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JOHDANTO 

 
Vuosi 2011 oli Kiimingin Urheilijat ry:lle (KiimU) juhlavuosi. Valinta 2010 Vuoden Urheiluseuraksi ja 
10 000 euron Pohjola –palkinto aloitti vuoden. Seuramme sai Kiimingin kunnalta maineteosta 5000 
euron palkinnon ja tunnuksia useilta eri sidosryhmiltä. Seuramme toimintaa kuvasi Riku Riihilahti 
avustajineen päivän ajan. KiimUn toiminnan esittely nähtiin Sisulisä –ohjelmassa keväällä 2011. 
1700 jäsenen KiimU toi 13000 asukkaan kuntaan mukavasti medianäkyvyyttä.   
 
KiimUn toimintaa ohjaavat seuran arvot: Ilo liikkua, hyvää oloa ja vastuullisuutta. Ilo liikkua näkyy 
kymmeninä tuhansina liikuntatunteina ja harjoituskertoina eri puolilla Kiimingin kunnan aluetta, 
koulujen saleilla, ulkokentillä ja maastoissa.  
 
KiimUn vastuullisuutta on seuran perinteinen ja yhteistyökykyinen lajitoiminta, kasvattajaseuratyö 
ja vahva panostus terveysliikuntaan, jonka suosio kasvaa vuosi vuodelta. Vastuullisuutta on myös 
se, että paransimme Kimmoke-talomme piha-aluetta asfaltoinnilla kesällä 2011. KiimU edistää 
moniarvoista liikuntakulttuuria järjestämällä toimintaa tenavista tervaksiin, eri-ikäryhmille, miehille 
ja naisille, pojille ja tytöille. Kilpailutoimintaa on järjestetty myös erityisryhmille. Seuran 
johtokunnassa, jaostoissa ja erilaisissa vastuutehtävissä on niin miehiä kuin naisiakin.  
 
KiimU näkyy, kuuluu ja tekee aktiivisesti yhteistyötä toisten jaostojen, Kiimingin kunnan, Kiimingin 
seurakunnan, Kiimingin Riennon ja monien muiden yhdistysten kanssa. Yhdessä olemme 
enemmän pienessä kunnassa. 
 
KiimU tarjoaa hyvää oloa myös Kimmokkeen kuntosali Kuntolassa, jossa on yli 600 kävijää 
viikossa. KiimU on mukana Pohjois-Pohjanmaan Maakunta liikkeelle –hankkeessa ainoana 
urheiluseurana. Hankkeen aikana on sadoille kiiminkiläisille tehty Inbody –mittauksia ja annettu 
liikuntaohjeita ja –vinkkejä liikunnan aloittamiseksi. 
 
KiimUlaisuus on käsite Kiimingissä. KiimUlaiset liikkuvat, liikuttavat ja liikuttuvat. KiimU edistää niin 
fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvää oloa. 
 
Kiimingin Urheilijat 
 
Aila Postareff-Jurvelin 

puheenjohtaja     
 
 
 
1. YLEISTÄ 

 
 
Toimintavuosi 1.1.-31.12.2011 oli voimistelu- ja urheiluseura Kiimingin Urheilijat ry:n 73. kausi. 
Tammikuussa 2011 Kiimingin Urheilijat valittiin vuoden urheiluseuraksi. Seura palkittiin 10 000 
euron palkintorahalla Suomen Urheilugaalassa.  
 
Seurassa toimivat urheilumuodot ovat hiihto, lentopallo, terveysliikunta, pesäpallo, suunnistus, 
voimailu ja yleisurheilu. Hiihtojaoston toiminta painottui harrastus- ja kilpailutoiminnan tarjoamiseen 
lapsille ja nuorille. Jaoston toiminta laajeni freestyle-toimintaan. Lentopallojaosto mahdollisti A-
ikäisille tytöille lentopallon pelaamisen SM-sarjassa. Naisille oli tarjolla mahdollisuus harrastaa 
lentopalloa säännöllisesti. Terveysliikuntajaosto järjesti monipuolista ryhmäliikuntaa ympäri vuoden 
1,5-vuotiaista ylöspäin. Pesäpallojaosto tarjoaa laaja-alaista pesäpallotoimintaa juniori-ikäisistä 
aikuisiin. Voimailujaosto edistää lajin tunnettavuutta kiiminkiläisten keskuudessa sekä järjesti 
toistoleuanvedon SM-kilpailut elokuussa Kiiminki-päivien yhteydessä. Suunnistusjaosto 
mahdollistaa jäsenistölle harrastus- ja kilpailutoiminnan. Jaoston tekemä kartoitustyö palveli myös 
Kiimingin koulujen liikuntatuntien toimintaa. Yleisurheilujaosto mahdollisti harrastus- ja 
kilpailutoiminnan juniori-ikäisitä lapsista veteraaniurheilijoihin. 
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Helmikuun alussa johtokunta järjesti seuran kehittämisviikon lopun Rokualla. Johtokunnan lisäksi 
tilaisuuteen oli kutsuttu jaostojen puheenjohtajat. Tilaisuuden kouluttajana toimi Juha Haajanen 
PoPLista. 
 
Marraskuussa KiimU:ssa toteutettiin PoPLin vuoden urheiluseuralle lahjoittama lasten- ja nuorten 
ohjaajien peruskoulutus. Koulutukseen osallistui 10 ohjaajaa. 
 
Kimmoke toimi uudenvuoden vastaanottojuhlapaikka kolmannen kerran. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasivat KiimU:n lisäksi kunta ja seurakunta. Oulun kaupungin Myllyojan koulu vietti hiihtopäivää 
KiimU-keskuksessa. Kiimingin Urheilijat jatkoi vuonna 2011 yhteistyötä Kiimingin Riennon kanssa 
Kiiminki-maraton juoksutapahtuman järjestämisessä. 
 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 1700. Alle 18-vuotiaita nuoria on ollut toiminnassa 
aktiivisesti mukana yhteensä noin 450. 
Kiimingin Urheilijat ry:n toiminnanjohtaja työskenteli Päivi Mikkonen. Päätoimisen työntekijän 
palkkaukseen Kiimingin Urheilijat sai rahoitusta seuratukihankkeen kautta. Kuntosalivalvojana 
työskenteli palkkatuella Anne Maaninka 30.kesäkuuta saakka. Juha Paju aloitti kuntosalivalvojana 
palkkatuella 6.6.2011. 
 
Kiimingin Urheilijat ry sai Kiimingin kunnalta toiminta-avustusta 13 400 .  Nuorten toimintaa 
kohdistuvaa Nero-toimintarahaa Oulun  kauoungilta saatiin 2300 euroa. 
 
Jäsenmaksut olivat kertomusvuonna seuraavat: 18 - vuotta täyttäneet 15 , alle 18-vuotiaat  10 , 
perhejäsenmaksu  30 , ainaisjäsenmaksu 100 , kannatusjäsenmaksu 100 . 
 
Seuran jäsenasioita hoiti kertomusvuonna Anneli Rajakangas ja kirjanpitoa toiminnanjohtaja sekä 
Raahen Tili- ja ATK-palvelu. Tilintarkastajina kertomusvuonna olivat Martti Väänänen ja Anneli 
Rajakangas. Varatilintarkastajina toimivat Sirpa Lassila ja Sirpa Kemikoski. Seuran toimitalo 
Kimmoke on vakuutettu laajalla turvatasolla. 
 
Seuran johtokunnan jäsen Riitta Suorsa on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n hallituksen 
varajäsen. Seuran puheenjohtaja Aila Postareff-Jurvelin on Maakunta liikkeelle –ohjausryhmän 
puheenjohtajana. Varajäsenä ohjausryhmässä on Tuula Katiska. 
 
2. VUOSIKOKOUKSET 

 
KEVÄTKOKOUS 
Kevätkokous pidettiin 18.4.2011 Kimmokkeessa.  Kokouksessa palkittiin vuoden 2010 urheilijana 
Matti Koivisto lukuisista voitoista erilaisissa voimailukisoissa. Vuoden 2010 kiimulaisena johtokunta 
palkitsi Tero Torron, joka on toiminut pitkään monenlaisissa tehtävissä pesäpallojaostossa. 
Vuoden 2010 liikuttajana johtokunta palkitsi Jarmo Pääkkösen, joka on edistänyt kiimulaista 
tyttölentopalloa merkittävästi. Vuoden 2010 nuorina urheilijoina palkittiin Pinja Torro 
pelimenestyksestä D-ikäisten tyttöjen valtakunnan leirillä ja Ville Koivisto menestyksestä 
voimailukisoissa nuorten sarjoissa. Lisäksi johtokunta palkitsi veteraanisarjoissa menestyneitä 
yleisurheilijoita Markku Hanhelaa ja Kari Väisästä  sekä suunnistaja Ritva Halmetta. Vuonna 2010 
seuran toiminnassa 2010 olleita ohjaajia johtokunta muisti t-paidalla, joita jaettiin paikalle olleille 
ohjaajille. 
 
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikertomus  vuodelta 2010  sekä tuloslaskelma ja tase 
sekä tilintarkastajien lausunto.  Tilinpäätös vuodelta 2010 vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus 
myönnettiin asianosaisille.  
 
SYYSKOKOUS 
Syyskokous pidettiin 20.11.2011 Kimmokkeessa. Kokouksessa hyväksyttiin seuralle urheilumuodot 
vuodelle 2012. Jaostojen esittämät toimintasuunnitelmat hyväksyttiin sekä vahvistettiin 
jäsenmaksut vuodelle 2012.  Lisäksi hyväksyttiin jaostojen esitysten pohjalta seuran talousarvio 
vuodelle 2011. Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin yksimielisesti Aila Postareff-
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Jurvelin. Johtokuntaan valittiin Seppo Peltola  ja Mika Jurvakainen ja erovuorossa ollut Eeva-Liisa 
honkaniemi uudelleen. Markku Alasiuruan tilalle vuodeksi johtokuntaan valittiin Miika Lehtikangas. 
 
 
.  
 
3. JOHTOKUNTA JA SEN KOKOUKSET 

Puheenjohtaja:  Aila Postareff-Jurvelin 
Varapuheenjohtaja:   Markku Alasiurua 
Johtokunnan jäsenet: Eeva-Liisa Honkaniemi, Tuula Katiska, Yrjö Runtti, Riitta Suorsa ja 

Keijo Aaltonen  
Sihteeri/toiminnanjohtaja: Päivi Mikkonen 
Rahastonhoitaja:  Päivi Mikkonen 
 
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan (8) kertaa.  
 
LÄSNÄOLO KOKOUKSISSA 
lukumäärä   
Aila Postareff-Jurvelin  8  
Markku Alasiurua  3    
Tuula Katiska   5    
Keijo Aaltonen   7    
Riitta Suorsa   7     
Yrjö Runtti   5    
Eeva-Liisa Honkaniemi 7    
Päivi Mikkonen  8    
 
4. JAOSTOJEN TOIMINTA 

 
HIIHTO 

Jaosto: EskoTakkinen (pj), Mirja Happonen (siht), Aki Happonen, Riitta Kauppinen, Sisko Tolonen 
 
Jaoston toiminta 
Hiihtojaoston toiminta on jatkunut varsin aktiivisena vuoden 2011 aikana. Olemme tehneet 
yhteistyötä eri tahojen kanssa mahdollistaen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien 
kehittämisen. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita vuoden 2011 aikana olivat Kiimingin kunnan 
nuorisotyö tapahtumien järjestäjänä, Ukkohalla freestyle reilien lainaajana sekä Pikku-Syöte 
lahjoittaen kesämäkeen laskualustamuovit. 
 
Hiihtokoulutoiminta kouluikäisille 
Järjestettiin säännöllisiä hiihtoharjoituksiä Honkimaan hiihtoalueella. Seuran ulkopuolinen ohjaaja 
kävi pitämässä tekniikkatreenejä. Harjoituksiin osallistui keskimäärin 10 hiihtäjää ja he olivat 6-13 
vuotiaita. Kesällä hiihtäjät osallistuivat KiimUn yleisurheilijoiden harjoituksiin saaden 
monipuolisuutta treenaamiseen. 
 
Freestyle-koulu järjestettiin nyt kolmannen kerran seuran ulkopuolisen ohjaajan vetämänä. 
Freestyle-kouluun osallistui 12 poikaa. 
 
Erityisryhmät 
KiimUn hiihtojaosto järjesti kehitysvammaisille omat hiihtokilpailut. 
 
Kilpailut 
Kaudella 2010-2011 järjestettiin kolmet sarjahiihdot sekä yhdessä Kiimingin kunnan kanssa 
kunnanmestaruus- ja Hopeasompahiihdot. Näiden lisäksi järjestimme Hippo-hiihdot yhdessä 
Osuuspankin kanssa. Joulukuussa 2011 järjestimme myös piirikunnalliset hiihtokilpailut. 
 
Nuoret hiihtäjämme osallistuivat myös piirikunnallisiin kilpailuihin sekä PM- ja HS-aluekisoihin. 
Piirinmestaruuskisoissa Anita Korva hiihti hopealle N12-sarjassa ja N14-sarjan viestissä KiimUn 



 5 

joukkuen tuli niin ikään hopealle ja N12 joukkue oli 4. Hopeasompa aluekisoissa Roosa 
Honkaniemi hiihti hopealle, Virve Happonen pronssille ja Riina Honkaniemi neljänneksi sarjassa 
N12. 
 
Leirit 
Keväällä pidimme perinteisen hiihtoleirin Syötteen maisemissa. Lisäksi kesällä järjestimme yhden 
päivän leirin Honkimaan alueella. Elokuussa freestyle-pojat leireilivät Hyvärilässä vesihyppyrillä. 
Talven aluksi pidimme ensilumen yhteisleirin hiihtäjille ja freestyle-pojille Syötteellä. 
 
Varainhankinta 
Jaoksen toimintaa on rahoitettu talkoilla sekä kahvion tuotoilla. Suurin yksittäinen tulolähde on ollut 
Kiiminki maratonin talkootuotto. Järjestetyt leirit ovat olleet suurin menoerä ja olemme koettaneet 
pitää leirit mahdollisimman edullisina osallistujille. 
Muu toiminta 
Olemme vakinaistaneet freestyle-toiminnan seurassamme liittymällä Ski Sport Finlandin 
jäsenseuraksi. Freestylessä olemme myös järjestäneet yhdessä Kiimingin kunnan kanssa BigAir-
kisat sekä Park-jamit. Yhdessä kunnan kanssa olemme suunnitelleet Honkimaan alueelle 
freestyle-parkin johon kunta myönsi investointirahoituksen joulukuussa 2011. Freestyle-parkin 
toteutus tapahtuu vuoden 2012 alussa. Lisäksi talkoilimme freestyle-pojille kesämäen, jossa voi 
harjoitella reilin laskemista myös kesäisin. KiimUsta oli myös osallistujia Ski Sport Finlandin 
järjestämässä seuraohjaajakoulutuksessa Rukalla 
 
LENTOPALLO 

 
Jaosto Irja Saarela pj,  Kaarina Talsta, Hilkka Laakkonen 
Kokoukset olemme hoitaneet salilla harjoitusten yhteydessä, useita kertoja kauden aikana. 
Jaostossamme toimitaan tällä hetkellä siten, että tyttöjen joukkue pelaa sarjassa ja harjoittelee 2-3 
kertaa viikossa. 
 
Naisten joukkueen pelaaminen sarjoissa on loppunut, mutta turnauksiin osallistutaan 
mahdollisimman moniin ja harjoitteleminen tapahtuu kerran viikossa, verrattain aktiivisesti. 
Nautinto tästä ihanasta lajista saadaan pelaamisen riemusta, yhdessä olosta, liikunnasta. 
 
 
Kilpailutoimintaa ja joukkueet 
 
Ainoastaan tyttöjen osalta sarjassa pelaamista. 
 
Talous 
 
Rahoitus on järjestynyt milteipä pääsääntöisesti talkoita tekemällä, jossa molemmat joukkueet ovat 
olleet kiitettävän ahkeria. 
 
Puulaakilentopallo 
 
Puulaakin osalta harrastaminen on toistaiseksi jäissä, johtuen ueista yhteensattumista  
järjestelyjen puolella. 
 
PESÄPALLO 

Jaosto: Seppo Peltola pj, Kari Lampinen siht, Tanja Haapalehto, Riitta Suorsa, Pirkko Berg, Eira 
Kaarteenaho, Suvi Jaakola, Lotta Juntunen, Niina Lämsä sekä Matti Pöyry. 
 
Kouluikäiset  
9 Juniorijoukkuetta aluesarjassa G - C-junioreissa (8-16v) 
150 lisenssin maksanutta junioriurheilijaa vuonna 2011 
61 nimettyä toimihenkilöä, (joista koulutettuja ja toimivia valmentajia 20)  he mahdollistavat  
pesäpallon harrastamisen Kiimingissä 
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91 virallisia juniorisarjapelejä Kiimingissä, lisäksi Kiimingin joukkueet kiersivät vieraskenttiä yhtä 
monessa pelissä. 
65h/viikko  ohjattuja harjoitustapahtumia järjestettiin syyskuusta 2010 – syyskuuhun 2011 n.  
30 lasta KiimU pesiskouluissa  6 koulutettua ohjaajaa ja  
 - Pesiskoulun veturi osallistui Pesiskoulurehtori koulutukseen. 
27 koulutettua nuorta tuomaria, jotka tuomitsivat junioripelit Kiimingissä 
 
Leiri 
KiimU järjesti E-F- ikäisten alueleirin Kiimingissä Matti Pöyryn johdolla. Leirillä pelasivat 28 
joukkuetta lähikuntien alueelta ja  yli 300 nuorta urheilijaa sekä tuomareita. Talkootyötunteja kertyi 
satoja tunteja joiden lisäksi leirillä oli kesätöissä 6 kiiminkiläistä nuorta.  
 
Juniorijoukkueet: 
 
Juniorit osallistuivat sarjajoihin yhdeksällä joukkueella, viisi tyttö- ja neljä poikajoukkuetta. 
Joukkueet pelasivat aluesarjaa sekä osallistuivat leireille. Pesäpallopelit pelattiin pääsääntöisesti 3 
kentällä; Kiimingin hiekkatekonurmella, Jokirannan ja Ylikylän koulujen kentällä. Valtakunnallisille 
leireille osallistui viisi joukkuetta. Pelaaja ja joukkuemäärä laski vuodesta 2010. Onkin haaste 
tuleville vuosille pysäyttää laskeva trendi.  
Palkitut pelaajat joukkueittain: 
 
F-tytöt:  Ahkerin harjoittelija  Mirka Saapunki 

Kehittynein pelaaja  Anni Holappa 
Tsemppipelaaja  Iina Annunen 

E-tytöt:  Ahkera harjoittelija  Milla Väänänen 
Kehittynyt pelaaja   Janina Pekkala 
Paras asenne   Jessica Moilanen 

D-98 tytöt: Akera harjoittelija  Tiina Ahonen 
Kehittynyt pelaaja   Lotta Pyttynen 
Tsemppipelaaja  Pinja Salmijärvi 

D 97 -tytöt  Asennepelaaja  Emilia Moilanen 
Paras sisäpelaaja  Johanna Jurvakainen 
Paras ulkopelaaja  Siri Eskola 

C-tytöt:   Ahkerin harjoittelija  Sini Tuohimaa 
Tsemppari   Pinja Keränen 
Kehittynein   Emmi Ikonen 

G-juniorit:  Ahkerin   Eetu Laitinen 
Tsemppari   Jenna Kyllönen 
Kehittynein   Niklas Junnonaho 

F-pojat:  Ahkerin treenaaja  Anton Päkkilä 
Kehittynein pelaaja  Arttu Siekkinen 
Kakkospesän kingi  Matias Männistö 

E-pojat  Ahkerin harjoittelija Kasper Honkala 
Kehittynein pelaaja  Joona Holtinkoski 
Tsemppari   Jere Haataja 

D-pojat:  Ahkerin harjoittelija Vili Eskola 
Kehitynein pelaaja Aleksi Keinänen 
Tsemppari   Konsta Koponen 

 
 
Pesiskoulu: 
Pesiskouluun osallistui 30 lasta kuuden koulutetun ohjaajan opastuksella. Pesiskoulun vetäjä Lotta 
Juntunen osallistui myös pesiskoulurehtori koulutukseen 
 
Tuomaritoiminta 
 
Tuomarivastaavana kaudella 2011 toimi Niina Lämsä. Hän järjesti 27  nuorille tuomareille 
koulutusta ja järjesti tuomareiden asettelun kiimingissä pidettyihin peleihin. C-tyttöjen 
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valtakunnallisella leirillä hänet palkittiin ns. ”Kultaisella pillillä” leirin parhaana sääntökokeissä ja 
parhaana tyttötuomarina jo kolmannen kerran. Pesäpalloliitto huomioi myös Niinan toiminnan myös 
valtakunnallisella tasolla ja palkitsi hänet päätösristeilylllä vuoden nuorisotumarina. 
 
Myös muut nuoret tuomarimme saivat tunnustusta valtakunnallisilla leireillä. Teemu Väänänen sai 
kunnian toimia  D- poikien kilpasarjan 3-tuomarina itä-lännessä Hän myös puhalsi D-leirin tyttöjen 
kilpasarjan Finaaliottelun Pelituomari ominaisuudessa. Kati Hiltunen toimi Itä-länsi otteluissa D-
poikien pelisarjan pelituomarina sekä C-tyttöjen pelisarjan 2-tuomarina. 
 
 
Aikuiset 
2 aikuisjoukkuetta (naisten maakuntasarja & miesten suomensarja) 
24 lisenssin maksanutta urheilijaa  
15 harjoittelijaa harrastepesiksessä 
19 kotipeliä Kiimingissä ja saman verran vieraspelejä pohjanmaan alueella  
 
Miesten Suomensarja: 
Miesten edustusjoukkue lähti kauteen sekä uudistuneena että vahvistuneena. Kauden alku 
näyttikin hyvälle ja joukkue takoi pisteitä tasaiseen tahtiin ja viihtyi sarjataulukon kärkipäässä. 
Kauden puolivälin kohdalla joukkue kohtasi runsaasti epäonnea useiden loukkaantumisien sekä 
sairastumisien muodossa, mikä aiheutti kokoonpanon vaihtumista pelistä toiseen. Kuvaavaa oli 
että lukkarina toimi kauden mittaan kuusi eri pelaajaa. Tämä ei voinut olla näkymättä 
pelisuorituksissa, jonka johdosta joukkueen sijoitus runkosarjassa valahti niukasti viidenneksi. 
Karsiutuminen pudotuspeleistä oli pettymys sekä joukkueelle että kannattajille. Joukkueessa 
tehokkaimmin juoksuja löivät Petri Leppänen sekä Simo Leiviskä. Useimmin ennen palloa 
kotipesään syöksyivät joukkueen kapteeni Hannu Roivainen sekä Kiimingin kestoetenijä Heikki 
Laukanen. Viuhkan varressa peliä johti Ville Väisänen. 
Palkitut: Paras sisäpelaaja Heikki Laukkanen, Kehittynein pelaaja  Tero Näppä, 
Tärkein joukkuepelaaja Hannu Roivainen 
 
 
Naisten maakuntasarja: 
Muutaman vuoden tauon jälkeen Kiimingin urheilijoilla oli edustusjoukkue myös naisten puolella 
maakuntasarjassa.  Keväällä liian myöhään kasaan saatu joukkue pelasi kauden mittaan 
ailahtelevasti päätyen sarjassa sijalle 9. Joukkueen peliä johti Jari Lämsä. 
Palkitut: Kehittynein pelaaja Sanna Turtinen, Työmyyrä Henna Anttila, Ahkera harjoittelija Henni 
Timisjärvi  
 
Harrastepesis 
Uutena toimintana syksyllä aloitimme harrastepesiksen. Harrastepesis on aikuisille tarkoitettu 
avoin tilaisuus harjoitella pesäpallon tekniikkaa. Ryhmällä on tarkoitus on vuonna 2012 osallistua 
harrasteturnauksiin ja –sarjaan. Harrastepesiksen tavoite on myös antaa pesiksessä toimiville 
henkilöille mahdollisuus kokea myös itse lajia ja houkutella lajin pariin uusia ihmisiä. 
 
Jaoston toiminta: 
Pesäpallojaosto jatkoi toimintaa muuttuneeella kokoonpanolla. Tehtävä vastuualuajakoa 
selkiytettiin kauden aikana uusien jäsenien avuksi. Miesten edustusjoukkueen taustaryhmä teki 
taustatyön varainhankinnassa ja näin mahdollistettiin pelaaminen 2011. Jaosto osallistui 
pesäpalloliiton järjestämään väärät pois koulutukseen, jonka tuloksena tehtiin ns pesisaapinen 
toiminnan ohjeistamiseksi. Pesisaapinen julkaistaan vuonna 2012. 
Jaoston järjestämä E-F-ikäisten alueleiri toi Kiimingin kuntaan satoja pelaajia lähialueilta neljän 
päivän ajaksi.  
 
Kauden päättäjäisissä syyskuussa palkittiin jaoston toiminnassa mukana olleita: 
 
Vuoden joukkueenjohtaja:  Riina Moilanen 
Vuoden tulokasvalkat:  Salli Mattila & Jenni Malmsted 
Joukkueen puuhamies:  Tuomo Kouva 
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Tyttötuomari:    Kati Hiltunen 
Poikatuomari:    Petri Vähäkuopus 
Nuori johtaja:    Niina Lämsä 
Vuoden valmentaja:   Ville Väisänen  
Pesisperheet:    Ruonakankaan perhe ja Väänäsen perhe 
 
 
Joukkueiden valmentajat ja joukkueenjohtajat  vuonna 2011: 

Joukkue Valmentajat:   Joukkueenjohtaja 

Miehet Ville Väisänen  Jarmo Korhonen 

D-Pojat Antti Jussila Lauri Jussila Eira Kaarteenaho 

E-Pojat Jesse Honkala Seppo Honkala Seppo Honkala 

F-Pojat Matti Pöyry  Satu Ruonakangas 

G-Pojat Ella Emilia Lammela Antti Pesonen 

C-Tytöt Niko Keskitalo 
Jesse 
Pohjanvesi Jarmo Hamarinaho 

D97-Tytöt Suvi Jaakola Matti Eskola Päivi Eskola 

D98-Tytöt Kari Lampinen Merja Kyllönen Tuula Hintsala 

E-Tytöt Elisa Peltola Tapani Peltola Riina Moilanen 

F-Tytöt Salli Mattila Jenni Malstedt Reima Saapunki 
 
 
SUUNNISTUS 

Ritva Halme, Heimo Pelkonen, Esko Pyky, Esko Takkinen, Yrjö Runtti, Mika Jurvakainen (pj). 
Kokouksia pidettiin vuoden aikana 4.  
Oulu-rastit 
 Kiimingin Urheilijat järjesti kesällä 2011 viidet Oulu-rastit. 
 
Päivämäärä Paikka RTM Osallistujia, 

joista lapsia 
Radat 

12.5 Laivakangas Mika 
Jurvakainen 

350 / 80 A,B,C,D,TR,RR, 
pyöräA ja pyöräB 

9.6 Kalliomaa Matti Lind 225  / 20 E,A,B,C ja D 

28.7 Kalamäki Timo Rönkkö 390 / 60 A,B,C,D,TR,RR ja 
pyörä 

11.8 Vilppola Yrjö Runtti 280  / 45  E,A,B,C ja D 

20.9 Isoaho Kari Räisänen 235 / 55 A,B,C,D,RR ja TR 

                     Yhteensä 1480  / 260 
 
KiimUn Oulurastit tunnetaan laadukkaista kartoista ja vaativista radoista. KiimUn Oulurasteilla on 
aina panostettu lasten ratoihin. Vuonna 2011 RR-ja TR radat vedettiin 3 kertaa. Pyöräsuunnistusta 
oli tarjolla 2 kertaa Laivakankaalla. Tämän vuoden erikoisuutena oli kesäkuun Kalliomaan rasteille 
tehty E-rata, jonka pituus oli 11,9 km. Sen selvitti helteisessä säässä 31 suunnistajaa. Yrjö Runtti 
oli järjestänyt jopa juomarastin helpottamaan suunnistajien urakkaa.  
 
Suunnistajia KiimUn Oulurasteilla oli yhteensä 1480. Lapsia näistä oli 260 ja nuoria ja aikuisia 
1220.  
 
 
Muut järjestetyt kilpailut ja harjoitukset 
Seuran mestaruuskilpailut pidettiin 20.7.2010 Jäälin Laivakankaalla. Ratamestarina toimi Heimo 
Pelkonen. Kilpailijoita oli 25.  
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Kiimingin kunnanmestaruuksista suunnistettiin Oulurastien yhteydessä 20.9 Jäälin Isoahossa. 
Mestaruuksista kamppaili ennätykselliset 52 suunnistajaa.  
 
Kiimingin koulujen väliset suunnistuskilpailut kisattiin Jäälin Isoahossa aurinkoisessa syyssäässä 
19.9.2012. Kilpailijoita kisoissa oli ennätysmäärä 220 Jokirannan, Jäälin, Laivakankaan ja 
Kiiminkijoen kouluilta.  
 
 
Kalusto 
Vuonna 2011 Kiimingin Urheilijoiden suunnistusjaos siirtyi kartoittamisessa digitaaliaikaan. 
Keväällä 2011 ostettiin jaoston kartoittajien käyttöön Panasonicin Touchbook maastokelpoinen 
kannettava tietokone. Se varustettiin GPS paikantimella ja uudella OCAD 10 kartoitusohjelmalla. 
Isoahon kartta oli ensimmäinen, jonka päivityksessä käytettiin uutta läppäriä ja GPS-paikannusta.  
 
Kartat 
Kesän 2011 aikana päivitettiin vanhoja Oulurasti-karttoja. Syksyllä hankittiin Kiimingin kunnan 
alueelta laser-keilausmateriaali. Materiaalia mahdollistaa kaikkien KiimUn karttojen uudistamisen 
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.  Aiheeseen liittyen käytiin koulutuksessa Haukiputaalla. 
 
Vuoden 2011 Oulu-rasteja varten päivitettiin seuraavat kartat:  
 
Maasto  Mittakaava Maastotyöt ja kartanpiirto 
Laivakangas pysu  1:10 000 Matti Lind,  Mika Jurvakainen, päivitys 
Vilppola   1:10 000 Yrjö Runtti päivitys 
Isoaho   1:10 000 Kari Räisänen 
Metsäsianniemi 1:10 000 Matti Lind, Esko Takkinen, Yrjö Runtti 
Kalamäki  1:10000 Timo Rönkkö 
 
 
 
Kilpailuihin osallistuminen 
18 Kiimingin Urheilijoiden suunnistajaa osallistui vuonna 2011 kansallisen ja SM-tason 
suunnistuskilpailuihin. Viesteissä osallistuttiin aluemestaruuskilpailuihin useilla joukkueilla. Kainuun 
Rastiviikolla oli mukana 16 Kiimingin Urheilijaa.  
 
Ensimmäistä kertaa KiimUn historiassa meillä oli joukkue Nuorten Jukolassa Kajaanissa. Joukkue 
oli KiimUn ja Vepon yhdistelmä joukkue. Nuori joukkue selvisi hyvin vaativista radoista.  
Muuta 
Syksyllä ja talvella suunnistajat pitivät kuntoa yllä salibandyä pelaamalla. Perjantai-iltana aikuiset 
ja nuoret pelasivat Laivakankaan salissa ja sunnuntaisin oli lasten vuoro Jäälin koulun salissa. 
Perjantain vuorolla oli 8-14 pelaajaa ja saman verran oli kävijöitä myös lasten vuorolla. Vuoden 
2011 aikana pelattiin ~30 viikon ajan 2 vuoroa / viikko. Liikuntakertoja kertyi yhteensä noin 800.  
 
Keväällä järjestettyyn Suunnistuksen tehostarttiin tuli muutamia osallistujia. Koulutuksia pidettiin 4 
kertaa. Veteraanit kävivät ahkerasti Kimmokkeen kuntosalilla Terwaskantojen vuoroilla.  
 
Kävijämäärät Kiimingin Urheilijoiden suunnistajien harjoituksissa (Oulurastit) ja koulujen ja kunnan 
mestaruuskilpailuissa 2011: 
 
  Lapset 6-17v  Aikuiset 
Oulurastit  260  1220 
Suunnistuskoulu 8  20 
Kunnan/KKkisat 240  30 
Salibandy  350  450 
Yhteensä  858  1720 
 
VOIMAILU 
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Jaosto: Jouko Piri  pj, Matti Koivisto, Ville Vahtola, Ville Sihvomaa, Miika Lehtikangas, Mikko 
Keränen, Outi Tiihonen, Elina Mikkonen ja Kimmo Röppänen. 
 
Jaoston toiminta 
 
Voimailujaoston yksi päätavoite on ollut saada voimailua tunnetummaksi lajiksi Kiiminkiläisten 
keskuudessa jolloin saadaan lisää kuntosaliharrastajia ja kilpailijoita. Jaosto on onnistunut hyvin 
tässä tavoitteessa joka on näkynyt salilla kävijöiden  kasvavana määränä. Etenkin leuanvetoa ja 
voimanostoa harrastavien määrä on kasvanut. 
Jaoston toimintaa kuuluu myös viikonloppuisin tehtävät valvontavuorot salilla johon liittyy myös 
laitteiden opastusta käytössä ja treeniohjelmien laatimisessa. 
Jaosto järjesti viime vuonna Kiiminki-päivillä Toistoleuanvedon Sm-kilpailut jotka oli jälleen kerran 
menestys sekä kilpailijoilta että yleisöltä saadun palautteen perusteella.  
 
Voimailutoiminta 
 
Kilpailutoimintaa on ollut. Usea on osallistunut kilpailuihin. 
 
Tuloksia vuodelta 2011: 
Jouko Piri 
Toistoörmyt  1. Sija, Voimaleuanvedon SM yleinen sarja  6. sija 
Voimaleuanveto 2  sormella  2. Sija, Leoko 50kg kahdella kädellä 2 sija 
 
Matti Koivisto 
Sormikoukun MM-kisat  3.sija, Rautakoura SM2011 2 kultaa, 3 hopeaa, 1 pronssi, Voimaleuanveto 
2 sormella ME (165.5kg), Leuanveto SM 1.sija 
 
Ville Vahtola 
Toistoörmyt 2.sija, Penkkipunnerruksen RAW-kisat   4. Sija, Örmykisat   1.sija 
 
Miika Lehtikangas 
Toistoörmyt    5. Sija, Örmykisat  3.sija 
 
Kimmo Röppänen 
Toistoörmyt   6.sija 
 
TALOUS 
Voimailujaoston tulot ovat muodostuneet kuntosalin viikonloppuvalvonnasta sekä sponsorituloista 
useilta yrityksiltä. 
 
TERVEYSLIIKUNTA 

Jaosto Tuula Katiska pj, Päivi Mikkonen siht, Henna Ervasti, Minna Heikkilä,  Aila Postareff-
Jurvelin ja Markku Alasiurua  
 
Toiminnan tavoite 
Terveysliikunta pyrki tarjoamaan eri-ikäisille kiiminkiläisille monipuolista harraste- ja 
terveysliikuntaa. Tavoitteena oli saada uusia jäseniä ja koko perheitä osallistumaan jaoston sekä 
koko seuran toimintaan.  
Toimintakausi 2011 oli upeaa jatkoa vuonna 2010 alkaneelle valtavalle kasvulle 
ryhmäliikuntatoiminnassa, jolle seuran oma Kiimukka-sali antoi loistavat puitteet kasvattaa ja 
kehittää toimintaa. Aikuisten jumpparyhmät pyörivät  koko vuoden. Voimistelujaostossa toimi 10 
ohjaajaa.  
Uutena lajina käynnistyi keväällä Pilates ja syksyllä Zumba toning. PUMP-treeneissa syksyllä 
otettiin käyttöön yhteinen tuntiohjelma kaikille kolmelle PUMP-tunnille.  
 
Toteutus ja menetelmät 
 
Alle kouluikäiset 
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1,5–3 -vuotiaat 
1,5–3 -vuotiaille järjestettiin Vanhempi-lapsi –kerhoa, joka on iloista yhdessä tekemistä. Kerhossa 
liikutaan  lapsen ehdoilla mutta vanhemmatkin saavat hien pintaan. Tunti tukee lapsen kehitystä 
monipuolisesti. Tunnilla kehitetään perusliikuntataitoja lorujen, musiikin ja leikkien avulla 
vahvistaen samalla vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.  
 
3–6 -vuotiaat 
3–4-vuotiaille ja 5–6 -vuotiaille järjestettiin liikuntaleikkikoulutoimintaa 
Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppi kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä koki 
oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä . KiimU:n liikuntaleikkikoulu oli  pienten lasten 
monipuolinen liikuntaharrastus. 3–4 -vuotiaille sekä 5–6 -vuotiaille tarkoitetut ryhmät kokoontuivat 
kerran viikossa ja kerran kuukaudessa vanhemmat olivat mukana suosituilla perhetunneilla. Lapset 
saivat jokaiselta tunnilta hauskan liikunnallisen kotitehtävän. Vanhemmat saivat oman tietopaketin 
lasten liikunnasta. Liikuntaleikkikoulujen ryhmäkoko oli 20 lasta per ryhmä eli yhteensä 40 lasta 
osallistui Liikuntaleikkikoulun toimintaan viikoittain Jäälissä. 
 
 
Kouluikäiset 
6–11 -vuotiaat 
6–11-vuotiaille järjestettiin 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 . Ryhmät kokoontui vat maanantaisin 
lukiolla ja keräsiivät yhteensä 25 innokasta liikkujaa. 
 
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 
järjestettiin ohjattua kuntopiiriharjoittelua, jossa perehdytetään  kuntosaliharjoitteluun ja opastetaan 
käyttämään Kimmokkeen kuntosalilaitteita. Hyvän olon juoksukoulua tarjotaan edistämään 
omatoimista liikkumista juoksuharrastuksella.  
 
Terveysliikuntajaoston jumppakausikortin kevätkaudeksi osti 200 jäsentä  ja syyslukukaudeksi osti 
220 jäsentä. Lisäksi jumppatunneilla kävi useita ihmisiä, jotka osallistuvat kertamaksulla. Viikoittain 
voimisteluryhmiin osallistui yhteensä keskimäärin 200 jäsentä ja tilastoituja osallistumisia 500 
viikossa. Kesäkaudella kortinostajia oli nelisenkymmentä ja viikoittain tilastoituja käyntejä kertyi 
160 viikossa. 
 
Hyvän olon juoksukoulu oli myös uusi toimintamuoto terveysliikuntajaostolla. Viiden kuukauden 
mittainen juoksukoulu oli onnistunut kokonaisuus. Juoksukoulun aloitti 15 henkilöä, joista 4 lopetti. 
Juoksukoulu toi seuraan uusia jäseniä ja uusia osallistujia ryhmäliikuntatunneille. 
 
Inbody-mittauksia järjestettiin huhtikuussa ja marraskuussa, jolloin mittauksia tehtiin yhteistyössä 
kunnan liikuntatoimen kanssa. Mittauksiin osallistui yhteensä noin 200 henkilöä.  
 
Erityisryhmät 
Seniori-ikäisille tarjottiin kevennettyä kuntojumppaa. Ikääntyneiden liikuttamisessa tehtiin 
yhteistyötä kunnan liikuntatoimen kanssa. 
 
Muuta 
Erilaisten jumpparyhmien lisäksi oli lajiesittelyitä, terveyteen liittyviä luentoja, Inbody-mittaukset 
huhtikuussa ja marraskuussa. 
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Aikuisten ryhmäliikuntapalvelujen pääpaino oli Kimmokkeessa. Ryhmäliikuntatotiminta oli ympäri 
vuoden. Lasten ryhmiä pyöritetään koulujen liikuntasaleissa. 
 
 
YLEISURHEILU 

Jaosto 
Ilmari Hyvärinen pj,Keijo Aaltonen siht,Heimo Hanhela,Eero Eskola, 
Mirja Happonen,Kimmo Koivisto,Arto Männistö,Seppo Matilainen, Satu Rautio. 
 
Toiminta 
Kiimingin Urheijoiden yleisurheilujaosto pyrkii edistämään  lasten  
ja nuorten liikuntaa. 
Urheilukerhotoimintaa oli ympäri vuoden kaksi kertaa viikossa. 
Syksystä kevääseen kerhot pidettiin Jokirannan koululla ja kesän aikana kokoonnuttiin  kirkonkylän 
kentälle harjoittelemaan ja kilpailemaan. 
 
Toiminnan toteutus 
Alle kouluikäiset 
5-6 -vuotiaille toiminta oli leikinomaista ja vaihtelevaa liikuntaa jossa tavoitteena oli 
iloinen yhdessäolo ja onnistumisen elämysten saaminen. 
Vuoden aikana toimintaan osallistui 8 lasta ja harjoituksia pidettiin 51 kertaa. 
 
Kouluikäiset 
7-11 -vuotiaille toiminta oli pääosin kuten 5-6 vuotiaille, lisänä oli eri urheilulajeihin tutustumista ja 
motoriikkaharjoitusten tekemistä. 
Toimintaan osallistui 18 lasta ja harjoituksia pidettiin 51 kertaa. 
 
Yli 11-vuotiaiden osalta painopistettä on siirretty enemmän lajikohtaiseen harjoitteluun ja fyysisten 
ominaisuuksien kehittämiseen . 
Harjoitusten yhteydessä järjestettiin sisäisiä  hyppy- , heitto- ja juoksukilpailuja oman kehittymisen 
seuraamiseksi. 
Toimintaan osallistui 14  11-15 vuotiasta ja 8 yli 15 -vuotiasta. Harjoituksia pidettiin 79 kertaa. 
 
Valmennus 
Urheilukerhojen vetämiseen osallistui kaikkiaan 6 valmentajaa. 
Vuoden aikana koulutettiin 3 henkilöä lasten ja nuorten valmentamiseen ja 
5 henkilöä suoritti yleisurheilun toimitsijakoulutuksen. 
 
Kilpailutoiminta 
Kilpailemassa käytiin Oulussa sekä naapurikunnissa piirikunnallisissa kisoissa ja piirin 
järjestämissä Sisulisä-kisoissa.  
Yhteensä ko kisoihin osallistui 12 seuramme urheilijaa hyvällä menestyksellä saavuttaen 
yht 7 piirinmestaruusmitalia. 
 
Seuramme järjesti vastaavasti seitsemännen kerran Nuorten heittokarnevaalit ,joissa menestyttiin 
myöskin mainiosti.Lajeina kisoissa oli kuula, kiekko ja keihäs. Kilpailuihin osallistui kaikkiaan  35 
urheilijaa. 
 
 
Kiimingin kunnan yleisurheilua autettiin järjestämällä Kunnan yleisurheilun 
mestaruuskisat niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Kisoihin osallistui 28 lasta,8 nuorta ja 13 
aikuista kilpailijaa. 
Samoin alueen kehitysvammaisille järjestettiin yleisurheilukisat elokuussa,  
osallistujia oli yhteensä 45 Kiimingistä,Ylikiimingistä ,Yli-Iistä ja Oulusta. 
 
Veteraanien heittokisat järjestettiin viidennentoista kerran , jossa osanottajia oli eri puolilta Suomea 
yhteensä 26 urheilijaa . 
Lisäksi osallistuttiin veteraanien PM-, SM- ja PSM-kisoihin yht. 12 kilpailijan voimin. 
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PM- ja SM-kisoissa saimme myös menestystä, seuralle yht 9 mitalisijaa joista parhaina Kari 
Väisäsen  PM-kultamitali  kuulassa sekä Markku Hanhelan ja Timo Kopakkalan SM-hopeamitalit 5-
ottelussa. 
 
Jokavuotiset Naulanlyönnin SM-kisat järjestettiin Kiiminkipäivien yhteydessä jo yli 20 vuoden 
järjestelykokemuksella. Kilpailuihin osallistui yhteensä 58 naulanlyöjää. 
 
Kiimingin Urheilijoiden yleisurheilutoiminnassa oli mukana 32 lasta , 8 nuorta ja noin 
20 aikuista/veteraania. Valmennus- ja huoltotehtävissä toimi 10 henkilöä. 
 
Varainhankinta 
Varainhankinta perustui pääosin talkootyöhön sekä eri kilpailuista ja tapahtumista 
saatuihin osallistumismaksuihin. Merkittävin tapahtuma oli naulanlyönnin SM-kisat. Veteraanijaos 
osallistui ”talkoisiin” ohjaamalla kuntosalitoimintaa 3krt/vko jonka 
tuotto tuli nuorten urheilijoiden käyttöön. 
 
5. KIMMOKE 

KUNTOSALI 
Kiimingin Urheilijoiden kuntosali toimii KIMMOKKEESSA. Kuntosalia on hoidettu kertomusvuonna 
työmarkkinatuella palkatulla henkilöllä. Viikonlopun valvonnasta ovat vastannut voimailujaosto.  
Kesäkuun puolestavälin elokuun puoleenväliin viikonloppuvalvontaa ei ollut. 
Viikottain kuntosalilla on keskimäärin 600 käyntiä. Luku sisältää sekä erilaisiin ryhmiin osallistuvat 
että omalla mg-kortilla harjoittelemassa kulkevat. 
 
Kimmoke-talon kuntosalilta ovat varanneet kertomusvuoden 2011 aikana säännöllisen 
harjoitteluvuoron seuraavat ryhmät: 
Kiimingin eläkeläiset maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, ohjaajana Eero Eskola, Ulla ja 
Juhani Paakkola.  
Sähkö-Polar Oy ja Kiimingin Sora maanantai-iltaisin  
Kiiminkijoen opistolla on ollut varattuja vuoroja yli 65 –vuotiaiden ohjattuun kuntosaliharjoitteluun.  
Edellisten lisäksi  salilla ovat ryhmänä käyneet yläasteen ja lukion oppilaat liikunnan opettajien 
johdolla. 
Kuntosalin aukioloajat olivat pääsääntöisesti seuraavat: ma klo 14.00-19, ti klo 14.30-19, ke klo 
14.30-19, to klo 14.30-19, pe 13.30-17.30 sekä la ja su klo 14-17. 
 
MUUT TILAT 
KiimU-keskus toimi tapahtumapaikkana kunnan ja seurakunnan yhteistyössä järjestetyssä uuden 
vuoden vastaanottotapahtumassa. Myllyojan koulu Oulusta vietti hiihtopäivää 24.3.2011. KiimU-
keskuksessa.  Hiihtojaosto järjesti Oulun seudun kehitysvammaisille hiihtokilpailut maaliskuussa. 
Useat kiiminkiläiset yhdistykset vuokrasivat kokoustilaa. 
 
6. MUUTA 

AUTOTOIMIKUNTA 
Kertomuskauden 2011 kiimulaisten käytössä on ollut Toyota Hiacea.  Auton vastuullisena 
hoitajana on toiminut Irja Saarela 
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