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YLEISURHEILUJAOSTON KOKOUS 1/2019 
        
Aika: Maanantai 4.3.2019 klo 17:30 

Paikka: Espoon Tapioiden toimisto 
 

   
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Kokous avattiin klo 17:36. Läsnäolijat Mari Kälkäinen (pj), Matti Hakala, 

Susanna Lintula, Raimo Paakkala, Ville Lepistö, Simo Kaleva, Kirsi Ahonen, Toni 
Sisso ja Harri Lammi (siht). Jani Lehtinen oli läsnä Skypen kautta. Simo K 

kutsuttiin mukaan uutena jäsenenä edustamaan Espoonlahden heittokisoja. 
Mukana myös kutsuttuna seuran pj Esko Kuha. 

 
2. Edellisen kokouksen 28.1.2019 pöytäkirja 

Todettiin, että pöytäkirjasta korjataan kohta edustukset muissa elimissä: Mikko 

Friman ei ole tällä hetkellä valtakunnallinen maalikamerakouluttaja. 
Hyväksyttiin pöytäkirja tämän muutoksen kanssa.  

 
3. Ajankohtaista 

* Hallimenestys: Liitteenä. Todettiin, että verrattuna aikaisempiin vuosiin   

menestys on tänä vuonna ollut hyvä. 
* Onnittelukortit: Lähetetään kaikille hallikisojen mitalisteille. 

* Johtokunnan terveiset: Todettiin, että strategiatyö seurassa jatkuu 
aktiivisena. Kalevan Kisoja 2022 ei haettu EsboIF:n kanssa Leppävaaran 
halliprojektin liittyvien aikataulujen epävarmuuden takia. Seuran nettisivujen 

päivitystä varten ei ole budjettia tälle vuodelle, tällä hetkellä etsitään seuralle 
kokonaisvaltaista ylläpitäjää koko someviestintään. Liikuntaetusetelin 

vastaanottaminen seuralle – Harri L selvittää lisää infoa ja tiedottaa Esko K:a.  
Seuran yhteiskäytössä olevien urheiluvälineiden hankinnat – pyritään saamaan 
hankinnat suunnitelmallisemmaksi sekä kerättyä tieto, mitä on edellisinä 

vuosina hankittu/käytetty budjetoinnin helpottamiseksi ja seurantaan. Jatkossa 
kaikki terveiset johtokunnalle menevät Mari K kautta. 

* Läpikäytiin urheilijoiden terveystilannetta, joka näyttää tällä hetkellä olevan 
hallinnassa. Keskusteltiin kilpailuista poisjäänneistä ja päätettiin, että jatkossa 
SM-kisoista poisjäänneistä täytyy ilmoittaa vp:lle ja Janille heti kun sairaus 

ilmenee.  
 

4. Yleisurheilujaoston tiimien raportit ja esitykset 
• Nuorisotiimi: TIJG ilmotilanne 70-80 urheilijaa, viestijoukkueita lähes 20. 

Valmentajia lähtee mukaan tarvittavaa määrä. Ei muuta infottavaa.  

 
• Valmennustiimi: Aitaklinikka käynnistynyt, Korkeusklinikka käynnistyy parin  

viikon päästä 23.3. Keskusteltiin maanantain yhteisharjoitusvuorosta 
EsboIF:n kanssa ja todettiin, että siellä on aikuisia läsnä, vaikka seurojen 
kesken on sovittu, ettei näin olisi – Esko K keskustelee asiasta EsboIF:n 

kanssa.  
 

• Kilpailu- ja toimitsijatiimi: Seuraava kilpailut, jossa seuralla tehtäviä on 
Helsy-hallit 16.-17.3., josta vielä puuttuu lauantain osalta tehtäväjaot.  
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2-tason tuomarikursseja pidetty yksi, läsnä 2 henkilöä. Seuraava kurssi 
23.3. ja toukokuulla pidetään vielä yksi (pvm auki). Kesän kisojen osalta 
valmennusryhmille mennyt ohjeistusta kahdesta ns pakollisesta 

toimitsijavuorosta (Tapiot games ja Motonet) – ei ole tullut palautetta siitä. 
 

• Aikuisliikuntatiimi: Uutena ryhmä alkaa Tekniikkaryhmä, mukaan mahtuu 16 
henkeä. Tälle on ollut kysyntää. Myös uutena ryhmänä on Juoksuklubin 
kesätreenit, johon todennäköisesti osallistuu nykyisiä klubilaisia. Tiimi on 

valmis järjestämään Hanikan maastot, päivämääräksi sovittiin 2.5..  
 

5. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudelle 2019 
Liitteenä – nämä infotaan ensi tilassa valmentajille sekä laitetaan seuran 

sivuille.  
 

6. Vuoden 2019 kisat ja järjestelytilanne 

Tapiot Games ja Motonet GP etenee hyvässä mallissa, johtavat toimitsijat on 
nimetty ja vahvistettu. Seuran järjestämien kaikkien kilpailuiden tilavaraukset 

on tehty ja varmistettu. Espoonlahden heittokilpailut on haettu ja myönnetty. 
Keskusteltiin seuran yhteistyökumppaneiden hankintaprosesseista. Päätettiin 
yrittää koota seuran jäsenten vanhemmista ryhmä, joka kehittäisi erilaisia 

toimintamalleja, miten yhteistyökumppaneita lähestyttäisiin, sekä edistäisi 
liideihin johtavia markkinointitoimia. 

 
7. Kesäkauden avaustilaisuus 

9.5. klo 18, paikka Otaniemi. Tiedotus per heti jäsenistölle ja valmentajille. 

 
8. Sisäisen tiedottamisen parantaminen 

Keskusteltiin siitä, miten parannetaan tiedon kulkua seuran sisällä, ongelmia on 
ollut mm. Otahallin poikkeavien ja/tai peruutettujen vuorojen tiedottamisessa, 
erilaisten tapahtumien tiedottamisessa sekä yleisellä tasolla tiedottamisen 

määrästä (jossain asiassa lähtee liikaa tiedotteita, jossain asioissa liian vähän). 
Päätettiin, että kaikista harjoitusvuoroihin liittyvistä poikkeamista tulee 

tiedottaa heti kaikille valmentajille – vastuu toimiston porukalla. Yleisellä tasolla 
jatketaan keskustelua tiedottamisen kehittämisestä tulevissa kokouksissa. 

 

9. Muut mahdolliset asiat 
Seura-asuihin tulossa muutoksia kevään aikana, ja vanha mallisto tullaan 

myymään edullisemmin. Asiasta tiedotetaan heti kun mahdollista jäsenistöä.  
 
Esko K lähettää kaikille jaoston jäsenille tiedoksi SUL:n 

mestaruuskilpailusääntöjen muutosehdotukset kommentoitavaksi. 
 

   11. Kokouksen päättäminen  
         Seuraava kokous 8.4. klo 17:30 
 

         Kokous päätettiin klo 19:50 
 

Vakuudeksi 
 

 
Mari Kälkäinen   Harri Lammi 


