
VUOSIKELLO 2022   
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu (liikuntatoimi)       

   
 
Tammikuu  Edellis- vuoden ohjauslistojen maksaminen 

                    Toimintakertomusten teko 

  Liikuntatarjonta kalenterin päivitys 

Vuorojen päivitykset 

Liikuntaneuvonta- ja elintapaohjaajien maakunnallinen  

verkostotapaaminen. 

Kuulammen koulun verkostoryhmän palaveri 

julius palaveri teams 

Kuva miitinki kivipirtti/ teams? 

Eri tapahtumien mainosten tekeminen kunnansivuille 

 Toimintakertomuksen aloittaminen 

 

Helmikuu   

Julius varausjärjestelmän käyttöönotto 

Liikuntaluokka palaveri 

Tietoisku liikuntatoimen ajankohtaisista asioista teams 

Markkuun kyläkoulun mahdollisuuksia palaveri teams 

Kuva palaveri kivipirtti/teams? 

Hyte ohjuri palaveri 

Nuorten asioiden työryhmä  

Hyte työryhmä teams 

Toimintakertomus 2021 

-Laskiaistapahtuma Temmes 27.2 klo 12-15.00 

Kevään retkien suunnittelu/varaukset uimakoulu 

Tapahtumien esivalmistelut  

Avustuksien auki julistaminen 

  Eri tapahtumien mainosten tekeminen (uimakoulu jne) 

 

 

Maaliskuu  

-Talvirieha Kotihalmeen mäellä 5.3 la klo 12-14.00 K.kylän 

kyläyhdistys 

-Liikuntaleiri 11.3 pe 10-14.00 Rantaroustin liikuntahalli 4H 

 -Kuutamo Hiihto Temmes seurakunta 

-Murron Nappulahiihdot su 20.3 

-MLL:N talvitapahtuma Markuun uimapaikalla 20.3 12-15.00  

-Suutarijärven pilkikisat 26.3 klo 11-14.00 

Avustuksien valmistelu kunnanhallitukselle 

  Pienten Investointi hankkeiden valmistelu tekniselle osastolle 

  Liikkuva kunta palaveri 

  Eri tapahtumien mainosten tekeminen (uimakoulu jne) 

Tapahtumien esivalmistelut 



Talvi- ja kesä liikuntapaikkojen auki julistaminen  

Wepropol koulutus 23.3 9-12.00 

   

Huhtikuu  Avustuksien esittely esimiehelle 

  Kuulammen koulun verkostumisryhmän palaveri 

  Kesän tapahtumien ja aikataulun suunnitelmien laatiminen 

  Pienten investointijen suunnittelu ympäristöosastolle 

  Kesän tapahtumien loppuun suunnittelu 

Kesän tapahtumien mainosten tekeminen (nettiin, ilmoitustauluille, 

kuntatiedotteeseen). 

kesävuorojen jako 

   

   

Toukokuu  Valmistelut kesän retkiin ja tapahtumiin 

  Varmistukset kyydeistä ja muista varauksista 

  Talvivuorojen jako 

-Koulujuoksu 6.5.2022 team Rynkeby + koulut 

-Unelmien liikuntapäivä 10.5 (4H juhlailtajuoksu 9.5 klo18-20     

(urh.kenttä) 10.5 metsätaito (Koskelan puisto 9-10,11-12 ja 18-20) 

-Unelmien liikuntapäivä 10.5 ( ilmainen Liikkuvuuta ja lihaskuntoa 

jumpat ( Temmes ja k.kylä) 

-Muista hyvinvointisi -kietue 10.5 klo 15-17 kirjasto (Oulunseudun 

omaishoitajat ja muistiyhdistys) 

  Avustuksien maksuun laittaminen 

Investointi pienten hankkeiden palautus ympäristö toimeen 30.5 

  

Kesäkuu  Hallivuorojen laskutus Kevät 

  -Summer Party temmes isät vastaan pojat jalkapallo (k-yhdistys) 

-Uimakoulut vko 23-24 4 ryhmää 

-pesiskoulut,  

-salibandy leirit (3)  

-yleisurheilukoulut (2)  

-jalkapallokoulut (3),   

-yleisurheilu leiri LNM  

- Urheilukoulu 4H 

-Rantalakeus cup frisbee osakilpailu 8.6 klo 18-21.00 

-Temmeksen pitäjän frisbee mestaruuskisat 11.6 

-Tyte- Osva 100 vuotis juhlaottelu 11.6 

Hyte työryhmä k.talo 

  Kesän urheilukoulujen seuranta 

  Urheiluseurojen ja eri jumppien talven seurantalistojen laskeminen 

  Syksyn jumppien suunnittelu. 

  Syksyn kunnanmestaruuskisojen järjestäjät 

   

Heinäkuu 

 

Pyritään pitämään lomaa 

   

 



Elokuu -Elo-ja -ilo kylille tapahtuma 8.8 Markkuu (uimapaikka) liikuntapäivä 

(popli, kyläyhdidtys, kunta) 

  -Tour de kids pyöräilytapahtuma murron kyläyhdistys 

  -Yleisurheilu kunnanmestaruuskisat 17.8 

Talvivuorojen jako jatkuu 

  Syksyn jumppavuorojen varmistukset  

  Liikuntatarjonta kalenterin teko / -mainokset 

  Talousarvion valmistelu 

  Investointi suunnittelu ympäristöosastolle 

  Vuoro päivitykset nettiin 

   

 

Syyskuu  Hallivuorojen laskutus Kesä 

Talousarvion teksti ja numero osa 

  Investointi osat tekniselle osastolle kalusto ja irtaimisto hankinnoista 

  Hyte työryhmä k.talo 

  Talven puulakien / tapahtumien suunnittelut 

  -Frisbee golf kunnanmestaruuskisat Murron kyläyhditys 

  Liikkuvakunta palaveri 

  yhdistysilta 

   

Lokakuu  Urheiluseurojen ja koulujen kesän seurantalistojen laskeminen 

  Jumppien seuranta 

  Puulaakien ja tapahtumien mainosten tekeminen / -toteutus 

   Kunnan liikuntatoimen menokysely Aviin 

   

Marraskuu  Liikuntapaikkojen rakentamisavustuksien muistutukset tekniselle 

  Liikuntapaikkojen päivitys  nettiin 

  Liikkuva kunta 

   

Joulukuu  Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden auttaminen 

Liikuntapaikkarakentamisen valtion avustus hakemuksen 

muistuttaminen lääniin viim.31.12 

  Urheiluseurojen ja eri jumppien syksyn seurantalistojen laskeminen 

   

   

    

   

 

 

   

   

 

   

 

 


