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Johtaminen ja hallinto 
 

Siilinjärven Ponnistuksen arvot 
 
Siilinjärven Ponnistuksen neljän aktiivisen jaoston toiminta perustuu seuran yhteisiin arvoihin.  

    Yhteiset arvomme ovat: 
 
Suvaitsevaisuus  
Jokainen harrastaja, liikkuja ja tavoitteellisemmin urheileva on tervetullut mukaan Siilinjärven    
Ponnistuksen toimintaan ikään, sukupuoleen tms. katsomatta. Jokainen mukana oleva liikkuja saa 
pätevää ja tasapuolista ohjausta ja/tai valmennusta liikkujan taitotaso huomioiden ja ikään      
katsomatta. 
 
Innostuneisuus 
Toimintamme on innostavaa ja kiinnostusta herättävää. 
 
 Ilo 
 Harjoituksissa esille tulee liikunnan riemu ja ilo olla yhdessä toisten liikkujien kanssa. Valmentajilla     

     ja ohjaajilla on positiivinen ote ohjaukseen ja hymy on kaikilla herkässä 
 
Panostaminen laatuun 
Toiminta on laadukkaasti järjestettyä. Valmentajia ja ohjaajia koulutetaan säännöllisesti ja seuraa 

     johdetaan huolellisesti ja jäsenistön toiveet ja tarpeet otetaan huomioon. 
                    
Onnistumisen elämykset 
Harjoitukset on suunniteltu niin, että toiminnassa mukana olevien on mahdollista kokea         
onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua. 

 

Siilinjärven Ponnistuksen visio 
 
Siilinjärven Ponnistus järjestää laadukasta ja monipuolista toimintaa Siilinjärven kunnan ja 
lähikuntien asukkaille.  
Seuran kilpailullinen menestys on kansallista tasoa. 
Toiminta on liikunnallisesti monipuolista ja innostaa kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia 
omaehtoiseen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin. 
Tavoitteena on olla Siilinjärven suurin urheiluseura 

Eettiset linjaukset 
 
Kaikki lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita harrastuksen pariin. 
Jokainen harrastaja saa ohjausta omalla taitotasollaan mm. harrastajat on jaettu tasoryhmiin. 
Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostava. 
Kaikilla valmentajilla on mahdollisuus koulutukseen. 
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Seuratoiminnan tavoitteet 
 
Urheilulliset tavoitteet: 
Lapset ja nuoret saavat hyvät liikunnalliset perustaidot 
Lasten, nuorten ja aikuisten omaehtoinen liikunta lisääntyy ja opitaan liikunnallinen elämäntapa  
 
Kasvatukselliset tavoitteet: 
Periaatteena ovat hyvät käytöstavat, tervehtiminen, toisten huomiointi ja kunnioittaminen sekä 
kiittäminen. 
Pelisääntökeskustelut pidetään vuosittain, joissa sovitaan myös miten toimitaan jos sovittuja 
tapoja/sääntöjä ei noudateta 
 
Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet: 
Hyvä yhteishenki 
Kaikki huomioidaan 
Kukaan ei ole toista tärkeämpi 
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vastuunkanto vapaaehtoisten omien voimavarojen 
mukaan 
 
Taloudelliset tavoitteet: 
Harrastusmaksu ei nouse liian kalliiksi ja on hinta- laatusuhteessa toimintaan nähden.   

 

Siilinjärven Ponnistuksen johtokunta 
 
Johtokunta valittiin jaostojen henkilöesitysten perustella seuran vuosikokouksessa. Johtokunnan 
tehtävänä on seuran sääntömääräisten asioiden hoitaminen sekä SiiPon yhteisten tapahtumien ja 
jaostojen yhteistyön ylläpitäminen. Lisäksi johtokunta ohjaa ja suunnittelee toimintaa, jolla seura 
pysyy mukana kunnan liikuntaharrastusten tuottajana.  
 
Puheenjohtaja: Niina Meis (mäkijaosto),  
henkilökohtainen varajäsen: Irina Saarenkoski 
 
Varapuheenjohtaja: Anne Halonen (voimistelujaosto) 
henkilökohtainen varajäsen 
 
Rahastonhoitaja: Niina Meis 
 
Sihteeri: Hanna Leinola (yleisurheilujaosto) 
henkilökohtainen varajäsen Suvi Kokkonen 
 
Jäsen: Sam Korhonen (mäkijaosto) 
henkilökohtainen varajäsen Harri Pakarinen 
 
Jäsen: Kari Korhonen (yleisurheilujaosto) 
henkilökohtainen varajäsen Anna Karjalainen 
 
Jäsen: Tuomas Lukkari (painonnostojaosto) 
henkilökohtainen varajäsen Heikki Miettinen 
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Tiedotus 
 
Siilinjärven Ponnistuksen tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti nettisivujen kautta.  Siilinjärven 
Ponnistuksen johtokunta tiedottaa seuran yhteisistä tapahtumista sekä seuran kokouksista. Jaostot 
ovat hyvin itsenäisiä. Jaostojen toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen on jaostojen itsensä 
vastuulla. 
 

Pidetyt kokoukset 
 
Pääseuran johtokunnan kokouksia pidetään kauden aikana vähintään neljä. Lisäksi pidetään 
vuosikokous. Tarvittaessa kokouksia pidetään enemmän. Johtokunnan kokouksissa voidaan päättää 
työryhmien perustamisesta eri johtokunnan jäsenten ympärille kehittämään toimintasuunnitelman 
tavoitteiden mukaisia asioita. 
 
 Kauden aikana pidettiin 4 kappaletta johtokunnan kokouksia, sekä seuran vuosikokous 
  

Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä 
 
Seuran jäsenmäärä on 568 henkilöä. Yleisurheilujaoston jäsenmäärä 306 henkilöä, 
Painonnostojaoston jäsenmäärä 14 henkilöä, voimistelujaoston jäsenmäärä 190 ja 
mäkihyppyjaoston jäsenmäärä 58 henkilöä. 

 

Seuran ihmiset 
 

Uudet toimihenkilöt 
 
Tällä kaudella seura sai uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Entinen varapuheenjohtaja 
siirtyi seuran sihteeriksi.  

 

Koulutus 
 

Tällä kaudella seuran johtokunnan jäsenet eivät käyneet koulutuksessa. Jaostot ovat kouluttaneet 
omia toimijoitaan omien suunnitelmiensa mukaisesti. 
 

Merkittävät muutokset toiminnassa 
 
Koronaviruspandemia vaikutti edelleen seuran ja koko Suomen urheiluseurojen toimintaan. SiiPon 
toiminnassa koronapandemia näkyi jäsenmäärän laskuna ja kilpaharrastajien kilpailuiden 
perumisina.  
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Yhteistyö muiden seurojen kanssa 
 

Yhteistyön tekeminen toisten seurojen kanssa on pääsääntöisesti jaostojen johtamaa toimintaa. 
Koronan vuoksi tällä kaudella ei ollut isompia tapahtumia, joissa yhteistyön tekeminen olisi 
pääseuran tehtävä. SiiPon edustaja on ollut mahdollisuuksien mukaan Siilinjärvellä toimivan 
lataamohankkeen kokouksissa sekä kunnan järjestämissä seurafoorumi kokouksissa.  
  

Urheilutoiminta 
 

Urheilijan polku Siilinjärven Ponnistuksessa 
 
Siilinjärven Ponnistus ry, SiiPo on perinteinen yleisseura. Seuran perustamisvuosi on 1907. Seurassa 
toimi kaudella 2020-2021 mäkihyppyyn ja yhdistettyyn, painon- ja voimanostoon, voimisteluun ja 
yleisurheiluun keskittyvät jaostot. Siilinjärven Ponnistus on merkittävä toimija Siilinjärven ja 
lähikuntien asukkaiden liikuttajana. Jaostot järjestävät harjoittelutoimintaa laajasti Siilinjärven ja 
lähikuntien alueella.  
Jokainen jaosto suunnittelee ja toteuttaa omaa toimintaansa käytettävissä olevien resurssien     
perusteella. Nuorisotoiminnassa kaikilla jaostoilla on eritasoisia ryhmiä, joka takaa laadukkaan ja    
onnistumisen elämyksiä tarjoavan harrastamisen kaikille halukkaille. Tarkempi selonteko 
harjoittelutoiminnasta löytyy jaostojen toimintakertomuksista 
 

Pelisäännöt 
 
Nuorisotoimintaa järjestävät jaostot käyvät pelisääntökeskustelut jäsenistönsä kanssa ryhmittäin. 
Aikuistoiminnassa on yleisesti yhdessä sovitut pelisäännöt. 
 

Kilpailutoiminta 
 
Siilinjärven Ponnistuksen jaostoista yleisurheilujaosto ja mäkijaosto järjestävät kansallisia kilpailuja. 
Painonnosto jaosto on myös järjestänyt pienimuotoista kilpailutoimintaa. 

Muihin kilpailuihin osallistuminen 
 
Yleisurheilijaoston ja mäkihyppyjaoston urheilijat ovat osallistuneet niin alueellisiin, kansallisiin kuin 
kansainvälisiinkin kilpailuihin.  

 

Aineelliset resurssit 
 
Jaostot ovat taloudellisesti itsenäisiä. Siilinjärven Ponnistuksen pääseura vastaa tilitoimisto- ja 
tilintarkastusmaksuista. Lisäksi pääseuran rahastoinhoitaja maksaa pääseuran tililtä 
työttömyysvakuutusmaksut, työeläkemaksut ja tapaturmavakuutusmaksut.  
 
Kuluneella kaudella Siilinjärven Ponnistus sai Siilinjärven kunnalta urheiluseurojen yleisavustusta 
2200€. 
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Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaosto sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratukea valmentajan 
palkkaamiseen 24 000 euroa. Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyy mäkijaoston 
toimintakertomuksessa. 
 
Pääseuran rahastonhoitaja siirtää tarvittaessa jaostojen tileiltä rahaa pääseuran tilille, jotta tilillä on 
rahaa maksaa laskut. Tilitoimisto erittelee jaostoittain Tyel, työttömyysvakuutus- ja 
tapaturmavakuutusmaksut kuukausittain. Pääseuran rahastonhoitaja siirtää jaostojen tileiltä 
tilitoimiston ilmoittamat summat, jolloin tyel yms. kulut jakautuvat oikein jaostojen kesken. 
Pääseuralla ei ole ollut kuluneella kaudella omaa varainhankintaa, vaan kulut on jaettu jaostojen 
kesken.  

 

Perityt maksut 
 

Jäsenmaksu on toimintakaudelta 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 hakemusten perusteella toiminta-, koulutus-, ja ohjaaja-avustusta. Siilinjärven Ponnistus 
ry:n tilinpäätös kauden lopussa osoittaa 16 312,69 euroa ylijäämää. Tuloksen suuruuteen vaikuttaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu seuratuki. 

 

Jaoston tuki jäsenille 
 
Seura ja muut jaostot tukevat tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan jaostoja, mikäli jollain 
jaostolla 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. 

 
Seuran jäsenkortilla sai kuluneella kaudella alennusta Siilinjärven Intersportista, Fontanellasta ja 
Siilinjärven Kotipizzasta 
 

Muu toiminta 
 
Siilinjärven Ponnistus on ollut mukana seurafoorumin kokouksissa sekä osallistunut Siilinjärven 
kunnan liikuntatoimen urheiluseurojen yhteiseen kokoukseen.  
 
Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaosto oli yhteistyössä Siilinjärven kunnan liikuntatoimen kanssa 
kuntoporrashankkeessa Kuilulla. Mäkijaosto esitti, että kuntoportaat olisi rakennettu niin, että ne 
olisivat hyödyttäneet myös mäkihyppytoimintaa. Rakennusteknisistä syistä portaat rakennettiin 
niin, ettei niitä voi hyödyntää mäkihyppytoiminnassa.  
 
Seuran säännöt päivitettiin kuluneella kaudella. Muutokset hyväksytään vuosikokouksessa, jonka 
jälkeen muutokset ilmoitettiin patentti- ja rekisterihallitukseen.  

 


