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TOIMINTASUUNNITELMA   2021     
Jäsenet     
Vuonna  2021  seuran  tavoitteena  on,  että  saamme  seuraan  jälleen  uusia  triathlonista  kiinnostuneita              
ihmisiä  jäseniksi.  Seura  panostaa  tähän  ylläpitämällä  avointa  ja  positiivista  seuramainetta,            
viestimällä  aktiivisesti  seuran  treeniryhmässä,  nimenhuuto-palvelussa  ja  seuran  kotisivuilla  kauden           
tapahtumista  –  innostaen,  kannustaen  ja  kokemuksia  jakaen.  Yhteistyötä  jatketaan  muiden            
paikallisten  seurojen  ja  muiden  tahojen  kanssa  joiden  kautta  myös  uudet  jäsenet  voivat  tavoittaa               
seuran.     

  
Jäseneksi   liittymistä   ja   jäsenasioiden   hoitoa   helpotetaan   ottamalla   laajemmin   käyttöön   
SuomiSport-palvelu     

Hallinto     
Seuran    hallituksen    rakenne   pysyy    samanlaisena   koostuen   enimmillään   seitsemästä   jäsenestä.   
Syyskokous    valitsee    puheenjohtajan    seuraavalle    vuodelle.    Hallitus    valitsee    keskuudestaan   
varapuheenjohtajan,    sihteerin   ja    taloudenhoitajan.   Hallituksen   tehtävät   jaetaan   tasapuolisesti   kaikille   
hallituksen   jäsenille,   vuonna   2020   koostetun   tehtävälistauksen   pohjalta.   

  
Hallituksen   päätavoitteena   on   kehittää   seuran   toimintaa   ja   suunnitella   sekä   toteuttaa   tapahtumia   ja   
yhteisharjoituksia   seuran   jäsenille.   Lisäksi   hallitus   huolehtii   seuran   viestinnästä   ja   näkyvyydestä   
erillisen   viestintäsuunnitelman   mukaan.   
  

Hallinnon   osalta   on   tarkoitus   osallistua   Suomen    Triathlonliiton   toimintaan   ja   tiedottaa   liiton   
ajankohtaisista   asioista   myös   jäsenille.   Hallituksen   tavoitteena    on    vaikuttaa    alueellisen   
harrastustoiminnan    ja    liikuntapaikkojen    kehittämiseen.    Hallitus   rakentaa   monipuolista   yhteistyötä   
alueen   muiden   urheiluseurojen   ja   tahojen   kanssa   jotta   seuran   jäsenille   voitaisiin    tarjota   entistä   
monipuolisempia   palveluita.     

Kokoukset     
Vuonna  2021  hallitus  tulee  kokoontumaan  tarpeen  mukaan,  3-5  kertaa  vuoden  aikana.  Seura              
järjestää  kaksi  varsinaista  kokousta,  kevät-  ja  syyskokouksen,  jonne  hallitus  kutsuu  koolle  koko              
seuran  jäsenistön.  Kevätkokouksessa  käsitellään  edellisen  vuoden  toimintakertomus,  tilinpäätös          
ja  toiminnantarkastajien  lausunto.  Syyskokouksessa  käsitellään  seuraavan  vuoden         
toimintasuunnitelma,  taloussuunnitelma,  hyväksytään  liittymis-  ja  jäsenmaksut  sekä  valitaan          
seuran    puheenjohtaja    ja    hallituksen   jäsenet.     

Talous     
Seuran  tulot  muodostuvat  pääasiassa  jäsenmaksuista,  jonka  vuoksi  seuran  taloudellista  tilaa            
kehitetään  aktiivisella  jäsenhankinnalla  ja  seurayhteistyöllä.  Yhteistyö  muiden  tahojen  kanssa  luo            
mahdollisuuden  järjestää  tapahtumia  ja  kilpailuja,  joista  seuran  on  mahdollista  hyötyä            
taloudellisesti.  Seura  saa  myös  vähäisiä  tuloja  uimalakkien,  juomapullojen  ja  seuravaatteiden            
myynnistä   jäsenille.     
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Viestintä     
Vuoden  2021  alussa  laaditaan  viestintäsuunnitelma,  jonka  toteutumisesta  vastaa  hallituksessa           
viestinnästä  vastaava.  Seuran  kaikille  avoimia  tiedotuskanavia  ovat  kotisivut   www.willtri.fi ,  sekä            
WillTri  –Facebook-sivu.  Näiden  avulla  voidaan  tavoittaa  uudet,  seurasta  kiinnostuneet  ihmiset.            
Tavoitteena  on  lisätä  näkyvyyttä  sosiaalisessa  mediassa  Instagram-tilin  avulla.  Seuran  sisäisiä,            
jäsenilleen  tarkoitettuja  viestintäkanavia  ovat  WillTri  Training  –ryhmä  Facebookissa,          
willtri.nimenhuuto.com-palvelu  sekä  sähköposti.  Seuran  tiedotus  koskee  lähinnä  triathlontapahtumia,          
jäsentapahtumia  ja  yhteisharjoituksia,  jäsenten  kuulumisia  sekä  myös  muita  ajankohtaisia  asioita            
kuten  seuravaatetilauksia.  Useiden  eri  tiedotuskanavien  tavoitteena  on  tavoittaa  niin  uusia,            
triathlonista    kiinnostuneita   ihmisiä    kuin    myös   palvella   seuran   olemassa   olevia   jäseniä.     

Koulutustoiminta     
Seuran  tavoitteena  on  järjestää  vuoden  2021  aikana  asiantuntijaluentoja  sekä  lajikohtaisia            
tekniikkaharjoituksia.  Luentoja  pitävät  niin  ulkopuoliset  asiantuntijat  kuin  seuran  jäsenet  WillTri  Virtual             
Live-  keskustelutilaisuuksien  muodossa.  Luennot  voivat  koskea  esimerkiksi  harjoittelun  jaksotusta,           
ravitsemusta  tai  unen  ja  palautumisen  merkitystä.  Lajikohtaiset  tekniikkaluennot  ja  –harjoitukset            
voivat  koskea  niin  uintia,  pyöräilyä,  juoksua  kuin  kehonhuoltoakin.  Seura  kannustaa  jäseniään             
osallistumaan  eri  tahojen  järjestämiin  koulutuksiin  ja  kursseihin,  kuten  esimerkiksi  Triathlonliiton            
valmennuskoulutuksiin.  Mikäli  koulutusten  tuomaa  osaamista  voidaan  hyödyntää  seuran          
kehittämisessä  ja  harrastustoiminnassa,  seura  osallistuu  mahdollisuuksien  mukaan  näistä          
aiheutuneisiin   kustannuksiin.     

Harjoitustoiminta     
Seura    tulee    tarjoamaan   yhteisharjoituksia   jäsenilleen   sekä    järjestämään    lajikohtaisia   
harjoitusvuoroja.    Harjoitustoimintaa   rakennetaan   myös   yhdessä   muiden   seurojen   ja   tahojen   kanssa.   
Näistä   esimerkkinä   ovat   mm.   seuraavat:     

● Lappeenrannan   pyöräilijöiden   kanssa   yhteisesti   ohjatut   sisäpyöräilyharjoitukset   
talvikaudella   

● Seuran   oma   uintivuoro   talvikaudella     
● Seuran    jäsenille    järjestettävä   uinnin   tekniikkakurssi    keväällä    ja    syksyllä    sekä   

vapaavalintaisia    uintiharjoituksia     
● Talvijuoksu   -sarja   yhteistyössä   Raja-Karjalan   Suunnistajien   kanssa     
● Seuran   järjestämät   yhteisharjoitukset   talvikaudella     
● Kevään   ja   kesän   aikana   yhteiset   lajiharjoitukset     
● Avovesiuintirata   Myllysaaressa   kesän   ajan   
● Yhdistelmäharjoitukset   kesällä   harjoituskisojen   muodossa   (uinti,   pyörä,   juoksu)     

Kilpailutoiminta     
Seura   kannustaa   jäseniään   osallistumaan   niin   triathlon-   kuin   myös   muihin   urheilutapahtumiin   
Suomessa   ja    ulkomailla.   Vuonna   2021   seuran   tavoitteena   on   saada   jäsenedustus   useampaan   
SM-lähtöön.       
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Muu   toiminta     
● Juniorijäsenten   tukeminen   ja   innostaminen   mukaan   triathlonin   pariin   
● Triathlonviikonlopun   järjestäminen   seuran   jäsenille   ja   lajiin   uusille   harrastajille   
● Yhteislenkkejä   pyöräillen   tai   juosten,   jotka   ovat   avoimia   kaikille,   riippumatta   kuuluuko   

seuraan   
● Muu   monimuotoinen   tuki   seuran   toimesta   jäsenten   harrastamista   helpottamaan   
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