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1. Toimintaympäristö  

1. Lähtökohdat ja toimintaympäristön muutos  

Johdanto 

Kuopiolainen yleisurheilu ja sen toimijat päättivät vuoden 2011 aikana keskittää yleisurheilutoi-

minnan ja siihen liittyvän osaamisen seuratasolla yhteen seuraan. Näin palattiin tilanteeseen, joka 

on viimeksi ollut Kuopiossa vuonna 1918. Kausi 2013 – 2014 oli Kuopion Reippaan kolmas toi-

mintakausi.  

 

Toimintaympäristön muutos  

Toimintakauden aikana Kuopion Reippaan merkittävin ponnistus oli Kuopion Kalevan kisat 2014. 

Kisat nostivat yleisurheilun imagoa ja näkyvyyttä toimintaympäristössä.   

 

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

vin asia, joka ratkaistiin, oli seuran päätoiminen valmennuspäällikkö kysymys. 1.10.2013 alkaen 

seuran päätoimisena valmennuspäällikkönä on toiminut Olli Pulkkanen.   

 

Seura teki aktiivista työtä yleisurheilukoulujen levittämiseksi laajalle alueelle Kuopion alueella. 

Yhteistyö kaupungin kanssa oli aktiivista koululaisten iltapäiväkerhojen osalta. Seura onnistui ur-

heilullisissa tavoitteissa erinomaisesti nousten 660 lisenssillä suomen neljänneksi suurimmaksi seu-

raksi sekä seuraluokittelussa sijalle kymmenen.  

 

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 kisajärjestely-



jen suhteen.  Kalevan kisojen vapaaehtoistyöhön sitoutui lähes 600 henkilöä. 

 

2. Strategia  

 

Strategiset painopisteet: 

Strategian peruspilarina oli urheilijakeskeisyys, joka oli kaiken toiminnan lähtökohta. Urheilijakes-

keisyys 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  

 

2. Näkyviä ja tuottavia tapahtumia  

– eri kohderyhmille, paljon osanottajia, hyvä taloudellinen tulos   

   

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 ja tulorahoitukseen pohjautuva budjetointi   

 

5. Yhteisöllisyys 

– laajaan kansalaistoimintaan ja vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta 

– ammattilaiset kolme (3) vapaaehtoisten tukena  

    

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

laisuudessa. 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 30 kpl.  

 

2. Piirin nuorisotoimintakilpailu eli sisulisäcup voitettiin ja Vattenfall-seuracup menestys piirin alu-

eella oli hyvä. Kilpailu voitettiin ylivoimaisesti.    

3. Seuraluokittelumenestys ja lisenssimäärä    

Seuraluokittelussa seura sijoittui 10 ja lisenssimäärä oli 660 kauden päättyessä. Molemmat ylittivät 

tavoitteen.   



4. Näkyvyyden ja imagon seuranta  

Leikekirjan pitämistä jatkettiin kauden aikana. 

 

5. Taloudelliset mittarit 

Seurassa seurataan talouden kehittymistä ja talouden tasapainoa haetaan aktiivisella toiminnalla. 

 

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 ver-

ran tavoitteista yksittäisten harrastajien määrällä mitattuna.   

 

Hallinto:  

Jäsenistön hallinnoima yhdistys (perhejäsenyys, yksilöjäsenyys) 

– seuran kevätkokous pidettiin 27.2.2014 

– seuran syysvuosikokous pidettiin 25.9.2014  

 

Johtokunta 

– johtokunnassa oli puheenjohtaja, yhdeksän 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 

Valmennuspäällikkö 1.10.2013 alkaen 

Oppisopimisopiskelija   

Kalevan kisojen pääsihteeri 

Seuratyöntekijä 30.8.2014 saakka 

 

Talous:   

Tilikausi lokakuusta – syyskuuhun (yleisurheiluvuosi) 

Taloushallintopalvelut ostettiin Pohjois-Savon Liikunta ry:ltä.   



Talouden kulmakivet: 

Jäsenmaksut  

Toimintamaksut  

Tapahtumista tuottoja  

Yhteistyökumppanit  

Kaupungin yleisavustus  

 

Pääsylippu tulot  

Yhteistyösopimukset  

Muut tuotot  

              

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, kir-

janpitolain, ja lajiliiton vaatimusten mukaisista toiminnoista. Kevään 2014 aikana yleisurheilurekis-

terin käyttöä lisättiin siten, että mm. ryhmiin, urheilijaksi ja jäseneksi ilmoittautumiset tehtiin suo-

raan yleisurheilurekisteriin. Mukana työssä oli tradenomiopiskelija. 

    

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 mahdollisti toimialoille tehokkaan toimintaympäristön. 

 

Mitattavat tavoitteet 2013 – 2014: 

 

1.   Työntekijöille pidettiin puheenjohtajan toimesta kehityskeskustelut ja toimistopalave-

reita.  

 

2. Talousohjesääntöä ei valmistunut kauden aikana.  

 

3. Seuran tavoitteena oli talouden tasapaino, jossa onnistuttiin perustoiminnan osalta.  

 

3.3. Organisaatio ja vastuut 

Seuran operatiivisesta toiminnasta vastasi syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan 

toimintaa johtaa seuran puheenjohtaja.  

Johtokunta 2013–2014 oli Marko Ahtiainen, pj., Jouni Noronen, vpj., Pentti Hiltunen, 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 2013 – 2014: 

 

1.   Jäsenmäärä ja osallistujien määrä eri palveluissa 

 Jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 867. 

 

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

Tätä mitattiin valmennuspäällikön käymillä keskusteluilla.  

 

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 sovitun tehtäväjaon mukaan. Sisäisessä  

viestinnässä sähköposti muodosti tärkeimmän kanavan. 

 

4.4. Toiminnot ja niiden kuvaus  

Toimintakauden aikana aloitettiin yhdessä toimistohenkilöstön kanssa viestintäsuunnitelman laadin-

ta. Viestintäsuunnitelma on edelleen keskeneräinen johtuen osaltaan toimiston henkilöstön vaihtu-

misesta. Viestintää tehdään koko ajan monilla eri tavoilla, mutta viestintäsuunnitelman avulla on 

tarkoitus jäntevöittää viestintää, varmistaa viestin perille meno ja kohdentaa nykyisten resurssien 

käyttöä paremmin. Toimintakauden aikana suunniteltiin seuran omaa lähinnä sähköisesti jaettavaa 

seuratiedotetta. Tämä toteutui epäsäännöllisesti. 



5. Kioski ja huolto  

5.1 Yleistä 

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

lujen aikana on pidetty kioskia kilpailupaikoilla Väinölänniemellä ja Peräniemenkasinolla. Halliki-

sakaudella Kuopio-hallissa ei ole varsinaisesti pidetty kioskia, mutta toimitsijoiden ruokailusta on 

huolehdittu. Kalevan Kisat oli mittava haaste kioski- ja huoltotoiminnalle. 

 

5.2 Mittarit ja tavoitteet 

Toimintaa on pyritty kuluneen kauden aikana suunnittelemaan etukäteen, mutta yllättäviltä tilanteil-

ta ei ole vältytty. Töitä on jaettu tiimin jäsenten kesken, mutta koska tiimissä on toiminut suhteelli-

sen 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. Tuotteiden hankintaa on pyritty 

myös kehittämään siten, että mukana hankinnassa olisi ollut joku Reippaan toimiston väestä. Tässä 

on onnistuttu vaihtelevasti, riippuen toimiston kiireistä. 

5.3 Organisaatio ja vastuut 

Tiimissä ovat toimineet Rauni Väisänen- Rouvali, Kaija Räty, Elina Mykkänen, Mauri Manninen ja 

lukuisa joukko vapaaehtoisia. Tiimiin on saatu rekrytoitua uusia toimijoita.  

 

5.4 Toiminnot ja niiden kuvaus 

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

soissa kioskitiimin jäsenet ovat toimittaneet kioskista ajanotto- ja kuulutustorniin selostajille ja 

ajanottajille kahvia ja pientä purtavaa. Toimitsijoiden ruokailutoiminta on onnistunut hyvin. Tiimin 

tiedottaminen vaatii vielä hiomista. Tiimin vetäjä Kaija Räty on toiminut myös Reippaan johtokun-

nassa, välittäen tietoa kioskitiimin ja johtokunnan välillä. Tiimin jäsenten tiedottaminen tulevista 

kisoista ja toiminnan järjestelyistä on ajoittain koettu ongelmalliseksi. Kaikkiaan kausi on sujunut 

kohtuullisesti. 

 

5.5 Kalevan Kisojen kioskitoiminta 

Talkoolaisia värvättiin yhteisen talkoolaishaun kautta. Talkoolaisia oli kaikkiaan Reippaan kios-

keissa noin 50 henkilöä. Rekrytointia tehtiin myös kisojen aikana suoraan Leka Volleystä, Kalpasta 

ja SiiPosta. Välineistöä lainattiin mm. Puijon hiihtoseurasta. Kioskitiimin talkoolaisia koulutettiin 

kassakoneen ja maksupäätteen käytössä, sekä yhdessä yhteisessä tilaisuudessa juuri ennen kisoja, 

jonka yhteydessä talkoolaiset saivat kisa-asun kaiken muun ohella. 

 

Suunnitelluista kolmesta kioskista avattiin kaksi, koska näihin kahteen kioskiin pystyttiin järjestä-

mään juokseva vesi. Kioskien käytössä oli pakettiauto, jonka avulla saimme tavarat kuljetettua ki-

sapaikalle. Kisa-alueelle tuotiin rekan perävaunu kylmätilaksi. Kisa-alueen sisällä kuljetimme tava-

raa kioskeihin nokkakärreillä.  

Kisapäivät kioskeissa olivat kiireisiä. Asiakkaita tuli kioskiin sykäyksittäin ja jonoiltakaan ei voitu 

välttyä. Tiimin vetäjät tekivät todella pitkiä päiviä saadakseen kioskit toimimaan. Kisa-alueelle saa-

tiin kisojen aikana muutamia kioskiyrittäjiä lisäämään ruokatarjontaa. Yhteistyössä muitten kisatii-



mien kanssa pidettiin yllä toimitsijoiden kahvilaa. Kaikilla toimitsijoilla oli kisojen aikana mahdol-

lisuus päivittäiseen ruokailuun Peräniemen kasinolla. 

 

6. Nuorisotoiminta  

 

6.1. Yleistä  

Reippaan nuorisotoiminnan tarkoituksena oli tarjota laadukasta urheilukoulu- ja harrasteryhmätoi-

mintaa Reippaan jäsenistölle. Nuorisotoiminta käsitti 3-11-vuotiaat yleisurheilukoululaiset ja 10–

17-vuotiaiden harrasteryhmät. Toiminnassa otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan vammais-

yleisurheilu.  

 

6.2. Mittarit ja tavoitteet  

Kuopion Reippaan nuorisotoiminnan onnistumisessa katsottiin sekä määrällisiä että laadullisia mit-

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

Harrastajien määrä kaudella 2013–2014 660 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 Vat-

tenfall-finaaliin. Tärkeitä tavoitteita olivat myös jäsenistön tyytyväisyys, harrastuksen jatkaminen 

vuosi vuoden jälkeen ja vanhempien aktivoiminen mukaan toimintaan.  

 

6.3. Organisaatio ja vastuut  
Nuorisotoimintaa johti nuorisopäällikkö työn puolesta ja lisäksi nuorisotiimin puheenjohtaja edusti 

tiimiä Reippaan johtokunnassa.  

 

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

linjoja ja jaettiin informaatiota. Nuorisopäällikkö teki ohjaajasopimukset kaikkien seuran ohjaajien 

kanssa.  

 

Koulukiertuekampanja toteutettiin yhdessä Kuopion Kalevan kisojen kanssa. Tämä sisälsi mm. kou-

luvierailut, koululaisviestit sekä liikunnanopettajien koulutuspäivän.  

 

Kuopion Reipas oli mukana toteuttamassa liikuntapolkupäivät yhteistyössä Kuopion kaupungin 

kanssa. Liikuntapolkupäiviä olivat pitämässä pääsääntöisesti Petra Rissanen ja Matti Haatainen.  

Kesäkuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa If-yleisurheilukoulu, muiden yleisurheilukoulujen lisäk-

si. If-yleisurheilukoulun kesto oli kolme viikkoa, ohjaajana toimi Anni Kaukola.  

Seura valittiin mukaan Néstle Healthy Kids Finland ohjelmaan, joka on Néstlen ja Suomen Urheilu-

liiton yhteistyöohjelma. Kuopion Reipas teki yhteistyötä yhden ala- ja yhden yläkoulun kanssa.  

 

Syksyllä 2014 Kuopion Reipas oli järjestämässä Kuopio-hallissa Hippo –kisoja yhdessä Osuuspan-

kin kanssa. 

 

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



Naperot kokoontuivat kerran viikossa Pitkälahden ja Hatsalan koulujen saleissa. Ohjaajien rekry-

tointi ja heidän koulutus uusiin Naperot ryhmiin tapahtui keväällä 2013. Hatsalassa alkoi syksyllä 

2013 uusi Naperot -ryhmä. Salivaraukset tehtiin Naperoita varten yhdessä muiden tarvittavien sali-

varausten kanssa keväällä 2013. Naperoiden markkinointi tapahtui tammikuussa, toukokuussa ja 

elokuussa Savon Sanomissa ja omia tiedotuskanavia pitkin.  

 

Yleisurheilukoulut 5-9v ja Harrasteryhmät 10-17v. Yleisurheilukoulut ja harrasteryhmät ko-

koontuivat kaksi kertaa viikossa Väinölänniemellä ja Kuopio-hallissa. Syksyllä 2013 kilparyhmät 

lopetettiin ja 9-11 vuotiaat kilparyhmän harrastajat siirtyivät nuorisovalmennuksen puolelle.  

 

Keväällä 2014 tehtiin Väinölänniemen kenttävaraukset kesää varten ja Kuopio-hallin varaukset syk-

syä/talvea 2014 varten. Yleisurheilukoulujen markkinointia tehostettiin mm. lehti-ilmoittelulla har-

rastajamäärän kasvattamiseksi.  

Keväällä 2014 Yleisurheilukoulut siirtyivät harjoittelemaan Kuopio-hallista Väinölänniemelle tou-

kokuun ensimmäisellä viikolla. 

Nykyisten ohjaajien vakiinnuttamiseksi toimintaan teimme ohjaajille yhden kauden mittaiset oh-

jaussopimukset ja tarjosimme heille lasten ja nuorten yleisurheiluohjaajakoulutusta keväällä 2014. 

Toteutimme myös ohjaajillemme tammikuussa 2014 seuran sisäistä lajikoulutusta. 

Kaudella 2013–2014 seurassa toimi ohjaajasopimuksella 18 vakituista ohjaajaa ja heidän lisäkseen 

seitsemän tuuraajaa. 

Ohjaajat: Edla Inkilä, Johanna Nurminen, Henriikka Liuska, Saana Rajakallio, Nina Happonen, 

Sami Hänninen, Seija Nisu, Kiika Tarhonen, Noora Rajakallio, Ville Kiviniemi, Johanna Marttinen, 

Sara Hänninen, Marika Tikkanen, Petra Rissanen, Arja Liemula, Iina Paananen, Sini Kovanen, 

Henri Kainulainen. 

 

Tuuraajat: Laura Korhonen, Venla Mäkäräinen, Marianne Pitkänen, Maisa Halonen, Susanna Laari, 

Rita Kortelainen, Mikko Hirvonen. 

 

Kesän 2014 ajalle rekrytoitiin 11 kesäohjaajaa. 

Ohjaajat: Anniina Rissanen, Venla Mäkäräinen, Laura Decrette, Laura Risto, Meri Kiiskinen, Essi 

Väänänen, Mette Lukin, Lauri Mielonen, Heidi Forsberg, Anni Kaukola, Sara Lahti. 

 

Kerhotoiminta  

Kaupungintuella järjestettyjen liikuntakerhojen toimintaa jatkettiin kaudella 2013–2014. Kerhot 

kokoontuivat kerran viikossa koulujen saleissa. Salivaraukset kerhoja varten tehtiin suoraan ko. 

koulujen kanslian kautta. Vuorot olivat maksuttomia.  

 

Kerhojen kehittämistukea kaupungilta haettiin keväällä 2014 syksyä 2014 varten.  

Liikuntakerhoja toimi kaudella 2013–2014 kahdella eri koululla: 

Haapaniemen koulu, ohjaaja Petra Rissanen 

Martti Ahtisaaren koulu, ohjaaja Petra Rissanen 

 

Koulutus  

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

mi- ja toukokuussa järjestettiin kaksi lasten yleisurheiluohjaaja (LYK) – koulutusta. Kouluttajina 

toimivat mm. Marko Ahtiainen, Tiina Lukin ja Matti Haatainen. Huhtikuussa järjestettiin Kuopios-

sa If-yleisurheiluohjaajakoulutus, jossa kouluttajana oli Matti Haatainen.  



Kilpailut  

Yleisurheilukoululaisia kannustettiin osallistumaan sisulisäkilpailuihin keväällä ja kesällä. Paino-

timme ohjaajilla olevan suuri rooli kilpailuihin kannustamisessa. Yleisurheilukoululaisista kerättiin 

joukkue Vattenfall Seuracup-kisoihin. Nuorisotiimi järjesti myös yhteiskyyditykset valmennustii-

min kanssa sisulisäkilpailuihin ja Vattenfall-seuracupiin.  

Vattenfall seuracup kilpailut järjestettiin Kuopiossa ja Varkaudessa. Vattenfall –finaali kilpailtiin 

Vantaalla syyskuun alussa.  

 

Nuorisopäällikkö Tiina Lukin vastasi Valmennuspäällikkö Olli Pulkkasen ja oppisopimusopiskelija 

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. Nuorisopäällikkö Tiina Lukin ja valmennuspääl-

likkö hoitivat ilmoittamisen ja mainonnan kisoista ja järjestivät valintatilaisuuden joukkueen ko-

koamista varten. Ohjaajien tehtävänä oli myös saada urheilijat kiinnostumaan ja osallistumaan ki-

soihin. 

  

Nuorisotoiminta 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. Seu-

ran tavoitteena oli saada mahdollisimman monta urheilukoululaista osallistumaan kisoihin. Seura 

kustansi kilpailijoiden osallistumisen kisoihin. Urheilukouluryhmissä pyrittiin luomaan hyvää yh-

teishenkeä kilpailuihin ja kannustamaan urheilijoita lähtemään mukaan.  

 

 

Testikerrat 

Urheilukoululaisille ja harrasteryhmille järjestettiin vuoden aikana kolme testikertaa (marras-, tam-

mi- ja toukokuussa). Testikerta toteutettiin urheilukoulujen harjoitusaikana Kuopio-hallissa ja ke-

väällä Väinölänniemellä. Testikertojen tarkoitus oli oppia seuraamaan omaa kehitystä ja mittaa-

maan tulosta kuten kilpailuissa, ja madaltaa kynnystä kilpailuihin osallistumiseen. 

 

Pelisäännöt  

Kaikissa nuorisotoiminnan ryhmissä tehtiin yhdessä lasten kanssa pelisäännöt. Lasten vanhemmille 

pidettiin vanhempainilta, jossa käytiin läpi pelisääntökeskustelu 

 

 

7.Valmennus  

 

7.1. Yleistä 

Toiminatavuoden aikana Reippaan valmennustoiminta tuotti yleisurheiluvalmennusta yli 11-

vuotiaille urheilijoille. Nuorisovalmennus käsitti 11- 17-vuotiaiden valmennustoiminnan. Aikuis-

valmennus sisälsi kaiken kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävän toiminnan 17-ikävuodesta ylöspäin. 

Seuran valmennustoimintaan kuului myös vammaisyleisurheiluvalmennus. 

 

Seuraluokittelupisteet 2013 / 2014 



Reipas Kalevan 

Malja 

Arvokilp. 

pisteet 

Luokka 

Urheilijat 

SM14/15 

pisteet 

Lisenssi pis-

teet 

Lisenssi 

määrä 

Pisteet 

yhteensä 

2014 118 60 247,5 12 165 660 602,5 

2013 146 71,25 175,5 30 158,5 460 561,25 

Muutos -28 -11,25 72 -18 6,5 200 41,25 

Muutos 

% 

-19,4 -15,8 41 -60 4 43 7,3 

 

7.2 Saavutukset 

 

Kansainvälisiin arvokisoihin seurasta osallistui yhteensä 3 urheilijaa.  

Parhaaseen saavutukseen ylsi vammaisten EM-kilpailuihin osallistunut Marjaana Heikkinen, joka 

saavutti naisten F34-luokassa keihään pronssimitalin tuloksellaan 16,21m 

Maria Räsänen oli mukana Suomen naisten 4x 100m viestijoukkueessa Euroopan Cupissa. Lisäksi 

Maria osallistui henkilökohtaiseen 100m kilpailuun Ruotsiottelussa. Thomas Barrineau edusti Suo-

mea kymmenottelun Euroopan Cupissa Portugalissa.  

19-vuotiaiden Pohjoismaidenmestaruuskilpailuissa Samu Mikkonen sijoittui viidenneksi 1500m 

juoksussa ja kuudenneksi 800m juoksussa. 

17-vuotiaiden Suomi-Ruotsi maaottelun kolmiloikassa Jessica Miettinen sijoittui toiseksi, samoin 

kuin Eveliina Rouvali vastaavan ikäluokan kuulantyönnössä. 

Seuraluokittelussa olimme jälleen Itä-Suomen paras yleisurheiluseura ja sijoituimme valtakunnalli-

sessa kilpailussa 602,5 pisteellä kymmenenneksi.  Kalevan Malja - kilpailussa seura sijoittui valta-

kunnallisessa kilpailussa 14:nneksi 118 pisteellä. Tämä oli notkahdus edelliseen kauteen ja johtui 

muutamien kärkiurheilijoidemme loukkaantumisista.  Kauden aikana aikuisten sarjassa vähintään 

B-luokan tuloksen saavutti yhteensä 34 urheilijaa. Kyseiset luokkatulokset jakautuivat seuraavasti: 

M-luokka 2, A-luokka 13, B-luokka 19.  

Nuorisovalmennus saavutti tavoitteensa mukaisesti valtakunnallisen seuracupin finaalin finaalipai-

kan ja voitti Pohjois-Savon nuorisotoimintakilpailun yhdessä nuorisotiimin kanssa. 

7.3. Organisaatio ja vastuut 

Valmennuspäällikkö ja valmennustiimin puheenjohtaja toimivat valmennustoiminnan asiantuntijoi-

na seuran johtokunnassa.  

 

7.4. Toiminnot ja niiden kuvaus 

 

Valmennustoiminta 



Valmennustiimi ylläpiti vuoden aikana toimintasuunnitelman mukaiset valmennusryhmät. 

Kaikille yli 15-vuotiaille urheilijoille pystyttiin järjestämään urheilijan tarpeiden mukainen henkilö-

kohtainen valmennus. 

 

Kilpailutoiminta  

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

Suomen hallimestaruuskilpailuissa saavutettiin kuusi mitalisijaa. Kesän SM-kisoissa sarjoissa 17-

yleinen seuran urheilijat sijoittuivat kolmen parhaan joukkoon yhteensä kymmenen kertaa. 

T/P 14-15 SM-kilpailuissa voitettiin yhteensä kaksi henkilökohtaista mitalia ja 1 joukkuemitali. 

 

 

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.  Tiimi luo edellytykset 

harrastukseen järjestämällä harjoitusmahdollisuuksia ja kilpailutapahtumia, ja tukee jäseniensä 

osallistumista veteraanien Suomen mestaruus ja muihin arvokilpailuihin. 

 

8.2 Mittarit ja tavoitteet 

Tavoitteena kaudelle oli käynnistää veteraaneille kohdistetun ohjatun toiminnan, joka käynnistettiin, 

mutta osanottajien vähyyden vuoksi jouduttiin lopettamaan. Tämän lisäksi tavoitteeksi asetettiin 

SM-viestijoukkueiden määrän lisääminen, jossa perinteisen kahden joukkueen lisäksi saatiin 

jalkeille kolmas joukkue. 

 

8.3 Toiminnot ja niiden kuvaus 

Tiimi on ollut mukana järjestämässä veteraanien pm-hallikisoja ja pm-kilpailuja. Tiimi vastasi 

Itsenäisyysmaratonin järjestämisestä, joka hoidettiin yhteistyössä Reippaan muun henkilöstön 

kanssa. 

 

8.4 Urheilulliset saavutukset 

Urheilullisesti Reippaan veteraanien merkittävin saavutus oli Jukka Kaukolan pronssi 

1500m:llä 50v sarjassa Turkin EM-kilpailuissa. Veteraanit saavuttivat 33 (2013 25) SM-mitalia 

vuoden aikana. Reipas oli veteraanimaljapisteissä 18. paras seura (2013 72.) 

Tiimin kokoonpano 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 kuntoliikuntatoi-

mintojen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta.  

 

9.2. Mittarit ja tavoitteet  

Kuntoliikuntatiimin ensisijaisena mittarina toimi kuntoliikkujien määrä. Tavoitteena oli tarjota kil-

pailukykyisiä kuntoliikuntapalveluja seuran vahvuusalueilla. Kuntoliikunnan tarkoituksena oli kan-

nustaa ihmisiä liikkumaan ja sitouttaa seuran toiminnan pariin. Kuntoliikunta oli myös osa seuran 



varainhankintaa. Maratonkoulussa, juoksukoulussa ja yleisurheilukoulussa oli yhteensä 60 osallistu-

jaa. 

 

9.3. Organisaatio ja vastuut  

Kuntoliikuntatiimiä johti tiimin puheenjohtaja, joka oli myös Kuopion Reippaan johtokunnan jäsen. 

Kuntoliikuntatiimiä ei lähtökohtaisesti jaettu alaorganisaatioihin. Projektin tai muun tarpeen vaa-

tiessa tiimi reagoi toimintokohtaista organisaatiomallia mukaillen.  

 

9.4 Toiminnot 

Maratonkoulu.  

SUL:n konseptin mukainen maratonkoulu aloitti lokakuussa 2013 ja päättyi toukokuussa 2014 HCR 

puolimaratoniin. Maratonkoulun osallistujamäärä oli 17 henkilöä. 

 

Maratonkoulu kokoontui pääsääntöisesti joka viikko, joululomatauko pois lukien. Maratonkoulun 

suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Kuopion Reipas ry:n Matti Haatainen ja Laura Korhonen.  

Juoksukoulu.  

Opiskelijoille pidettiin SUL:n konseptin mukainen Juoksukoulu keväällä 2014. Osallistujia oli 19. 

Juoksukoulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n Matti Haatainen.  

Huhti-toukokuussa järjestettiin juoksukoulut If-vakuutusyhtiölle sekä ISLABille. Juoksukouluissa 

oli mukana yhteensä n. 40 harrastajaa, ohjauksesta vastasi Matti Haatainen. 

 

Aikuisten yleisurheilukoulu.  

Aikuisten yleisurheilukoulu toimi kerran viikossa koko kauden 2013 – 2014, torstaisin klo 17.30 – 

19.00. Osallistujamäärä oli keskimäärin syksyn ryhmässä 11 henkilöä, kevään ryhmässä 11 henki-

löä ja kesän ryhmässä 11 henkilöä. Syys- ja kevätkaudella ryhmä toimi Kuopio-hallissa ja kesäkau-

della Väinölänniemen urheilukentällä. 

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kuopion Reipas ry:n Ville Kiviniemi. 

Taukojumppa.  

Kuopion Reipas ry vastasi Kevaman työntekijöiden taukojumpasta kaudella 2013─2014. Ohjaajana 

toimi Petra Rissanen ja Matti Haatainen.  

 

 

10. Kilpailut ja tapahtumat  

 

10.1. Yleistä 

Vuonna 2014 kilpailujen järjestämisessä pääpaino oli Kalevan Kisoissa ja niihin valmistautumises-

sa.  Lisäksi järjestimme kesän ja syksyn aikana yhteensä 10 kilpailutapahtumaa, olimme toisena 

pääjärjestäjänä Kuopio Maratonilla ja olimme myös perinteisesti mukana isolla panoksella Pohjois-

Savon avoimien hallikisojen järjestämisessä. Kaikki järjestetyt kilpailut vietiin onnistuneesti läpi.  

    

10.2. Mittarit ja tavoitteet 



Tärkeimpänä tavoitteena ollut kilpailujen suunnittelu ja järjestäminen vietiin onnistuneesti läpi. 

Toimitsijahankinnassa on edelleen kehitettävää.  

 

10.3. Organisaatio ja vastuut 

Kilpailutiimin kokoonpano: Arttu Dahlström, Jukka Kaukola, Minna Pitkänen ja Ilkka Juutinen. 

.   

10.4. Toiminnot ja niiden kuvaus 

Kuopion Reippaan järjestämät kilpailut vuonna 2014: 

Kuopion Reippaan kuukausikilpailut, 5 osakilpailua huhti-syyskuussa. Seura liittyi mukaan SUL 

seurakisat konseptiin. Seurakisat järjestettiin samaan aikaan kuukausikisojen kanssa.  

Veteraanien pm-kisat 10.6. 

Vattenfall-osakilailu 18.6. 

Miesten ja naisten aluemestaruuskilpailut 11.-12.7.  Kalevan Kisojen kenraaliharjoitukset. 

Kalevan Kisat 31.7.-3.8. 

Vänärin syyskisa 17.9. 

Itsenäisyysmaraton 6.12. 

 

 

11. Kuopion Kalevan kisat 2014 (31.7.–3.8.2014) 

Kuopion Kalevan kisat pidettiin 31.7.–3.8.2014 Väinölänniemellä ja kilpakävelyt kauppakeskus  

Matkuksen paikoitusalueella. 

 

11.1. Organisaatio 

Kalevan kisojen juridinen vastuu oli Kuopion Reipas ry:llä. Projektiorganisaationa toimi järjestely-

toimikunta.  

 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja  Seppo Koski 

Järjestelytoimikunnan sihteeri  Jonna Kettunen 

Kilpailuvaliokunnan pj.   Kari Kuvaja 

Kilpailunjohtaja   Jaana Kujala 

Kaupungin edustaja   Jaana Vasankari 

Kaupungin edustaja   Janne Hentunen 

Kaupungin edustaja   Hannu Pöllä 

Turvallisuusosaston edustaja  Keijo Vidgren 

Lääkintähuolto   Antti Jaroma 

Tekninenjohtaja   Paavo Kosunen 

Pääsihteeri    Marko Ahtiainen 

SUL:n edustaja   Jarmo Mäkelä 

Asiantuntija    Matti Kartila 

Asiantuntija    Kari Saarinen  

Muita keskeisiä vastuuhenkilöitä, joiden työ liittyi olennaisesti järjestelytoimikunnan tehtäviin: 

Kilpailusihteeri   Tiina Lukin 

Turvallisuuspäällikkö   Jouni Säteri 



Lipunmyynti    Nina Peräniemi 

Pääsihteerin avustaja   Anni Kauppinen 

Markkinointi    Annukka Katainen 

Viestintäpäällikkö   Seppo Järvelä 

Tekninen toteutus, kilpailuvaliokunta   Jouni Noronen 

Toimitsijat    Ilkka Juutinen 

Tapahtumaohjaus ja protokolla  Ari Väisänen 

Kioskitoiminta   Kaija Räty 

Pääkuuluttaja    Aki Tuovinen 

Ilme    Väinö Klemola      

   

Kilpailujen aikainen rahaliikenne  Elina Mykkänen 

Kulunvalvonta   Pasi Antikainen 

Rekisterit     Matti Haatainen 

 

Kilpailujen suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.   

 

11.2. Kilpailujen ennakkomarkkinointia toteutettiin seuraavasti: 

- www.kelevankisat2014.fi (avattiin 1.11.2013) (600 000 kävijää) 

- SUL gaalaristeily 2011, delegaatio 

- kisalehti, kaksikappaletta, touko- ja heinäkuussa, kaupunkilehden liitteenä 

-TV-mainonta, MTV3 kanavalla, jääkiekon MM-kilpailujen aikaan ja heinäkuussa 

-Pylvästaulumainonta kesä-heinäkuu, 100 mainospintaa 

-Iskelmä Oikea Asema, toukokuu ja heinäkuu 

-Savon Sanomien ilmoittelu heinäkuussa 

-Kauppakeskus Matkus, 280 neliötä ulkomainos, sisäänkäynnin yhteydessä 

-Hiihtolimen aikaan PR piste, IF yleisurheilumaa, Matkus (6 päivää) 

-Koululaiskampanja helmi – toukokuu 2014 

-Muita yksittäisiä PR tempauksia mm. Salmen Kierto, Iisalmi, Kuopion tori jne.    

   

11.3. Kilpailujen toteutus 

 

Rakentaminen ja purku 

- kilpailujen rakentaminen ja purku toteutuivat liian pienellä ryhmällä, Väinölänniemen saattaminen 

kisakuntoon nykyisellä infrastruktuurilla on liian kallista ja työlästä. Puijo Wolleyn naisten joukkue 

ja muut talkoolaiset avustivat rakentamisessa. Rakentamiseen ja purkuun olisi pitänyt valjastaa oma 

vastuuryhmänsä.  

 

Kilpailujen toteutus 

-kilpailun läpivienti onnistui erinomaisesti. Tästä on laadittu oma raporttinsa. 

-toteutuksessa olivat ulkopuolisina palveluntuottajina mukana mm. Grasmark OY (tapahtumaoh-

jaus), Soundgroup OY (äänentoisto) ja Hego (tulostaulut ja tulospalvelujärjestelmä) 

-kilpailujen toteutus nykyisellä varustuksella on Väinölänniemellä liian työlästä ja kallista. 



 

Oheisohjelma:   

- Puikkarin kisabileet 1. ja 2.8.2014 (kisabändi Pimps ja tanssiryhmä freeZtyle) 

- Avajaiset kisapäivinä (puhujat Markku Rossi, kaupunginvaltuuston pj perjantaina ja Vesa Har-

maakorpi, SUL:n puheenjohtaja sunnuntaina), päivien avauksessa laulajan Kalle Pakarinen ja tans-

siesitys freeZtyle. 

- VB valokuvakeskus, Vanha kunnon Vänäri valokuvanäyttely  

- Kuopion museo, Hannes Kolehmaisen mitalinäyttely  

- Kaupungin vastaanotto perjantaina kaupungintalolla 

 

Katsojamäärä: 

Lipunmyynti alle 9000 lippua, kutsuvieraat 800 henkilöä päivässä, urheilijat 700, valmentajat 200, 

huoltajat 300, medianedustajat 150 (josta ylen osuus n. 90), yhteistyökumppanien edustajat n. 1000 

/ päivä + koululaisliput 500 kpl. Matkuksen kilpakävelyt 7000. Yhteensä 23 250 katsojaa. 

 

Myytyjen lippujen määrä jäi tavoitteesta noin 2000 lippua.   

 

Yhteistyökumppanit: 

Sponsorimyynti onnistui tavoitteen mukaisesti.  

 

Pääsihteerin katsaus kisoista: 

Kisat onnistuivat toteutuspäivänä asiakkaiden suuntaan erinomaisesti. Kisojen valmisteluissa ja 

purussa vastuu jäi vaivan liian pienelle piirille. Kisojen toteutuksesta on tehty useita arvioita tämän 

toimintakertouksen lisäksi. Niistä päähavainnot ovat: 1) kisa-alueen olosuhteet pitää saattaa Kale-

van kisoilta vaadittavalle tasolle ja verrattava olosuhteita muihin kaupunkeihin. 2) organisaation on 

oltava vahvempi valmisteluissa ja purussa. Vapaaehtoiset tekivät erinomaista työtä.    

 


