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Keravan Urheilijoiden toimintasuunnitelma 2021

Tämä suunnitelma käsittelee seuran yhteisiä asioita. Yhdessä liitteenä olevien
jaostojen toimintasuunnitelmien ja seuran talousarvion kanssa kokonaisuudeksi
muodostuu Keravan Urheilijat ry:n toimintasuunnitelmasuunnitelma vuodelle 2021.

Seuran toimintaa ja taloutta ohjaa seuran syyskokouksen valitsema puheenjohtaja
ja kuusihenkinen johtokunta.

1. Toimi- ja liikuntatilat: Keupirtti, Keinukallio ja muut tilat

Keupirtin salitilan ja saunatilojen ulosvuokraus sekä käyttökulut on ulkoistettu
Dustriatek Oy –yhtiölle erillisellä vuokrasopimuksella kevääseen 2021 asti.
Sopimukseen sisältyy myös kiinteistön asuinhuoneiston vuokraus. Osa vintin
varastotiloista sekä pihan varastorakennukset ovat edelleen seuran hallinnoimia ja
niitä hyödynnetään mm. jaostojen varastotiloina ja soutujaoston veneiden
talvisäilytyspaikkana.  Vuokrasopimuksen jatkosta neuvotellaan talvella 2021.

KeU jatkaa Keravan kaupungin omistamien Keinukallion huolto- ja
kahviorakennuksen vuokralaisena. Hallinnasta ja käyttökuluista vastaa hiihtojaosto.
Tulevana toimintakautena tultaneen luopumaan käyttöikänsä päähän tulleesta
kahviorakennuksesta ja neuvotellaan vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen
päivittämisestä siten, että koskisi jatkossa ainoastaan huoltorakennusta. Seuralla
on keskeinen rooli Keinukallion lumetuksen ja yleensäkin hiihto-olosuhteiden
mahdollistajana.

Keinukalliolla seuralla on lisäksi vuokralla rakennus, johon valmistuu
yleisurheilujaoston fysiikkaharjoittelutilat. Hallinnasta ja käyttökuluista vastaa
yleisurheilujaosto.

KeU on jatkossakin mukana kaupungin liikuntaseurojen ja kaupungin
yhteishankkeessa, jossa selvitetään monitoimihallin perustamismahdollisuuksia
Keinukallioon ja alueen muuta kehittämistä, kun selvitys- ja kehitystyötä jatketaan.

Painijaoston toimipaikkana toimii Ahjo Training Center ja soudun sisäharjoituksien
toimipaikkana Tuusula Crossfitin tilat Hyrylässä. Soudun kotivenesatamana toimii
Gustavelundin ranta Tuusulanjärvellä. Koulujen liikuntasali- ja
urheilukenttävuoroilla on keskeinen asema seuran muina harjoitustiloina.

Keravan Urheilijoiden toimisto sijaitsee osoitteessa Kauppakaari 11 Kerava.

2. Urheilutapahtumat ja muut varainhankinnan tapahtumat

Urheilutapahtumien osalta Sherwood Run nimisen juoksutapahtuman järjestelyt
pyritään vakiinnuttamaan seurassa jaostojen yhteisenä tapahtumajärjestelynä.
Juoksutapahtuman matkoina ovat 10 km ja puolimaraton. Tapahtuman
suunnittelusta ja järjestelyistä sekä kehittämisestä vastaa oma työryhmänsä.
Koronapandemian vuoksi peruttu tapahtuma syksyllä 2020 on tarkoitus järjestää
keväällä 2021 ja toinen tapahtuma alkuperäisellä paikalla syyskuussa 2021.

Kesäliikuntaleirien järjestämisen mahdollisuuksia selvitetään talven aikana.
Tavoitteena on järjestää kaksi leiriä, jotka sijoittuisivat koulujen lomiin ja sitä kautta
palvelisivat koululaisia sekä heidän vanhempiaan tuottaen urheilullista tekemistä
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loma-aikana. Leirit ovat myös osa jäsenrekrytointia ja tulolähde. Leirin järjestelyistä
vastaa tilanteen mukaan jaostot.

Mikäli kaupunki järjestää ”Kerava Liikkuu ja Harrastaa” sekä ”Kerava päivä” -
tapahtumat, niihin osallistutaan.

3. Varsinainen urheilutoiminta

Urheilutoiminnan rungon muodostaa jaostojen aktiivinen lajitoiminta. Seuran jaostot
ovat: Hiihto, Paini, Soutu, Suunnistus ja Yleisurheilu.

Lasten ja nuorten harjoitusten sekä kilpailuiden järjestäminen on KeU:n
urheilijapolun lähtöaskel. Toiminta on kuvattu tarkemmin jaostojen
toimintasuunnitelmien yhteydessä.

4. Jäsenyydet muissa järjestöissä

KeU on jäsenenä valtakunnallisissa liikunnan keskusjärjestöissä ja aluejärjestöissä
seuran syyskokouksen päätösten mukaisesti.

5. Talous

Seuran talouden kulmakiviä ovat kulujen hallinta, onnistuneet tapahtuma- ja
kilpailujärjestelyt, jäsenmaksutulot, toimintamaksut ja kohdeavustukset sekä muut
talkootoiminnan tuotot. Seuran talousarvion tavoitteena on tulojen ja menojen
tasapaino, johon on kiinnitetty erityistä huomiota menneellä toimintakaudella.
Talouden tarkemman ylläpidon työkaluksi on valmisteltu koko seuran taloudellista
toimintaa koskeva talousohje.

Vaikka seuran talouden reilusti tappiollinen tulos on toistaiseksi saatu käännetty
tasapainoon, tulee kuitenkin tunnistaa, että vakituisten työntekijöiden palkkaukseen
ei ole nykyisillä tulojen hankintakeinoilla varaa. Tämän vuoksi seuran hallinnon
toiminnot järjestetään osittain talkootyönä ja ostopalveluina. Tämänkaltaisia
toimintoja ovat mm laskutus ja jäsensihteerin työt, tiedotus ja seuran sähköposti-
sekä puhelinliikenteen hallinnointi.

Yhteydet yhteistyökumppaneiden kuten Keravan kaupungin suuntaan hoidetaan
johtokunnan toimesta. Johtokunta valvoo ja ohjaa hallinnon järjestelyjä.

Seuran syyskokous vahvisti vuoden 2021 seuran jäsenmaksuiksi:

- Nuorisojäsenmaksu, 25 € (0-17 vuotta)
- Aikuisjäsenmaksu, 40 €
- Kannattajajäsenmaksu, 200 €
- Erillistä liittymismaksua ei ole

Liitteet:

- Hiihdon toimintasuunnitelma
- Painin toimintasuunnitelma
- Soudun toimintasuunnitelma
- Suunnistuksen toimintasuunnitelma
- Yleisurheilun toimintasuunnitelma
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Toimintasuunnitelma on vahvistettu seuran syyskokouksessa.
Keravalla 3.11.2020

Keravan Urheilijat


