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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Hallinto
Seuran toimintaa johtaa johtokunta jolla on laaja osaamispohja seuratoiminnasta ja aikaa yhdistyksen
toiminalle. Aktiivinen ja innokas johtokunta nähdään tärkeänä toiminnan kehittymisen kannalta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai tarvittaessa johtokunnan jäsenen kutsusta mikäli
tilanne sitä vaatii. Kokous voidaan pitää fyysisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.
Taloudenhoitaja ylläpitää seuran jäsenrekisteriä ja taloutta sekä raportoi tilanteen johtokunnalle
pyydettäessä.
Vuonna 2018 seurassa toimii paini- ja voimailujaos.
Seurassa toimii myös naistoimikunta osana painijaosta. Naistoimikunnan toiminnan luonne on lähinnä
tapahtumien yhteydessä kokoontumista ja taustalla ahkerointia yhteisen asian hyväksi.

Johtokunta menneellä kaudella 2017:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Jarkko Myllyllä
Sami Kääpä
Tero Luostarinen
Kirsi Koivuniemi (johtokunnan ulkopuolinen)
Riku Pynttäri (voimailujaoston puheenjohtaja)
Jarkko Kangasniemi (painijaoston puheenjohtaja)
Jukka Nieminen
Petri Selenius
Sami Haanpää

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Talous ja toiminta lyhyesti
Vuonna 2016 järjestetyt vapaapainin koululiikuntaliiton mestaruuspainit sekä 2017 järjestetyt useat
tapahtumat kuten Loppiaispainit sekä leiri, seniorien vapaapainin Suomen Mestaruuskilpailut, Finlandia
Freestyle Cup osakilpailu ja kansainvälinen Nublust Nabiks osakilpailu ovat tervehdyttäneet seuran taloutta.
Samaan aikaan kiinteitä kuluja on leikattu luopumalla Fiiliksen harjoitustiloista. Näin omavaraisuusaste ja
maksuvalmius ovat säilyneet kohtalaisena. Vuodelle 2018 on anottu ja tullaan järjestämään lukuisia
tapahtumia talouden ylläpitämiseksi sekä urheilun edistämiseksi. Sponsori toimintaa pyritään myös
tehostamaan varainhankinnan turvaamiseksi.
Yleisesti ottaen nuorimpien harrastajien ryhmät ovat seuran merkittävin tulonlähde jolla saadaan kaivattuja
tuloja myös kilpatoimintaan. Harrastajamäärät ovat olleet edelleen laskussa joten mainontaa ja seura sekä
laji näkyvyyttä täytyy lisätä tulevalle vuodelle. Tärkeää on saada uusia harrastajia lajin pariin.

Toimintavuodelle laadittu tulo- ja menoarvio vahvistetaan syyskokouksessa. Johtokunnan laatima
talousarvio on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Kuluneen vuoden osalta eikä edellisessä vahvistetussa verotuksessa seuralla ole ollut verotettavaa
omaisuutta eikä verotettavia tuloja. Todetaan kuitenkin, että omaisuutta on kertynyt kolmen oman
painimaton verran sekä kattavan kilpailujärjestelyvälineistön verran. Myös muutamalle valmentajalle ja
taloudenhoitajalle on hankittu tietokoneet.
Vakuutukset; kaikki harjoittelevat omalla vastuullaan salilla. Kilpailulisenssien suhteen painijat hankkivat
itse lisenssinsä ja vakuutuksensa. Temppukoulu, nassikka ja painikoulu toimintaan on otettu salivakuutus.
Talousarvion tulot perustuvat suunnitelman mukaisten kilpailujen järjestämisestä saataviin tuottoihin,
jäsenmaksuihin, talkootyön tuottoihin sekä tapahtumakohtaisten kilpailulehtisten mainosmyyntiin ja
kahviotoimintaan tapahtumissa.
Talousarvio perustuu 50,00EUR suuruiseen vuotuiseen jäsenmaksuun ja harjoitusmaksuihin.

Maksut 2018
Jäsenmaksu
Kannatusjäsenmaksu

50,00EUR / vuosi
25,00EUR / vuosi

Harjoitusmaksut (sisältävät jäsenmaksun):
Temppukoulu
Nassikat
Painikoulu
Painiryhmä
Nousuryhmä
Kuntopaini
Voimailu

200,00EUR / vuosi
200,00EUR / vuosi
275,00EUR / vuosi
300,00EUR / vuosi
350,00EUR / vuosi
200,00EUR / vuosi
100,00EUR / vuosi

Sisarale: Kahden täysin maksavan jälkeen lopuille perheessä -50% alennus.
Vähävaraiset voivat erityisin perustein anoa johtokunnalta alennusta tai vapautusta maksuista.

Yleistä
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja seura on lajiliittojen jäsenyyden kautta sitoutunut
liikunnan ja urheilun yleisiin eettisiin periaatteisiin. Toimihenkilöille ja valmentajille ei makseta palkkaa tai
palkkiota heidän suorittamistaan tehtävistä. Ulkopuoliselle taloudenhoitajalle maksetaan työhuone /
kulukorvaus 50,00EUR / kk.
Seura on kunkin lajinsa valtakunnallisen lajiliiton jäsen.
Erilaisia tukia haetaan toiminnan kehittämiseen.
Seuralla on kaksi jaostoa, painijaosto sekä voimailujaosto.

1. Painijaosto (esiintyy nimellä Järvenpää Wrestling)

Yleistä
Järvenpään Voimailijat on vakiinnuttanut asemansa Painiliiton toimintapisteissä kärkikolmikkoon noin
sadan jäsen seuran joukossa. Kilpailulisenssien määrän laskusta huolimatta toimintapisteitä on saatu
aktiivisesta tuomari- ja ottelujärjestäjätoiminnasta sekä kilpailuidenjärjestämisestä.

Valmennus
Painijaostossa on toimintakauden alkaessa 12 valmentajaa sekä valmentajien apuna toimii 1 – 3
apuvalmentajaa. Valmentajille ei makseta palkkaa, mutta heille maksetaan erikseen päätettävää
kulukorvausta joka ei ylitä SLU:n yleisiä korvausperiaatteita eikä verottajan antamia ohjeistuksia.
Johtokunta nimeää painijaoksen esityksestä toimintavuodelle vastuuvalmentajat painiryhmiin.

Kilparyhmien vastuuvalmentaja päättää ryhmän kilpailu ja leirityssuunnitelmasta. Kilpailusuunnitelmaa
tarkennetaan kunkin kauden aikana.
Kauden tavoitteista tiedotetaan harrastajille sekä lasten vanhemmille.

Harjoitukset
Harjoituspaikkana toimii Liikuntakeskus Piironen osoitteessa Lukionkatu 1 -3, Järvenpää.
Harjoitusvuorot ovat vastuuvalmentajien / valmennusryhmän harjoitussuunnitelman mukaiset. Järvenpään
Voimailijat tekee yhteistyötä muiden lajiseurojen kanssa (mm. JäPS, Haukat, Bulldogs jne.)

Kilpailutoiminta
Kisaryhmien vastuuvalmentajat laativat kilpailuohjelmat. Ryhmien vastuuvalmentaja valitsee ja hän
ilmoittaa painijat kilpailuihin. Nuorimpien tavoitteena on osallistua kuukausittain Symppispaineihin.
Ulkomaankilpailumatkoja ja leirityksiä järjestetään halukkaille ja pyritään tukemaan varojen puitteissa.
Kotimaan kilpailumaksut maksetaan kilpaileville harrastajille taloudellisen tilanteen salliessa valmentajan
päätöksellä.
Henri Seleniuksen ja nousuryhmän kilpailu- sekä leiritoimintaan suunnataan varoja seuralta johtokunnan
päätöksin valmentajien laatimien kilpailu- ja leirityssuunnitelmien pohjalta.

Koulutus
Toimintavuoden aikana valmentajat ja tuomarit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan talousarvion
puitteissa sopiviin koulutuksiin. Nassikka- / nallepainiohjaajiksi sekä painivalmentajiksi pyritään
kouluttamaan lisää henkilöitä. Myös kansalliseen tuomaritoimintaan pyritään saamaan lisää resursseja.

Valmentajaresurssit
Jouni Härkänen, Jukka Hyytiäinen, Jarmo Hyytiäinen, Jarkko Myllylä, Jukka Nieminen, Jarkko Kangasniemi,
Tom Hakola, Henri Selenius, Riku Pynttäri, Konstantin Jasnov, Mika Susi, Harri Virtala

Ottelujärjestäjät
Seuralla on kaksi ottelujärjestäjää; Jarkko Myllyllä (SPL I) sekä Jarkko Kangasniemi (SPL PM)

Tuomaritoiminta
Seuramme tuomarikoulutuksen saaneet henkilöt tulevat osallistumaan kilpailuihin. Periaatteena on, että
seuran osallistuessa kilpailuun on mukana tuomari. Tuomarin matkakulut korvataan SLU:n suositusten
mukaisesti.
Seuran aktiivisina tuomareina toimivat; Miro Sidik Ali (UWW II), Tero Luostarinen (SPL I) sekä Sami Kääpä
(SPL II).

Muu toiminta
Harrastajien vanhemmat pyritään aktivoimaan osallistumaan seuran toimintaan ja varainhankintaan.
Jäsenmaksun maksaneen harrastajan vanhemmat pääsevät maksutta kuntopainiin sekä perjantain
oheisharjoituksiin.

2. Voimailujaosto
Voimailujaoston harrastajamäärä on vakiintunut nykyiselle tasolle. Voimailusalille pyritään saamaan lisää
harrastajia markkinoimalla seuraa sekä kuntosalia. Toimintaan osallistutaan enimmäkseen kuntoilu- ja
harrastusmielellä.
Harjoituspaikkana on Harjulan koulun voimailusali osoitteessa Verkkotie 12, Järvenpää.
Jaoston edustaja pyritään saamaan johtokuntaan, mutta se ei ole jaoston olemassaolon edellytys.
Voimailujaos järjestää myös kahvakuulajumppaa Piirosen painimolskilla.
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Järvenpään Voimailijat ry
Varapuheenjohtaja 2017
Sami Kääpä

