Toimintasuunnitelma 2021
Seuran toiminta-ajatus
Visio
Jämsän Retki- Veikot on hyväntuulinen, avoin, tasa-arvoinen ja
aktiivisesti toimiva suunnistusseura. Monipuolinen seuratyö tuottaa
jäsenilleen iloa ja mahdollistaa heidän kesäsuunnistustavoitteidensa
toteuttamisen.
Strategiatyö
Toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti monipuolisen strategiatyön kautta
seuralle on laadittu visio vuoteen 2025. Tällöin on käyty läpi seuran arvot,
trendit ja painopisteet sekä aikaisemman strategian 2017-2021 tulokset ja
toteutuminen. Työn eri vaiheissa on myös seuran jäsenistöllä ollut
mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön.
Trendit
· Kuntosuunnistajien määrä kasvaa
· Kilpasuunnistajien määrä laskee
· Omatoimirastit saavuttavat lisää suosiota
· Harrastusten palvelullistuminen
· Talkookulttuurin muutos
· Elinkeinoelämän rakennemuutokset
· Kansainvälistyminen
Seuran arvot
· Vapaaehtoisuus
· Tasavertaisuus
· Yhteisöllisyys
· Laadukkuus

·

Vastuullisuus

Painopistealueet
· Yhdessä toimiminen
· Laadukas kuntorastitoiminta
· Laadukas ja aktiivinen kartoitustoiminta
· Arvokisojen järjestäminen
· Suunnistajan polun kehittäminen huippusuunnistukseen asti
· Aktiivinen ja vastuullinen varainhankinta
Strategia 2021-2025
Kehitämme seuran toimintaa erityisesti valittujen painopisteiden alueilla
saavuttaaksemme yhteisesti asetetun vision mukaisen tavoitetilan. Seuran
johtokunta ohjaa ja raportoi painopisteiden mukaista kehittymistä
säännöllisesti. Painopistealueille valitaan vuosineljänneksittäin
konkreettiset kehityskohteet ja toimet, joiden toteutumista seurataan ja
raportoidaan avoimesti.
Valiokunnat
· Nuoriso
· Valmennus
· Kuntosuunnistus
· Kartta- ja kilpailutoiminta
· Seuratoiminta
· Talous
Hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta ja omaisuudesta huolehtii,
sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan
kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä , joista puolet on
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erovuorossa vuosittain.

edelleen innostamaan kilpailemaan – kilpaileminen on tapa harrastaa lajia.
Kynnystä osallistumiselle pyritään madaltamaan. Toimenpiteinä
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja
kilpailuihin osallistumisen edistämiseksi järjestään kisaretkiä ohjatusti,
taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan
sisällytetään kilpailulisenssi suunnistuskoulumaksuun, luodaan oma
ulkopuolelta, Johtokunta kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.
kisaretkikalenteri junioreille sekä muistutetaan, että kilpailumaksut
kuuluvat seuran jäsenmaksuun tiettyyn rajaan saakka. Kisaretket ovat
Seuran kaikille jäsenille avoimia yleisiä kokouksia ovat kevätkokous
lähialueen kilpailuja, joihin yhdistetään yhteistä hauskaa toimintaa oheen.
(maalis- huhtikuussa), jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus Kehitetään ja tuodaan seuran suunnistajanpolku – ajatusta käytäntöön.
ja tilinpäätös sekä syyskokous (loka- marraskuu) jossa käsasitellään
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Suunnistuskoulun toiminta
· Suunnistuskauden starttipäivä
Valiokunnat tekevät esityksensä toiminta- ja taloussuunnitelmistaan sekä
· Suunnistuskoulun maastokausi (kevät + syksy)
kokoonpanoistaan. Johtokunta käsittelee ja vie esitykset seuran yleiselle
· Juniori-cup viikkorasteilla kesäkaudella ja korttelicupin juniorisarja
kokoukselle päätettäväksi . Valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.
talvikaudella
· Kisaretket ja leirit
NUORISOVALIOKUNTA
· Salikausi - suunnistuskoulun harjoitukset toteutetaan pääosin
sisällä, mutta tilanteen mukaan voidaan myös toteuttaa harjoitus
Toiminta-ajatus
ulkona (vko 43-vko 12, keskiviikkoisin klo 17.15-18.30 Vitikkalan
Tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa suunnistusta
koulu)
omista lähtökohdista – sekä harraste- että kilpailumielellä.
Juniorit on jaettu suunnistuskoulussa kahteen tai kolmeen eritasoiseen
Tavoite
ryhmään: 1) Aloittelevat ja rastireittiläiset alle 10-vuotiaat 2)
Tavoitteena on tarjota monipuolista ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa Kokeneemmat rastireittiläiset ja aloittelevat suoran suunnistajat 10-12v/
sekä mahdollistaa omalla tavalla ja tasolla harrastaminen. Pitkän aikavälin Suoran suunnistajat 12-15v. Vastuuohjaajat toteuttavat suunnistuskoulussa
tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa ryhmälleen yhdessä laadittua suunnitelmaa. Uusille suunnistuskoululaisille
harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina. Toiveena on saada
järjestetään omaa ohjausta ensimmäisillä kerroilla.
toimintaan vuosittain lisää ohjaajia, joiden kanssa toimintaa kehitetään
edelleen vastaamaan tarpeita.
Viikkorasteille ja muuhun seuran toimintaan kannustetaan osallistumaan
Painopiste
omatoimisesti tai oman huoltajan kanssa.
Yhdessä toimiminen ja yhteisöllisyys. Nuorimpia suunnistajia pyritään
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Koulutus
joukkueenakin naisten ja miesten sarjoissa sekä nuorissa. Erityisesti tuetaan
Järjestetään koulutusta/opastusta suunnistuskoulun aikana vanhemmille
niitä yksilöitä, jotka harjoittelevat ja kehittyvät tavoitteellisesti.
(oman lapsen ohjaamisen tukemiseen) ja junioreille sekä muita koulutuksia Valmennustoiminta ja taloudellinen resurssi painotetaan ns.
tarpeen mukaan. Kannustetaan ja osallistetaan vanhempia pienin tehtävin tossusuunnistukseen. JRV:n toiminnan mukaisesti kaikkia suunnistuksen
mukaan toimintaan. Ohjaajatapaaminen – osallistutaan valtakunnalliseen lajeja voi seurassa harrastaa.
tapaamiseen.
Tavoitteet:
Leirit ja kisat
Leirit:
· Saada joukkueita SM-viestiin eri ikäryhmissä
· Leimausleiri (Vuokatti 7.-10.6.2021)
· Saada kilpailukykyiset joukkueet Jukolan ja Venlojen viestiin
· Oravapolkuleiri ja -kilpailut Jämsässä 2021
· Tavoitella Venlojen viestissä palkintosijaa
· Seuran kotileirit ja harjoitusleirit yhdessä valmennusvaliokunnan
· Lisätä edelleen kilpailuissa käyvien junioreiden lukumäärää
kanssa.
· Henkilökohtaisella tasolla saada pääsarjoissa urheilijoita SMkisojen A-finaaliin sekä nuoria plaketti- ja mitalisijoille
Kilpailut
· Tavoitellaan paikkoja liiton valmennusryhmissä ja saada urheilijoita
· Juniorikisakalenterin kisaretket
MM- ja EM-kisoihin
· AM-kilpailut ja -viesti
· Mahdollistetaan valmennuksen ja taloudellisen tuen kautta seuran
· Nuorten Jukola (Valkeakoski 21.8.2021) ja Kultainen kompassi
urheilijoille mitalia MM- ja EM-kisoissa
· KLL:n kisat (Hamina 27.-28.8.2021)
· Viestiliigaan osallistuminen useammalla joukkueella miehissä ja
naisissa
· Mikonpäiväkisaretki tai muu kauden päätösretki (bussi)
Valmennus
JRV:n valmennustoiminnassa on kaksi eri valmennusryhmää. Taitoryhmä
alle 15 vuotiaille ja kilpavalmennusryhmä H/D16-21 sarjalaisille.

VALMENNUSVALIOKUNTA
Tarkoitus on luoda mahdollisuudet kehittyä niin henkilökohtaisesti kuin

Taitoryhmä
Taitoryhmä on alle 15 vuotiaille, jotka panostavat kilpailuihin ja
harjoittelevat suunnitelmallisesti. Valmennusryhmän toimintaa koordinoi ja
valmentaa Mia Taini. Valmentaja suunnittelee harjoitukset ja valmentaa
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nuoria suunnistustaidon kehittämiseen. Valmennusryhmän koko max. 15
urheilijaa. Ryhmän harjoittelu ja taidollinen valmennus toteutetaan seuran
järjestämillä leireillä ja kotileiripäivillä, jossa valmentaja pystyy
panostamaan taitoharjoituksiin. Leirit ja leiripäivät järjestetään
pääsääntöisesti Jämsässä ja lähialueilla.
Alustava leirikalenteri, Taitoryhmä:
· Leiripäivä, tammikuu (Tampere?)
· Talvileiri 6.-7.2.2020
· Kotileiripäivä, maaliskuu
· Kevätleiri, huhtikuu
· Kotileiripäivä, toukokuu
· Leiripäivä, kesäkuu (Selänpohja?)
· Kesäleiri, heinäkuu
· Syysleiri, lokakuu (aloitusleiri)
· Leiripäivä, joulukuu

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Talvileiri (hiihtoloma) (kotimaa)
Kevätyönviesti + stadisprint (yhteismajoitus), huhtikuu
Viking Line rastit + leiripäivä, huhtikuu
FS-kisa ja viesti + leiripäivä, huhtikuu
SM-leiri 2 pv + SM-keskimatka Turku
Jukolaleiri + viesti Rovaniemi
SM-pitkän leiripäivä, heinäkuu
SM-sprint ja viestin leiriviikonloppu, elokuu
SM-pitkä (yhteismajoitus), syyskuu
SM-sprint ja viesti (yhteismajoitus), syyskuu
SM-yö (yhteismajoitus), syyskuu

Vuonna 2021 JRV ei järjestä ulkomaan leirejä. Leirit on suunniteltu
seuraavan kauden kilpailukalenteria silmällä pitäen ja maastotyypit haetaan
leireille nuorten arvokisojen katsastuskisoja ja SM-kisoja varten. Osa
leireistä ja harjoituksista ovat avoimia seuran kaikille jäsenille ja niistä
ilmoitetaan seuran sähköpostiringissä sekä nettisivuilla. JRV järjestää
Kilpavalmennusryhmä
seuran yhteisen kevätleirin huhtikuussa ja tukee seuran kevätleiriä ryhmän
Kilpavalmennusryhmä on H/D16-21 sarjalaisille. Ryhmää koordinoi Marko ulkopuolisille seuran jäsenille talousarvion puitteissa.
Pitkänen, Joonas Nurminen sekä taustatukena toimivat Merja Rantanen ja
Kimmo Rauhamäki. Ryhmän tavoitteena on luoda pohjaa urheilijoille
pääsarjatasolle, viesteihin ja arvokisoihin. Valmennusleirejä suunnitellaan
siten, että ne valmistavat urheilijoita katsastus- ja arvokisoihin sekä
Jukolan- ja Venlojen viestiin. Ryhmän tavoitteena on osallistua kaudella
Harjoittelu ja sen tuki
2021 viestiliigaan useammalla joukkueella sekä miehissä ja naisissa.
JRV tukee kilpasuunnistajiaan järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja
leirejä, osallistumalla kilpailumaksuihin, tukemalla urheilijasopimusrahalla
Alustava leirikalenteri, Kilparyhmä:
ja mahdollisilla yhteistyökumppaneiden tarjoamilla eduilla erikseen
· Aloitusleiri Jämsä, tavoitteet/fysiikka, kotileiri marraskuu 2020
sovittavat kriteerit täyttäviä urheilijoita.
· Fysiikkaleiriviikonloppu, joulukuu 2020
Urheilijasopimukset
· Leiriviikonloppu, tammikuu 2021
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Kilpavalmennusryhmäläisille solmitaan urheilijasopimukset.
Urheilijasopimuksessa käytetään kannusteena motivoimaan ja sitoutumaan
urheilijoita seuraan. Urheilijasopimukset mukautetaan urheilijan
menestyksen mukaisesti. Tuki voi olla myös seuralle yhteistyösopimuksien
kautta tulevia lahjakortteja ja tarvikkeita. Seura tukee nuoria, jotka ovat
valittu Suunnistusliiton valmennusryhmiin tossusuunnistuksessa.

Harjoittelun viikkorunko:
Talvi: ”Markon rallit” tai kovavauhtisia juoksuja järjestetään
mahdollisuuksien mukaan, pe jumppa, la korttelicup/yhdistelmätreeni ja
sähly, su pitkä PK-lenkki ja kehonhuolto
Kesä: ti taitoharjoitus, to JS-rastit

Urheilijat, vetäjät ja heidän vanhemmat ovat mukana myös
seuratoiminnassa, esim. kilpailujen järjestelyissä, varainhankinnassa
(talkoot), ratamestareina ja muissa seuran toiminnoissa.
Harjoittelun päälinjat kaudella 2021:
·
·
·

·
·
·
·
·

Taitoryhmän alle 15 vuotiaiden suunnistustaidon lisääminen,
nuorten valmennusryhmän puitteissa
Kilparyhmän H/D16-21 vuotiaiden kilpailuvalmiuksien
parantaminen ja viestisuunnistus
Suunnistusjuoksuvauhdin lisääminen toteutetaan kovavauhtisina
harjoituksina (esim. korttelicup, ”Markon rallit” ja leirien
yhteydessä järjestettävät harjoitukset). Korttelicupissa pyritään
edelleen lisäämään nousussa ollutta kävijämäärää ja saamaan myös
uusia nuoria mukaan.
Pitkät Pk-lenkit järjestetään syksyllä ja talvella mm.
karttavaelluksina, talvella polkujuoksuina
Vuodelle 2021 järjestetään sunnuntaisin kehonhuoltoa
Taitoharjoituksia pyritään järjestämään entistä enemmän
Suunnistuksen mieltäminen kestävyysurheiluksi. Luodaan
ilmapiiriä, jossa riittävä määrällinen ja tehollinen harjoittelu
koetaan mielekkääksi
Lapsia ja nuoria kannustetaan kilpailuihin osallistumiseen

Pääkilpailut:
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiomila
Jukola- ja Venlojen viesti
Viestiliiga
Halikko-viesti
25-manna
SM-kilpailut
Aluekilpailut
Nuorten Jukola

Valmennus- ja koulutuskulut
Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorten kehitys
lajissaan. Päästrategia on ohjata ja valmentaa nuoria ryhmänä, mutta seura
luo myös mahdollisuuksia pidemmälle ehtineille nuorille yksilölliseen
valmennukseen. Valmennuksen painopiste on nuorissa, jotka panostavat
tossusuunnistukseen.
Seura korvaa valmennus-, ratamestari-, valvoja- sekä mahdolliset
seuratoimintakoulutukset. Lisäksi seura korvaa salivuokrat ja SSL:n leirien
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omavastuut budjetin sallimissa rajoissa.

KUNTORASTIVALIOKUNTA

Kuntorastikauden 2021 toiminta
JRV:n kuntorastien ytimenä ovat kesäkauteen ajoittuvat viikoittaiset
Jämsän Seutu -rastit. Kuntorastit järjestetään hyvätasoisina, yhteneväisellä
konseptilla ja ajantasaisilla kartoilla. Ne järjestetään edelleen seuran
jäsenien talkootyönä. Jokainen aktiivijäsen osallistuu omalla vuorollaan
kuntorastijärjestelyihin. Jokaiseen tapahtumaan nimetään kokeneista
järjestäjistä tiimin vetäjä, joka varmistaa, että järjestelyt lähtevät käyntiin.
Kuntorastien laaja ratavalikoima mahdollistaa eritasoisten harrastajien
rasteille osallistumisen. Hienot ja elämykselliset tapahtumat innostavat
käymään säännöllisesti rasteilla.

Kuntorastitoiminnan tavoitteet
· Luoda JRV:n toimesta toiminta-alueelle edellytys säännölliseen
kuntosuunnistuksen harrastamiseen
· Järjestää seuran aktiivisuunnistajille säännöllinen mahdollisuus
lajinomaiseen perusharjoitukseen
· Hankkia uusia harrastajia suunnistuksen ja seuratoiminnan pariin
· Hankkia tuloja seuratoimintaan
Kuntorasteilla aloitetaan omatoimirastikäytäntö. Normaalin torstai-illan
· Järjestää hyvähenkisiä, matalan kynnyksen
tapahtuman jatkoksi tarjotaan omatoimisuunnistusmahdollisuus seuraavan
kuntosuunnistustapahtumia, joihin on helppo osallistua ja joiden
viikon tiistai-iltaan saakka. Kartan voi tulostaa itse se jälkeen kun on sen
järjestämiseen on halukkuutta
maksanut. Käytännön toteutusvaihtoehdot selvitetään ennen
· Luoda seuran jäsenille mahdollisuuksia oppia
kuntorastikauden alkua.
suunnistustapahtuman järjestämistä; ratasuunnittelua, tulospalvelua,
OCAD-ohjelman käyttöä jne.
Rastireitti järjestetään touko-kesäkuussa juhannukseen asti sekä elokuussa
koulujen alkaessa. Muina aikoina tosi helppo 1H- tai 2H-rata tulee
vakioratavaihtoehdoksi pienimmille suunnistajille.
Uusia harrastajia hankitaan kuntorasteille järjestämällä aikuisten
Kuntorastitoiminnan mittarit
suunnistuskoulu. Myös aktiivisella tiedotuksella - jutuilla eri kanavissa,
· Kuntorastikauden aikana järjestetyt kuntorastit ja niiden
yhteistyökumppanityöllä ja pitämällä osallistumisen kynnys hyvin
yhteenlaskettu osallistujamäärä
matalana, innostetaan uusia harrastajia suunnistamaan. Erityisesti
o 28 tapahtumaa
alkukaudesta panostetaan myös helppouteen kuntorasteille
o noin 5000 suoritusta
osallistumisessa.
· Uusien harrastajien saaminen suunnistuksen pariin
o 50 uutta aktiivista kuntorastikävijää
Kuntorasti-isännyyksiä myydään yhteistyökumppaniyrityksille. Lisäksi
o Aikuisten suunnistuskoulun osallistujat, vähintään 10
suurimmille yhteistyökumppaneille tarjotaan mahdollisuuksia ostaa
henkeä
kokonaiset kuntorastit nimiinsä. Näiden tuloksena lisätään tuloja, hankitaan
uusia harrastajia sekä saadaan mukavaa vaihtelua tapahtumiin.
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Suunnistusalueiden maanomistajat ja tiekunnat ovat kuntorastitoiminnan
tärkeitä sidosryhmiä. Kauden alussa selvitetään mahdollisuus tavoittaa
heidät esimerkiksi yhteiseen keskustelutilaisuuteen ja yhteistyössä
varmistaa harrastusedellytysten jatkuminen yksityismetsissä ja -teillä.
Kuntorastien järjestäminen on JRV:n seuratoiminnassa edelleen mittava
talkootyö. Järjestäjiä koulutetaan ennen kautta järjestelyjen perusteisiin.
Kauden lopuksi järjestetään päättäjäiset, jolloin kerrataan onnistumiset ja
kehityskohteet sekä palkitaan eri tavoin ansioituneet.

seuran kartta-aineiston ajantasaistamisen aloittaminen sekä
maankäyttöoikeuksien varmistaminen SM-ep:tä varten.
Kartta
JRV:een kartta-aineisto kaipaa ehdottomasti ajantasaistamista – se on tullut
kauden aikana selväksi. Tämän haasteen purkaminen on aloitettu
Juurikkaanmäen kartasta, jonka päivityksen on tarkoitus valmistua v. 2020.
Muutoin tarkoitus on päivittää 2 maastoaluetta tai vaihtoehtoisesti päivittää
yksi alue ja kartoittaa yksi uusi alue. Uuden alueen päivittäminen tarkoittaa
myös maankäyttöoikeuksien saamista kuntorastitarkoitukseen. Tässä on
jonkin verran työsarkaa.

Kuntorastikaluston kunto varmistetaan ennen kauden alkua. Valiokunta
nimeää joukostaan kalustovastaavan, joka huolehtii kiertävän
kuntorastikaluston pysymisestä järjestyksessä.
Kuntorastivaliokunnan talousarvio
· Kuntorastipassit, karttamaksut ja sarjalippumyynti
· Kuntorasti-isännyydet
· Aikuisten suunnistuskoulu
500 €
· Tuotot yhteensä
16 000 €
·
·
·

Karttakulut
Muut kulut, kalustopäivitykset
Kulut yhteensä

2300 €
2000 €
4300 €

·

Kuntorastitoiminta yhteensä

11 700 €

Kilpailu
Polkujuoksupuolella ohjelmassa on sekä Winter Trail (29 – 30.01) että
tietysti varsinainen Himos Trail (21 – 22.08). Molemmat tapahtumat ovat
kaksipäiväisiä ja molempien tapahtumien osallistujamäärät ovat olleet
14 000 € mukavasti nousussa. Tapahtumille on siis selvä tilaus.
1500 € Loppusyksyn ehdottomia kohokohtia on Hervoton-suunnistus, joka
tultaneen järjestämään syys-lokakuun vaihteessa.

KARTTA- JA KILPAILUVALIOKUNTA
Kartta- ja kilpailuvaliokunnan suurimmat haasteet vuodelle 2021 ovat

SM-epeen 2022 maankäyttöoikeudet teettävät vielä työtä, jotta
kartoitukseen saataisiin riittävän suuret maastoalueet. Itse kartoituksen on
tarkoitus alkaa keväällä / kesällä 2021. Kisojen ratamestareiden valinta
tulee myös ajankohtaiseksi. Ratamestareita tarvitaan 2 tai 3 riippuen siitä,
järjestetäänkö kisoissa myös kuntosuunnistusmahdollisuus.

SEURATOIMINTAVALIOKUNTA
Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa
ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Johtokunnan
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· Jukolan tossunpesijäiset Pykälässä
· kuntorastikauden päättäjäiset
Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella
● Napapiiri-Jukola 2021
tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen ● Hervoton -suunnistus syksyllä
tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään
kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.
Jäsenet hoitavat kilpailuilmoittautumiset itse Irman kautta. Kilpailumaksut
hoidetaan keskitetysti kilpailuilmoittajan kautta.
Seura pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä.
Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö, jossa myös kiinnitetään
huomiota kiittämiseen ja kannustamiseen. Kokeneiden osaamisella
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla
mukaan uusia toimijoita.
Viestinnän tarkoituksena on avoimen tiedottamisen avulla lisätä yleistä
mielenkiintoa ja vahvistaa myönteistä mielikuvaa seuraa kohtaan.
Seurassa ylläpidetään vastavuoroista yhteistyötä alueen muiden seurojen
kanssa. Tällä pyritään helpottamaan alueella järjestettävien suurempien
Seuran sisäinen viestintä tapahtuu pääasiassa www-sivujen sekä seuran
tapahtumien organisointia.
sähköpostiringin kautta. Seuran ajankohtaisista asioista saa tietoa
Vuonna 2021 järjestettävät tapahtumat:
nettisivuilta. Seuran www-sivut uudistetaan. Uusia ihmisiä yritetään
● Seuran iltalenkit täydenkuuniltoina Pykälässä
tavoittaa mukaan toimintaan myös Facebookin sekä Instagramin kautta.
· Yhteislenkit viikonloppuisin
● Seuratoimintapäivä tammi-helmikuun vaihteessa,
Pyritään saamaan Jämsän Seutuun lisää lehtijuttuja seuran toiminnasta ja
§ tulevan kesän kuntorastit
urheilijoiden menestymisestä kilpailuissa. Kilpaurheilussa saavutettu
§ leirit
menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää sidosryhmien
§ Tiomila
mielenkiintoa.
§ Napapiiri-Jukola 2021
§ vaatetilaukset, tällä hetkellä jatkuu Nonamen kanssa
TALOUSVALIOKUNTA
vuoteen 2022, on lisätty oman desingin juoksutakki
ja pipo sekä pitkähihainen suunnistuspaita
Talousvaliokunnan päätehtävä on varmistaa taloudenhoidon ajantasaisuus
§ muuta tulevaa kesästä
ja oikeanmukaisuus yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Talouden
● Kesällä seuraporukan kokoontumiset/ iltasaunat
kehitystä seurataan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa
· kuntorastikauden avaus
taloudenhoitajan katsauksella.
tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta.

Toimintasuunnitelma 2021
Talousvaliokunnan muut tehtävät vuodelle 2021
● Huolehtii seuran jäsenrekisterin ylläpidosta
● Kilpailuosallistumisten maksaminen yhdessä kilpailuilmoittajan kanssa
● Sijoitustoiminta johtokunnan hyväksymien linjausten mukaisesti
Seuran pääasialliset tulonlähteet toimintavuonna ovat
yhteistyökumppanuudet, Himos Trail -tapahtumat,
kuntosuunnistustoiminta, jäsenmaksutulot sekä sijoitetuista varoista
saatavat osinko- ja rahastotuotot.

