KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry
TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Kymenlaakson Yleisurheilu ry korostaa seurojen yhteistyötä,
aktiivisuutta tiedottamiseen sekä laadukkaita kilpailuja
erityiseti nuorille ja lapsille
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1. Kymenlaakson yleisurheilun haasteita 2017
-

laadukkaiden kilpailujen järjestäminen lapsille ja nuorille
sitoutuminen – sitouttaminen

2. Piirin toiminnan painopisteet 2018
-

tavoitteena laadukkaiden kilpailujen järjestäminen
yleisurheilun omaa aktiivisuutta tiedottamiseen ja näkyvyyteen
kannustetaan seurojen yhteistyöhön

3. Kymenlaakson Yleisurheilun vastuuhenkilöt
Nuorisovalmennusryhmien tuki
Nuorten yleisurheiluohjaajakoulutus
Yleisurheiluohjaajakoulutus
Kilpailujärjestelmä&kalenteri
Alueen koordinointi
Tuomarikoulutus
Lähettäjäkoulutus
Liikuntapaikkavastaava
Kuuluttajakouluttaja
Hese-kisa
Kunniakierros
Kotisivut
Opettajakoulutus

aluepäällikkö Jaakko Erkinheimo/SUL
aluepäällikkö Jaakko Erkinheimo
Jari-Petteri Partanen
Erkki Huhtinen
Kaakkoisen alueen kilpailuvastaava Hannu Nurminen
Janne Pekkola
Aimo Hono
Aimo Hono
Eevi Kupiainen
Juha Heikkilä
Ari Pietarinen
Jari-Petteri Partanen

4. Valmennus
Nuorten alueellinen Maajoukkueleiritys (ANMJ-leiritys)
Alueellinen nuorten maajoukkueleirityksen ikäryhmät 14-18v. Leiritykseen on kutsuttu
valtakunnallisten kriteerien perusteella. Pajulahti sekä Yleisurheilun Lajikarnevaalit ,
mahdolliset seurantapäivät lajeittain
( yhden päivän/illan leirejä ).
Lisätietoja Jaakko
Erkinheimo, jaakko.erkinheimo@sul.fi.
Piirileiri
HELSYn, LASYn, KYMYn ja UUDYn ja NÅIDn yhteinen piirileiri kaudella 2017–2018 toteutetaan
kolmessa osassa Pajulahden Urheiluopistolla ja 4. leiri yleisurheilun lajikarnevaalit kesällä 2018
(erillinen hinta). Leirin sisältö pohjautuu Elmo-nuorisovalmennusohjelmaan. Luvassa on
yleisurheilun lajiharjoittelua ja monipuolista ominaisuusharjoittelua sekä luento-osuuksia. Lisäksi
valmentajille ja vanhemmille järjestetään info-iltapäiviä.
Yhteiset lajiharjoitukset
Kannustetaan seuroja/valmentajia yhteisharjoitusten toteuttamiseen eri lajiryhmille.
Valmentajien verkostoituminen
Kokeillaan eri lajien valmentajien yhteisiä tapaamisia.
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5. Kilpailut
Kaakkoisen alueen, Lahti-Kymenlaakso-Etelä-Karjala, kilpailujen koordinointia jatketaan.
Kymenlaakson kenttäkartoituksen tulosten perusteella edistetään seurojen kanssa havaittujen
puutteiden korjausten käynnistymistä. Laaditaan kilpailukalenteri yhdessä ainakin Lahden kanssa.
Tavoitteena on toteuttaa Kymenlaaskon alueella yksi laadukas, isompi kilpailutapahtuma nuorille ja
lapsille.
M/N ja M/N19-17 aluemestaruuskilpailut järjestetään kaakkoisella alueella yhteisesti. Kaakkoisella
alueella suunnitellaan ja toteutetaan nykyisistä kilpailuista kilpailusarja, johon sisältyy
aluemestaruudet ja viimeisen osakilpailun jäljeen palkitaan aluemestarit.
Seuracupin piirikisa järjestetään yhdessä Lahden piirin kanssa.
Kymenlaakson Hese-kisan hoidetaan Kotkan Ruonalan hallilla KarhKa-KarhU:n toimitsijavoimien
avustamana.
Nuorten piiriottelu jatketaan vuoden 2017 toteutetun formaatin mukaisesti.
9-13 vuotiaiden piirinmestaruuskilpailut järjestetään nelipäiväisinä kahdessa osassa. 9 vuotiaiden
kilpailut järjestetään ottelutyyppisenä.
15 vuotiaille järjestetään piirinmestaruuskilpailut.
Kevään lajipäivät toteutetaan 2 lajia/kilpailu ja tavoitellaan näistä toisen lajin koulutusta samalla
nuorimmille.
Järjestetään palkintotuomari-, kuuluttaja-, lähettäjä- ja maalikameratuomarikoulutusta ja
toteutetaan koulutusta osittain netin kautta. Yhteistyötä keskitetään kaakkoisella alueella ja
jatketaan yhteistyötä eteläisen alueen kanssa.
6. Hallinto
KymYn hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa talvi-, kevat- ja syksyaikana. Suunnittelukokous
pidetään alkusyksystä sekä sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.
Kaakkoisen alueen johtokunnassa toimii kaksi henkilöä.
Kymenlaakson Liikunnan kanssa etsitään aktiivisesti yhteistyön kehittämistä.
Haetaan KymYn kotisivujen aktiivisempaa käyttöä tuottamalla sinne ajankohtaista tietoa läpi
vuoden. Kaakkoisen alueen ja piirien tiedot tulee saada laajemmin yhteisille foorumeille.
Lohkokierros tehdään kerran toimintakauden aikana painottuen tämän toimintasuunnitelman
keskeisiin aiheisiin.
KymY on varautunut talousarviossaan tukemaan Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson seurojen
yhteistyötä à 2000 €.
Seurojen aktivoinnissa Kunniakierroksen avulla saadaan toiminnallisuutta sekä resursseja
urheilukouluille ja nuorisovalmennusryhmille.
7. Ohjaajakoulutus
Yleisurheiluohjaajakoulutusta järjestetään piirin alueella sekä kaakkoisella alueella.
Nuorten yleisurheiluohjaajakoulutusta järjestetään kaakkoisella alueella sekä yhdessä eteläisen
alueen kanssa.
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8. Talousarvio
Varsinainen toiminta
Hese-kisa
Lajiryhmätoiminta
Toimitsijakoulutus
Nuorten ja lasten yleisurheiluohjaajakurssi
KymYvaunu
Tiedotustoiminta
Kilpailut
Hallinto
kokoukset
posti, puhelin,
kopiointi
pankkipalvelut
palkinnot
kirjanpito
Seurojen
yhteistyö
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