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Adnekosken Huima ry

AANEKOSKEN HUIMA HALLITUS

TOI M INTASU U N N ITELMA 2O2L

JOHDANTO

Vuosi 2021 on Adnekosken Huima ry.n LL7 v toimintavuosi.

Seura jatkaa edelleen yleisseurana ja se toimii Suomen Tyovden Urheiluliitto ry:n jdsenseurana,

seura on myos Keski-Suomen Liikunta ry: jdsen ja kuluu jdsenend useaan erierikoisliittoon.

Tulevan vuoden aikana seuran jaostot jdrjestdvdt seuraavia toimintoja: voimailijat pyrkivdt
jdrjestdmddn ainakin kaksi kansallista kilpailua, kesdlld jalkapallossa jdrjestetddn jo perinteinen
junnuturnaus ja koripallossa seuran miesten joukkue pelaa valtakunnan lB-divisioonassa. Eri
jaostojen yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ovat ndhtdvissd niiden omissa
toi m i ntasuunnitel m issa a n.

Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota Adnekosken alueella edullista, turvallista ja monipuolista
liikuntatoimintaa kaikille sitd haluaville. Tuemme seuramme jiiseniston hyvinvointia liikunnan
keinoin tarjoamalla heille laadukkaita ja edullisia mahdollisuuksia harrastaa eri liikuntalajeja.
Liikuntapalveluiden jdrjestdmiselld haluamme vaikuttaa myonteisesti Aiinekosken viihtyisyyteen ja
sa malla ehkdistd syrjdfimistd.

Seuramme panostaa ja haluaa kehittdii erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa yhteistyossd muiden
seurojen ja kaupungin kanssa. Adnekosken Huima ry avustaa liikuntarahaston avulla sellaisia
nuoria liikunnanharrastajia, joiden on vaikeuksia suoriutua harrastemaksuista, jotka kohdentuvat
liikuntatoimintaan.

Seurassa on mahdollista harrastaa myos kilpa- ja huippu-urheilua, huomioiden tuolloin seuran
ta loudel I iset ma hdol I isuudet toi m i nna n tukem iseen

Huiman toimintaa rahoitetaan jdsenmaksu-tapahtumatuloilla, yhteistyosopimuksilla ja kaupungin
avustuksilla. Talouden yllSpito vaatii kaikilta vastuullisilta toimijoilta tarkkaa huolenpitoa ja joka

vuosi ta rvitsem m e toi m i nta a m me uusia a kti ivisia henki koitd.

Uuden haasteen seuran toiminnan jdrjestdmiseen tuo eri liikuntapaikoille tulleet kdyrtomaksut,
jotka aiheuttavat paineita harrastusmaksujen korottamiseen.

Huiman tdrkein yhteistyotaho on Adnekosken kaupunki ja seura jatkaa yhteistyotii paikallisten

I i i kuntajd rjestojen ka nssa ja a I ueel I isten I i i kuntajd rjestojen ka nssa.

Toimisto: Kauppat'atu22 44100Adnekoski Puh.040-1829999 www.huima.orq toimisto@tuimaorg



Adnekosken Huima ry

HALLINTO

Huiman ylintd pddtcisvaltaa kdyttdvdt seuran jdsenet yleisissd kokouksissa.

Vuosikokous pidetdiin maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen
tarkem min miidrdd mdnd aja nkohta na.

Vuosikokouksessa hwiiksyttiiin seuran toimintakertomus ja tilit edelliseltd toimintavuodelta,
syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja valitaan kahdeksi vuodeksi hallituksen
puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja muut hallituksen jdsenet. Syyskokous pddttdd myos
hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja valitsee niiden jdsenet tai antaa hallitukselle valtuudet
jaostojen perusta m iseen.

Seuran hallitus kokoontuu tarvittaessa LO -I2 kertaa vuodessa.

Hallituksen tehtevana on hoitaa seuran asioita lain ja seuran sidntojen, sekd kokouksen piidtosten
mukaisesti. Hallituksen tehtdvdnii on myos seuran edustaminen.

Seuralle on laadittu toimintakdsikirja vuoden 2020 aikana ja se hyviiksytdiin syyskokouksessa.

Huima on mukana Seurat Go seurakehityshankkeessa, jota ohjaa Keskisuomen Liikunta ry, hanke
piiiittyy 202I.

Jaostojen tehtavend on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorin toiminnasta seura

toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekd hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

H ui ma n toi m istosi hteeri nd toi m i i Katja Sd I I i nen.

VALMENNUSJA KOULUTUS

Seuran tavoitteena on saada mukaan uusia toimiioita, jotta pystyisimme tarjoamaan kaikille
toimintaamme mukaan tulijoille laadukasta ja turvallista ohjausta ja valmennusta.
Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa alle 16-vuotiaiden nuorten mddrdd liikuntaharrastusten
pa rissa.

Jaostojen tehtevene on vastata omien lajien ohjaajien ja valmentajien kouluttamisesta ja heiddn
omissa toimintasuunnitelmissa selvidd niiden jdrjestdmdttoiminnot. Seura jatkaa edelleen
yhteistyotd Adnekosken kaupungin kanssa lasten liikunnallisten iltapdivdkerhojentoteuttamisessa.

Adnekosken Huima on mukana Keski-Suomen Urheiluakatemianvalmennustoiminnassa.

Toimisto: I(auppakatu22 44100Adnekoski Puh.040-1829999 www.huima.orq toimisto@tuimaorg



Adnekosken Huima ry

KILPAILU

Kilpailutoimintaan osallistuu seurastamme n. 38 joukkuetta ja yksilolajeihin 40 kilpailuryhmdd.

Jaostojen toimintasuunnitelmista selvidd yksityiskohtaisesti niiden jdrjestdmdt kilpailutapahtumat.

KOULUTUS WOLLISTAM IN EN

Adnekosken Huima ry jdrjestdd jdsenistolle tarvittavia koulutustilaisuuksia ja seuran jdsenet

osallistuvat ulkopuolisiin koulutustapahtumiin tarpeen mukaan,

Huima tarjoaa pitkdaikaistyottomille tyo/harjoittelupaikkoja yhteisty6ssd Adnekosken kaupungin
tyollistdmisyksikon kanssa. Eri lajiryhmien ohjaustoimintaan on mahdollista pddstd

tyoha rjoitteluun.

Jaostojen koulutus- ja kurssisuunnitelmista selvidd niiden toimintasuunnitelmista.

TIEDOfiAMINEN

Seuran tiedottamisessa hyodynnetidn omia nettisivuja osoitteessa www.huima.org. jaostojen

omia tiedotussivuja, tapahtumatiedotteita ja kuulutuksia eri kilpailuissa,lehti-ilmoittelua, lajien
kausi- ja otteluohjelmia ja Facebookia.

Huiman virallinen ilmoituslehti on Sisd- Suomen Lehti.

Jokaisen jaoston on toimintakaudelle nimettdvd oma tiedotusvastaava, joka on yhteyshenkilond

seuran hallituksen ja jaoston vdli116, sekd vastaa myos oman jaoston ulkoisesta tiedottamisesta.

Adnekosken Huiman sdhkoposti on toimisto@huima.org, jonka viilitykselld tiedotetaan seuran

asioista niin seuran jdsenille, kun ulkopuolisille.

Seuran toimiston osoite on: Adnekosken Huima ry, Kauppakatu 22,44L00 Atinekoski ja

matkapuhel in 040 L82 9999.

Toimisto: l(auppal<atu22 44lOOAanekoski Puh.040-1829999 www.huima.oro toimisto@tuimaorg



AAITIEKoSKEN HUIMA RY, HIIHToJAosTo

TOI M I NTASU U N N ITELM A 2O2L

JOHDANTO:

Huiman hiihtojaosto pyrkiialueellaan edistdmddn maastohiihdon harrastamista kilpa- ja harrasteurheiluna.
Jaosto pyrkii edesauttamaan kilpahiihtdjien menestymistd hopeasompaiiistd alkaen kansalliselle sekii
kansainvd liselle tasolle.

Jaosto jiirjestdii kauden aikana eritasoisia hiihtokilpailuja. Jaosto jiirjestdd toimijoilleen koulutusta.

HARRASTUS. JA KILPATOIMINTA

Jaosto jdrjestiid hiihtokoulua, jonka tavoitteena on saada lapsia ja nuoria hiihtoharrastuksen pariin. Jaosto
jiirjestdd hopeasompaikiiisille ldpi kauden kestdvdd valmennusta. Kauden aikana jaosto jdrjestdd
hiihtokilpailuja paikallisista lasten hiihdoista kansallisiin hiihtoihin. Jaoston tavoitteena on yhdessd
Adnekosken kaupungin kanssa kehitt;e lumetusta, osallistua ensilumenladun tekoon ja varmistaa hyviit
hiihto-olosuhteet liikuntapuistossa. Jaosto pyrkii edistiimddn kilpahiihtdjien menestymistd kansallisella
sekd kansainviiliselld tasolla.

Huiman hiihtojaosto tavoitteena on hakea kauden 2023 yleisen sarjan SM-hiihtoja.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Hiihtokoulua jdrjestetiidn marraskuun alusta alkaen koko hiihtokauden kerran viikossa keskiviikkoisin.
Hiihtokoulu sisiiltdd hiihdon perusharjoitteita sekii harjoituskilpailuja.

Jaosto jiirjestdd hopeasompaikdisille liipi kauden kestdviid valmennusta. Harjoitteluun kuuluu omaehtoista
harjoittelua, yhteisharjoittelua ja mahdollisuuksien mukaan lumileirejiija yliikoululeiritystd.

Edustushiihtdjien valmennus perustuu henkilokohtaisiin valmennussuunnitelmiin ja jaosto tukee
taloudel lisesti valmenta utumista painottuen leiritykseen.

Toimijamiiiird hiihtokoulussa ja -huollossa on noin 20 henkilod.

Kilpailujen jiirjestdmisessd ja latuhuollossa toimii noin 20 henkilod.

Jaosto tukee hiihdon valmentajakoulutusta sekd hiihtokilpailujen toimitsijakoulutusta (TD-koulutus)

HALLINTO:

Hiihtojaoston kokoonpano: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekti jaoston
jdsenid.

L2ltLl2020
Adnekosken Huima ry

www.huima.org



Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

TAIOUS:

Jaoston talouden tuloldhteet perustuvat hiihtokisojen jdrjestdmiseen ja erilaisiin talkoisiin. Talousarvion
puitteissa tuetaan seuran hiihtejiai jaoston ohjesdiinnon mukaisesti sekiijaoston erillisten pddtosten
mukaan.

TIEDOTTAMINEN:

Tiedottaminen pddasiassa Huiman kotisivujen kautta (www.huima.ore). Tiedottamisessa voidaan kdyttdii
myos paikallislehtid.

JAOSTO:

Puheenjohtaja Veikko Tarvainen, varapj. Eero Poikonen , sihteeri Tuomo Kautto, taloudenhoitaja Mika
Kangasniemi, jdsenet Taisto Viik, Timo Kuorelahti, Ella Tuovinen, Eero Hakonen, Virpi Hakonen ja Jarmo
Kuorin ki

Jaosto esittiiii Huiman hallitukseen Veikko Tarvaista.

MUUTA:

Adnekosken Huima ry
www.huima.org
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AArurrosKEN HUrMA Ry, JUNToRTJALKApALLoJAosTo

TOIM I NTASU U N N ITELMA 2O2L

JOHDANTO:

Huiman juniorijalkapallotoiminnan pddtavoite on tarjota kaikille ddnekoskelaisille ja ldhiseudun lapsille ja
nuorille mielekdstd ja samalla kasvattavaa liikuntatoimintaa. Kasvatamme nuorista iloisia, henkisestija
fyysisesti tasapainoisia ihmisid. Emme myoskdin unohda kodin ja seuran vdlistd kasvatuksellista yhteistyotd.
Suomen Palloliiton jdsenseurana ja Suomen Olympiakomitean tdhtiseurana arvioimme jatkuvasti
toimintaamme pysydksemme laatujdrjestelmien vaatimalla tasolla. Haluamme osaltamme kantaa vastuumme
suomalaisen jalkapalloperheen ja liikunnan huimalaisena toimijana.

Toimintamme alkaa 2-5-vuotiaiden Perhefutiksesta ja 5-6-vuotiaiden Ritari- ja Prinsessafutiksesta. Kierrdmme
piivdkodeissa kertomassa jalkapallosta hauskana harrastuksena. Koulufutisturnaukset ja futiskoulut
innostavat lisdd harrastajia mukavan lajin ja kavereiden pariin. Jdrjestdmme myos kerho- ja liikuntatoimintaa
tarjotaan mahdollisuus vastuunkantoon, toimimalla pelinohjaajina ja apuohjaajina pienemmille
seu ratovereille.

Kehitiimme toimintamme laatua Suomen Palloliiton Laatujdrjestelmd-ohjelman mukaisesti kohtitasoa 3.

Huiman juniorijalkapallojaoston pddvastuuna on luoda turvallinen, laadukas harrasteympdristo ja yhtendiset
pelisddnnot ja arvot sekd valvoa ndiden noudattamista. Haluamme, ettd jokaisella lapsella olisi tasapuolinen
mahdollisuus kasvaa jalkapallon parissa ja saavuttaa oma huippunsa.

Toiminnassamme on tdlld hetkelld mukana jo yli 5OO innostunutta pelaajaa ja seuratoimijaa.

Juniorijalkapallo vastaa kaikkien ikdkausijoukkueiden ja -ryhmien toiminnasta (2-18v)ja aikuisten joukkueet
jatkavat toimintaansav'2021'juniorijalkapallojaoston yhteydessd. Aikuisten joukkueiden edustaja osallistuu
tdysivaltaisestijaostotoimintaan sekd seuran hallitustyoskentelyyn. B-nuorten joukkueet harjoittelevat osittain
yhdessd miesten ja naisten joukkueiden kanssa. Vuonna 2021 kartoitetaan erityisryhmien jalkapallotoiminnan
aloittamista uudelleen.

I 
JALKAPALLo

WWW. H U IMAJU NIORIJALKAPALLO. FI



Kesdlld 202L jaosto jdrjestdd perinteisen juniorijalkapalloturnauksen, Liverpool Akatemia-leirin, Huuhkaja-
jalkapallokoulun, Huiman jalkapalloleirit sekd Puulaakifutis-turnauksen. Mahdollisuuksien mukaan myos muita
tapahtumia tarpeen mukaan.

Tarjoamme jokaiselle seura- ja jalkapallotoiminnasta innostuneelle toimijalle mahdollisuuden kasvaa yhdessd
lasten ja nuorten kanssa hienon harrastuksen parissa: valmentajana, huoltajana, joukkueenjohtajana,
erotuomarina ja talkoolaisena.

HARRASTUS- JA KILPATOIM INTA

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa sekd harrastus- ettd kilpailupohjalta.
Mahdollistamme joukkueille toiminnan lisddmistii innokkaimmille sekd lisdhaastetta kaipaaville pelaajille
yhteisjoukkuetoiminnan avulla. Tavoitteenamme vuonna2O2t on edelleen kasvattaa seuran pelipassipelaajien
mddrd5, sekd pitdd myos vanhemmat juniorit mukana toiminnassa, joko pelaajina ja/tai tausta-
/toimihenkiloind eri ikdluokissa. Erityistd huomiota kiinnitdmme harjoittelun laadun lisddmiseen.

Omien turnaustemme lisdksi osallistumme Suomen Palloliiton ltdisen alueen harraste- ja kilpasarjoihin.
Joukkueita sarjoihin osallistuu n. kolmekymmentd, Joukkueet osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan
myos kotimaan ja ulkomaan junioriturnauksiin.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Joukkueet harjoittelevat junioripddllikon laatiman valmennussuunnitelman mukaisesti L-4 kertaa viikossa.
Lisdksi jdrjestetddn maalivahti- ja muita erikoisharjoituksia sekd taitokoulutoimintaa ja lisdharjoittelua
motivoituneimmille harrastajille.

Junioripddllikko kouluttaa kaikki toimijat tehtdviinsd. Kaikille valmentajille taataan mahdollisuus maksuttomiin
valmentajakoulutuksiin haluamalleen tasolle, Palloliiton koulutussuunnitelman mukaisesti. Junioripddllikko
huolehtii Futisvalmentajien starttikoulutuksen pitemisestii vuosittain. Valmentajille voidaan maksaa
kulukorvauksia ja/tai palkkaa seuralle antamansa tyopanoksen ja juniorijaoston sopiman tason mukaan.

l 
ro.*oror.o
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HALLINTO:

Huiman Juniorijalkapallojaoston pddtehtdvd on luoda yhtendiset juniorijalkapallotoiminnan pelisddnnot ja
arvot, sekd valvoa ndiden noudattamista. Jaoston tehteva on myos viestii, ettd kaikessa toiminnassa
sitoudutaan toiminnan kehittdmiseen pidemmdlld aikajdnteellii, Juniorijalkapallo tekee yhteistyotd seuran
jaostojen sekd muiden seurojen, yhteisojen ettd lajien kanssa.

Juniorijalkapallojaoston muodostaa 5-B jdsentd, Jaosto muodostuu aktiivisista toimijoista, avoimen
hakumenettelyn mukaisesti. Jaosto vastaa syyskokouksessa annettujen suunnitelmien ja tavoitteiden
toteuttamisesta, sekd toiminnan rahoituksesta. Puheenjohtaja tai sihteeri kutsuu jaoston koolle. Lisbksi
jdrjestetddn tiedotuspalavereita joukkueiden edustajille tarvittaessa, vdhintddn 4 kertaa vuodessa,
Palavereista, koulutuksista yms, tapahtumista tiedotetaan sdhkopostin ja Jopox-palvelun vdlitykselld.

Toimintaa koordinoimaan on palkattu kokopdivdinen junioripdallikko. Toiminnanohjausalustana toimii Jopox-
seuratyokalu.

Olosuhteiden kehittdmiseksi olemme tiiviissd vuorovaikutuksessa kaupungin, Palloliiton ja valtion toimijoiden
kanssa. Teemme aloitteita ja olemme aktiivisesti mukana myos omalla toiminnallisella ja taloudellisella
pa nostu ksella olosu hteiden ja ha rrastamisen keh ittdm isessd.

TALOUS:

Jaoston talous on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan pitkdjdnteisen kehittdmisen.
Toiminnan rahoittaminen perustuu pelaajien kausimaksuihin sekd seuran sddntojen mukaiseen
varainhankintaan. Varainhankintaa kehitetddn ja monipuolistetaan mahdollisuuksien mukaisesti.
Jaosto hakee, haettavissa olevia toiminta-avustuksia sekd muuta rahoitusta toimintansa kehittdmiseen.
Jaoston ja joukkueiden tapahtumat ovat aina seuran tapahtumia, jonka mukaisesti seuran nimitulee aina olla
mainittuna/ndkyvilld' Juniorijalkapallojaosto edellyttdd, ettd jokaisessa joukkueessa toimiivalmentajan lisdksi
joukkueenjohtaja ja/tai rahastonhoitaja, joka vastaa mm. joukkueen rahaliikenteestd junioripddllikolle.
Taloudenhallintaan ja laskutukseen kdytetdiin Jopox-seuratoimintatyokalua.

Jaoston ja joukkueiden varusteet hankitaan keskitetystijaoston sopimuskumppanin kautta.

l 
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Jaoston tekstiilien painatukset hoidetaan yhtenevdisyyden vuoksi aina samassa painopaikassa.
Joukkueet voivat hankkia omatoimisestijaoston sopimien yhteistyosopimusten ulkopuolisia
yhteistyoku mppaneita ilmoittaessaan siitd jaoston vastu uhen kilolle,

TIEDOTTAMINEN:

Tiedottamiseen kdytetddn juniorijalkapallon verkkosivua: www.huimaiunioriialkapallo.fi, Facebookia,
Whatsappia ja paikallislehtid.

JAOSTO:

Hannu Penttinen, pj

Mikko Porrassalmi, vpj

Kati Tuovinen, sihteeri

Mikko Huttunen

Ville Hdnninen

Tuomas Jakonen

Hannu Liimatainen

Jaoston sisdisestd viestinndstd vastaa ju nioripdd llikko M in na porrassa lmi

J un iorija I ka pallojaoston puolesta, Ha nn u penttinen pj.

| 
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JOHDANTO

JAOSTO

TOIMtNTA/TAVOTTTEET

KOULUTUS

TALOUS

H U I MAN JARJ ESTYKSENVALVOJA -JAOSTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Hu ima n jdrjestyksenva lvoja -jaosto on pddsddntciisesti Hu iman omiin
ti la isu u ksi i n jd rjestyksenva lvoja pa lveluj a ta rjoava jaosto.

Ulla Peuhkurinen, Anu Raatikainen, Risto Kajander, Risto Kdhdrd, pentti
Puromdki, Aki Kinnunen

Hoitaa H uiman tilaisuuksii n jd rjestyksenvalvoja tehtevie. Jaosto myy
jon ki nverran jd rjestyksenva lvoja pa lvel u ita kysyttdessd mycis
ulkopuolisille tahoille. Tulevalla kaudella varaudutaan siihen ettd
corona hankaloittaa toimintaa ja samalla pienentdd budjettia.

Mahdollisuuksien mukaan jaosto kouluttaa toiminnassa mukana olevia
jdrjestyksenvalvojia sekd uusia mukaan haluavia.

Jaoston talous on hyvdlld mallilla. Tulonldhteend on Huiman omista
tapahtumista perittdvd pieni korvaus sekd mahdollisuuksien mukaan
u I kop u o I isi I le myytdvdt jd rjestykse nva lvoja pa rverut. Ta I kootyot on
mycis yksi tulonldhde. iaosto hankkii tarvittavia varusteita jaostolaisille
saaduilla tuloilla sekd maksetaan koulutuksia.

Jaosto tiedottaa Huiman kotisivuilla ( huima.org ). Sisdinen
tiedottaminen hoidetaan teksti- ja Whats App viestein.

TIEDOTTAMINEN



H

AAnerosKEN HUIMA Ry, JUNroRrKoRrpALLoJAosro
TOIMINTASU U NNITELMA 2021

JOHDANTO
Juniorikoripallojaoston tavoitteena on tarjota Adneseudun lapsille ja nuorille (uniori-ikdiset)
mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kokea eldmyksiai koripallon parissa. Jaosio pyrkiijoukkueiden
ja yksiloiden tavoitteellisen harjoittelun ja kilpailullisuuden tukemiseen.

Juniorikoripallojaosto haluaa vuonna 2021 omalta osaltaan kehittdii yhteistycitd seuran sisdlld eri
lajijaostojen kesken. Lisdksi yhteistyotii syvennetddn ja jatketaan edustuksen ja ldhiseurojen
kanssa.

Jaosto pyrkii takaamaan harjoittelun 1a pelaamisen jatkumisen korona-epidemian aikana
noudattamalla THL:n ja aluehallintoviranomaisten ohjeita sekd paikallista linjausta. Harjoituksissa
noudatetaan myOs Koripalloliiton ohjeistusta turvallisesta harjoittelun ja ottelutapahtuman
jdrjestdmisestii. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta on tavoitteena harrastajamddrien
kasvattaminen tekemdlld mahdollisuuksien mukaan yhteistyotei koulujen kanssa.

HARRASTUS- JA KILPATOIMINTA

Valtakun nalliset sarjat:

Tytot Ul 9-vuotiaat valtakunnallinen l.divisioona

Keskiselld alueella pelaavat joukkueet:
Pojat U16- vuotiaat 1-divisioona
Pojat U14 - vuotiaat 1-divisioona
PojatUl2 - vuotiaat 1-divisioona

Tytot U16 - vuotiaat 1-divisioona
Tytdt U 14 - vuotiaat 1-divisioona
Tytot U12 - vuotiaat 1 - divisioona

Lisdksi mikropojat - ja tytot pelaavat mahdollisesti kevddn 2021 aluesarlaa.
Supermikrot (s.201 3) harjoittelevat kerran viikossa.
Lauri Markkasen koriskoulu on kerran viikossa 2014 - 2015 syntyneille.

Maajoukkuetasolla edustaa Juuso Salmi U-'18.

Huiman joukkueet osallistuvat eripuolilla Suomea pidettyihin turnauksiin mahdollisuuksien mukaan
ja koronan salliessa.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Joukkueita on supermikroikdisistd ldhtien. Harjoituskerrat ovat ikdryhmistd riippuen 1-5 kertaa
viikossa. Kilpailutoiminnan urheilullisena tavoitteena on saada juniorijoukkue/joukkueita

Adnekosken voimistelu- ja urheiluseura Huima Ry



valtakunnallisiin sarjoihin. Tavoitteena on saada myds nuoria koripalloilijoita maajoukkueleireille.
Aluesarjatoiminnalla haetaan kilpailutoiminnan lisdksi yksil6n kehittymisiai, pitkaijdnteistd
harrastustoimintaa, ryhmdssd toimimisen taitoja ja joukkueurheilunluomia positiivisia kokemuksia.
Kesdlld 2021 pyritdidn jdrjestdmddn organisoitu kesdharjoittelumahdollisuus mini-ikdisistd ylospdin.

Kaudella 2021 tavoitteena on harrastajamddrien sdilyttdminen ja uusien harrastajien saaminen
lajin pariin. Tavoitteen toteuttamiseksijaosto on palkannut opetusministeri6n mycintdman
hankerahan turvin juniorikoordinaattorin. Juniorikoordinaattorijatkaa yhteistyon tekemistd koulujen
kanssa mm. kouluvierailuiden ja -kerhojen avulla. Juniorikoordinaattorin tehtdvd on
harrastamidrien kasvattimisen lisdksijaoston toiminnan kehittdminen. Muita taustatoimijoita, esim.
joukkueenjohtajat, rekrytoidaan mukaan toimintaan. Toimijoita kaudella 2021 on noin 30-40.
Pyritddn vdhintddn samaan valmentajien ja toimijoiden mddrddn kuin vuonna 2020.

Juniorikoripallojaosto jdrjestaid koulutuksia valmentajille ja toimitsryoille (poytekirja). Tarkoituksena
on pittiii koulutuksia seuran sisdisesti, mutta mycis yhteistyossd muiden seurolen kanssa.
Kannustetaan toimijoita Koripalloliiton ja muiden seurojen jairjestdmiin lisdkoulutuksiin sekEi Keslin
koulutuksiin.

Pyritddn jdrjestdmddn leiritoimintaa junioreille yhteistycjssd edustuksen kanssa. Ldhiseurojen
kanssa tehtdvdstd yhteistycistd on esimerkkind Lauri Markkasen koriskoulu, jota toteutetaan
seurayhteistyond keskiselld alueella. Vuonna 2021 osallistutaan toimintaedellytyksien mukaan
KJBtapahtumaan ja Pirkka katukoristurnaukseen.

HALLINTO
Jaoston kokoukset ovat avoimia kaikille Huiman juniorikoripallon parissa toimiville henkiloille
(joukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat). Jaoston kokouksia jiirjestetddn noin kerran
kuukaudessa, poislukien kesdkuukaudet. Lisdksi ylimddrdinen kokous jdrjesteteidn tarvittaessa.
Kokouksessa ddnivaltaa kiiyttaiai joukkueenjohtajat tai heiddn valtuuttamansa edustajat, jaoston
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jaoston taloudenhoitaja sekd jaoston sihteeri. Kokous on
pddtosvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja ja neljd ddnioikeutettua toimijaa. Yksi toimija voi
kokouksessa edustaa yhtii joukkuetta. Jos joukkue on jaettu kahteen sarjaa pelaavaan
joukkueeseen ja heilld on kaksijoukkueenjohtajaa, heilld molemmilla on ddnivalta kokouksissa.

Kaudella 2021 puheenjohtajana toimii Otto Jdmsen. Varapuheenjohtajana Ulla Peuhkurinen.
sihteerind toimii Mikko Penttinen. Taloudenhoitajana toimii Anu Lapio.

TALOUS
Seuran hallituksella on vastuu - voimassa olevien lakien, asetusten ja sddd6sten mukaan - seuran
taloudesta ja talouden seurannasta, mukaan lukien jaostojen talouden seuranta.

Jaoston taloudenhoitaja pitaiai keskitetysti yllii joukkueiden tulo- ja menoseurannat, jotka
joukkueenjohtajat tarkastavat. Joukkueet (paitsi Lauri Markkasen koriskoulu) vastaavat itse omista
menoistaan. Joukkueet pitdvdt huolta, ettd seuraavalle kaudelle jeiei seuraavan kauden aloituksen
mahdollistava summa.

Talousarvio on vuodelle 2021 liitteen€i (kts. liite 1.). Tulot muodostuvat opetusministerioltd
haettavasta seuratuesta, basket-korttimaksuista sekd pienimuotoisista talkoo/sponsorituloista.
Kausimaksut pyritddn pitdmddn mahdollisimman kohtuullisina. Jaosto on saanut Opetus-ja
kulttuuriministeridn myontdmdd seuratoiminnan kehittdmistukea, ja on palkannut osa-aikaisen
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tydntekijain kehittdmddn jaoston toimintaa. Suurimmat kuluerdt jaostolle vuonna 2021 ovat
osa-aikaisen tyontekijdn palkkaus, maajoukkuetuet, koulutukset, vakuutukset sekd sarjamaksut.

Juniorikoripallon alaisuudessa toimii tuotemyynti, mikd myos toimii yhteistyossd edustuskoripallon
kanssa' Tuotemyynnin tarkoituksena on yhdenmukaistaa asusteita ja tarjota Huimatuotteita
myyntiin jdsenistolle.

Juniorijaosto tukee apurahoina ja avustuksina maajoukkueleireille osallistujia sekd valtakunnallisiin
valmennuskoulutuksiin osallistuvia juniorivalmentajia budjetin sallimissa rajoissa. Avustukset
pddtetddn juniorijaoston kokouksissa taloudenhoitajan esityksen mukaisesti.

TIEDOTTAMINEN
Jaoston sisdisessd tiedottamisessa kdytetddn pddsddntdisesti sdhkcipostia ja whatsApp-ryhmid.
Ulkoisessa tiedottamisessa kdytetddn Sisd-Suomen lehden seuiapalstaa, Fiuiman
internet-sivustoa (www.huimabasketball fi) sekd Facebook-sivustoa (Huima Juniorikoripallo,
Aainekosken Huima Basketball). Tiedottamista tehostetaan erityisesti vuoden 2021 aikana uusien
harrastaj ien ja toi mijoiden mukaan saamiseksi.

Juniorijaostolta ilmestyy syksylld 2021 yhteinen kausijulkaisu Huiman edustuksen kanssa.

JAOSTO:
Kaudella 2021 puheenjohtajana toimii Otto Jdmsen. Varapuheenjohtajana Ulla peuhkurinen.
Sihteerind toimii Mikko Penttinen. Taloudenhoitajana toimii Anu Lapio. Hallituksessa jaostoa
edustaa Milta Metsdld.

MUUTA
Huiman juniorikoripallon edustus on koripailoriiton aluehallituksessa.
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AANEKOSKEN HUIMA RY, EDUSTUSKORIPALLOJAOSTO

TOIM I NTASU U NN ITELMA 2O2L

JOH DANTO

Kdynnistynyttd koripallokautta 2020-2021, varjostaa koronaepidemian kevddlle2oz} mukanaan tuoma ja
edelleen jatkuva poikkeustilanne. Koripalloliitto keskeytti kaikki koripallosarjat maaliskuun puolessa vdlissd
2020, tilanteessa jossa Huiman miesten edustuskoripallojoukkue oli valtakunnallisessa lB-divisioonassa jaetulle
kolmannelle sijalle - pddsten playoff -peleihin, jotka peruuntuivat tuolloin kokonaan. Eli kausi loppui
totaalisesti ennen aikojaan. Vasta kesdlle2o2o pystyttiin kdynnistSmddn pienimuotoisesti harjoituksia ja uusi
kilpailukausi on kdynnistynyt lokakuun puolessa vSlissd, tiukkojen poikkeustilanteesta johtuvien
turvallisuusvaatimusten vallitessa. Jo kauden ensimmdiset ottelut osoittavat niin koripallossa kuin muissakin
lajeissa, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ettd odotettavissa on katsojakato, joka vaikuttaa seurojen
talouteen - niin myos meilld.

Kauteen 2020-2021' edustuskoripallojaoston kokoonpanoa on laajennettu - mukana on nytkin niin jaostossa
kuin muissa toimijoissa ihmisid, joiden syddn sykkii aidosti ddnekoskelaiselle koripallolle. Jaoston ja
aktiivitoimlloiden mottona sdilyy edelliseltd kaudelta tuttu motto: "Etusijalla se, mitd tuon mukanani/mitii voin
antaa toimintaan - ei se, mitd siitd itse hyodyn".

Aktiivitoi mijoista on m uodostettu seuraavat vastu ual ueryhmdt :

o talous
o markkinointi ja yhteistyosopimukset
. ottelutapahtumat
o talkoot
. some

o joukkueet

Jaoston toimintaa ohjaavat arvot ovat edelliseltd kaudelta tutut:

o keskintiinen arvostus ia kunnioitus - meilld voi olla erilaisia mielipiteitd ja ndkokulmia asioihin; asiallisesti
keskustellen ja toisia kuunnellen haemme parhaan mahdollisen ratkaisun/piiiitoksen, johon jokainen
sitoutu u

o ovoimuus - asioista puhutaan jaoston jdsenten kesken suoraan ja avoimesti, rakentavassa hengessd -
huolehtien, ettd kaikki mahdolliset ndkokulmat tulee ndkyville ennen ratkaisujen/pddtosten tekoa
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t "iooston asiat on iqoston asioito" = jaoston jdsenilld on vaitiolovelvollisuus jaostossa kdydyistd
keskusteluista; yhdessd sovitaan, mistd asioista tiedotetaan ulospdin, miten ja kuka tiedottaa eli ulospdin
ndyttdydytddn yhtend

HARRASTUS. JA KILPATOIMINTA

Edustuskoripallojaoston tavoitteena on pitkSlld tehteimelle vakiinnuttaa mies- ja naisjoukkueiden olemassaolo
ja toimintaedellytykset. Lyhyelld tdhtdimelld pelilliset tavoitteet ovat:

o o""l'"T;1:1;1ii$:i311;?:it",,, 
1B-divisioonassa, miesten tavoitteena on nousta rA:han

kaudelle 2021,-2022

naiset pelaavat tdlld kaudella 2-divisioonassa, naisten tavoitteena on nousta takaisin L
divisioonaa n ka udel le 2021.-2022

Toimintaperiaatteena on, ettd kaikki pelaajasopimukset tehdddn kirjallisina,

VATMENNUS JA KOULUTUS

Edustuskoripallojaostolla on palkattuna miesten joukkueen pddvalmentaja ja yksi ulkomaalaisvahvistus.

Miesten joukkue harjoittelee 5-8 krt/viikko ja naiset 4 krt/viikko.

Miesten joukkueessa pelaajasopimuksia on tehty 11 kplja naisten joukkueessa 12 kpl, Aktiivitoimijoita on n.
30 henkilod.

Valmentajat osallistuvat Koripalloliiton jdrjestdmiin valmentajakoulutuksiin. Pelitapahtumakoulutukset (esim.
tilastointi, kuvaus) jdrjestdd toimijoille myos Koripalloliitto.

HALLINTO

Jaoston kokoukset jdrjestetddn kuukausittain, samoin markkinointiryhmdn kokoukset. Tarvittaessa kokous
voidaan jdrjestdd useamminkin. Kaikkijaoston jdsenet voivat tuoda asioita jaoston kokoukseen. Jaoston
kokouksista tehdddn esityslistat ja poytiikirjat/muistiot, jotka jaetaan jaoston jdsenille ja Huiman toimistoon.
Jaoston kokous on pddtosvaltainen, kun puolet jaoston jdsenistd on paikalla. Jokaisella jaoston jdsenelld on
ddnivalta ja ddnten mennessd tasan, puheenjohtajan d6ni ratkaisee.

Adnekosken Huima ry
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TALOUS

Kaudella 2019-2020ldhes tasapainoon saatu jaoston talous on vaarassa notkahtaa kaudella 2OZO-2O21..Syynd
tdhiin on kevddlld 2020 puhjennut koronaepidemia, jonka johdosta poikkeustilanne jatkuu edelleen. Kulut
pysyvdt viime kauden tasolla, mutta koronatilanteesta johtuen yhteistyokumppaneiden mukaan saaminen on
haastavaa (myos he kdrsivdt koronatilanteen tuomasta epiivarmuudesta), pddsylipputulojen ennakoidaan
vdhenevdn n. L/3:aan viime kaudesta ja talkoot ovat koronatilanteesta johtuen tdysin nollilla.

TIEDOTTAMINEN

Jaoston sisdisessd tiedottamisessa kdytetddn pddsdintoisesti sdhkopostia seki jaoston jdsenten omaa
WhatsApp-ryhmdd' Edustuskoripallojaosto julkaisee syyskaudella kausijulkaisun. Ulkoisessa tiedotuksessa
jaostolla on kdytossd Huiman nettisivut, jotka uudistettiin yhdessd juniorikoripallojaoston kanssa syyskuussa
2020' Lisdksisome-kanavat (facebook, instagram ja twitter) ovat aktiivisessa kdytossd. pelitapahtumista
ilmoitetaan nettisivujen ja some-kanavien lisdksi Sisii-Suomen Lehdessd. Tarkoitus on ilmoittaa niistd myos
Ad nekosken ka u pu ngin tapa htu ma ka lenterin ka utta.

JAOSTO

Hannu Kautto, puheenjohtaja

Pertti Salmi, taloudenhoitaja
Mervi Nurmi

Marianne Koskinen

Mikko Kymdldinen

Heini Konola

Krista Jdmsen

Tommi Koskinen

Otto Jdmsen

Marko Hakkarainen

Tuula Jaaranen, sihteeri
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Adnekoskq Huima ry painiiaosto

TOI M I NTASU U N N ITELMA 2021

1. JOHDANTO
Painijaosto pyrkii kasvattamaan harrastajamddrid koulupainin sekd pdivdkotiryhmien ohjauksilla.

2. HALLINTO
Toiminta on pienimuotoista, valmentaja on haussa,mutta sellaista ei ole vield loytynyt.

3. OHJAUS JA VALMENNUS
Valmentajana jatkaa Sami Suoaho.
Tdssd vaiheessa vuotta ei voi vield tietdd ensi vuoden tilannetta, mutta vuonna 2Q2O on kaikki leirit ja
muu yhteistoiminta ollut vdhissd covid-19 johtuen.

4.KILPAILU
Jos kisoja jdrjestetiidn, seurassa on 4 menestynyttd miespainijaa, jotka osallistuvat kisoihin.
Olisi ta rkoitus jd rjestdii kevddl ld pain i kisat.

5. KOU LUTUS/TYOLLISTAMINEN
Emme ty6llistd ketddn.

6. TIEDOTUS
Sisd Suomen lehti
Facebook- sivuilla
Seuran omilla sivuilla.

T.JAOSTO
Marko Puukari, pj
Eila Pasanen, sihteeri, taloudenhoitaja
Pekka Polkki
Sami Suoaho
Raimo Autio



AAwEKoSKEN HUTMA Ry, pAtNoNNosroJAosro

TOI M I NTASU U N N ITELMA 2O2L

JOHDANTO:

Painonnosto on turvallinen, monipuolinen harrastus, jonka avulla opitaan jokapdivdisessd eldmiissd tarvittava
taito, nostamaan oikein sekii saadaan urheilussa tarvittavaa rdjdhtdvdd voimaa. painonnostojaoston toiminta-
ajatus on edistdd painonnoston harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksia Adnekoskella sekd jdrjestdd
painonnostotoimintaa Adnekoskella. Vuonna 2O2t painonnostojaoston tarkoituksena on tuoda esille
painonnostoa lajina ja jdrjestdd painonnostoharjoituksia, jatkaa kevddlld 2020 keskeytynyttd junioritoimintaa
ja aloittaa myos aikuisnostoryhmd, kouluttaa jaoston jdsenistd tuomareita ja valmentajia, sekd jdrjestdd
Adnekoskella jdsentenvdlisid ja piirikunnallisia kilpailuja sekd yhteistyossii keskisuomalaisten seurojen kanssa
kansallisia kilpailuja

Kilpaillakseen painonnostossa Adnekosken Huimassa nostajan tulee olla Adnekosken Huiman jdsen, siis seuran
jdsenmaksu tulee olla maksettuna. Painonnostojaoston kuuluvat lisenssinostajat allekirjoittavat mycis
urheilijasopimuksen (liite 1-), jossa on selvitetty nostajan oikeudet ja velvollisuudet urheiluseuratoiminnassa,
tdssii tapauksessa Adnekosken Huimassa, painonnostojaostossa. Alaikdisen ollessa kyseessii sopimuksen
allekirjoittaa huoltaja' Jokaisen Adnekosken liikuntatalon voimailusalilla harjoittelevan painonnostajan tulee
mycis lunastaa kaupungilta saliavain. Harjoitusvuoroja voimailusalille ei ole varattu, johtuen painonnostajien
eld md ntila nteesta.

Painonnostojaoston puheenjohtajan tehtdvd on tiedottaa jaoston uusia jdsenid seuran ja jaoston
toimintatavoista' Uudet jdsenet esittdytyvdt painonnostojaoston kokouksessa ja Suomen painonnostoliiton
(SPNL) painonnoston kilpailulisenssin ostavat allekirjoittavat urheilijasopimuksen vuodelle 2021.
Painonnostojaostoon liittyessddn painonnostoa harjoittelevat sitoutuvat myos maksamaan jaoston vuoden
202L toimintamaksun, joka mddritellddn vuoden 2021 ensimmiiisessd kokouksessa.

HARRASTUS- JA KILPATOIM INTA

Painonnostajat harjoittelevat yksilostd riippuen 1-6 kertaan viikossa, keskimSSrin kaksi-kolme kertaa viikossa
pddsddntoisesti Aiinekosken liikuntatalon voimailusalilla ja kilpailevat useissa eritasoisissa kilpailuissa aina
jdsentenvdlistd kilpailuista, piirikunnallisiin, kansallisiin ja kansainvdlisiin kisoihin saakka. Tavoitteet ovat
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yksilollisid, nostajakohtaisia. Muiden lajien kilpailijat harjoittelevat painonnostoa oheislajinaan ja
pa inonnostoa myos harrastetaan ilman kilpailullisia tavoitteita.

Vuoden 2020 lopussa Huimassa on 12 kilpanostajaa; lita Kononen, Juulia Koskinen, Juuso Koskinen, Inka Mdki,
Lennu Miintymaa, Maarit Miintymaa, Mari Paananen, Aapo, Lauri, Tilda ja Ake pimid, Aino Savolainen.
Painonnostoa harrastavia on kolme Elia Piilonen, Katariina Vepsdldinen ja Susanna Sirenius.
Painonnostojaoston ainoa valmentaja on Mari Paananen, Liikuntatieteiden ylioppilas, painonnosto taso ll
valmentaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Mari valmentaa Huiman kilpanostajia ja harrastajia sekd itseddn.
lita Konosta valmentaa Jyrki Kononen.

Painonnostoa harjoittelevia, ensisijaisesti muiden lajien harrastajia on Marin valmennuksessa noin 20
henkilod. Harrastuksena painonnostoa harjoittelevat: kei-ran-kaksi viikossa koripallon oheislajina Anssi
Niskasen valmentamat Huiman B-pojat ja Eveliina Rossinen, jalkapallon oheislajina Kalle Ranta-Nilkku ja noin
kaksi kertaa viikossa Tampereella Marin konsultaatiolla omalla ohjelmallaan llona Henriksson.
Painonnostojaosto tekee yhteistycite yli seurarajojen, silld Mari valmentaa painonnoston harjoittein kerran-
kaksiviikossa yleisurheilija Johanna Makkosta ja ampumahiihtiije Heli Hyttistd sekd tarvittaessa Kimmo
Kinnusen valmerntamia keihddnheittiijiii sekd mahdollisilla leireilld myos lukuisia muita Adnekosken
Urheilijoiden urheilijoita.

Adnekosken Huiman kilpapainonnostajat osallistuvat kilpailijoina Suomen painonnostoliiton

https://painonnosto.fil tapahtumakalenterissa ilmoitettuihin kansallisiin kisoihin sekd seuran omiin
jdsentenviilisiin ja Keski-Suomen piirin piirikunnallisiin kisoihoihin. SM-kisat ja Eteld-Suomen kisat sekd
kansainvdliset kisat ovat tulosrajallisia. Tulosrajat loytyvdt Suomen Painonnostoliiton internetsivuilta kohdasta
kilpailu. Huiman painonnostojaosto jdrjestdd vuonna 202l jdsentenvdlisid ja/tai piirikunnallisia
painonnostokilpailuja, joista tiedotetaan liikuntatalon ilmoitustauluilla sekd Huiman painonnostojaoston
some-kanavissa. Piirikunnalliset (lisenssi) kisat ilmoitetaan ndiden lisdksi Keski-Suomen piiriin. idsentenvdliset
kisat (ei lisenssid) ilmoitetaan paikallisesti. Tuomareita Huimassa on vuoden2020lopulla viisi; yksituomari
Painonnosto Kl tuomari (SM-taso): Mari Paananen, neljd tuomaria taso lll (jdsentenvdlinen, piirikunnallinen
taso): Juuso Koskinen, Maarit Miintymaa, Juhani Pimid, Aino Savolainen. Tiimd mahdollistaa Huiman oman
kilpailutoiminan jdrjestdmisen. Kolme lll-tason tuomaria (tai yksi Kl-tason tuomari) saa tuomita jdsentenvdliset
kisat, joissa nostajalla ei ole lisenssid, eivdtkd tulokset ole tilastokelpoisia sekd piirikunnallisia kilpailuja, joissa
nostajalla on oltava lisenssi, tulokset kelpaavat tilastoihin, mutta eivdt Suomen enndtyksiksi.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Valmentajia vuoden 2020 lopulla Huimassa on yksi, Mari Paananen. Mari on myos Suomen Painonnostoliiton
ohjaajakouluttaja. Vuoden 2O2taikana tuomarikoulutus jdrjestetadn halukkaille, vdhintddn 15-vuotiaille.

tslLo/202o
Adnekosken Huima ry

www.huima.org



Koulutus tapahtuu Keski-Suomen tuomarikouluttajan Jyrki Konosen vetdmdnii. Suomen painonnostoliitto
jdrjestdd ohjaaja- ja valmentajakoultuksia ja Keski-Suomen Liikunta valmennukseen ja seuratoimintaan liittyvid
yleisid koultuksia. Koultuksiin osallistumista tuetaan jaoston linjausten mukaisesti.

Painonnostajat harjoittelevat Adnekosken liikuntatalon voimailusalilla, Harjoitusvuoroja voimailusalille ei ole
varattu, johtuen painonnostajien eldmdntilanteesta ja henkilokohtainen saliavain - kdytdnteestd.
Keskisuomalaiset nostajat jdrjestdvdt myos yhteisharjoituksia viikonloppuisin, pddsddntoisesti ennalta
sovittuina lauantaina Jyvdskyldssd' Painonnostajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua alueellisille leireille
ympdri Suomen. Keski-Suomalaiset seurat pyrkivdt yhdessd jdrjestdmddn isompia kisoja, vuorovuosin
piiriotteluja pohjanmaalaisten kanssa sekii kansallisia kisoja, jotka tulee anoa viimeistddn kuukautta aiemmin
SPNL:1t5.

Tavoitteena on vuoden 2020 kevddlld aloitetun junioritoiminnan jatkaminen kevddlld 2021 sekd mahdollisesti
koota myos aikuisharjoittelijloiden ryhmd. Tavoitteena on myos vuonna 2021 kilpanostajien kanssa pitdd
kuukausittaiset maksimiharjoitukset tammikuusta, kerran kuussa aina kuun lopulla. Vuoden 2021 ainakana
tarkoituksena on myos jdrjestdii Huiman painonnostajien yhteinen harjoitusleiri. Ndiden kaikkien tavoitteiden
toteutuminen riippuu osittain Covid-19 viruksen eli koronan torjuntatoimista, siitd, mikd vaikutus niilld on
harjoitteluun ja kilpailemiseen.

HALLINTO:

Painonnostojaosto on yksi Adnekosken Huiman jaostoista. Painonnostojaoston edustajana Huiman
hallituksessa on Mari Paananen vuosina 2O2O-2O2t.Painonnostojaosto kokoontuu vuosittain vdhintddn kerran
kevddlld ja syksylld, puheenjohtaja kutsuu jaoston koolle useamminkin tarvittaessa.

TALOUS:

Painonnostojaosto perustetiin L.L.202O. Painonnostojaoston toimintamaksu vuodell e 2O2t koskee
painonnostoa harjoittelevia painonnostojaoston jdsenid, Mikeli rahaa jdd sddstoon pakollisista menoista,
rahojen kdytostd pddtetddn painonnostojaoston kokouksessa.

Vuonna 2O2L painonnostojaoston jdsenet kokoavat omalla aktiivisuudellaan (talkoin, kisajdrjestelyin) tai
omasta pussistaan maksamalla 3L.I2.2021. mennessd vuodelle 2022tarvittavan summan kattamaan vdhintddn
kilpailutoiminnan kannalta vdlttdmdttomdt maksut. Painonnostojaoston rahastonhoitaja ylldpitdd kirjanpitoa,
kuinka paljon rahaa on kerdtty ja kdytettdvissd.
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TIEDOTTAMINEN:

Painonnostojaosto tiedottaa kokouksista pddsddntoisesti sdhkopostitse (esityslistat, poyttikirjat)ja/tai
WhatsApp-ringissd (kokousajankohdat, uudet jdsenet). Uuden painonnostajan esittdytyminen tapahtuu
seu raavassa pa i non nostojaoston kokou ksessa.

Huiman painonnostojaoston sorne-vastaava on Maarit Miintymaa. Huiman painonnostojaoston some-tileilld
kerrotaan ajankohtaista tietoa Huiman painonnostosta kilpailuun ja harjoitteluun liittyen. Instagram ja
Facebook-sivut ovat julkiset ja linkitetty emdseura Huiman intenet-sivuihin. Loyddt meiddt
Facebookista: , Meiddt loytiiii myos Instagramista: huimapainonnosto.
Maarit ja Susanna Sirenius ovat Huiman painonnosto whatsapp-ryhmdn ylliipitaijiii.

Huiman jdrjestdmien kisojen ilmoitukset tulevat mycis ndhtdville liikuntatalon ilmoitustauluille.

Mari Paananen toimii yhtend ylltipitiijiinii (Huiman puolesta) Painonnosto Keski-Suomi internetsivustossa, ja
Keski-Suomen painonnostajat Facebook-ryhmdssii, kirjoittaa kisajutut ja tulokset kuvineen myos Sisd-Suomen
Lehteen ja Adnekosken Kaupunkisanomiin, yleisen SM-sarjan ja tasoltaan korkeammat kisatulokset sekii
Suomen enndtykset myos Keskisuomalaiseen.

JAOSTO:

Painonnostojaostossa on 15 jdsentd:puheenjohtaja toimii Mari Paananen ja sihteerion Aino Savolainen.
Taloudenhoitaja ja some-vastaava on Maarit Mdntymaa. Lisdksi painonnostojaostossa ovat jiiseninii Juuso
Koskinen, Juulia Koskinen, lita Kononen, Inka Miiki, Lennu Mdntymaa, Aapo, Juhani, Lauri, Tilda ja Ake pimiii,
Susanna Sirenius, Katariina Vepsdldinen.

MUUTA:

Painonnosto toimi vuoden 2019 loppuun saakka voimalujaostossa yhdessd voimanostajien ja
kahvakuulaurheilijoiden kanssa hyvdssd yhteistycissd. Painonnostajien oman jaoston perustaminen vuoden
2020 alusta tuli ajankohtaiseksi painonnostotoiminnan kehittdmisen vuoksi, sillS painonnostajat ottavat itse
vastuun kasvavan toiminnan hoitamisesta. Voimalajit tekevdt kuitenkin edelleen saumatonta yhteistyotd
hyvdssd Huiman hengessd.

Atinekosken Huima ry
www.huima.org
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Adnd<oskq Huima ry.

TOIM I NTAS UU N N ITE LMA 2021

1. JOHDANTO

2.HALLINTO

3. OHJAUS JA VALMENNUS

4.KILPAILU

s. KouLuTusnv6lltsrAulrueru

6. TIEDOTUS

H uima n voima ilujaoston toim intasu u n n itelma vuodelle 2021

Jaoston kokoonpano:

Puheenjohtaja Ton i Vdisdnen, varapu heenjohtaja pentti Rim pild
Sihteeri/rahastonhoitaja valitaan kokouksessa 18.10.2020 sunnuntaina ja ilmoitetaan valittu henki16
sen jdlkeen.

!!yut helkilcit: Teijo_Hytdnen,Ville ja Mari Kuukkanen (kahvakuulajaosto), Evetiina Hytcinen, Tapio
Kdhdri, PauliVaris, Mikko Aho, Virpi Siidorow.

Voimailujaostolla on talkoohenkil6itd mm: hiihtojaostosta sekd muita talkoohenkil6ite, jotka ovat
mahdollista neet isojen kisatapahtum ien jou hevan ku lun.

Vuonna 2021 on tarkoitus jdrjestdd ainakin 2kpl kansallisia kisatapahtumia. Jdrjestdminen katsotaan
sopivaksi mikdli Korona ja liikuntatalon remontti sen mahdollistavat.

Pj ToniVdisdnen


