TOUKOKUU 2020

Kokonaisuus tasapainossa
M
artti Väänänen on
toiminut Kiimingin
Urheilijoiden ensin
tilintarkastajana ja nyttemmin toiminnantarkastajana
jo reilun vuosikymmenen.
Hänellä on vankka näkemys
seuran taloudesta pitkältä
ajalta.
- Kiimingin Urheilijoiden
talous on kokonaisuutta tarkasteltuna tasapainossa, ja
se on hyvä asia. Helppoahan
talouden kanssa ei ole ollut.
Haastetta tulee varmaan
tulevaisuudessakin, tuumaa
Martti Väänänen.
Kiimingin Urheilijoiden
johtokunta on tyytyväinen

viime vuoteen, joka osoittaa
talouslukemiksi noin 1500
euroa alijäämää. Vuonna
2019 KiimU on kasvattanut
varsinaista toimintaa suhteessa enemmän kuin mitä on
aiheutunut seuralle kuluja.
Seuran varainhankinta
oli tehokkaampaa vuonna
2019 edelliseen vuoteen verrattuna.
Kiimingin Urheilijoiden
vuosi 2020 alkoi lupaavasti,
mutta koronan vaikutukset
tulevat näkymään seuran
taloudessa kuluvan vuoden aikana. Päästäänkö ensi vuonna
toiminnan kannalta hyvääntulokseen, jää nähtäväksi.

Martti Väänänen tuntee KiimUn
talousasiat pitkältä ajalta.

Toiminnantarkastus

luo uskottavuutta

Tilinpäätösasiakirjat ovat tulleet Hannu Pohjaselle tutuiksi.

Y

hdistystoiminnassa
on jotain asioita, jotka
eivät muuksi muutu,
vaikka ajat ja olot sen tekevät.
Monen yhdistyksen sääntöihin kuuluvat kerran vuodessa
pidettävä kevät- ja syyskokous. Näin on myös Kiimingin
Urheilijoiden laita. Kevätkokouksen asialistalla on aina
menneen vuoden toiminnan
ja talouden tarkastelu.
Hannu Pohjasen huhtikuun rutiineihin on jo usean
vuoden ajan kuulunut KiimUn
tilipäätöksen tarkastaminen.
Homma kuulemma sopii
hänen luonteelleen vallan
mainiosti.
- Olen koko ikäni tehnyt
talkootyötä erilaisissa yhdistyksissä ja olen luonteeltani
hyvin tarkka, ja tällainen kuittien plärääminen sopii hyvin,
tuumaa Hannu Pohjanen.
Hänen mukaansa toiminnantarkastajan tärkeimpiä

tehtäviä on pitää silmällä, että
rahat menevät sinne minne
pitääkin.
Tehtävä on vastuullinen
ja tärkeä. Hän tarkistaa joka
ikisien kulukuitin ja menotositteen, koska allekirjoittaa
omalla nimellään toiminnantarkastuslausunnon.
Tarkastustyö on käymässä
vuosi vuodelta työläämmäksi,
sillä paperisia laskuja on
seuran kirjanpidossa yhä
vähemmän.
Seuran taloushallinto on
siirtynyt parin viime vuoden
aika hyvin pitkälle sähköiseen
muotoon.
- Ennen oli yksinkertaista
kun jokaisen kuitin pystyi
tarkistamaan mapista, nyt
tiliotteen menoja pitää välillä
katsoa paperisista tositteista
ja välillä mennä tietokoneella
taloushallintaohjelmaan etsimään sieltä kulutosite, Hannu
Pohjanen kertoo.
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Puheenjohtajan palsta

Kesäkuussa alkaa

ohjattu liikunta
K
KAISULEENA JOENVÄÄRÄ

Seuratoiminta

käynnistyy

E

esäkuussa järjestetään
3-6-luokkalaisille neljän
päivän mittaisia sporttipäiväleirejä ulkokentillä.
Leiriviikko sisältää erilaisia liikuntatunteja ja päivittäisen lämpimän ruuan.
Leiripäivän kesto on nelisen
tuntia.
Leirejä järjestetään kolme. Ensimmäisellä viikolla

tiistaista perjantaihin leiri on
Ponnonmäen kentällä.
Toisen sekä kolmannen
viikon leirit pidetään Laivakankaan kentällä maanantaista perjantaihin.
Jokainen viikko on oma
kokonaisuus. Halutessaan
lapsi voi osallistua useammalle leirille.
Leirin liikuntalajit ovat

yleisurheilu, jalkapallo, parkour ja freegym sekä pelit
ja leikit.
Leiri maksaa 69 euroa ja
KiimUn jäsenille 60 euroa.
Leirille voi ilmoittautua KiimUn nettisivujen kautta 26.5.
mennessä.
Kiimingin Urheilijat järjesti sporttileirit ensimmäisen kerran viime vuonna.

lämme hyvin poikkeuksellisia aikoja. Me Kiimingin
Urheilijoissa olemme myös joutuneet tekemään
haasteellisia ja nopeita päätöksiä johtuen globaalin
viruksen leviämisestä myös meidän alueelle. Olemme
kaikki tämän hyvin kestäneet ja olemme tehokkaasti
lähteneet luomaan uusia toimintatapoja sekä kehittämään uutta.
On ollut ihana huomata, miten paljon ihmiset säästä
huolimatta ovat alkaneet harrastaa luontoliikuntaa ja ulkoilua. Jospa tämä tuokin seuraamme uusia suunnistajia.
Kenties yleisurheilukisoissa näemme ihan uusia kasvoja
juoksemassa, ja ensi talvena hiihtokerho pursuaa innokkaista uusista hiihtäjistä. Joskus siis negatiivinen asia voi
myös tuoda uutta positiivista elämäämme.
Näillä näkymin kesäkuussa lähdemme tarjoamaan
toimintaa sekä lapsille että aikuisille. Ymmärrämme, että
osalla meidän liikkujistamme on huolta ja pelkoa siitä,
että uskaltaako tulla mukaan tai laittaa lapsensa leirille
liikkumaan toisten lasten kanssa. Me huomioimme THL:n
ohjeistuksen toiminnassamme ja uskomme huomiseen.
Tiedän, että liikuntaan keskittyminen yhdeksi tunniksi
tai jopa kokonaiseksi sporttiviikoksi vie ajatukset pois
ikävistä asioista. Sitä kautta virkistymme ja saamme vastustuskykyä. Varmasti suurin osa kaipaa jo kovasti päästä
liikkumaan yhdessä muiden ihmisten kanssa.
Olemmehan myös palkittu Suomen parhaana urheiluseurana. Se näkyy esimerkiksi siinä, että olemme
ketterästi reagoineet poikkeusoloihin sekä myös huomioineet muiden urheiluseurojen tapahtumat. Esimerkiksi
aikaistimme Kiiminki-maratonia kolmella viikolla, koska
Terwamaraton joutui vaihtamaan paikkaa toukokuulta
syyskuulle kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Toivon kaikille hyvää terveyttä sekä
innokkuutta löytää pieni kuntoilukipinä
kriisinkin
keskellä!
Kesäkuun sportteileirieille on ilmoittautuminen menossa.
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Nuorten piirikunnalliset heittokilpailut järjestetään kesäkuussa
Ponnonmäen kentällä. Päivämäärä päätetään lähiaikoina.

Hyvä laatu

oli odotettavissa

K

iimingin Urheilijoiden yleisurheilujaostossa
käynnistyi viime syksynä Suomen Olympiakomitean tähtiseurahanke. Jaoston oli tarkoitus saada
tunnustus junioritoiminnalle tänä keväänä, toukokuussa.
Koronaepidedemian vuoksi liikuntakerhotoiminta on
ollut seisahduksissa, ja projekti viivästyy. Kirjallisia töitä on
tehty ja luotu toimintaperiaatteet käsikirjaksi. Tavoitteena
on, että työ saadaan valmiiksi kesän jälkeen.
Suomen Urheiluliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö
Yrjö Kelhä paljastaa osanneensa odottaa, että Kiimingin
Urheilijoiden yleisurheilujaoston junioritoiminta on
laadukasta.
Hänen mukaansa yleisurheilujaoston toiminta on
selkiytynyt viime syksystä lähtien merkittävästi tähti-

seurahankkeen myötä.
- KiimUn yleisurheilujaoston toiminta on suunnitelmallista ja selkeää, hän sanoo.
Kelhä odottaa luottavaisella mielellä projektin etenemistä ja lopullista arviointitilaisuutta.
- Toki korona sotki hieman aikataulua, mutta se on
ohimenevää. Mielenkiinnolla odotan millaiseen lopputulokseen KiimUssa päästään, toteaa Yrjö Kelhä.
Seurassa jatketaan maaliskuussa keskeytyneitä
liikuntakerhoja kesäkuussa. Kevätkauden maksulla saa
harrastaa kesäkuun iltakerhoissa , joista osa pidetään
ulkona. Muun muassa Jokirannan koulun yleisurheilukerho ja sähly siirtyvät Ponnonmäellä sijaitsevalle Kiimingin
yleisurheilukentälle.

KiimUn johtokunta: Mika Jurvakainen (vas.), Riitta Suorsa, Eeva-Liisa Honkaniemi, Tanja Erkkilä, Minna Heikkilä, Niina Juuso ja
Kaisuleena Joenväärä (edessä)

Liity mukaan

K

iimingin urheilijoiden
jäsenenä saa lukuisia
etuja. Kuntosalimaksut ja

kausimaksut liikuntakerhoihin sekä ryhmäliikuntaan
ovat edullisemmat seuran

jäsenelle kuin muille.
Lisäksi Kiimingin Urheilijoiden yhteistyökumppanit
antavat alennuksia palveluksistaan muun muassa
seuraavasti: 10 % alennuksen saa Kiimingin Autopesun normaalihinnoista,
Fysiobarin hieronnoista,
Kauneushoitola Mirandasin ja Vanilliinin hoidoista.
Kempeleen Kyläkauppa ja
Urheilukauppa myöntävät
20% alennuksen ostoista.
Kanta-asiakasedun kiimulaiset saavat myös Optihouse
Sipolasta ja Katsastusteamin
autokatsastusasemalta.
Jäsenmaksulla tuet Kiimingin Urheilijoiden lasten
ja nuorten toimintaa.
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Laitehuolto
kertoo
välittämisestä

K

Kuntosali on mieluinen työpaikka Venla Isoaholle.

Liikunta ammattina

Iloa ja hyvää oloa

T

uore liikuntaneuvoja ja
personal trainer Venla
Isoaho on työskennellyt Kimmokkeen kuntosalilla
viikonloppuisin helmikuusta
lähtien.
Hän on viihtynyt pestissään hyvin, vaikka hänen
työkuvioihinsa on tullut muutoksia poikkeustilan vuoksi.

Tulevaisuudeltaan hän
toivoo, että voisi elättää itsensä liikunta-alan yrittäjänä.
- On mukavaa auttaa
ihmisiä saamaan kipinä kaikenlaiseen liikuntaan.
Venla Isoaho itse viihtyy
kuntosalilla. Hänen lajina on
fitness. Kehonmuokkausta
hän on harrastanut kaksi

vuotta.
- Tykkään treenata tarkasti. Kun minulla on tavoitteita harjoittelemiseen,
ja huomaan voimatasojen
nousevan, ne motivoivat.
Kovaa treenaamisen yksi
mukavimmista puolista on
myös se, että se sallii syöminen, tuumaa Venla.

immokkeen kuntosalin huollosta on
yli kymmenen vuodeajan vastannut Fysioline.
Jan Gumlerille Kimmokkeen
laitteet ovat tuttuja kuluneen
vuosikymmenen ajalta.
- Laitteiden käyttöikä
on Kimmokkeen salilla jatkunut todella paljon. Sillä
on ratkaiseva merkitys, että
esimerkiksi vioittunut laakeri
vaihdetaan heti, ennen kuin
se ennättää vaurioittaa laitteen. Näihin laakerivikoihin
päästään käsiksi jo varhaisessa vaiheessa, kun huolto
on säännöllistä.
Paitsi, että laitteiden elinkaari jatkuu hyvällä huollolla,
samalla se on myös merkittävä turvallisuustekijä.

Laitteiden huollolla varmistetaan, että ne toimivat niin
kuin pitää.
Gumlerin mukaan asiakkaan ei tarvitse olla tekniikan
ammattilainen huomatakseen, ovatko laitteet huollettuja vai ei.
- Huollettuja laitteita on
sujuvaa säätää, ja niillä on
mukava treenata.
Huollosta eittämättä
syntyy kustannuksia, mutta
Gumlerin mukaan laitteiden
käyttöiän jatkuminen tuo
säästöä, kun vältytään liian
varhaiselta laitekannan uusimiselta.
- Se, että yritys huollattaa
kuntosalilaitteita säännöllisesti kertoo siitä, että yritys
välittää asiakkaistaan.

KIIMINKI-MARATON

29.8.2020 klo 12 Laivakankaan koulu
www.kiimu.fi

Huoltoteknikko Jan Gumler tuntee Kimmokkeen salin
laitteet kymmenen vuoden ajalta.

