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Aanekosken Huima ry

JOHDANTO

Vuosi 2022 on Adnekosken Huima ry:n 118 v toimintavuosi'

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

seura on myos Keski-Suomen Liikunta ry: jdsen.

Tulevan vuoden aikana seuran jaostot jdrjestdvdt mm. perinteinen jalkapallon junioriturnaus

kesdlld ja koripallossa seuran miesten joukkue pelaa valtakunnan lA-divisioonassa ja hiihdossa

toimii hiihtokoulutoiminta lapsille. Erijaostojen yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ovat

nii htdvissii n iiden omissa toi mintasu u n n itel m issaa n'

Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota Adnekosken alueella edullista, turvallista ja monipuolista

liikuntatoimintaa kaikille sitd haluaville. Tuemme seuramme jdseniston hyvinvointia liikunnan

keinoin tarjoamalla heille laadukkaita ja edullisia mahdollisuuksia harrastaa eri liikuntalajeja.

Liikuntapalveluiden jdrjestdmiselld haluamme vaikuttaa myonteisesti Adnekosken viihtyisyyteen ja

samalla ehkdistd sYrjdYtYmistd.

Seuramme panostaa ja haluaa kehittiiii erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa yhteistyossd muiden

seurojen ja kaupungin kanssa. Adnekosken Huima ry avustaa sellaisia nuoria liikunnanharrastajia,

joiden on vaikeuksia suoriutua harrastemaksuista, jotka liittyvdt liikuntatoimintaan.

Seurassa on mahdollista harrastaa myos kilpa- ja huippu-urheilua, huomioiden tuolloin seuran

taloudelliset mahdollisuudet toiminnan tukemiseen

Huiman toimintaa rahoitetaan jdsenmaksu-tapahtumatuloilla, yhteistyosopimuksilla ja kaupungin

avustuksilla. Talouden ylldpito vaatii kaikilta vastuullisilta toimijoilta tarkkaa huolenpitoa ja joka

vuosi tarvitsemme toimintaamme uusia aktiivisia henkikoitS'

Uuden haasteen seuran toiminnan jdrjestdmiseen tuo eri liikuntapaikoille tulleet kdyttomaksut,

jotka ai heuttavat pai neita harrastusmaksujen korottamiseen.

Huiman tdrkein yhteistyotaho on Adnekosken kaupunki ja seura jatkaa yhteistyotd paikallisten

liikuntajdrjestojen kanssa'
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Aanekosken Huima ry

HALLINTO

Huiman ylita pSStosvaltaa kdyttdvSt seuran jdsenet yleisissS kokouksissa.

Vuosikokous pidetiidn maaliskuun aikana ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen

tarkemmin mdiirddmdnd ajankohtana'

Vuosikokouksessa hyvdksytddn seura toimintakertomus ja tilit edelliseltd toimintavuodelta,

syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja valitaan kahdeksi vuodeksi hallituksen

puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteerija muut hallituksen jiisenet. Syyskokous pddttdd myos

hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja valitsee niiden jdsenet tai antaa hallitukselle valtuudet

jaostojen perustamiseen.

Seuran hallitus kokoontuu tarvittaessa tO -I2 kertaa vuodessa.

Hallituksen tehtiivdnd on hoitaa seuran asioita lain ja seuran sddntojen, sekd kokouksen pddtosten

mukaisesti. Hallituksen tehtSvdnd on myos seuran edustaminen.

Seuralle on olemassa toimintakdsikirja vuoden, joka on vuosikokouksen hyvdksymd ja sitd

piiivitetdiin aina tarpeen m ukaan'

Jaostojen tehtAvene on huolehtia oman lajinsa taitoimintasektorin toiminnasta seura

toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekii hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Huiman toimistosihteerind toimii Katja SSllinen.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Seuran tavoitteena on saada mukaan uusia toimijoita, jotta pystyisimme tarjoamaan kaikille

toimintaamme mukaan tulijoille laadukasta ja turvallista ohjaus- ja valmennustilaisuutta'

Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa alle 16- vuotiaiden nuorten mddrdii liikuntaharrastusten

parissa. Hallituksen toimesta on jaostojen mahdollista saada tukea koko erijuniorijaostolle

suunnattuja koulutushankkeita. Hankeisiin tulee laatia erillisen hakemus.

Jaostojen tehtdviind on vastata omien lajien ohjaajien ja valmentajien kouluttamisesta ja heiddn

omissa toimintasuunnitelmissa selvidd niiden jdrjestdmdt toiminnot. Seura jatkaa edelleen

yhteistyotd Adnekosken kaupungin kanssa lasten liikunnallisten iltapiiivdkerhojen toteuttamisessa'

Adnekosken Huima on mukana Keski-Suomen Urheiluakatemian valmennustoiminnassa'
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Adnekosken Huima ry

KILPAILU

Ki I pail utoim in na n jd rjestd misestd vastaavat seu ran eri jaostot.

Jaostojen toimintasuunnitelmista selvidii yksityiskohtaisesti niiden jdrjestdmdt kilpailutapahtumat.

KOULUTUS TYoLLISTAMINEN

Adnekosken Huima ry jdrjestdd jdsenistolle tarvittavia koulutustilaisuuksia ja seuran jdsenet

osallistuvat ulkopuolisiin koulutustapahtumiin tarpeen mukaan.

Huiman on mahdollista tarjota nuorille ja pitkdaikaistyottomille tyci/harjoittelupaikkoja

yhteistyossd Adnekosken kaupungin tyollistdmisyksikon kanssa. Eri lajiryhmien ohjaustoimintaan

on mahdollista pddstd tyoharjoitteluun.

Jaostojen koulutus- ja kurssisuunnitelmista selvidd niiden toimintasuunnitelmista.

TIEDO AMINEN

Seuran tiedottamisessa hyodynnetdiin omia nettisivuja osoitteessa jaostojen

omia tiedotussivuja, tapahtumatiedotteita ja kuulutuksia eri kilpailuissa, lehti-ilmoittelua, lajien

kausi- ja otteluohjelmia ja facebookia.

Huiman virallinen ilmoituslehti on Sis6- Suomen Lehti.

Jokaisen jaoston on toimintakaudelle nimettdvd oma tiedotusvastaava, joka on yhteyshenkilonii

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

Adnekosken Huiman sdhkoposti on jonka vdlitykselld tiedotetaan seuran

asioista niin seuran jiisenille, kun ulkopuolisille.

Seuran toimiston osoite on: Adnekosken Huima ry, Kauppakatu22,44LOO Adnekoskija

matkapuhelin

040 r82 9999.
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JOHDANTO:

Huiman hiihtojaosto pyrkii alueellaan edistdmiidn maastohiihdon harrastamista kilpa- ja harrasteurheiluna.

Jaosto pyrkii edesauttamaan kilpahiihtiijien menestymistii hopeasompaiiistd alkaen kansalliselle sekd

ka nsainvdliselle tasolle.

Jaosto jdrjestdti kauden aikana eritasoisia hiihtokilpailuja. Jaosto jdrjestdii toimijoilleen koulutusta.

HAR STUS- JA KILPATOIMINTA

Jaosto jdrjestdii hiihtokoulua, jonka tavoitteena on saada lapsia ja nuoria hiihtoharrastuksen pariin. Jaosto

jiirjestdd hopeasompaikdisille ldpi kauden kestdvdd valmennusta. Kauden aikana jaosto jiirjestdd

hiihtokilpailuja paikallisista lasten hiihdoista kansallisiin hiihtoihin. Jaoston tavoitteena on yhdessd Adnekosken

kaupungin kanssa kehittdd lumetusta, osallistua ensilumenladun tekoon ja varmistaa hyvdt hiihto-olosuhteet

liikuntapuistossa. Jaosto pyrkii edistdmddn kilpahiihtiijien menestymistd kansallisella sekd kansainvdlisellS

tasolla.

Huiman hiihtojaosto tavoitteena on hakea kauden 2024 yleisen sarjan SM-hiihtoja.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Hiihtokoulua jdrjestetdiin marraskuun alusta alkaen koko hiihtokauden kerran viikossa keskiviikkoisin.

Hiihtokoulu sisdltdd hiihdon perusharjoitteita sekd harjoituskilpailuja.

Jaosto jdrjestdd hopeasompaikSisille lSpi kauden kestdvSd valmennusta. Harjoitteluun kuuluu omaehtoista

harjoittelua, yhteisharjoittelua ja mahdollisuuksien mukaan lumileirejd ja yldkoululeiritystd.

Edustushiihtiijien valmennus perustuu henkilokohtaisiin valmennussuunnitelmiin ja jaosto tukee taloudellisesti

valmentautumista painottuen leiritykseen.

ToimijamdSrd hiihtokoulussa ja -huollossa on noin 20 henkilod.

Kilpailujen j6rjestamisessS ja latuhuollossa toimii noin 20 henkilod.

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

Adnekosken Huima ry

www,huima,org
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HALLINTO:

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

Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

TALOUS:

Jaoston talouden tdrkeimpdnd tuloldhteend on ensilumenladun lipunmyynnistd saatavat tulot' Muita

tuloldhteitd ovat hiihtokisojen j6rjestdminen ja muut erilaiset talkoot. Talousarvion puitteissa tuetaan seuran

hiihtejie jaoston ohjesddnnon mukaisesti sekd jaoston erillisten pddtosten mukaan,

TIEDO MINEN:

Tiedottaminen pddasiassa Huiman kotisivujen kautta ( ). Tiedottamisessa voidaan kdyttdd myos

paikallislehtiii.

JAOSTO:

puheenjohtaja Veikko Tarvainen, varapj. Eero Poikonen , sihteeriruomo Kautto, taloudenhoitaja Juha Takala,

jdsenet Taisto Viik, Timo Kuorelahti, Ella Tuovinen, Eero Hakonen, Virpi Hakonen ja Jarmo Kuorinki'

Jaosto esittdd Huiman hallitukseen Veikko Tarvaista.

MUUTA:

AHnekosken Huima ry
www.huima.org
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JOHDANTO:

Huiman juniorijalkapallotoiminnan piidtavoite on tarjota kaikille ddnekoskelaisille ja lZihiseudun lapsille ja

nuorille mielekiistd ja samalla kasvattavaa liikuntatoimintaa. Kasvatamme nuorista iloisia, henkisestija

fyysisesti tasapainoisia ihmisid. Emme myoskddn unohda kodin ja seuran vdlistd kasvatuksellista yhteistyotd'

Suomen palloliiton jiisenseurana ja Suomen olympiakomitean tiihtiseurana 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

pdivdkodeissa kertomassa jalkapallosta hauskana harrastuksena, Koulu- ja pdivdfutisturnaukset ja futiskoulut

innostavat lisdd harrastajia mukavan lajin ja kavereiden pariin. Jdrjestdmme myos kerho- ja liikuntatoimintaa'

Nuorille tarjotaan mahdollisuus vastuunkantoon, toimimalla pelinohjaajina ja apuohjaajina pienemmille

seuratovereille.

Kehitdmme toimintamme laatua Suomen Palloliiton LaatujdrjestelmS-ohjelman mukaisesti kohti tasoa 3.

Huiman juniorijalkapallojaoston pdiivastuuna on luoda turvallinen, laadukas harrasteympdristo ja yhtendiset

pelisddnnot ja arvot sekii valvoa ndiden noudattamista. Haluamme, ettd jokaisella lapsella olisitasapuolinen

mahdollisuus kasvaa jalkapallon parissa ja saavuttaa oma huippunsa'

Toiminnassamme on tiilld hetkelld mukana jo yli 500 innostunutta pelaajaa ja seuratoimijaa.

Juniorijalkapallo vastaa kaikkien ikdkausijoukkueiden ja -ryhmien toiminnasta (2-18v) ja aikuisten joukkueet

jatkavat toimintaan sa v.2o22juniorijalkapallojaoston yhteydessd. Aikuisten joukkueiden edustaja osallistuu

tiiysivaltaisesti jaostotoimintaan sekii seuran hallitustyoskentelyyn. B-nuorten joukkueet harjoittelevat osittain

yhdessd miesten ja naisten joukkueiden kanssa.

WWW.H UIMAJU N ICIRIJALKAPALTO. FI
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Kesiilld 2022 jaosto jdrjestdd perinteisen juniorijalkapalloturnauksen, Liverpool Akatemia-leirin, Helmari-

jalkapallokoulun, Huiman jalkapalloleirit sekd Puulaakifutis-turnauksen. Mahdollisuuksien mukaan myos muita

tapahtumia tarpeen mukaan. Talvella kehitetSdn toimintaa ylipainehalliin mm. turnauksia, lis?iharjoittelua sekii

ilta pdivdtoimintaa.

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 KILPATOIMINTA

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa sekii harrastus- ettd kilpailupohjalta'

Mahdollistamme joukkueille toiminnan lisiidmistd innokkaimmille sekd lisdhaastetta kaipaaville pelaajille

yhteisjoukkuetoiminnan avulla. Tavoitteenamme vuonn a2022 on edelleen kasvattaa seuran pelipassipelaajien

miiiiriiii, sekd pitdd myos vanhemmat juniorit mukana toiminnassa, joko pelaajina ja/tai tausta-

/toimihenkiloin6 eri ikdluokissa. ErityistS huomiota kiinnitiimme harjoittelun laadun lisdiimiseen.

omien turnaustemme lisdksi osallistumme Suomen Palloliiton ltdisen alueen harraste- ja kilpasarjoihin.

Joukkueita sarjoihin osallistuu n. kolmekymmentii. Joukkueet osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan

myos kotimaan ja ulkomaan junioriturnauksiin'

Miesten edustusjoukkueen osalta aloitetaan pelaajayhteistyo Suolahden Urhon kanssa. Tdtii yhteistyotd

jatketaan ja keh iteteen su u nn itel ma ll isesti'

VALMENNUS JA KOULUTUS

Joukkueet harjoittelevat junioripdiillikon laatiman valmennussuunnitelman mukaisesti 1--4 kertaa viikossa'

Lisdksi jdrjestet66n maalivahti- ja muita erikoisharjoituksia sekd taitokoulutoimintaa ja lisiiharjoittelua

motivoituneimmille harrastajille.

Junioripiidllikko kouluttaa kaikki toimijat tehtdviinsii. Kaikille valmentajille taataan mahdollisuus maksuttomiin

valmentajakoulutuksiin haluamalleen tasolle, Palloliiton koulutussuunnitelman mukaisesti. Junioripddllikko

huolehtii Futisvalmentajien starttikoulutuksen pitdmisestd vuosittain. Valmentajien koulutushankkeella

I ulrrrluo
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tavoitellaan lis6ii koulutettuja valmentajia eri ikiiluokkien toimintaan. Valmentajille voidaan maksaa

kulukorvauksia ja/tai palkkaa seuralle antamansa tyopanoksen ja juniorijaoston sopiman tason mukaan'

HALLINTO:

Huiman Juniorijalkapallojaoston pddtehtdvd on luoda yhtendiset juniorijalkapallotoiminnan pelisddnnot ja

arvot, sekd valvoa ndiden noudattamista, Jaoston tehtavd on myos viestid, ettd kaikessa toiminnassa

sitoudutaan toiminnan kehittdmiseen pidemmiilld aikaj6nteellS. Juniorijalkapallo tekee yhteistyotd seuran

jaostojen sekd muiden seurojen, yhteisojen ettS lajien kanssa.

Juniorijalkapallojaoston muodostaa 5-8 jSsentii, Jaosto muodostuu aktiivisista toimijoista, avoimen

hakumenettelyn mukaisesti. Jaosto vastaa syyskokouksessa annettujen suunnitelmien ja tavoitteiden

toteuttamisesta, sekii toiminnan rahoituksesta. Puheenjohtaja tai sihteeri kutsuu jaoston koolle. Lisdksi

jdrjestetadn tiedotuspalavereita joukkueiden edustajille tarvittaessa, vShintddn 4 kertaa vuodessa.

palavereista, koulutuksista yms. tapahtumista tiedotetaan sdhkopostin ja Jopox-palvelun vdlitykselld'

Toimintaa koordinoimaan on palkattu kokopSiviiinen junioripdallikko. Vuonna 2022tavoitteena on palkata

puolipdiviiinen tyontekijS junioripdiillikon avuksi. 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 olosuhteiden ja ha rrasta m isen keh ittSm isessii.

TALOUS:

Jaoston talous on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa toiminnan pitkdjinteisen kehittdmisen.

Toiminnan rahoittaminen perustuu pelaajien kausimaksuihin sekd seuran sddntojen mukaiseen

varainhankintaan. Varainhankintaa kehitetddn ja monipuolistetaan mahdollisuuksien mukaisesti'

Jaosto hakee, haettavissa olevia toiminta-avustuksia sekti muuta rahoitusta toimintansa kehittdmiseen'

WWW. FI U I MAJ U N t O RIJALKAPALLO' FI
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Jaoston ja joukkueiden tapahtumat ovat aina seuran tapahtumia, jonka mukaisesti seuran nimi tulee aina olla

mainittuna/ndkyvilld. Juniorijalkapallojaosto edellyttdd, ettd jokaisessa joukkueessa toimii valmentajan lisdksi

joukkueenjohtaja ja/tai rahastonhoitaja, joka vastaa mm. joukkueen rahaliikenteestii junioripddllikolle'

Taloudenhallintaan ja laskutukseen kdytetdiin Jopox-seuratoimintatyokalua.

Jaoston ja joukkueiden varusteet hankitaan keskitetystijaoston sopimuskumppanin kautta'

Jaoston tekstiilien painatukset hoidetaan yhtenevdisyyden vuoksi aina samassa painopaikassa.

Joukkueet voivat hankkia omatoimisestijaoston sopimien yhteistyosopimusten ulkopuolisia

yhteistyokumppaneita ilmoittaessaan siitd jaoston vastuuhen kilolle.

TIEDO AMINEN:

Tiedottamiseen kdytetddn juniorijalkapallon verkkosivua; Facebookia'

Whatsappia ja paikallislehtid.

JAOSTO:

Hannu Liimatainen, Pj

Mikko Porrassalmi, vPj

Kati Tuovinen, sihteeri

Ville Hdnninen

Mikko Huttunen

Antti Heinonen

Ehdotus seuran hallitukseen : Mikko Porrassalmi

Ehdotus seu ran puheenjohtajaksi : Markku Auvi nen

Jaoston sisdisestd viestinnaistii vastaa junioripiiSllikko Minna Porrassalmi

J u niorija I ka pa I lojaoston puolesta, Han nu Penttinen pj.
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Adnekosken Huima ry.

AAuexosKEN HUIMA, JUNIoRlKoRlPALLoJAosro
TOIM I NTAS U U N N ITE TMA 2022

1. JOHDANTO

Juniorikoripallojaoston toiminta-ajatuksena on tarjota Adneseudun lapsille ja nuorille (uniori-ikdiset)

mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kokea elEimyksid koripallon parissa. Jaoston ydintoimintaa on koripallon

valmentaminen ja ohjaaminen. Tdm6in lisdksi jaosto jdrjestiid kerhotoimintaa, koulutuksia ja tapahtumia

Afrneseudulla.

Juniorikoripallojaosto liikuttaa viikoittain kaikenikdisid lapsia ja nuoria. Nuorimmat osallistujat ovat S-vuotiaat

Lauri Markkasen koriskoulussa ja vanhimmat pelaavat alle 19-ikdisten joukkueessa. Koriskoulujen ja

joukkuetoiminnan lisdiksi Huima jdrjestiiii koriskerhoja Adnekosken kouluilla alakouluikdisille lapsille.

Jaosto tekee yhteisiyotdiASneseudulla muiden seurojen, koulujen, yritysten ja Adrnekosken kaupungin kanssa.

Jaosto tekee yhteistyotii myds Huiman edustusjoukkueen ja muiden Keski-suomen seurojen kanssa' Lauri

Markkasen koriskoulu toteuietaan yhteistydssd Jyvdskyld BasketballAcademy:n kanssa.

Huiman juniorikoripallojaosto on meidritellyt helmikuussa 2021 vision siitd, minkdlaista jaoston toiminta on

vuonna 2025:

Huiman iuniorikorioallg visio 2025

Yhteisollinen ja yhteistyokykyinen Huiman juniorikoripallo

- Tiivis ja avoin valmentajien, joukkueiden ja jaoston vdlinen yhteistyo

- YmpSrivuotinen lajien ja seurojen vdlinen yhteistyo

Harrastajamddrien hallittu kasvu

- Jokaisessa ikdluokassa on tytt6- ja poikajoukkue

- Mini-ik€iisissd viihintddn 20 pelaajaa ikdluokassa

Laadukkaan toiminnan varmistaminen, Tdhtiseura-merkin saaminen

- Jokaisella joukkueella vdhintddn 1. tason koulutuksen saanut valmentaja

2. HALLINTO

Aiinekosken Huiman juniorikoripallojaoston johdon muodostavat jaostoon kuuluvat henkil6t. Aiinivaltaisia

jaoston jdsenid ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, juniorikoordinaattori, edustuksen

edustaja sekd jokaisen aluesarjaan osallistuvan joukkueen joukkueenjohtaja. Jaosto valitsee keskuudestaan

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan sekd sihteerin kalenterivuosittain eli heiddn

toimikautensa on 1.1.-31.12. Joukkueenjohtajien toimikausi on 1.8.-31.7. Jaosto kokoontuu kuukausittain ja

jaoston kokouksiin voivat osallistua ilman Sdnivaltaa kaikki toiminnasta kiinnostuneet'

Jaoston tehtdvdnd on laatia juniorikoripallotoiminnan pelisddnnot ja arvot sekd varmistaa, ettd ndmiitoteutuvat

toiminnassa. Kokouksissa kasitellddn vuosikellon miidirittiimiti asioita ja ajankohtaisia p#idtoksiti vaativia.



Henkilosto tekee erilaisia esityksid ja aloitteita jaostossa kdsiteltdvistd asioista puheenjohtajalle. Kokouksissa

asiat esitellddn, niitd puidaan ja ne hyvdksytddn tai hyliitdiiin yhteisesti. Jaoston kokouksissa pfiatet-idn jaoston

toiminnasta ja linjauksista. P6irt6kset ovat kaikkia jaoston joukkueita sitovia. Kokouksista tehdddn poytdkirja,

joka toimitetaan joukkueenjohtajille sekd seuran toimistolle kahden viikon kuluessa niiden vahvistamisesta.

3. OHJAUSJAVALMENNUS

Ryhmille pyritddn jirrjestdmddn harjoittelumahdollisuus 1-5 kerlaa viikossa ikdluokkasuositusten mukaisesti.

Tavoitteena vuonna 2OZ2 on kasvattaa harrastajamdrtiriii ja saada jatkossa jokaiseen ikdluokkaan joukkue

sekd tyt6ille ettii pojille. Kesdlld aiotaan jdrjestiid koripalloleiri sekd ohjattua toimintaa myos kesdlld sitEi

haluaville.

Jaoston tavoitteena on saada jokaiselle joukkueelle vtihintddn 1. tason valmentajakoulutuksen kdynyt

valmentaja. Uusien valmentajien rekrytointiin kdytetdfln paikallisia tiedotusvdlineitd, sosiaalisen median

kanavia ja seuran internet-sivuja. Juniorikoordinaattorin tehtdvdind on uusien valmentajien perehdyttdminen

jaoston toimintaan.

4, KILPAILU

Joukkueemme osallistuvat Suomen Koripalloliiton Keskisen alueen juniorisarjoihin ja mahdollisuuksien

mukaan valtakunnallisiin juniorisarjoihin. Jaosto maksaa ikdluokan osallistumisen yhteen sarjaan. Ndiden

lisiiksi pyrimme jdrjest€imddn alle 12-vuotiaille seuran sisdisidi pelitapahtumia, joihin pystyy osallistumaan

matalalla kynnykselld niin uudet kuin pidempddn pelanneet lapset.

5. KOULUTUS/TYOLLISTAIVIIruEru

Jaosto kouluttaa valmentajiaan kahdesti kaudessa: elokuussa ja joulukuussa ja tarvittaessa myds muina

ajankohtina. Toimitsijakoulutus jirrjestetiidn syksylldi ennen kauden alkua U14-ikdluokille, vanhemmille ja

kaikille halukkaille. Erotuomarikoulutusta pyritddn jdrjestdimddn alkuvuodesta tammikuussa 19-15-vuotiaille

junioreille sekd muille halukkaille. Paikalliset koulutukset ovat ldjhtokohtaisesti maksuttomia osallistujalle.

Jaosto haluaa ohjata toimijoitaan Koripalloliiton koulutuksiin. l,tason valmentajakoulutuksia on tarkoitus saada

toteutumaan Keski-Suomen alueella yhteistyossd muiden alueen koripalloseurojen kanssa. 1. tason koulutus

on osallistujalleen maksuton. Koripalloliiton 2. iason valmentajakoulutukset pidetii€in Kisakalliossa ja jaosto

maksaa valmentajan kurssimaksun, jolloin valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vdhintdi.in kolme

vuotta.

Lajikoulutusten lisdksi Huiman emdseura jrirjestiiii yleisidi koulutuksia kaikille jaostoille. Keski-Suomen Liikunta

ry. jiirjestai€i myos Keski-Suomen alueella koulutuksia, joiden tarjontaa pyritdEin v6littdimd€in valmentajille ja

muille toimijoille.

Heindkuuhu n 2022 asti jaosto tyollisttiii osa-aikaisen tyontekij6n, juniorikoordinaattorin.

6. TIEDOTUS



Jaoston sisdrinen viestintii tapahtuu \MatsApp-ryhmissd ja sdhkopostilla. Jaostolla on eri tarkoitukseen sisdisid

viestinnAn ryhmid. Edellii mainittujen lisdksi viestintdd tapahtuu tapahtumissa, kuten jaoston kokouksissa,

valmentaja- ja joukkueenjohtaja-palavereissa, vanhempainilloissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa.

Jaoston sisdisestd viestinndstd vastaavat puheenjohtaja ja juniorikoordinaattori. Joukkueenjohtajat ja

valmentajat hoitavat joukkueen sisdisen viestinndn joukkueen vanhempainillassa valitsemien kanavien kautta.

Jaosto kdyttdii ulkoisessa viestinndssddn pddasiassa nettisivuja, somekanavia, koulu- ja piiivEikotivierailuja ja

paikallislehtidr.

Huiman juniorikoripallon some:
o Facebook:
o Instagram: huimabasketballjuniorit

Huiman koripallon nettisivut:

Juniorijaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri ensi kaudelle 2022

- Puheenjohtaja Otto Jdmsen

- Taloudenhoitaja Anu LaPio

- Varapuheenjohtaja Timo Strickling, esitettidn myos hallitusedustajaksi kaudelle 2022-2023

- Sihteeri Mikko Penttinen



JOHDANTO

JAOSTO

TOIMINTA/TAVOITTEET

KOULUTUS

TALOUS

TIEDOTTAMINEN

H u I MAN rARl eSTvKSENVALVoJA -JAosro

TOI M I NTASU U N N ITELMA 2022

Huiman jdrjestyksenvalvoja -jaosto on pddsddntoisesti Huiman omiin

ti laisuu ksii n jd rjestyksenva lvoja pa lveluja tarjoava jaosto.

Ulla Peuhkurinen, Anu Lapio, Risto Kajander, Risto Kdhdrd, Pdivi

Kinnunen, Paula Kinnunen

Hoitaa H uiman tilaisuu ksiin jd rjestyksenvalvoja tehtevie. Jaosto myy

jonkinverran jdrjestyksenvalvoja palveluita kysyttdessd myos

ulkopuolisille tahoille.

Mahdollisuuksien mukaan jaosto kouluttaa toiminnassa mukana olevia

jdrjestyksenvalvojia sekd u usia m u kaa n haluavia'

Jaoston talous on hyvSlld mallilla. Tulonldhteend on Huiman omista

tapahtumista perittdvd pieni korvaus sekd mahdollisuuksien mukaan

u I kopuolisi lle myytdvdt jdrjestyksenva lvoja pa lvelut. Talkootyot on

myos yksi tulonldhde. Jaosto hankkii tarvittavia varusteita jaostolaisille

saaduilla tuloilla sekd maksetaan koulutuksia.

Jaosto tiedottaa Huiman kotisivuilla ( huima.org ). Sisdinen

tiedottaminen hoidetaan teksti- ja Whats App viestein.



JOh{DAf{TO

Koripallokau den2021.-2022 k6ynnistymistd seurataan pienelld jdnnitykselld, Koronaepidemia on edelleen

olemassa, joskin rajoitukset ovat piiiiosin poistuneet ja yleiso piidsee pitkdn odotuksen jHlkeen katsomoihin'

Kauden ensimmiiiset ottelut ovat kuitenkin osoittaneet niin koripallossa kuin muissakin lajeissa, niin

paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ettd odotettavissa on edelleen jonkinasteista katsojakatoa, niin myos

meilld. pdivittain vaihteleva koronatilanne saa vielii monet aiemmin otteluita paikan pddlld seuranneet

varovaiseksija kokoontuminen osana isompaa katsojamdiirdd yhteiseen sisiitilaan mietityttee. Vaikutuksia on

myos silld, ettd kevfrdlle2ollottelut pelattiin kokonaan ilman yleisoi - tdmd johdatti aktiivikatsojia

seuraamaan otteluita kotisohvalta tv:n ii5restii, jonne on edelleen helppo jaedii.

Mikeli koronatilanne pysyy aisoissa ja uusia rajoituksia ei katsojamddriin tule, olemme kauden suhteen

toiveikkaita. Huiman miesten edustuskoripallojoukkuehan voitti valtakunnallisen lB-divisioonan mestaruuden

kauden 2ozo-zozrpddtteeksija nousi tdlle kaudelle valtakunnalliseen lA-divisioonaan, sarjatason nousu lisiiii

kiinnostavuutta niin yhteistyokumppaneiden, katsojien kuin pelaajienkin keskuudessa.

Kaudelle zozl-zozzedustuskoripallojaoston kokoonpanoa pysyy pitkdlti entiselliidn - mukana on nytkin niin

jaostossa kuin muissa toimijoissa ihmisiii, joiden syddn sykkii aidosti Siinekoskelaiselle koripallolle. Jaoston ja

aktiivitoimijoiden mottona sdilyy aikaisemmilta kausilta tuttu motto: "Etusijalla se, mitd tuon mukanani/mitd

voin antaa toimintaan - ei se, mit5 siitd itse hyodyn"'

Aktiivitoi mijoista on muodostettu seu raavat vastuual ueryh mdt:

o talous
o markkinointi ja yhteistyosopimukset

r ottelutapahtumat
o talkoot
. 50me

r joukkueet

Jaoston toimintaa ohjaavat arvot ovat edellisiltd kausilta tutut:

Aiinekosken l'luima ryr

www.huima.org
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keskinainen arvostus ja kunnioitus - meilld voi olla erilaisia mielipiteitd ja ndkdkulmia asioihin; asiallisesti

keskustellen ja toisia kuunnellen haemme parhaan mahdollisen ratkaisun/pddtoksen, johon jokainen

sitoutuu

avoimuus- asioista puhutaan jaoston jdsenten kesken suoraan ja avoimesti, rakentavassa hengessd -
huolehtien, ettd kaikki mahdolliset ndkokulmat tulee ndkyville ennen ratkaisujen/pddtosten tekoa

"jaoston asiat on jaoston qsioito" = jaostoh jdsenillS on vaitiolovelvollisuus jaostossa kdydyistd

keskusteluista; yhdessd sovitaan, mistb asioista tiedotetaan ulospiiin, miten ja kuka tiedottaa eli ulospdin

ndyttfrydytdiin yhtend

I{ARRASTUS. JA KI TPATOIMINTA

Edustuskoripallojaoston tavoitteena on pitkdlld tdhtdimelld vakiinnuttaa mies- ja naisjoukkueiden olemassaolo

ja toimintaedellytykset. LyhyellS teht;imelle pelilliset tavoitteet kaudelle 202L-2022 ovat:

o miehet pelaavat kaudella ZO2I-2022 tA-divisioonassa ja tavoitteena on sdilytttiS tiimH sarjapaikka

o naisten joukkue ei ldhde kaudella 202L-2022 alueelliseen 2-divisioonaan - sen sijaan panostetaan

WU19-vuotiaiden valtakunnalliseen L divisioonaan

Toimintaperiaatteena on, ettd kaikki pelaajasopimukset tehdddn kirjallisina.

Edustuskoripallojaosto tukee erillisen rahaston kautta edustusjoukkueissa pelaavia nuoria koripalloilijoita

maajoukkueleirien kustannuksissa.

Edustuskoripallojaosto tekee yhteistyotd juniorikoripallojaoston kanssa'

VALMENNUS JA KOULUTUS

Edustuskoripallojaostolla on palkattuna miesten joukkueen pddvalmentaja ja yksi ulkomaalaisvahvistus'

Miesten joukkue harjoittelee 5-8 krt/viikko. Miesten joukkueessa pelaajasopimuksia on tehty L3 kpl.

Aktiivitoimijoita on n. 30 henkilod. Valmentajat osallistuvat Koripalloliiton jHrjestdmiin

valmentajakoulutuksiin. Pelitapahtumakoulutukset (esim. tilastointi, kuvaus) jHrjestdd toimijoille myos

Koripalloliitto.

HALLINTO

Jaoston kokoukset jdrjestetddn pddsddntoisesti kuukausittain, samoin markkinointiryhmHn kokoukset'

Tarvittaessa kokous voidaan jdrjestdd harvemmin tai useammin. Kaikki jaoston jdsenet voivat tuoda asioita

jaoston kokoukseen. Jaoston kokouksista tehdtidn esityslistat ja poytdkirjat/muistiot, jotka jaetaan jaoston

t4l70l2o2t
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jdsenille ja Huiman toimistoon, Jaoston kokous on peetosvaltainen, kun puolet jaoston j6senistH on paikalla.

Jokaisella jaoston jdsenelld on 6dnivalta ja ddnten mennessd tasan, puheenjohtajan ddni ratkaisee.

TATOUS

Kevdillb 2020 puhjennut koronaepidemia jatkuu edelleen ja vaikuttaa edelleen myos talouteen. Miesten

joukkueen nouseminen sarjatasoa ylemmdksi lA-divisioonaan nostaa jonkin verran kauden 2021-2022 kuluja,

verrattuna aikaisempiin kausiin. Koronatilanteesta johtuen yhteistyokumppaneiden mukaan saaminen on

edelleen haastavaa (myos osa heistii kdrsii edelleen koronatilanteen tuomasta epdvarmuudesta). Mikdli

yleisoii voidaan ottaa koko kauden 2}2t-2122ajan ilman rajoituksia katsomoon, pddsylipputulot tulevat

kasvamaan viime kaudesta, jolloin puolet kaudesta (kevdt 2021-) pelattiin kokonaan ilman yleiso;. Joka

tapauksessa pddsylipputulot eivlit tule yltemaen korona-aikaa edeltiivien kausien tasolle. Talkoot ovat

koronatilanteesta johtuen myos edelleen tdysin nollilla.

TIEDOTTAMINEN

Jaoston sisdisessd tiedottamisessa kdytetddn pddsHdntoisesti sdhkopostia sekH jaoston jdsenten omaa

WhatsApp-ryhmdii. Edustuskoripallojaosto julkaisee syyskaudella kausijulkaisun. Ulkoisessa tiedotuksessa

jaostolla on kdyt6ssd Huiman nettisivut, jotka uudistettiin yhdessd juniorikoripallojaoston kanssa syyskuussa

2020. Lisiksi some-kanavat (facebook, instagram ja twitter) ovat aktiivisessa kdytossii' Pelitapahtumista

ilmoitetaan nettisivujen ja some-kanavien lisdksi Sisii-Suomen Lehdessd ja neljiilld valotaululla kaupungin

alueella. Tarkoitus on ilmoittaa niistd myos Adnekosken kaupungin tapahtumakalenterin kautta'

JAOSTO

Hannu Kautto, Puheenjohtaja
Pertti Salmi, taloudenhoitaja

MerviNurmi
Marianne Koskinen

Krista Jdmsen

Tommi Koskinen

Otto Jiimsen

Marko Hakkarainen

Tuula Jaaranen, sihteeri

AHnekosken Huima ry
www.huima.org
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AANpTOSKEN HUIMA RY. PAINIJAOSTON ToIMINTASUUNNITELMA2Izz

JOHDANTO:
Huiman paini keskittyy kasvattamahnharrastajamiiiiriiii koulupainin ja pdivtikotiryhmien

ohjauksella.

HARRASTUS JA KILPAILUTOIMINTA:
Harrastus toiminta riippuu tiiysin koronatilanteesta.

Miehillii on harjoitukset 2x viikko mikiili tydworot sen sallivat.

VALMENNUS JAKOULUTUS:
Valmentajana jatkaa Sami Suoaho ja mikiili keviiiin koronatilanne sen sallii myds Jorma

Hallaniva.

HALLINTO:
Toiminnasta on poistuneet muut Eila Pasanen jiiii pyorittamdanlaskurumbaa ja muita

paperihommia. jos tulee jotain omia laskuja niin hyviiksyy joko hallituksen pj tai

taloudenhoitaia.

TALOUS:
Ei voi tietinvoiko keviidila jfiestiiii kisoja.
Suurin menoerti tulee liikuntatalon painitilan maksusta'

TIEDOTTAMINEN:
Sisii Suomen lehti.

JAOSTO;
Eila Pasanen
Sami Suoaho
Riku Pasanen



JOHDANTO:

painonnosto on turvallinen, monipuolinen harrastus, jonka avulla opitaan jokapdivdisessd eldmdssii 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 2022painonnostojaoston tarkoituksena on tuoda esille

painonnostoa lajina ja jdrjestdd painonnostoharjoituksia, jatkaa kevdSlld 2020 keskeytynyttd junioritoimintaa

ja aloittaa myos aikuisnostoryhmd, kouluttaa jaoston jdsenistd tuomareita ja valmentajia, sekd jdrjestdd

Adnekoskella jdsentenviilisiii ja piirikunnallisia kilpailuja sekd yhteistyossd keskisuomalaisten seurojen kanssa

kansallisia kilpailuja.

Kilpaillakseen painonnostossa Adnekosken Huimassa nostajan tulee olla Adnekosken Huiman jiisen, siis seuran

jiisenmaksu tulee olla maksettuna. Painonnostojaoston kuuluvat lisenssinostajat allekirjoittavat my6s

urheilijasopimuksen (liite 1), jossa on selvitetty nostajan oikeudet ja velvollisuudet urheiluseuratoiminnassa,

tdssd tapauksessa Adnekosken Huimassa, painonnostojaostossa, Alaikdisen ollessa kyseessd sopimuksen

allekirjoittaa huoltaja. Jokaisen Pankkarilla ja Adnekosken liikuntatalon voimailusalilla harjoittelevan

painonnostajan tulee myos lunastaa kaupungilta saliavain. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n

puhtaasti paras - verkkokoulutuksen suorittaneet voivat osallistua Suomen Painonnostoliiton kilpailuihin'

painonnostojaoston puheenjohtaja tiedottaa jaoston uusia jiiseniii seuran ja jaoston toimintatavoista. Uudet

jdsenet esittdytyvdt painonnostojaoston kokouksessa ja Suomen Painonnostoliiton (SPNL) painonnoston

kilpailulisenssin ostavat allekirjoittavat urheilijasopimuksen vuodelle 2022. Painonnostojaostoon liittyessddn

painonnostoa harjoittelevat sitoutuvat myos maksamaan jaoston vuoden 2022toimintamaksun, joka

m5d ritel ldii n vuoden 2022 ensi m miiisessii kokou ksessa.

HARRASTUS- JA KILPATOIMIN

painonnostajat harjoittelevat yksilostd riippuen 1-6 kertaan viikossa, keskimddrin kaksi-kolme kertaa viikossa

pddsddntoisesti pankkariAreenan kuntosalilla myonnetyilld vuoroilla, tarvittaessa Adnekosken liikuntatalon

voimailusalilla ja kilpailevat useissa eri tasoisissa kilpailuissa aina jdsentenvdlistd kilpailuista, piirikunnallisiin,

kansallisiin ja kansainvdlisiin kisoihin saakka. Tavoitteet ovat yksilollisiS, nostajakohtaisia' Muiden lajien

kilpailijat harjoittelevat painonnostoa oheislajinaan ja painonnostoa myos harrastetaan ilman kilpailullisia

Afinekosken l'luima ry
www.huima"org



tavoitteita. painonnostojaoston on hakenut Liikuntatalon juoksusuoraa L,5h ajaksi kerran viikossa

painonnostoharjoittelun monipuolistamiseksitoukokuun 2022loppuun saakka.

Vuoden 2022 alussa Huimassa on L5 kilpanostajaa, joista alle 18-vuotiaita on kuusija aikuisia yhdeksdn.

painonnostoa harrastavia, ei kilpailevia, on yksi. Painonnostojaoston ainoa valmentaja Huimassa on Mari

paananen, Liikuntatieteiden ylioppilas, painonnosto taso ll valmentaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Mari

valmentaa itsed6n ja Huiman kilpanostajia, lukuunottamatta lita Konosta, jota valmentaa Jyrki Kononen.

painonnostoa harjoittelevia, ensisijaisesti muiden lajien harrastajia on Marin valmennuksessa noin 20

henkilod; koripallon oheislajina Anssi Niskasen valmentamat Huiman B-pojat ja Tampereella Marin

konsultaatiolla omalla ohjelmallaan llona Henriksson. Painonnostojaosto tekee yhteistyotd yli seurarajojen,

silld Mari valmentaa painonnoston harjoittein yleisurheilijoita Johanna Makkosta ja Sami Korpilauria, sekii

a m pu ma hii htiijii Heli Hyttistd Ad nekosken U rheil ijoiden u rheil ijoista.

Adnekosken Huiman kilpapainonnostajat osallistuvat kilpailijoina Suomen Painonnostoliiton

tapahtumakalenterissa ilmoitettuihin kv ja kansallisiin kisoihin sekii seuran omiin

jdsentenvdlisiin ja Keski-Suomen piirin piirikunnallisiin kisoihoihin. Huiman painonnostojaosto jdrjestdd vuonna

2022 jdsentenvdlisid ja/tai piirikunnallisia painonnostokilpailuja, joista tiedotetaan liikuntatalon

ilmoitustauluilla sekd Huiman painonnostojaoston some-kanavissa. Tuomareita Huimassa on vuoden 2021

lopulla L0; yksituomari painonnosto Kltuomari (SM-taso), yksi tuomari Kll (kansallinen taso) kahdeksan

tuomaria Klll (jdsentenviilinen, piirikunnallinen taso). Tdmd mahdollistaa Huiman oman kilpailutoiminan

jdrjestdmisen.

VALMENNUS JA KOULUTUS

Valmentajia vuoden 2021 lopulla Huimassa on yksi, Mari Paananen. Mari on myos Suomen Painonnostoliiton

ohjaajakouluttaja. Marin apuna lastensa valmennuksessa toimiiJuhani Pimiii, jolla on painonnoston

ohjaajakoulutus. Vuod en 2O22 aikana tuomarikoulutus jdrjestetddn halukkaille, vdhintddn 15-vuotiaille'

Suomen painonnostoliitto jdrjestdd ohjaaja- ja valmentajakoultuksia ja Keski-suomen Liikunta valmennukseen

ja seuratoimintaan liittyvid yleisid koulutuksia. Koulutuksiin osallistumista kannustetaan tukemalla jaoston

linjausten mukaisesti.

painonnostajat harjoittelevat heille varatuilla vuoroilla Pankkari areenan kuntosalilla koronaviiistossii, etteiviit

tuli ns. prime time aikaan Adnekosken liikuntatalon voimailusalia, jossa on koronan vuoksi 10 hengen rajoitus'

Liikuntatalolla harjoitellaan tarvittaessa. Harjoitusvuoroja Liikuntatalon voimailusalille ei ole varattu, johtuen

henkilokohtainen saliavain - kdytdnteest5. Vuoden 2O22tavoitteena on pddstd palaamaan Liikuntatalon

Voimailusalille monipuolisempien harjoitusmahdollisuuksien pariin. Keskisuomalaiset nostajat jdrjestdvdt

myos yhteisharjoituksia viikonloppuisin, pSSsddntoisesti ennalta sovittuina lauantaina Jyvdskyldssd.

painonnostajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua alueellisille leireille ympdri Suomen. Keski-Suomalaiset

Adnekosken Huima ry
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seurat pyrkivat yhdessd jdrjestdmddn isompia kisoja, kuten piirinmestaruuskisoja, vuorovuosin piiriotteluja

pohjanmaalaisten kanssa sekd kansallisia kisoja, jotka tulee anoa viimeistddn kuukautta aiemmin SPNL:ltd.

Tavoitteena on vuoden 2020 kevddllii aloitetun junioritoiminnan jatkaminen Liikuntatalon voimailusalilla

keviidlld 2022taiviimeistddn syksylld 2022sekd mahdollisesti koota myos aikuisharjoittelijloiden ryhmd.

Tavoitteena on myos vuonna 2022kilpanostajien kanssa pitdii kuukausittaiset maksimiharjoitukset

tammikuusta, kerran kuussa aina kuun lopulla. Vuoden 2022 aikana tarkoituksena on myos jdrjestdd 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-2OZI. Painonnostojaoston esittdd Mari Paanasta Huiman

hallitukseen vuosille ZO2Z-ZOZ4, Painonnostojaosto kokoontuu vuosittain vdhintddn kerran kevddllS ja syksyllS,

pu heenjohtaja kutsu u jaoston koolle usea m m in kin ta rvittaessa.

TALOUS:

painonnostojaosto perustetiin t.t.z}z}. Painonnostojaoston toimintamaksu vuodelle2022 koskee niin

painonnostoa harjoittelevia kuin painonnostossa kilpailevia painonnostojaoston jdsenid. Mikeli rahaa jHii

sddstoon pakollisista menoista, rahojen kiiytostd pddtetddn painonnostojaoston kokouksessa'

Vuonna 2022painonnostojaoston jdsenet kokoavat omalla aktiivisuudellaan (talkoin, kisajdrjestelyin)tai

omasta pussistaan maksamalla 3I.12.2022 mennessii vuodelle 2022 tarvittavan summan kattamaan viihintiidn

kilpailutoiminnan kannalta vdlttdmdttomdt maksut. Painonnostojaoston rahastonhoitaja yl16pitdd kirjanpitoa,

kuinka paljon rahaa on kerdtty ja kdytettdvissS.

TIEDOTTAMINEN:

painonnostojaosto tiedottaa kokouksista pddsddntoisesti siihkopostitse (esityslistat, poytdkirjat) ja/tai

WhatsApp-ringissd (kokousajankohdat, uudet jdsenet). Uuden painonnostajan esittdytyminen tapahtuu

seuraavassa pai non nostojaoston kokou ksessa.

Huiman painonnostojaoston some-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 emEseura Huiman intenet-sivuihin. Loyddt meiddt

Maarit vastaa Instagramista sekd Maarit ja Mari Paananen yhdessd facebookista. Maarit on Huiman

pa i n o n nosto wh atsa p p-ryh m 5 n yl lii pittij i ii.

Adnekosken Huima ry
www.huima.org



Huiman jdrjestdmien kisojen ilmoitukset tulevat myos ndhtdville Adnekosken Liikuntatalon ilmoitustauluille.

Mari Paananen toimii yhtend ylliipitiijtinii (Huiman puolesta) Painonnosto Keski-Suomi internetsivustossa, ja

Keski-Suomen painonnostajat Facebook-ryhmiissd, kirjoittaa kisajutut ja tulokset kuvineen myos SisS-Suomen

Lehteen ja Adnekosken Kaupunkisanomiin, yleisen SM-sarjan ja tasoltaan korkeammat kisatulokset sekii

Suomen enndtykset myos Keskisuomalaiseen'

Tiedottamisen tarkoituksena on tuoda esiin painonnostoa lajina ja houkutella lajin pariin uusia nostajia.

Tavoitteena on vuoden 2022 aikana saada vdhintddn kaksi uutta nostajaa painonnoston pariin'

JAOSTO:

Vuoden 2022 alussa painonnostossa on harrastavia ja kilpailevia jdsenid yhteensd 1-5, joista kuusi on alle 18-

vuotiasta. painonnostojaoston puheenjohtaja toimii Mari Paananen ja sihteeri on Inka Mdki. Taloudenhoitaja

ja some-vastaava on Maarit Mdntymaa. Jaoston jdsenind pddtosiZi ovat tekemdssd myos Juhani Pimiii, Jenna

Varis ja Katariina VepsdlSinen.

Edellii nimettyjen lisdksi Huiman painonnostossa kilpailijoina toimivat Jonna Jiimsen, lita Kononen, Aapo, Lauri,

Tilda ja Ake pimia, Eveliina Rossinen, Joona Soiluaho, Tessa Toropainen ja Niklas Virtanen' Tuomarina ja

painonnoston ohjajaana toimiiJuhani Pimid. Lisdksi alaikdisten lasten vanhemmat toimivat talkoolaisina; Nina

Pimid, Pekka Virtanen, Johanna ja Mikko Soiluaho.

MUt,!TA:

painonnosto toimi vuoden 2019 loppuun saakka voimalujaostossa yhdessd voimanostajien ja

kahvakuulaurheilijoiden kanssa hyvdssd yhteistyossii. Painonnostajien oman jaoston perustaminen vuoden

2020 alusta tuli ajankohtaiseksi painonnostotoiminnan kehittemisen vuoksi, sillS painonnostajat ottavat itse

vastuun kasvavan toiminnan hoitamisesta. Voimalajit tekevdt kuitenkin edelleen saumatonta yhteistyotd

hyvdssd Huiman hengessd.

Adnekosken Huima ry
www.huima.org



Ainekosken Hu ima RY, Toimintasuun nitelma Voimailuiaosto 2022

1. Johdanto

Aanekosken Huiman voimailujaostolla on pitkiit perinteet, ja jaostossa on ollut huippu-urheilua usealla eri

vuosikymmenelld. Voimailujaostoon liittyi vuonna 2016 ensimmdiset kahvakuulaurheilun edustajat ja

nykyaan jaostossa on kahden lajin eduitajia jdsenistdssd. Edelleen jaoston enemmisto on voimanostajia,

mutia fanvakuulaurheilu on otetiu hyvin mukaan ja kahden lajin edustuksen uskotaan tuovan synergia etuja

pitk€illii tdihtdimelldi esim. tuomaroinnin myot-i. Molemmissa lajeissa edustetaan kansallista ja kansainvdlistii

huippua!

Jaoston arvoihin kuuluu puhdasurheilu ja molemmat lajit ovat WADAn alaista urheilua ja toiminnassa

noudatetaan Aanekosken Huiman arvoja ja yhdistyslain vaatimuksia.

2. Hallinto

Puheenjohtaja: Toni Vdisdnen
Vara-puheenjohtaja: Pentti Rimpil€i
Rahastonhoitaja: Teijo HYtOnen

Jaoston sihteeri: Ville Kuukkanen
Jaostonjdsenet: (ei vahvistettu vuonna 2021 )

Kuukkanen, Mari, Kahvakuulaurheilu
Kuukkanen, Ville, Kahvakuulaurheilu
K€ihtiri, Petri
Kdhtiri, Tapio
Mikko Aho
PauliVaris
Rimpila Pentti
Salonen, Saara
Siidorov, Virpi, Kahvakuulaurheilu
Toni, Vdisdnen
Tuomainen, Marko

Aino Autio
Harri Rdsdnen
Hirvonen, Teijo
Hyrkds, Mauri
Hyt0nen, Eveliina
Hyt6nen, Teijo
Hyt6nen, Kirsi
lkonen, Elli
Jdntti, Sari, Kahvakuulaurheilu
Kettunen, Timo
Kuukkanen. Anneli, Kahvakuulaurheilu

3. Ohjaus ja valmennus

Molemmissa lajeissa on jaoston sistiistiivalmennusta. Valmennusta ja ohjausta voidaan jakaa myos muille

iajeista kiinnosiuneille. Kahvakuulaurheilussa toimii myos valmentajia, jotka avustavat niin jaoston sisalld

kuin ulkopuolella olevia kilpaurheilijoita.

4. Kilpailu

Voimailujaosto jiirjestiid kilpailuja salikisoista aina kansallisiin mestaruus kilpailuihin ja tavoitteena on pitdd

kahdestj kolmeen kappaleita kansallisia kilpailuita, joista saatavilla varoilla tuetaan urheilijoiden toimintaa

sekd katetaan jaoston juoksevia kuluja. Jaosto jiirjestiid salikisoja ennalta mddiriidmiittOmdn mddrdn ja

kisoilla pyritaan ylldipitdmdiiin urheilijoiden vireyttii ja toisaalta annetaan mahdollisuus piiastd kokeilemaan

kilpailua niin kahvakuulaurheilussa kuin voimanostossakin'

5. Koulutus/tY6llistdminen

Jaostossa pyritdiin ylliipitdmiriin hyvdldi osaamistasoa ja hyddyntemaan kahdenlajin edustusta jaoston

sisdillii. Koulutusta ja perehdytystdtjiirjestetean tarpeen mukaan, jotka tulevat ilmi kokouksissa ja muissa

tilanteissa. Erityisesti'tuomarikouluiu(set ja puhtaanurheilun periaatteet ovat keskiossd jaoston toiminnassa.

Jaoston sisiilldijaetaan myos lT-osaamista tarpeen mukaan. Jaosto ei toistaiseksi ty6llistii yhtd-in henkiloii'

6. Tiedotus

Jaoston tiedottaminen tapahtuu Facebookin kautta sekd jdsenist6lle kokouksen jdlkeen lahetettavalla

jdsenkirjeell€i. Kirjeitii ldihetetiidn vuosittain kahdesta kolmeen kappaletta. Epaivirallista viestintdd on myos

bifaviesti ringiss6, jossa jdsenet voivat helposti keskustella sen hetkisistdi puheenaiheista. Jaoston



paat6ksen teko tapahtuu kokouksissa, joita jarjesteteidn kahdesta vuodessa tai tarpeen mukaan.

kokous p€idttdii muun muassa uusien jdsenten hyvdksymisen sekd varojen ja omaisuuden kdyt6n.


