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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 

 

Yleistä 

Säkylän Yrityksen toimintakausi 2019 jatkuu entiseen tapaan kilpailutoiminnan järjestämisen ja 

kilpailemisen merkeissä. Pääpaino on paikallisessa kilpailutoiminnassa lähinnä alueen ja seuran 

pyöräilylajeissa. Koska seura on kuitenkin yleisseura eli urheilumuotoina ovat edelleen myös hiihto, 

yleisurheilu ja veteraanitoiminta ml. triathlon, näitäkin lajeja pyritään tukemaan ja myös elvyttämään, 

koska aktiivijäseniä ja toimijoita on näissä lajeissa kovin vähän. Ja näissäkin toimivat jo jonkin verran 

ikääntyneitä. Seura panostaa ja miettii kovasti keinoja jäsenmäärän lisäämiseksi myös junioritasolle. 

Seuran kauden mottona ja tavoitteena onkin uuden jäsenkunnan aktivoiminen ja jonkinlaisen 

kilpailutilanteen luominen myös naapuriseura Säkylän Urheilijoille, vaikka kiinteätä yhteistyötä tehdään 

myös muiden seurojen ja yhteisöjen kanssa (Köyliön Lallit, Säkylän Urheilijat, TT TALLI). Myös kunnan 

kanssa yhteistyö jatkuu. 

Kilpailutoiminta 

Kauden pääpaino Satakunnan alueen mestaruuskisoissa aika-ajoissa, jotka tälläkin kaudella ajetaan 

heinäkuussa Säkylän Iso-Vimmassa ja tapahtumaa pyritään vielä kehittämään. Tähän panostetaan nyt 

enemmän myös seuran talouden suunnittelussa ja, koska kansalliset kilpailut (Pyhäjärviajot) päättyivät jo 

kauteen 2016.  

Satakunnan alueen kalenterissa on jatkossa toinenkin aika-ajotapahtuma, kun Satakunta Cup 7 on 

ohjelmassa myös tulevalla kaudella. Tämä tapahtuma ajetaan myös Säkylässä Huittisten tiellä elokuun 

loppupuolella. Suurimpana ponnistuksena onkin jälleen ahkeran talkooväen saaminen näihin aluetason 

tapahtumiin. Kilpailujen johtajina toimivat Timo Lehtonen / Markku Tulkki ja yhteyshenkilönä molempiin 

tapahtumiin toimii Timo Lehtonen. 

Lisäksi seura järjestää omat seuran mestaruuskilpailut 2019 niin keväällä toukokuussa, kuin syksyllä 

lokakuun aikana aika-ajossa Iso-Vimmassa.  Kilpailut ajetaan tempoajona perinteiseen tapaan ja ovat 

avoimia alueen muillekin ajajille. Nämä kilpailut viedään myös Satakunnan alueen kauden 2019 kalenteriin. 

Yhteyshenkilönä toimii Timo Lehtonen. 

Säkylän kunnan kanssa yhteistyö jatkuu myös, jollain tasolla toimitsijatehtävissä Säkylä Triathlon- 

tapahtumassa ja vapaaehtoisuuden pohjalta.  

Jäseniä osallistuu entiseen tapaan myös kilpailijana tähän tapahtumaan. 

Seuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös veteraanien kilpailutoimintaan, myös SM-tasolla lähinnä  
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pyöräilyssä, mutta myös triathlonissa sekä yleisurheilussa ja hiihdossa (SAUL). Harjoituskilpailuja 

järjestetään jälleen mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan lähinnä alueen muiden veteraanien kanssa. 

Samoin yhteislenkit ovat ohjelmassa eri suunnitelman mukaan, mutta lähinnä halukkuuden ja innokkuuden 

aina erikseen ilmoitettuna. Seura tekee näissä asioissa yhteistyötä myös TT TALLIN kanssa. 

Seuran 90v juhlat 

 

Säkylän Yritys täyttää vuonna 2019 90 vuotta. Juhlatilaisuus pidetään Tupalan Hovissa 7.9.2019 klo 13.00 

alkaen. Valmisteluihin liittyy myös juhlajulkaisun tekeminen, minkä kokoaminen on jo aloitettu. Juhlille 

laaditaan oma talousarvio ja sitä varten pyritään hankkimaan 4-5 isompaa yritystä sponsoriksi. Seuran 

varoja, joita on jäänyt esim. Pyhäjärviajojen loppumisen myötä, suunnataan voimakkaasti juhlien 

onnistumiseen. 

Talous 

Seuran talous on hyvällä tasolla ja sitä pyritään toki parantamaankin. Pyhäjärviajojen talousarvio oli 

aikanaan noin 2500,00 (viimeksi kaudella 2016) Tämä jää nyt pois ja taloutta suunnataan vielä enemmän 

oman toiminnan kehittämiseen. Omaamme vielä kohtuullisen  talkooväen, joten kuluja ei siinä mielessä 

tässä suunnitelmassa ole niin paljon, että seuran talous vaarantuisi. 

Suurimmat kulut kaudella lienevät toimintaan liittyvät kulut, joihin on sovitettu em.tapahtumat 

Kokoukset ja muu toiminta 

Yhteisiä kokouksia pidetään johtokunnan tarpeen mukaan, noin 3-4 kertaa kauden aikana ja 

sääntömääräiset, kevätkokous maalis- huhtikuulla ja syyskokous loka- marraskuulla. Talkooväelle 

järjestetään palkinto kauden uurastuksesta jossain muodossa myös syksyn aikana. 

Pääseuran tavoitteena on edelleen kaikkien urheilumuotojen virkistäminen kaudella 2019. Erityisesti 

hieman unohduksissa olleet hiihto ja yleisurheilu sekä triathlon/veteraanitoiminta, pyritään saamaan 

aktiivisemmaksi. Tähän antaa lisäpontta myös se, että lähialueella muita em. lajiliittoihin kuuluvia seuroja ei 

toimi. 

Lisäksi seuran uutena toiminta muotona on tanssilavaliikunnan järjestäminen ja tukeminen. Seuralla on 

koulutettu ohjaaja Sari-Anne Aaltola, jonka koulutuksien tukemiseen seura sitoutuu johtokunnan 

päättämällä tavalla. Seura on myös mukana ainakin kesän aikana toteutettavassa Lavis- ulkoliikunta 

tapahtumassa, mahdollisesti heinäkuun aikana. Tätä toimintaa varten muun muassa, hankittiin seuralle 

oma äänentoistolaite paketti. Suunnitelmia on myös lavatanssiliikunnan suuntaamiseksi 

seniori-ja ikäihmisille omana tapahtumanaan. 

 

 


