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Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

1. URHEILUKOULU 

1.1 Talvikausi 

Talvikauden 2014–15 urheilukoulussa on viisi ryhmää, joille järjestämme harjoituksia viikoittain. Nuorimpien 
ryhmät (Liikuntaleikkikoulu, keltaiset ja oranssit) harjoittelevat ohjatusti kerran viikossa keskiviikkoisin, isommat 
(siniset ja punaiset) kahdesti viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin. Jokaiselle ryhmälle järjestetään lisäksi useita 
leiripäiviä Liikuntakeskus Parkissa.  

Tämän lisäksi jatketaan edelleen 9-13-vuotiaille kestävyysjuoksuun keskittyvä Junnujen juoksukoulu, joka 
harjoittelee kerran viikossa torstaisin. 

Kilpailullisin tavoittein harjoitteleville nuorille järjestämme lisäksi pienryhmiä, jotka harjoittelevat 
valmennusryhmien salivuoroilla, punttisalilla, Pirkkahallissa, Liikuntakeskus Parkissa tai sään salliessa ulkona 
ryhmästä riippuen useita kertoja viikossa. 

1.2 Kesäkausi 

Kesällä 2015 jatkamme urheilukoulutoimintaa edellisten vuosien tapaan. Viikkoharjoituksia pidetään kahdessa 
vuorossa tiistaisin ja yhdessä torstaisin. Nuoremmat (Vanhempi-lapsi, vihreät ja keltaiset) harjoittelevat tiistaisin 
ensimmäisessä vuorossa. Isommat (oranssit, siniset, punaiset ja aikuiset) harjoittelevat tiistaisin toisessa vuorossa 
sekä torstaisin keskittyen enemmän lajitekniikan harjoittelemiseen.  

Uutena ryhmänä on tarkoitus perustaa ns. kilparyhmä, joka koostuu 9-15 vuotiaista kilpailullisin tavoittein 
harjoittelevista nuorista. Kilparyhmissä luodaan edellytykset kilpailla eri yleisurheilulajeissa menestyksekkäästi 
yksilönä ja joukkueina. Harjoittelu on tavoitteellista ja tehokkaampaa kuin normaali yleisurheilukouluryhmässä. 
Urheilukoulun harjoitusten lisäksi kesällä toimii edelleen pienryhmät, jotka harjoittelevat useita kertoja viikossa 
ryhmälle sopivaan aikaan. 

Päiväharjoituksia pidetään koulujen loma-aikaan Hakkarissa. Sääksjärvellä niitä ei enää pidetä osanottajien 
vähyyden vuoksi. Suosittu vanhempi-lapsi-ryhmä tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös alle 
yleisurheilukouluikäisten lasten kanssa ja on osiltaan kannustamassa lapsia yleisurheilun pariin. 

Pidämme ohjaajiemme koulutustason nykyisellä hyvällä tasolla. Lähetämme uudet ohjaajat tarpeen mukaan 
HämSY:n kursseille, ja ohjaajien omaa jatkokouluttautumista valmentajakursseilla ja eriliskoulutuksissa tuetaan 
osallistumalla kurssikustannuksiin. 

2. VALMENNUS 

Pyrimme panostamaan valmennuksessa laadukkaaseen toimintaan tukemalla monin eri tavoin niin vanhempia, 
kuin nuorempia valmennusryhmäläisiä, sekä valmentajia.  

Pidemmällä tähtäimellä pyritään tekemään Lempäälän Kisa yleisurheilusta valmennuksessa alueen kärkiseuroja, 
joka tarjoaa urheilijoilleen mahdollisuuden kehittyä jokaisessa ikäluokassa ja saada laadukasta valmennusta. 

Lyhyemmän tähtäimen suunnitelmassa kaudelle 2014-2015 urheilijat harjoittelevat niin omatoimisesti, kuin 
yhteisharjoituksissakin. Mukauduimme muuttuneisiin tarpeisiin valmennettavien kasvaessa ja uusimme 
sopimusmalleja kaudelle 2014-2015, näin osoitamme myös vanhemmille urheilijoille, että kannustamme heitä 
pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.  



  Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry 27.1.2015  

Nuorisovalmennusryhmät luovat pohjan myöhemmälle valmennukselle ja tulevalle kaudelle ne täydentyvät 
ryhminä entisestään hyppyryhmän mukaan tulon myötä. Yleisesti nuorisovalmennusryhmissä ja nuorten kohdalla 
haetaan ja tuetaan pitkäjänteistä harjoittelua ja kehittymistä myöhempiä suurempia tavoitteita varten. 

Valmennusryhmien leiri tullaan pitämään taas Pajulahden urheiluopistolla 30.1-1.2.2015. Testaustoimintaa ja 
yhteistyötä jatketaan myös Varalan urheiluopiston kanssa ja pyritään kehittämään yhteistyötä uusien ideoiden 
myötä jatkossakin.  

Nykyisten valmentajien kehittymistä tuetaan osallistumalla koulutusten kustannuksiin ja pyritään löytämään uusia 
valmentajia seuramme riveistä. Lisäksi pyritään löytämään oman seuramme urheilijoille yhteistyöllä valmentajia 
muista seuroista, mikäli kyseiseen lajiin riittävän osaavaa valmentajaa ei seurastamme löydy. 

3. KILPAILUT 

Aiomme hakea HämSY:ltä järjestettäväksi Vattenfall-seuraottelukisaa. 

Muutoin järjestämme kilpailuja Hakkarissa pääosin oman urheilukoulun tarpeisiin. Ratakilpailuista suurin osa tai 
kaikki järjestetään avoimina kilpailuina, jolloin muidenkin paikkakuntien seurojen urheilijat voivat osallistua niihin. 
Lisäksi järjestämme yleisurheilukoulun osana omia maastojuoksukilpailuja, joihin voivat ottaa osaa muutkin lapset 
ja nuoret. 

Kunnan liikuntapalveluiden järjestämissä kunnanmestaruuskisoissa vastaamme kisojen järjestelyistä ja 
tulospalvelusta. 

4. VARAINHANKINTA 

Varainhankinnassa jatkamme edellisen vuoden hankintakeinoja, joita ovat mm. kuusimyyjäiset, kesäjulkaisun 
mainosmyynti, kilpailujen sponsorointit ja seuratukiavustukset. Pääosin pitäydymme varainhankinnassa urheiluun 
liittyviin aktiviteetteihin. 

Urheilutoimintaan liittyvinä varainhankintana järjestämme kilpailuja, joiden osallistumismaksuista ja 
buffettimyynnistä saamme tuloja. 

5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 

Markkinointi ja viestintä perustuu seuran arvoihin, missioon ja visioon. 

Markkinoinnin tavoitteena on positiivisen imagon vahvistaminen niin itse lajin kuin seuran näkökulmasta. 
Erottuva, kiinnostava, monipuolinen, laadukas ja pitkäjänteinen toiminta mahdollistaa kestävän kasvun. 

Markkinoinnin toimenpiteet tapahtuvat jatkossa yhä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Toiminnan 
ensimmäinen näyteikkuna on seuran verkkosivut, joiden ilme uusitaan toimintakauden aikana. Oma 
julkaisutoiminta ja tiedon jakaminen sekä kuvien ja videoiden voima mahdollistavat löydettävyyden, näkyvyyden 
ja kiinnostavuuden. 

Ajankohtaista sisäistä viestintää toteutetaan verkkosivujen kautta, kesän kausivihkosella, urheilukentän 
ilmoitustaululla sekä sähköisten ja paperisten tiedotteiden avulla. Sekä sisäistä että tapahtuman aikaista 
viestintää tehdään myös some-työkaluja hyödyntäen. 

Lempäälän-Vesilahden Sanomien kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä paikallisesti Lempäälässä. 
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6. HALLINTO 

Aiomme palkata kesäkaudelle kaksi kesätyöntekijää johtamaan ja kehittämään yu-koulua ja nuorisovalmennusta. 
Jos se osoittautuu mahdolliseksi ja järkeväksi, voimme jatkaa jompaakumpaa tai molempia työsopimuksia koko 
vuodeksi osa-aikatyöjärjestelyin.  

Työntekijöiden toimenkuvien laatimiseksi vastuualueet on käytävä läpi kattavasti. Samassa yhteydessä  pyritään 
kehittämään vapaaehtoisorganisaatiota niin, että vastuuhenkilövetoisuudesta siirrytään enemmän tiimeihin, jotka 
vastaavat eri toiminta-alueista.  

Uuden seuran perusasiat kuten jäsenrekisteri, kirjanpidon käytännöt ja muut järjestelmät pannaan kuntoon. 
Näissä asioissa otetaan aktiivisesti selvää ja vaarin muiden seurojen vastaavista hyviksi havaituista käytännöistä. 

Muulta osin jatkamme toimintaa käsikirjamme mukaisesti. Toimintakäsikirjaa on päivitettävä kattavasti 
seurarakennemuutoksenkin takia.  

7. ARVOT JA NIIDEN TOTEUTTAMINEN 

Kasvattaaksemme ja ylläpitääksemme Lempäälän Kisan yleisurheilijoiden yhteenkuuluvaisuudentunnetta 
korostamme viestien, seuraotteluiden ja muiden joukkuetapahtumien osuutta toiminnassa, ja pyrimme saamaan 
entistä useammat mukaan erilaisiin joukkueisiin. Panostamme myös harjoitusryhmien toiminnan tukemiseen ja 
monipuolistamiseen.  

Pyrimme edistämään kaikkien toiminnassa mukanaolevien lasten, nuorten, heidän perheidensä ja muiden 
seuratoimijoiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia järjestämällä monenlaisia mahdollisuuksia yhdessäoloon 
urheilun merkeissä sekä tarjoamalla kaikille mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja henkilökohtaiseen 
kehittymiseen.  
 
Tavoitteenamme on lempääläinen yleisurheiluperhe, jossa eri-ikäiset ja -tasoiset urheilijat ja muut seuratoimijat 
voivat harrastaa yleisurheilua yhdessä, toisiaan tukien ja hyvässä hengessä. 
 

Teemme seuratyötä 
ensisijaisesti lapsia ja 
nuoria varten.

Ilman urheilevia lapsia ei olisi 
aikuisurheilijoita, valmentajia, seura-

aktiiveja eikä ehkä koko seuraa; 
siksi lapset ja nuoret ovat meille 

tärkeimpiä.

Teemme seuratyötä 
yhdessä hyvässä 
hengessä. 

Tahdomme olla porukka, jossa kaikki 
voivat osallistua ja jossa kaikki viihtyvät;

siksi meidän on pidettävä huolta 
toisistamme.

Haluamme yhteisönä ja 
yksilöinä kehittää ja 
kehittyä pitkäjänteisesti. 

Vaikka toimimme pääosin 
vapaaehtoisvoimin, haluamme että 
toimintamme on asiantuntevaa ja 
laadukasta, ja että sillä on tulevaisuus;  
siksi haluamme jatkuvasti oppia lisää.

 


