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1. HALLINTO 
 
 
PUHEENJOHTAJA:   Aila Postareff-Jurvelin 

0400-587841 
     ailapostareffjurvelin@gmail.com 
     Paritie 4, 90940 JÄÄLI 
 
JOHTOKUNTA 
 
Tuula Katiska    tuula.katiska@pp.inet.fi, 0405322662 
 
Keijo Aaltonen    keijo.aaltonen@gmail.com,  050 5617079 

    
 

 



 
Sihteeri/rahaston- 
hoitaja/toiminnanjohtaja:  Päivi Mikkonen 040-5881308 
     paivi.mikkonen@kiimu.fi 
 
 
 
Johtokunnan kokousten ajasta ja paikasta ilmoitetaan kirjeellä, puhelimella tai sähköpostilla. 
Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa jaostojen puheenjohtajat. 
 
 
 
 
Hiihtojaosto: Aki Happonen, 040-7340932 
     Aki.happonen@dnainternet.net 
 
Lentopallojaosto:   Irja Saarela 040-7430940  

irjasaarela@pp.inet.fi 
 
Pesäpallojaosto: Seppo Peltola 

Zeppo.peltola@gmail.com 
 
Suunnistusjaosto: Mika Jurvakainen 050-3853971 
 mika.jurvakainen@nokia.com 
 
Terveysliikuntajaosto: Tuula Katiska 040-5322662 
   tuula.katiska@pp.inet.fi 
 
Voimailujaosto: Outi Tiihonen 
  
 
Yleisurheilujaosto: Kimmo Koivisto, 0405939163 
 Kimmo.koivisto@onninen.com 
 
Autotoimikunta:    Irja Saarela 040-7430940  

irjasaarela@pp.inet.fi 
 
Seuran kotisivu löytyy osoitteesta www.kiimu.fi 

 

 
3.EDUSTUS JA VASTUU 
 
Johtokunta valitsee edustajat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kokouksiin ja jaostot 
valitsevat edustajat jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin. 
 
Vastuu seuran kokonaistoiminnan valvomisesta kuuluu johtokunnalle. Jaostot toimivat 
itsenäisesti, vahvistetun toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Jaostojen 
puheenjohtajalla on vastuu jaoston toiminnasta ja valvonnasta. Puheenjohtajan tehtävänä on 
lisäksi huolehtia siitä, että seuran yhtenäisyys säilyy jaostojen itsenäisyydestä huolimatta. 
Jaostojen puheenjohtajan on pyrittävä ilmoittamaan jaoston toiminnasta niin, että kaikki 
asiasta kiinnostuneet jäsenet saavat siitä tietoa. 
 
Rahastonhoitaja maksaa laskut. Jaoston laskujen tulee olla jaostojen puheenjohtajan tai 
jonkun muun jaoston nimeämän henkilön hyväksymiä. Muut kuin jaostojen laskut hyväksyy 
toiminnanjohtaja. Seurassa toimitaan talous- ja toimintaohjeen mukaan, joka ohjeistaa 
jaostojen talouden hoitoa ja rahaliikennettä. 
 



Jaostojen tulee tarkasti seurata omia tulojaan ja menojaan talousarvion toteuttamiseksi sekä 
noudattaa säästäväisyyttä. 
KiimU:n tili  OP KIIMINKI FI86 5340 0006 47 

 

4. JAOSTOJEN TOIMINTA 
 
HIIHTOJAOSTO 
Jäsenet Aki Happonen (pj), Sisko Tolonen, Eeva-Liisa Honkaniemi, Esko Takkinen, Mirja 
Happonen, Jukka Takkinen,  
 
Tavoite 
Jaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa hiihtoa, kehittää 
hiihtotaitoa, opetella Freestylen perusteita sekä osallistua kilpailuihin. Tavoitteena on myös 
kehittää lasten/nuorten taitoja niin, että monipuolisesta liikunnasta tulisi jokapäiväinen tapa. 
Kehittää yhteistyötä toisten jaosten ja Kiimingin kunnan kanssa. 
Saada ensimmäiset KiimU:n osallistujat kansallisiin Freestyle-kisoihin. 
 
Harjoitukset 
Keväästä syksyyn harjoittelu painottuu hölkkä/juoksulenkkeihin, sauvakävelyyn sekä 
rullahiihtoon/-luisteluun sekä näitä tukeviin harjoitteisiin. Talvisin harjoitellaan painottuu 
hiihtotyylien hallintaan. Harjoitukset ovat kaikille hiihdosta kiinnostuneille avoimet.Tarvittaessa 
kokoontuu myös Hopeasompa-ikäisille suunnattu harjoitusryhmä erilaisin teemoin. 
 
Viikonlopun kestäviä hiihtoleirejä järjestetään kaksi–kolme kertaa vuodessa.  
 
Freestyle koulun järjestäminen tammi-helmikuussa. Kesällä järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan hyppyleiri Nurmeksen Hyvärilään. Myös toisten seurojen avoimille leireille 
osallistumme mahdollisuuksien mukaan.  
 
Kilpailut 
Avustetaan Kiimingin kuntaa järjestämään Kunnanmestaruus- sekä Hopeasompa-kisat, 
Osuuspankkia Hippo-hiihdot.  
Freestyle -/ parkkikisat  yhdessä kunnan kanssa. 
Järjestetään jo perinteiset Kehitysvammaisten hiihdot, seuranmestaruushiihdot sekä pidetään 
sarjahiihtoja ja Freestylen iltakisoja mahdollisuuksien mukaan. 
 
Talous 
Jaoston varainhankinta tapahtuu pääasiallisesti omalla talkootyöllä. 
 
LENTOPALLO 
Jäsenet Irja Saarela pj, Kaarina Talsta, Hilkka Laakkonen 
 
Tavoitteet 
Lentopallojaoston tarkoitus on järjestää seuran lentopalloilijoille ja lentopallosta kiinnostuneille 
Edellytykset harrastaa ja seurata KiimU:laista lentopalloa ja osallistua sen toimintaan. 
Turnauksiin osallistuvilla joukkueilla on tavoitteena mahdollisimman hyvä sijoitus sarjoissaan 
Mukavan yhdessä toimimisen myötä, liikunnan merkitystä korostaen. 
Tyttöjen valmennuksessa tähdätään taitotasoon, jolla pystyy pelaamaan tasapäisesti muiden 
alueen joukkueitten kanssa. 
Tytöt lähtevät jo toista kertaa sarjaan. Menestys tulokkailla oli erittäin hyvä viime kaudella. 
 
Valmennus ja huolto 
Naisten lentopallojoukkueen valmentajina, huoltajina ja yhdyshenkilönä toimivat: Irja Saarela, 
Kaarina Talsta ja Hilkka Laakkonen. 
Tyttöporukkaa valmentaa Jarmo Pääkkönen. 



Tytöillä on kolmet harjoitukset, sekä kuntosalivuoro. Naisten joukkueella on myös kaksi 
salivuoroa viikoittain. 
 
Kilpailutoiminta ja harjoitukset 
Lentopallossa on lopetettu alasarjojen järjestäminen, joten keskitymme kiertämään 
turnauksissa. Toistaiseksi ihan hyvällä menestyksellä. Tyttöjoukkue osallistuu Oulun alueen 
paikallissarjaan. 
 

 
PESÄPALLO 
Jäsenet Seppo Peltola pj, Kari Lampinen siht, Tanja Haapalehto, Eira Kaarteenaho, Suvi 
Jaakola , Niina Lämsä, Jarmo Korhonen, Jari Lämsä . 
 
PÄÄTAVOITTEET 2012 
Kääntää pesäpallon harrastajamäärät Kiimingissä takaisin kasvuun 
Kehittää valmennusta kouluttamalla valmentajia ja tarjoamalla heille tukea valmennukseen 
Tarjota joukkueenjohtajille selkeämpi tehtäväkenttä ja työkalut joukkueen talouden 
suunnitteluun ja seurantaan. 
  
TOIMINTA 2012 
Jaoston tavoitteena on antaa edellytykset pesäpallon harrastamiseen Kiimingissä sekä 
yhdessä muiden jaostojen ja seuran johdon kanssa edesauttaa nuoria sopeutumaan ja 
kasvamaan yhteiskunnan osaksi. 
Erityistavoitteena on muodostaa kaudelle 2012 mahdollisimman moniin nuorimpiin ikäluokkiin 
juniorijoukkueet (ikäluokat 2001,2002,2003,2004). Tavoitteena on muodostaa sekä tyttö että 
poikajoukkue kaikista ikäluokista.  
Pyrkiä tehostamaan tiedottamista (www–sivujen kehittäminen sekä suora kirjoittaminen 
aluelehtiin) sekä luomaan myönteistä mielikuvaa kiiminkiläisestä pesiksestä. 
Kehittää valmentajien tieto/taitoa järjestämällä seuran sisäistä valmentajakoulutusta 
 
 
JOUKKUEET 2012 
Joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti kiiminkiläisistä pelaajista. Kiiminkiläisissä 
joukkueissa pelaavista osa voi pelata myös muiden seurojen joukkueissa sääntöjen ja 
tehtävien yhteistyösopimusten mukaisesti. 
 
Jaoston alaisuudessa toimivat seuraavat joukkueet: 
 
Joukkue:  Joukkueenjohtaja 
Miesten suomisarja Jarmo Korhonen 
C-pojat   Eira Kaarteenaho 
D-pojat   Seppo Honkala 
E-pojat   Satu Ruonakangas 
F-nuoret  Antti  Pesonen (kunnes uusi valitaan) 
Naiset   Risto Timisjärvi 
C-tytöt   Jari Hantula 
D-tytöt   Tuula Hintsala 
E-tytöt   Mari Väänänen 
F-tytöt   Petteri Annunen 
 
HARJOITUKSET 
Harjoitukset järjestetään valmentajien ja pelinjohtajien sopimilla tavoilla harjoitusohjelmien ja 
saatujen harjoitusvuorojen puitteissa.  
Harjoituksissa voidaan käyttää myös kunnan ulkopuolisia harjoitus-mahdollisuuksia, kuten 
Ouluhallia. 
Harjoituksista pidetään osallistujalistaa joka palautetaan kuntaan ojauspalkkioiden 
hakemiseksi kahdesti vuodessa. 



 
KOULUTUS JA VALMENNUS 
Osallistutaan alueen ja PPL:n koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan sekä kehitetään 
KiimU:n omia koulutusmuotoja. Tehostetaan tuomari-, kirjuri- ja vetäjäkoulutusta. Näistä 
järjestetään koulutustilaisuuksia myös seuran sisällä. 
Pyritään saamaan nuoria mukaan Pesäpalloliiton Nuori Johtaja koulutukseen. 
 
TALOUS 
Jaoston talousarvio koostuu joukkueiden talousarvioista ja jaoston järjestämistä toiminnoista 
sekä yhteiskunnan tuesta. Jokainen joukkue vastaa oman joukkueen menoista ja tuloista 
hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kunkin joukkueen tulot ja menot kirjataan omille 
kustannuspaikoilleen. Lisäksi jaoston tulot ja menot kirjataan omalle kustannuspaikalle. Näin 
jokainen joukkue pystyy seuraamaan kirjanpidosta joukkueen rahatilannetta. Kunkin 
joukkueen joukkueenjohtaja ja rahastonhoitajalla hyväksyy kaikki kustannuspaikoilleen 
kuuluvat kulut. Vastaavasti jaoston pj ja vpj hyväksyvät kaikki jaoston kustannuspaikkaan 
kohdistuvat kulut. Uudistuksella pyritään tehostamaan talousseurantaa. 
   
Jaosto toimittaa keväällä Pesiskausiohjelma 2012 -vihkosen. Jaoston puolesta talousarvion 
noudattamista seuraa puheenjohtaja. 
 
MUU TOIMINTA 
Jaosto julkaisee vuonna 2012 seura-aapisen, joka kertoo pesäpallotoiminnan 
perusperiaatteet ja –säännöt. 

 
Jaosto osallistuu seuran järjestämään toimintaan mahdollisuuksien mukaan.  

 
 

SUUNNISTUSJAOSTO 
Jäsenet Mika Jurvakainen pj,  Ritva Halme ilmoittautumiset, Yrjö Runtti 
Heimo Pelkonen kartat,  Esko Takkinen talkoot, Kari Räisänen nuoriso. 
 
Tavoitteet 
Jaoksen tavoitteena on tarjota suunnistuksen harrastamismahdollisuudet Kiimingissä eri ikä- 
ja tasoryhmille ja tukea seuran jäsenten osallistumismahdollisuuksia kilpailuihin. Lapsille ja 
nuorille järjestetään suunnistuskoulutusta, mahdollistetaan nuorten osallistuminen 
suunnistusleireille sekä järjestetään kuljetusapua kisapaikoille ja harjoituksiin. Jaoston 
jäsenille taataan mahdollisuus osallistua Pohjois-Pohjanmaan Suunnistuksen järjestämiin 
koulutuksiin. Jaoksen toimintaan houkutellaan mukaan uusia aktiivisia osallistujia. 
 
Kartoitus 
Kartoitusta varten on hankittu uudet ajanmukaiset välineet: maastokelpoinen tietokone ja 
GPS. Näillä välineillä jatketaan vanhojen suunnistuskarttojen uudistamista ja tehdään 
kokonaan uusia karttoja. Ensimmäisenä päivitetään Jäälin keskustan kartta sprinttikartaksi. 
Kurkiselän ja Kolehmaisen kartat päivitetään Oulurasteja varten. Jäälissä laajennetaan 
Laivakankaan/Kalamäen karttaa. Huttukylässä jatketaan Kalliomaan uudelleen kartoitusta ja 
aloitetaan Pajukallion uuden kartan maastotyöt. Kartoitukseen liittyen osallistutaan P-P piirin 
järjestämään OCAD-kolutukseen.  
 
Harjoitukset, suunnistuskoulut ja kilpailutoiminta 
Keväällä 2012 järjestetään suunnistuskoulu, jonka tavoitteena on saada lisää lapsia ja nuoria 
mukaan suunnistuksen kilpailutoimintaan. Suunnistuskoulu huipentuu kesäkuun alussa 
järjestettävälle Leimaus-leirille Vuokatissa. Tavoitteena on myös järjestää nuorille oma 
suunnistuksen tekniikkaleiri kevään aikana.  
 
Suunnistuskoulun toiminnan vetäjiksi pyritään saamaan oman seuran nuoriasuunnistajia 
kesätöihin kesätyöseteleiden avulla. Työntekijöiden hommia olisi suunnistusharjoitusten 
suunnittelu ja valmistelu, harjoitusten pitäminen ja karttojen päivitys.  



 
Jaosto anoo järjestettäväkseen neljät tai viidet Oulu-rastit. Syksyllä järjestetään seuran 
mestaruuskilpailut, eläkeliiton piirin kilpailut ja Kiimingin kunnan koulujen väliset 
suunnistuskilpailut. Talvikaudelle anotaan suunnistajien omaa sählyvuoroa Jäälin koululta.  
 
Kilpailuihin osallistuminen 
Seuran jäsenille taataan mahdollisuus osallistua kilpailuihin aina SM-tasolle saakka. Jaosto 
maksaa osallistumismaksuja 10 kilpailuun ja yhteen rastiviikkoon. Edellytyksenä on, että 
jaosto on hyväksynyt jäsenen osallistujaksi. Tavoitteena on osallistua mahdollisimman 
moneen viestikilpailuun, mm Jukolaan. Ilmoittautumiset Ritva Halmeen  kautta 
ritva.halme@epl.fi  tai 0400258596. 
 
TERVEYSLIIKUNTA 
Jäsenet Tuula Katiska pj, Henna Ervasti vpj, Päivi Mikkonen siht, Minna Heikkilä ja Aila 
Postareff-Jurvelin. 
 
Toiminnan tavoite 
Terveysliikunta pyrkii tarjoamaan eri-ikäisille kiiminkiläisille monipuolista harraste- ja 
terveysliikuntaa. 
Tavoitteena on saada uusia jäseniä ja koko perheitä osallistumaan jaoston sekä koko seuran 
toimintaan. Uusia ohjaajia pyritään saamaan toimintaan mukaan. 
 
Toteutus ja menetelmät 
 
Alle kouluikäiset 
1,5–3 -vuotiaat 
1,5–3 -vuotiaille tarjotaan Vanhempi-lapsi –kerhoa, joka on iloista yhdessä tekemistä. 
Kerhossa liikutaan  lapsen ehdoilla mutta vanhemmatkin saavat hien pintaan. Tunti tukee 
lapsen kehitystä monipuolisesti. Tunnilla kehitään perusliikuntataitoja lorujen, musiikin ja 
leikkien avulla vahvistaen samalla vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.  
 
3–6 -vuotiaat 
3–4-vuotiaille ja 5–6 -vuotiaille järjestetään liikuntaleikkikoulutoimintaa 

Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä kokee 
oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikuntaleikkikoulu kehittää lasten 
perusliikuntataitoja ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. 
KiimU:n liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. 3–4 -vuotiaille 
sekä 5–6 -vuotiaille tarkoitetut ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kerran kuukaudessa 
vanhemmat ovat mukana suosituilla perhetunneilla. Lapset saavat jokaiselta tunnilta hauskan 
liikunnallisen kotitehtävän, joten iloinen liikunta jatkuu myös kotona yhdessä perheen kanssa. 
Vanhemmat saavat oman tietopaketin lasten liikunnasta. 
 
Kouluikäiset 
6–11 -vuotiaat 
6–11-vuotiaille tarjotaan Löydä liikunta –kerho ja palloilukerhoa.  
Liikuntakerhossa lapsi pääsee kokeilemaan eri lajeja ja liikkumaan eri toimintaympäristöissä. 
Kannustava ilmapiiri kutsuu mukaan liikkumaan myös lapsia, jotka eivät vielä harrasta 
liikuntaa tai liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. 
Kerho kokoontuu säännöllisesti 1 kertaa viikossa, kerhossa leikitään, kisaillaan, opitaan ja 
tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin, yhden toimintavuoden aikana liikutaan eri 
toimintaympäristöissä ja tutustutaan eri lajeihin ja liikkumismuotoihin. Toiminnassa 
huomioidaan lasten yksilölliset eroavaisuudet, liikuntakerho ei ryhmänä osallistu sarja- tai 
kilpailutoimintaan. Kerhossa kannustetaan jokaista omaehtoiseen liikuntaan 
 
Aikuiset 
Aikuisille tarjotaan monipuolisia liikkumismahdollisuuksia. Kimmokkeen ryhmäliikuntatunnit 
mahdollistavat monipuolisen liikkumisen ryhmässä. Viikoittaiset tunnit sisältävät sekä 



aerobisia tunteja että lihakuntotunteja, joissa hyödynnetään seuran hankkimia erilaisia 
välineitä. Kuntosalilla järjestetään ohjattua kuntopiiriharjoittelua, jossa perehdytetään  
kuntosaliharjoitteluun ja opastetaan käyttämään Kimmokkeen kuntosalilaitteita. Hyvän olon 
juoksukoulua tarjotaan edistämään omatoimista liikkumista juoksuharrastuksella.  
 
Erityisryhmät 
Seniori-ikäisille tarjotaan kevennettyä kuntojumppaa. Ikääntyneiden liikuttamisessa tehdään 
yhteistyötä kunnan liikuntatoimen kanssa. 
 
Muuta 
Erilaisten jumpparyhmien lisäksi järjestetään lajiesittelyitä, terveyteen liittyviä luentoja, Inbody-
mittaukset huhtikuussa ja marraskuussa. 
Aikuisten ryhmäliikuntapalvelujen pääpaino Kimmokkeessa. Ryhmäliikuntaa tarjotaan ympäri 
vuoden. Lasten ryhmiä pyöritetään koulujen liikuntasaleissa. 
 
Ohjaajia kannustetaan osallistumaan kursseille ohjaustaitojen ja voimistelujaoston toiminnan 
laadun kehittämiseksi.  
 

VOIMAILUJAOSTO 
Jäsenet Outi Tiihonen puheenjohtaja, Elina Mikkonen sihteeri, Matti Koivisto, Ville Sihvomaa, 
Miika Lehtikangas, Ville Vahtola, Mikko Keränen, Iiro Rantahalvari, Jouko Piri. 

 
Tavoitteet 
Pyrimme kehittämään Kiimingin alueen voimailutoimintaa ja edesauttamaan 
voimailijoita, joilla on mahdollisuuksia menestyä eri voimailulajeissa. Haluamme tuoda 
sekä eri voimailulajeja että seuraamme tunnetuksi oman toiminnan ja etenkin erilaisten 
kisojen järjestämisen ja kisoihin osallistumisen kautta. 
 
Jaosto hoitaa kuntosalin viikonloppuvalvontoja ja jaoston jäsenet opastavat salin käyttäjiä 
aina tarvittaessa. 
 
Tulevallakin kaudella tavoitteena on uusia Suomen mestaruuksia ja Maailman mestaruuksia 
erilaisissa rautakoura- ja leuanveto lajeissa sekä osallistua penkkipunnerrus ja voimanosto 
kisoihin.  
 
Kiiminkipäivillä järjestämme jälleen Leuanvedon toisto SM kisat ja hyvän palautteen saaneet 
salin ”Örmy” kisat sekä keväällä että syksyllä. 
 
Varainhankinta koostuu suurimmaksi osaksi sponsorituloista sekä talkootoiminnasta.  

 
YLEISURHEILUJAOSTO 
Jäsenet Kimmo Koivisto pj , Keijo Aaltonen siht, Eero Eskola , Heimo Hanhela, Mirja 
Happonen,Satu Rautio,Ilmari Hyvärinen, Seppo Matilainen , Arto Männistö ja Matti 
Eskola. 
 
Tavoite 
Jaoston tavoitteena on tarjota lähinnä lapsille ja nuorille mahdollisuus yleisurheilun 
harrastamiseen ja kilpailemiseen. Toiminnan tarkoituksena on kehittää nuorten taitoja 
monipuolisesti ja myös muita urheilulajeja palvelevaksi. 
  
Harjoitukset 
Toiminta on ympärivuotista. 
Talviaikainen harjoittelu tapahtuu kerhotoimintana Kiimingin kirkonkylällä Jokirannan 
koululla kahtena iltana viikossa. 
Kerho on maanantaisin klo 18.15-19.45 ja torstaisin klo 18.30-20.00.  
Kesällä toiminta tapahtuu kirkonkylän urheilukentällä. 
Harjoituksia järjestetään tiistaisin ja torstaisin joihin voivat osallistua kaikenikäiset 
yleisurheilun harrastajat sekä muiden KiimU:n jaostojen urheilijat. 



 
Kilpailut  
Kilpailuina järjestetään nuorten piirikunnalliset heittokisat kesäkuussa, 
kehitysvammaisten kisat elokuussa ja veteraanien perinteiset  
heittokisat kesäkuussa. Lisäksi avustetaan järjestelyissä Kiimingin kunnan 
yleisurheilumestaruuskilpailuja, mitkä on tarkoitettu lapsille ja aikuisille sekä 
100-v pitäjäottelua Kiimingissä  15.7.2012. 
Yleisurheilujaosto vahvistettuna muilla jaostoilla on mukana yhtenä viidestä seurasta 
järjestämässä veteraanien SM-kisoja Oulussa 3-5.8.2012. 
Omien urheilijoiden kehittymistä seurataan seuran sisäisillä viikkokisoilla. 
Kiiminki-päivien yhteydessä järjestetään naulanlyönnin SM-kisat. 
Urheili jat osallistuvat lisäksi  nuorten kisoihin kuten SM-kisat, piirinmestaruuskilpailut ja 
Sisulisäkisat. 
 
Valmennus ja koulutus 
Valmentajina toimivat Ilmari Hyvärinen,Eero Eskola, Kimmo Koivisto,Matti 
Eskola  ja Keijo Aaltonen. 
Tulevan vuoden aikana on tarkoitus kouluttaa valmennukseen  2-3 henkilöä lisää ja  
osallistua alueen koulutustilaisuuksiin lasten ja nuorten valmennuksesta. Uusia 
toimitsijoita koulutetaan väh. 5 henkilöä. 
 
Talous 
Jaoston varainhankinta tapahtuu pääosin omalla talkootyöllä ja kilpailujen 
osallistumismaksuilla ja kerhomaksuilla. 
Merkittävin yksittäinen tulolähde on naulanlyönnin SM-kisat. 
Kerhomaksu on 40 /kausi joka kattaa myös seuran vakuutuksen.  

 

5.TALOUS 
 
Seuran talousarvio päättyy tuottojen ja kulujen osalta summaan 300 400,00 euroa. Kunnan 
vapaa-aikalautakunnan avustukseksi talousarvioon on merkitty 25 000,00 euroa. 
 
 
Jaostojen puheenjohtajat vastaavat siitä, että oman jaoston kustannukset pysyvät 
vuosikokouksessa vahvistetun talousarvion puitteissa. Ylityksistä tulee neuvotella 
johtokunnan kanssa. 
 
Seuran tilintarkastajina toimivat Anneli Rajakangas ja Martti Väänänen  sekä 
varatilintarkastajina Sirpa Keminkoski ja Sirpa Lassila. 
 
 

Jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat seuraavat 
- alle 18-vuotiaat 10  
- yli 18-vuotiaat 15  
- perhejäsenmaksu 30  
- ainaisjäsenmaksu 100  
- kannatusjäsenmaksu 100  

 
 
 
Toimintasuunnitelma hyväksytty seuran syyskokouksessa 20.11.2011 
 

6.MUUTA 
 

Seurantoiminnassa huomioidaan Oulun kaupunkiin liittyminen vuonna 2013. Seuran kaikista 
harjoituksista ja kilpailumatkoista pidetään tilastoa, koska toiminnan määrä on yksi kriteeri 
toiminta-avustusten myöntämisessä. 
KiimU hankkii toiminnalleen Liikunnan Ekomerkki –tunnustuksen, jonka myöntää SLU. 
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