
Kuopion Reipas ry 

Toimintakertomus 1.10.2011 – 30.9.2012  

 

Kuopion Reipas ry:n ensimmäinen toiminta- ja tilivuosi oli 1.10.2011 – 30.9.2012.  

 

Sisällysluettelo: 

 

1. Toimintaympäristön analyysi 

2. Strategia 

3. Talous ja hallinto 

4. Markkinointi ja viestintä 

5. Kioski ja huolto  

6. Nuorisotoiminta 

7. Valmennustoiminta  

8. Veteraanitoiminta 

9. Kuntoliikunta 

10. Kilpailut ja tapahtumat  

 

 

1. Toimintaympäristö  

1. Lähtökohdat ja toimintaympäristön muutos  

Johdanto 

Kuopiolainen yleisurheilu ja sen toimijat päättivät vuoden aikana 2011 keskittää 

yleisurheilutoiminnan ja siihen liittyvän osaamisen seuratasolla yhteen seuraan. Näin palattiin 

tilanteeseen, joka on viimeksi ollut Kuopiossa vuonna 1918. 

 

Toimintaympäristön muutos  

Toimintakauden aikana Kuopion Reipas ry seurasi aktiivisesti Huippu – Urheilun muutosryhmän ja 

Suomen Urheiluliiton strategiatyötä ja pyrki vaikuttamaan siihen, että paikallistasolla Kuopiossa 

Reippaan toimesta olisi pystytty ennakoivasti vastaamaan haasteisiin, joita seuratoiminnalle 

asetetaan. 

 

Yhteistyö Pohjois-Savon Urheiluakatemian ja Suomen Urheiluliiton kanssa oli aktiivista. 

Merkittävin asia, joka jäi ratkaisematta, oli seuran päätoiminen valmennuspäällikkö kysymys. 

Pohjois-Savon Urheiluakatemian ja Klassillisen Lukion kanssa olisi varmistanut osarahoituksen 

valmennuspäällikkö kysymyksessä. Suomen Urheiluliiton osalta ei kuitenkaan toimintavuoden 

aikana päästy ratkaisuun, jolla seura olisi voinut palkkauspäätöksen tehdä. Tämä tulee olla 

jatkossakin keskeinen kysymys, jolla kilpa- ja huippuyleisurheilun asema seuratasolla tullaan 

varmistamaan.  

 

Seura teki aktiivista työtä yleisurheilukoulujen levittämiseksi laajalle alueelle Kuopion alueella. 

Yhteistyö kaupungin kanssa oli aktiivista koululaisten iltapäiväkerhojen osalta.     



Kalevan kisojen 2014 järjestelyt jatkuivat Seppo Kosken johtaman järjestelytoimikunnan toimesta. 

Järjestelytoimikunta teki mm. tutustumismatkan Lahden Kalevan kisoihin 24.8.2012. 

Järjestelytoimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.  

 

Vapaaehtoistoiminnasta  

Kuopiolainen yleisurheilu nojasi vahvaan vapaaehtoistoimintaan. Seuran eri tiimeissä työskenteli 

lähes 80 vapaaehtoista. Kaikkien kilpailujen osalta vapaaehtoisten panos oli merkittävä. Jatkossakin 

tulee edelleen kehittää vapaaehtoisten osallistumismuotoja ja innokkuutta kisajärjestelyjen suhteen.   

 

Strategiset painopisteet: 

Strategian peruspilarina oli urheilijakeskeisyys, joka oli kaiken toiminnan lähtökohta. 

Urheilijakeskeisyys ymmärrettiin kokonaisuudeksi, joka käsitti lapset, nuoret, aikuiset ja 

kuntoliikkujat.   

 

1. Harjoituksia ja parasta valmennusta 

– eri-ikäisille, eri lähtökohdista ja erilaisin tavoittein 

– paras seuratoimintaympäristö kilpaurheilijoille    

– mahdollisuus urheilijanpolulla aina kansainväliselle huipulle saakka  

 

Toiminnassa onnistuttiin hyvin. Harjoitustoiminta oli lähihistorian monipuolisinta. Kansainvälisellä 

tasolla seuran vuoden urheilijaksi valittu Marjaana Huovinen saavutti Lontoossa 

paralympiapronssia. Maria Räsänen saalisti kaksi Kalevan kisamitalia (100m ja 200m) Thomas 

Barrineau otteli kymmenottelussa pronssia. SM viesteissä seura saalisti yhden mitalin miesten 4 x 

400 metrin viestissä.     

 

2. Näkyviä ja tuottavia tapahtumia  

– eri kohderyhmille, paljon osanottajia, hyvä taloudellinen tulos   

 

Tapahtumista merkittävin oli Hannes Junior Games. Seuralla oli myös merkittävä rooli toisena 

pääjärjestäjänä Kuopio Maraton tapahtumassa. Myös muita kilpailuja järjestettiin tavoitteen 

suunnassa.   

   

3. Näkyminen  

– viestintä ja imagon jatkuva kehittäminen 

– näkyminen toiminnassa ja kisamatkoilla – asujen, yhteisten matkojen ja muun rekvisiitan suhteen 

 

Seura näkyi mediassa hyvin. Seuran yleistä ilmettä jalkautettiin asujen, rollcupin, banderollien ja 

www – sivujen kautta. 

 

 

4. Talous 

– terveelle pohjalle rakennettu talous 

– kustannustehokkuus sekä tulorahoitukseen pohjautuva budjetointi   

 



Seuran taloudellinen tulos oli n. 5000 euroa ensimmäisen toimintavuoden aikana. Talous oli tiukka, 

mutta hallinnassa.  

 

5. Yhteisöllisyys 

– laajaan kansalaistoimintaan ja vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta 

– ammattilaiset kolme (3 kpl) vapaaehtoisten tukena  

    

Seuran yhteishenki näkyi erinomaisesti Vattenfall-seuracupissa, SM – viesteissä ja kauden 

päätöstilaisuudessa. Lisäksi vapaaehtoisten kesken tapahtumissa oli aistittavissa erinomainen 

yhteishenki. Seuran työntekijät tukivat vapaaehtoisten työtä erinomaisella panoksella.   

 

 

Tulosmittarit:    

1. Harjoitusten määrä ja aktiivien määrä säännöllisessä toiminnassa/jäsenmäärä 

Eri ryhmiä toimi keskimäärin noin 20 kpl.  

 

2. Piirin nuorisotoimintakilpailumenestys sekä Vattenfall-seuracup menestys    

Seura voitti ylivoimaisesti nuorisotoimintakilpailun (nuorisocup) ja pääsi Vattenfall-seuracupin 

finaaliin.  

 

3. Seuraluokittelumenestys ja lisenssimäärä    

Seuraluokittelussa seura sijoittui 13. ja lisenssimäärä oli 307 kauden päättyessä. Molemmat ylittivät 

tavoitteen.   

 

4. Näkyvyyden ja imagon seuranta  

Leikekirjan pitäminen käynnistettiin kauden aikana.  

 

5. Taloudelliset mittarit 

Seuran omapääoma kauden päättyessä oli 5925 euroa. Liikevaihto ensimmäisenä toimintavuotena 

oli noin 160 000 euroa.   

 

6. Vapaaehtoisten määrä ja jäsenistön tyytyväisyys 

Jäsenistön tyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Asiaa seurattiin kyselyillä ja palautteella.   

 

7. Veteraani ja kuntoliikunnassa liikkujien määrä   

Veteraaneja saatiin toimintavuoden aikana mukaan toimintaan. Kuntoliikunnassa jäätiin jonkin 

verran tavoitteista yksittäisten harrastajien määrällä mitattuna.   

 

 

Hallinto:  

Jäsenistön hallinnoima yhdistys (perhejäsenyys, yksilöjäsenyys) 

– seuran syysvuosikokous 2012 pidettiin 26.9.2012.  

 

 



Johtokunta 

– johtokunnassa oli puheenjohtaja, 10 jäsentä ja heillä varajäsenet. 

– johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Ennen ensimmäistä syyskokousta silloinen johtokunta 

kokoontui kolme kertaa. 

 

Johtokunnan alaiset tiimit vastuualueittain 

 

Johtoryhmä 

Nuorisotiimi (ml. vammaisurheilu) 

Valmennustiimi (ml. vammaisurheilu) 

Veteraanitiimi 

Kuntoliikuntatiimi  

Kilpailu- ja tapahtumatiimi  

Kioski- ja huoltotiimi 

Markkinointi- ja viestintätiimi  

 

Operatiiviset henkilöt: 

Nuorisopäällikkö 

Kuntoliikunta- ja veteraanipäällikkö 

Oppisopimisopiskelija syyskuusta 2012 alkaen  

 

Talous:   

Tilikausi lokakuusta – syyskuuhun (yleisurheiluvuosi) 

Taloushallintopalvelut ostettiin Pohjois-Savon Liikunta ry:ltä.   

 

Talouden kulmakivet: 

Jäsenmaksut tuottivat noin 12 000 euroa  

Toimintamaksut tuottivat noin 86 000 euroa 

Tapahtumista tuottoja kertyi 30 800 euroa 

Yhteistyökumppanit tuloja kertyi vuoden aikana 13 600 euroa 

Kaupungin yleisavustus oli 10 000 euroa   

 

Perinteet:  

Seura kantoi Kuopion NMKY:n (yleisurheilujaosto) ja Sisu – Veikkojen perinteitä 

Seura toi esille yleisurheiluperinteitä mm. Hannes Kolehmaisen kautta.  

 

 

3. Hallinto ja talous 

 

3.1. Yleistä 

Kuopion Reipas ry:n hallinto- ja taloustoiminnot muodostuivat seuran sääntöjen, yhdistyslain-, 

kirjanpitolain-, ja lajiliiton vaatimusten mukaisista toiminnoista.    

    

 



3.2. Mittarit ja tavoitteet 

Hallintotoimenpiteiden tavoitteena oli varmistaa tehokas, innostava ja motivoiva toimintaympäristö 

seuran liikunta-, urheilu- ja tapahtumatoiminnoille.  

 

Taloustoimintojen tavoitteena oli luoda tehokas toimintamalli, jolla seuran eri toimintojen tulojen ja 

menojen seuranta mahdollistaa toimialoille tehokkaan toimintaympäristön. 

 

Mitattavat tavoitteet 2011 – 2012: 

 

1.   Johtamisjärjestelmää ei saatu luotua toimintavuoden aikana. Työntekijöille pidettiin 

puheenjohtajan toimesta kehityskeskustelut ja toimistopalavereita.  

 

2. Talousohjesääntöä alettiin valmistella kauden aikana.  

 

3. Seuran tavoitteena oli talouden tasapaino, jossa onnistuttiin.  

  

 

3.3. Organisaatio ja vastuut 

Seuran operatiivisesta toiminnasta vastasi syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan 

toimintaa johtaa seuran puheenjohtaja.  

 

Johtokunnan kokoonpano 2011 – 2012 

Ensimmäiseen syyskokoukseen saakka nimetty johtokunta oli Marko Ahtiainen, pj., Olli Pulkkanen, vpj., 

Suvi Mönkkönen, Minna Pitkänen, Antti Juntunen, Jukka Kaukola, Jonna Karhu, Ilkka Juutinen ja Elina 

Mykkänen. 

Johtokunta 2011–2012 oli Marko Ahtiainen, pj., Jouni Noronen, vpj., Venla Mäkäräinen, Virpi Leminen, 

Minna Pitkänen, Laura Korhonen, Jukka Kaukola, Jarmo Paanila, Ilkka Juutinen, Kaija Räty ja Elina 

Mykkänen. 

 

4. Viestintä ja markkinointi 

4.1. Yleistä 

Kuopion Reipas ry:n markkinointi ja viestintä toiminnot muodostuivat seuran, seuran tuottamien 

palveluiden markkinoinnista ja seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. 

 

Kuopion Reipas ry:n väritys on/oli vihreä, musta, valkoinen.  

    

 

4.2. Mittarit ja tavoitteet 

Markkinointi ja viestintätoimenpiteiden tavoitteena on tukea seuran kasvu ja –toimintotavoitteita, 

rakentaa imagoa ja vahvistaa sitä. 

 



Mitattavat tavoitteet 2011 – 2012: 

 

1.   Jäsenmäärä ja osallistujien määrä eri palveluissa 

 Jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 613 

 

2. Urheilijoiden tyytyväisyys. Mitataan vuotuisella kyselyllä joka toteutetaan syksyllä. 

 

3. Yhteistyökumppanuudet  

 Yhteistyökumppaneita oli kohtuullisesti vuoden aikana.   

  

4.3. Organisaatio ja vastuut 

Markkinointitiimin tehtävänä oli koordinoida ja suunnitella markkinointi ja toteuttaa se yhdessä 

muiden tiimien ja seuran työtekijöiden kanssa. 

 

Markkinointi ja mainonta 

Markkinoinnin painopisteet olivat tammikuussa, huhti/toukokuussa ja elokuussa. Rungon sille  

muodosti Savon Sanomien kanssa toteutettu yhteistyö ja www sivut.  

 

Viestintä 

Seuran palkatut työntekijät ja johtokunnan jäsenet yhdessä markkinointitiimin kanssa olivat 

vastuussa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä erikseen sovittavan tehtäväjaon mukaan. Sisäisessä  

viestinnässä sähköposti muodosti tärkeimmän kanavan. 

.   

4.4. Toiminnot ja niiden kuvaus (kronologisessa järjestyksessä) 

Seuran visuaalinen ilme luotiin Väinö Klemola (tmi) toimesta. Suunnittelu toteutetaan vaiheittain.  

Seuran viestintäohje jäi kesken toimintavuoden aikana.  

Seuran www sivujen luonti toteutettiin marraskuussa 2011. (www.kuopionreipas.fi) 

Sivujen luonti oli tiimin Jukka Kaukola (teknologia), Matti Haatainen (asiakasnäkökulma) ja Väinö 

Klemola (visuaalinen ilme) vastuulla.   

 

Seuran facebook sivusto ja blogisivusto julkaistiin samalla kun www – sivusto aukaistaan. 

 

 

5. Kioski ja huolto 

5.1 Yleistä 

Kioski- ja huoltotiimi on vastannut kilpailujen ja tapahtumien kioski- ja huoltotoiminnasta. 

Kilpailujen aikana on pidetty kioskia kilpailupaikoilla kuten Väinölänniemellä ja Puijolla. 

Hallikisakaudella Kuopio-hallissa ei ole varsinaisesti pidetty kioskia, mutta toimitsijoiden 

ruokailusta on huolehdittu. 

 

5.2 Mittarit ja tavoitteet 

Toimintaa on pyritty kuluneen kauden aikana suunnittelemaan etukäteen, mutta yllättäviltä 

tilanteilta ei ole kokonaan vältytty. Töitä on jaettu tiimin jäsenten kesken, mutta koska tiimissä on 



toiminut suhteellisen vähän henkilöitä, tehtävät ovat ajoittain kasaantuneet samojen henkilöiden 

harteille. 

Kioskitiimissä on pyritty miettimään terveyskasvatuksellisuutta, mutta kysynnän ja tarjonnan laki 

on terveellisyyttä selvemmin ollut tuotteiden valinnan perusteena. Yksissä kisoissa ei ollut tarjolla 

grillimakkaraa, jolloin ostajat esittivät kritiikkiä makkaroiden puuttumisesta. Tuotteiden hankintaa 

on pyritty myös kehittämään siten, että mukana hankinnassa olisi ollut joku Reippaan toimiston 

väestä. Tässä on onnistuttu vaihtelevasti, riippuen toimiston omista kiireistä. 

 

5.3 Organisaatio ja vastuut 

Tiimi on ollut aktiivinen uusien toimijoiden hankinnassa vuoden aikana. Tiimiin on saatu 

rekrytoitua kaksi uutta toimijaa, Tuija Räsänen ja Rebekka Norja. Heidän lisäkseen tiimissä ovat 

toimineet Rauni Väisänen-Rouvali, Raija Dahlström, Kaija Räty, Elina Mykkänen, Mauri Manninen 

ja lukuisa joukko vapaaehtoisia. 

 

5.4 Toiminnot ja niiden kuvaus 

Kauden aikana on onnistuttu kehittämään ns. ruokalähettitoimintaa siten, että Väinölänniemen 

kisoissa kioskitiimin jäsenet ovat toimittaneet kioskista torniin selostajille ja ajan ottajille kahvia ja 

pientä purtavaa. Toimitsijoiden ruokailutoiminta on onnistunut kohtuullisesti. Ajoittain on koettu 

ongelmaksi se, että osa toimitsijoista ruokailee liiankin ahkerasti. Tiimin tiedottaminen vaatii vielä 

hiomista. Tiimin vetäjä Kaija Räty on toiminut myös Reippaan johtokunnassa, välittäen tietoa 

kioskitiimin ja johtokunnan välillä. Kioskitiimi on myös pitänyt muutamia omia kokouksia, joissa 

on suunniteltu tulevaa toimintaa ja arvioitu jo järjestettyä toimintaa. Tiimin jäsenten tiedottaminen 

tulevista kisoista ja toiminnan järjestelyistä on ajoittain koettu ongelmalliseksi. 

Kilpailut ja tapahtumat joissa oltu mukana: Pm- ja sl-hallit 3.-4.2.,( toimitsijakahvituksen 

järjestäminen), SM-maantiejuoksut 21.4., Vänäri Games 26.5., Vattenfall seuracup 11.6., Hannes 

Junior Games 20.–21.7., Kuopio Cross 22.9. Lisäksi Savon Sanomien kuukausikisoissa on kioski 

ollut toiminnassa. 

Kaikkiaan kausi on sujunut kohtuullisesti huomioon ottaen sen, että kausi on ollut ensimmäinen 

useille tiimin jäsenille. 

 

6. Nuorisotoiminta  

 

6.1. Yleistä  

Reippaan nuorisotoiminnan tarkoituksena oli tarjota laadukasta urheilukoulu- ja 

harrasteryhmätoimintaa Reippaan jäsenistölle. Nuorisotoiminta käsitti 3-11-vuotiaat ja 

harrasteryhmät 10–17-vuotiaiden osalta. Toiminnassa huomioitiin vammaisyleisurheilu.  

 

6.2. Mittarit ja tavoitteet  
Kuopion Reippaan nuorisotoiminnan onnistumisessa katsottiin sekä määrällisiä että laadullisia 

mittareita. Nuorisotoiminnan harrastajien määrä (lisenssimäärä) oli määrällisistä mittareista tärkein.  

Harrastajien määrä kaudella 2011–2012 oli 216 lasta ja nuorta.  



Nuorisotoiminnan tavoitteena oli myös menestys, jota mitattiin sisulisä- ja Vattenfall-pisteiden 

avulla. Tavoitteena oli olla piirin paras seura sisulisäkisoissa, Vattenfall seuracupissa ja pääsy 

Vattenfall-finaaliin. Tärkeitä tavoitteita olivat myös jäsenistön tyytyväisyys, harrastuksen 

jatkaminen vuosi vuoden jälkeen ja vanhempien aktivoiminen mukaan toimintaan. Palautetta ja 

parannusehdotuksia kysyttiin jäsenistöltä vuoden aikana. 

 

6.3. Organisaatio ja vastuut  

Nuorisotoimintaa johti Nuorisopäällikkö työn puolesta ja lisäksi nuorisotiimin puheenjohtaja edusti 

tiimiä Reippaan johtokunnassa.  

Nuorisotiimissä oli suunnitteluryhmä, jossa kokoontuivat nuorisotoiminnan asiantuntijat.  

Kilpailuvastaava Virpi Leminen  

Nuorisotoiminnan – NVR yhteyshenkilö Tiina Lukin  

Koulupuolenvastaava Laura Korhonen ja Pasi Pitkänen  

Ohjaajien vastaava Jonna Kettunen  

Yhteyshenkilö vanhempien suuntaan Jarmo Paanila  

Seurayhteistyö Petri Piipponen  

Koulutus vastaava Anni Röppänen  

 

6.4. Toiminnot ja niiden kuvaus (kronologisessa järjestyksessä)  

Harjoituskausi käynnistyi syyskuun alussa ja päättyi elokuussa. Harjoitukset toteutettiin pääosin 

Väinölänniemen urheilukentällä ja Kuopio-hallissa.  

Ohjaajille järjestettiin ohjaajapalaverit 2-3 kuukauden välein, joissa käytiin läpi seuran ohjauksen 

linjoja ja jaettiin informaatiota. Nuorisopäällikkö teki ohjaajasopimukset kaikkien seuran ohjaajien 

kanssa.  

Nuorisotiimi kokosi Kuopion Reippaan urheilijanpolun, joka toimi pohjana kaikelle 

nuorisotoiminnalle seurassa.  

 

Naperot Urheilukoulut 3-4v. ja 4-5v.  

Naperot kokoontuivat kerran viikossa Pitkälahden koulun salissa. Ohjaajien rekrytointi ja heidän 

koulutus uusiin Naperot ryhmiin tapahtui keväällä 2012. Salivaraukset tehtiin Naperoita varten 

yhdessä muiden tarvittavien salivarausten kanssa keväällä 2012. Naperoiden markkinointi tapahtui 

tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa Savon Sanomissa ja omia tiedotuskanavia pitkin.  

 

Savon Sanomat Yleisurheilukoulut 5-9v, Harrasteryhmät 10-17v ja Kilparyhmät 10-11v. 

Yleisurheilukoulut, harrasteryhmät ja kilparyhmät kokoontuivat 2 kertaa viikossa Väinölänniemellä 

ja Kuopio-hallissa. Keväällä 2012 tehtiin Väinölänniemen kenttävaraukset kesää varten sekä 

Kuopio-hallin varaukset syksyä/talvea 2012 varten. Yleisurheilukoulujen markkinointia tehostettiin 

mm. lehti-ilmoittelulla harrastajamäärän kasvattamiseksi. Keväällä inventoitiin yleisurheilukoulujen 

välineistöä, syksyn 2012 uusia hankintoja varten. 

Keväällä 2012 Yleisurheilukoulut siirtyivät harjoittelemaan Kuopio-hallista Väinölänniemelle 

toukokuun ensimmäisellä viikolla. 



Nykyisten ohjaajien vakiinnuttamiseksi toimintaan teimme ohjaajille yhden kauden mittaiset 

ohjaussopimukset ja tarjosimme heille lasten ja nuorten yleisurheiluohjaajakoulutusta keväällä 

2012. Toteutimme myös ohjaajillemme tammikuussa 2012 seuran sisäistä lajikoulutusta ja 

urheilukoulujen testauskoulutuksen. 

 

Kaudella 2011–2012 seurassa toimi ohjaajasopimuksella 12 vakituista ohjaajaa ja heidän lisäkseen 

8 tuuraajaa. 

Ohjaajat: Henriikka Liuska, Petra Rissanen, Janita Mikkonen, Minna Marttinen, Mia Mustonen, 

Anni Röppänen, Pia Laitinen, Edla Inkilä, Susanna Holma, Pasi Stedt, Nina Happonen, Jonna 

Kettunen 

Tuuraajat: Laura Korhonen, Venla Mäkäräinen, Jukka Vihonen, Matti Haatainen, Tiina Lukin, 

Marianne Pitkänen, Maisa Halonen, Anne-Marika Partanen 

Kesän 2012 ajalle rekrytoitiin 7 kesä ohjaajaa. 

Ohjaajat: Marja Qvist, Arja Liemula, Tuomas Rouvali, Marianne Pitkänen, Venla Mäkäräinen, 

Maisa Halonen, Rebekka Norja 

 

Kerhotoiminta  

Kaupungintuella järjestettyjen liikuntakerhojen toimintaa jatkettiin kaudella 2011–2012. Kerhot 

kokoontuivat kerran viikossa koulujen salissa. Sali varaukset kerhoja varten tehtiin suoraan ko. 

koulujen kanslian kautta, vuorot olivat maksuttomia. Kerhoihin hankittiin kerhovihkot osallistujille. 

Kerhojen kehittämistukea kaupungilta haettiin keväällä 2012 syksyä 2012 varten.  

Liikuntakerhoja toimi kaudella 2011–2012 neljällä eri koululla: 

Niiralan/ Rajalan koulu, ohjaaja Anne-Marika Partanen 

Länsi-Puijon koulu, ohjaaja Janita Mikkonen 

Haapaniemen koulu, ohjaaja Jonna Kettunen 

Pitkälahden koulu, ohjaaja Janita Mikkonen  

 

Koulukierros  

Keväällä 2012 järjestettiin koulukierros yhdessä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa Kuopion alueen 

11 eri koululla. 

Koulukierroksella jaettiin mainoksia seurantoiminnasta sekä oppilaat pääsivät kokeilemaan erilaisia 

lajipisteitä ohjaajien ohjeistuksessa. 

 

Koulutus  
Kaikki uudet ohjaajat pyrittiin kouluttamaan lasten- ja nuorten yleisurheiluohjaaja kursseilla. 

Koulutukset järjesti keväällä 2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry. Muita koulutuksia mm. seuran 

sisäistä koulutusta järjestettiin tammikuussa 2012. 

 

Kummiurheilijat  

Jokaiselle urheilukouluryhmälle nimettiin kummiurheilija/t jotka kävivät tietyin aikavälein 

vierailemassa urheilukouluryhmissä. Kummiurheilijat toimivat oman ryhmänsä esikuvina, kertoivat 

omasta lajistaan ja osallistuivat mahdollisesti myös ryhmän harjoituksiin.  

 



Kilpailut  

Yleisurheilukoululaisia kannustettiin lähtemään Sisulisäkilpailuihin keväällä ja kesällä. Painotimme 

ohjaajilla olevan suuri rooli kilpailuihin kannustamisessa. Yleisurheilukoululaisista kerättiin 

joukkue Vattenfall Seuracup-kisoihin. Nuorisotiimi järjesti myös yhteiskyyditykset 

valmennustiimin kanssa sisulisäkilpailuihin ja Vattenfall-seuracupiin.  

 

– Vattenfall seuracup kilpailut: Kilpailut järjestettiin kesän alussa 11.6.2012 Kuopiossa ja kesän 

lopussa 23.7.2012 Iisalmessa. Kilpailut oli jaettu kahteen osaan lajien mukaan, kesän alussa 

ensimmäiset lajit ja kesän lopussa kisattiin loput lajeista. 

Nuorisotiimin Tiina Lukin (yhteyshenkilö nuorisovalmennuksen puolelle) vastasi valmentaja Matti 

Haataisen ja ohjaaja Petra Rissasen kanssa joukkueen kokoamisesta yleisurheilukoululaisista 

nuorimpien sarjaan (11-vuotiaat tytöt ja pojat), periaatteella kaikista lajeista ainakin yksi urheilija. 

Seura kilpaili yhtenä joukkueena, keräämällä pisteitä jokaisesta lajista. Nuorisotiimin edustaja Tiina 

Lukin ja valmentaja Matti Haatainen hoitivat ilmoittamisen ja mainonnan kisoista ja järjestivät 

valintatilaisuuden joukkueen kokoamista varten. Ohjaajien tehtävänä oli myös saada urheilijat 

kiinnostumaan ja osallistumaan kisoihin.  

Nuorisotiimin vastaava teki myös yhteistyötä Nuorisovalmennusryhmien valmentajien kanssa 

kaikkien kisoihin osallistuvien joukkueiden osalta: hoitamalla joukkuekokoonpanot, kyyditykset 

kisoihin, informaation ja luomalla hyvän ja kannustavan joukkuehengen.  

 

– Sisulisäkisat:  

Yleisurheilukoululaisille tiedotettiin hyvissä ajoin tulevista kisoista, ja niihin osallistumisesta. 

Seuran tavoitteena oli saada mahdollisimman monta urheilukoululaista osallistumaan kisoihin. 

Seura kustansi kilpailijoiden osallistumisen kisoihin.  

Urheilukouluryhmissä pyrittiin luomaan hyvää yhteishenkeä kilpailuihin ja kannustamaan 

urheilijoita lähtemään mukaan. Sisulisäkilpailujen lajiosallistumiset (9-15v) olivat seuraavat: 4.8. 

huipentuma 75/ 72 (P/T), 8.8. viestit 7/ 12, 26.8. ottelut 13/ 9, 15.9. maastot 7/ 7. 

 

– Testikerrat:  

Urheilukoululaisille ja harrasteryhmille järjestettiin vuoden aikana 3 testikertaa (marras-, tammi- ja 

toukokuussa). Testikerta toteutettiin urheilukoulujen harjoitusaikana Kuopio-hallissa ja keväällä 

Väinölänniemellä. Testikertojen tarkoitus oli oppia seuraamaan omaa kehitystä ja mittaamaan 

tulosta kuten kilpailuissa, ja madaltaa kynnystä kilpailuihin osallistumiseen.  

 

– Pelisäännöt:  

Kaikissa nuorisotoiminnan ryhmissä tehtiin yhdessä lasten kanssa pelisäännöt. Lasten vanhemmille 

pidettiin viikolla 4 vanhempainilta, jossa käytiin läpi pelisääntökeskustelu. Seura ei hakenut Nuoren 

Suomen sinettiä sekä siihen tarkoitettua seuratoiminnan kehittämistukea keväällä 2012. 

 

 

 

 



7.Valmennus 

7.1. Yleistä 

Toiminatavuoden aikana Reippaan valmennustoiminta tuotti yleisurheiluvalmennusta yli 14-

vuotiaille urheilijoille. Nuorisovalmennus käsitti 14- 17-vuotiaiden valmennustoiminnan. 

Aikuisvalmennus sisälsi kaiken kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävän toiminnan 17-ikävuodesta 

ylöspäin. Seuran valmennustoimintaan kuului myös vammaisyleisurheiluvalmennus. 

 

7.2 Saavutukset 

Kansainvälisiin arvokisoihin seurasta osallistui yhteensä 5 urheilijaa.  

Parhaaseen saavutukseen ylsi paraolympialaisiin osallistunut Marjaana Huovinen, joka saavutti 

naisten F34-luokassa keihään pronssimitalin ja saman sarjan kuulassa 4. sijan. Lisäksi Marjaan otti 

vastaavan luokan EM-kisoissa keihään hopeaa ja kuulan pronssin. 

 Maria Räsänen valittiin Helsingin EM-kilpailuihin Suomen naisten 4x 100m viestijoukkueeseen ja 

Thomas Barrineau edusti Suomea kymmenottelu maaottelussa Virossa. 

Juniori urheilijoiden maajoukkueisiin seurasta valittiin kaksi urheilijaa. Milla Mikkanen edusti 

Suomea 19-vuotiaiden Pohjoismaisessa maaottelussa sijoittuen seiväshypyssä pronssille ja 17-

vuotiaiden Suomi-Ruotsi maaottelussa Samu Mikkonen voitti 1500 metriä.     

Valtakunnallisessa seuraluokittelussa sijoituttiin 483 pisteellä 13. ja noustiin samalla Itä-Suomen 

parhaaksi yleisurheiluseuraksi. Kalevan malja kilpailussa keräsimme Itä-Suomen seuroista myös 

eniten pisteitä ja valtakunnallisessa kilpailussa sijoitus oli 122 pisteellä 13. 

Nuorisovalmennus saavutti tavoitteensa mukaisesti valtakunnallisen seuracupin finaalipaikan ja 

voitti Pohjois-Savon sisulisäcupin yhdessä nuorisotiimin kanssa. 

Aikuisten sarjassa vähintään B-luokan tuloksen saavutti yhteensä 28 urheilijaa. Kyseiset 

luokkatulokset jakautuivat seuraavasti: M-luokka 2, A-luokka 15, B-luokka 11. 

Juniorisarjojen luokkatulokseen ylsi 24 urheilijaa ja heidän luokkatuloksensa jakaantuivat 

seuraavasti: A-luokka 19, B-luokka 2, C-luokka 3. 

 

7.3. Organisaatio ja vastuut 

Valmennustiimin puheenjohtaja toimi valmennustoiminnan asiantuntijana seuranjohtokunnassa. 

Valmennustiimin johtoryhmä kokoontui 2 kertaa toimintavuoden aikana. 

  

7.4. Toiminnot ja niiden kuvaus 

Valmennustoiminta 

Valmennustiimi ylläpiti vuoden aikana toimintasuunnitelman mukaiset valmennusryhmät. Kaikille 

yli 15-vuotiaille urheilijoille pystyttiin järjestämään urheilijan tarpeiden mukainen henkilökohtainen 

valmennus. 



Kilpailutoiminta  

Seura lähetti joukkueet kaikkiin SM-kilpailuihin ja jokaisella joukkueella oli nimetty matkanjohtaja.  

Sm-viesteihin seura osallistui 15 joukkueella. 

Pm-kilpailujen sarjoissa 17 – yleinen kirjattiin yhtensä 109 lajiosallistumista. 

Suomen hallimestaruuskilpailuissa saavutettiin viisi mitalia ja kesän SM-kisoissa sarjoissa 17–

yleinen mitaleita kertyi yhteensä neljätoista ja pistesijoja kaksikymmentä. 

T/P 14-15 SM-kilpailuissa kerättiin yhteensä kuusi mitalia ja seitsemän pistesijaa.   

 

8. Veteraanitoiminta 

 

8.1 Yleistä 

Kuopion Reipas ry:n veteraanitoiminnan tarkoitus on innostaa yli 30-vuotiaita urheiluharrastukseen 

ja edistää näin veteraani-ikäisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia. 

 

 

8.2 Mittarit ja tavoitteet 

Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena oli käynnistää veteraanitoiminta ja siinä onnistuttiin 

hyvin. 

 

 

8.3 Toiminnot ja niiden kuvaus 

Tiimi on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Tiimi on ollut mukana 

järjestämässä veteraanien PM-hallikisoja ja PM-kilpaluja. Yhdessä KuopionSeudun 

Veteraaniurheilijoiden kanssa olimme järjestämässä 

Itsenäisyysmaratonia, josta otamme vetovastuun vuonna 2013. Tämän lisäksi olemme olleet 

mukana suunnittelemassa Kuopion Seudun Veteraaniurheiljoiden toiminnan lakkauttamista ja sen 

toimintojen siirtämistä Kuopion Reippaan alaisuuteen.  

 

 

8.4 Urheilulliset saavutukset 

Urheilullisesti Reippaan veteraanien merkittävin saavutus oli Jussi Murtasaaren hopea 

painonheitossa Jyväskylän MM-halleissa.   

 

Tiimin kokoonpano vuonna 2012 oli Jukka Kaukola pj, Pentti Hiltunen, Arttu 

Dahlström, Osmo Vuorio ja Jaakko Vainikainen. 
 

9. Kuntoliikunta 

9.1. Yleistä  
Kuopion Reippaan kuntoliikuntatiimin tehtävänä oli vastata Kuopion Reippaan 

kuntoliikuntatoimintojen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta.  

 

 

 

 



9.2. Mittarit ja tavoitteet  

Kuntoliikuntatiimin ensisijaisena mittarina toimi kuntoliikkujien määrä. Tavoitteena oli tarjota 

kilpailukykyisiä kuntoliikuntapalveluja seuran vahvuusalueilla. Kuntoliikunnan tarkoituksena oli a) 

kannustaa ihmisiä liikkumaan ja seuran toiminnan pariin ja b) toimia osana seuran varainhankintaa. 

Maratonkoulussa, juoksukoulussa, yleisurheilukoulussa ja kesäjumpassa oli yhteensä 64 

osallistujaa. 

 

9.3. Organisaatio ja vastuut  
Kuntoliikuntatiimiä johti tiimin puheenjohtaja, joka on Kuopion Reippaan johtokunnan jäsen. 

Kuntoliikuntatiimiä ei lähtökohtaisesti jaettu alaorganisaatioihin. Projektin tai muun tarpeen 

vaatiessa tiimi reagoi toimintokohtaista organisaatiomallia mukaillen.  

 

9.4 Toiminnot 

Maratonkoulu.  

SUL:n konseptin mukainen maratonkoulu starttasi keskiviikkona 26.10.2011 klo 17.30 Kuopio-

hallin kokoustila 1 ja päättyi 9.5.2012 HCR Puolimaratonin jälkeen. 

Maratonkoulun osallistujamäärä oli 11 henkilöä. 

Maratonkoulu kokoontui pääsääntöisesti joka toinen viikko, joululomatauko pois lukien. 

Tapaamisia oli yhteensä 12, joista joka toisella kerralla luento ja yhteistreeni ja joka toisella kerralla 

yhteistreeni.   

Maratonkoulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n kuntoliikuntapäällikkö 

Anne-Marika Partanen.  

Juoksukoulu.  

SUL:n konseptin mukainen Juoksukoulu starttasi keskiviikkona 09.05.2012 klo 17.30 Kuopio-

hallissa. Juoksukoulun osallistujamäärä oli 20 urheilijaa. Yhteistapaamisia oli yhteensä neljä kertaa: 

9.5.12, 16.5.12, 23.5.12 ja 30.5.12. Yhden tapaamisen kesto oli 1,5h, joista 45min luentoa Kuopio-

hallin kokoustila 1:ssä ja 45min yhteistreeniä ulkona.  

Juoksukoulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n kuntoliikuntapäällikkö 

Anne-Marika Partanen, tuuraajana toimi Laura Korhonen.  

Aikuisten yleisurheilukoulu.  

Aikuisten yleisurheilukoulu toimi kerran viikossa koko kauden 2011 – 2012, torstaisin klo 17.30 – 

19.00. Osallistujamäärä oli syksyn ryhmässä 8 henkilöä, kevään ryhmässä 8 henkilöä ja kesän 

ryhmässä 13 henkilöä.Syys- ja kevätkaudella ryhmä toimi Kuopio-hallissa, kesäkaudella 

Väinölänniemen Urheilukentällä. 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n kuntoliikuntapäällikkö Anne-Marika 

Partanen, tuuraajina ja vaihtuvina ohjaajina toimivat Laura Korhonen, Arttu Dahlström, Jaakko 

Vainikainen ja Pertti Korhonen.  

 



Taukojumppa.  

Kevaman taukojumppa käynnistyi uutena kuntoliikuntatuotteena. Ajankohtana oli 14.3.2012 – 

27.6.2012. Kuopion Reipas ry vastasi kerran viikossa Kevaman työntekijöiden taukojumpasta 2 x 

10min, keskiviikkoisin klo 13.00 – 13.10 ja 13.15 – 13.25.  

Ohjaajina toimivat Anne-Marika Partanen, Jonna Kettunen ja Petra Rissanen. 

Juoksukoulu Junior / Puijo Wolley.  

Juoksukoulu junior järjestettiin Puijo Wolley junioreiden A- ja D-ikäisille junioriurheilijoille kerran 

viikossa keskiviikkoisin ajalla 6.6.2012- 4.7.2012. Paikkana oli Väinölänniemen Urheilukenttä, 

jossa ensimmäinen ryhmä kokoontui klo 17.00-18.00 ja toinen ryhmä klo 18.00-19.00. 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n Kuntoliikuntapäällikkö Anne-Marika 

Partanen.  

Kesäjumppa 2012.  

Kesäjumppa toimi kesällä 2012 kerran viikossa Väinölänniemen Urheilukentän nurmialueella, 

tiistaisin klo 17.30 – 18.30. Ryhmän koko oli 4 henkilöä. Kesäjumppa toteutettiin vaihtuvin 

ohjelmin ja välinein. Ohjaajina toimivat Anne-Marika Partanen, Nina Happonen ja Marja Qvist. 

Päivämäärät: 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8.  

 

10. Kilpailut ja tapahtumat 

10.1. Yleistä 

Kuopion Reipas ry:n ensimmäinen toimintavuosi oli erittäin vilkas seuran järjestämien kilpailujen 

osalta. Järjestimme kesän ja syksyn aikana yhteensä 15 kilpailut. Lisäksi olimme toisena 

pääjärjestäjänä Kuopion Maratonilla ja olimme mukana järjestämässä pm-hallikisoja ja Hippo-

kisoja Kuopio-Hallissa. 

Kaikki järjestetyt kilpailut vietiin onnistuneesti läpi. 

Reippaan toimitsijoita oli mukana tapahtumissa yhteensä noin 100 henkilöä. Päävastuu kilpailujen 

järjestämisessä oli kuitenkin varsin pienen ydinjoukon varassa.  

Seuran työntekijät olivat mukana kilpailujen järjestämisessä suurella panoksella. 

 

Toukokuussa järjestimme II-tason tuomarikoulutuksen jossa oli mukana noin 10 Reippaalaista. 

    

10.2. Mittarit ja tavoitteet 

Tärkeimpänä tavoitteena ollut kilpailujen suunnittelu ja järjestäminen vietiin onnistuneesti läpi. 

Toimitsijahankinnassa ei kaikilta osin onnistuttu.  

 

10.3. Organisaatio ja vastuut 

Kilpailutiimin kokoonpano: Arttu Dahlström, Jouni Säteri, Minna Pitkänen (vpj) ja Ilkka Juutinen 

(pj). Veteraanitiimistä mukana on ollut tarvittaessa Jukka Kaukola.  



4.4. Toiminnot ja niiden kuvaus (kronologisessa järjestyksessä) 

 

Kuopion Reippaan järjestämät kilpailut vuonna 2012: 

 

Sm-maantiejuoksut 21.4 

- noin 120 osallistujaa 

Helaheitot 16.5 

- noin 15 lajisuoritusta 

Vänäri Games, kansalliset 26.5 

- noin 150 lajisuoritusta 

Savon Sanomat –kuukausikilpailut, 5 osakilpailua touko-syyskuussa 

- lajisuorituksia kussakin kilpailussa 60 – 190 

Vattenfall –seuracup 11.6 

- noin 200 lajisuoritusta 

Hannes Junior Games, nuorisokansalliset 20.-21.7 

- noin 600 lajisuoritusta 

Hannes Junior Games, nuorten eliitti 21.7 

- noin 190 lajisuoritusta 

Sisulisähuipentuma 4.8 

- noin 600 lajisuoritusta 

Vänärin syyskisa 11.9 

- noin 15 lajisuoritusta 

KuopioCross 22.9 

- noin 30 osallistujaa 

Ilmarin kiekkokisa 7.10 

- noin 20 lajisuoritusta 

 


