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       llmajoen Kisailijat ry /                                                              Pöytäkirja 
       Yleisurheilujaosto    

         http://www.ilmajoenkisailijat.fi/yleisurheilu/   
  

 
 

Aika:               Tiistai 24.8.2021 klo 18 

Paikka:           Ilmajoki-hallin kokoustila 

Läsnä:            Heikki Hietaharju (pj), Auli Mäenpää (siht.), Tiina Ketonen, Riia Tuomisto,  
Harri Kiviharju, Laura Talvitie 

Poissa:             Virpi-Latva-Koivisto, Jari Laasanen, Janni Niemelä, Jenny Ekman  

  

1§                   Puheenjohtaja Heikki Hietaharju avasi kokouksen. 

2§                   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3§                  Hyväksyttiin esityslista  

4§                   Kesän kilpailut 

Keskusteltiin menneen kesän kisoista (NYQS; Ilmajoki games, Seuracup II, Kiekko- ja 
moukarikilpailu), ja todettiin niiden menneen hyvin. Urheilijoita oli hyvin liikkeellä. 

 5§                  Talvikauden harjoitukset 

Tiina on hakenut salivuoroja talven harkkoja varten. Temppukerhon vuoro jäi 
hakematta, selvitellään sille sopivaa ajankohtaa ja paikkaa peilisalin ollessa poissa 
käytöstä marraskuun alkuun saakka. Heikki hakee heittoharkkojen salivuoroa 
Koskenkorvan urheilutalolta (ti 18-20). Keskusteltiin myös juoksu- ja hyppyharkoista 
ja päätettiin seuraavasti 

- ma 17-18 yu-koulu (7-11 -vuotiaat) vetäjät varmistuvat myöhemmin 

- ma 18-20 juoksuharkat (yli 12-vuotiaat) Laura Talvitie 

- to 17.30-19 hyppyharkat (7v. alkaen) Laura-Kaisa Aitaneva + Emilia Latva-Koivisto 

Harkkamaksuksi päätettiin 110€ perheen ensimmäisestä lapsesta ja 100€ sisaruksista. 
Temppukerho 60€ (syksy 30€ ja kevät 30€). 

6§                   Seuracupin finaali 

Kisailijat pääsi Seuracupin finaaliin, joka järjestetään Alavudella la 4.9.2021. Seura 
haluaa tarjota urheilijoille yhteisen bussimatkan kisapäivän viettoon, ja siksi matkaa 
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varten on pyydetty tarjouksia bussiyhtiöiltä. Joukkueenkokoajat koittavat saada 
finaaliin mahdollisimman kattavan ja iskukykyisen joukkueen.  

 7§                  Elovena-voimapäivä Herralan koululla 

Herralan koululla vietetään Elovena-voimapäivää torstaina 9.9.2021 klo 7.55-15.00. 
Kisailijoilta on pyydetty päivään vetäjiä, ja on sovittu että T15-urheilijat hoitavat 
asian. Päivä järjestetään vanhalla kentällä, Herralan koulu hoitaa kentän varaamisen. 
Päivän aikana oppilaat tulevat luokittain yleisurheilemaan, 1 tunti/luokka.  

8§ Kauden päätöstilaisuus 

Päätettiin pitää kauden 2021 päätöstilaisuus Palonkylässä Hiihtomaan laavulla la 
18.9.2021 klo 14. Ohjelmassa makkaranpaistoa ja ulkoilua. Kausipalkintona käsipyyhe 
IK:n brodeerauksella. Auli tilaa Logosetistä. 

9§ Muita asioita 

Kunnalta saatiin kilpailutoiminta-avustusta 420€ (kevään maastojuoksut ja avoimet 
sarjakilpailut). 

Yleisurheilujaosto on ollut kesällä kökässä Musiikkijuhlien järjestyksenvalvojina ja 
pysäköinninohjaajina. Palkkio tästä yhteensä 1320€. 

Yleisurheilujaosto on saanut lahjoituksena 1000€, joka on osoitettu etenkin 15-20-
vuotiaiden pika- ja aitajuoksijoiden tukemiseen (kilpailumaksut, valmennus, leiritys, 
urheiluvälineet). Mietittiin mahdollisuutta järjestää Kuortaneella esim. parina 
talvilauantaina leiripäivä, johon hankittaisiin pika-/aitajuoksuvalmentaja pitämään 
treenejä. Tiina selvittää asiaa.  

10§ Seuraava kokous 15.9.2021 klo 18 Ilmajoki-hallin kokoustilassa. 

 11§                Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 

 
 

Heikki Hietaharju                                Auli Mäenpää        
puheenjohtaja                   sihteeri                                            
                                                                                                                

 


