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Posion Pyrintö ry.
Hiihto / jääkiekko / suunnistus / yleisurheilu

1. Toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Tulevaisuudessa Posion Pyrintö haluaa jatkaa aktiivisena kunnan voimavarana ja innostaa
paikallisia liikkumaan. Tavoitteena on saada lisää harrastajia ja kilpailijoita seuran eri
lajeihin. Posion Pyrintö haluaa panostaa kilpatoimintaan, jotta seura voi tulevaisuudes-
sakin tarjota kilpaurheilijoille hyvät mahdollisuudet menestykseen. Liikuntatapahtumien
järjestäjänä Posion Pyrintö on valmis toteuttamaan myös isoja kisoja ja tapahtumia.
Posion Pyrintö haluaa olla aktiivinen toimija urheilupiireissä sekä panostaa harrastajiin,
kilpaurheilijoihin ja seuraväkeen. Urheilun ja liikunnan lisäksi toiminnassa halutaan
säilyttää Posion Pyrinnölle ominainen yhteisöllisyys ja hyvä ilmapiiri.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Posion Pyrinnössä on vuosien 2021-22 aikana ollut käynnissä OKM:n tuella
seurakehityshanke, jossa on ollut palkattuna seurakehittäjä. Uusi seurakehittäjä on
aloittanut työnsä syyskuussa 2022 ja hänen työsopimuksensa on voimassa kesään 2023.
Seuraavaksi on pohdittava, onko seuralla edellytyksiä palkata osa-aikaista työntekijää
jatkossa.

Korkea energian hinta aiheuttaa varmasti haasteita liikuntapaikkojen, jäähallin,
urheilukentän, latujen, ylläpitämisessä. Nämä eivät suoranaisesti ole seuran haasteita,
mutta voivat vaikuttaa myös seuran toimintaan.

Posiolla on ollut paljon kerhotoimintaa lapsille ja nuorille mm. Harrastamisen Suomen
mallin myötä. Pyrinnön oman kerhotoiminnan laajuutta on syytä tarkastella.
Jäsenrekisteriä on kehitetty seurakehityshankkeessa. Uusien jäsenten hankintaa
jatketaan.

Kilpailuja ja turnauksia on nyt pystytty järjestämään ”entiseen malliin” koronavuosien
jälkeen. Tapahtumien jatkuvuutta ja uudistumista on mietittävä koko seuran tasolla.

3. Seuratoiminnan painopisteet (Toimenpiteet)

● Hiihtojaoston painopiste: Pyritään ylläpitämään ja piristämään kilpailu- ja
harrastustoimintaa. Holvi-hiihdot (sarjahiihdot) saatiin lanseerattua, mutta
kilpailuihin voisi osallistua enemmänkin hiihtäjiä.

● Jääkiekkojaoston painopiste: Uusien harrastajien rekrytointi. Tavoitteena on saada
kiekkokoululaisia joukkueellinen. Pyritään osallistumaan OK-liigan turnaukseen.

● Suunnistusjaoston painopiste: Suunnistuksen harrastus- ja kilpailutoiminnan
järjestäminen Posiolla. Pyritään tavoittamaan myös lajista kiinnostuneita uusia
harrastajia. Posiorastit järjestetään kesäkaudella viikottain. Koillismaan Rastipäivät
järjestetään v. 2023 heinäkuussa Posiolla.

● Yleisurheilujaoston painopiste: Yleisurheilujaoston toiminnan painopisteinä on ollut
kilpailutoiminnan järjestäminen, tavoitteellisen kilpaurheilun mahdollistaminen ja
yleisurheiluharrastuneisuuden lisääminen ja tukeminen. Tavoitteiden
saavuttamiseksi on rajallisten henkilöresurssien puitteissa järjestetty



yleisurheilukilpailuja, tarjottu harjoitusohjelmin tapahtuvaa tavoitteellista harjoittelua
ja tuettu urheilijoita kilpailuihin osallistumisessa sekä oltu mukana
urheilukerhotoiminnan järjestämisessä. Tehdyin toimenpitein on saatu ylläpidettyä
mahdollisuus harjoittaa niin harraste- kuin kilpayleisurheilutoimintaa paikkakunnalla;
yleisurheiluharrastuksen merkittävää laajentumista ei ole onnistuttu saamaan
aikaiseksi.

4. Kilpailutoiminta
● Hiihto: Kansallisia hiihtokilpailuja järjestetään yhteensä kolmet. Huhtikuussa on

Posion alamäkihiihdot ja Pentik-hiihdot sekä joulukuussa Kaamoshiihdot. Seura
järjestää Holvi-hiihtoja (sarjahiihtoja), jotka olivat hyvin matalan kynnyksen
kilpailutapahtumia.

● Jääkiekko: Pyrinnön joukkuina pelaavat U12-sarjajoukkue, joka pelaa Lapin
aluesarjassa sekä Lätkälissut, joka pelaa Lapin naisten harrastesarjaa. Lisäksi
Posiolla järjestetään OK-turnaus.

● Suunnistus: Posion Pyrintö järjestää Koillismaan Rastipäivät heinäkuussa 2023
Posiolla, uudella kartalla. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan viestikilpailuihin,
Jukolan viestiin ja Venlojen viestiin Pyrinnön joukkueella. Pyrinnön jäsenien
osallistumista suunnistuskilpailuihin tuetaan.

● Yleisurheilu: Yleisurheilujaosto järjestää vuonna 2023 kahdet SUL:n alaiset
yleisurheilukilpailut Posion kunnan yleisurheilukentällä, 23.06.2023 perinteiset
Juhannuskisat ja 22.07.2023 Avoimet kisat, joiden yhteydessä myös kuntalaisille
vapaat pitäjänmestaruuskisat sekä syksyllä Kaarlon Juoksu –tapahtuman
Maaninkavaarassa. Juhannuskisojen ja Kaarlon Juoksu –tapahtuman
osanottajamäärät pyritään pitämään edelleen verrattain hyvällä tasolla, Avoimen
kisan osallistujamäärä pyritään saamaan nostettua. SUL:n alaisten kilpailujen
lisäksi yleisurheilujaosto järjestänee seurakisoja ja Hippo –kisat. Seuran
yleisurheilijoita kannustetaan osallistumaan eri tasoisiin SUL:n alaisiin
yleisurheilukilpailuihin.

5. Harjoitustoiminta ja tapahtumat
● Seurakehityshankkeessa ideoidut tapahtumat: leiri/harjoituspäiviä lapsille ja nuorille

ja tutustumistempauksia jääurheiluun.
● Hiihto: Talvikaudella järjestetään hiihtokoulua viikoittain lapsille ja nuorille sekä

mahdollisuuksien mukaan myös aikuisille. Keväällä voidaan järjestää Posion Tonni
tai vastaavanlainen kuntohiihtotapahtuma.

● Jääkiekko: Käytetään seurakehittäjän palveluita. Naisten joukkue ja juniorijoukkue
harjoittelevat 2-3 kertaa viikossa. Jari Kuusinen on apuna joukkueiden valmen-
nuksessa. Jäähallilla järjestetään kiekkotapahtuma sekä jäähallin avoimet ovet.

● Suunnistus: Viikottaiset kuntorastit (Posiorastit) seuran toimijoiden järjestämänä
kesäkuusta syyskuulle. Uusia suunnistuskarttoja ja päivityksiä vanhoihin tehdään
seuran jäsenien toimesta. Koululaissuunnistuksen järjestelyt tehdään.

● Yleisurheilu: Yleisurheilujaosto on mukana Posion kunnan kanssa järjestämässä
kesän urheilukerhoa, jonka osallistujat ovat viimevuosina olleet pääosin esikoulu- ja
ala-asteikäisiä. Yleisurheilujaosto pyrkii yhdessä seurakehittäjän kanssa
järjestämään muutaman vuoden tauon jälkeen joitakin yleisurheiluleirejä.
Tavoitteellisesti urheilevat yleisurheilijat harjoittelevat pääosin omien ja omien
valmentajiensa laatimien ohjelmien mukaisesti. Yleisurheilujaosto itse järjestää



Kaarlon Juoksu -tapahtuman, minkä lisäksi pyritään avustamaan muiden jaostojen
tapahtumien järjestämisessä.

6. Varainhankinta, yhteistyö, vaikuttaminen
● Seurakehityshankkeessa ideoidaan ja toteutetaan seurapäivä/-päiviä, jolloin

yhteistyökumppaneiden kanssa tuodaan seuratoimintaa esille
(Kannustajat-kampanja).

● Hiihto: Varoja hankitaain talkoilemalla monella tavalla: lumenpudotus, haravointi,
inventaariot sekä RukaNordic -talkoilu. Hiihtojaoston pääyhteistyökumppaneita
olivat Pentik, Osuuspankki, Holvi-apteekki, K-market Muikku, Himmerki ja
Rakennuspalvelu Ollila Oy.

● Jääkiekko: Jääkiekkojaosto järjestää kesällä 2023 Muikkumarkkinat.
● Suunnistus: Varoja kerätään järjestämällä suunnistuskisat. Iltarastimaksuista

saadaan tuottoja. Lisäksi talkoilla voidaan kerätä jaostolle varoja.
● Yleisurheilu: Yleisurheilujaosto hankkii varoja kilpailumaksuilla, kilpailujen

yhteydessä järjestettävillä kahvio- ja arpamyynnillä sekä talkootöillä; lisäksi
yleisurheilujaosto saanee osuuksia emäseuran saamista kunnan ja
yhteistoimintakumppaneiden avustuksista. Yleisurheilujaosto tekee yhteistyötä
pääasiassa Posion Pyrinnön muiden jaostojen, Posion kunnan ja paikallisten
yritysten, kuten Posion Osuuspankin, Pentik Oy:n, Koillismaan Osuuskaupan ja
K-market Muikun kanssa.

7. Viestintä ja markkinointi
● Seuralla on verkkosivut, joita on päivitetty, mutta jotka toisaalta ovat osittain

uudistamisen tarpeessa. Seuran näkyvyys sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt
huomattavasti seurakehityshankkeen myötä.

● Hiihto: Hiihtoväki on viestinyt aktiivisesti Whatsapp-ryhmässä. Toiminnasta on
ilmoitettu verkkosivuilla.

● Suunnistus: Suunnistusjaosto viestii jaoston omassa whatsapp-ryhmässä. Jaoston
toiminnasta tiedotetaan Posion Pyrinnön somekanavissa ja Posiorasteista
ilmoitellaan Facebook-sivujen kautta. Posiorastien viestintään on tarkoitus panostaa
kesäkaudella 2023 mm. Rastilipun kautta.

● Yleisurheilu: Yleisurheilujaosto ilmoittaa toiminnastaan Posion Pyrinnön
verkkosivulla ja yhteistyössä Posion kunnan kanssa Posion kunnan verkkosivuilla
sekä kilpailutoiminnasta mm. Kilpailukalenteri –sivustolla, Juoksija –lehdessä ja
ulkoilmoituksilla.

8. Hallitus ja jaostot

● Hallitus: Milla Saarela (pj.), Esko Alatulkkila, Vesa Huokuniemi, Sakari Ollila, Ari
Riihimäki, Satu Teperi, Jouni Vuollet

● Hiihto: Sakari Ollila (pj.), Mauri Hiltunen (siht.), Esa Mursu, Eero Vuollet, Oiva
Soudunsaari, Jouni Vuollet ja Antti Häkämies

● Jääkiekko: Esko Alatulkkila (pj.), Esa Määttä, Kari Mäkitalo, Pekka Posio ja Minna
Ruokamo

● Suunnistus: Satu Teperi (pj.), Antti Häkämies (vpj.), Esa Mursu (siht.), Tuomas
Laatikainen, Jarmo Pyhtinen, Pasi Ruokamo

● Yleisurheilu: Ari Riihimäki (pj.), Arja Harju-Autti, Vesa Huokuniemi, Veikko
Kelloniemi, Sakari Oikarainen, Jouni Vuollet


