiminta Suomessa on pääasiassa maajoukkueleiritystä, jota täydennetään itse 

järjestetyillä leireillä ja alueleireillä. Ulkomaille suuntautuvien leirien osalta, tulee leirille lähtijöillä 

olla valmentajan hyväksyntä leirikelpoisuudesta ja heidän tulee esittää arvio aiheutuvista kuluista 

painijaostolle etukäteen, jonka perusteella mahdollisesta leirituesta päätetään tapauskohtaisesti 

taloustilanteen mukaan. Lisäksi leireille pyritään lähettämään valmentaja mukaan, jonka kuluihin 

jaoston tuki ensisijaisesti kohdennetaan.  

 

 

2.4 Kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet 

 

SM/KLL - kilpailuissa palkinto- ja pistesijoja 

TUL:n mestaruuskilpailuissa on olla paras seura joukkuepisteissä. 

Järvisuomen piirinmestaruuskilpailuissa on tavoitteena olla alueen paras seura.  

Pysyä suomen painiliiton tilastoimien painiharjoittelijoiden määrässä alueen suurimpana seurana. 

Pysyä suomen painiliiton toimintapisteytyksessä alueen laadukkaimpana seurana. 

 

 

 

 

 



2.5 USuPa, uusi suomalainen tietokantapohjainen painikilpailujärjestelmä 

 

Vaajakosken Kuohun painijaosto kehittää uutta suomalaista painikilpailujärjestelmää. 

Kilpailuohjelma on tarkoitus saada kaupallistettua.  Ohjelman kehittämisen työryhmään on 

painijaoston puolelta nimitetty projektipäälliköksi Petteri Piippo, sekä sääntö- ja 

kilpailuasiantuntijaksi Mika Suhonen. Yhteistyö ja ohjelman kehittäminen tulee jatkumaan myös 

vuoden 2017 jälkeen. Kaikki ohjelmaan liittyvät oikeudet omistaa Vaajakosken Kuohun painijaosto 

100%:sti.   

 

 

3.0 Talous 

 

Painijaoston harrastus- ja kilpailutoiminnan taloudenhoidossa pyritään pieneen vuosittaiseen 

ylijäämään, joka mahdollistaa valmentajien koulutuksen sekä tarvittavat investoinnit 

harjoitusolosuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.  

Harrastusmaksut pidetään alhaisina ja varat toiminnan kehittämiseen haetaan kilpailuiden ja leirien 

järjestämisestä, yhteistyökumppaneilta, erilaisista avustuksista ja muilla varainkeruun muodoilla 

(talkoot, myyntituotteet yms.). Lisäksi kilpailuohjelman (USuPa) odotetaan vuoden 2017 aikana 

alkavan tuottaa ainakin ohjelman jatkokehittämiseen tarvittavat varat.  

 

Talousarvio vuodelle 2017 erillisessä liitteessä. 

 

 

4.0 Merkittävimmät yhteistyö ja sidosryhmät 

 

 Suomen Painiliitto, Keski-Suomen Liikunta (KesLi), TUL, Keski-Suomen alueen 
muut painiseurat 

 Jyväskylän Kaupunki 

 Työvuorovelho 

 Aalman Oy 

 Keski-Suomen Osuuspankki 

 Leo Leikman Ky 

 A.Määränen Oy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIORIJAOSTO 

 

Toiminta-ajatus 

 

Seniorijaoston tavoitteena on tarjota Vaajakosken seudun varttuneelle väelle 

mahdollisuuksia kuntoliikunnan harrastamiseen eri muodoissa, petankki, jumppa, 

ryhmätanssi.  

 

Jaosto osallistuu seuran muiden jaostojen järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin. 

 

Kyllikin jumppa - ja ohjelmaryhmä harjoittelee viikoittain ja esiintyy seuran 

liikuntanäytöksessä ja osallistuu mahdollisesti myös TUL:n mestaruuskilpailuihin. 

 

Petankin pelaajat harjoittelevat kesäkaudella Vaajalinnan kentällä ja 

talviharjoittelupaikka on Vaajakosken Urheilutalolla. Osallistutaan Jyväskylän Valon 

ja Keljon Vietin järjestämiin Petankki kilpailuihin ja yhteisiin harjoituksiin. 

 

TUL:n Veteraanipäiville jaosto osallistuu Petankki-joukkueilla sekä 

kestävyysjuoksujaoston järjestämiin Pentin Pinkaisun ja Happojuoksun 

toimitsijatehtäviin.  

 

Talkootoimintana osallistutaan mm. pysäköintiohjaukseen  inventaarioihin sekä  

 järjestysmies- ja lipunmyyntitehtäviin. 

Jaoston jäsenet ulkoiluttavat palvelutalo Väkkärän asukkaita. 

  

Seuran mökin markkinointi- ja kunnossapitovastuu on seniorijaoston tehtävänä. 

Mökin WC uusitaan ja piha kunnostetaan. Mökin markkinointia jäsenistölle 

lisätään. 

 

 

Jaoston  kokoonpano: 

 

Puheenjohtaja: Matti Pöppönen 

Varapuheenjohtaja: Tuija Kautela 

Sihteeri: Katri Penttinen 

Taloudenhoitaja: Matti Pöppönen 

Jäsenet:Viljo Kupsa, Aila Leppänen, Pentti Manninen, Paavo Venäläinen, Orvokki 

Venäläinen, Marjatta Weckman, Tauno Forsell ja Veikko Hiekkanen, Risto Räsänen 

 



 
 

Kestävyysjuoksujaosto 
 
1.0 Johdanto 
 

Kestävyysjuoksujaoston tärkein tehtävä 2017 on aktiivisesti kertoa ja kannustaa kestävyysjuoksuharrastuksesta. 

Tavoitteena on parantaa kestävyysjuoksijoiden harjoituskulttuuria sekä aktivoida lisää juoksijoita kaikkiin 

harjoitteluryhmiin.   

Jaosto pyrkii toiminnallaan tekemään mahdolliseksi kaikkien juoksua harrastavien, harjoittelun tavoitteista riippumatta 

liittymään seuraan, profiloitua näin matalan kynnyksen kestävyysjuoksuseuraksi.  

Jaostossa toimivien henkilöiden vastuulla on varojen keruu toimintaan. Huipulle pyrkiviä urheilijoita tuetaan jaoston 

resurssien ja taloustilanteen mukaan.   

Vaajakosken Kuohun kestävyysjuoksujaosto pyrkii myös omalla toiminnallaan parantamaan yhteistyötä toisten 

urheiluseurojen kanssa esimerkiksi kilpailujen järjestelyihin liittyvissä asioissa. 

 

1.1 Esitys kestävyysjuoksujaoston kokoonpanosta 2017  

   
Markku Savioja  

Puheenjohtaja  

Netti, talous 

sähköposti: markku.savioja@elisanet.fi 

puh. 040 865 7742 

 

Jukka Eskelinen 

Varapuheenjohtaja  

Viestintä, netti, kestoshop 

sähköposti: jukka.eskelinen@valio.fi 

Puh. 050 384 2873 

 

Ari Surkka 
Neuvonantaja 

puh. 040 564 9085 

 

Hanne Takala  
Sihteeri 

puh. 050 377 7377 

 

Pentti Virmalainen 

Jäsenten rekrytointi 

Kilpailutoiminta 

puh. 050 595 9130 

 

 

 

mailto:jukka.eskelinen@valio.fi


2.0 Toiminta 
 
Jaostossa keskitytään tällä hetkellä pääasiassa kestävyysjuoksutoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.  Lasten ja nuorten 

urheilukoulutoiminta on siirtynyt kokonaisuudessaan JKU:n vetämäksi. 

 

2.1 Kilpailutoiminta 
 

Jaosto järjestää keväällä Pentin Pinkaisu – juoksutapahtuman sekä syksyllä Happojuoksu – juoksutapahtuman. 

Kilpailutoimintaa harkitaan laajennettavaksi ja edelleen kehitettäväksi. 

 

2.2 Kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

Tavoitteena on profiloitua matalan kynnyksen kestävyysjuoksuseuraksi.  

 

Antaa juoksun harrastajille mahdollisuus liittyä helposti seuraan sekä mahdollistaa yhteisharjoitusten myötä sosiaalista 

verkostoja. 

 

Jaosto tukee seuran jäseniä SAULin kisoihin osallistumisessa. 

 

 

3.0 Talous 
 

Kestävyysjaoston harrastus- ja kilpailutoiminnan taloudenhoidossa pyritään pieneen vuosittaiseen ylijäämään, joka 

mahdollistaa seuran jäsenten taloudellisen tukemisen SAULin kilpailuihin, jaoksen edelleen kehittämisessä sekä 

laadukkaiden kilpailujen järjestämisessä.  

 

Toiminnan kehittämiseen tarvittavat rahat kerätään jäsenmaksuin, erilaisista avustuksista ja muilla varainkeruun 

muodoilla (talkoot, myyntituotteet yms.). Lisäksi kilpailuilla odotetaan saatavan enemmän varoja vuoden 2016 aikana. 

 

 
 

4.0 Merkittävimmät yhteistyö- ja sidosryhmät 

 
 JKU 

 Jyväskylän Kaupunki 

 Keski-Suomen Osuuspankki 

 Jyskän varastomyymälä 

 

 

 


