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1. JOHDANTO
Johtokunta suunnittelee jaostojen kanssa kauden 2017 toiminnan
Sääntöjen mukaisesti seuran syyskokous hyväksyy suunnitelmat.
2. JOHTOELIMET
Johtokuntaan kuuluvat yhdeksi toimintavuodeksi valittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kahdeksi toimintavuodeksi valittavat kuusi varsinaista jäsentä ja
kuusi varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet ovat
erovuorossa vuosittain.
Jaostot:
- yleisurheilujaosto
- luistelujaosto
- hiihtojaosto
- kuntojaosto
Johtokunta valitsee tarvittavat toimitsijaryhmät.
3.

JÄSENISTÖ
Seuran jäsenmäärää pyritään kasvattamaan johtokunnan aktiivisella toiminnalla
ja ajantasaisella tiedotuksella.

4.

KOKOUKSET
Johtokunta kokoontuu vuodessa 6–8 kertaa.
Johtokunta huolehtii sääntöjen edellyttämien kokousten pitämisestä.

5.

TOIMIPAIKAT
Seuran kokoukset pidetään yhteistyökumppanien ja kaupungin tiloissa.

6.

KOULUTUS
Seura pyrkii joko itse järjestämään esimerkiksi kilpailutuomarikoulutusta
tai osallistumaan muiden seurojen koulutustilaisuuksiin.

7.

KILPAILUT JA KUNTOLIIKUNTA
Kunto-Pirkat järjestää vuonna 2017 kuudet Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut:
perinteisen hiihtotyylin sprintit ja pitkät matkat (21.–22.1.), pikaluistelut (18.2.),
halliottelut (2.4.), tiekympin (3.9.) sekä syyskuussa samana päivänä rullahiihdot ja luistelut sekä tiekävelyt.
Kunto-Pirkkojen hiihto-, luistelu- ja yleisurheilujaostot järjestävät kansallisia kilpailuja
ja urheilijat osallistuvat itsenäisesti kansallisiin kilpailuihin.
Seuran jäseniä osallistuu vuonna 2017 hiihdon, luistelun ja yleisurheilun SMkilpailuihin sekä yleisurheilun EM-kilpailuihin.
Kilpailukalenteri julkaistaan jäsenlehdessä ja seuran internetsivuilla
(www.kuntopirkat.fi).

Lisäksi seura järjestää:
- aikuisten urheilukouluiltoja
- touko–elokuussa johdettuja yleisurheiluharjoituksia
- talvella yhdet hallikilpailut Pirkkahallissa
- Bruunon kisat kesä-heinäkuussa
Kuntoliikunnan osuutta toiminnassa pyritään lisäämään.
8.

TIEDOTUS
Sisäisen tiedottamisen selkärankoja ovat seuralehti Kuntopirkkalainen ja kotisivut
(www.kuntopirkat.fi), mukaan lukien Facebook.
Ulkoisen tiedottamisen tärkein kanava on seuran kotisivut. SM-kilpailukutsut ja
Bruunon kisat -kilpailukutsu julkaistaan lisäksi SAULin Ikiliikkuja-lehdessä ja SAULin
verkkosivuilla.
Tiedottamiseen käytetään myös Aamulehden Seurat- ja Menot-palstoja.
9.

EDUSTUKSET
Kunto-Pirkat ry on Hämeen Liikunta ja Urheilun, Hämeen Seudun Yleisurheilun,
Suomen Aikuisurheiluliiton ja Suomen Luisteluliiton jäsen.
Yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa pyritään lisäämään.

10. TALOUS
Seuran suurimmat menot aiheutuvat kilpailutoiminnasta: suurimmat erät ovat
kuljetus- ja majoituskuluja. Muita isoja kilpailukuluja ovat SM-kilpailujen
ilmoittautumismaksut ja Kunto-Pirkkojen järjestämien SM-kilpailujen SAUL-mitalit.
Tulot muodostuvat jäsenmaksuista, kilpailumaksuista, yritystuista,
kaupunginavustuksesta ja satunnaisista tuloista.
11. YHTEENVETO
Johtokunta toivoo ja myös uskoo, että onnistumme tulevanakin vuonna säilyttämään
paikkamme Suomen Aikuisurheiluliiton parhaana seurana.
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