
Kiepin tavoitteet 

Puolivakavamielinen kuntotapahtumien sarja, joka kannustaa kokeilemaan uusia lajeja ja 

kuntoilemaan ympäri vuoden.  

Haasteellinen, muttei tiukkapipoinen, kilpailusarja myös eri lajien eksperteille. 

Soveltuvin osin harjoitus Kalevan Kierroksen osakilpailuihin 

KIEPIN VASTUUHENKILÖN MUISTILISTA – ENNEN KIEPPIÄ 

Kieppi-kalenteri 

Mieti Kieppi-kalenteri muiden kanssa yhteistyössä syksyn aikana. DL marraskuun loppu. 

- ei samalle päivälle Kalevan Kierroksen osakilpailujen kanssa 

- ei samalle päivällä Keski-Suomen isojen kuntotapahtumien kanssa (Finlandia 

maraton, Tähtisadeajot, 4-vuoren hiihto) 

o osallistujien saaminen 

- ei samalle päivällä lähialueen isojen tapahtumien kanssa (Jukola, Ralli (?), SM ja 

muut isot arvokilpailut) 

o talkoolaisten saaminen 

- tasaisesti ympäri vuoden 

- ei juhannuksen – heinäkuun lopun välille (?!? vanha kirjoittamaton käytäntö) 

Kun kalenteri on valmis, vie tiedoksi puheenjohtajalle. KENSUn johtokunta vahvistaa 

esityksen. 

Mainostus 

 Toimita syksyn KENSUlaiseen (yleensä syyskuun loppuun mennessä) jonkinlainen 

seuraavan vuoden ”Kieppi-kutsu”, vaikka päivämäärät ja järjestäjät eivät vielä 

olisikaan täsmälleen selvillä  

 

 Kun päivämäärät selvillä, suunnittele Kieppi-juliste (yksi Word sivu/ Power Point 

slide)  

o apuun Risto Oikarinen 

o printtaa ”julisteita” luistelukoppiin, jotta ihmiset voi helposti ottaa ja levittää eri 

ilmoitustauluille 

o laita juliste Viitaniemen luistinradan ilmoitustaululle 

 Päivitä KENSUn netti  

o toimita nettivastaavalle tekstit ja dokumentit ja kerro, mitä haluat ja minne 

nettisivulle 

 Lähetä tiedote KENSUn maililistalle 

 Tiedota Kiepin Facebook sivulla 

 Harkitse lehti-ilmoitusta Suur-Jyväskylä tms. lehdessä (lisätietoja: Laura Kanervo) 



OSALAJIN VASTUUHENKILÖN MUISTILISTA 

Syksyllä 

Sovi muiden Kieppi-vastaavien kanssa suuntaviivat seuraavan vuoden Kieppiin ja laatikaa 

yhdessä ”Kieppi-kalenteri”. 

Ota syyskuussa yhteyttä kunkin osalajin yhteistyötahoon: 

 luistelu – KENSUn johtokunta   

 hiihto – Huhtasuon Hiihto 2000 (Sami Hilden) 

 suunnistus – Alueen seurat (Suunta JKL, MuuRa, ViPa, JRV, Terä, IPR) 

 pyöräily – CC Picaro (varalla JYPS) 

 soutu/melonta – Vihtavuoren Pamaus (Erkki Nurmi), melontaseurat 

 juoksu – KENSUn johtokunta 

Tiedustele halukkuutta Kiepin osakisan järjestämisestä. Kerro reunaehdot ja ehdota 

päivämääriä, jotka istuvat Kieppi-kalenteriin. (Kts. dokun lopusta valmiit ”mallimailit”.) 

Voit halutessasi enemmänkin suunnitella ja kehittää osakisan ”konseptia” yhdessä 

järjestävän tahon kanssa. 

Pyydä kilpailukutsut ja toimita ne:  

 luistelu ja hiihto, syksyn KENSUlaisen aineistopäivään mennessä (Word) 

 ”kesälajit”, kevään KENSUlaisen aineistopäivään mennessä (Word) 

 KENSUn nettivastaavalle (pdf) 

Ennen osakisaa 

Noin 1 kk ennen osakisaa, ota yhteyttä järjestävän tahon yhteyshenkilöön ja varmista, että 

kaikki on kunnossa. 

Noin 4-3 vkoa ennen osakisaa, muistuta Kiepin osallistujia, että osakisa lähestyy 

ja ”muistakaa ilmoittautua”. (Kanavat: Lyhyt nettijuttu, KENSUn maililista, Facebook). 

Laadi tai pyydä järjestäjältä ”kilpailuohje”: ”Mitä ihan ekaa kertaa ko. lajin kisaan 

osallistuvan tulee ja olisi hyvä tietää.” sekä vinkkejä ihan kaikille sujuvan osallistumisen 

varmistamiseksi. Toimita sen KENSUn nettivastaavalle tai jos järjestäjä julkaisee ohjeen 

netissä, toimita lyhyt nettijuttu (vinkki, että käykää lukemassa) KENSUn nettivastaavalle. 

Kisalajin jälkeen  

 toimita tulokset Kiepin pistelaskijalle (tai varmista, että järjestäjä toimittaa ne) 

Tulokset on paras toimittaa eteenpäin Excel tai Csv -muodossa siten, että Sukunimi 

ja Etunimi olisivat mielellään eri sarakkeissa. Aika olisi parasta ilmaista muodossa 

h:mm:ss,0 eli kaksoispisteillä eroteltuna, ja aina myös tuntia ilmaiseva numeraali 



alussa. Jos muotoilu tuntuu hankalalta, on varmempaa pitää aikakenttä 

Tekstimuodossa jolloin se ei muutu automaattisesti miksikään muuksi Excelissä. 

 toimita lyhyt nettijuttu (ja valokuvia) tapahtumasta nettivastaavalle  

 kiitä (sanoin) yhteistyökumppania ja vihjaa että ”ensi vuonna samalla kaavalla” 

 taputa itseäsi olalle ja sano, että ”hyvin hoidettu!” 

KIEPIN VASTUUHENKILÖN MUISTILISTA 

Kiepin Päättäjäiset 

Sovi Kiepin päättäjäisten päivämäärä KENSUn puheenjohtajan kanssa (syyskokouksen 

yhteyteen). Sovi samalla tapahtuman aikataulu (kokous, palkintojen jako, Kiepin 

palautetilaisuus, ruokailu, mahdollinen muu ohjelma). 

Toimita tulokset KENSUlaiseen ja nettivastaavalle 

Toimita kutsut Kiepin päättäjäisiin 

 syksyn KENSUlaiseen 

 palkittaville sähköpostilla 

 nettivastaavalle nettiin laitettavaksi 

 osakilpailujärjestäjille sähköpostilla 

Hanki palkinnot 

 Jyväskiepin parhaalle miehelle ja naiselle (ikäsarjaan katsomatta) diplomi (oikeuttaa 

ilmaiseen seuraavan vuoden Kieppiin) 

 Jyväskiepissä jokaiseen toteutuneeseen sarjaan kolmelle parhaalle (sijat I – 

III) ”pokaalit” 

 Kuntokiepin kolmelle parhaalle (sijat I – III) ”pokaalit” 

 Diplomi (yksi per joukkue) joukkuekilpailussa palkittaville (kts. seuraava kohta) 

 Tavarapalkinnot joukkuekilpailuihin (kts. palkittavien joukkueiden määrä säännöistä) 

o Jyväskieppi avoin  

o Jyväskieppi naiset 

o Kuntokieppi 

 Lahjakortti arvontaan (Levin mökki viikko) 

o muista myös arvontakupongit 

 Mahdolliset lisäarvontapalkinnot (vain paikan päällä olevien kesken) 

 

LIITTEET Kieppijulisteen malli 

 Osakisajärjestäjien yhteydenotto viesti 

 Jyväskiepin paras diplomi malli 

 Joukkuekilpailun diplomi malli 



 Kilpailuohjeita (luistelu, pyöräily) 

   


