POHJOIS – KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry
POKLI
Toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020
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1. YLEISTÄ
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimintaalueena on Pohjois-Kymenlaakso. Yhdistyksen lajit ovat jääkiekko (KooKoo Juniorit) ja taitoluistelu
(KooKoo Jäätaiturit). Tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa
seurojen toiminta-alueilla siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus
harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Yhdistys keskittyi Pohjois-Kymenlaakson lasten ja nuorten jääurheilun tukemiseen ja kehittämiseen.
Toimintamme piirissä oli lähes 900 junioria. Välillisesti erilaisten projektien kautta nousee
harrastajamäärä n. 1200 lapseen. Toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, joka koostuu jäsenseurojen
edustajista sekä seuran vuosikokouksen valitsemista edustajista.

2. HALLINTO
2.1 Yhdistyksen Hallitus
Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2019-20
NIMI
Peter Mickos
Pauli Ollikka
Jarno Kultanen
Jorma Eronen
Sami Toivakka
Ossi Munnukka
Jenni Reiman
Miia Härmä
Tomi Pekkonen
Tommi Raski
Kirsi Aalto
Jukka Linnavuori

EDUSTAA

ASEMA
HALLITUKSESSA
KooKoo 65
Puheenjohtaja
jäsenistö
Varapuheenjohtaja
KooKoo HC Oy jäsen
Puhti
jäsen
Valki
jäsen
Valki
jäsen
KKJT
jäsen
jäsenistö
jäsen
Erotuomarikerho jäsen
jäsenistö
jäsen
KKJT
jäsen
ulkopuolinen
asiantuntijajäsen

Kausi 2018-19
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
jatkaa
uusi
jatkaa

Sihteerinä toimi Pauliina Mikkola hallituksen ulkopuolelta.
Uudet jäsenet ja hallituksen tehtävät määräytyvät heinäkuun vuosikokouksessa (xx.xx.2019) ja sen
jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

2.2 Yhdistyksen työntekijät
Vaihtuvuuden osalta pääosa työntekijärekrytoinneista on suoritettu. Kokonaan uutena toimenkuvana
mukaan tulee kehitysvalmentaja (KooKoo Hockey Oy maksaa palkan), joka vastaa
kilpakiekkoikäisten C-A junioreiden urheilutoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista, sekä
akatemiaharjoittelusta. Voimassaolevat työsopimukset kaudelle 2019-2020 on seuraaville henkilöille
(tarkennukset taulukon alla).

NIMI
Jari Seppänen
Pauliina Mikkola
Jari Suorsa
Lovro Bajc
Harri Setälä
Janne Eriksson
Antti Kinnunen
Juuso Laakso
Laura Orreveteläinen
Susanna Palokangas
Jenna Orreveteläinen
Anna-Riikka Toiviainen

JAOSTO
POKLI
POKLI
POKLI
KooKoo Hockey Oy
KooKoo Juniorit
KooKoo Juniorit
KooKoo Juniorit
KooKoo Juniorit
KooKoo Jäätaiturit
KooKoo Jäätaiturit
KooKoo Jäätaiturit
KooKoo Jäätaiturit

TEHTÄVÄNIMIKE
Toiminnanjohtaja
Toimistopäällikkö
Seurakoordinaattori
Kehitysvalmentaja
Junioripäällikkö
Taitovalmentaja
B Vastuuvalmentaja
C Vastuuvalmentaja
Taitoluisteluvalmentaja YL
Taitoluisteluvalmentaja YL
Taitoluisteluvalmentaja ML
Taitoluisteluvalmentaja ML

2.3 Edustukset muissa toimielimissä
Yhdistyksen työntekijät, sekä hallituksen jäsenet tulevat osallistumaan kauden aikana useisiin
liikunta-alan toimintaan, olosuhteisiin ja tulevaisuuteen vaikuttaviin työryhmiin ja erillisiin
tilaisuuksiin. Vakioedustusta lajiliittojen ja liikuntaorganisaatioiden oto- ja luottamustehtävissä on
yhdistyksestä edustusta laajamittaisesti. Useat viimekauden edustukset jatkuvat ja uusia on tulossa
(vahvistuvat syksyyn mennessä).
3. TALOUS

Yhdistys vastaa jäsenseurojensa juniorivalmennuksesta, koulutuksesta ja toimistotöistä.
Tulorahoituksen järjestäminen ja budjetin laatiminen on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Erilaisten
sidosryhmien tukijoiden lisäksi kustannuksia jaetaan ryhmäkohtaisilla toimintamaksuilla. Kaudelle
2019-20 seuran tekemät yhteistyösopimukset mahdollistavat sen, että harrastajien toimintamaksuja
korotetaan maltillisesti edelliskaudesta.
Yhdistyksen taloushallinnan tavoitteena on seurata,

ohjata ja konsultoida joukkueiden taloussuunnitelmia ja niiden toteutusta. Poklin tukiryhmien
tarkoituksena on laatia yhdessä joukkueiden kanssa toiminnalliset ja taloudelliset puitteet realistisilla
tavoitteilla. Tukiryhmät myös tukevat joukkueiden taloudellista toimintaa tapauskohtaisin keinoin.
Tukiryhmien tavoitteena on mahdollistaa jääkiekon ja taitoluistelun harrastus taloudellisesti tasolle
joka ei olisi kynnyksenä harrastajaperheissä lajin aloittamiselle eikä myöskään hyvän harrastuksen
lopettamiselle taloudellisin perustein.
Tukirahaa, stipendejä ja avustuksia harrastustoiminnan kustannuksiin tullaan saamaan tulevalla
kaudellakin seuraavista lähteistä:
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistyksen alainen stipendirahasto, Sponsori/yhteistyösopimusstipendit,
Suomen Jääkiekkoliiton apurahat, Suomen jääkiekkoilijoiden Koulutus ja Ammatinedistämissäätiön
apurahat sekä Kouvolan kaupungin toiminta-avustukset.
Kaudelle 2019-20 budjetti on rakennettu osoittamaan ylijäämää. Ylijäämässä on huomiotu
mahdolliset taloushallinnon jatkoinvestoinnit ohjelmistojen suhteen, sekä välttämättömät laite ja
kalustohankinnat. Budjetti toimintasuunnitelman liitteenä.
Tilintarkastajana toimii KPMG Oy

4. TOIMINNAN SUUNNITTELU
4.1 Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja laatii yhdistykselle toimintamallin joka keskittyy kehittämään seuran toimintaa ja
toiminnan laatua. Seuran hallitus hyväksyy toimintamallin.
Toimintastrategian pääkohdat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harrastajamäärän lisääminen/vakiinnuttaminen aloittavissa ikäluokissa
Olosuhteiden parantaminen
Valmennuksen laadun ja määrän lisääminen
Tiedotuksen hallinta
Talouden suunnittelu toiminnan mukaisesti
Uuden taloushallintaohjelmiston käyttöönotto ja ko. toimintojen käytön laajentaminen
Sateenvarjoseurojen yhteistyön parantaminen ja alueellisen pelaajapolun rakentaminen

Yhdistyksen tavoitteena on
1. Turvata mahdollisuus jääkiekon ja taitoluistelun aloittamiseen seuran luistelukouluissa ja jääkiekkokouluissa. Tavoitteena on ylläpitää riittävää rekrytointia pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi.
2. Turvata riittävät jäävuorot sekä määrällinen ja laadullinen harjoittelu huomioiden harrastajien
mahdolliset myöhemmät uravalinnat.

3. Ylläpitää kilpa- ja harrasteurheiluun suuntautuneet ryhmät vanhemmissa harrastajaryhmissä.

4.2 Joukkueiden ja ryhmien toiminnan suunnittelu
Kaikille ryhmille laaditaan toimintasuunnitelmat joita toteutetaan suunnitelluin ehdoin ja tavoittein.
Toimintasuunnitelman laativat joukkueiden johtoryhmät yhdessä ikäluokkavastaavien kanssa. Johtoryhmätoiminnan parantamista jatketaan seuratyön pääpainopistealueena kaudella 2019-20.
Yleisen toiminnan kehittämiseksi sekä yleisen talouden suunnitteluun kuuluvat Poklin joukkueenjohtajien säännölliset palaverit. Ryhmä koostuu jokaisen ikäryhmän edustajista. Tällainen edustus kattaa
ja mahdollistaa koko harrastajakaartin toimintojen kehittämisen pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden
ikäluokat ovat näin mukana kehittämässä asioita joita heidän ikäryhmänsä myöhemmässä harrastusvaiheessa nauttivat. Palaverien kehitys- ja toiminta-alueita ovat mm;

•
•
•

Pelaavien ikäryhmien organisointi, budjetoinnin varmistaminen
Yleinen tiedotus
Yleisen yhteistoiminnan järjestäminen joukkueiden välillä

5. TOIMINNAN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS JA TAVOITTEET
Pokli työllistää kauden aikana kolmetoista (13) kokopäivätoimista työntekijää: toiminnanjohtajan,
toimistotyöntekijän, 5 taitoluisteluvalmentajaa, jääkiekon B- ja C-nuorten valmentajat,
junioripäällikön, valmennuspäällikön, taitovalmentajan, sekä seurakoordinaattorin.
Päätoimisten työntekijöiden lisäksi sivutoimisia palkallisia tai kulukorvausta nauttivia valmentajia ja
ohjaajia yhdistyksessä toimii n. 70 henkilöä.
Vapaaehtoistehtävissä työskenteleviä valmentajia /ohjaajia ,sekä joukkuetoimihenkilöitä Poklin
parissa toimii n.200 henkilöä.
Kaudella 2019-20 jatketaan käyttöönotettua kaikkia työntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita koskeva
rikostaustan selvittäminen. Ilman selvitystä ei saa työskennellä yhdistyksen alaisissa tehtävissä, jotka
liittyvät suoranaisesti joukkueiden ja ryhmien toimintaan. Jokaiselle valmentajalle ja oto
toimihenkilölle tehdään kirjallinen sopimus.
Varsinaisen joukkueiden sekä ryhmien harjoittelu -ja kilpailutoiminnan lisäksi järjestetään erilaisia
turnauksia ja leirejä, sekä alueellisia yhteistyötapahtumia.

Erillisinä ryhminään toimivat lisäksi Leijonakiekkokoulut ja luistelukoulut Kouvolan, Valkealan ja
Kuusankosken, sekä Inkeroisten jäähalleilla. Luistelukoulu jakaantuu kahteen erilliseen
kokonaisuuteen: Ilmainen Lumon nimellä kulkeva, sekä maksullinen jatkoryhmä.
Kauden aikana osallistutaan koulujen, päiväkotien ja liikuntajärjestöjen järjestämiin tapahtumiin,
jotka oli suunnattu lapsille ja nuorille. Lisäksi luistelun ohjausta käydään suorittamassa usealle
Kouvolan alueen päiväkoti -ja koululaisryhmälle Valkealan, Kuusankosken ja Kouvolan, sekä
Inkeroisten jäähalleilla. Päiväkotiluisteluista on tehty kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sopimus,
joka hankerahoituksen puitteissa sisältää luisteluohjausten lisäksi opettajien luistelukoulutusta.
Pokli on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä 2. asteen opiskelijoille akatemian lajivalmennusta
jääkiekossa ja taitoluistelussa, sekä Urheilupuiston yläkoulun liikuntaluokkalaisille suunnattua
esiakatemiavalmennusta. Tulevalla kaudella esiakatemiaryhmät aloittavat myös Valkealan ja
Kuusankosken jäähalleilla. Jäälajien osalta urheiluakatemian valmennuksesta vastaavat Poklin
kokopäiväiset jääkiekko -ja taitoluisteluvalmentajat.
Pokli hallinnoi lasten liikunnan ja ennakoivan terveiden elämäntapojen projektia, Point
liikuntakerhoja. Tulevalla kaudella projekti jatkuu Kouvolan kaupungin ja Urheiluakatemian
yhteistyöllä. Kerhoja tullaan pitämään min. 5 koululla kauden aikana. Kerhojen ohjauksesta vastaavat
Poklin kiekkopuolen työntekijät.
Yhdistys ja sen hallitus pyrkii etsimään uusia tulorahoitusvaihtoehtoja sekä ylläpitämään ja
lujittamaan suhteita pohjoisen kymenlaakson kuntien päättäjiin sekä muihin taloudellisiin tukijoihin
ja yhteistyökumppaneihin. Kiinnittämällä huomiota ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla
viranomaisten ja muiden yhteisöjen suuntaan liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti
liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja
hoitamiseen. Lisäksi vahvaa yhteistyötä tullaan tekemään paikallisen urheilun aluejärjestön Kymlin
sekä alueen muiden urheiluseurojen kanssa.
6. TOIMINTA
6.1 Yleiset toimintaperiaatteet
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen toimintaa sisältäen seuraavaa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kilpailutoimintaa
harjoitus- ja valmennustoimintaa (valmentajien koulutusta)
ohjaustoimintaa
koulutusta
liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja
toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja
henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
suhdetoimintaa
erillisprojektien koordinointia (iltapäiväkerhot ja päiväkodit)
taloushallintoa
olosuhdetoimintaa (Kuusankosken jäähallin kevätjäätoiminta)

Muuna toimintana ovat yhteiset varainhankinnan järjestämiset seurojen välillä. Joukkueiden
taloudelliset toiminnot ovat joukkuekohtaisia, yhdistys koordinoi yhteisten hankkeiden toteutumista.
Yhteisten varainhankintaprojektien tuotto menee kokonaisuudessaan junioritoimintaan.

6.2 KooKoo Jäätaiturit: toiminnan yleislinjaus

KooKoo Jäätaiturit pyrkii tekemään laadukasta pohjatyötä järjestämällä luistelukoulua neljällä eri
jäähallilla. Luistelukoulujen alkeisryhmät pystytään tarjoamaan kaudella 2019-20 lapsille maksuttomina Lumonin avustuksen turvin. Luistelukouluun saavat osallistua 3–7-vuotiaat lapset. Taitoluistelu on taitolaji, jossa huipulle noustaan jo hyvin nuorena. Tästä syystä luistelukoulun aloitusikä on
syytä pitää kolmessa vuodessa, jolloin se on Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) linjaaman huippuluistelijan urapolun mukainen. Luistelukouluihin tavoitellaan 200 lapsen osallistujamäärää, sekä
syksylle että keväälle.
Kun alkeistaidot on saavutettu, on mahdollista siirtyä taitoluistelun kilpa- tai harrastajaryhmään yksinluisteluun tai muodostelmaluisteluun. Jäätaitureiden yksinluistelussa ryhmäjaot on tehty Suomen
Taitoluisteluliiton urapolkuja vastaaviksi. Näin luistelija voi valita oman polkunsa, jota pitkin edetä
joko huipulle tähtäävään yksinluisteluun, alueelliseen kilpaharrasteluisteluun tai harrastaa taitoluistelua ilman kilpailemista. Tällä jaottelulla takaamme jokaiselle mahdollisuudet kehittyä omalla tasollaan. Lahjakkaille luistelijan aluille varmistetaan tie kehittyä huipulle asti tarjoamalla laadukasta
ja tavoitteellista valmennusta riittävän aikaisessa vaiheessa ja riittävän usein. Lisäksi tarjoamme
harrastekilparyhmiä aluetasolle tähtääville luistelijoille ja kilpailuttomia harrasteryhmiä niin nuorille kuin aikuisillekin.
Luistelukoulun jälkeen voi siirtyä myös muodostelmaluistelun puolelle, jossa ryhmä- ja joukkuejaot
on tehty luistelijoiden ikä- ja taitotasoa vastaaviksi. Seuran tarkoitus on taata mahdollisuus harrastaa
muodostelmaluistelua luistelukoulun jälkeen aina aikuisikään asti. Joukkueet ja niiden kilpailusarjat
pyritään valitsemaan niin, että kaikille halukkaille löytyy mahdollisimman sopivan tasoinen joukkue, ja jokainen luistelija pääsee kehittymään vuodesta toiseen. Muodostelmaluistelussa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton kansallisten sarjojen urapolkua.
Kaudella 2016-17 aloitettua soveltavan luistelun ryhmää pyritään jatkamaan tulevallakin kaudella.
Toiminnasta ja järjestelyistä vastaa Pokli.

6.3 KooKoo Juniorit: toiminnan yleislinjaus
Jääkiekko toiminnan tavoite on mahdollistaa Kouvolassa harrastamalla pelata valtakunnan parhaissa
sarjoissa sekä tarjota harrastejoukkueet alueellisella yhteistyöllä niille pelaajille, jotka haluavat valita
harjoittelultaan kevyemmän version jääkiekossa. Toiminnan keskiössä on peli ja pelaaja ihmisenä,
yksilönä. Kaiken toiminnan tavoitteena on turvata pelaajalle paremmat mahdollisuudet olla parempi
pelaaja. KooKoo:ssa parempi pelaaja määritellään kokonaisvaltaisilla valmiuksilla niin

jääkiekkoilijana, urheilijana kuin ihmisenä (henkiset valmiudet, fysiikka, taito, taktiikka, sosiaalisuus
ja moraali/ kasvatus).
Kilpakiekkovaiheeseen (C-nuoret) siirtyessä seuran tarjoama valmennustyö tulee olla tehtynä niin
hyvin, että seuran pelaajalla on taitojensa ja kykyjensä puolesta aito mahdollisuus tehdä valinta pelien
jatkumisesta joko kilpa- tai harrastekiekon parissa.
Valmennustoiminnan linjaukseen päivitettiin valmentajan osaamisvaatimukset KooKoo junioreissa.
Seura vaatii valmentajilta linjauksen mukaista valmentamista. Tiivistettynä kyse on urheilusisältö-,
yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisesta sekä itsensä kehittämisen taidoista. KooKoo
juniorivalmentajan tulee päivittää ja lisätä osaamistaan kehitystarpeidensa suunnassa.
Valmennusosaamisen viitekehys toimii jatkossa valmentaja-arvioinnin ja kehityskeskusteluiden
pohjana. Urheiluosaaminen päivitetään säännöllisesti valitun sisällön ja seuran, sekä SJL kauden
painopistealueiden mukaan ikäluokkakohtaisesti. Kauden aikana rakennetaan seuran kilpajääkiekolle
oma toimintastrategia Urheilujohtaja Jarno Kultasen kokoaman työryhmän toimesta.
.
Junioritoiminnan kilpailulliset tavoitteet on tuottaa pelaajia ensisijaisesti KooKoo A-nuoriin ja siitä
kohti SM-Liigajoukkuetta. Välitavoitteina voidaan pitää yksilöiden kehityksen mittareina SJL:n
valintaleireille ja nuorisomaajoukkueisiin valintoja.
Toinen kilpailullinen tavoite junioritoiminnalla oli saavuttaa SM-sarjapaikat B- ja C-junioreissa ja
siinä onnistuttiinkin. B- ja C-nuoret ja aloittavat tulevan kautensa ikäluokan SM- alkusarjassa.
Ylimmän sarjatason pelaamisen kautta KooKoo junioreiden pelaajapolku antaa mahdollisuuden
pelaajille päästä mittaamaan taitojaan Suomen parhaita vastaan.

Päivitetty 20.9.2019 Jari Seppänen Toiminnanjohtaja Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys
Hallitus

