
 

KIIMINGIN URHEILIJAT   
 
 

 
 
 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 



JOHDANTO 
 
Vuonna 2011 Kiimingin Urheilijat ry on 73 vuotias vireä, yritteliäs perinteitä 
kunnioittava aktiivinen seura, joka on onnistunut saamaan jo 1500 jäsentä, mikä on 
paljon noin 13000 asukkaan Kiimingin kunnasta. KiimU:n vahva toiminnallinen 
keskus on Kimmoke –talomme, joka on samalla monien kyläläisten kohtaamispaikka 
ja toiminnan keskus. Seura järjestää toimintaa monella kylällä ja tavoittaa ihmisiä 
vauvasta vaariin.  
 
KiimU tekee monissa eri lajeissa kasvattajatyötä, jonka arvostus on pikkuhiljaa 
kasvamassa Suomessa. Monilajisessa seurassa on helppo kokeilla eri lajeja ja 
vaihtaa toiseen. Samaan aikaan on helppo harrastaa esim. pesäpalloa, hiihtoa ja 
ryhmäliikuntaa. KiimU:ssa harrastamisen mahdollisuudet on taattu ”vauvasta 
vaariin”, jotta mahdollisimman moni löytäisi terveyden kannalta tärkeän liikunnan ilon 
ja itselleen sopivan lajin.  
 
Vuonna 2011 lajikasvatustyön lisäksi panostamme terveysliikuntaan, seuran 
nettisivujen uudistamiseen ja koko seuran talouden ja toiminnan kehittämiseen niin, 
että päätoimisen toiminnanjohtajan työllä on onnistumisen edellytykset.  
 
Kiimulaisuus on aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä. Seura uudistuu 
perinteitä kunnioittaen.  
 
Kiimingin Urheilijat 
 
Aila Postareff-Jurvelin 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. HALLINTO 
 
 
PUHEENJOHTAJA:   Aila Postareff-Jurvelin 

0400-587841 
     aila.postareff-jurvelin@pp.inet.fi 
     Paritie 4, 90940 JÄÄLI 
 
JOHTOKUNTA 
 
Eeva-Liisa Honkaniemi   040-7743256 

eeva-liisa.honkaniemi@kiiminki.fi 
 
Riitta Suorsa    040-7457814 

   riitta.suorsa@gmail.com 
 
Yrjö Runtti    0400-193348 

 alporunt@luukku.com 
 

 
 
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: Esko Takkinen 050-5551425 
     Esko.takkinen@pp.inet.fi 
 
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: Jouko Piri  050-3879927 
 jouko.piri@nokia.com 
 
Yleisurheilujaosto: Ilmari Hyvärinen, 0500-682020 
 
 
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 vuonna 2010 valmistuneen 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 574153-4647 

 
 
 
4. JAOSTOJEN TOIMINTA 
 
HIIHTOJAOSTO 
 
Jäsenet 
Esko Takkinen pj, Mirja Happonen, Sisko Tolonen, Eeva-Liisa Honkaniemi, Aki Happonen, Jukka 
Takkinen ja Riitta Kauppinen. 
 
Tavoitteet 
Jaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa  
 hiihtoa, kehittää hiihtotaitoa sekä osallistua kilpailuihin. Opastaa nuoria 
 välineiden hankinnassa sekä antaa tietoa hiihtoon liittyvistä uusista 
 asioista Tavoitteena on myös kehittää lasten/nuorten taitoja niin, että monipuolisesta liikunnasta 
tulisi jokapäiväinen tapa. 
 
Harjoitukset 
Keväästä syksyyn harjoittelu painottuu juoksulenkkeihin, sauvakävelyyn sekä 
rullahiihtoon/luisteluun sekä näitä tukeviin harjoitteisiin. Talvisin harjoittelu painottuu hiihtotyylien 
hallintaan. 
 Harjoitukset järjestetään Honkimaalla tiistaisin klo18.00. Kaikilla kiinnostuneilla  
 on mahdollisuus osallistua niihin. Hopea Sompa -ikäisille suunnattu harjoitusryhmä kokoontuu 
kerran viikossa erilaisin teemoin 
Viikonlopun kestäviä  hiihtoleirejä järjestetään kaksi-kolme kertaa vuodessa. Leiripaikat ovat  
Syötteellä tai Vuokatissa. 
Freestyle -koulua järjestetään tammi-helmikuussa. 
 
Kilpailutoiminta 
Avustetaan Kiimingin kuntaa järjestämään Kunnanmestaruus- sekä Hopea Sompa kisat, 
Osuuspankin Hippo -hiihdot, Nuorisotoimen kanssa Freestylekisat 03/11. 
 Maaliskuussa järjestetään jo perinteiset Kehitysvammaisten hiihdot. Pidetään yksi Rantapohja- 
Cupin osakilpailu, järjestetään KiimU:n seuran mestaruuskilpailut,  sarjahiihdot viisi kertaa. 
Osallistutaan kansallisiin- ja piirikunnallisiin kilpailuihin. 
 
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 viikottain. 
  
Kilpailutoiminta ja harjoitukset 
Lentopallossa on lopetettu alasarjojen järjestäminen, joten keskitymme  kiertämään turnauksissa, 
toistaiseksi ihan hyvällä menestyksellä. 
Alueemme tytöille järjestetään kilpailusarja, johon he osallistuvat. 
 
 
PESÄPALLO 
 
Jäsenet 
Seppo Peltola pj, Riitta Lehtola varapj, Kari Lampinen siht, Pirkko Berg, Tanja Haapalehto, Arto 
Keskitalo, Eira Kaarteenaho, Suvi Jaakola, Lotta Juntunen, Matti Pöyry ja Kimmo Mattila.  
  
Päätavoitteet 2011 

1. Kääntää pesäpallon harrastajamäärät Kiimingissä takaisin kasvuun 
2. Rakentaa ja kehittää jaoston organisaatiota siten, että vastuualuejakoja selkiytetään ja 

tehtäviä jaetaan aikaisempaa paremmin. 
3. Tarjota joukkueenjohtajille selkeämpi tehtäväkenttä ja työkalut joukkueen talouden 

suunnitteluun ja seurantaan. 
4. Edustusjoukkueen taustaryhmän uudelleenorganisointi, luoda edustusjoukkueelle vielä 

paremmat toimintaedellytykset 
 
  

TOIMINTA 2011 
 Jaoston tavoitteena on antaa edellytykset pesäpallon harrastamiseen Kiimingissä sekä 

yhdessä muiden jaostojen ja seuran johdon kanssa edesauttaa nuoria sopeutumaan ja 
kasvamaan yhteiskunnan osaksi. 

 Jaoston organisaation kehittäminen. Nuorten osallistuminen jaostotoimintaan aloitetaan 
kahdella nuorisojäsenellä. Jaoston kokoonpanoa laajennetaan vielä kattamaan koko 
tehtäväkenttä.  

 Painopistealueena vuodelle 2011 on edelleen kehittää suhdetta sekä kunnan 
liikuntatoimeen että vapaa-aikalautakuntaan eritoten suorituspaikkojen hoitamisen 
parantamiseksi 

 Erityistavoitteena on muodostaa kaudelle 2011 mahdollisimman moniin nuorimpiin 
ikäluokkiin juniorijoukkueet (ikäluokat 2000,2001,2002,2003). Tavoitteena on muodostaa 
sekä tyttö että poikajoukkue kaikista ikäluokista.  

 Pyrkiä tehostamaan tiedottamista (www–sivujen kehittäminen sekä suora kirjoittaminen 
aluelehtiin) sekä esimerkillisellä toiminnalla luomaan myönteistä mielikuvaa 
kiiminkiläisestä pesiksestä. 

 Kehittää valmentajien tieto/taitoa hyödyntämällä alueen kokeneita valmentajia sekä 
muutenkin tukea valmentajia käytännön toimissa. 

 Pidempiaikaisena tavoitteena on naisjoukkueen muodostaminen tyttöpesiksen 
edustusjoukkueeksi. 

 
 



JOUKKUEET 2011 
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 

1. Miesten suomisarja Ville Patala  
2. D-pojat Eira Kaarteenaho 
3. E-pojat Seppo Honkala 
4. F-pojat Satu Ruonakangas 
5. G-nuoret Antti  Pesonen 
6. C-tytöt Jarmo Hamarinaho 
7. D1-tytöt Tuula Vahtola 
8. D2-tytöt Tuula Hintsala 
9. E-tytöt Riina Moilanen 
10. F-tytöt Reima Saapunki 

 
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. Muutoksena aikaisempiin kausiin vuodesta 2011 alkaen 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 teki syksyllä 2010 päätöksen päivittää valmentajien saamaa harjoituspalkkiota 
turvatakseen valmentajien saannin tulevaisuudessakin.  
Kukin joukkue luo budjetin vuodelle 2011 huomioiden uudet jaoston talousseuranta ohjeet ja perii 
pelikausimaksut sen mukaisesti. 
   
Jaosto toimittaa keväällä Pesiskausiohjelma 2011 -vihkosen. 
Jaoston puolesta talousarvion noudattamista seuraa puheenjohtaja 
 
Muu toiminta 
Jaosto osallistuu seuran järjestämään toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Jaoston edustajana 
KiimU:n johtokunnassa toimii Riitta Suorsa. 
 
 
 
SUUNNISTUSJAOSTO 
 
Jäsenet 
Mika Jurvakainen pj,  Ritva Halme ilmoittautumiset, Yrjö Runtti 
Heimo Pelkonen kartat,  Esko Takkinen talkoot, Esko Pyky ja Matti Lind. 

 
Tavoitteet 



Jaoston tavoitteena on turvata 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. Taataan jaoston jäsenille mahdollisuus 
osallistua Pohjois-Pohjanmaan Suunnistuksen järjestämiin koulutuksiin. Jaoston toimintaan tulisi 
saada mukaan aktiivisia osallistujia. 

 
Kartoitus 
Suunnistusjaoton kartta tilanne on parempi kuin vuosiin. Päivitettyjä karttoja löytyy Jäälistä, 
Honkimaalta, Kurkiselästä ja Huttukylästä Hovi-Vilppolasta ja Metsäsianniemestä. Vuonna 2011 
laajennetaan ja päivitetään Kalliomaan karttaa. Lisäksi arvioidaan uuden kartan tekemistä ja sen 
tarvetta.  
.  

 
Harjoitukset ja kilpailutoiminta 
Vuonna 2011 KiimU:n suunnistusjaosto panostaa uusien suunnistuksen harrastajien 
kouluttamiseen ja suunnistusharjoitusten järjestämiseen. Keväällä aloitetaan suunnistuskoulut ja 
toimintaa olisi koko kesän ajan. Kilpailutoimintaan olisi tarkoitus innostaa uusia suunnistajia.  

 
Jaosto anoo järjestettäväkseen neljät (4) Oulu-rastit. Syksyllä järjestetään seuran ja 
kunnanmestaruuskilpailut sekä Kiimingin kunnan koulujen väliset suunnistuskilpailut.  
 

 
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 
 
 
Jaosto  
Tuula Katiska pj, Henna Ervasti vpj, Päivi Mikkonen siht, Minna Heikkilä, Aila Postareff-Jurvelin ja 
Markku Alasiurua. 
 
 
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 
3-6 –vuotiaiden Liikuntaleikkikoulua tarjotaan kirkonkylällä ja Jäälissä. 7-11-vuotiaiden Löydä 
liikunta –kerho. Ryhmäliikuntapalvelujen pääpaino uudessa Kiimukka-salissa.  
Erilaisten jumpparyhmien lisäksi järjestetään aikuisten liikuntakoulu, terveyteen liittyviä luentoja, 
Inbody-mittaukset huhtikuussa ja marraskuussa, hyvänolon juoksukoulu keväällä. 
Ryhmäliikuntaa tarjotaan ympäri vuoden. 
Kuntosalissa järjestetään vuoden aika 1-4 starttikurssia, jossa perehdytetään  
kuntosaliharjoitteluun ja opastetaan käyttämään Kimmokkeen kuntosalilaitteita. 
 
Ohjaajia kannustetaan osallistumaan kursseille ohjaustaitojen ja voimistelujaoston toiminnan 
laadun kehittämiseksi.  
 
Yhteistyötä liikuntatoimen ja terveystoimen kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan.  

 
 
VOIMAILUJAOSTO 
 



Jäsenet 
Jouko Piri pj, Markku Alasiurua, Ville Sihvomaa, Ville Vahtola, Matti Koivisto, Miika Lehtikangas, 
Mika Haapalainen ja Mikko Keränen. 
 

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 
voimanostokisoihin.  
 
Kiiminki-päivillä 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 
Ilmari Hyvärinen pj, Eero Eskola, Heimo Hanhela, Keijo Aaltonen siht, Mirja Happonen, Satu 
Rautio, Kimmo Koivisto, Seppo Matilainen ja Arto Männistö. 
 
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 tiistaisin klo 19.30-21.00 ja torstaisin klo 17.00-19.00.  
Kesällä toiminta tapahtuu kirkonkylän urheilukentällä. 
Harjoituksia järjestetään tiistaisin ja torstaisin, joihin voivat osallistua kaikenikäiset 
yleisurheilun harrastajat. 
 
Kilpailut  
Kilpailuina järjestetään nuorten piirikunnalliset heittokisat kesäkuussa, kehitysvammaisten 
kisat elokuussa ja veteraanien perinteiset  
heittokisat syyskuussa. Lisäksi avustetaan järjestelyissä Kiimingin kunnan 
yleisurheilumestaruuskilpailuja, mitkä on tarkoitettu lapsille ja aikuisille 
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 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 vähintään 5 henkilöä. 
 
Talous 
Jaoston varainhankinta tapahtuu pääosin omalla talkootyöllä ja kilpailujen 
osallistumismaksuilla ja kerhomaksuilla. 
Merkittävin yksittäinen tulolähde on naulanlyönnin SM-kisat. 



Kerhomaksu on 20 /vuosi, joka kattaa myös seuran vakuutuksen. 

 
5.TALOUS 
 
Seuran talousarvio päättyy tuottojen ja kulujen osalta summaan 281 605 . Kunnan vapaa-
aikalautakunnan avustukseksi talousarvioon on merkitty  
18 000 . 
 
 
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 2011 ovat seuraavat 
- alle 18-vuotiaat 10  
- yli 18-vuotiaat 15  
- perhejäsenmaksu 26  
- ainaisjäsenmaksu 100  
- kannatusjäsenmaksu 100  

 
 
 
Toimintasuunnitelma hyväksytty seuran syyskokouksessa 28.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


