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Toimintasuunnitelma yleistä 
Jämsän Retki-Veikot tarjoavat vuonna 2023 kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla 
suunnistusta tasonsa mukaan. Toiminta tapahtuu kunto-, nuoriso-, valmennus-, kilpailu- ja 
karttavaliokuntien organisoimina. Valiokuntien toimintasuunnitelmat muodostavat JRV:n 
toimintasuunnitelman. Johtokunta seuraa valiokuntien toimintaa ja pyrkii luomaan edellytykset 
monipuoliselle toiminnalle. Seuran toimintaa ohjaa strategia, joka on laadittu vuosille 2021-2025. 

Kehitämme seuran toimintaa erityisesti valittujen painopisteiden avulla. Seuran johtokunta ohjaa 
ja raportoi painopisteiden mukaista kehittymistä säännöllisesti. 
 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja 

taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. 

Seuran kaikille jäsenille avoimia yleisiä kokouksia ovat kevätkokous (maalis- huhtikuussa), jossa käsitellään 

edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä syyskokous (loka-marraskuussa), jossa käsitellään 

seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Tapahtumatulot muodostavat edelleen merkittävimmän osan seuran tuloista. Seuran tuloina ovat 
myös jäsenmaksut, yhteistyökumppanuudet ja toiminnan osallistumismaksut. Varainhankinnan ja 
jäsenmäärän kasvattaminen on johtokunnan ja valiokuntien keskeisiä tehtäviä tulevina vuosina. 
Vuoden 2023 tärkeimpiä tehtäviä on kuntosuunnistajien määrän kasvattaminen ja uusien ohjaajien 
saaminen toimintaan mukaan.  
 
JRV on tunnettu ja luotettava kilpailunjärjestävä. Seura hakee vuodelle 2023 AM-pitkänmatkan- ja 
viestisuunnistuskilpailuja. Lisäksi tavoitteena on hakea yhtä alueellista Kompassicup kilpailua. Tulevana 
vuonna ei järjestetä suurempia suunnistuskilpailuja. Seura rupeaa valmistelemaan jo vuoden 2025 
Nuorten Jukolan viestiä. Tätä kilpailua varten haetaan kilpailunjohtajaa ja ratamestareita. Nuorten 
Jukolan viesti viikonloppua varten tarvitaan 3-4 ratamestaria. Seura hakee ratamestariseminaaria 
syksylle 2023.  
 
Seura osallistuu edelleen yhteistyöhön Tähtisport Oy:n kanssa, jonka kanssa järjestetään yhteistyössä 
Himos Winter trail ja Himos Trail. Seura tarjoaa yhteistyössä tapahtumien talkootyön. Seura saa 
yhteistyöstä tapahtumatuloja.  
 
Seuralla on kartoitettu uutta maastoaluetta Turkinkylällä n. 16 km2. Alueelta tehdään myyntiin 
harjoituksia muille seuroille. Harjoitukset ovat myynnissä seuran verkkokaupassa.  
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NUORISOVALIOKUNTA 

Toiminta-ajatus 

Tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista – sekä 

harraste- että kilpailumielellä. Tavoitteena on tarjota monipuolista ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa 

sekä mahdollistaa omalla tavalla ja tasolla harrastaminen. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja 

nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina. Toiveena on 

saada toimintaan vuosittain lisää ohjaajia, joiden kanssa toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan 

harrastajien tarpeita. 

 

Painopiste 

Yhdessä toimiminen ja yhteisöllisyys. Nuorimpiakin suunnistajia pyritään innostamaan kilpailemaan–

kilpaileminen on tärkeä tapa harrastaa lajia. Kynnystä osallistumiselle pyritään madaltamaan. 

Toimenpiteinä kilpailuihin osallistumisen edistämiseksi järjestään kisaretkiä ohjatusti, sisällytetään 

kilpailulisenssi suunnistuskoulumaksuun, luodaan oma kisaretkikalenteri junioreille sekä muistutetaan, että 

kilpailumaksut kuuluvat seuran jäsenmaksuun tiettyyn rajaan saakka. Kisaretket ovat lähialueen kilpailuja, 

joihin yhdistetään yhteistä hauskaa toimintaa oheen.  

 

Kehitetään ja tuodaan seuran suunnistajanpolku – ajatusta käytäntöön. Tuodaan nuorille esille tapoja 

harrastaa suunnistusta ilman kilpailemista. 

 

Suunnistuskoulun toiminta 

• Suunnistuskauden starttipäivä 

• Suunnistuskoulun maastokausi (kevät + syksy) 

• Kisaretket ja leirit 

• Salikausi - suunnistuskoulun harjoitukset toteutetaan pääosin sisällä. (vko 43-vko 13, keskiviikkoisin 

klo 17.15-18.30 Vitikkalan koululla) 

 

Juniorit on jaettu suunnistuskoulussa iän mukaan useampaan eri ryhmään. Voidaan tehdä muutoksia, myös 

taitotason mukaan.  

• Maastojaksoilla: Oravat (alle 8v.), Ketut (8-10 -vuotiaat), Ilvekset (10-12 -vuotiaat), Hirvet (12-14 -

vuotiaat)  

• Salikaudella: Ketut (alle 10v.) ja Ilvekset (yli 10-vuotiaat) 

 

Vastuuohjaaja laatii suunnistuskoulukerralle ohjelman ja radat. Salikaudelle on valmispohja, missä 

suunniteltu viikoittainen ohjelma. Vuorossa oleva ohjaaja saa halutessaan myös kehitellä omia 

tehtäviä/leikkejä. Ohjaajia olisi hyvä saada myös lisää toimintaan mukaan. 

 

Lisäksi viikkorasteille ja muuhun seuran toimintaan kannustetaan osallistumaan omatoimisesti tai oman 

huoltajan kanssa. 
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Koulutus 

Järjestetään koulutusta/opastusta suunnistuskoulun aikana vanhemmille (oman lapsen ohjaamisen 

tukemiseen) ja junioreille sekä muita koulutuksia tarpeen mukaan. Kannustetaan ja osallistetaan 

vanhempia pienin tehtävin mukaan toimintaan. 

 

Ohjaajatapaaminen – osallistutaan valtakunnalliseen tapaamiseen. 

 

Leirit ja kisat 

Leirit 

• Leimausleiri  

• Kompassileiri ja -kilpailut  

• Seuran kotileirit ja harjoitusleirit yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa. 

Kilpailut 

• Juniorikisakalenterin kisaretket 

• AM-kilpailut ja -viesti 

• Nuorten Jukola ja Kultainen kompassi 

• KLL:n kisat  

• Mikonpäiväkisaretki tai muu kauden päätösretki (bussi) 
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VALMENNUSVALIOKUNTA 
Valmennuksen painopiste on niissä nuorissa ja aikuisissa, jotka panostavat kilpasuunnistukseen. 
Valmennustoiminnan tavoitteena on auttaa urheilijoita kehittymään lajissaan sekä taidollisesti että 
fyysisesti. Päästrategia on ohjata ja valmentaa nuoria ryhmänä, mutta seura luo myös mahdollisuuksia 
pidemmälle ehtineille nuorille ja aikuisille yksilölliseen valmennukseen. Tarkoitus on luoda mahdollisuudet 
kehittyä niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin naisten ja miesten sarjoissa sekä nuorissa. Erityisesti 
tuetaan niitä yksilöitä, jotka harjoittelevat ja kehittyvät tavoitteellisesti. Valmennustoiminta ja taloudellinen 
resurssi painotetaan ns. tossusuunnistukseen. JRV:n toiminnan mukaisesti kaikkia suunnistuksen lajeja voi 
seurassa harrastaa.  
 

Tavoitteet: 

• Lisätä edelleen kilpailuissa käyvien junioreiden lukumäärää  

• Saada joukkueita viestiliigaan ja SM-viestiin eri ikäryhmissä 

• Saada urheilijoita henkilökohtaisilla matkoilla SM-kisojen A-finaaleihin, missä tavoitellaan plaketti- 
ja mitalisijoja urheilijoiden omien tavoitteiden mukaisesti 

• Saada urheilijoita mukaan liiton valmennusryhmiin 

• Saada urheilijoita edustamaan Suomea sekä nuorten että aikuisten arvokisoihin  

• Mahdollistaa valmennustoiminnan ja taloudellisen tuen kautta seuran urheilijoille menestyminen 
sekä nuorten että aikuisten arvokisoissa 

• Kehittää viestijoukkueiden managerointia ja siten vahvistaa ryhmäytymistä 

• Kehittää valmennustoimintaa kohti vuotta 2024, kun taitoryhmäläiset kasvavat kohti 
kilpavalmennusryhmäikää 

 

Valmennus 

JRV:n valmennustoiminnassa on kaksi eri valmennusryhmää: Taitoryhmä H/D 13-16-sarjalaisille ja 
kilpavalmennusryhmä H/D18-21-sarjalaisille.  
 

Taitoryhmä 
Taitoryhmä on H/D 13-16-sarjalaisille, jotka panostavat kilpailuihin ja alkavat harjoitella suunnitelmallisesti. 
Valmennusryhmän toimintaa koordinoi ja valmentaa Mia Taini. Valmentaja suunnittelee harjoitukset ja 
leirit ja valmentaa nuoria suunnistustaidon kehittämiseen. Valmennusryhmän koko on max. 15 urheilijaa. 
Ryhmän harjoittelu ja taidollinen valmennus toteutetaan seuran järjestämillä leireillä ja kotileiripäivillä, 
joissa valmentaja pystyy panostamaan taitoharjoituksiin. Leirit ja leiripäivät järjestetään pääsääntöisesti 
Jämsässä ja sen lähialueilla. Leiripäiviä valmennusryhmälle tulee 17-20 päivää. Lisäksi tarjotaan 
mahdollisuus fyysiikan kehittämiseen säännöllisillä/viikottaisilla juoksu- ja lihaskuntoharjoituksilla. 
 

Kilpavalmennusryhmä 

Kilpavalmennusryhmä on H/D18-21 sarjoissa suunnistaville urheilijoille. Ryhmän valmennuspäällikkönä 

toimii Miia Niittynen ja apuvalmentajina toimivat Marko Pitkänen ja Samuli Peltola. Kilpavalmennusryhmää 

tukee huoltotiimi, joka mm. auttaa majoitusten varaamisessa kilpailuihin, huollossa viestikilpailuissa sekä 

harjoitusten järjestämisessä. Huoltotiimiä vetää xxx. Ryhmän managerina toimii Joonas Nurminen, joka 

tekee urheilijasopimukset. Valmennuspäällikön tehtävät ostetaan.  

Ryhmän tavoitteena on luoda mahdollisuus urheilijoille menestyä omissa sarjoissaan ja sitä kautta 

pohjustaa mahdollisuutta menestyä viesteissä ja arvokisoissa sekä pääsarjatasolla. Valmennusleirejä 

suunnitellaan siten, että ne valmistavat urheilijoita sm-, katsastus- ja arvokisoihin sekä Jukolan- ja Venlojen 
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viestiin. Ryhmän tavoitteena on osallistua kaudella 2023 viestiliigaan joukkueella sekä miehissä että 

naisissa, joissa menestymiseen ryhmä asettaa itse tavoitteet.  

Alustava leirikalenteri, Kilparyhmä: 

Leirit suunnitellaan seuraavan kauden kilpailukalenteria silmällä pitäen ja maastotyypit haetaan leireille sm-

, katsastus- ja arvokisoja sekä Jukolan- ja Venlojen viestiä tukien. Osa leireistä ja harjoituksista on avoimia 

seuran kaikille jäsenille. JRV järjestää koko seuran yhteisen kevätleirin huhtikuussa ja tukee seuran 

kevätleiriä ryhmän ulkopuolisille seuran jäsenille talousarvion puitteissa. Kilpavalmennusryhmälle tulee 

leiripäiviä n. 30 vuorokautta. Tarkempi leirikalenteri valmistuu marraskuussa.  

Harjoittelu ja sen tuki 

JRV tukee kilpasuunnistajiaan järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja leirejä, osallistumalla 
kilpailumaksuihin, tukemalla urheilijasopimusrahalla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneiden tarjoamilla 
eduilla erikseen sovittavat kriteerit täyttäviä urheilijoita. 
 

Urheilijasopimukset 

Kilpavalmennusryhmäläisille solmitaan urheilijasopimukset. Urheilijasopimuksessa käytetään 
urheilijasopimusrahaa kannusteena motivoimaan ja sitoutumaan urheilijoita seuraan. Vastavuoroisesti 
edellytetään osallistumista ja sitoutumista seuratoimintaan. Urheilijasopimukset suhteutetaan urheilijan 
menestykseen. Tuki urheilijalle voi olla myös seuralle yhteistyösopimuksien kautta tulevia lahjakortteja ja 
tarvikkeita. Seura tukee lisäksi urheilijoita, jotka on valittu Suunnistusliiton valmennusryhmiin 
tossusuunnistuksessa.  
 
Valmennustoiminnan ohjaajat sekä urheilijat ja heidän vanhempansa ovat mukana myös seuratoiminnassa, 
esim. kilpailujen järjestelyissä, varainhankinnassa (talkoot), ratamestareina, viikkorastien järjestelyissä ja 
muissa seuran toiminnoissa. 
 

Valmennustoiminnan päälinjat kaudella 2023: 

• Taitoryhmän alle 16 vuotiaiden suunnistustaidon lisääminen ja fysiikan kehittäminen 

• Kilpavalmennusryhmän H/D18-21 vuotiaiden viestisuunnistusvalmiuksien parantaminen ja 
leirityksen kautta taidon kehittäminen tärkeisiin kilpailuihin 

• Suunnistusjuoksuvauhdin lisääminen 

• Talvirasteilla kävijämäärän lisääminen 

• Taitoharjoituksien määrän lisääminen Jämsän seudulla, tarjotaan lisäksi mahdollisuutta useammin 
myös omatoimiharjoituksiin 

• Suunnistuksen mieltäminen kestävyysurheiluksi. Luodaan ilmapiiriä, jossa riittävä määrällinen ja 
tehollinen harjoittelu koetaan mielekkääksi 

• Kilpailuihin osallistumiseen kannustaminen, sekä lapset että nuoret 
 

Harjoittelun viikkorunko: 

• Talvi: kovavauhtisia juoksuharjoituksia mahdollisuuksien mukaan viikoittain, samoin tarpeen 
mukaan testijuoksuja ja ratatestejä, pe seuran jumppa, la talvirastit ja sähly, su pitkä PK-lenkki ja 
kehonhuolto 

• Kesä: taitoharjoituksia järjestetään kilpailukaudella tarpeen mukaan, to kuntorastit 
 

Pääkilpailut: 

• Jukola- ja Venlojen viesti 

• Tiomila 
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• Viestiliiga 

• Halikko-viesti 

• 25-manna 

• SM-kilpailut 

• Aluekilpailut 

• Nuorten Jukola 
 

Valmennus- ja koulutuskulut  

Seura korvaa valmennus-, ratamestari-, valvoja- sekä mahdolliset seuratoimintakoulutukset. Lisäksi seura 
korvaa salivuokrat ja SSL:n leirien omavastuut budjetin sallimissa rajoissa. 
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KARTTA- JA KILPAILUVALIOKUNTA - 2023 
Kartta- ja kilpailuvaliokunnassa pääpaino oli vuoden 2022 SM-erikoispitkässä. OKM:n tuella saatiin kolme 

uutta sprinttikarttaa (Jämsänkoski, Kaipola ja Halli) ja neljäs (Koskenpää) tullee vielä myöhemmin 

loppuvuodesta.   

Kilpailuja järjestettiin kaudella 2022 Himos Winter Trail, Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Keski-Suomen 

alueen Kompassitapahtuma (sprintti), Himos Trail ja lokakuussa SM-erikoispitkä. 

Kartta  

Tällä hetkellä päivitystyön alla on Juokslahdentien ja 9-tien välinen maastoalue (Ruonanvuori – 

Koukkulammit). Alue on iso, joten päivitys valmistunee vuoden 2022 aikana.  

Kauden 2023 aikana tarkoitus uusinta kartoittaa alueita. Tähän on mahdollisuus saada kaupungin avustusta 

max 5000€. Kartta- ja kilpailuvaliokunta arvioi tarkemmin, mitä alueita kartoitetaan. SM-erikoispitkän 

kartasta saadaan useita uusia A4 kokoisia kartta-alueita harjoitus- ja kuntorasti käyttöön. 

Kuntorastikarttojen päivitystä tehostetaan taito- ja kilpavalmennusryhmäläisten avulla sekä muiden 

halukkaiden. Ratamestarikoulutusta vielä loppuvuonna 2022. 

Kilpailu 

Polkujuoksupuolella ohjelmassa on sekä Himos Winter Trail (27. – 28.1.2023), että varsinainen Himos Trail 

(xx.8.2023). Molemmat tapahtumat ovat kaksipäiväisiä ja tarvitsevat runsaasti talkoolaisia. 

Mahdollisesti jokin aluemestaruuskilpailu. Keski-Suomen Suunnistus rakentaa am-kilpailujen kalenterin ja 

kyselee syksyn aikana järjestäjiä. SM-erikoispitkän alue soveltuisi varmasti tähän. 

Loppusyksystä on Hervoton-suunnistus, joka tultaneen järjestämään syys-lokakuun vaihteessa. Tarkempi 

aikataulu ja paikka selvinnee kauden 2023 aikana. 
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KUNTORASTIVALIOKUNTA 

Kuntorastitoiminnan tavoitteet 

• Luoda JRV:n toimesta toiminta-alueelle edellytys säännölliseen kuntosuunnistuksen harrastamiseen 

• Järjestää seuran aktiivisuunnistajille säännöllinen mahdollisuus lajinomaiseen perusharjoitukseen 

• Hankkia uusia harrastajia suunnistuksen ja seuratoiminnan pariin 

• Hankkia tuloja seuratoimintaan 

• Järjestää hyvähenkisiä, matalan kynnyksen kuntosuunnistustapahtumia, joihin on helppo osallistua 

ja joiden järjestämiseen on halukkuutta 

• Luoda seuran jäsenille mahdollisuuksia oppia suunnistustapahtuman järjestämistä; 

ratasuunnittelua, tulospalvelua, OCAD-ohjelman käyttöä jne. 

 

Kuntorastitoiminnan mittarit 

Kuntorastikauden aikana järjestetyt kuntorastit ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä 

• 28 tapahtumaa 

• noin 4500 suoritusta 

Uusien harrastajien saaminen suunnistuksen pariin 

• 20 uutta aktiivista kuntorastikävijää 

• Aikuisten suunnistuskoulun osallistujat, vähintään 10 henkeä 

 

Kuntorastikauden 2023 toiminta 

JRV:n kuntorastien ytimenä ovat kesäkauteen ajoittuvat viikoittaiset Jämsän Seutu -rastit. Kuntorastit 

järjestetään hyvätasoisina, yhteneväisellä konseptilla ja ajantasaisilla kartoilla. Ne järjestetään edelleen 

seuran jäsenien talkootyönä. Jokainen aktiivijäsen osallistuu omalla vuorollaan kuntorastijärjestelyihin. 

Jokaiseen tapahtumaan nimetään kokeneista järjestäjistä tiimin vetäjä, joka varmistaa, että järjestelyt 

lähtevät käyntiin.  

Kuntorastien laaja ratavalikoima mahdollistaa eritasoisten harrastajien rasteille osallistumisen. Hienot ja 

elämykselliset tapahtumat innostavat käymään säännöllisesti rasteilla. Yhteistyö nuorisovaliokunnan 

kanssa, huomioiden lasten suunnistuskoulu ja viikottaisilla kuntorasteilla tarjottava rastireitti. 

Kuntorasteilla toteutetaan myös omatoimirastikäytäntöä. Normaalin torstai-illan tapahtuman jatkoksi 

tarjotaan omatoimisuunnistusmahdollisuus sunnuntai-iltaan saakka. Kartan voi hakea maksua vastaan 

Sport Heinosesta kuittaamalla nimensä vihkoon. 

Uusia harrastajia hankitaan kuntorasteille järjestämällä aikuisten suunnistuskoulu. Myös aktiivisella 

tiedotuksella - jutuilla eri kanavissa, yhteistyökumppanityöllä ja pitämällä osallistumisen kynnys hyvin 

matalana, innostetaan uusia harrastajia suunnistamaan. Erityisesti alkukaudesta panostetaan myös 

helppouteen kuntorasteille osallistumisessa. 

Kuntorasti-isännyyksiä myydään yhteistyökumppaniyrityksille. Lisäksi suurimmille yhteistyökumppaneille 

tarjotaan mahdollisuuksia ostaa kokonaiset kuntorastit nimiinsä. Näiden tuloksena lisätään tuloja, 

hankitaan uusia harrastajia sekä saadaan mukavaa vaihtelua tapahtumiin.  
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Suunnistusalueiden maanomistajat ja tiekunnat ovat kuntorastitoiminnan tärkeitä sidosryhmiä. Kauden 

alussa selvitetään mahdollisuus tavoittaa heidät esimerkiksi yhteiseen keskustelutilaisuuteen ja 

yhteistyössä varmistaa harrastusedellytysten jatkuminen yksityismetsissä ja -teillä. 

Kuntorastien järjestäminen on JRV:n seuratoiminnassa edelleen mittava talkootyö. Järjestäjiä koulutetaan 

ennen kautta järjestelyjen perusteisiin. Kauden lopuksi järjestetään päättäjäiset, jolloin kerrataan 

onnistumiset ja kehityskohteet sekä palkitaan eri tavoin ansioituneet.  

Kuntorastikaluston kunto varmistetaan ennen kauden alkua. Valiokunta nimeää joukostaan 

kalustovastaavan, joka huolehtii kiertävän kuntorastikaluston pysymisestä järjestyksessä. 
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SEURATOIMINTAVALIOKUNTA 
Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä 

ja palkitseva ilmapiiri. 

Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien 

muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa 

osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta 

jäseneksi liittymiseen. 

Seura pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Toiminnan perustana on jäsenien 

talkootyö, jossa myös kiinnitetään huomiota kiittämiseen ja kannustamiseen. Kokeneiden osaamisella 

ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia toimijoita. 

Seurassa ylläpidetään vastavuoroista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa. Tällä pyritään 

helpottamaan alueella järjestettävien suurempien tapahtumien organisointia. 

 

Vuonna 2023 järjestettävät tapahtumat: 

• Seuran iltalenkit täydenkuuniltoina Pykälässä yhteistyössä Jämsän Laturetkeilijöiden kanssa 

• Seuratoimintapäivä tammi-helmikuussa 

o tulevan kesän kuntorastit 

o leirit 

o Tiomila 

o Porvoo-Jukola 2023 

o vaatetilaukset, tällä hetkellä jatkuu Nonamen kanssa, on lisätty oman desingin juoksutakki 

ja pipo sekä pitkähihainen suunnistuspaita 

o muuta tulevaa kesästä 

• Kesällä seuraporukan kokoontumiset/ iltasaunat  

o kuntorastikauden avaus - Sauna Särkkärillä 

o Jukolan tossunpesijäiset Pykälässä 

o kuntorastikauden päättäjäiset 

• Hervoton -suunnistus syksyllä 2023 

• Nonamen  ALE-viikonloput, 2 kpl 

• Kuljetukset, Jukola ja Halikko ja (Tiomila) 

 

Jäsenet hoitavat kilpailuilmoittautumiset itse Irman kautta. Kilpailumaksut hoidetaan keskitetysti 

kilpailuilmoittajan kautta. 

  



Jämsän Retki-Veikot ry 
Toimintasuunnitelma 2023 

TALOUSVALIOKUNTA 
Talousvaliokunnan päätehtävä on varmistaa taloudenhoidon ajantasaisuus ja oikeanmukaisuus yhdessä 

muiden valiokuntien kanssa. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa 

taloudenhoitajan katsauksella. 

Talousvaliokunnan muut tehtävät vuodelle 2023 

• Huolehtii seuran jäsenrekisterin ylläpidosta  

• Kilpailuosallistumisten maksaminen yhdessä kilpailuilmoittajan kanssa 

• Sijoitustoiminta johtokunnan hyväksymien linjausten mukaisesti 

Seuran pääasialliset tulonlähteet toimintavuonna ovat yhteistyökumppanuudet, Himos Trail -tapahtumat, 

kuntosuunnistustoiminta, jäsenmaksutulot sekä sijoitetuista varoista saatavat osinko- ja rahastotuotot. 

  

 


