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TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014
YLEISTÄ
Vuosi 2014 oli vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 106.
toimintakausi. Laukkosken Taimi on urheilun yleisseura. Taimi kuului
päättyneenä toimintavuonna jäsenseurana Suomen Työväen Urheiluliittoon ja
lajiseurana Suomen Hiihtoliittoon, Suomen Urheiluliittoon sekä Suomen
Aikuisurheiluliittoon.
Vuosi 2014 sisälsi paljon hyvää, mutta myös haasteita. Positiivista jo aktiivisen
toiminnan edelleen aktivoituminen: ohjattujen ryhmien määrä pysyi vakiona,
mutta osallistujien määrä lisääntyi. Positiivista oli myös jäsenmäärän ja ennen
kaikkea aktiivijäsenten lisääntyminen. Positiivisia kokemuksia ja palautetta tuli
järjestämiemme kilpailujen ja muiden tapahtumien organisoinnista. Pitkän
suunnittelun myötä vihdoin loppuvuodesta tilattiin jäsenille uudet
verryttelyasut. Taimi subventoi 40€/verryttelyasui. Seuran subventoinnin ja
sponsoreiden myötä seuran verryttelyasujen hinta jäi alhaiseksi ja niitä
menikin lähes 80 kappaletta. Asut tuovat varmasti näkyvyyttä seuralle ja sitä
myöden myös uusia toimijoita.
Haasteita toivat sääolosuhteet: heikko talvi vaikeutti ja vähensi talven
kilpailutoimintaa sekä hiihtokoulua ja muita talvisia olosuhdetapahtumia. Myös
Taimen suurin järjestämä tapahtuma, 33. Kotojärven ympärijuoksu, keräsi
historiansa kolmanneksi pienimmän osallistujamäärän, mutta kelikin oli
historian heikoin. Pornaisten vapaa-aikatoimi irtisanoi Hyötinmäen alueen
ladunhoitosopimuksen. Neuvottelujen jälkeen lautakunta teki erittäin
lyhytkatseisen päätöksen ja omalta osaltaan hankaloittaa tärkeän ja suositun
hiihtoharrastuksen harrastamista.
Positiivista oli kun iso joukko voimailijoita liittyi loppuvuodesta Taimeen. Näillä
uusilla lisävoimilla pystymme edelleen kehittämään Taimen toimintaa.
Taloudellisesti ja toiminnallisesti päättynyt toimintavuosi 2014 kului lähes
suunnitellun mukaisesti. Tarkempi toiminnankuvaus löytyy
toimintakertomuksen teksti- ja tilasto osiosta sekä toteutuneesta vuosikellosta.
Taimessa seuratyö on voimissaan ja on ilo olla aktiivisten toimijoiden
yhdistyksen puheenjohtajana. Suuri kiitos kaikille Taimessa arvokasta
seuratyötä tekeville, ilman teitä ei Taimea olisi!
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HALLINTO
Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää yleinen kokous, joka kokoontuu vuoden
aikana vähintään sääntömääräiset kaksi kertaa (vuosikokous maaliskuussa ja
syyskokous marraskuussa).
Toimeenpanovaltaa seurassa käyttää vuosittain syyskokouksessa valittava
johtokunta. Johtokunta kokoontuu vuosittain 3-5 kertaa. Johtokunnan
kokoukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille (puheoikeus), mutta
äänioikeus on ainoastaan johtokunnan jäsenillä.







Yleiset kokoukset kutsuttiin kaikki seuran jäsenet kirjeitse ja
johtokunnan kokouksiin puheenjohtaja lähetti tekstiviestikutsun
varsinaisille – ja varajäsenille, varainhoitajalle ja muille aktiiveille.
Toimintavuonna 2014 pidettiin kaksi yleistä kokousta; vuosikokous
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Johtokunnan kokoukset olivat avoimia, joissa puheoikeus oli
kaikilla ja äänioikeus johtokunnan jäsenillä. Johtokunta kokoontui
toimintavuoden aikana kolme kertaa.
Johtokunnan jäsenet: Janne-Pekka Nurmi pj., Timo Nurmi vpj.,
Leena Myrtenblad sihteeri ja johtokunnan jäsenet Ari-Pekka
Hietapakka, Keijo Nurmi, Minna Salminen, Elina Tuominen, Jukka
Tuominen, Pekka Villanen. Varajäsenet: Raimo Glans, Pekka
Rahkonen, Irja Nurmi, Maarit Poutiainen ja Matti Väänänen.
Johtokunnan kokouksiin kutsuttiin myös varainhoitaja Kari Nurmi.
Vuoden muut kokoukset ja osallistujat ilmenevät liiteosiosta.

JÄSENISTÖ
Laukkosken Taimen jäsenmäärä on lähivuosina ollut pienoisessa kasvussa.
Näkyvyyden, toimintojen tehostamisen ja harrastusmahdollisuuksien
tarjoamisen myötä pyrimme edelleen aktivoimaan niin nykyisiä jäseniä kuin
hankkimaan uusiakin toimijoita.





Jäsenasioidenhoitajana toimi Timo Nurmi.
Jäsenmäärä 31.12.2014 oli 233 henkilöä (31.12.2013 198
henkilöä). Maksavia – tai vapaajäseniä, josta puuttuu aktiiveja alle
15 vuotiaita, on 203 jäsentä.
Toimintojen tarjonta ja näkyvyys on paras houkutin
seuratoimintaan ja siinä onnistuimmekin kouluarvosanalla hyvin.
Jäsenmäärää on lisännyt seuran aktiivinen toiminta ja
voimailijoiden tulo seuraan.
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TALOUS
Taimen taloutta hoidetaan erikseen vahvistetun talousarvion mukaisesti.
Toiminnan omavarainhankinta on erittäin aktiivista. Omavarainhankinnan
osuus Taimen koko tulonhankinnasta on noin 2/3. Vaikka lähivuosina tehtyjen
isojen hankintojen (säilytyskontti ja moottorikelkka) poistot rasittavat Taimen
taloutta, on seuran talous kuitenkin vakaalla pohjalla. Kalenterivuonna 2014 ei
ole suunnitelmissa suurempia hankintoja. Talousarviossa huomioidaan
kuluvan vuoden painopistealueet. Vuonna 2014 seura satsaa toiminnan
painopistealueisiin sekä subventoi mahdollista seura-asujen hankintaa
(päätetään tarkemmin myöhemmin) sekä nuorten liikuntaa (koulutus, välineitä
ja retkiä).
Varainhankinta muotoja ovat ladunhoito, erilaiset tapahtumat (Kotojärven
ympärijuoksu), kirpputori/myyjäiset, arpajaiset puffettimyynti tapahtumissa,
paperinkeräys jne. Paikkakunnan ja lähialueen liikelaitoksilta ja yrityksiltä sekä
muilta yhteistyökumppaneilta pyritään saamaan tukea seuran toimintaan raha, palkinto- ja muina lahjoituksina. Toimintavaroja hankitaan myös tekemällä
erilaisia talkoita.
Varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseksi haetaan toiminta-avustusta
kunnan vapaa-aikatoimen urheiluseuroille tarkoitetuista avustuksista. Lisäksi
mahdollisuuksien mukaan haetaan muita avustuksia.
Seuran koko jäsenistölle pyritään seurasopimuksin ja mahdollisin
yhteishankinnoin tarjoamaan mahdollisuus urheilu- ja harrastevälineiden
hankintaan seurahinnoin. Varuste.netin kanssa on sovittu alennuksista (Patrik
Maukonen), joka takaa urheiluvälineiden edullisemman hankinnan.
Tarkempi vuoden 2014 taloudellinen suunnittelu selviää Taimen talousarviosta
vuodelle 2014.






Varainhoitajana ja kalustonhoitajana toimi Kari Nurmi.
Toiminnantarkastajat Risto ja Tuija Kuisma sekä,
varatoiminnantarkastajina oli Sari ja Veli-Matti Janhunen.
Taimen talous on vakaalla pohjalla, vaikka tilikauden 2014 tulos oli
poistojen jälkeen alijäämäinen -2 040,77€. Alijäämää selittää
suuret poistot 2 745,60€).
Pornaisten kunnan avustuksia Taimi sai toimintakertomusvuonna
4 065,60€
Kuntolatujen hoidon bruttotuotto oli 4 165,28€ (netto ennen
moottorikelkan poistoa 3 722,54€).
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TIEDOTTAMINEN
Seuran toiminnan näkyvyys on erittäin tärkeää. Taimelle nimetään lehdistö- ja
nettivastaavat sekä seuralehden päätoimittaja. Seuran nettisivuja pidetään
reaaliaikaisena. Nettisivuilla julkaistaan tulevien toimintojen ilmoituksia ja
menneestä toiminnasta kuvia sekä tuloksia. Yleisten kokousten kutsun
yhteydessä lähetetään seurakirje Taimen jäsenille. Seuralehti julkaistaan
huhtikuussa ja syyskuussa. Lehdistövastaava ilmoittaa lehtiin tapahtumat ja
tulokset sekä kirjoittaa puffi-jutut. Myös Porstuaa ja vapaa-aikatoimen
kalentereita käytetään aktiivisesti tiedotuskanavina. Vuoden 2014 aikana on
syytä pohtia myös sosiaalisenmedian roolia Taimen toiminnan esille
tuomisessa ja markkinoinnissa.






Suunnitellut vastuuhenkilöt valittiin.
Seuralehti julkaistiin huhtikuussa.
Kotisivut olivat ajantasaiset, päivitys vähintään 2-3 viikon välein.
Kotisivujen sisällössä on edelleen kehittämistä, sillä esimerkiksi
kamapörssiä ei saatu avattua.
Porstuaa ja lehtiä käytettiin tapahtumamainonnoissa ja vapaaaikatoimen kalenterissa Taimi oli näkyvästi esillä.
Seuran Facebook sivuja suunniteltiin ahkerasti ja ne julkaistiin
tammikuun lopulla 2015.

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA
Kilpailutoimintaa järjestetään hiihdossa, maastojuoksussa ja yleisurheilussa.
Seuran järjestämät kilpailut ovat kaikille avoimia. Pornaisten kunnan
mestaruuskilpailujen sekä yleisurheilun sarjakilpailujen järjestämiseen
osallistutaan muiden kunnassa toimivien yleisseurojen kanssa erikseen
sovitun vuorojärjestelmän mukaisesti. Seuramme nuoret ja veteraani-ikäiset
urheilijat osallistuvat piiri-, kansallisen- sekä kansainvälisentason
kilpailutoimintaan.
Kilpaurheilijoiden kilpailujen osallistumismaksuihin ja matkakuluihin
osallistutaan syyskokouksessa päätetyllä tavalla.
Kilpailulliset tavoitteet vuodelle 2014:






Ikämiesjoukkueen tavoitteena on hiihdon maakuntaviestin voitto.
Seuran hiihtäjillä on tavoitteena kärkisijat kansallisissa normaalimatkan
ja massahiihtokilpailuissa, veteraanien SM-hiihdoissa sekä Veteraani
Urheiluliiton SM-hiihdoissa.
Ikäsarjojen MM-hiihdoissa hyvät sijoitukset.
Nuorten hiihtäjien aktiivinen osallistuminen kansallisiin hiihtokilpailuihin
ja osallistujamäärän kasvattamien
Aikuisten ja nuorten viestijoukkueen osallistuminen aluemestaruus
kilpailuihin, sekä sieltä hyvät tulokset
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Taimen järjestämä suurin yksittäinen kilpailutapahtuma Kotojärven
ympärijuoksu juostaan 19.10.2014 33. kerran. Tavoitteena on edelleen 200
juoksijan rajapyykin ylittäminen.
Valmennusta ja lajiohjausta tarjotaan halukkaille seuran ohjelmassa olevissa
lajeissa. Taimen toimijoita kannustetaan seuran toimintaa tukeviin
koulutuksiin. Seuran toimintaa tukevien/hyödyntävien koulutusten
kustannukset maksaa Taimi.











Hiihdon seuraluokittelussa Taimi kuului II-luokkaan, sijalla 230.
(vuonna 2013 217). Luokiteltuja seuroja n. 450. Sijoituksen
pudotus edelliseen vuoteen johtui loukkaantumisista ja sitä kautta
pienemmistä kilpailumääristä.
Kilpailutoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Keijo Nurmi, Matti
Väänänen ja Raimo Glans.
Kilpailuihin ilmoittautumiset hoiti Kari Nurmi.
Kilpailullisten tavoitteiden toteuma:
o Useat loukkaantumiset heikensivät kilpailullisten tavoitteiden
toteutumista.
o Taimelaiset menestyivät kuitenkin hyvin useissa
kansallisissa kilpailuissa ja pitkän matkan hiidoissa sekä
polkujuoksuissa, kts liiteosa.
o Hiihtolisenssejä hankittiin 7:lle seuran hiihtäjälle.
Omia hiihto-kilpailuja järjestettiin toimintavuonna heikosta talvesta
johtuen ainoastaan yhdet sekä hiihtotaitokilpailut.
Omia maastojuoksukilpailuja järjestettiin toimintavuonna 12kpl (yht
139 osallistujaa) Lisäksi Taimi järjesti kaksi kertaa yleisurheilun
harjoitukset ja keskiviikkokilpailut ja osallistui yleisurheilun
kunnanmestaruuskilpailujen järjestelyihin (juoksut).
33. kerran järjestettyä Kotojärven ympärijuoksun osallistujamäärä
oli juoksun historian kolmanneksi heikoin, ainoastaan 78 juoksijaa.
Tosin keli oli juoksun historian heikoin.

NUORISOTOIMINTA
Liikuntakerhotoiminta jatkuu syys-toukokuun koulukeskuksen liikuntasalissa.
Ryhmiä on tarjolla kolme ja kaikki ryhmät ovat lähes täynnä. Kerhojen
ohjaajina toimivat Janne-Pekka Nurmi, Minna Salminen, Anna Kilpeläinen,
Miika Tuominen, Milena Myrtenblad, Kia Mattila ja Alina Nurmi.
Hiihdon yhteisharjoitukset jatkuvat viikoittain huhtikuun loppuun ja kesätauon
jälkeen elokuun lopusta vuoden loppuun. Ryhmä on aktiivinen ja tiivis.
Harjoitusryhmä tekee vuoden aikana retkiä mm. Ylläshalliin, uimahalliin ja
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hiihtoputkeen (Jämi). Retket ovat avoimia myös seuran muille jäsenille.
Ryhmän ohjaajana toimii Kari Nurmi (Janne-Pekka Nurmi varalla)
Lasten (ja aikuisten) hiihtokoulu järjestetään tammi-helmikuussa Hyötinmäen
kuntoradalla. Ohjaajina toimivat Janne-Pekka Nurmi, Kari Nurmi, Kaj Mattila ja
Taimen nuoret hiihtäjät.
Elokuun alussa järjestetään liikuntaleiri Isojärven leirikeskuksessa.
Lisäksi Taimen järjestämien kilpailujen pääkohderyhmä on nuoret.
Olisiko seuran toiminnan laajentamista kesäajaksi syytä pohtia, vai onko
järkevämpää pitää toiminta nykyisellä tasolla, etteivät aktiivit väsy?? Jos
laajennetaan, niin mitä, missä ja kuka?
Nuorisotoiminnan mahdollistamiin välineisiin varataan määräraha seuran
budjetissa. Lisäksi osallistutaan seura-asujen subventointiin osallistutaan.












Hiihtokouluja järjestettiin vuoden alussa heikosta talvesta johtuen
ainoastaan kaksi kertaa. Hiihtokoulu päätettiin koko perheen
ulkoilutapahtumaan Taimen kodalla.
Liikuntakerhoja järjestettiin kolme ryhmää/viikko Yhtenäiskoulun
liikuntasalissa. Ryhmät kokoontuivat yhteensä 66 kertaa. Kerhoihin
osallistui 59 eri nuorta ja lasta ja heitä ohjasi 7 ohjaajaa (aikuista ja
nuorta).
Hiihtoharjoituksia pidettiin Hyötinmäen kuntoradalla yhteensä 18
kertaa. Hiihtoharjoituksiin osallistui yhteensä 14 ja heitä ohjasi 1- 3
aikuista/kerta.
Liikuntaleiri järjestettiin perinteisesti elokuun alussa. Leirille
osallistui 15 lasta ja nuorta sekä 7 ohjaajaa.
Taimen järjestämissä kilpailuissa suurin osa osallistujista oli alle
15-vuotiaita.
Järjestettiin kaksi kertaa retki Porvoon uimahalliin (8+2 osallistujaa)
ja hiihtäjien viikonloppuleiri Kivikon hiihtohalliin sekä
Sipoonkorpeen (6+2 osallistujaa).
Kesäajan yhteistoiminta muiden yleisseurojen ja Pornaisten
kunnan kanssa saatiin Taimen aloitteesta suunnattu enemmän
ohjaavaan suuntaan: joka toinen viikko pidettiin
yleisurheiluharjoitukset ja joka toinen viikko kilpailut.
Yleisurheilun keskiviikkokilpailujen ja harjoitusten merkitys??
Pitäisikö kesäksi, poislukien heinäkuu, järjestää ohjattua toimintaa

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA
Yksittäistä ja ryhmäohjausta annetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan.
Taimen järjestämissä liikunnallisissa tapahtumissa kunto- ja terveysliikunta on
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tärkeässä roolissa. Aikuisten saliliikunta torstaisin on saavuttanut suuren
suosion ja sitä tullaan jatkamaan. Toinen aikuisten vuoro aloitetaan
viimeistään, kun Waltarin koulu valmistuu Jokimäkeen.
Aikuisten hiihtokoulua pidetään talvella 2014 pari kertaa. Juoksukoulu sai
vuonna 2013 suuren suosion ja uuden juoksukoulun järjestämistä kevät-kesäsyksy 2014 on syytä pohtia.
Hiihtokoulun päättäjäistilaisuus ja koko perheen ulkoilupäivä järjestetään
seuran kodalla 16.2.2014. Tilaisuudessa on mm. talvisia aktiviteettejä,
hiihtokoululaisten palkitsemista ja voiteluopastusta.







Kunto- ja terveysliikunnan vastuuhenkilöinä toimivat Pekka
Rahkonen, Matti Väänänen, Pekka Villanen ja Raimo Glans.
Aikuisten liikuntavuorolla Yhtenäiskoulun liikuntasalissa on
viikoittain liikkunut keskimäärin 20 nuorta ja aikuista. Vuoro oli
kevätkauden yhteistyössä Heavy Teamin kanssa ja syksystä 2014
vain Taimen.
Toimintavuonna 2014 järjestettiin Kotojärven ympärijuoksun lisäksi
yksi kuntoliikuntatapahtuma: koko perheen talvitapahtuma ja
hiihtokoulun päättäjäiset 15.2. (n. 60 osallistujaa). Tapahtumassa
oli mahdollisuus kuntoiluun eri tavoin (hiihto, lumikenkäily, kävely).
Lisäksi oli tarjolla mm. moottorikelkka-ajelutusta, pulkkailua,
voideltiin suksia, annettiin voiteluvinkkejä ja tietenkin hyvät tarjoilut.
Aikuisten hiihtokoulua ja juoksukoulua ei toimintavuonna
järjestetty. Kysyntää olisi ollut, mutta ohjaajapula…

TAPAHTUMIEN TUKITOIMINNOT
Tapahtumien tukitoiminnot –ryhmä on tärkeässä roolissa erilaisten Taimen
tapahtumien järjestelyissä. Tässä ryhmässä Taimen naiset ovat aktiivisessa ja
tärkeässä roolissa. Naisten toiminta jatkuu perinteiseen tapaan. Myös miehet
ovat kiitettävästi mukana tapahtumien järjestämisessä. Taimen naiset
järjestävät myyjäisiä, hoitavat puffettia seuran tilaisuuksissa sekä kantavat
päävastuun mm. nuotioiltojen, kota-iltapäivien, yhteismyyjäisten sekä
pikkujoulujen järjestämisestä. Miesten rooli on ehkä enemmän puitteiden ja
muiden kuin em. tehtävien hoitaminen. Tapahtumien tukitoimintojen
vastuuhenkilöiksi valitaan 3-5 hengen vastuuryhmä.






Tapahtumien tukitoimintojen vastuuhenkilöinä toimivat Leena
Myrtenblad, Irja Nurmi, Elina Tuominen, Minna Salminen, Jatta
Hietapakka ja Timo Nurmi, Tapahtumien tukitoiminnot ryhmä oli
toimintavuonna 2014 aktiivisessa ja tärkeässä roolissa kaikissa
Taimen järjestämissä tapahtumissa. Varainhankinnan
näkökulmasta ryhmän rooli oli myös erittäin tärkeä.
Toimintavuoden suurimmat voimannäytöt ryhmän osalta olivat
Kotojärven ympärijuoksu, seuran pikkujoulut sekä apu Laukkosken
Työväenyhdistyksen järjestämissä yhteismyyjäisissä.
Vastuiden ja vastuuhenkilön/-henkilöiden jakaminen.

LAUKKOSKEN TAIMI

10(14)

YHTEISTYÖ PORNAISTEN HEAVY TEAMIN JA PORNAISTEN KUNNAN
KANSSA SEKÄ MUU SEURAYHTEISTYÖ
Yhteistyö Pornaisten Heavy Teamin kanssa jatkuu aikaisempien vuosien
tapaan. Vuonna 2014 järjestetään maaliskuussa voimanoston SM-kilpailut,
kesällä penkkipunnerruskisat ja mahdollisesti Pornaisten vahvin kilpaillut. Em.
tapahtumien tuottojen jako sovitaan tapahtumakohtaisesti.
Syksyllä yhteistyötä tehdään Kotojärven ympärijuoksun ja kansallisten
voimannostokisojen järjestelyissä. Näiden tapahtumien tuotto kohdentuu
vastuuseuralle.
Yhteistyötä hiihdossa yritetään rakentaa jonkun/joidenkin lähialueen
hiihtoseuran kanssa.
Kylmä maraton –juoksutapahtuman järjestelyihin osallistuu Taimelaisia.
Hölkän pääjärjestäjänä toimii Hinthaaran Viri.
Pornaisten vapaa-aikatoimen kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään
kehittämään. Hyötinmäen alueen ladunhoito on edelleen Taimen vastuulla.
Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Taimi on valmis tekemään erikseen
korvattavia kunnan järjestämiä talkoita ja olemme valmiit muunkinlaiseen
yhteistyöhön kunnan kanssa, jos se hyödyttää seuraa, kuntaa ja kuntalaisia.
Myös muiden urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa pyritään löytämään
yhteistyömuotoja, jotka hyödyntävät molempia/kaikkia osapuolia (esim.
Laukkosken työväenyhdistys).
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Yhteistyö Pornaisten kunnan kanssa jatkui ladunhoidon ja
kilpailujen järjestämisen merkeissä.
Taimi hoiti Hyötinmäen kuntoradan hiihtoladut viikonloppuisin, sekä
Jokimäen koulun välituntiladut. Latumestarina toimi Ari-Pekka
Hietapakka ja varalla Matti Väänänen. Vapaa-aikalautakunta
irtisanoi kariutuneiden neuvottelujen jälkeen
ladunhoitosopimuksen. Moottorikelkka laitettiin myyntiin syksyllä,
mutta se ei mennyt vielä kaupaksi. Ladunhoito jatkui kauden 20142015.
Yhteistoiminta hiihtokilpailut eivät toteutuneet.
Järjestimme yhteistyössä Heavy Teamin, Helsingin PoliisiVoimailijoiden ja Tapanilan Erän kanssa voimanoston SM-kilpailut.
Heavy Teamin jäseniä oli apuna Kotojärven ympärijuoksun
järjestelyissä. Muu yhteistyö ei toimintavuonna toteutunut.
Hinthaaran Virin Kylmä Maratonin järjestelyihin osallistui Taimesta
Pekka Villanen. Lisäksi Taimi lainasi kilpailun järjestämiseen
tarvittavia tarvikkeita.
Laukkosken Työväentalo oli Taimen kokousten pitopaikka.
Kokoustila oli Taimelle maksuton, josta suuri kiitos Laukkosken
Työväenyhdistykselle.
Yhteistyötä ja verkostoitumista muiden seurojen kanssa pitäisi
saada tulevina vuosina syvennettyä, jotta pystyisimme kehittämään
urheiluseuran perustoimintaa: nuoriso- ja kilpailutoimintaa.
Osa Heavy Teamin voimailijoista liittyi Taimeen vuoden 2014
lopussa ja Taimi liittyi jäseneksi Suomen Voimanostoliittoon
1.1.2015 alkaen

TOIMINTAKILPAILU JA MUUT PALKITSEMISET
Toimintakilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Pisteitä
toimintakilpailussa saa osallistumalla kilpailutoimintaan sekä seuran
järjestämään ohjattuun tai valvottuun toimintaan. Toimintakilpailun 20 parasta
palkitaan seuran pikkujouluissa.
Taimen paras urheilija, lupaava nuoriurheilija sekä muut mahdolliset
palkittavat valitaan seuran syyskokouksessa ja heidät palkitaan seuran
pikkujouluissa.
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12(14)

Toimintavuonna 2014 Taimen aktiivisuuskilpailussa,
toimintakilpailussa, sai pisteitä yhteensä noin 200 henkilöä.
Toimintakilpailun kolme parasta olivat 1. Kari Nurmi, 2. JannePekka Nurmi, 3. Elmo Gerkman. Toimintakilpailun 20 parasta
palkittiin taimen pikkujouluissa 14.12.2014.
Taimen vuoden urheilujana palkittiin Kari Nurmi, sarja M50. Kari
saavutti useita kansallisten hiihto- ja juoksukilpailujen ykkössijoja.
Ikäsarjojen MM-hihdoissa hän sijoittui M50-sarjassa 10km 11. ja
15km 12. Lisäksi hän menestyi erinomaisesti
polkujuoksukilpailuissa niin kotimaassa (Vaarojen maraton sija 7.
sarja YL) kuin ulkomaillakin (4-trails 4. sarja senior master)
Vuoden junioriurheilijana palkittiin Matias Rantanen.
Liikuntakerhojen ohjaajia muistettiin lahjakortein seuran
pikkujouluissa: Minna Salminen, Anna Kilpeläinen, Miika
Tuominen, Kari Nurmi, Janne-Pekka Nurmi, Kia Mattila, Tinja
Mattila, Milena Myrtenblad, Venla Heiman ja Kaisa Heiman.
Taimi lahjoitti kannustusstipendit Jokimäki-Laukkosken kouluille
2kpl ja Yhtenäiskoulun ala-asteelle 2kpl jaettavaksi liikunnallisista
ansioista.
Seura-aktiiveja palkittiin 14.6. MIL-safareilla ja Kotojärven
ympärijuoksun toimitsijoille järjestettiin kritiikki- ja palkkiotilaisuus
8.11. Kahvi-Akassa (21 hlö)

KOULUTUS
Seuran jäseniä kannustetaan ja ohjataan TUL:n, lajiliittojen ja muiden tahojen
järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksen kautta pyritään saamaan uusia
henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin.




25.6. järjestettiin yleisurheilun sääntö- ja lajiohjauskoulutus
Pornaisten urheilukentällä (8hlö)
Taimen nuorille liikuntakerhojen apuohjaajille ei löytynyt
tarkoituksenmukaista koulutusta
Tulevaisuudessakin koulutuksiin pitää varata rahaa ja etsiä
seuratoimintaa tukevia koulutuksia sekä ennen kaikkea tarjota
aktiivisesti seuran toimijoille koulutuksia.

EDUSTUKSET JA MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET
Kari Nurmi on Uudenmaan hiihto ry:n johtokunnan varapuheenjohtaja ja
Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston jäsen.
Erikseen nimetyt henkilöt edustavat seuraa TUL:n piirin, Uudenmaan hiihto
ry:n, Uudenmaan yleisurheilu ry:n sekä mahdollisesti kansallisten lajiliittojen
kokouksissa.

LAUKKOSKEN TAIMI
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Merkkipäivämuistamiset (yhteisöt) ovat seuran puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vastuulla. Taimi muistaa yhteistyöseuroja, jotka täyttävät
50, 80, 90 tai 100 vuotta tapauskohtaisesti määriteltävällä lahjalla.
Taimi muistaa 50 vuodesta ylöspäin täyttäviä seuran jäseniä erillinen ohjeen
mukaisesti. Muistamiset ovat seuran puheenjohtajan vastuulla.







Palkkio-, kannustus- ja muistamisohje hyväksyttiin ja se on koettu
toimivaksi ohjeistukseksi
Toimintavuoden 2014 aikana muistettiin Taimen palkkio-,
kannustus- ja muistamisohjeen mukaisesti seuran jäseniä.
Muistamisista vastasi seuran puheenjohtaja tai hänen
valtuuttamansa henkilö, vrt. tilasto osio.
Toimintavuonna 2014 Taimen jäsenten merkkipäivämuistamiset
o 80 vuotta Paavo Rinne ja Keijo Nurmi
o 75 vuotta Veli Janhunen ja Matti Rinne
o 60 vuotta Pekka Rahkonen ja Matti Väänänen
o 50 vuotta Juha Salminen
Vuoden 2014 lopussa muistettiin Taimen yhteistyökumppaneita
(27kpl) joulukortein.

MUU TOIMINTA
Muu urheilutoimintaa tukeva seuratoiminta on Taimessa tärkeässä roolissa.
Jo perinteeksi muodostuneet vuosittain järjestettävät koko perheen
tapahtumat keräävät ison joukon osallistujia. Em. tapahtumat ovat kaikille
avoimia ja kustannukset katetaan pääasiassa tapahtumien arpajaismyynnillä.
Viihdetoiminta
Vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi kota-iltapäivää, yksi nuotioilta ja
pikkujoulut. Lisäksi kohdennetuille ryhmille järjestetään kaksi palkkiotilaisuutta,
toinen kesäkuussa ja toinen loka-marraskuussa. Lisäksi esimerkiksi retkiä
Ylläshalliin, uintiretkiä ja muita vastaavan tyyppisiä retkiä järjestetään.
Talkoot
Laukkosken Taimi hoitaa viikonloppuisin, erikseen tehdyn sopimuksen
mukaisesti, Hyötinmäen alueen latuja. Latumestarina toimii Ari-Pekka
Hietapakka. Lisäksi Taimen aktiivinen talkooporukka on valmis osallistumaan
erilaisiin vapaa-aikatoimen tms. tarjoamiin tehtäviin. Tienvarsien
siivoustalkoisiin Taimi osallistuu keväällä 2014. Ainakin kerran vuodessa
pidetään talkoot seuran kodan kunnossa pitämiseksi.
Taimi osallistuu Pornaisten joulun yhteismyyjäisiin. Kirpputoreja/myyjäisiä
pidetään erikseen päätettävinä ajankohtina ja paikoissa.
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Kaikille avoimia viihteellisiä tapahtumia järjestettiin toimintavuonna
2014 suunnitellun mukaisesti; kaksi KOTA-iltapäivää, nuotioilta ja
pikkujoulut.
Aktiiveille järjestettiin kaksi palkkiotilaisuutta. Palkkiotilaisuuksiin
kutsuttavat päätti pj/johtokunta.
Muissakin tapahtumissa oli mukana viihdearvo ja niistä on kerrottu
tarkemmin toimintakertomuksen muissa kohdissa sekä tilasto
osiossa.
Järjestettiin kaksi kertaa uimahalliretki (huhtikuu ja lokakuu)

Pornaisissa 24.3.2015, Janne-Pekka Nurmi, pj
LIITE
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Laukkosken Taimen vuosikello 2014

