LAUKKOSKEN TAIMI,
Pornainen

Monipuolista seuratoimintaa
Pornaisissa. Tule kanssamme
mukavaan ja tekevään joukkoon!

SEURA ESITTELY
Laukkosken Taimi on vuonna 1909 perustettu urheilun yleisseura. Taimi kuuluu
jäsenseurana Suomen Työväen Urheiluliittoon ja lajiseurana Suomen Hiihtoliittoon,
Suomen Urheiluliittoon sekä Suomen Veteraaniurheiluliittoon.
Seuramme toiminnan painopistealueita ovat yleisurheilu, hiihto, nuorisotoiminta,
kuntoliikunta ja erilaisten kaikille avoimien tapahtumien
järjestäminen. Kilpailulajeina ovat hiihto, maastojuoksu ja
yleisurheilu.
Taimen suurin yksittäinen vuosittain järjestämä
tapahtuma on tänä vuonna 19.10.2008 jo 27. kerran
järjestettävä Kotojärven ympärijuoksu. Tapahtuman
osallistujamäärä vaihtelee 130-190 välillä ja hölkällä on
vahva paikka valtakunnallisellakin hölkkätapahtuma
rintamalla.
Laukkosken Taimi toimii Pornaisten eteläosassa Laukkoskella ja Pornaisten keskustassa.
Toimintapaikkoja ovat mm. Kirveskosken koulukeskuksen liikuntasali, Kirveskosken
urheilukenttä, Hyötinmäen kuntorata, seuran kota (Rinnenmäentie 100), Jokimäen
voimalaitoksen ranta ja Laukkosken työväentalo.
Taimessa toimii monikymmenpäinen aktiivien talkoolaisten ryhmä, jotka haluavat omalta
osaltaan antaa panoksensa seuratoiminnalle ja nuorten liikunnalle. Uusia toimijoita
toivotaan mukaan seuratoimintaan, jotta pystyisimme edelleen kehittämään ja
laajentamaan toimintaamme. Pyrimme toimimaan nyky-yhteiskunnan asettamien
vaateiden mukaisesti; seura tukee talkoolaisten kouluttautumista ja osallistuu
mahdollisuuksien mukaan seuratyöstä aiheutuneisiin kuluihin. Seura
osallistuu myös resurssien puitteissa edustusurheilijoiden
kilpailukustannuksiin. Pyrimme tehostamaan toimintaamme tekemällä
yhteistyötä ja verkostoitumalla muiden lähialueen seurojen kanssa.
Veteraani-ikäisiä menestyneitä urheilijoita Taimessa on useita. Että
urheiluseuran perustehtävään, urheilu- ja liikuntatoimintaan, saataisiin
jatkuvuutta, tavoittelemme jatkuvasti uusia nuoria mukaan
toimintaamme.
Laukkosken Taimen naisjaosto toimii erittäin aktiivisesti erilaisten
tapahtumien järjestelyissä.
Jos sinulla on vähänkin kiinnostusta seuratoimintaa kohtaan, olet tervetullut mukaan
toimintaamme. Tehtäviä ja tekemistä on monenlaista ja kaikki ovat tervetulleita
seuraamme

TOIMINTAA
Taimen yksi näkyvimpiä toimintoja ovat koulukeskuksen liikuntasalissa pidettävät lasten
urheilukoulut. Kerhot ovat toimineet lähes 20 vuotta ja ne kokoavat viikoittain 40-50 lasta ja
nuorta liikunnan riemuihin. Elokuun alussa järjestetään liikuntaleiri.
Keväisin ja syksyisin Taimi järjestää avoimia maastojuoksuja Hyötinmäen kuntoradalla ja
talvisin samassa paikassa hiihtokoulun sekä avoimia hiihtokilpailuja.
Laukkosken Taimi on jo vuosia hoitanut Hyötinmäen virkistysalueen ladut viikonloppuisin.
Latujenhoito jatkuu edelleen ensi talvenakin.
Kaikille avoimia tapahtumia järjestetään useita vuodessa
pääasiassa joko Jokimäen voimalaitoksen rannassa tai
seuran kodalla. Tapahtumissa on mukavaa yhdessä oloa
pienten kisailujen ym. toiminnan merkeissä.
Laukkosken Taimen toiminnasta saa tietoa seuran
kotisivuilta http://laukkoskentaimi.net ,
tai olemalla rohkeasti yhteydessä tämän lehdykän
takasivulla oleviin seura-aktiiveihin.
LOPPUVUODEN 2008 TOIMINTAA
Syyskuu
• Avoimet maastojuoksut Hyötinmäen kuntoradalla keskiviikkoisin klo 18.30.
• 13.9. Pornaisten messut
• 20.9. klo 13.00 Waltari-siltajuoksu
• 21.9. klo 13.00 Kesän päättäjäiset, seuran kota (Rinnenmäentie)
• 24.9. klo 19.30 Johtokunnan kokous, Laukkosken Työväentalo
Lokakuu
• Maastojuoksut jatkuvat Hyötinmäen kuntoradalla keskiviikkoisin klo 18.30 15.10.
asti
• Liikuntakerhot alkavat 2.10. Ennakkoilmoittautuminen Janne-Pekka Nurmi
gsm 050-466 9649
• 4.10. Seuraohjaaja- ja –toimijakoulutus Kirveskosken koulukeskuksen liikuntasali
klo 9.00-16.00. Ilmoittautuminen 26.9. mennessä Janne-Pekka Nurmelle
gsm 050-466 9649
• 19.10. XXVII Kotojärven ympärijuoksu
Marraskuu
• Liikuntakerhot torstaisin, Koulukeskuksen liikuntasali
• Kotojärven ympärijuoksun talkoolaisten palkkiotilaisuus
• Syyskokous
Joulukuu
• Liikuntakerhot torstaisin, Koulukeskuksen liikuntasali
• Hyötinmäen virkistysalueen latujen hoito
• Yhteismyyjäiset
• Pikkujoulut

LAUKKOSKEN TAIMI, YHTEYSHENKILÖT
puheenjohtaja

Janne-Pekka Nurmi
gsm. 050 - 466 9649
email. janne-pekka.nurmi@edu.hel.fi

varapuheenjohtaja

Timo Nurmi
gsm. 050 - 364 9552
email. timo.nurmi@pp6.inet.fi

sihteeri

Rauno Suonpää
gsm. 0400 - 732 022
email. rauno.suonpaa@pp.inet.fi

Vastuuhenkilöt 2008
Hiihto ja yleisurheilu

Keijo Nurmi
Pekka Hietapakka
Rauno Suonpää

Nuorisotoiminta

Janne-Pekka Nurmi
Jukka Tuominen

Veteraani- ja kuntoliikunta

Pekka Rahkonen
Pekka Villanen
Veli Janhunen
Rauno Suonpää

Naistoiminta

Elina Tuominen
Irja Nurmi
Maarit Poutiainen

Ladunhoito

Pekka Hietapakka
Matti Väänänen

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta
http://laukkoskentaimi.net

Ole rohkeasti yhteydessä ja tule mukaan mukavaan joukkoomme!!

