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Hippoksen Maratonkerho 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021 
 
Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta- 

alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja 

terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja 

tarpeidensa mukaisesti. 

  

Harjoittelu 

Seuran yhteislenkki juostaan sunnuntaisin klo 10. Lähtöpaikka on 

Hipposhallin Rautpohjankadun puoleinen pääovi. Sunnuntain lenkit ovat 2-

3 tuntia pitkiä peruskestävyyslenkkejä. Sunnuntain lenkeille muodostetaan 

tarvittaessa useampi vauhtiryhmä.  

 

Maratonkerholla on vakiovuoro (200 m rata) Hipposhallissa 13.11.2020-

16.4.2021 välisenä aikana perjantaisin klo 18-19.  

 

Teemalenkit juostaan huhti-syyskuussa keskiviikkoisin. Keskiviikon lenkin 

teemoista ja ajankohdista ilmoitetaan erikseen nettisivujen kalenterissa.  

 

Tarvittaessa ja jäsenten innostuksen mukaan järjestetään myös muita 

harjoituksia kuten treenipäiviä. 

 

Cooperin testi pyritään järjestämään kesällä ja/tai syksyllä. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös tutustumiskertoja muihin 

lajeihin (esim. ryhmäliikuntatunnit). 

 

Yhteislenkkien teemoista ja muista tapahtumista ilmoitetaan nettisivujen, 

WhatsAppin ja/tai Facebook-sivujen kautta.  

 

Matkat  

Kerho tukee pienimuotoisesti vuosittain yhdessä sovittua ulkomaan 

maratonmatkaa. Vuoden 2020 yhteismatkat (Berliini ja Glasgow) 

peruuntuivat koronan takia. Berliinin yhteismatka toteutuu vuonna 2021 

(matka siirtyi vuodelta 2020). Tuki voi tarkoittaa esim. pääsylippujen 

maksamista johonkin matkakohteen nähtävyyteen. 

 

Kerholaisia osallistuu vuosittain useisiin koti- ja ulkomaan juoksu-, hiihto- ja 

yms. kisoihin. Yhteiskyytejä ja matkaseuraa onkin usein tarjolla.  

 

Saunaillat ja pikkujoulut 

Saunailtoja järjestetään pari kertaa vuodessa Jyväskylässä pidettävien 

juoksukisojen ja mahdollisesti myös muiden tapahtumien yhteydessä. 

Vuonna 2021 saunailta on esimerkiksi Jyväskylän katujuoksun ja Finlandia 

Maratonin yhteydessä. Marras- tai joulukuussa järjestetään pikkujoulut 

jäsenistölle. 
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Kilpailut   

Mikäli löytyy tarvittava talkooporukka, järjestetään lokakuussa Halssilan 

liikuntapuistossa HiMa RUN juoksutapahtuma.  

 

Muut tapahtumat  

Pyritään saamaan seuralta edustus vuoden aikana SAUL:n järjestämiin 

juoksukisoihin. Vuoden aikana omia tapahtumia kiinnostuksen ja 

järjestäjien aktiivisuuden mukaan. 

 

Varustehankinta  

Varustehankintaa tarvittaessa.  

 

Markkinointi ja jäsenhankinta 

Kaikki kestävyysurheilun ystävät ovat tervetulleita jäseniksi. Vuoden 2021 

pyritään aktiivisesti tiedottamaan kerhomme toiminnasta, sillä jäsenmäärä 

pyritään pitämään sellaisena, että kerhon toiminta pysyy jatkossakin 

aktiivisena. Jäsenhankinta perustuu nykyisten jäsenten aktiiviseen 

toimintaan, sekä lisäksi mainostetaan kerhoa Instagramissa, Facebookissa 

(suljettu ryhmä ja julkinen sivu), ilmoitustaululla (esim. Hipposhalli) ja 

mahdollisella lehtijutulla.  

 

Toiminnan kehittäminen  

Kerholaisilta toivotaan aktiivista otetta toiminnan kehittämiseen ja 

ideointiin. Hyviä ja käyttökelpoisia ehdotuksia toteutetaan sitä mukaan kuin 

niitä nousee esille. 

 

Kokoukset   

 Sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Johtokunta 

kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. 

 

Tiedottaminen 

Pääsääntöinen seuran tiedotuskanava on seuran nettisivut 

(www.maratonkerho.fi) ja sähköposti. Kerholla on myös aktiiviset sivut 

Facebookissa, Instagram-tili ja oma WhatsApp-ryhmä.  

 

Varainhankinta 

Jäsenistöltä kerätään 25 euron suuruinen vuosimaksu. Talkoita tehdään, 

jos ilmaantuu hyviä kohteita. Kerhon nettisivuille on mahdollista myydä 

mainoksia.  
 

Palkitseminen ja muistaminen 

Seuralla on tapana palkita/muistaa aktiivisesti ja ansiokkaasti 

kestävyysurheilun eteen töitä tehneitä sekä tärkeitä vuosipäiviään 

viettäviä.  Talousarviossa varataan palkitsemiseen ja muistamiseen pieni 

summa. 

http://www.maratonkerho.fi/

