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1. JOHDANTO 

Pyhäjoen Wirta perustettiin 21.3.2007 tarkoituksenaan järjestää pyhäjokisille lapsille ja nuorille 
ohjattua yleisurheilu- ja hiihtotoimintaa. Hiihto jäi pois lajivalikoimasta jo varhaisessa vaiheessa ja 
sen jälkeen Wirta on keskittynyt ainoastaan yleisurheiluun. 

 

Pyhäjoen Wirta on Suomen Urheiluliiton (SUL), Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilun (PPYU) sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun (PoPLi) jäsen. 

 

Seuran toimintakäsikirja on Suomen Urheiluliiton Alueellinen Varaslähtö Tulevaisuuteen –
seurakoulutuksen tuloksena. Toimintakäsikirja antaa kuvan seuran toiminnasta ja toiminnan 
periaatteista. Käsikirja myös selventää seurassa toimivien henkilöiden työnjakoa ja samalla 
helpottaa tehtävien siirtämistä henkilöltä toiselle. 

 

2. SEURAN PERIAATTEET 

Wirta nojaa kaikessa toiminnassaan erityisesti yhdistyslakiin ja soveltuvin osin myös tuloverolakiin, 
arvonlisäverolakiin, kirjanpitolakiin ja työsopimuslakiin. Wirran toimintaa ohjaavat myös seuran 
omat säännöt sekä säännöt niissä järjestöissä (SUL, PPYU, PoPLi), joissa Wirta on jäsenenä. 

 
Toiminta-ajatus 

Pyhäjoen Wirran toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille hienoja elämyksiä ja 
onnistumisia urheilun parissa, jotta mahdollisimman monet saisivat kimmokkeen harrastaa urheilua 
koko ikänsä. Näin edistetään pyhäjokisten lasten ja nuorten kasvua liikunnalliseen elämäntapaan ja 
lisätään liikuntamyönteisyyttä myös perheissä. 

 
Arvot  

• Yhteisöllisyys = Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat lapset ja aikuiset ovat tasa-
arvoisia wirtalaisia, niin sanotusti samassa veneessä. Kaikessa seuratoiminnassa on tärkeää 
positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Kaikkia kohdellaan seurassa tasa-arvoisesti henkilön 
taustasta riippumatta 

• Kasvatuksellisuus = Seuran harrastustoiminnan tärkeimpiä arvoja ovat rehellisyys, toisten 
huomioon ottaminen ja positiivisuus. Urheiluharrastuksen avulla tuetaan lapsen 
itseluottamuksen kehitystä ja lapsen kasvamista liikunnalliseen elämäntapaan 

• Riippumattomuus = Wirta on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton urheiluseura. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seura ei ota virallista kantaa poliittisiin tai uskonnollisiin asioihin. Seuran 
jäsenten kannanotot ovat heidän omiaan, eivätkä edusta seuran kantaa. 

 
Tavoite (missio) 

Wirran seuratoiminnan tavoite on järjestää laadukasta ja monipuolista yleisurheilu- ja 
liikuntatoimintaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille Pyhäjoella. Toimintaa tarjotaan kaikille aina 
harrasteliikkujista kilpaurheilijoihin saakka. 
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Strategiset tavoitteet 

Seuran johtokunta asettaa strategisia tavoitteita seuralle 2-3 vuoden välein. Tavoitteet asetetaan 
tavallisesti 2-3 vuoden päähän. 

 
Wirran tavoitteet vuodelle 2018 (asetettu marraskuussa 2015): 

• kilpaurheilijoiden määrän kasvattaminen 

• harrastajamäärän kasvattaminen, yli 90 lisenssiurheilijaa vuonna 2018 

• seuratoimijoiden määrän kasvattaminen 

• joukkue SM-viesteihin 

 

Strategiset valinnat 

Asetettuihin tavoitteisiin päästään, kun tehdään selkeä työnjako eri rooleista seuran sisällä. Näin 
valmennuksen taso paranee, kun jokaisella harjoitusryhmällä on vastuuvalmentaja ja 
ryhmäkohtaiset tavoitteet. Uusien seuratoimijoiden hankkiminen helpottuu, kun on tarjota 
tarkkarajaisia tehtäviä hoidettavaksi johtokuntapaikan sijasta. Järjestetään matalan kynnyksen 
kisoja, jotta saadaan innostettua seurassa harjoittelevia lapsia ja nuoria mukaan kilpailutoimintaan. 

 

3. SEURAN JOHTAMINEN JA TYÖNJAKO 

Kevät- ja syyskokous 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja 
syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu 
kokoukseen on julkaistava vähintään viisi päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella 
Pyhäjoen Kuulumisissa. Kokouksesta ilmoitetaan myös seuran nettisivulla. Varsinaisessa 
kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki seuran henkilöjäsenet, jotka kokoushetkellä ovat 
vähintään 15 vuotta täyttäneitä ja heidän jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta on maksettu. 
Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat: 

• Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien 
antama lausunto 

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 
muille vastuuvelvollisille 

 

Syyskokouksen sääntömääräiset asiat: 

• Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

• Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

• Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
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• Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi 

• Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

• Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

• Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 

 
Wirran jäsenet 

Wirran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Seuran jäseniä ovat kaikki henkilöt, jotka 
ovat maksaneet kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksunsa. Myös edellisen kalenterivuoden 
jäsenmaksun maksaneet ovat jäseniä, mutta jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, jos hän ei ole 
maksanut 6 kuukautta sitten erääntynyttä jäsenmaksulaskuaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos 
hän ei noudata seuran sääntöjä, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun 
eettisiä periaatteita. Yhteisöt voivat liittyä Wirran kannattajajäseneksi maksamalla 
kannatusjäsenmaksun. 

 

Wirran jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidoping-toimikunta 
ADT ry:n vahvistamaa antidoping-säännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidoping-säännöstöä 
sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidoping-säännöstöä. 

 
Johtokunta 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu 
puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut viisi jäsentä ja kolme varajäsentä. Johtokunnan 
jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että joka toinen 
vuosi erovuorossa on kaksi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä ja joka toinen vuosi 
erovuorossa on kolme varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Erovuorossa olevan jäsenen tilalle 
voidaan valita uusi jäsen syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 

 
Puheenjohtaja 

Puheenjohtajan tehtävänä on yhteistyössä johtokunnan jäsenten kanssa suunnitella, johtaa ja 
kehittää seuran toimintaa sekä johtokunnan kokouksissa johtaa kokousta. Puheenjohtaja on 
yhdyshenkilö muihin urheiluseuroihin, piiriin, liittoon ja muihin vastaaviin tahoihin, jos ei 
johtokunta ole muuta päättänyt. Puheenjohtaja vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja 
vuosikertomuksen tekemisestä sekä seuran talouden seurannasta yhdessä seuran sihteerin ja 
rahastonhoitajan kanssa. Puheenjohtaja huolehtii seuran maksuliikenteestä, yleisurheilulisenssien 
hankinnasta, toiminta-avustuksen ja muiden apurahojen hakemisesta, seuran jäsenrekisterin 
ylläpidosta sekä kokouspöytäkirjojen ja muiden dokumenttien arkistoinnista yhdessä seuran 
sihteerin kanssa. 

 
Varapuheenjohtaja 

Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt 
hoitamaan tehtäviään. 
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Sihteeri 

Sihteerin tehtävänä on pitää johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa. Sihteeri huolehtii seuran 
maksuliikenteestä, yleisurheilulisenssien hankinnasta, toiminta-avustuksen ja muiden apurahojen 
hakemisesta sekä seuran jäsenrekisterin ylläpidosta sekä kokouspöytäkirjojen ja muiden 
dokumenttien arkistoinnista yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa. 

 
Tiedotusvastaava 

Vastaa yhteydenpidosta harrastajiin ja heidän vanhempiinsa. Huolehtii lehti-ilmoittelusta, 
tiedotteiden ja esitteiden tekemisestä sekä seuran nettisivujen, Facebookin ja Instagramin 
päivittämisestä. Tiedotustehtävät voidaan jakaa useamman henkilön kesken. 

 
Seura-asujen vastaava 

Vastaa seura-asujen tilauksista ja jakelusta. Huolehtii asuihin liittyvät laskutustiedot laskutuksesta 
vastaavalle henkilölle. 

 
Kilpailuvastaava 

Vastaa Wirran järjestämästä yleisurheilukilpailutoiminnasta. Kilpailujen järjestelyyn kuuluu 
kilpailujen hakeminen, kenttävarauksen teko tarvittaessa, kilpailujen lajien ja sarjojen suunnittelu, 
toimitsijoiden hankinta ja kilpailuaikataulun suunnittelu. Kilpailun aikana hänellä on yleisvastuu 
tapahtuman järjestelyistä. Kilpailuun liittyvä ennakkoilmoittelu ja tulosten julkaisu kilpailujen 
jälkeen tapahtuu yhteistyössä tiedotusvastaavan kanssa. 

 
Valmennuspäällikkö 

Vastaa yli 12-vuotiaiden valmennustoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta. Vastaa seuran 
kokonaisvalmennustoiminnan suunnittelusta yhdessä junioripäällikön kanssa. 

 
Junioripäällikkö 

Vastaa 4-11-vuotiaiden valmennustoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta. Vastaa seuran 
kokonaisvalmennustoiminnan suunnittelusta yhdessä valmennuspäällikön kanssa. 

 
Nimenkirjoitusoikeus 

Seuran puolesta nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin 
tai jonkun muun johtokunnan määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on 
oltava täysi-ikäisiä. 
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4. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TALOUS 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Wirran toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle laaditaan syystalvella ja 
sen hyväksymisestä päätetään seuran syyskokouksessa. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatii 
seuran puheenjohtaja johtokunnan päättämien talouden suuntaviivojen mukaan. 

 

Toimintasuunnitelmassa on omat osionsa koskien ainakin seuraavan vuoden harjoituksia, kilpailuja, 
koulutusta, varainhankintaa ja tiedottamista. Talousarviossa on arvioitu seuraavan vuoden osalta 
merkittävimmät tulot ja menot. Tulojen ja menojen kokonaissumman tulisi talousarviossa yleensä 
olla samoja. 

 

Seuran suurimmat tulonlähteet ovat urheilukentän laitamainokset, harrastusmaksut, jäsenmaksut ja 
kunnan toiminta-avustus. Seuran suurimmat kustannukset vuosittain ovat yleensä monitoimitalon 
vuokra, ohjaajapalkkiot ja niiden sivukulut, ohjaajien ja valmentajien koulutus, urheilijoiden 
leiritykset, kilpailumatkat, osallistumismaksut ja lisenssimaksut. 

 
Tilinpäätös ja vuosikertomus 

Tilinpäätös valmistuu helmi-maaliskuun aikana. Kun johtokunta on allekirjoituksillaan hyväksynyt 
tilinpäätöksen ja siihen liittyvän vuosikertomuksen ne menevät toiminnantarkastajalle, joka tekee 
toiminnantarkastuskertomuksen. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus 
esitellään seuran kevätkokouksessa, jonka jälkeen kokous voi vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää 
vastuuvapauden seuran johtokunnalle edelliseltä tilikaudelta. 

 
Seuran tilinkäyttöoikeudet ja laskujen maksu 

Pyhäjoen Wirralla on tili Raahen Seudun Osuuspankissa. Tilinkäyttöoikeudet myönnetään 
johtokunnan päätöksellä, mutta lähtökohtaisesti tilinkäyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla, sihteerillä 
ja rahastonhoitajalla, jotka huolehtivat seuran maksuliikenteestä. Puheenjohtaja hyväksyy jokaisen 
laskun erikseen allekirjoituksellaan. Jos maksun saajana on puheenjohtaja itse maksun voi hyväksyä 
sihteeri allekirjoituksellaan. Tilinkäyttöoikeuden haltija ei maksa koskaan laskua, jossa hän on itse 
saajana, vaan silloin maksamisesta huolehtii joku muu tilinkäyttöoikeuden haltijoista. 

 
Varainhankinta 

Seura kerää toimintaansa varten varoja keräämällä jäsenmaksuja, perimällä ohjatusta harjoittelusta 
harrastusmaksuja sekä myymällä yrityksille mainospaikkoja Pyhäjoen urheilukentän laidalta. Wirta 
myös hakee vuosittain Pyhäjoen kunnan myöntämää liikuntatoimen toiminta-avustusta. Hakuaika 
on tavallisesti huhti-toukokuussa. 

 

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous. Jäsenmaksulaskut jaetaan harrastajille ja 
muille seuran jäsenille yleensä tammikuussa. Vuoden mittaan mukaan tuleville uusille harrastajille 
jäsenmaksulasku annetaan harrastusmaksulaskun yhteydessä. 
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Harrastusmaksuista ja urheilukentän laitamainosten myyntihinnoista päättää johtokunta. 
Mahdollisuuksien mukaan seura hakee myös erilaisia apurahoja ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön 
myöntämää seuratukea toimintansa kehittämiseen. 

 
Verotus 

Wirta on yleishyödyllinen yhdistys ja saanut veronhuojennuspäätöksen koskien urheilukentän 
laitamainosten myyntiä. Veronhuojennuspäätös on voimassa verovuodet 2012-2016, jonka jälkeen 
sitä on haettava uudelleen. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Wirta ei ole arvonlisäverovelvollinen 
sellaisesta toiminnasta, joka liittyy yleishyödylliseen tarkoitukseen. Wirta on 
ennakkoperintärekisterissä. 

 
Ohjaajien palkat ja kulukorvaukset 

Johtokunta päättää ohjaajille maksettavista palkkioista. Ohjaajapalkkio on saajalleen veronalaista 
tuloa ja Wirta huolehtii työnantajan lakisääteisistä sivukuluista. Ohjaajilla on myös työnantajan 
lakisääteinen tapaturmavakuutus. Ohjaajapalkkiot on porrastettu ohjaajan valmentajakoulutuksen 
mukaan seuraavasti: 

1) Ei koulutusta 

2) Yleisurheiluohjaajatutkinto (SUL, 12 h), Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (PopLi, 6 h), 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus  (PopLi, 16 h) 

3) Nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto (SUL, 40 h) 

4) Nuorisovalmentajatutkinto (SUL, 90 h) 

5) Valmentajatutkinto (SUL, 115 h) 

 
Porrastukseen tehdään lisäyksiä ja korjauksia tarpeen mukaan. 

 

Ajomatkan päässä harjoituspaikasta asuvat ohjaajat saavat matkalaskua vastaan 
kilometrikorvauksen niiltä kerroilta, kun ovat käyneet harjoitusta pitämässä. 

 
Lisenssit 

Kaikille kilpailuihin (muihin kuin seurakisoihin) osallistuville ja ohjattuun harjoituksiin 
osallistuville harrastajille hankitaan yleisurheilulisenssi. 

 
Leiritysmaksut 

Wirta osallistuu urheilijoidensa leirityskustannuksiin johtokunnan vuosittain päättämällä summalla. 

 
Kilpailumaksut ja kilpailumatkat 

Wirta maksaa urheilijoidensa osallistumismaksut piirinmestaruus-, aluemestaruus- ja Suomen 
mestaruuskilpailuihin. Muiden kilpailujen osallistumismaksuista urheilija voi tehdä seuralle kesän 
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kilpailukauden jälkeen laskun, jonka perusteella johtokunta päättää mitkä osallistumismaksuista 
korvataan. 

 

SM-tason kilpailuihin urheilijalle ja hänen valmentajalleen korvataan matka, mahdollinen 
yöpyminen ja ruokailut. Johtokunta päättää näiden korvausten enimmäissummista. Muiden kisojen 
osallistumiskustannusten korvaamisesta johtokunta päättää tapauskohtaisesti. 

 

5. HARJOITUKSET JA VALMENNUS 

Turvallisuus 

Kaikessa harjoittelussa painotetaan turvallisuutta, ettei harjoitusten aikana pääsisi sattumaan 
tapaturmia. Harjoitusten turvallisuudesta huolehtiminen on kulloisenkin ohjaajan vastuulla. 
Valmennuspäällikkö opastaa uusia ohjaajia millä tavoin harjoitustilanne voidaan järjestää 
turvallisesti. 

 
Pienten lasten harrastustoiminta (4-7-vuotiaat) 

Nuorimpien harrastajien ryhmässä pääpaino on liikunnallisissa leikeissä. Lapset opettelevat 
toimimaan harjoitusryhmässä ja leikin varjolla he pääsevät harrastamaan monipuolista liikuntaa ja 
oppimaan uusia liikuntataitoja. Tässä ryhmässä erityisen tärkeää on liikunnan ilo. 
 
Näissä ryhmissä lasten vanhemmat ovat mukana apuohjaajina kukin vuorollaan. Ohjattuja 
harjoituksia on tavallisesti kerran viikossa, vuodenajasta riippuen joko monitoimitalolla tai 
urheilukentällä. Myös pururataa ja muita harjoituspaikkoja käytetään mahdollisuuksien mukaan. 
Harjoituksen kesto on tavallisesti yksi tunti. 

Lasten harjoitustoiminta (8-12-vuotiaat) 

Harjoittelussa seurataan soveltuvin osin SUL:n kehittämää yleisurheilijan polkua.  
 
Harjoittelulla pyritään kehittämään lasten liikunnallisia ominaisuuksia monipuolisesti. 
Harjoituksissa tutustutaan yleisurheilulajeihin ja opetellaan lajitekniikoita. Harjoitussisältö muuttuu 
enemmän yleisurheilupainotteiseksi nuorimpien ryhmään verrattuna. Yleiskuntoa ja lihaskuntoa 
kehitetään iän ja osaamistason puitteissa. Tässä ryhmässä erityisen tärkeää on harjoittelun 
monipuolisuus. 
 
Harjoittelussa pidetään yllä mukavaa ilmapiiriä, saadaan monipuolisella liikunnalla riittävästi 
rasitusta sekä kehitytään kaikin puolin niin liikkujana kuin urheilijana. Ohjattuja harjoituksia on 
tavallisesti kahdesti viikossa, vuodenajasta riippuen joko monitoimitalolla tai urheilukentällä. Myös 
pururataa ja muita harjoituspaikkoja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Harjoituksen kesto on 
tavallisesti 1 h 30 min. 
 
Harjoituksen suunnittelu ja toteutus kuuluu ohjaajalle. Harjoituksessa voi joskus olla mukana myös 
apuohjaaja. Silloin tällöin voidaan pitää yhteisharjoitus yli 13-vuotiaiden harjoitusryhmän kanssa. 
 
Ohjaaja suunnittelee harjoitukset tavoitteiden kannalta nousujohteisesti, jotta kehitystä tapahtuisi. 
Tämän ryhmän ohjaajat ovat käyneet vähintään Yleisurheiluohjaajatutkinnon (entinen Lasten 
yleisurheiluohjaajakurssi). 
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Nuorten harjoitustoiminta (13-17-vuotiaat) 

Harjoittelussa seurataan soveltuvin osin SUL:n kehittämää yleisurheilijan polkua. 
 
Nuorten harjoituksissa tulee reilusti lajia tukevaa ja monipuolista liikettä. Yleisurheilulajien 
tekniikoihin keskitytään harjoituksissa entistä enemmän. Yleis- ja lihaskuntoa kehitetään ja pidetään 
yllä sopivan raskailla ja monipuolisilla harjoitteilla. 
 
Harjoittelun tavoitteena on kehittyä kaikin puolin liikkujana sekä urheilijana. Harjoitusten ilmapiiri 
säilyy muutoksista huolimatta yhtä mukavana kuin ennenkin olettaen että harrastajilla on halu oppia 
ja tehdä töitä kehittyäkseen sekä saavuttaakseen tuloksia. Nuorelta löytyvä innostus ja puhti tehdä ja 
jaksaa vetää harjoitus läpi takaa harjoitusten mukavan ilmapiirin. 
 
Ohjattuja harjoituksia on tavallisesti kahdesti viikossa, vuodenajasta riippuen joko monitoimitalolla 
tai urheilukentällä. Myös pururataa ja muita harjoituspaikkoja käytetään mahdollisuuksien mukaan. 
Harjoituksen kesto on tavallisesti 1 h 30 min. 
 
Harjoituksen suunnittelu ja toteutus kuuluu ohjaajalle. Harjoituksessa voi joskus olla mukana myös 
apuohjaaja. Silloin tällöin voidaan pitää yhteisharjoitus yli 13-vuotiaiden harjoitusryhmän kanssa. 
 
Ohjaaja suunnittelee harjoitukset tavoitteiden kannalta nousujohteisesti, jotta kehitystä tapahtuisi. 
Tämän ryhmän ohjaajat ovat käyneet mieluiten Nuorten yleisurheiluohjaajakurssin, mutta vähintään 
Yleisurheiluohjaajatutkinnon (entinen Lasten yleisurheiluohjaajakurssi). 

 

Vakuutukset 

Kaikille harrastajille hankitaan yleisurheilulisenssi, joka sisältää seuran järjestämissä tapahtumissa 
ja kaikissa Urheiluliiton, sen piirien tai seurojen järjestämissä kilpailuissa voimassa olevan 
tapaturmavakuutuksen. Lisenssiin sisältyvä tapaturmavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, 
kun harrastaja täyttää 19 vuotta. Sen jälkeen harrastajan on huolehdittava itse 
tapaturmavakuutuksesta. 
 
Wirralla on SUL:n jäsenseurana vakuutus, joka korvaa seuran vapaaehtoistyössä tapahtuneet 
tapaturmat. Näin ollen kaikki talkoopohjalta toimivat ohjaajat ja apuohjaajat ovat myös 
tapaturmavakuutuksen piirissä. Palkatuilla ohjaajilla on seuran hankkima työnantajan 
tapaturmavakuutus.   

 
Perheliikunta 

Pyhäjoella käynnistyi perheliikuntatoiminta seuratuen avulla vuoden 2016 aikana. Perheliikunnassa 
liikutaan yhdessä vanhemman, isovanhemman tai esimerkiksi vanhemman sisaruksen kanssa. 
Vaikka liikunta tapahtuukin lasten ehdoilla myös vanhempien liikkumiseen kiinnitetään huomiota. 

 

Perheliikuntatoiminnan pääjärjestäjinä ovat Pyhäjoen kunta ja Wirta. 
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Ohjaajien koulutus 

Harjoitusryhmien ohjaajat pyritään kouluttamaan vähintään Urheiluliiton alimman tason kurssilla 
(Yleisurheiluohjaajatutkinto). Ohjaajia kannustetaan käymään myös seuraavien tason ohjaaja- ja 
valmentajakursseja. Seura maksaa kurssit ja korvaa muut aiheutuneet kustannukset.  
 
Säännöllisesti järjestettävissä ohjaajapalavereissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja lisätään 
ohjaajaporukan yhteishenkeä sekä motivaatiota. 

 

6. KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailut Pyhäjoella 

Wirta järjestää joka kesä yleensä muutamat seurakisat, joista yhdet ovat samalla Pyhäjoen 
kunnanmestaruuskisat. Myös piirikunnallisia kisoja voidaan järjestää. Johtokunta päättää kisojen 
päivämääristä maalis-huhtikuun aikana. 

 
Kisojen lajivalikoima 

Pyhäjoen uudella urheilukentällä on mahdollista kilpailla lähes kaikissa yleisurheilulajeissa. 
Ainoastaan estejuoksu, seiväshyppy ja aikuisten moukarinheitto eivät ole mahdollisia kentän 
puutteiden takia. Välineiden vähyys estää myös joidenkin junioreiden aitajuoksumatkojen 
järjestämisen. 

 

Seurakisoissa on tärkeä saada lajivalikoimasta monipuolinen, että lapsilla ja nuorilla olisi 
mahdollisuus tutustua mahdollisimman moneen yleisurheilulajiin. 

Kilpailut muualla 

Kaikkia kilpailemisesta kiinnostuneita neuvotaan miten voi osallistua myös muualla kuin 
Pyhäjoella järjestettäviin kilpailuihin. Erityisesti juniorien Pohjois-Pohjanmaan mestaruuskisat 
(sisumaastot, sisuviestit, sisuottelut, sisuhuipentuma) ovat sellaisia tapahtumia, joihin kannustetaan 
osallistumaan. 
 

Vakuutukset 

Wirralla on SUL:n jäsenseurana vakuutus, joka korvaa seuran vapaaehtoistyössä tapahtuneet 
tapaturmat. Näin ollen kaikki kilpailujen toimitsijat ovat tämän vakuutuksen piirissä. 
 

Tuomari- ja toimitsijakoulutus 

Yleisurheilua harrastavien lasten vanhempia rohkaistaan osallistumaan toimitsija- ja 
tuomarikoulutuksiin, joita järjestetään yleensä vuosittain Pohjois-Pohjanmaan alueella. SUL:n 
toimitsija- ja tuomarikoulutus on viisiportainen: 1) toimitsija, 2) tuomari, 3) lajijohtaja, 4) 
kilpailujohtaja, 5) kansainvälinen tuomari. Erillinen koulutus on olemassa kuuluttajille, lähettäjille, 
maalikameran käyttäjille ja kävelytuomareille. 
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Wirta huolehtii erilaisten toimitsija- ja tuomarikoulutusten osallistumiskustannuksista. 

 

7. PALKITSEMINEN 

Wirran järjestämät kilpailut 

Wirran järjestämissä seurakisoissa ja kunnanmestaruuskilpailuissa palkitaan kaikki osallistujat. 
Piirikunnallisen tason kilpailuissa palkitaan yleensä kolme parasta. 

 
Kauden päättäjäiset 

Wirta järjestää yleensä marraskuussa kauden päätöstilaisuuden ja pikkujoulun, jonka yhteydessä 
palkitaan kauden aikana kilpailuissa menestyneitä tai muulla tavalla kunnostautuneita harrastajia. 
Kaikki vuoden mittaan joko harjoituksissa tai kisoissa mukana olleet harrastajat palkitaan 
osallistumispalkinnolla. Lisäksi johtokunta tai johtokunnan valitsemat henkilöt tekevät päätöksen 
erikoispalkinnon saajista. Johtokunta voi tehdä harkintansa mukaan muutoksia erikoispalkintojen 
nimikkeisiin kausikohtaisesti. 
 

Päättäjäisissä jaetaan tavallisesti seuraavat erikoispalkinnot: 

• Vuoden urheilija – Harjoittelee ahkerasti ja säännöllisesti. On saavuttanut hyviä tuloksia ja 
menestystä kilpailuissa 

• Vuoden tyttöurheilija tai vuoden poikaurheilija (vastakkaisen sukupuolen edustaja vuoden 
urheilijan palkinnon saajaan nähden) - Harjoittelee ahkerasti ja säännöllisesti. On 
saavuttanut hyviä tuloksia ja menestystä kilpailuissa 

• Vuoden tulokas - Aloittanut yleisurheiluharrastuksen kuluneen vuoden aikana ja osallistunut 
toimintaan suurella innolla 

• Vuoden kehittyjä - Kehittynyt kuluneen vuoden mittaan merkittävästi niin kilpailutulosten 
kuin harjoitustenkin perusteella arvioituna 

• Ahkera harjoittelija - Harjoitellut läpi vuoden innokkaasti 

• Wirta-kisaaja - Aktiivinen kilpailija, joka on tehnyt hyviä tuloksia kesän mittaan 

• Reilu wirtalainen - Käyttäytynyt esimerkillisesti ja reilusti muita harrastajia kohtaan ja ollut 
iloisesti mukana harjoituksissa 

• Pikkuwirtalainen - 4-7-vuotias reipas ja aktiivinen harrastaja 

• Wirta-juniori - 8-11-vuotias reipas ja aktiivinen harrastaja, joka on kisoissakin saavuttanut 
hyviä tuloksia 

• Nuori urheilija - 12-16-vuotias aktiivinen harrastaja, joka on kisoissakin saavuttanut hyviä 
tuloksia 

 
Stipendit 

SM-tasolla tai sitä korkeammalla tasolla kilpailleet palkitaan stipendeillä. Myös hyvistä tuloksista 
palkitaan. Stipendien summista päättää johtokunta vuosittain ja stipendien jakoperusteet ovat 
seuraavat: 
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• SM-kisaedustus (vain kerran per vuosi) 

• SM-finaalipaikka (jokaisesta finaalipaikasta) 

• SM-mitali (jokaisesta mitalista) 

• Virallinen A-luokan tulos 14-vuotiaiden tai sitä korkeammassa sarjassa (vain kerran per 
vuosi per urheilija, vaikka A-luokan tuloksia olisi useammasta lajista) 

• Ylemmän tason kisamenestyksestä ja SM-tason joukkueille jaettavista stipendeistä 
johtokunta päättää erikseen 

• Muista stipendeistä johtokunta päättää erikseen 

 
Huomionosoitukset ja muistaminen 

Johtokunta päättää erikseen yksittäisten wirtalaisten huomionosoituksista ja mahdollisista 
merkkipäivämuistamisista. 

 

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Sisäinen viestintä 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikki Wirran toiminnassa mukana olevat henkilöt 
saavat tarpeeksi tietoa seuran järjestämästä toiminnasta. Seuran sisäisen viestinnän kanavia ovat 
sähköposti, puhelin, WhatsApp-ryhmät, paikallislehti Pyhäjoen Kuulumiset, Wirran nettisivut, 
Wirran Facebook-sivu ja Wirran Instagram-tili. Lisäksi tietoa jaetaan suullisesti harjoitusten ja 
kilpailujen yhteydessä. 

 

Harrastusryhmiin ilmoittautuessa pyydetään lasten vanhempien puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Vanhemmille ilmoitetaan ajankohtaisista asioista lähinnä sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa 
voidaan käyttää puhelinta. 

 

Yli 12-vuotiailla harrastajilla ja heidän valmentajillaan on WhatsApp-ryhmä, jossa harrastajat 
ilmoittavat, jos eivät pääse harjoitukseen. Ryhmässä voi myös kysyä tulevista harjoituksista ja 
kisoista. 
 

Wirran ohjaajilla on WhatsApp-ryhmä, jossa voidaan helposti sopia ohjausvuoron vaihdoksista ja 
muista käytännön asioista. Wirran johtokunnan jäsenillä on WhatsApp-ryhmä, jossa keskustellaan 
johtokunnan sisäisistä asioista. 

 

Kesän lähestyessä tehdään kesätiedote, josta löytyy tietoa Wirran kesätoiminnasta sekä myös alueen 
tärkeimmistä kilpailuista. Tiedote jaetaan kaikille talvikauden harrastusryhmissä mukana olleille ja 
uusille kesäkauden harrastusryhmiin ilmoittautujille. 

 

Pyhäjoen Kuulumiset on Wirran virallinen ilmoituskanava. Kuulumiset ilmestyy 
ilmaisjakelulehtenä Pyhäjoella kerran viikossa. Wirta julkaisee lehdessä kisailmoitukset ja 
ilmoittautumisohjeet harrastusryhmiin sekä kirjoittaa toisinaan artikkeleita Wirtaan liittyvistä 
ajankohtaisista asioista kuten piirinmestaruuskisojen tuloksista. 
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Wirran nettisivu löytyy osoitteesta www.pyhajoenwirta.net. Nettisivulla ilmoitetaan ajankohtaisista 
asioista kuten seuran järjestämistä kisoista, harjoitusryhmiin ilmoittautumisesta ja seuran 
järjestämistä tapahtumista. Sivulla uutisoidaan piirinmestaruustason tai sitä suurempien kilpailujen 
wirtalaistuloksista ja satunnaisesti muistakin tuloksista. Nettisivujen kohderyhmä ovat kaikki 
Wirran toiminnassa mukana olevat henkilöt, mutta myös kaikki potentiaaliset uudet harrastajat, 
sponsorit, muut sidosryhmät ja kaikki yleisurheilusta kiinnostuneet henkilöt. 

 

Wirran Facebook-sivu https://www.facebook.com/pyhajoenwirta/ on julkinen sivu, jota pääsee 
lukemaan ilman Facebook-tunnuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti seuran harrastajat ja heidän 
vanhempansa. Facebook on nettisivua epävirallisempi viestintäkanava. Siellä voidaan julkaista 
esimerkiksi kuvia tai videoita harjoituksista, jakaa yleisurheiluun liittyviä uutisia, uutisoida 
yksittäisen wirtalaisurheilijan kilpailutuloksia tai mainostaa lähestyviä kilpailuja. 

 

Wirran Instagram-tili https://www.instagram.com/pyhajoenwirta/ on julkinen, jota pääsee katsomaan 
ilman Instagram-tunnuksia. Instagramin kohderyhmänä ovat erityisesti Wirran juniori-ikäiset 
harrastajat. Tilillä julkaistaan kuvia ja videoita harjoituksista, mutta voidaan jakaa myös esimerkiksi 
treenivinkkejä ja ravintotietoutta. 

 

Eri viestintäkanavilla julkaistaan usein myös kuvia Wirran tapahtumista, lähinnä harjoituksista ja 
kisoista. Wirran ohjattuihin harjoituksin mukaan ilmoittautuville kerrotaan ilmoittautumisen 
yhteydessä, että heidän tulee erikseen ilmoittaa, jos eivät halua itsensä tai lapsensa näkyvän Wirran 
julkaisemissa kuvissa. 

 

Ulkoinen viestintä ja markkinointi 

Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan tiedottamista Wirran toiminnasta muille kuin seuran toiminnassa 
mukana oleville henkilöille. Ulkoisen viestinnän ja seuran järjestämän toiminnan markkinoinnin 
tavoitteena on tehdä Wirtaa ja sen toimintaa tunnetuksi ja saada seuratoimintaan mukaan uusia 
harrastajia, ohjaajia, toimitsijoita ja muita toimijoita. 

 
Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat pääosin samoja kuin sisäisessäkin viestinnässä. 
Ulkoisessa viestinnässä tärkeimpiä kanavia ovat paikallislehti, Wirran nettisivu, Wirran Facebook-
sivu, Wirran Instagram-tili sekä koulujen ja monitoimitalon ilmoitustaulut. 

 
Ulkoista viestintää tehdään myös yhdessä Pyhäjoen kunnan vapaa-aikatoimen kanssa tarjoamalla 
tietoa Wirran toiminnasta vapaa-aikatoimen tekemään koululaisten kesälomaesitteeseen ja vapaa-
aikatoimen nettisivulle. 

 
Seuran logo 

Tämän toimintakäsikirjan kannesta löytyvän seuran logon on suunnitellut Patrik Mattsson. Logoa 
käytetään muun muassa kaikissa Wirran pöytäkirjoissa ja lehti-ilmoitusten yhteydessä. 

 
Logon värimääritykset: 

• salama (oranssi) - CMYK (0%, 40%, 100%, 0%) 

• aallot (sininen) - CMYK (100%, 53%, 0%, 7%) 
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• reuna (musta) - CMYK (0%, 0%, 0%, 100%) 

• tausta (harmaa) - CMYK (0%, 0%, 0%, 13%) 

 
Seuran edustusasu 

Seuran edustusasut valitaan kulloinkin saatavilla olevista malleista. Tuulipuvun päävärit punainen, 
musta ja valkoinen pyritään pitämään samoina kuin ne ovat olleet seuran perustamisesta lähtien. 
Seuran T-paitaa ja tuulipukua tulisi olla aina saatavilla muutaman viikon toimitusajalla.  
 
Seuran tuulipukuun ja T-paitaan hankitaan sponsoreiksi alueella toimivia yrityksiä. Sponsorien 
ansiosta asuja voidaan myydä wirtalaisille kohtuuhintaan. 

 

9. SEURAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Oman seuran analyysi 

Marraskuussa 2015 Wirrassa toteutettiin Valon kysely nimeltään Oman seuran analyysi. Sen avulla 
voidaan kerätä seuraihmisten mielipiteitä monista eri asioista ja kysymysten pisteytyksen ansiosta 
vastaukset ovat vertailukelpoisia, jos sama kysely toteutetaan uudelleen myöhemmin. Kysely 
toteutetaan 2-3 vuoden välein. Johtokunta käy läpi kyselyn vastaukset ja analysoi tulokset. 

Johtokunnan itsearviointi 

Johtokunta asettaa syyskokouksen jälkeen seuraavassa kokouksessaan tavoitteensa tulevalle 
toimintavuodelle. Toimintavuoden lopussa johtokunta arvioi ovatko asetetut tavoitteet saavutettu ja 
mitä muutoksia näiden havaintojen perusteella tulee tehdä johtokuntatyöskentelyyn. 


