
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Tulevan vuoden isoin tavoite on määritellä selkeästi mikä KRIK on ja mitä
tavoitteita sillä on sekä luoda strategia vuosille 2024-2028. Toiminnassa
panostamme erityisesti leiritoimintaan sekä asiantuntijayhteistyöhön
seurakuntien ja järjestöjen kanssa ympäri Suomea. Näiden asioiden
mahdollistamiseksi pyrimme tuomaan tekijöitä ja tekemisestä
kiinnostuneita aktiivisesti yhteen. Toimintaa suunnitellaan nuorten
aikuisten tarpeita ajatellen, mutta määritämme ikärajat vain, jos siihen on
erityinen syy.

TAPAHTUMAT JA LEIRIT

● Järjestetään Selviytyjät-, kesä- ja syysleiri
● Ollaan mukana toteuttamassa Life-leiriä
● Yhteyspäivien (nimi muutettava) järjestetään keväällä ja syksyllä

● Näiden lisäksi voidaan järjestää yksin tai yhdessä muiden tahojen
kanssa KRIKn tavoitteiden mukaisia leirejä ja tapahtumia

ASIANTUNTIJATYÖ

● Tarjoamme koulutuksia/luentoja, riparivierailuja ja liikunnallisten
aktiviteettien kristillisiin tapahtumiin

● Vierailuja varten keräämme listan jäsenistämme, jotka ovat
kiinnostuneita tekemään tämän kaltaista työtä

● Luemme selkeän käytännön asiantuntijoiden hyödyntämiseen ja
kustannusten maksamiseen

● Pohdimme millaista yhteistyötä voisimme tehtä KRIKssä olevien
liikunta-alan yrittäjien kanssa

PAIKALLISRYHMÄT



● Uusien ryhmien perustamista ei tueta aktiivisesti

● Olemassa olevat WhatsApp -ryhmät pidetään kanavina etsiä treeni-
ja liikuntaseuraa, tiedottaa KRIKin toiminnasta sekä löytää
samanhenkisiä ihmisiä omalta paikkakunnalta.

KILPAURHEILIJAT

● Jatketaan kilpaurheilijoiden säännöllisiä kokoontumisia
etäyhteydellä ja mahdollisuuksien mukaan kokoontumisia myös
fyysisesti läsnä

URHEILUTAPAHTUMAT

● Kootaan KRIKn joukkue Jukolan- ja Venlojen viestiin, teetetään
joukkueilla paidat ja varataan teltta-alue sekä kutsutaan paikalle
myös kannustusjoukkoja

● Tuemme myös taloudellisesti osallistumista tapahtumiin, jotka ovat
ennalta määritetty KRIKin toimintasuunnitelmassa tai jotka muutoin
hyväksytään osaksi KRIK toimintaa.

URHEILULÄHETYSTYÖ

● Selvitämme mahdollisuutta aktion järjestämiseen
urheilulähetystyökentälle.

TOIMINNAN SELKEYTTÄMINEN

● Jatkamme kehitysryhmän toimintaan löytääksemme selkeät
vastaukset siihen “Miksi KRIK on olemassa?” ja “Mitkä KRIK:ltä
halutaan?”

● Määritämme tavoitteet ja luomme strategian vuosille 2024-2028
● Selkeytämme organisaatiorakennetta



● Kehitystyötä tehdään etäyhteyksin ja yhteisissä
suunnitteluviikonlopuissa

TYÖPANOS

● Jatkamme toiminnan johtajan palkkausta ja pyrimme lisäämään
työtunteja uuteen sopimukseen

● Palkkaamme osa-aikaisen kesätyöntekijä
● Kokoamme tiedot vapaaehtoisista ja muistamme heitä jollain tavalla

VERKOSTOITUMINEN JA KOULUTUS

● Vahvistamme yhteyttä muissa maissa toimivien KRIKien kesken ja
tuemme aktiivisten tekijöiden osallistumista KRIKn tapahtumiin eri
maissa.

● Verkostoidumme eri seurakuntien, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
eri kirkkokuntien piirissä. Pyrimme lähettämään edustajia ainakin
Profiiliin, Juhannuskonferenssiin, New Wineen, Evankelistapäiville
ja Maata Näkyvissä festareille

● Selvitämme mitkä muut tahot tekevät kristillistä urheilu työtä
Suomessa

● Pyrimme tunnistamaan ja jakamaan KRIKn sisältä löytyvää
osaamista sekä täydentämään osaamista erityisesti oppimalla muiden
maiden KRIK yhteisöiltä

TIEDOTUS

● Jäsenet pidämme ajantasalla sähköpostitse lähetettävien
jäsenkirjeiden avulla.

● Uudistamme nettisivut vastaamaan paremmin tämän hetken
tilannetta ja tarpeita

● Luomme selkeämmän järjestelmän tietojen hallintaan
● Mainostamme tulevia tapahtumia sosiaalisessa mediassa



JÄSENHANKINTA

● Pidämme esillä jäseneksi liittymisen mahdollisuutta kaikissa
tapahtumissa.

VARAINHANKINTA

● Selvitämme erilaisten avustusten hakemista
● Asiantuntija työstä pyritään saamaan voittoa

RAHANKERUU

● Toimintakauden aikana keräämme rahaa palkkakuluihin ja leiri
kuluihin

● Järjestämme yhden tai useamman rahankeruu kampanjan

KRIK Finland
ry Budjetti
BUDJETTI
2023 2023

Varsinainen
toiminta
Varsinaisen
toiminnan
tuotot

Leirit 4 500
Tapahtumat
Asiantuntija vierailut 10 000
Paikallisryhmät
Kilpaurheilu
Urheilutapahtumat 630
Urheilulähetystyö 500
Muut toiminta 1 000

Varsinainen
toiminnan
tuotot
yhteensä 16 630



Varsinaisen
toiminnan
kulut

Leirit 5 000
Tapahtumat 500
Asiantuntija vierailut 2 000
Paikallisryhmät 500
Kilpaurheilu 200
Urheilutapahtumat 900
Urheilulähetystyö 500
Muut toiminta 1 000

Varsinaisen
toiminnan
kulut yhteensä 10 600

Tuotto-/Kulujä
ämä 6 030

Varainhankint
a
Varainhankinn
an tuotot

Jäsenmaksut 3100
Knnatusjäsenet
Lahjoitukset 2700
Varainkeruu tuotot 4000

Varainhankinn
an tuotot
yhteensä 9 800

Varainhankin
nan kulut

Jäsenmaksukulut 400
Jäsenhankinta 200
Varainhankinta 200

Varainhankinn
an kulut
yhteensä 800

Tuotto-/Kulujä
ämä 9 000

Henkilöstökul
ut

Palkkakulut 12 000
Virkistys/ideointipäivät 2 000



Päivärahat ja matkakulut 2 000
Koulutus/ verkostoituminen 1 000

Henkilöstökul
ut yhteensä 17 000

Tuotto-/Kulujä
ämä −17 000

Muut kulut
Vakuutukset 500
Markkinointi ja viestintä 500
Laitteisto 500
KRIK- tuotteet 500
Nettisivujen maksu 1 110
Tilinpäätös & toimintakertomus 500
Pankkimaksu 200

Muut kulut
yhteensä 3 810

Tuotto-/Kulujä
ämä −3 810

Tilikauden
tulos ennen
tilinpäätössiirt
oja −5 780

Tilinpäätössiir
rot

Tilikauden
voitto /
tappio

−5 780 €


