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Organisaatio 
 

Johtokunta 
 
Esimies/Puheenjohtaja: Jaana Niskanen (Voimistelu) 
Varapuheenjohtaja: Hanna Leinola (Yleisurheilu) 
Henkilökohtainen varajäsen: Mika Hirvonen (Yleisurheilu) 
 
Rahastonhoitaja: Niina Meis (Mäkihyppy) 
Henkilökohtainen varajäsen: Irina Saarenkoski (Mäkihyppy) 
 
Sihteeri: Heikki Miettinen (Voiman- ja painonnosto) 
Henkilökohtainen varajäsen: Hannu Rautiainen (Voiman- ja painonnosto) 
 
Jäsen: Jukka Tuppurainen (Yleisurheilu) 
Henkilökohtainen varajäsen: Kari Korhonen (Yleisurheilu) 
 
Jäsen: Hinni Halonen (Voimistelu) 
Henkilökohtainen varajäsen: Anne Karvinen (Voimistelu) 
 
Jäsen: Sam Korhonen (Mäkihyppy) 
Henkilökohtainen varajäsen: Leif Ojala (Mäkihyppy) 
 
Kauden päättyessä johtokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Jaana Niskanen, Niina Meis, Jukka 
Tuppurainen ja Hinni Halonen. 
 

Pidetyt kokoukset 
 
5 kappaletta johtokunnan kokouksia, pöytäkirjat liitteenä. 

Jäsenten määrä 
 
Seurassa oli viime kauden päätyttyä jäseniä yhteensä 579. Yleisurheilun jäsenmäärä oli 332, voimistelun 
177, Mäkihypyn 51 ja Voiman- ja painonnoston 19. Jäsenmäärä kasvaa vuosittain ja edellisen kauden 
päättymiseen verrattuna seurassa on nyt jäseniä noin 10 henkilöä enemmän. 
 

Merkittävät muutokset toiminnassa 
 
Siilinjärven ponnistus haki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä seuratukea toiminnan kehittämiseen. Tukea 
haettiin 15000 € ja saatiin 12000 €. Tuen avulla tullaan seuraavan kauden aikana kehittämään liikunnallisia 
aamu- ja iltapäiväkerhoja koululle. Lisäksi tuella kehitettään vähävaraisten mahdollisuuksia osallistua 
seuran toimintaan. Tukea voidaan käyttää myös liikunnallisten kesäleirien ja perhelauantaiden 
kehittämiseen.  
 
Jaostojen merkittävät muutokset selviävät jaostojen omissa toimintakertomuksissa (Liitteet). 
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Uudet toimihenkilöt 
 
Tällä kaudella johtokunnassa ei aloittanut uusia toimihenkilöitä. 

Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
 

Siilinjärven ponnistus koko seurana ei tee tällä hetkellä varsinaista yhteistyöstä muiden seurojen kanssa. 
Jaostojen mahdollinen yhteistyö on kuvattu jaostojen omissa toimintakertomuksissa (Liitteet). 

Harjoittelutoiminta 

Yleisurheilu, voimistelu, mäkihyppy ja painon- ja voimannosto 
 
Siilinjärven Ponnistus ry, SiiPo on perinteinen yleisseura. Perustamisvuosi on 1907. Seurassa toimi kaudella 
2017-2018 mäkihyppyyn ja yhdistettyyn, painon- ja voimanostoon, voimisteluun ja yleisurheiluun 
keskittyvät jaostot. 
 
Siilinjärven ponnistus on merkittävä toimija Siilinjärven ja lähikuntien liikuttajana. Jaostot järjestävät 
harjoittelutoimintaa laajasti Siilinjärven ja lähikuntien alueella. Tarkempi selonteko harjoittelutoiminnasta 
löytyy jaostojen toimintakertomuksista. 
 

Perityt maksut 
 
302 henkilöjäsenmaksua 
65 perhejäsenmaksua 

 
Jäsenmaksu joko 15 euroa/henkilö tai 30 euroa/perhe. Seuran jäsenmaksu suoritetaan vain yhteen 
jaostoon, vaikka jäsen harrastaisikin useammassa seuran jaostossa. 
 
Jokainen jaosto hankkii toimintaansa tarvittavat varat itsenäisesti. Siilinjärven kunta maksaa seuralle 
toiminta-, koulutus-, ja ohjaaja-avustusta. Siilinjärven Ponnistus ry:n tilinpäätös kauden lopussa osoittaa 
7140,14 euroa ylijäämää. 
 

Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä 
 
579 jäsentä ja 73 vapaaehtoista toimijaa  
 

Kilpailutoiminta 
 
Painon- ja voimannostojaoston ja voimistelujaoston toiminta on kuntoilu- ja harrasteliikuntaa. Mäkijaosto 
ja yleisurheilujaosto järjestävät harjoituksia ja kilpailuja. Nämä jaostot osallistuvat kilpailutoimintaan myös 
piirikunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  
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Varainhankinta ja talous 
 
Kuluneen kauden aikana jaostot on jatkaneet laadukkaan toiminnan kehittämistä ja ylläpitämistä. Toiminta 
on rahoitettu jaostojen itsenäisesti kerättyjen toimintavarojen avulla. Taloustiedot kuvataan tarkemmin 
tilinpäätöksessä (liite).  

  

Seuran tuki jaostoille 
 
Seura ja muut jaostot tukevat tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan jaostoja, mikäli niillä ilmenisi 
toimintavaikeuksia esimerkiksi taloudellisesti tai resurssien puuttuessa. Tällä hetkellä jokainen jaosto toimii 
itsenäisesti, ilman suurempaa seuran tukea. Vuosien aikana seuran sisäinen yhteistyö on tiivistynyt 
entisestään. Muiden jaostojen tuki ja seuran sisäinen yhteistyö koetaan tällä hetkellä tärkeäksi ja sitä 
halutaan jatkossa kehittää entisestään.  
 

Liitteet 
 
 
Liitteenä kokouksien pöytäkirjat, jaostojen toimintakertomukset, jäsenluettelot ja kalustoluettelot sekä 
tilinpäätös. 
 
 
30.10.2018 Siilinjärvi 
 
 
Jaana Niskanen 


