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       llmajoen Kisailijat ry /                                                              Pöytäkirja 
       Yleisurheilujaosto    

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

 
 

Aika:              Tiistai 11.10.2022 klo 19 

Paikka:          Ilmajoki-hallin kokoustila 

Läsnä:           Heikki Hietaharju (pj), Auli Mäenpää (siht.), Eveliina Uimarihuhta, Laura Talvitie,  

Tiina Ketonen, Jenny Haapamäki, Annina Vuorinen, Annina Lehtiniemi ja etänä Riia 
Tuomisto 

Poissa:        Jari Laasanen ja Virpi Latva-Koivisto  

  

1§                 Puheenjohtaja Heikki Hietaharju avasi kokouksen. 

2§           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3§                  Hyväksyttiin esityslista  

4§                 Kauden 2022 päätöstilaisuus 

Kauden päätöstilaisuus järjestettiin sunnuntaina 9.10. Palonkylässä Hiihtomaan 
laavulla. Porukkaa oli mukavasti paikalla. Pm-, am-, SM- ja Seuracup-osallistujat 
palkittiin nimikoiduilla pyyhkeillä. 

5§ Seurateltta 

Kesällä hankittu seurateltta jaettiin hiihtojaoston kanssa puoliksi. Hankintahinta 
puolitettiin ja molemmat jaostot käyttävät telttaa tarpeidensa mukaan. 

6§ Seurakunnan kökät 

 Hautausmaalta poistettiin kesäkukat, kökkä onnistui hyvin.  

7§ Talvikauden harjoitukset 

Temppukerho on alkanut syyskuussa ja muut harkat alkavat suunnitelman mukaan 
syysloman jälkeen. Vetäjät on saatu sovittua ja ilmoittautuminen laitettu nettisivuille. 
Sovittiin että laitetaan ilmoittautumislinkki myös someen ja ryhmiin jakoon. 

8§ Honkalanmäen kentän hankinnat 

Annina L. teki kuntaan Kivimäelle listan Honkalanmäkeen kaivattavista hankinnoista 
ja parannuksista. 

9§ Syysvaellus 
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Annina L. ja Maria järjestivät kaikille yhteisen vaelluksen Santavuorella 1.10., ja 
suunnitelmissa on uusia kohteita.  

10§ Ohjaajien suunnitelmia ensi kauteen 

 Liitteenä Marian tekemä muistio ohjaajien palaverista. 

11§ Nuorten ohjaajien palkkaus 

Päätettiin, että muutetaan nuorten ohjaajien palkka tuntipalkaksi (10€/tunti). 
Käytännössä palkkaus pysyy samana, mutta palkanmaksu helpottuu huomattavasti. 

12§ Talousarvio 2023 

 Tehtiin jaoston talousarvio vuodelle 2023. 

13§ Toimintasuunnitelma 2023 

Tehtiin jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Samalla päivitettiin tehtävien 
jakoa jaoston sisällä: varapuheenjohtaja Eveliina, nuorisovastaava Annina L., kioski 
Annina V. 

12§ Seuraava kokous Ilmajoki-hallin kokoustilassa 23.11. klo 18. 

13§               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10. 

 

 

Heikki Hietaharju                              Auli Mäenpää 

puheenjohtaja                 sihteeri                                                            
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Muistio yleisurheilun ohjaajien yhteispalaverista  3.10.2022 

Paikalla: Eveliina, Veera, Annina, Heikki, Laura ja Maria 

Ajatuksia kesästä: 

• keskustan yu-koulussa liian vähän väkeä. Pidetäänkö jatkossa vain Korvalla? Korvalla tiistaisin ja 
torstaisin? 

• maanatain harkka-ajan ohjaajat kokivat huonoksi, kun kiire töistä ohjaamaan. Mietittiin, jos ensi 
kesänä jaettaisiin sarjakisojen ilmoittautumisvastuuta ja harkat voitaisiin pitää klo 16.30-17.30.  
Ma-harkoissa kävi kuitenkin ihan hyvin treenajia.  

• Sarjakisojen järjestelyihin vahvemmin mukaan yu-väkeä, jotta kisat saadaan edelleen pyörimään. 
Eveliina on yhteydessä Korvan päähän, jotta tiedämme, mitä meiltä toivotaan. Alustavasti toivottu: 
ilmoittaumiseen, tulosten kirjoittamiseen. 

• temppukerhossa ja yu-koulussa oli kesän aikana hyvin väkeä. 
• MiniOlympialaiset tykätty tapahtuma. Jatkokehittelynä siellä voisi olla vielä yhteinen lopetus. Sitä 

kehitellään seuraavalle kerralle, joka tulee olemaan v. 2024 isommassa mittakaavassa, kun mukaan 
suunnitteluun ja toteutukseen haastetaan kaikki vanhat nuorisotiimiläiset. Vuonna 1994 
järjestettiin ensimmäiset MiniOlympialaiset, joten vuonna 2024 juhlistetaan 30v  sitten alkaneen 
perinteen ensimmäistä tapahtumakertaa. Kioskin mukanaolo koettiin hyvänä tapahtumassa.  

Tuleva talven harkkakausi: 

• Tulevan talven harkkakauden ohjaajat tiedossa ja maanantain yu-kouluun apuohjaaja varmistui heti 
kokoontumisen jälkeen.   

• Ilmajoki-hallin keskiviikon vapaalla harjoitteluvuorolla tulee jatkossa olemaan ohjaaja paikalla. 
Ohjaajat vuorollaan ovat siellä ja auttavat urheilijoita treenien toteutuksessa. Annina tekee 
kiertävän listan ohjaajista.  

• Talven yu-koulussa pyritään järjestämään eri vaiheessa oleville urheilijoille kehittymiselle 
edellyttävää treeniä.   

• Ilmajoki-hallille sisäheittovälineitä 
• Syksylle vielä mietinnässä toimitsijoiden kiitosilta Kalajaisiin. Ajatuksena liikuntahetki pururadalle, 

saunominen ja makkaranpaistoa nuotion äärellä. Heikki selvittelee tätä.  
• joulun välipäiville harkkapäivät tai/ja treenipäivä Kuortanelle (28.12. tai 29.12.) Täytyisi varata 

pikimmiten, jos tähän päädytään! 
• vauhdittomat yu-kisat 
• Ominaisuuskartoitustestausta harkoissa. Heti syksyllä ja kevätpuolella uudelleen.  
• yhteistyötä muiden jaostojen kanssa? Voisiko järjestää yhteistreenejä? Kuka selvittelisi tätä? Mihin 

jaostoihin oltaisiin yhteydessä? 

Ensi kesä: 

• toukokuulle alakouluille koulukäyntejä yläasteikäisten yleisurheilijoiden toimesta. Maria selvittää 
yläasteen rehtorilta, voivatko olla esim. viimeisellä viikolla koulupäivän aikana näitä käyntejä 
toteuttamassa.  

• seuracupin kisoja varten toukokuulle (yu-viikolle) seuracup-harjoitus, jossa pääpaino ensimmäisen 
cup-kisan lajeissa. Yhteishengen kohotusta isolla treeniporukalla. Seuracup-joukkueeseen yritetään 
miettiä urheilijoita erityisesti P13 ja T11 sarjoihin. Kannustetaan mukaan yu-toimintaan uusia 
urheilijoita. 

• yhteisharjoittelua eri lajiryhmille: kisaaville urheilijoille tavoitteellista tekemistä (yhden-kahden lajin 
treenit koettiin hyvinä, jolloin keskityttiin ko.lajiin) 

• perheliikuntapäivä: jos sellainen järjestetään, heti ollaan menossa mukaan. (Annina tiedustelee, 
onko sellaista suunnitteilla.) 
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• välinehankintoja mietinnässä: laidunalueelle omia heittovälineitä, Korvan kentälle olisi toiveena 
saada lukollinen avainkoodirasia kentän varaston seinään, pituushyppylaatikkoon 
käyttötarkoitukseen soveltuvaa hiekkaa, pieniä kisaseipäitä, uudet lähtötelineet 

• keskusteltiin sisumaastojen hakemisesta. Pidettäisiinkö ne Kalajaisissa? Mietittiin myös, miten 
ajanotto saataisiin näppärimmin hoidettua. Yhteistyötä hiihtojaoston kanssa? 

• ensi syksyllä suunnitteilla kauden päätöstapahtuma Kalajaisiin yöleirinä. Suunniteltaisiin 
liikunnallista ohjelmaa ja yhteispelejä ja –leikkejä ulkona ja sisällä. 

• Edellisessä muistion  (olisiko vuodelta 2017?) mukaan Heikki oli ehdottanut Sul:n kanssa 
yhteistyössä tehtävää ”opetusvideota” sarjakisojen järjestelyistä: ennen, tapahtuma-aikaan ja sen 
jälkeen. Ottaisiko joku yhteyttä asian tiimoilta Tapioon? 

• pidettäisiinkö aikuisille yu-kisat, joissa ei vaadita yu-lisenssiä? Mahdollisesti vähän myös välineitä 
keventäen? Kenties 7-ottelu miehille naisten välineillä ja naisille lasten? 

 
  

 

 

 


