
Voimistelu- ja urheiluseura Kodisjoen Kaiku ry 

 

Toimintakertomus 2016 
 

Seuran jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 187 jäsentä. 

 

Palloilujaosto 

Kodisjoen koululla pelattiin lentopalloa elokuusta toukokuuhun ja rantasaunan läheisellä hiekkakentällä 

kesäkuukausina kaksi tuntia kerrallaan. Pelaajia oli keskimäärin yhdeksän läpi vuoden. 

 

Nuorille ja aikuisille suunnatut pesäpallopelit keräsivät noin 15 pelaajaa pelaamaan kerran viikossa 1,5 

tunnin ajan. Pelejä jatkui kesäkuun alusta aina elokuun loppuun asti, yhteensä 17 kertaa.  

 

Sählyä pelattiin Kodisjoen koulun salissa kerran viikossa 1,5 tuntia kerralla. Mukana oli 10-12 pelaajaa 

syyskuun alusta toukokuun puoliväliin, yhteensä 31 kertaa. 

 

Suunnistusjaosto 

Kaudella 2016 kaikulaisille tuli yhteensä seitsemän suunnistuskisasuoritusta, jonka lisäksi osallistuttiin 

Jukolan viestiin (Lappee-Jukola 2016). Kaikua edusti yhden joukkueen edustus sekä Jukolan (loppusijoitus 

548) että Venlojen (loppusijoitus 514) viestissä. Henkilökohtaisiin suunnistuskisoihin osallistui yhteensä 

kolme suunnistajaa. 

 

Aluemestaruuskisoista kaikulaiset saivat kaksi henkilökohtaista kultamitalia (H35 pitkä- ja keskimatka) sekä 

kaksi henkilökohtaista hopeamitalia (D35 pitkä- ja keskimatka). 

 

Maanantairasteilla oli 64 suoritusta ja Länsi- Suomi -rasteilla 46 suoritusta. Lisäksi jäsenet osallistuivat 

Laitilan Jyskeen, Vakka-Rastin ja EKU:n järjestämille kuntorasteille satunnaisesti. Kaiku maksoi kaksi 

euroa Rauman kuntosuunnistusten kertamaksusta (à 5 euroa). 

 

Hiihto- ja yleisurheilujaosto 

Hiihto- ja yleisurheilujaosto järjesti kesällä yleisurheilua Kodisjoen urheilukentällä sekä syksyllä 

maastojuoksua Kodisjoen Kaikulan pururadalla. 

 

Yleisurheilutoiminta oli suunnattu kaikille yli 4-vuotiaille. Harjoituskertoja oli neljänä torstai-iltana touko-

kesäkuussa 2016. Harjoitukset huipentuivat 30.6. järjestettyihin yleisurheilukilpailuihin. Lajeina olivat 

pallonheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, 60 m juoksu sekä halukkaille pitkän matkan juoksu. Kaikki 

kilpailuihin osallistuneet palkittiin sijoituksesta riippumatta. 

 

Yli 4-vuotiaille suunnatut maastojuoksut järjestettiin kolmena keskiviikkoiltana syyskuussa 2016. Juoksut 

koostuivat kolmesta osakilpailusta. Osakilpailuissa juostu matka vaihteli juoksijan iän mukaan ja oli 500, 

700 tai 1000 metriä. Osakilpailujen yhteenlasketut juoksuajat määräsivät kilpailijan sijoituksen. Kaikki 

osallistujat palkittiin, kukin sijoituksensa mukaisesti. 



Muu toiminta 

Perinteinen Kaljasjärven Yöjuoksu juostiin vuonna 2016 jo 36. kerran. Osanottajia oli kilpasarjassa 76 ja 

kuntosarjassa 207. Tänä vuonna Yöjuoksussa jatkettiin kunto- ja kilpasarjan yhteydessä GPS-seurantaa. 

Tapahtuman toteutuksessa mukana oli lähes 40 vapaaehtoista talkoolaista. Talkoolaisille pidettiin saunailta 

metsästysmajalla. Tarjolla oli pientä purtavaa sekä mahdollisuus saunoa ja uida.  

 

Ympäri vuoden 5-10 aikuista kokoontui yhteislenkeille kerran viikossa maanantaisin. Yhteislenkit tehtiin 

joko pyöräillen, kävellen tai sauvakävellen. 

 

Kuntoilua jatkettiin kuntopiireillä ja kahvakuulaharjoituksilla läpi vuoden yhteensä 21 kertaa. Osallistujia 

oli keskimäärin kuusi, vaihdellen 3-8 välillä. 

 

Lauantaisin kokoonnuttiin koululle temppuilemaan lasten kanssa 12 kertaa. Osallistujia oli vaihtelevasti 5-

35. Joka toinen lauantai saatiin myös hikeä pintaan aikuisille suunnatuilla ohjatuilla kuntoiluvuoroilla. 

 

Kaikulan sisätiloja siivottiin talkoovoimin. Samoin lehdet haravoitiin ja pururataa ympäristöineen 

kunnostettiin talkoina. Kaikulassa järjestettiin nuorteniltoja keväällä ja syksyllä, yhteensä 5 kertaa 

keskiviikkoisin klo 18-20. Paikalla oli 20-30 nuorta pelaamassa pingistä, koronaa, korttia ja lautapelejä. 

Valvojia toimivat seuran aktiivit, jotka myivät kanttiinista pientä purtavaa. 

 

Lasten liikuntakerho kokoontui heinä- ja elokuun aikana viisi kertaa opettelemaan liikunnan perustaitoja. 

Monipuolisesta ohjelmasta pääsivät nauttimaan 4 osallistujaa. 

 

12.4. tutustuttiin joogaan joogaopettaja Seppo Kuusiston johdolla, yhteensä 13 osallistujaa. 

 

17.4. Kaikun joukkue osallistui Rauma-päivän puulaakiviestiin Rauman torin ympäristössä. Tuloksena voitto 

ja lahjakortti torin tuntumassa sijaitsevaan kahvilaan. 

 

Hankittiin uudet seura-asut ja suunnituspaidat WOL:lta. 

 

 

 

Kodisjoella 26.3.2017 

 

Seuran hallitus 


