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1. Yleistä 

Yleisurheilujaoston tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikunnan ja urheilun pariin. Lasten 

vanhempia pyritään saamaan mukaan seuratoimintaa ylläpitäviin tapahtumiin, toimitsija- ja 

huoltajatehtäviin sekä osallistumaan erilaisiin liikunta- ja kuntoilutapahtumiin. 

Yleisurheilujaosto pyrkii resurssiensa mukaisesti aktiivisesti ohjaamaan yleisurheilusta 

kiinnostuneita lapsia ja nuoria kehittämään harrastustaan. Lajista kiinnostuneille jaosto antaa 

valmennusapua. 

 Aktiivisia kilpa-urheilijoita jaosto pyrkii avustamaan taloudellisesti osallistumalla leiritys-, kilpailu- 

ja harjoituskuluihin.  

Jaosto pyrkii tekemään yhteistyötä Jyskeen muiden jaostojen kanssa osallistumalla myös näiden 

lajien kilpailu- , harjoitus- ja toimitsijatoimintaan. Jaosto pyrkii edistämään jäsenistönsä välistä 

vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. 

Jaoston tärkeä tavoite on säilyttää paikkakunnalla jo yli 80 vuoden ajan toiminut maineikas 

urheiluseura. 

 

2. Jaoston kokoonpano ja vastuuhenkilöt 

Lehtimäen Jyskeen yleisurheilu toimii yhdistetyn hiihto-, suunnistus- ja yleisurheilujaoston 

alaisuudessa. Yleisurheilulla on oma taloudenpito ja oma puheenjohtaja. Jäseniä tässä 

sekajaostossa on yhteensä 19. Aktiivisia jäseniä yleisurheilujaoston toiminnassa on osa tästä 

määrästä. Yleisurheilujaoston puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Jari Lepistö ja 

nuorisopäällikkönä Marja-Liisa Taipalus. 

 

3. Varainhankinta 

Yleisurheilujaostolla ei ole sellaista jatkuvaa toimintaa, josta tulisi varoja. Jaoston talous perustuu 

emäseura Lehtimäen Jyskeen kautta saatavaan Alajärven kaupungin toiminta-avustukseen. Tämä 

summa on ollut vuodessa 500 – 1000 €. Vuodelle 2011 on budjetoitu avustusta saatavaksi 1000 €. 

Pääyhteistyökumppanin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella jaosto saa myös rahallisen 

korvauksen, jonka arvo on budjetissa 500 €. Jaosto järjestää kesällä urheilukoulun ja Viiskuntakisat, 

mutta näiden tapahtumien tuotto on vähäinen. 

Vuonna 2010 järjestetyn Suomi- Ruotsi maaottelumatkasta tuli hyvää palautetta ja koska 

taloudellinen tulos oli kohtuullinen, tutkii jaosto mahdollisuuksia järjestää matka tapahtumaan 

myös vuonna 2011. 

 

4. Toimintavuoden suunnitellut tapahtumat 

Jaostolla ei ole vuonna 2011 normaalin kilpailutoiminnan lisäksi merkittäviä tapahtumia. Jaoston 

jäsenet osallistuvat tarvittaessa muiden jaostojen toimitsijatehtäviin. 

 

 



5. Tärkeimmät menestystavoitteet 

Huippu- ja kilpaurheilijoita jaosto mahdollisuuksiensa mukaan tukee heidän 

menestyspyrkimyksissään. Tavoitteena on vähintään yksi SM-mitali sekä muutama pm-mitali 

piiritasolla. Sisulisäkilpailuihin pyritään saamaan seuran uusia nuoria kilpailijoita. 

Lehtimäen Jyskeen tavoitteena on vakiinnuttaa paikka Urheiluliiton seuraluokituksessa 

 1. luokan yleisurheiluseurana. 

 

6. Valmennus- ja leirityssuunnitelmat eri ikä- ja lajiryhmille 

Jyskeen urheilijoista yksi on SUL:n korkeimmassa valmennusryhmässä. Kolme muuta urheilijaa on 

saavuttanut A-luokan tuloksen ja heillä on mahdollisuus osallistua Urheiluliiton alueleiritykseen. 

 Hiihto-, suunnistus- ja yleisurheilujaosto on tehnyt päätöksen, että liittojen 

leiriosallistumismaksuista seura korvaa urheilijalle korkeintaan puolet. Urheilijan osallistuessa 

muille leireille maksaa hän kulut itse. Seuran päätösten mukaisesti ei ole mahdollisuutta maksaa 

valmentaja- eikä esim. hierontakorvauksia. 

Seuraa vähintään piiritason kilpailuissa edustavan urheilijan on mahdollista käydä Kuortane-hallissa 

harjoittelemassa, jolloin jaosto maksaa hallimaksun. Nuorten urheilijoiden on mahdollista osallistua 

piirin järjestämiin lajipäiviin, joiden osallistumismaksun jaosto korvaa. 

 

7. Koulutussuunnitelma 

Jaosto pyrkii vuonna 2011 kannustamaan vapaaehtoisia nuoria hankkimaan ohjaajakoulutusta. 

Lähtökurssi kouluttajaksi on Lasten yleisurheiluohjaajakurssi (12 h). Sen jälkeen on mahdollista 

käydä Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi (40 h). Näille kursseille lähteviä seura pyrkii taloudellisesti 

tukemaan. Koulutukseen ei ole kuitenkaan budjetoitu varsinaista määrärahaa vuodelle 2011. 

Tästä ylempiä, esim. Nuorisovalmentajatutkintoa, käsitellään tapauskohtaisesti. Tukea saaneet 

ohjaajat ovat velvoitettuja osallistumaan seuran urheilukoulutyöhön. 

 

8. Urheilukoulun toimintasuunnitelma 

Jaosto on perinteisesti järjestänyt noin 6 – 13-vuotiaille lapsille kesäisin yleisurheilukoulun. Vuonna 

2010 kouluun osallistui 34 lasta. Vuonna 2011 toimintaa tullaan jatkamaan. Toimintakertoja tulee 

olemaan 5 – 8 kertaa. Pyrkimyksenä on saada viime vuoden tapaan koulutetut ohjaajat. Heille on 

tueksi vielä saatava vastuullinen vetäjä. 

 

9. Kilpailutoiminta/järjestettävät kilpailut 

Yleisurheilukoulun yhteydessä tullaan järjestämään leikinomaisesti kilpailuja eri lajeissa. Näissä 

jokainen osallistuja saa tuloksen, jota voi verrata esim. edelliskesän tulokseen. 

Osuuspankin apuna jaosto järjestää elokuussa Hippo-olympialaiset. 

Viiskunta-kisat pyritään järjestämään heinäkuussa, lajit suunnilleen samat kuin 2010. 

Piirin kanssa keskustellaan mahdollisista piirikunnallisista kilpailuista ja niiden ajankohdasta. 

 

10. Viestintäsuunnitelma 

Jaosto käyttää tiedottamiseen paikallislehtien seuratoimintapalstoja, joista ei jaostolle tule kuluja. 

Pyritään yksityiskohtaisempaa tiedottamista tuomaan esille seuran kotisivujen kautta. Esim. jaoston 

kokouskutsut laitetaan aina kotisivuille, samoin kaikki harjoitustapahtumat, kilpailukutsut ja 

tulokset. Jaostojen kokousten päätöksiä saatetaan jäsenten ja urheilijoiden tietoon kotisivujen 

kautta. 


