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Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 
Kaipolan Vire ry on jämsäläinen yleisseura, joka on perustettu vuonna 1953. Vuosi 2023 on seuran 
70. toimintavuosi. 
 
Toiminta pohjautuu vuonna 2023 seuran toimintakäsikirjaan ja siinä oleviin seuran arvoihin, 
missioon ja visioon sekä jaostoissa laadittuihin toimintasuunnitelmiin. 

 

Seuran arvot: 

 
 

Seuran missio: 
Kaipolan Vire tarjoaa vireässä hengessä liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia sekä järjestää 
laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa. 

 
Visio 2028 
Kilpailutoiminta  
 

• Jämsän yleisurheilukarnevaalit - Suomen laadukkain ja suurin lajikarnevaalitapahtuma  

• SM-kilpailujen järjestäminen  

• Auliksen 56. kesäolympialaiset – suurin lasten olympialaistapahtuma Suomessa  



  

 

• Laadukas junioriseura  

• Monipuolinen kilpailutoiminta  
• Nuorten / aikuisten arvokisoissa 10 urheilijaa 

 
Ohjaus- ja valmennustoiminta 

• Tavoitteellinen ohjaus- ja valmennusjärjestelmä 

• Koulutetut ohjaajat ja valmentajat 

• Valmennustukijärjestelmä 
 

Hallinto ja talous 

• Vuosittain päivitetty toimintakäsikirja 

• Selkeät tehtäväjaot   

• Jäsenmäärä nousuun 300 

• Tiedotustoiminta kattava ja tavoittava  

• Yhteistyökumppaneita eri tasoilla lisää 
 
Vire-henkisyys 

• Mielekästä toimintaa perheille 

• Aktiivisuus tarttua toimeen 

• Yhdessä tehden  

• Luottamustehtävät ovat haluttuja 
 
Yhteistyö 

• Haluttu ja luotettava yhteistyökumppani 

• Koulun kanssa tiivistä kumppanuutta 

• Aito yhteistyö seurojen välillä 
 
Kilpailu- ja harjoituspaikkojen organisointi ja niiden laadun seuranta 

• Paunun yleisurheilukenttä: hyväkuntoiset harjoitus- ja kilpailusuorituspaikat sekä –välineet  

• Yleisurheilun talviharjoittelupaikat 

• Latureitistö 
 

 
Yleistä 

_______________________________________________________________________________ 
 
Seuran perustavoitteena on tarjota aktiivisten jaostojen välityksellä jäsenistölle laadukkaita ja 
monipuolisia liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia hyvässä kasvatuksellisessa hengessä sekä 
tukea huipulle pyrkiviä nuoria tasapuolisesti ottaen huomioon seuran resurssit sekä nuoren 
urheilijan itsensä mahdollisuudet. 
  
Seuran toiminta painottuu lapsiin ja nuoriin. Aikuisurheilu on aloittanut 
toimintansa, ja sitä jatketaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Seurassa toimii kaksi 
nimettyä jaostoa; hiihto- ja yleisurheilujaostot, jotka jatkavat aktiivista ja suunnitelmallista 
seuratyötä myös vuonna 2023.  
 



  

 

Kestävyysjuoksu- ja kilpakävelykarnevaalit ovat seuran toiminnassa merkittävä 
varainhankintamuoto. 
Suomen Urheiluliitto on myöntänyt seuralle niiden järjestämisluvan vuodelle 2023. 
 

Toiminnan päämäärä 

_______________________________________________________________________________ 
 
Tulevan toimintavuoden päämääränä on lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen ja kilpa-
urheilun edistäminen sekä kilpailutulosten ja seuramenestyksen parantaminen piiri- ja 
valtakunnan tasolla. Myös aikuisurheilua pyritään kehittämään ja laajentamaan olemassa olevien 
resurssien puitteissa.  
 
Jaostojen yhteistyöllä on tarkoitus monipuolistaa ja tehostaa ohjausta ja valmennusta.  
Lisäksi tavoitteena on uusien ohjaajien ja valmentajien saaminen ja kouluttaminen seuraan. 
Palkallisen henkilöresurssin lisääminen tehdään vakaan seuratalouden ehdoin. 
 
Monipuolisella varainhankinnalla luodaan riittävät taloudelliset edellytykset koko seuratyölle ja 
niin, että turvataan myös tulevien vuosien toimintaedellytykset. 
        
Suhdetoiminta ja tiedotus 
_______________________________________________________________________________ 
 
Seuran tavoitteena on säilyttää hyvät ja luottamukselliset yhteistyösuhteet niin Jämsän kaupunkiin 
kuin seudun muihinkin liikunta- yms. seuroihin ja yhdistyksiin. Myös suhteet piirin ja valtakunnan 
tason järjestöihin sekä alueen toimijoihin ja toimintaan vaikuttaviin sidosryhmiin pidetään 
kunnossa. 
 
Seuran tärkeimpänä tiedotuskanavana käytetään seuran kotisivua netissä (www.kaipolanvire.fi). 
Sähköposti- ja puhelinviestintä (WhatsApp) on todettu tehokkaiksi ja nopeiksi viestintävälineiksi. 
Lisäksi tiedotuksessa käytetään somea, paikallislehteä ja erilaisia tapahtumia. 
 
Jämsän yleisurheilukarnevaalit 2023 vaativat oman markkinointi- ja tiedottamissuunnitelmansa. 
Karnevaalien markkinointia ja niistä tiedottamista tehdään moni eri tavoin omatoimisesti, mutta 
myös yhteistyössä SUL:n ja muiden karnevaalijärjestäjien kanssa. 
 
Taloudellinen toiminta      

_______________________________________________________________________________ 
 
Vuonna 2023 jatketaan seuran talouden hyvää vakaata hoitamista sekä turvataan varainhankinnan 
monipuolisuus. Tällä turvataan seuran talous ja myös seuratoiminnassa jäsenten harjoittelu- ja 
kilpailumahdollisuudet pitkällä aikavälillä.  
                                                                  
Liitteenä on seuran vuoden 2023 talousarvio. 
        
Varainhankinnassa ja varsinaisen toiminnan tulopohjassa on tärkeä merkitys erilaisilla talkoilla ja 
yhteistyösopimuksilla, joilla pidetään tulopohja ja seuran talous vakaana.  Uusia yhteistyö-, talkoo- 
ja tukimuotoja pyritään löytämään. 

http://www.kaipolanvire.fi/


  

 

 
Jämsän yleisurheilukarnevaalit on merkittävin yksittäinen tulonlähde seuramme toiminnassa 
tulevanakin vuonna. 
  
Perinteisillä Auliksen Olympialaisilla kuten kaikilla muillakin kilpailutapahtumilla tuetaan seuran 
taloutta.  

 
Kilpailu- ja valmennustoiminta 

_______________________________________________________________________________ 
 
Aktiivinen ohjaus-, valmennus- sekä kilpailutoiminta jatkuu jaostojen organisoimana. 
Seuratoimijoita koulutetaan lasten ja nuorten ohjaukseen ja valmennukseen sekä erilaisiin 
toimitsija- ja tuomaritehtäviin.  Seuran nuoriso- ja kilpaurheilun kehittäminen edellyttää 
valmennuksellisen tietouden lisäämistä sekä koulutettujen ohjaajien ja nuorisovalmentajien 
määrän lisäämistä. 
 
Harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintojen suunnitelmat löytyvät jaostojen 
toimintasuunnitelmista.  
Valmennuksessa, harjoittelussa ja kilpailutoiminnassa pyritään yhteistyöhön Jämsän seudulla 
toimivien muiden seurojen ja oppilaitosten tarjoamien urheiluvalmennusten kanssa.  
 
Urheilijoiden osallistumista eri ikäryhmien leirityksiin tuetaan seuran omien, piirin sekä Suomen 
Urheilu- ja Hiihtoliiton asettamien urheilullisten kriteereiden perusteella.  Seuran ja urheilijan 
omavastuut kustannuksista on määritelty Toimintakäsikirjan kulukorvausohjeistuksessa. Seurassa 
on käytössä myös kilpailutuloksiin pohjautuvat valmennustuki- ja valmennusstipendijärjestelmät. 

       
Hallitus 

_______________________________________________________________________________ 
 
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen kokoonpano on 
puheenjohtaja + 7 jäsentä + 2 varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan. 
        
Hallituksen jäsenten tehtävät ja työnjako on esitetty Toimintakäsikirjassa. Hallitus nimeää 
tehtävien hoitajat vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Lisäksi tarpeen mukaan hallitus voi 
nimetä keskuudestaan ja hallituksen ulkopuolelta vastuuhenkilöitä myös muihin tehtäviin. 
        

Aktiiviset jaostot seuratoiminnan runko 

_______________________________________________________________________________ 
 
Seurassa toimintaa ylläpitävät yleisurheilu- ja hiihtojaostot, joiden tehtävistä on 
toimintakäsikirjassa ohjeellinen kuvaus. Vuoden 2022 jaostot ovat laatineet tämän 
toimintasuunnitelman liitteeksi omat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2023. 
 
Yleisurheilukarnevaaleja varten toimii seurassa karnevaalien järjestelytoimikunta, jonka nimeää 
hallitus. Tapahtuman laajuuden takia karnevaaleille luodaan myös oma talousarvionsa ja 
kustannuspaikkansa seuran kirjanpidossa.  

       



  

 

Seuran toimitilat 
_______________________________________________________________________________ 
 
Seuralla on omat toimisto- ja kokoustilat Haasiapolku 6A:ssa, Jämsän keskustassa. Lisäksi seuralla 
on entinen toimistorakennus Kaipolassa, Torikatu 2:ssa sekä vuokrattuna lämmintä varastotilaa 
arkistoille ja muulle käyttötavaralle Kaipolassa, entisen postin tiloissa. 

 
Toiminnantarkastajat vuonna 2023 

_______________________________________________________________________________ 
 
Seurassa on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heillä varahenkilöt. 
        
Jäsenistö 

_______________________________________________________________________________ 
 
Jäsenmaksut vuodelle 2023 ovat seuraavat:  

• perhejäsenyys 40 €/vuosi  

• henkilöjäsenyys 20 €/vuosi. 
 
Perhejäsenyys: vanhemmat + kaikki alle 18-vuotiaat lapset. 
Henkilöjäsenyys: perheen 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä muut henkilöjäsenmaksun 
maksaneet. 
 
29.11.2022 
 
Hallitus 
 
 
Liitteet: 
 
Seuran talousarvio vuodelle 2023 
 
Jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2023 

 

 

 

 


