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Puheenjohtajalta 

 

Seuran toimiston, Allun mökin, seinällä roikkuu Tähtimerkki. Tähtimerkkejä myönnetään olympiakomitean, 
eri lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteisessä laatuohjelmassa, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä 
vahvuutta, seuratoimintaa. Tähtimerkki kertoo siitä, että KU-58:ssa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja 
kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja pyritään 
vaikuttamaan suotuisasti seuran toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla 
tasollaan kohti omia tavoitteitaan. Tähtimerkki ei ole ikuinen. Seuran on pystyttävä kehittämään 
toimintaansa ja ansaittava merkki omalla toiminnallaan aina uudelleen.  
 
Kehittämisen työkaluja ovat esimerkiksi itsearviointi ja seuran ulkopuolinen auditointi. KU-58 on käynyt läpi 
nämä prosessit syksyn 2021 aikana. Auditoinnissa seuran vahvuuksiksi tunnistettiin mm. hyvä ryhmähenki 
urheilijoiden ja valmentajien välillä, urheilijan ottaminen huomioon yksilönä, harrastamisen edullisuus sekä 
koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä tuomaritoimintaan että valmennukseen. Kaikeksi onneksi myös 
kehittämiskohteita löytyi. 
 
Vuonna 2022 seura hyödyntää Tähtiseura-ohjelman materiaaleja auditoinnissa ja itsearvioinnissa 
todettujen kehityskohteiden työstämiseksi. Toimintatapojen viilaamista löytyy kaikilta seuratoiminnan 
lohkoilta harjoitustoiminnasta seurahallintoon. Suuri osa kehittämistoimista kirjataan hyviksi 
menettelytavoiksi loppukeväällä tai alkukesästä 2022 valmistuvaan uuteen toimintakäsikirjaan, jossa 
kuvataan esimerkiksi ohjaajan- ja valmentajan polku rekrytoinnista lähtien. sekä seuran 
valmennusjärjestelmä, jota on kuluneen vuoden aikana kehitetty mm. ryhmäkirjoa laajentamalla. 
Säännöllisen palautteen keruuseen seuralaisilta kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomioita, samoin 
epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen jo ennakolta. Tämä ei ole ollut toistaiseksi ongelma ja seura haluaa 
varmistaa, että epäasialliselta toiminnalta vältytään jatkossakin. Taloudenpidon toimintamalleja 
täsmennetään talousohjesäännöllä.  
 
Samalla, kun seura pyrkii ottamaan omassa toiminnassaan edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja 
tulevaisuudessa, se hakee myös yhä syvempää yhteistyötä eri tahojen kanssa vantaalaisen yleisurheilun 
toimintaedellytysten turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. 
 
Seura elää suurelta osin tapahtumista. Tapahtumatuotoista kerätään merkittävä osa seuran rahoituksesta. 
Ilman niitä harrastaminen olisi olennaisesti nykyistä kalliimpaa. Tapahtumat eivät kuitenkaan synny 
itsestään, niihin tarvitaan tekijöitä. Seuralla on ollut reserveissään laaja ja innostunut toimitsijajoukko, joka 
on omalla panoksellaan pitänyt yllä sekä seuran taloutta että mainetta erinomaisena tapahtumien 
järjestäjänä. Toimitsijajoukko on kuitenkin vähitellen ikääntymässä ja vereksiä voimia tarvitaan mukaan 
tapahtumien järjestelyihin. Nuorten urheilijoiden vanhempia on pystytty jo rekrytoimaan varsin 
mallikkaasti moninaisiin kenttäkilpailuihin, mutta erityisesti seuran varainhankinnan lippulaivatapahtumat: 
maantiejuoksucup, Vantaan maraton ja Tikkurilan uudenvuoden juoksu kaipaavat lisää tekijöitä. Pienikin 
apu on aina tervetullut. Tehtävät itsessään ja erityisesti kokeneemmat toimitsijat auttavat mielellään 
alkuun pääsemisessä. Vuonna 2022 maantietapahtumien lisäksi toimitsijoita tarvitaan varsinkin toukokuun 
lopulla järjestettäviin Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailuihin, jotka järjestetään Hiekkaharjussa yhdessä 
Vantaan Salamien ja Vantaan kaupungin kanssa. Toivottavasti näemme näissä tapahtumissa!       
 
 
Toivotan kaikille tervettä ja antoisaa urheiluvuotta 2022. 
  
Heikki Mäkinen 
puheenjohtaja   

 



Harjoitustoiminta 

 

Juniorien harjoitusryhmät 

Juniorien harjoitusryhmätoiminta jakaantuu neljään osa-alueeseen: alle kouluikäisten 

liikuntaleikkikouluihin, 7-11-vuotiaiden yleisurheilukouluihin, 12-17-vuotiaiden harjoitusryhmiin ja 

kilparyhmiin. Uusien harrastajien aloitussesongit ajoittuvat toukokuun ja lokakuun alkuun, sisä- ja 

ulkoharjoituskausien taitteissa. Ryhmiin voi liittyä kuitenkin missä vaiheessa vuotta tahansa. Ryhmät ovat 

toiminnassa ympäri vuoden, taukoviikkojen mukaillessa koulujen loma-aikoja. Kesäkaudella harjoituksia 

pidetään Hiekkaharjun ja Hakunilan kentillä. Talvikaudella harjoitukset pidetään Hakunilan kalliosuojassa ja 

Varia-Hiekkaharjun ja Jokiniemen koulun liikuntasaleissa. 

Alle kouluikäisten toiminta käsittää liikuntaleikkikoulut kolmessa eri ikäryhmässä, 3-4 -, 4-5 - ja 5-6 -

vuotiaat. Alle kouluikäisten ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin harjoituksiin. 

Liikuntaleikkikouluja järjestetään sisäharjoituskaudella 2021-2022 Jokiniemen koululla ja Hakunilan 

kalliosuojassa. Ulkoharjoituskaudella liikuntaleikkikouluja järjestetään Hiekkaharjun kentällä. 

Yleisurheilukoulut jaetaan kahteen ikäryhmään, 7-9-vuotiaisiin ja 10-11-vuotiaisiin. Viikoittainen 

harjoituskertojen määrä sovitetaan harrastajamäärään, niin että ryhmäkoot pysyvät sopivana, ja että kaikki 

halukkaat harrastajat pystyttäisiin ottamaan mukaan ryhmiin. Harjoituskertojen pituus on 1,5 tuntia ja 

hinnoittelu on kaksiportainen.  

Yleisurheilukouluvaiheen jatkumona toimivat harjoitusryhmät ikäluokissa 12-13-vuotiaat ja 14-17-vuotiaat.  

12-13-vuotiaiden harjoitusryhmän harjoittelu on vielä monilajista, 14-17v-ryhmän suuntautuessa juoksuihin 

ja hyppyihin. Hinnoittelu on kaksiportainen, jossa alemmassa hintaluokassa on tarjolla kaksi 

viikkoharjoitusta ja ylemmässä hintaluokassa 4 viikkoharjoitusta sekä harjoitusohjelma.  

 



Alle SM-ikäisten juniorien harjoittelua tehostetaan kilparyhmätoiminnalla. Kilparyhmiin valitaan 

nuorisovalmennuspäällikön ja ryhmän valmentajan valinnalla kilpailemiseen ja harjoittelemiseen 

sitoutuneita junioreja. Toiminnassa on kaksi kilparyhmää, joita valmentavat Tarja Suomalainen ja Tuomas 

Kaukolahti. Näistä Tuomas Kaukolahden valmentama ryhmä on pojille tarkoitettu erikoisryhmä.  

Osana kilparyhmätoimintaa ja muiden harjoitusryhmien tukena toimii viikoittainen hyppyjen 

erikoisharjoitus, jaettuna isojen ja pienten ryhmään. Hyppyharjoituksen valmentajana toimii Tuomas 

Kaukolahti. Moukarinheittoon suuntautuva heittoryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa Anssi Hirvikosken 

valmennuksessa. Lisäksi seiväshypyn perusteita opetellaan kuukausittaisilla seipään lajiklinikoilla Marianne 

Viitasen opetuksessa.  

Juniorien harjoitusryhmät vuoden 2022 alussa: 

Liikuntaleikkikoulu 3-4v Jokiniemi & Hakunila Juuli Hirvikoski & Merituuli Kerman 

Liikuntaleikkikoulu 4-5v Jokiniemi  Juuli Hirvikoski & Enni Ahvenranta 

Liikuntaleikkikoulu 5-6v Jokiniemi & Hakunila Juuli Hirvikoski & Merituuli Kerman 

Yleisurheilukoulu 7-9v   Heli Ikonen & Aino Lammela 

Yleisurheilukoulu 10-11v   Marianne Viitanen, Aino Lammela 

Harjoitusryhmä 12-13v   Joakim Karmitsa & Eeva Laine 

Harjoitusryhmä 14-17v   Joakim Karmitsa 

Kilparyhmä    Tarja Suomalainen 

Kilparyhmä pojat   Tuomas Kaukolahti 

Heittoryhmä    Anssi Hirvikoski 

 

Valmennustoiminta 

SM-kilpailuikään tuleville junioreille tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta ryhmäharjoittelun lisäksi. 

Urheilijan saattaminen osaavaan henkilökohtaiseen valmennukseen kyllin varhain, on myöhemmän 

menestyksen tärkeimpiä kulmakiviä. Seura toimii aktiivisessa roolissa kartoittaessaan urheilijalle 

valmennusvaihtoehtoja.  

Nuorisovalmennusvaiheen ryhmien yläpuolella harjoittelee aikuisvaiheen huippuja muutamissa 

pienvalmennusryhmissä. Kestävyyslajien valmentajina seurassa toimivat Joni Oilinki, Markku Rimpiläinen, 

Pentti Leinonen ja Pekka Muinonen. Hyppy- ja nopeuskestävyyslajeissa valmentaa Pekka Kelonurmi.  

Yksittäisiä urheilijoita valmentautuu lisäksi ulkopuolisten valmentajien ohjauksessa tai omatoimisesti. 

Harjoitustoiminnan tuki ja viestintä 

Nuorisovalmennuspäällikkö vastaa harjoitustoimintaan liittyvästä viestinnästä. Myös ryhmien 

vastuuvalmentajat osallistuvat viestintään oman ryhmänsä suuntaan sovitun työnjaon mukaisesti. 

Perustiedot harjoitustoimintaan liittyen pidetään ajan tasalla seuran nettisivuilla. Harjoitusryhmien 

WhatsApp-ryhmät ovat tarpeellisen päivittäisviestinnän perusta. Sähköpostitse välitetään kaikki 

keskeisimmät tiedotteet.  

Seuran menestyneimpiä ja potentiaalisimpia urheilijoita tuetaan valmennustuella. Valmennustuki koostuu 

tulos- ja menestysosasta sekä tukiosasta. Valmennustuessa painotetaan niiden urheilijoiden tukemista, 

joilla on lähivuosina realistiset edellytykset selviytyä arvokilpailujoukkueisiin tai saavuttaa Kalevan Kisoissa 

mitalisijoituksia. Lisäksi urheilijoiden osallistumista SM-kilpailuihin tuetaan hallituksen linjaamalla tavalla 

(kts. matkustussääntö). Myös maajoukkuetoimintaan osallistumista tuetaan leiri- ja kilpailumatkojen 

omavastuuosuudet korvaamalla. Vapaaehtoispohjalta toimivien valmentajien on mahdollista saada 

urheilijoiden valmennustukea vastaava valmentajastipendi. Ohjaajien ja valmentajien kouluttautumista 

tuetaan piirin- ja liiton järjestämillä kursseilla riittävien valmentaja- ja ohjaajaresurssien turvaamiseksi. 



Kilpailulliset tavoitteet 

 

Kilpailuaktiivisuuden kehittäminen juniori-ikäluokissa on tärkeä painopiste, jonka mittarina toimii SUL:n 

nuorisotoimintakilpailu. Seuracup-finaalin selviytyminen on nuorisotoiminnan tärkein yksittäinen 

kilpailutavoite. Osallistujamäärän lisääminen 14-15- ja 16-17-vuotiaiden SM-kilpailuihin on keskeisimpiä 

SM-ikäisten kilpailutoiminnan tavoitteita. Seuraliigassa seuran tavoitteena on nousta 10. parhaan joukkoon 

ja palkintorahoille. 

 

Kilpailut ja tapahtumat 

 

Kilpailujaosto tekee suunnitelman seuran vuosittain järjestämistä kilpailuista ja jakaa vastuut kilpailuiden 

järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Seuran henkilökunnasta nuorisovalmennuspäällikkö vastaa 

kenttäkilpailuiden järjestelyistä. Seuran tärkeimpiä kilpailutapahtumia vuonna 2022 ovat Vantaan Maraton, 

ja maantiejuoksucup sekä kenttäkilpailuiden osalta Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailut sekä Helsyn 

junnuhuipentuma. Yhteensä alustava kilpailusuunnitelma sisältää 28 erikokoista kilpailutapahtumaa 

radalla, maantiellä ja maastossa.  

Ke 12.1 Luolasprintit 

La 15.1 Maantiejuoksucup 

La 12.2 Maantiejuoksucup 

Ke 16.2 Luolasprintit 

Ke 2.3 Luolasprintit 

La 19.3 Maantiejuoksucup 

4-5/22 Itä-Vantaan maastot 3kpl 

Su 8.5 Lusikkajuoksu 

La 14.5 Eero Hosion 80v juhlajuoksu 

La-su 28-29.5 KLL-Mestaruuskilpailut 

6/22 Heidehoffin rykäisyt 2kpl 

La 11.6 Pm-viestit 

? SAUL-kilpailut 

? Hakunilan kentän avajaiskilpailut 

8/22 Heidehoffin rykäisyt 2kpl 

La-su 20-21.8 Junnuhuipentuma 



9-10/22 Itä-Vantaan maastot 3kpl 

La 8.10 Vantaan Maraton 

11/22 Maantiejuoksucup 

12/22 Maantiejuoksucup 

12/22 Joulusprintit 

31.12 Uudenvuoden juoksu 

 

Seura tekee yhteistyötä kilpailuiden järjestelyissä muiden vantaalaisten seurojen ja Helsingin seudun 

yleisurheilun seurojen kanssa. Vantaan Maraton järjestetään yhteistyössä Vantaan seurayhtymän kesken. 

Maastojuoksukilpailuita järjestetään syksyisin ja keväisin Vantaan Hiihtoseuran kanssa. Lisäksi seura 

osallistuu sovittujen Helsyn kilpailuiden järjestelyihin. 

 

Toimitsijareservin ylläpitäminen on keskeistä, jotta seura jatkossakin pystyy järjestämään kilpailuita 

nykyisessä laajuudessaan. Kilpailujaosto ja henkilökunta pyrkivät rekrytoimaan uusia henkilöitä 

toimitsijatehtäviin. Toimitsijoita koulutetaan itse ja ohjataan piirin ja urheiluliiton järjestämille kursseille. 

Seura vastaa kurssien osallistumismaksuista. Nimenhuuto.com – sivustoa käytetään 

ilmoittautumiskanavana kilpailujen toimitsijatehtäviin.  

Kilpailu- ja harjoitusolosuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Vantaan kaupungin Liikuntapalveluiden ja 

kenttähenkilökunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Seura pitää yllä Hiekkaharjun kentän 

kenttäennätystilastoa ja seuran ennätystilastoa. Tilastoista vastaa Juha Kylänpää.  

Kauden päättäjäisissä palkitaan vuoden parhaat urheilijat, valmentajat ja ahkerimmat seuratoimijat. 

Hallitus palkitsee seuran jäsenistä usein näkymätöntä seuratyötä vuosia tehneen tai muuten seuran 

puolesta toimineen jäsenen Uudenmaan Palkintotukun lahjoittamalla Vuoden Viiskasilainen –

kiertopalkinnolla.  

 

 

 

 



Aikuisurheilu  

 

Seura järjestää aikuisille kuntoliikkujille tarkoitettuja harrastusryhmiä ja kursseja kestävyysjuoksussa ja 

muissa yleisurheilulajeissa. 

Jo perinteeksi on muodostunut joka sunnuntai klo 10 Tikkurilan uimahallin kulmalta lähtevä yhteislenkki, 

joka on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Toinen kaikille maksuton yhteislenkki on torstaisin. Nämä 

lenkit poikkeavat sisällöltään toisistaan. Yhteislenkkien järjestämiseen haetaan jälleen vuonna 2022 

kaupungin harrasteliikunnan ohjaajatukea. 

 

Niille, jotka haluavat kehittyä juoksussa tavoitteellisemmin, järjestetään kysynnän mukaan noin kuukauden 

kestävä lyhyt juoksukoulu, jossa käydään tiiviisti läpi juoksuharjoittelun perusasiat. Syksyllä järjestetään 

pitkä, noin 6 kuukauden perusteellisempi juoksukoulu, jossa on kokoontumisia enemmän ja johon kuuluu 

myös henkilökohtainen harjoitusohjelma. 

Seurassa toimii myös Juoksuklubi, joka on kestävyysjuoksijoille tarkoitettu, lähinnä sähköpostilla tapahtuva 

ohjaus- ja valmennusmuoto. Klubiin pääsee mukaan kuukausimaksulla. Lisäksi Olli Leinon valmennuksessa 

kokoontuu kerran viikossa ottelupohjoisesti harjoitteleva aikuisurheilijoiden ryhmä.  

Aikuisurheilujaosto käyttää viestinnässään Facebook-sivua ”KU-58 Aikuisurheilijat ja kuntoryhmä”. 

Toiminnasta ilmoitellaan myös ”Pääkaupunkiseudun kestävyysjuoksijat” -ryhmässä.  

KU-58 kuuluu Suomen aikuisurheiluliittoon (SAUL), mikä antaa seuran jäsenille osallistumisoikeuden pm-, 

SM-, PM- ja MM-kisoihin. Veteraaniurheilijat ilmoittautuvat itse henkilökohtaisiinkilpailuihin. Seura vastaa 

joukkuekilpailuiden ilmoittautumisesta ja ilmoittautumismaksuista. Osallistumista SM-tason kilpailuihin 

sekä Tampereella järjestettäviin Masters yleisurheilun MM-kilpailuihin pyritään aktivoimaan. Tavoitteena 

on top-8 sijoitus SAUL:n seurojen pistekilpailussa.  

Seura järjestää kansalliset veteraanien yleisurheilukilpailut. Lisäksi muissa seuran kilpailuissa, kuten 

maantiejuoksucupissa, on mukana veteraanisarjat. 

Viiskasi Bowling  

Viiskasi Bowling -keilajaosto suunnittelee, kehittää ja toteuttaa keilailun harjoitus-, harrastus- ja 

kilpailutoimintaa pääseura Kenttäurheilijat-58 ry:n alaisuudessa. Jaosto kokoontuu puheenjohtajansa 

kutsusta tarvittaessa. Jaosto pitää menoistaan ja tuloistaan omaa kirjanpitoaan ja pyrkii toimimaan 



omatoimisen varainhankinnan varassa. Keilajaostolla on oma tili Aktia-Tikkurilassa. Keilajaosto budjetoi 

pääseuran talousarviosta avustusta tulevalle vuodelle 500 €. 

Keilaajat harjoittelevat pääasiassa Tikkurilan keilahallissa omien aikataulujensa mukaan. Tarvittaessa jaosto 

järjestää harjoitusvuorojensa yhteydessä keilailuun liittyvää opetusta ja koulutusta. Keilajaosto järjestää 

jaoston mestaruuskilpailun. Keväisin keilajaosto pitää yhteisen kauden päätöstilaisuuden.  

 

Viestintä ja yhteistyö 

 

Seuran tavoitteena on lisätä edelleen sekä KU-58:n että yleisurheilun näkyvyyttä mediassa. Seuran virallisia 

viestintäkanavia ovat nettisivut (www.ku-58.fi), ja Facebook-sivut, joiden päivittäminen ja ajan tasalla 

pitäminen on yksi viestinnän prioriteeteista. Tavoitteena on, että sivuille tuotetaan uutta materiaalia 

viikoittain. Seuralla on käytössään myös Instagram-tili. Seuran järjestämistä tapahtumista 

maantiejuoksucupilla, Uudenvuodenjuoksulla, Heidehofin rykäisyllä, ja Kestävyyskunkku-juoksusarjalla on 

omat Facebook-sivunsa. Myös aikuisurheilujaostolla on oma FB-sivunsa.  Edellisten lisäksi on käytössä 

Vantaan kaupungin harrastustiedotusportaali HobiHobi.fi.  

Printtimedian puolella seuran päämediayhteistyökumppani on Vantaan Sanomat. Yhteydenpitoon ja 

näkyvyyteen haetaan molempia osapuolia hyödyttäviä muotoja. Tulosurheilua ei lehdessä juurikaan 

uutisoida, mutta näkyvyyttä voidaan saada esimerkiksi henkilökuvien kautta. Tapahtumien ilmoittelussa 

hyödynnetään Menoinfo-sivustoa. Vantaan Sanomien lisäksi viestinnällistä yhteistyötä haetaan mm. 

Helsingin Sanomien, Suomen Urheiluliiton julkaisujen sekä Suomen olympiakomitean kanssa. 

Harjoitustoiminnan ja tapahtumien mainonnassa siirrytään enenevässä määrin hyödyntämään sosiaalisen 

median maksettua mainontaa.  

Seura haluaa laajentaa ja kehittää toimintaansa myös maahanmuuttajaväestön keskuudessa. Kielimuurin 

ylittämiseksi pyritään saamaan yhteistyössä SUL:n kanssa yleisurheilun lajiesittelymateriaaleja englanniksi, 

venäjäksi, somaliksi, kurdiksi ja arabiaksi. 

Verkostoitumisen ja verkostoissa toimimisen merkitys kasvaa myös KU-58:n toimintaympäristössä koko 

ajan. Seura tekeekin aktiivista yhteistyötä Vantaan kaupungin, yritysten ja muiden seurojen kanssa:  

•  Vantaan kaupunki: lasten tapahtumat ja kerhotoiminta (yleisurheilupäivät ja iltapäiväkerho), 

käyttämämme kaupungin välineistö ja sen kunnossapito, saamamme avustukset ja tuet sekä 

koululaiskisat (maastojuoksut ja viestit yhteistyössä Vantaan seurayhtymän kanssa).  

• Yritykset: erilaiset liikuntatapahtumat, näkyvyys nettisivuillamme ja tapahtumissamme.  

• Muut seurat: monimuotoista yhteistyötä mm. seuraavien kanssa: Vantaan seurayhtymä (VSY), 

Vantaan Salamat, Helsingin piirin muut yleisurheiluseurat, Vantaan Liikuntayhdistys sekä muiden 

lajien seuroista Vantaan Hiihtoseura.  

Hallinto 

Seuraa johtaa hallitus, jonka seuran syyskokous valitsee sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu tarpeen 

mukaan, noin 8–10 kertaa vuodessa. Hallitus nimittää tarvittavien jaostojen puheenjohtajat vuodeksi 

kerrallaan. He koordinoivat kukin oman sektorinsa toimintaa ja raportoivat toiminnastaan hallituksen 

kokouksissa.  

Käytännön asioita hoitavat seuran palkatut työntekijät, joita ovat vuonna 2022 päätoiminen 

nuorisovalmennuspäällikkö sekä rajattuja vastuusektoreita hoitavat tuntityöntekijät. Avoimena pidetään 



myös mahdollisuutta puolipäiväisen juniorivalmentajan palkkaamiseksi kesäkaudesta alkaen. Talousasioita 

hoitaa taloudenhoitaja, joka toimii yhteistyössä seuran palkattujen työntekijöiden ja seuran tilitoimiston 

kanssa. Seuran toimistoa, Allun mökkiä, ylläpitää talonmies, jonka hallitus valitsee vuosittain. 

Seura terävöittää ja kehittää hallintoaan syksyllä 2021 tehdyssä Tähtiseura-auditoinnissa esiin tulleiden 
näkökohtien mukaisesti. Huomiota kiinnitetään mm. johtamiseen ja hallituksen toiminnan itsearviointiin. 
Samalla pyritään saamaan palautteen kerääminen säännöllisemmäksi. Myös ohjaajien rekrytointiprosesseja 
tarkennetaan.  Seura ottaa käyttöön loppukeväällä tai alkukesästä 2022 valmistuvat toimintakäsikirjan sekä 
vuosikellon. Toimintakäsikirjassa kuvataan mm:    
 

• Ohjaajan- ja valmentajan polku  

• Valmennusjärjestelmä. Esimerkiksi se, kuinka paljon harjoituksia pidetään, minkälaista harjoittelu 

on ja mitä tavoitellaan missäkin ikävaiheessa, onko seuralla omaa testausjärjestelmää ja miten 

ominaisuusharjoittelu linkitetään kokonaisuuteen 

• Talousohjesäännöt. Esimerkiksi ohjaajien ja valmentajien korvaukset, kilometrikorvaukset ja muut 

mahdolliset asiat.  

• Toimintamalli epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen. Tätä voi kehittää esimerkiksi 
anonyymipalautteen kautta.    

 

Talous 

 

Taloudenhoidosta vastaa hallitus yhdessä palkollisten, taloudenhoitajan ja tilitoimiston kanssa. Kirjanpidon 

nykyaikaistaminen on tärkeä painopiste seuran taloushallinnon kehittämisessä vuonna 2022. Seuran 

kirjanpidon järjestämiseksi haetaan verkkopohjaisia ratkaisuja, joiden kautta esimerkiksi hankkeiden 

talousseurannan järjestäminen hoituu aiempaa paremmin.  

Seuran tulot vuonna 2022 jakautuvat useaan eri tulolähteeseen. Seuran perustoiminnasta tuottoja tuovat:  

• kilpailut, mm. Vantaan Maratonmaantiejuoksucup, Uudenvuodenjuoksu, Junnuhuipentuma, KLL-

mestaruuskilpailut ja Lusikkajuoksut.  

• urheilukoulu- ja valmennusmaksut sekä jäsenmaksut,   

• juoksukoulut, Juoksuklubi ja aikuisliikunta,  

Seura hakee toimintaansa vuonna 2022 avustuksia ja tukia:  

• Vantaan kaupungilta,  

• opetus- ja kulttuuriministeriöltä,  

• Urlus-säätiöltä 

• Helsinge -Stiftelseltä 

• mahdollisilta yhteistyökumppaniyrityksiltä 

Menoista suurimman osan vuonna 2022 muodostavat palkat, urheilijoiden valmennuskulut ja - tuet, eri 

kilpailujen osallistumiskulut ja muu seuratoiminta. Seuran talous on vahvistunut viime vuosien aikana, 

mutta likviditeettiä on edelleen pyrittävä vahvistamaan ja tavoiteltava tilikaudella 2022 positiivista tulosta.  


