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Seura
Kangasalan Urheilijat KU-68 perustettiin 1968, jolloin Suoraman Ponnistuksen ja Vatialan Vauhdin toiminta yhdistettiin yhdeksi
koko kuntaa koskevaksi TUL:n yleisseuraksi. Tänä päivänä seura kuuluu Hämeen Liikunta ja Urheilu -aluejärjestöön ja
Koripalloliittoon, Salibandyliittoon, Urheiluliittoon, sekä Uimaliittoon.
KU-68 on yleisseura, joka tavoitteena on tarjota liikunta- ja urheilumahdollisuus "vauvasta vaariin". Nuorimmat liikkujat ovat 2vuotiaita temppukoululaisia ja vanhimmat liikkujat yli 90 -vuotiaita veteraanikuntoilijoita.
Seuralla on laaja harraste- ja kilpaurheilupohjainen liikuntatarjonta niin lapsille kuin aikuisillekin. Lapsille ja nuorille on
harrasteliikunnan puolella tarjolla mm. temppukouluja, yleisurheilukouluja, sählykerhoja, nassikkapaineja ja sporttikerhoja.
Kilpaliikunnassa on tarjolla yleisurheilun valmennusryhmiä, uintia ja salibandy- ja koripallojoukkueita.
Aikuisille on tarjolla harrastepohjaisessa liikunnassa jumppia, vesiliikuntaa, kuntosaliohjausta, sählyä, koripalloa ja onki- ja
pilkkiharrastusta.

Missio, visio & arvot
Missio
Kaikille helppo liikunnan aloittaminen ohjatuissa matalankynnyksen harrasteryhmissä
Innostunutta, hyvin ohjattua liikuntaa vauvasta vaariin
Laadukasta ohjausta ja valmennusta valituissa kilpaliikunnan lajeissa
Visio
KU-68 on Kangasalan suurin ja monipuolisin seura 2020-luvulla. Toimintaa ohjataan ammattitaitoisesti koulutettujen
liikunnanohjaajien muiden lajiosaajien avulla. Seura tarjoaa osaamistaan myös koulujen iltapäivätoimintaan ja päiväkotien
liikuntatoiminnan aktivoimiseen.
Arvot
Syrjinnälle, häirinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Edistämme syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän,
toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Käytämme resurssimme tehokkaasti liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Ohjaamme kertyneet tulot urheilun edistämiseen ja
harrastusmaksujen maltillisuuteen, toiminnan kehitykseen ja vakaan talouden ylläpitoon. Tarjoamme myös mahdollisuuden
saada hyvitys/vapautus kausimaksusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein.
Tasa-arvo on kaiken toimintamme ja päätöksenteon lähtökohta. Kaikille tarjotaan mahdollisuus harrastaa lajiaan omalla
tasollaan.
Vahvistamme nuorten tietoisuutta päihteiden terveysvaikutuksista. Pyrimme toiminnassamme kestäviin ympäristö- ja
ilmastoratkaisuihin.

Tiedotamme ja viestimme toiminnastamme avoimesti esimerkiksi kotisivujen ja tiedotteiden kautta. Päätöksenteossa olemme
riippumattomia emmekä aja henkilökohtaisia etuja.

Lähitulevaisuuden tavoitteet
kasvattaa alle kouluikäisten matalankynnyksen toiminnan harrastajaryhmiä ja harrastajamääriä
kasvattaa alle 15-vuotiaiden harrastajamäärien tarjoamalla heitä kiinnostajia liikuntamuotoja
laajentaa aikuisväestön liikuntatarjontaa
huomioida eläkeikäisten kasvava liikuntamahdollisuuksien tarve
huolehtia edelleen tasapainoisesta talouden kehityksestä

Hallinto ja organisaatio
Seuraa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta päättää vuosittaisesta toiminnasta vuosikokouksessa
vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtokunnan toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, muut
nimitykset tekee johtokunta keskuudestaan.
Seuran vuosikokous pidetään elo-syyskuussa. Vuosikokouksen ja muut seuran kokoukset kutsuu koolle johtokunta seuran
kotisivuilla julkaistavalla kokouskutsulla. Kutsu on julkaistava 10 vuorokautta ennen kokousta.
Vuosikokouksessa esitellään seuran toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, sekä tilikertomus edelliseltä kaudelta. Lisäksi
kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille
tilivelvollisille. Vuosikokous vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion ja valitsee puheenjohtajan, johtokunnan jäsenet ja
tilintarkastajan.

Sääntömääräiset johtokunnan ja johtokunnan alaisten tehtävät
Johtokunta

Sihteeri

•
•
•
•
•

•

Toimii vuosikokouksesta vuosikokoukseen
Jäseniä 5-7 ja sihteeri
Kokouksia vuoden aikana 6-8
Kokoukset pidetään seuran toimistolla
Kokousten asialistat tee pääsääntöisesti sihteeri

•
•
•

Puheenjohtaja

•

•
•
•
•
•
•

•

Johtaa seuratoiminnan kokonaisuutta
Johtaa keskustelua seuran asioista ja johtaa kokouksia
Valvoo ja seuraa taloustoimintaa
Toimii toiminnanjohtajan esimiehenä
Linjaa toimintoja ja ohjeistaa tehtäväkenttää
Valvoo seuran etuja

Suunnittelee kokousten esityslistan yhdessä
puheenjohtajien kanssa
Kirjaa kokousten pöytäkirjat
Lähettää pöytäkirjat johtokunnan jäsenille
Arkistoi pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat,
toimintakertomukset ym. asiakirjat
Viestii johtokunnan päätöksistä ja toiminnasta
jäsenistölle
Jakaa sähköpostikirjeet ja viestit johtokunnan jäsenille

Toiminnanjohtaja

Toimistotyöntekijä

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vastaa seuran käytännön toimintojen
kokonaisuudesta
Tukee jaostojen toimintaa resurssien mukaan
Vastaa ja seuraa taloustoimintaa puheenjohtajan
kanssa
Vastaa yhteistyösopimusten kokonaisuudesta
Vastaa seuran markkinoinnista yhdessä
toimistotyöntekijän ja johtokunnan kanssa
Vastaa ohjaajien ja muiden alaisten työsopimuksista
Vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta
Valvoo seuran etuja
Vastaa MyClub-järjestelmän toiminnasta ja sen ajan
tasalla pitämisestä

Vastaa seuran puhelin- ja sähköpostipalvelusta
Vastaa osallistujarekisteristä
Avustaa seurassa työskenteleviä ohjaajia
Vastaa someviestinnästä ja nettisivujen päivityksestä
Vastaa varastoinnista ja välinehuollosta
Toimii toiminnanjohtajan ohjeiden mukaan

Liikunnanohjaajat
•

Vastaavat liikuntaryhmien toiminnan suunnittelusta ja
toteutuksesta toiminnanjohtajan ohjauksessa

Seuranta, suunnittelu, talous ja tilitoimisto
Toimintakertomus ja tilinpäätös
Johtokunta ja henkilökunta laativat vuosittain toimintakertomuksen, joka käsitellään vuosikokouksessa. Tilinpäätöksestä
vastaa toiminnanjohtaja ja seuran puheenjohtaja. Tiliaineisto tiliöidään ja käsitellään tilitoimisto Tammerpalvelut Oy:ssä.
Tilinpäätöksen hyväksyy allekirjoituksella johtokunnan jäsenet, jonka jälkeen ammattitilintarkastaja tarkastaa sen ja antaa
eteenpäin vuosikokoukselle.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Johtokunta ja henkilökunta laativat vuosittain toimintasuunnitelman. Kustannuspaikkakohtaisen talousarvion yhdessä
jaostojen puheenjohtajien joukkueen johtajien kanssa. Molemmat hyväksytään vuosikokouksessa. Kaikilla jaostoilla ja
kilpailevilla joukkueilla on oma tili Osuuspankissa. Käyttöoikeus tilileihin on tilitoimistolla, puheen- ja toiminnanjohtajalla, sekä
erikseen sovituilla jaostojen tai joukkueiden taloudenhoitajilla.

Talouden suuntaviivat
Seuran talous perustuu vuosittain liikuntatoiminnalla hankittuihin ja niihin liittyviin tuloihin. Tärkeitä tulonlähteitä ovat mm.
ohjaus- ja valmennustoimintaan liittyvät osallistumismaksut, leiri- ja tapahtumamaksut, kahviotuotot, sekä
yhteistyökumppaneilta saadut tulot ja avustukset.

Yhteistyökumppanit
KU-68:n toimii yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä ovat mm. Kangasalan kaupunki, kaupungin
urheiluseurat, Osuuspankki ja Stadium. Seura tekee myös yhteistyötä lajiliittojen kanssa. KU-68 on jäsenenä Suomen
Koripalloliitossa, Suomen Palloliitossa, Suomen Salibandyliitossa, Suomen Uimaliitossa ja Suomen Urheiluliitossa. Olemme
jäsenenä myös Hämeen Liikunta ja Urheilu- aluejärjestössä ja Työväen Urheiluliitossa, joiden kanssa on vahvaa koulutuksellista
yhteistyötä.
Kilpailevilla joukkueilla on oikeus hankkia taloudellisia yhteistyökumppaneita (sponsoreita) toimintansa tukemiseksi.

Muu varainhankinta
Seura hakee Kangasalan kaupungin avustuksista liikunnan yleis- ja koulutusavustuksia. Kaupungin avustus on enää alle 10 %
seuran budjetista. Seuran johto seuraa aktiivisesti opetusministeriön ja muiden taloudellista tukea jakavien tahojen
avustusmahdollisuuksia.

Viestintä
Tiedotustoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää seuran asemaa kaupungin voimakkaimpana ja vahvimpana
yleisseurana, joka tarjoaa niin matalankynnyksen kuin kilpaliikunnan mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Lisäksi tavoitteena on
kertoa avoimesti ja positiivisesti seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tiedotuksen tehtävänä on myös
pitää oma jäsenistö ja liikkujat ajan tasalla seuran asioista. Viestinnästä vastaa ensisijaisesti toiminnanjohtaja ja
toimistotyöntekijä.

Seuran tärkeimmät viestinnän kohderyhmät
•
•
•
•

Harrastajat ja heidän huoltajansa
Valmentajat, joukkueenjohtajat, ohjaajat
Kaikki seuran toiminnasta ja harrastemahdollisuuksista kiinnostuneet
Yhteistyökumppanit

Seuran ulkoisen viestinnän kanavat ja tavoitteet
•

•

•

Kotisivut www.ku-68.fi
→Ensisijainen ja virallinen tiedotuskanava kaikista seuraan liittyvistä asioista. Kotisivujen kautta ilmoittaudutaan seuran
kurssitoimintaan.
Facebook www.facebook.com/ku68harrasteliikunta→Kerrotaan tapahtumista vapaamuotoisesti. Seuran toimintaa tukevaa viestintää. Toimii ensisijaisena
markkinointikanavana. Monet kotisivujen uutiset linkitetään myös Facebookiin.
Paikallismedia
→Ensisijaisesti Kangasalan Sanomat ja Sydän Hämeen lehti

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on kertoa avoimesti ja positiivisesti seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Tuoda esille liikunnan monipuolisia mahdollisuuksia. Laadukasta liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille järjestävänä
Kangasalaisena seurana.

Seuran sisäisen viestinnän kanavat ja tavoitteet
•

•

•

Sähköposti
→ Ensisijainen viestintäkanava. Ajankohtaisista asioista tiedottaminen / muistuttaminen. Sähköpostiviestintä voi olla
kahden välistä tai ryhmäviestintää. Sisäiset tapahtumat ja koulutukset. Tiedottaa seurassa tapahtuvasta toiminnasta ja
ajankohtaisista asioista kullekin ryhmälle sopivalla tavalla. Sähköpostiviestit lähetetään laajalle jakelulle aina piilokopioina.
Kotisivut www.ku-68.fi
→Virallinen tiedotuskanava kaikista seuraan liittyvistä asioista. Kotisivujen kautta ilmoittaudutaan seuran
kurssitoimintaan.
Tekstiviestit/ Whatsapp
→ Ajankohtaisista asioista tiedottaminen / muistuttaminen esim. joukkueen tai muun ryhmän sisäisesti.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on kertoa toiminnasta ja ajankohtaisista asioista harrastajille sekä heidän vanhemmilleen.
Ryhmien oma viestintä ei voi olla ristiriidassa seuran viestinnän kanssa. Viestintäkoulutus valmentajille ja muulle henkilöstölle
tapahtuu aina perehdyttämisen yhteydessä.

Harrasteliikunta
Lasten harrasteliikunta
Perhetemppukoulut 2-3v
Perhetemppukouluissa 2-3-vuotiaat lapset vanhempineen pääsevät liikkumaan yhdessä ohjatusti. Ohjaajat tutustuttavat
perheitä liikuntaleikkeihin, peleihin ja välineisiin. Tunneilla juostaan, hypitään, liikutaan musiikin tahdissa, pyöritään
kuperkeikkoja ja opetellaan perusliikuntataitoja leikkien ja mielikuvien kautta.
Tunnin päätavoitteena on liikunnan riemu ja lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen leikinomaisen ja monipuolisen
liikunnan, esimerkiksi temppuilun, musiikkiliikunnan, palloilun ja rentoutusten avulla. Lapsi ja äiti, isä tai muu tuttu aikuinen
pääsevät liikkumaan yhdessä ja iloitsemaan lapsen kehittymisestä. Luvassa on paljon hauskaa yhdessäoloa ja
ryhmätyöskentelyä muiden kanssa!
Tunneilta saa myös ideoita ja virikkeitä perheen arkiliikuntaan. Ja parhaimmillaan temppukoulu johdattaa lapset jo pienestä
pitäen liikunnalliseen elämäntapaan.

Temppukoulut 3-6v
Temppukoulujen tavoitteena on luoda pohjaa lapsen monipuoliselle kehittymiselle ja liikunnalliselle elämäntavalle.
Temppukoulussa leikitään liikuntaleikkejä sekä temppuillaan erilaisilla radoilla ja välineillä. Samalla kehittyvät lapsen
tasapaino, koordinaatiokyky ja ketteryys. Lisäksi opitaan hahmottamaan tilaa, aikaa ja paikkaa.
Temppukoulu auttaa lapsia keskittymään ja noudattamaan sääntöjä sekä ottamaan muut lapset huomioon. Yhdessä koetaan
myös onnistumisen elämyksiä!
Luvassa mm. temppuratoja, akrobatiaa, teemakertoja ja paljon muuta hauskaa! Tarjoamme lapsille mahdollisuuden harrastaa
liikuntaa turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä.
Nassikkapaini 4-7v
Nassikkapaini on leikinomaista ja monipuolista liikuntaa ja se antaa lapsille mahdollisuuden könytä iloisesti, liikkua ja leikkiä
oikein kunnolla. Kyseinen laji on myös hyvä energian purkamisväline, sillä se sisältää leikkimielistä kisailua ja könyämistä
yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen puitteissa.
Nassikkapaini sopii sekä tytöille että pojille. Harjoitusten tuoksinassa kunto kohenee huomaamatta. Tunneilla kehitämme
nopeutta ja ketteryyttä, ja lisäksi laji kasvattaa suvaitsevaisuutta yhdessäolon avulla. Paini myös tyydyttää kamppailunhalua,
joten voimien ja taitojen mittely rauhoittaa vilkkaankin vipeltäjän.
Tunnit koostuvat erilaisista peleistä, leikeistä ja painiharjoitteista.
Sirkus & akrobatia 4-6v
Hauska ja iloinen harrastus, jossa lapset pääsevät tutustumaan sirkuksen ja akrobatian saloihin leikin ja vaihtuvien teemojen
kautta. Tunneilla hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja välineitä, kuten palloja, huiveja ja mattoja. Sirkusjumpassa keskiössä
on ilo ja riemu, jotka siivittävät lapsen liikunnallisten leikkien ja temppuilun maailmaan. Tunti kehittää lapsen luottamusta niin
itseensä kuin tovereihinsakin ja tukee lapsen kehitystä koordinaatiossa, ketteryydessä ja kehonhallinnassa.
Sirkus & akrobatia 7-10v
Pääpaino tunneilla on perusakrobatiassa ja kehonhallinan kehittämisessä erilaisten temppujen ja liikeyhdistelmien kautta.
Sirkustekniikka kehittää muun muassa koordinaatiota, ketteryyttä ja liikkuvuutta, ja tukeekin mainiosti vaikkapa
tanssiharrastusta! Tunnilla huomioidaan ryhmän taso ja osallistujilla on mahdollisuus esittää toiveita tuntisisältöä tai
sirkuslajeja koskien. Alkeisiin aiempaa kokemusta sirkustelusta tai akrobatiasta ei siis vaadita.

Cheerleading 5-13v
Cheerleading on monipuolinen joukkuelaji, joka yhdistää tanssia, permanto-ja ilma-akrobatiaa, stuntteja (eli nostoja) sekä
kannustushuutoja. Ryhmissämme harjoitellaan lajin eri osa-alueita, lasten kehitystaso huomioiden.
Joukkueessa on tavoitteena tukea lasten liikunnallista kehitystä, sekä opettaa lajin alkeistaitoja. Hauska ja vauhdikas
joukkueharrastus opettaa lapsia toimimaan ryhmässä ja noudattamaan helppoja sääntöjä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin
iloita liikunnasta ja onnistumisista! Halukkailla on mahdollisuus päästä esiintymään mm. seuran salibandy ja
koripallojoukkueiden peleissä.
Sählykerhot 5-15v
Sählykerhoissa pelaaminen on isossa osassa jokaisella kerralla. Pelin ohella opettelemme sählyn perustaitoja, kuten
syöttämistä, laukaisemista ja kuljettamista. Sähly kehittää tehokkaasti koordinaatiokykyä ja pelinlukutaitoa. Lisäksi lapset
oppivat toimimaan ryhmässä ja kuntokin kohenee huomaamatta. Sählykerhot ovat myös loistava tilaisuus tulla purkamaan
energiaa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä!
Kerhoilla ei ole kilpailullisia tavoitteita ja myöskään aiempaa kokemusta lajista ei tarvita, vaan kuka tahansa voi tulla
mukaan. Sählykerhot soveltuvat, sekä tytöille, että pojille. Kilpailusta kiinnostuneille seuran salibandyjaosto tarjoaa
salibandyjoukkueita.
Sporttikerhot ja palloilukerhot 3-10v
Sporttikerhoissa vietetään kesäpäiviä liikunnallisen tekemisen parissa. Luvassa on paljon erilaisia aktiviteettejä aina
frisbeegolfin ja Fun-Battlen kautta pesäpalloon ja perinteisiin pihapeleihin. Sporttikerhossa tutustutaan leikkimielisesti useisiin
liikunta- ja urheilulajeihin erilaisten viitepelien ja -leikkien avulla. Kerhoissa lapset pääsevät myös itse vaikuttamaan
ohjelmaan. Tavoitteena on pitää hauskaa liikunnan merkeissä ja mahdollisesti löytää laji, jonka parissa aloittaa
säännöllisempikin harrastus. Palloilukerhossa ohjelmassa on erilaisia pelejä ja leikkejä, sekä tehtävä- ja taitoratoja. Kerhossa
tutustutaan moniin eri palloilulajeihin. Ryhmässä osallistujat pääsevät vaikuttamaan ohjelmaan.
Yleisurheilukoulut 3-11v
Urheilukoulussa harjoitellaan yleisurheilun peruslajitaitoja. Nopeus, ketteryys, tasapaino ja erilaiset liikkumistaidot kehittyvät
kuin huomaamatta. Leikinomaisuus on toiminnan perusajatus, jonka pohjalta uusia taitoja opitaan. Erilaiset liikuntaleikit ovat
urheilukoulussa tärkeässä osassa ja kauden aikana ehditäänkin oppia monia uusia leikkejä.
Urheilukoulussa ei korosteta kilpailullisuutta, vaan tärkeintä on hauska yhdessä tekeminen ja liikunnan riemu. Halutessaan
yleisurheilukoululaiset voivat osallistua kesäkaudella viikkokisoihin, joissa on mahdollisuus tulla mittaamaan omia taitojaan ja
kilpailemaan kannustavassa ilmapiirissä.
Yleisurheilukoulut etenevät kausittain (talvikausi ja kesäkausi). Aiempaa lajikokemusta ei tarvita vanhimpienkaan
ryhmissä. Urheilukouluista on mahdollisuus halutessaan jatkaa kohti ympärivuotista ja kilpailemiseen
tähtäävää juniorivalmennusryhmätoimintaa.
Sporttileirit 5-11v
Sporttileirit ovat loistava tapa viettää lomaa kivojen kavereiden ja monipuolisten aktiviteettien parissa. Kesäisin järjestämme
leirejä leirikeskuksissa ja ympäri vuoden, koulujen loma-aikoina koulujen saleissa.
Kaikilla sporttileireillä on luvassa liikkumista pelien, leikkien ja uusien lajikokeiluiden muodossa. Leirit tarjoavat lapsille paljon
uusia elämyksiä ja liikunnallisia aktiviteetteja, yhdessä tekemisen riemua sekä uusia ystäviä ja runsaasti hauskanpitoa! Leirille
osallistuvalla ei tarvitse olla tiettyä omaa lajia eikä erityisiä taitoja vaadita, vaan kuka tahansa voi osallistua.

Aikuisten harrasteliikunta
Aikuisille järjestetään eritasoisia juoksukouluja, sekä lihaskunto- ja lihashuoltoryhmiä. Ryhmät vaihtelevat kausittain kysynnän,
resurssien ja käytettävissä olevien tilojen mukaan.
Lihaskuntojumppa
Tehokasta lihaskuntoharjoittelua miehille ja naisille, välineinä jumppakuminauha ja käsipainot. Kehitämme tasapainoa,
lihaskuntoa, keskivartalon hallintaa ja liikkuvuutta monipuolisin liikesarjoin. Viimeisen vartin keskitymme kehoa huoltaviin
venytyksiin.
Lihaskunto&lihashuolto
Tehokasta lihaskuntoharjoittelua miehille ja naisille, välineinä jumppakuminauha ja käsipainot. Kehitämme tasapainoa,
lihaskuntoa, keskivartalon hallintaa ja liikkuvuutta monipuolisin liikesarjoin. Lopuksi huolelliset venyttelyt ajan kanssa.
Juoksukoulut
Liikkumisen iloa juoksuun! Tunneilla tehdään harjoittelusisällöstä moniulotteista lajinomaisten oheisharjotteiden kautta.
Kyseessä on juoksukoulu kaikentasoisille, josta saat tukea juoksutekniikkaan, vinkkejä lajin eri osa-alueiden harjoittamiseen,

sekä paljon tarkoituksenmukaista ja kehittävää treeniä. Tunneilla pyritään huomioimaan myös lihaskunnon, liikkuvuuden ja
lihashuollon osuudet omina harjoitteinaan.
Reeniryhmä
Ryhmässä kehitetään mm. kehonhallintaa, kuntoa sekä vahvistetaan eri lihasryhmiä. Tule mukaan haastamaan itseäsi
koordinaatioliikkeistä reaktionopeuteen. Osallistujat pääsevät myös vaikuttamaan kertojen sisältöihin.

Senioriliikunta
Veteraanikerhon ja harrasteliikuntajaoston yhteistyössä järjestämään senioritoimintaan osallistuu n. 60-90v kunnon
ylläpitämisestä kiinnostuneita liikkujia. Tarjonnassa on jo usean vuoden ajan ollut vesijumppaa, tuolijumppaa,
lihaskuntojumppaa ja kuntosalitoimintaa. Seniorit osallistuvat myös TUL:n piirin veteraanijaoston järjestämiin tilaisuuksiin.

Vesiliikunta
Lasten harrasteuintiryhmät
Vesiliikuntajaosto tarjoaa talvikaudella (syyskuu-huhtikuu) Kangasalan uimahallilla monenlaisia vesiliikuntaryhmiä lapsille,
nuorille ja aikuisille.
Vesitaiturit
Vesitaiturit on uimakoulu 3-7 vuotiaille lapsille. Vesitaiturit pitää sisällään kolme tasoa, joiden suorittamisen jälkeen on helppo
siirtyä vesiralliin. Vesitaiturit -uimakoulu on tarkoitettu lapsille, jotka eivät osaa uida. Vesitaitureissa lapsi tutustuu veteen ja saa
monipuolisia kokemuksia vedessä liikkumisesta. Ryhmissä harjoitellaan leikkien kautta uimataidon perusteita sekä opitaan
luottamaan veteen ja omiin taitoihin. Vesitaiturit on jaettu kolmeen tasoon; Vesikirppu, Vesikilpikonna ja Vesimyyrä. Jokainen
kausi sisältää n. 12 opetuskertaa ja kauden aikana on mahdollisuus yhteen merkkisuorituskokonaisuuteen.
Vesirallit
Vesiralli –uimakoulut on suunnattu lapsille, jotka osaavat jo uida vähintään 15m. Vesiralli -uimakoulu koostuu neljästä tasosta;
Sammakot, Kalat, Norpat ja Delfiinit. Tavoitteena on haastaa lasta liikkumaan vedessä mahdollisimman monipuolisesti tehden
erilaisia hyppy-, sukellus- ja uintiharjoitteita. Tutustumme myös vesipalloon ja taitouintiin. Uimakoulut pyörivät kausittain
(syyskausi & kevätkausi). Jokainen kausi sisältää n. 12 opetuskertaa ja kauden aikana on mahdollisuus yhteen
merkkisuorituskokonaisuuteen.
Tekniikkaralli
Tekniikkaralli on suunnattu lapsille, jotka omaavat jo perustaidot kaikista neljästä uintilajista. Ryhmässä harjoitellaan uintilajien
tekniikkaa, hyppyjä ja käännöksiä, kisailuja, temppuja ja hauskanpitoa unohtamatta. Tavoitteena on kehittää uintitekniikkaa
niin, että lapsi pystyy uimaan 100 metriä sekauintia hyvällä tekniikalla.
Harrasteuintiryhmät
Harjoitusryhmät ovat jatkoa tekniikkarallille ja sopivia n. 10-17-vuotiaille uimareille, jotka osaavat perusteet neljän uintilajin
tekniikoista. Ryhmässä harjoitellaan uintilajien tekniikkaa, hyppyjä ja käännöksiä, kisailuja, temppuja ja hauskanpitoa

unohtamatta. Tavoitteena on kehittää edelleen eri lajien tekniikoita. Harjoittelu tapahtuu kuntoaltaassa. Mahdollisuus
harjoitella kerran tai kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena perustaa kausittain kaksi tasoryhmää.
Junior lifesaver -club
Kerhon tavoitteena on pitää hauskaa vedessä ja samalla oppia uusia uima- ja hengenpelastustaitoja. Pääsyvaatimuksena on
200m uimataito. Kerhossa harjoitellaan pelastautumista, erilaisia sukelluksia ja hyppyjä, leikkimielisiä kisoja unohtamatta.
Käymme läpi myös uintitekniikoita.

Aikuisten uintiryhmät
Aikuisten tekniikkauinti
Ohjattu uintiharjoitus vapaa- ja rintauinnin perustekniikan osaaville. Luvassa taitojen hiontaa ja perusteita selkä- ja
perhosuinnista.
Masters -uintiharjoitus
Uintiharjoitus aikuisuimareille, joilla perustaidot kaikista neljästä uintilajista. Valmis ohjelma, mutta ei varsinaista
tekniikkaohjausta.

Koripallo
Koripallojaoston toiminta
Koripallojaoston tavoitteena on kasvattaa uusia koripallon pelaajia alkaen pallokouluista aina vanhempiin ikäluokkiin (C-, Bsarjat) asti. Joukkueita on sekä tytöille että pojille. Tavoitteena on järjestää jäsenille monipuolista liikuntaa, joukkue- ja
yksilötaitoja koripallon parissa. Myös yleinen joukkuekäyttäytyminen ja kasvatus harjoituksissa ja pelimatkoilla ovat
valmennuksen tavoitteissa.

Järjestäytyminen
Koripallojaostolla on oma johtokunta, joka koostuu joukkueiden valmentajista, joukkueenjohtajista ja puheenjohtajasta.
Johtokunta tekee päätökset kausimaksuista, kauden tavoitteista ja suunnitelmista, varainhankinnasta, valmentajahankinnasta
sekä kauden sarjatoiminnasta.
Koripallojaostossa on seuraavat tehtävät/roolit:
o

jaoston puheenjohtaja

o

valmennuspäällikkö

o

päävalmentaja(t)

o

valmentaja(t)

o

apuvalmentaja(t)

o

rahastonhoitaja

o

kalustovastaava (kahvio)

Johtokunta kokoontuu vähintään kerran syys- ja kevätkaudella. Kokouksessa päätetään vähintään tulevan kauden
kausimaksut, matkakorvausten budjetti ja sarjoihin osallistumiset.

Valmennus
Valmennus koostuu jaoksen päävalmentajasta ja joukkuekohtaisista valmentajista sekä apuvalmentajista. Päävalmentaja
avustaa joukkueiden valmentajia ikäkausille sopivien valmennussuunnitelmien laatimisessa ja tukee valmentajia kauden
aikana.

Sarjatoiminta
Joukkueet päättävät itsenäisesti sarjoihin koripalloliiton sarjatoimintaan osallistumisesta. Osallistuminen vaatii sitoutumista
koko joukkueelta, valmennukselta ja vanhemmilta. Samoin sarjaan osallistuminen tuo mukanaan kustannuksia, jotka
joukkueen tulee kattaa. Kustannuksia muodostuu liiton sarjamaksuista, erotuomarimaksuista, peliasuista, lisensseistä,
vakuutuksista ja pelimatkoista.

Varainhankinta
Kaikkia joukkueita kannustetaan joukkuekohtaiseen varainhankintaan kauden kulujen kattamiseksi. Jaos tukee joukkueita
kaudelle erikseen päätettävällä summalla, jota joukkueet voivat käyttää pelimatkojen kuluihin. Joukkueiden johtajat pitävät
kirjanpidon varainhankinnoistaan ja varojen käytöstä ja ovat valmiit selvittämään menot ja tulos pyydettäessä.
Varainhankintaan on järjestetty pitämällä kahviota kotiturnauksissa, järjestämällä viikonlopun kestävä koripalloturnaus mikroja mini-ikäisille, erilaisilla tuotemyynneillä sekä esimerkiksi talkoilemalla kaupan inventaariossa.

Korvaukset
Koripallojaos maksaa valmentajille vuosittain korvauksen valmennukseen ja pelimatkoihin kohdistuvista matkakuluista.
Budjetti matkakuluihin tarkistetaan kausittain. Samoin jaoksen puheenjohtaja on oikeutettu kohtuulisiin matkakuluihin.
Korvauksista voi halutessaan kieltäytyä.

Koulutus
Koripallojaos kannustaa valmentajiaan osallistumaan koripalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksiin osallistuvien määrä
tarkistetaan jokaiselle kaudelle erikseen riippuen kauden taloudellisesti tilanteesta.

Salibandy
Jaoston toiminta
Salibandyjaoston alaisuudessa toimivat salibandyliiton kilpailutoimintaan osallistuvat joukkueet.
Polku kilpajoukkueisiin käy sählykerhojen ja salibandyn kerhosarjojen kautta. Vuosittain nk. maakuntaseurat sopivat kunakin
vuonna pelattavista salibandyn kerhosarjoista. Ikäryhmät vaihtelevat vuosittain. Yleensä sarjat ovat F- ja G-juniori-ikäisten
sarjoja. (Sählykerhot ja kerhosarjat toimivat harrasteliikunnan alla.)
Salibandyliiton kilpasarjat aloitetaan F-junioiri-ikäisinä eli 8-vuotiana. KU-68 panostaa siihen, että seuralla olisi juniorisarjat
kaikissa ikäluokissa. Juniorijoukkueet harjoittelevat Pitkäjärven ja Pikkolan koulujen saleissa ja Malm -areenalla.
Aikuisten sarjoissa on pelattu vuodesta 2003 lähtien. Jatkuvuutta on haettu sillä, että aikuisten salibandyliiton sarjoissa pelaa 2
joukkuetta, miesten ykkönen ja kakkonen. Tämä on mahdollistanut sarjatason nousun, kun pelaajarotaatio on pyörinyt
joukkueiden välillä molempiin suuntiin.
Miesten joukkueet ja vanhemmat juniorit harjoittelevat Kaukajärven Spiraalissa ja Pitkäjärven liikuntahallissa.

Järjestäytyminen
Salibandyjaostolla on oma johtokunta, joka koostuu seuran puheenjohtajasta, valmentajista ja joukkueenjohtajista.
Salibandyjaosto tekee päätökset kausimaksuista, varainhankinnasta, sarjatoiminnasta, sekä päättää tavoitteista ja
suunnitelmista.
Salibandyjaostolla on seuraavat tehtävät/roolit:
-Jaoston puheenjohtaja
-Päävalmentajat
-Apuvalmentajat
-Joukkueenjohtajat
-Kalustovastaavat (kahvio yms.)
-Fysiikkavalmentajat
-Pelaajat
Valmennus
Valmennus koostuu joukkuekohtaisista valmentajista sekä apuvalmentajista. Seuran liikunnanohjaajat avustavat joukkueiden
valmentajia ikäkausille sopivien valmennussuunnitelmien laatimisessa ja tukevat valmentajia kauden aikana.
Sarjatoiminta
Joukkueet päättävät itsenäisesti Salibandyliiton sarjatoimintaan osallistumisesta. Osallistuminen vaatii sitoutumista
joukkueelta, valmennukselta ja vanhemmilta. Sarjoihin osallistuminen tuo mukanaan kustannuksia, jotka joukkueiden tulee
kattaa. Kustannuksia muodostuu sarjamaksuista, erotuomari maksuista, peliasuista, lisensseistä, vakuutuksista, valmentaja
korvauksista ja pelimatkoista.
Varainhankinta
Joukkueita kannustetaan joukkue kohtaisiin varainhankintoihin kulujen kattamiseksi. Jaos tukee joukkueita erikseen
päätettävällä summalla, jota joukkueet voivat käyttää kuluihinsa.
Korvaukset
Salibandyjaosto maksaa valmentajille kausittain korvauksen valmennukseen ja pelimatkoihin kohdistuvista kuluista.
Koulutus
Salibandyjaosto kannustaa valmentajiaan osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin ja kustantaa koulutukset.

Yleisurheilu
Valmennusryhmätoiminta
Juniorivalmennusryhmät 9-12-vuotiaille
Kaikilla 9-12-vuotiailla kilpailuista kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmoittautua juniorivalmennusryhmiin. Näissä ryhmissä
harjoittelu keskittyy urheilukoulua tehokkaammin lajitaitojen ja perusominaisuuksien kehittämiseen. Harjoituksia on kaksi
kertaa viikossa ja ne kestävät 1,5 tuntia urheilukoulun 45/60 min sijasta. Ryhmät muodostuvat 1-2 koulutetun valmentajan
ympärille ja harjoituksia on ympärivuotisesti. Ryhmiin pääsemiseksi ei tarvita erikoislahjakkuutta, vaan innostunut asenne
harjoittelua kohtaan on tärkeintä. Harjoittelun luonne on innostavaa ja tulevaisuuteen tähtäävää. Juniorivalmennusryhmiin
osallistuvilta toivomme kilpailutoimintaan osallistumista, ainakin jossain määrin.
Juniorivalmennusryhmään pääsy edellyttää aiempaa osallistumista yleisurheilukouluihin tai yleisurheilun kilpailutoimintaan.
Valmennusryhmät yli 12-vuotiaille
Yli 12-vuotiaat urheilijat harjoittelevat valmennusryhmissä, jotka tarjoavat urheilijoilleen tehokasta kilpailuihin tähtäävää
nuorisovalmennusta. Ryhmät muodostuvat 1-2 koulutetun valmentajan ympärille ja harjoituksia on ympärivuotisesti, 2-4
kertaa viikossa. Kaikista ei tietenkään voi eikä tarvitsekaan tulla huippu-urheilijoita, mutta tärkeimmät kriteerit
valmennusryhmiin pääsyssä ovat innostus harjoittelua kohtaan ja jonkin asteinen halu osallistua kilpailuihin.
Valmennusryhmään pääsy edellyttää aiempaa osallistumista yleisurheilukouluihin, aiempaa kokemusta yleisurheilun
kilpailutoiminnasta tai muuta lajitaustaa esim. voimistelu.
Kilpailutoiminta
Yleisurheilujaosto järjestää urheilukoululaisille ja valmennusryhmäläisille avoimia viikkokisoja. Jaosto järjestää sekä yksin, että
yhteistyössä muiden seurojen kanssa piirikunnallisia ja valtakunnallisia kilpailuja. Kilpailut löytyvät
kauden kilpailukalenterista.

Toiminnan arviointi ja kehitystyö
Toiminnan arviointi
Seuran toiminnan ja ohjaustoiminnan tilaa arvioidaan määrällisillä mittareilla, jotka kertovat myös toiminnallisesta
onnistumisesta.
Määrällisiä mittareita ovat:
- harrastajamäärät
- eri lajien juniorivalmennettavien ja valmennusryhmien määrät
- eri lajien lisenssien määrät
- kilpailujen ja tapahtumien määrät
- ohjaajien ja valmentajien määrät

Laadullista palautetta selvitetään jäsenkyselyillä, joita mm. harrastusliikunta tekee kaksi kertaa vuodessa. Taloudellisen tilan
mittari on tilinpäätös, joka käsitellään toimintakertomuksen yhteydessä.

Kehitystyö
Johtokunta ja jaostojen jäsenet sekä valmentajat on tehneet jo vuoden 2000 alkaen kehittämissuunnitelmia, joilla on ohjattu
seuran kehitystä. Koulutamme jatkuvasti ohjaajiamme ja valmentajiamme alueellisilla ja valtakunnallisilla kursseilla.
Seuraamme myös tarkasti teknistä kehitystä, jolla voimme helpottaa ja parantaa seuran hallintoa- ja taloudellista seurantaa.

