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JOHDANTO
Viipurin Urheilijat on perustettu Viipurissa 1918. Seura jatkoi toimintaansa vuodesta 1945 lähtien Helsingissä, eikä alkuperäistä nimeä ole koskaan muutettu. VU on aina ollut poliittisesti sitoutumaton urheilujärjestö. Seura on koko toimintansa ajan säilyttänyt asemansa vahvana ja menestyksekkäänä yleisurheiluseurana. Viipurin Urheilijat järjestää toimintaa yleisurheilussa lapsista aikuisiin. Seuran toiminta-alueet ovat
lasten- ja nuorten urheilukoulutoiminta, aikuis- ja kilpaurheilutoiminta, kilpailuiden ja tapahtumien tuottaminen sekä massatapahtumien järjestäminen.
Viipurin Urheilijoiden päättävä elin on vuosikokous, joka valitsee seuralle hallituksen. Hallituksen jäseniä
ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri sekä eri jaostojen edustajat. Seurassa toimivat seuraavat
jaostot: nuoriso-, valmennus-, kilpailu-, massa-, talous- sekä vanhempainjaosto. Seurassa on osapäiväinen
toiminnanjohtaja ja osapäiväinen valmennuspäällikkö.
Viipurin urheilijat on ensisijaisesti kilpaurheiluseura, jonka toiminta-ajatuksena on kasvattaa seuran
omista nuorisourheilijoista kansallisia ja kansainvälisiä huippu-urheilijoita. Seuran visiona on olla Suomen paras kasvattajaseura vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteena on tarjota laadukasta ohjattua yleisurheilutoimintaa nuorille. Tavoitteena on myös säilyttää sinettiseura-asema, joka on osoitus laadukkaasta lasten
ja nuorten toiminnasta ja asiainmukaisesti hallinnosta.
Viipurin Urheilijat viettää 100-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018 ja juhlavuoden on määrä näkyä useammassa
seuran järjestämässä tapahtumassa vuoden aikana. Juhlavuosi huipentuu 8.12.2018 järjestettävään 100vuotisjuhlaan Karjala-talolla.
Seuran toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
Urheilullisuus:
Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan joko kuntourheilun tai huippu-urheilun merkeissä.
Yksilöllisyys:
Valmennusohjelmat laaditaan vastaamaan yksilön tarpeita ja tavoitteita huomioiden kasvun ja kehityksen
vaiheet.
Yhteisöllisyys:
Ryhmässä harjoittelu kasvattaa urheilijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opitaan arvostamaan toisia
urheilijoita ja muita toimijoita urheiluyhteisössä.
Eettisyys:
Seurassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä. Urheilijat saavat ikävaiheeseen soveltuvaa antidopingkasvatusta. Ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehditaan valmennuksen
laadun ja turvallisuuden lisäämiseksi. Toiminta perustuu suvaitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja moniarvoisuuteen.
Laadulliset tavoitteet vuodelle 2018:
• Seuran valmennusjärjestelmän kehittäminen vastaamaan nykypäivän haasteisiin
• Yhteishengen ja yhteisöllisyyden korostaminen sekä uusien seuratoimijoiden aktivoiminen
• Seuran toimintalinjan ja toimintamallien selkeyttäminen sekä toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen
Tulokselliset tavoitteet 2018:
• Seuraluokittelussa 20 parhaan joukossa säilyminen
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•

20 uutta toimitsijaa ja 10 uutta tuomaria

NUORISOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Nuorisojaoston muodostavat nuorisotoiminnasta vastaavaa hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja sekä junioriryhmien ohjaajat. Nuorisojaoston päätehtävät ovat lasten ja nuorten ympärivuotisen yleisurheilukoulutoiminnan ja kesäurheilukoulun järjestäminen. Toiminnanjohtaja vastaa urheilukoulujen toiminnasta, ja
ohjaajat suunnittelevat omien ryhmiensä harjoittelun toiminnanjohtajan ohjeiden mukaisesti.
Seura järjestää seurakilpailuja, joissa vanhemmat ja ohjaajat avustavat toimitsijoina. Hallitus päättää järjestetäänkö toimintavuoden aikana edelliskauden mukaan kaikille avoimet Silja Line seurakisat. Seura noudattaa sille myönnetyn Nuori Suomi sinettiseura-statuksen mukaista toimintamallia.
Seuraavia kohtia halutaan painottaa toiminnassa:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Harrastajamääriä kasvatetaan hallitusti niin, että ohjauksen ja valmennuksen korkea laatu säilyy.
Ohjaajien perehdytyksessä korostetaan kasvatusvastuuta, lapsien urheilullista innostamista ja harjoitusten monipuolisuutta sekä tehokkuuden lisäämistä. Ohjaajia kannustetaan ja ohjeistetaan kouluttautumaan seuran koulutussuunnitelman mukaisesti.
Pelisääntökeskustelut käydään kaikissa ryhmissä ja sääntöjä kerrataan säännöllisin väliajoin.
Vanhempia aktivoidaan mukaan lasten harrastukseen ja heille tiedotetaan lasten omatoimisen liikkumisen tärkeydestä.
Lasten urheilullista kehitystä ja innostusta seurataan ja lapset sijoitetaan heidän kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin.
Seurataan vuonna 2016 toteutetun urheilukoulu-uudistuksen toteutumista ja tehdään tarvittavat
muutokset.
Nuorten kasvu SM-kilpailuikäiseksi, siihen liittyvä valmennuksen suunnittelu/kulujen huomiointi.
Laaditaan toimintasuunnitelma 16+ ikäisten nuorisovalmennusryhmien toteutuksesta.
Pyritään toteuttamaan laaditut suunnitelmat 16+ valmennukseen.
Toimintavuoden keskeinen painopistealue on junioreiden urheilullisen menestyksen parantaminen.
Tätä seurataan SM-kisojen, Helsyn kisojen, Seuracupin, SUL:n Nuorisotoimintakilpailun ja luokkarajojen perusteella.
Kaudella 2018 seuran aikuisurheilijat vierailevat harjoituksissa ja osallistuvat 1-2x harjoitusten vetämiseen. Kilparyhmille nimetään kummiurheilijat, joille nimetään oma ryhmä, jonka treeneissä
urheilijat vierailevat vuoden aikana. Kummiurheilijoille ja heidän ryhmilleen pyritään myös järjestämään muuta yhteistä ohjelmaa.
Kaudella 2018 jatketaan vanhempainjaoston aktivoimista nuorisotoiminnan tukemiseksi.

Kilpailuissa käyville junioreille järjestetään keväällä seuraleiri Pajulahden urheiluopistolla. Leirin on pääosin
omakustanteinen, mutta seura vastaa ohjaajien kuluista ja mahdollisesti kuljetuksista. Vuoden 2018 kauden
palkitsemistilaisuus järjestetään seuran 100-vuotisjuhlan yhteydessä 8.12.2018.
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1.1 Junioreiden yleisurheilutoiminta
Viipurin Urheilijat noudattaa Suomen Urheiluliiton Yleisurheilukonseptia ja Nuori Suomi sinettiseuraperiaatteita: 5–6-vuotiaille Liiku ja leiki, 7–13-vuotiaille varsinainen yleisurheilukoulu. Lisänä
tähän seura tarjoaa harrasteryhmiä +13-vuotiaille sekä kilparyhmät iän ja lajipainotuksen mukaan.
Yleisurheilukoulussa harjoitellaan tasapuolisesti eri yleisurheilulajeja ikäryhmälle sopivalla tavalla sekä leikitään ja pelaillaan osana lämmittelyjä. Pojat ja tytöt harjoittelevat samoissa ryhmissä, ja osana yleisurheilukoulutoimintaa opetellaan myös toimimaan sääntöjen mukaan tasavertaisesti ja turvallisesti ryhmässä,
parin kanssa ja itsenäisesti. Harrasteryhmäläisten toiminta mukailee edelleen urheilukoulukonseptia. Ryhmiin jako tapahtuu iän, harrastuksen keston (aloittavat ja jatkavat) ja kilpailullisen menestyksen mukaan
(kilparyhmät). Juniorit harjoittelevat 1-5 kertaa viikossa omien ohjaajiensa johdolla.
2016 perustetut nuorisovalmennusryhmät jatkavat toimintaansa yhtenä ryhmänä. Nuorisovalmennusryhmässä harjoitellaan henkilökohtaisen valmentajan tekemän suunnitelman mukaisesti neljästä viikkoharjoituskerrasta ylöspäin mutta edelleen korostetaan yhteisharjoitusten merkitystä.
Seuran tavoitteena on myös kasvattaa osasta nuorisourheilijoista kansallisia ja kansainvälisiä huippuurheilijoita. Hauskan ja monipuolisen harjoitustoiminnan tavoitteena on antaa perusvalmiudet myöhemmin
tapahtuvan harjoittelun ja kilpaurheilu-uran jatkamiselle ryhmästä riippumatta. Seura tarjoaa mahdollisuudet tavoitteellisen urheiluun.

1.2 Kesäurheilukoulu
Hallitus päättää kesäurheilukoulun jatkosta. Kesäurheilukoulu on järjestetty kesäkuussa koulujen kesäloman alettua ja se on tarkoitettu 5–13-vuotiaille. Kesäurheilukoulutoiminnassa hyödynnetään lähiliikuntakenttiä. Tällä tavoin mahdollisimman moni lapsi pystyy harrastamaan yleisurheilua, ja harrastajamääriä
saadaan kasvatettua. Kesäurheilukoulussa tutustutaan yleisurheilulajeihin ikäluokalle sopivalla tavalla ja
pelaillaan ja leikitään monipuolisesti.

1.3 Kilpailutoiminta
Lapsia kannustetaan osallistumaan kilpailutoimintaan, mutta seurassa voi harrastaa yleisurheilua myös
osallistumatta kilpailuihin. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa pyritään korostamaan osallistumista monipuolisesti useisiin eri lajeihin ja seuraamaan erityisesti omaa kehitystään. Seura järjestää niin halli- kuin
ulkoratakaudella omia seurakisoja, joissa on helppoa ja turvallista harjoitella kilpailemista vanhempien toimiessa kisatoimitsijoina ja ohjaajien opastaessa alkulämmittelyissä ja suorituspaikalla toimimisessa.
Sekä halli- että kesäkaudella kilpailuja järjestetään vähintään kahdesti. Hallitus päättää kaikille avointen
Silja Line seurakisojen järjestämisen jatkosta. Hallitus päättää myös Lions Club Helsinki Soihtujen kanssa
useampana vuonna järjestetyn Syyskipinä-tapahtuman jatkosta ja mahdollisista kehityssuunnitelmista.
Lapsia kannustetaan osallistumaan Minimarathonille ja sitä kautta myös vanhempia mukaan toimitsijaksi
HCRD-tapahtumaan. Seura järjestää Vuosaaressa kauden 2018 tapaan kansalliset kilpailut, jossa on myös
juniorisarjat. Myös Toukokuun kisoissa, jotka vuonna 2018 ovat Viipurin Urheilijoiden 100vuotisjuhlavuoden juhlakilpailut, on juniorisarjat.
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Muita junioreille tarkoitettuja kilpailuja ovat pääasiassa piiri- ja aluemestaruuskilpailut, Seuracup, Youth
Athletics Games, Tampere Indoor Junior Games, SM-viestit, SM-kilpailut sekä muut lähialueen halli- ja ulkoratakilpailut. Seura maksaa SM-, PM-, AM-kilpailujen sekä Seuracupin osallistujamaksut. Muiden kilpailujen
mahdollisesta korvaamisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti, mutta pääsääntö on, että muut kilpailut
ovat omakustanteisia. Seuran omista kilpailuista ei peritä maksua. Mikäli kilpailussa on useampia osallistujia
seurasta, ohjaajia pyritään saamaan kilpailuihin tarpeen mukaan.

1.4 Ohjaajakoulutus
Toiminnanjohtaja organisoi ohjaajien koulutusta. Koulutussuunnitelma noudattaa Suomen Urheiluliiton
ohjaajakoulutusjärjestelmää. Varsinkin ylemmillä tasoilla hyödynnetään Suomen Urheiluliiton, EteläSuomen Liikunnan ja Urheilun, Helsyn ja Valon järjestämiä kursseja ja koulutuksia. Tavoitteena on, että
kaikki lasten ja nuorten ohjaajina toimivat suorittavat vähintään yleisurheilututkinnon (aiemmin lasten
yleisurheiluohjaajakurssin). Seura tukee mahdollisuuksien mukaan ohjaajien ja valmentajien koulutusta.
Tavoitteena on parantaa ohjaajien yleistä osaamistasoa sekä lisätä lajiosaamista nuorten valmennuksessa.
Toimintavuotena kartoitetaan myös seurassa olevat muut valmennusresurssit (lajiklinikkamahdollisuudet,
erikoisvalmennus).

1.5 Viestintä
Viestinnässä käytettään useita eri kanavia: sähköpostia, nettisivuja, Facebookia, Instagramia, Nimenhuutoa,
harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa tapahtuvaa tiedottamista sekä vanhempainiltoja. Käyttöön on otettu
myös Whatsapp-ryhmiä, joissa infotaan harjoitusten sisällöistä ja kellonajoista.
Näitä kaikkia uudistetaan jatkuvasti ja selvitetään ennakkoluulottomasti myös muiden uusien ja nuorison
suosimien viestintämuotojen hyödynnettävyyttä seuratoiminnassa. Vanhemmille lähetetään kuukausittain
sähköpostitse junnutiedote, joka julkaistaan myös nettisivuilla. Seurahenkeä kohotetaan tiedottamalla junioreiden urheilullisesta menestymisestä, tapahtumista sekä harjoituksista. Viestinnässä korostetaan selkeyttä, nopeutta, avoimuutta ja positiivisuutta. Toiminnanjohtaja johtaa ja koordinoi viestintää, jotta vältetään virheellistä ja ristiriitaista informaatiota.

Viipurin Urheilijat ry
Toimintasuunnitelma 2018

4

2 VANHEMPAINJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Vanhempaintoiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni urheilevan lapsen ja nuoren vanhempi
tulee jollain tavalla mukaan seuran toimintaan. Siihen on useita mahdollisuuksia: avustaminen harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä, toimitsijatehtävät kilpailuissa ja massatapahtumissa, ehdottamalla parannuksia
seuran toimintaan ja ideoimalla uusia toimintamuotoja. Vanhempaintoiminta on myös hyvä tapa tutustua
muihin vanhempiin ja lasten kavereihin sekä vaikkapa luoda lenkkiporukoita ja muita treeniryhmiä oman
kunnon ylläpitämiseen.

Jotta lasten harjoitusmaksut voidaan pitää kohtuullisina ja kaikilla lapsilla säilyy mahdollisuus harrastaa
yleisurheilua, seura tarvitsee säännöllistä tulovirtaa massatapahtumista. Niiden onnistuneet järjestelyt
edellyttävät, että saamme riittävästi toimitsijoita tapahtumiin. Toimintavuoden 2018 tavoitteena on, että
yleisurheilukoululaiset ja heidän vanhemmat osallistuvat aikaisempaa enemmän massatapahtumien järjestämiseen. Jo aikaisempinakin vuosina lukuisat lapset ja vanhemmat ovat innokkaasti olleet mukana tapahtumissa. Mukana on kuitenkin paljolti ollut samoja henkilöitä. Tavoitteena on, että tehtävät jakaantuvat
aikaisempaa tasaisemmin ja laajemmalle. Vuonna 2018 yhtä harjoitusryhmissä harjoittelevaa lasta kohden
perheellä on velvoite osallistua toimitsijatehtäviin kerran kauden 2017-2018 aikana. Hallitus arvioi uudesta
käytännöstä saatuja kokemuksia ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta.
Vanhemmille järjestetään tarvittaessa toimitsija- ja valmennuskoulutusta.
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3 VALMENNUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Valmennusjaoston toimintakenttään kuuluvat seuran huippu-urheilutoiminta, seuran valmennustoiminta ja
seuran nuorisotoiminta 16-vuotiaista ylöspäin. Valmennusjaoston muodostavat kaudella 2018 vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, seuran A-luokan urheilijoiden valmentajat, seuran
nuorisovalmennusryhmän valmentajat sekä muut hallituksen nimeämät jäsenet.
Tavoitteena kaudelle 2018 on aktivoida jaoston toimintaa ja kasvattaa yhteishenkeä. Valmennusjaoksen
tarkoituksena on kokoontua kauden aikana useamman kerran. Yhteishenkeä pyritään kasvattamaan järjestämällä VU-LUM -halliottelun jälkeen yhteistä ohjelmaa urheilijoille ja valmentajille. Samoin tavoitteena on
järjestää yhteisiä tilaisuuksia keväällä ja syksyllä. SM-kisojen yhteydessä on hyvä mahdollisuus ideoinnille ja
tavoitteiden seurannalle.
Seuraluokittelussa tavoitteena on nostaa sijoitusta vuoden 2017 19. sijasta ja Kalevan Maljassa kauden
2018 tavoite on nousta 20 parhaan joukkoon. Ulkoratakaudella 2018 SM-kisoista tavoitteena on kuusi
mitalia yleisestä sarjasta ja kolme mitalia nuorten sarjoista. Viestijuoksun SM-kilpailuihin tavoitteena on
saada miesten yleiseen sarjaan joukkue kaikille matkoille, naisten sarjassa puolestaan mahdollisimman
moneen viestiin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seuran kärkiurheilijoiden pysymistä terveenä ja satsausta erityisesti SM- ja aluemestaruuskilpailujen viesteihin.
Jaosto pyrkii kartoittamaan vuoden aikana jokaisen seuran urheilijan valmentajan koulutustason ja tarvittaessa ohjaa täydennyskoulutukseen. Seura tukee valmentajien koulutuksia ja seminaareja vuosittain hallituksen vahvistamalla tavalla. Kauden aikana on tarkoitus kehittää keinoja tukea seuran valmentajia ja urheilijoita valmennustyössä entistä enemmän. Tarvittaessa valmennusjaosto auttaa urheilijaa valmentajan hankinnassa.
Kauden aikana pyritään kehittämään ja laajentamaan seuran tarjoamia tukipalveluja sekä kehittämään
kannustejärjestelmä aktiivisesti seuran toiminnassa mukana oleville. Tavoitteena on saada seuran kautta
keskitetyt sopimukset mm. lääkäri-, hieronta- ja fysikaalisten palveluiden osalta. Urheilijoiden, valmentajien
ja seuran välistä yhteydenpitoa pyritään lisäämään.
Valmennusjaosto huolehtii SM- ja aluemestaruuskisailmoittautumisista sekä kisajärjestelyistä seuran edustajien osalta. Jaosto valitsee vastuuvalmentajat kaikkiin SM-tason kilpailuihin sekä laatii hallitukselle listan
muista SM-tason kisoihin tarvittavista joukkueen johdon henkilöistä. Jaoston tehtävänä on täsmentää ja
kehittää seuran valmennusjärjestelmää vuosille 2017-2019. Seuran toiminnanjohtaja huolehtii tiedon kulusta urheilijoiden, valmentajien sekä seuran hallituksen välillä ja pitää ajan tasalla urheilijoiden perustiedot
urheilija- ja valmentajarekisterissä.
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4 KILPAILUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Kilpailujaosto koostuu hallituksen nimeämästä vastuujäsenestä, toiminnanjohtajasta, seuran koulutetuista
tuomareista, sekä muista aktiivisesti kilpailutoiminnan kehittämisessä mukana olevista avainhenkilöistä.
Jaosto suunnittelee, koordinoi ja järjestää seuran kilpailutoimintaa tekemällä yhteistyötä seuran ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi jaosto vastaa seuran järjestämien kilpailujen kenttä- ja laitevarauksista,
sekä seuran toimitsija- ja tuomarikoulutuksesta. Jaosto kokoontuu suunnittelu- ja ideointikokouksiin vuosittain 4-6 kertaa ja lisäksi tarpeen mukaan. Jaoston jäsenet osallistuvat seuran ja piirin järjestämiin kilpailutapahtumiin.
Vuoden 2018 aikana jaosto keskittyy parantamaan olemassa olevia seuran kilpailuja ja niihin liittyvää kilpailutoimintaa. Erityisesti kilpailujen osanottajamääriä pyritään kasvattamaan kohdistetuilla kilpailukutsuilla
valituille seuroille ja yksittäisen lajin urheilijoille. Kisajärjestelyjä ja kenttätoimintaa kehitetään toimivammiksi, toimitsija- ja tuomarirekisteriä laajennetaan, yleisöystävällisyyttä kehitetään kahviotoiminnan parantamisella sekä kisatunnelmaan panostamisella. Seuran omia urheilijoita aktivoidaan paremmin mukaan
kilpailutoimintaan ja seuran järjestämissä kisoissa huomioidaan omien urheilijoiden lajipainotukset sekä
kilpailusuunnitelmat.
Toimitsija- ja tuomarikursseja järjestetään tulevan vuoden aikana useita tasolla 2. Lisäksi jo kortin omaaville
henkilöille pyritään järjestämään jatkokoulutusta ohjaamalla heidät piirin järjestämään tason 3 verkkokoulutukseen. Yleisurheilukoulun lasten vanhempien aktivointiin panostetaan enemmän kutsumalla heidät
aktiivisemmin osaksi kilpailutoimintaa. Toimitsija- ja tuomarikoulutus suunnitellaan järjestettäväksi pääosin
lasten harjoitusten yhteyteen ja seuran toimistolle Liikuntamyllyyn. Tulevan vuoden aikana tavoitteena on
kouluttaa vanhemmista 10 tuomaria ja 1-2 lajijohtajaa, sekä ohjata halukkaita erikoiskoulutukseen kuten
maalikamera, lähettäjätiimi ja kuuluttaja. Lisäksi 14 vuotta täyttäneitä yleisurheilukoululaisia pyritään ohjaamaan tuomarikoulutukseen kilpailevissa seuroissa vallitsevan käytännön tapaan. Uusien toimitsijoiden ja
tuomareiden perehdyttämisessä hyödynnetään vanhempien tuomarien kokemusta ja taitoa. Toimitsija- ja
tuomarirekisteri pidetään aktiivisesti päivitettynä.
Kilpailutoiminnan 3 vuoden tavoitteena on: saada kilpailutoiminta täysin omavaraiseksi, vakiinnuttaa yhteensä noin 3-4 kilpailun vuosittainen järjestäminen kilpailuvuoden aikana, sekä toimivan toimitsija- ja
tuomarirekisterin rakentaminen.
Vuoden merkittävimmät tapahtumat kilpailujaoston osalta ovat:
Viipurin Urheilijat vs. Lappeenrannan Urheilu-Miehet, seuraottelu
Liikuntamylly, lauantai 13.1.2018
47. Toukokuun kisat, kansallinen kilpailu, VU:n 100v juhlakisa
Eläintarhan kenttä, lauantai 26.5.2018
Ford Games, kansallinen kilpailu
Vuosaari Heteniitynkenttä, lauantai 18.8.2018
Tapsan tonnit, kevät 2018
Hallikauden seurakisat (6 kertaa) 2017-2018
Silja Line Seurakisat kesällä 2018
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5 MASSAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Massajaoston muodostavat jaoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, hallituksen vastuujäsen sekä muut
hallituksen nimeämät edustajat. Jaoston tehtävänä on ideoida ja kehittää seuran massatapahtumia sekä
vastata käytännön järjestelyiden toteutuksesta. Jaosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokaiseen massatapahtumaan kootaan oma järjestelytoimikunta, jotka vastaavat tapahtumien organisoinnista. Vuoden 2018
tavoitteena on varmistaa seuran tapahtumien toimivuus ja onnistuminen.

5.1. Länsiväyläjuoksu
42. Länsiväyläjuoksu juostaan 28.4.2018 Otaniemen kentältä. Samassa yhteydessä järjestetään myös 30.
Länsiväyläkävely. Länsiväyläjuoksussa on mahdollista juosta joko pitkä 17,4 km tai lyhyt 6 km matka. Länsiväyläjuoksun järjestävät yhteistyössä Viipurin Urheilijat ry ja Leppävaaran Sisu ry.
Länsiväylä-juoksu on kevään juoksukauden avaus ja tavoitteena on saada tapahtumaan 1500 juoksijaa ja
250 kävelijää. Osallistujamäärää pyritään lisäämään tehostamalla markkinointia ja lisäämällä näkyvyyttä
ulkoilureiteillä ja muilla pääkaupunkiseudun kuntoilupaikoilla. Kisa-alueelle pyritään luomaan entistä
enemmän tunnelmaa.

5.2. Helsinki City Running Day
Helsinki City Running Day järjestetään ensimmäisen kerran 19.5.2018. HCRD:ssä on viisi tapahtumaa yhden päivän aikana, kun tutun Helsinki City Runin paikalle toukokuulle tuodaan myös Helsinki City Marathon, Helsinki City 5, Helsinki City Marathonviesti sekä Chiquita Minimarathon. Helsinki
City Marathonin omistusosuuden kautta Viipurin Urheilijat on HKV:n, HPV:n ja SUL:n kanssa mukana myös HCRD projektissa järjestäjänä.
5.3. Pääkaupunkijuoksu
44. Pääkaupunkijuoksu juostaan 30.9.2018. Pääkaupungin Keskuspuisto tarjoaa upeat maisemat koko matkan varrella juoksijoiden ja kävelijöiden nautittavaksi ja kokeiltavaksi. Matkavaihtoehtoina ovat 6,5 km:n
kävely, varttimaraton ja puolimaraton. Vuonna 2018 Pääkaupunkijuoksun yhteydessä juostaan myös Kalevan Kierros, joka tuo tapahtumaan 300-500 osallistujaa lisää.
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6 TALOUSJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
Talousjaoston muodostavat vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, rahastonhoitaja, toiminnanjohtaja
sekä muut hallituksen valitsemat jäsenet.
Talousjaosto hoitaa seuraavia tehtäviä:
•
•
•
•
•
•

Auttaa toiminnanjohtajaa budjetin laadinnasta
Seuraa ja raportoi hallitukselle budjetin toteutumista
Seuraa ja raportoi hallitukselle kassavarojen suuruudesta
Olla toiminnanjohtajan tukena talousasioiden hoidossa
Auttaa toiminnanjohtajaa uusien rahanhankkimisideoiden ideoinnissa ja toteuttamisessa
Tehdä hallituksen pyytämiä tehtäviä liittyen seuran talousasioihin

Talousjaosto kokoontuu vähintään 4 kertaa ja muuten tilanteen vaatiessa.
Talousjaoston vuosikello on seuraava
• Helmi/Maaliskuussa käydään läpi tilinpäätös
• Touko/Kesäkuussa katsotaan tilanne alkuvuodesta
• Syys/lokakuussa budjettiehdotus
• Marras/joulukuu vuosisuunnitelman läpikäynti
Kulujen tiukka seuranta jatkuu myös vuonna 2018.
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