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PARKANON KIEKKO RY
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.7.2020 - 30.6.2021

YLEISTÄ
Parkanon Kiekko ry tulee toteuttamaan sen yhdistyssäänöissä määritettyä toimintaa
seuran toimintaohjeiden mukaisesti.

HARJOITUSTOIMINTA
Parkanon Kiekko ry tulee järjestämään ohjattua harjoitustoimintaa LeijonaKiekkokoulussa, Tyttöjen-kiekkokoulussa, Tytöt-joukkueessa, U10-, U11-, U13-, U17, U19-joukkueissa, sekä seuran Miehet-joukkueessa ja Naiset-joukkueessa. Lisäksi
seura perustaa uuden joukkueen U8-ikäluokkaan. U17- ja U19-joukkueiden toiminta
tullaan järjestämään yhteistyöjoukkueina Ruoveden Seurakunnan Atleettien kanssa.
Yhteensä ohjattua harjoitustoimintaa toteutetaan 11 eri ryhmässä. Lisäksi seuran
toiminnan alaisuuteen kuuluvat Konkarit 30+ ja Konkarit 50+ -joukkueet, joiden toiminta koostuu pääasiassa pelaamisesta harjoitusvuorolla. Näissä joukkueissa ei varsinaisesti ole ohjattua harjoitustoimintaa.
Leijona-kiekkokoulu järjestetään siten, että kauden aikana harjoituskertoja kertyy yhteensä 20 kertaa, samoin järjestetään Tyttöjen-kiekkokoulu.
Seura järjestää maalivahdeille suunnattua erikoisharjoittelua ja kehittää maalivahtivalmennustaan.
Kauden harjoitustoiminta alkaa poikkeuksellisesti vasta elokuussa koronavirustilanteen takia.
Lisäksi seura järjestää aamuvalmennusta urheilupainotteisella linjalla opiskeleville
toisen asteen opiskelijoille aikavälillä elokuu-huhtikuu.

SARJATOIMINTA
Kaikki juniorijoukkueet U8-joukkuetta lukuun ottamatta, ja Miehet- sekä Naisetjoukkueet pyritään ilmoittamaan Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen järjestämiin
ottelusarjoihin seuraavasti:
−

Tytöt, Häme Mini Aurora Liiga

−

U10, Häme Leijonaliiga kahdella peliryhmällä (Siniset ja Keltaiset)

−

U11, Häme aluesarja (pienten seurojen lohkoon)

−

U13, Häme AA-taso
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−

U17, Alempi taso

−

U19, Ylempi taso

−

Naiset, Häme Naisten harrastesarja

−

Miehet, Häme III-divisioona

Tämän lisäksi joukkueet järjestävät kauden alussa ennen sarjojen alkua, sarjatauolla
sekä sarjojen päätyttyä harjoitusotteluita ja -turnauksia.
Seura järjestää kauden aikana myös muutamia harrasteturnauksia alueen harrastejoukkueille.

PELAAJALIIKENNESEURASOPIMUS JA TAITOVALMENTAJAN PALVELUSOPIMUS
Ilves ry:n kanssa solmitaan Pelaajaliikenneseurasopimus kaudelle 2020 – 2021 sekä
erillinen Taitovalmentajan palvelusopimus edellisten kausien mukaisesti. Sopimus
mahdollistaa Parkanon Kiekko ry: n toiminnassa mm. seuraavat asiat:
1. Tarjoaa pelaajille mahdollisuuden osallistua erilaisiin Ilves-yhteistyötapahtumiin ja
-kilpakiekkopolkuun:
-

Mailajakopelitapahtumat U9-U11- junioreille

-

IlvesGreen-tapahtumat U11-U12- junioreille

-

henkilökohtaisen harjoittelu- ja pelaamisyhteistyön aloittamisen potentiaalisten
U13- ja vanhempien ikäluokkien pelaajille Ilves ry:n joukkueissa

2. Mahdollistaa pelaajille pelaamisen sopimuksessa olevissa seuroissa sekä seuroille yhteisjoukkueen muodostamisen pelaajaliikenneseurasopimuksen osapuolien
kanssa SJL: n kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Kaudella 2020-2021 mukana sopimuksessa ovat Ilves, PK 83, Pingviinit, RuoSkA, Kisa-Eagles, Fortuna,
RuoSkA, KPK ja Kiekko-Karhut.
3. Valmennustoiminnan ja pelaajien kehittäminen taitovalmentajaprojektin tuella.

Virtain Kiekko-Karhut ovat mukana pelaajaliikennesopimuksessa, mutta eivät kuulu
varsinaisesti aktiiviseen yhteistyöseurojen ytimeen eivätkä ole oikeutettuja taitovalmentajan työpanokseen.
Taitovalmentaja vierailee Parkanossa 8 kertaa kauden 2020 – 2021 aikana seuran F
ja E-ikäluokissa.
Taitovalmentajan palvelusopimuksen tehneiden seurojen kesken jatketaan projektia
seurojen tekemän yhteistyön kehittämiseksi (IlvesGreen-toiminta yms.).
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TALOUS
Seuran taloudesta vastaa johtokunta, joka tekee aktiivista varainhankintatyötä, jotta
seuran toiminnan elinkelpoisuus säilyy ja harrastamisen kustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina.
Seuran joukkueet noudattavat joukkuekohtaista rahoitusmallia edelliskauden tapaan.
Joukkueet hoitavat omilta tileiltään omat kustannuksensa. Seuran johtokunta valvoo
joukkueiden taloutta kuukausittain tarkastettavien tiliotteiden avulla.

PELIMATKAT
Joukkueet matkustavat vieraspeleihin joukkueen johtoryhmän harkinnan mukaisesti
käyttäen joko vuokrakyytejä tai omia kulkuneuvoja.
Joukkueet hoitavat kuljetusten hankinnan itsenäisesti sekä maksavat kuljetuksista aiheutuvat kustannukset aina joukkueen tililtä.

VARUSTEHANKINNAT
Joukkueiden pelaajat hankkivat ja maksavat itse varusteensa. Poikkeuksena maalivahdit, joiden varusteita seura pyrkii taloudellisen tilanteensa huomioiden hankkimaan yhteiskäyttöön. Seuran hankkimat varusteet ovat seuran omaisuutta, jotka käytön tai sovitun käytännön mukaisesti palautetaan aina seuralle.
Joukkueet ovat oikeutettuja lainaamaan ja käyttämään seuran yhteisiä harjoitusvälineitä harjoittelussaan. Joukkueiden muiden varusteiden tai välineiden hankinta on
joukkueiden omassa harkintavallassa ja tapahtuu joukkueiden omalla rahoituksella.

JÄÄHALLIN VUOKRAUS
Parkanon Kiekko ry: n toiminta on keskittynyt Parkanon Jäähalli oy: n omistaman
jäähallin tiloihin, jonka se on vuodeksi kerrallaan vuokrannut kokonaisuudessaan
käyttöönsä. Uusi johtokunta päättää vuokrasopimuksen jatkamisesta vuosikokouksen
jälkeen.

MUUTA
Seuran palkatun valmennuspäällikön työsopimus on jatkuva. Valmennuspäällikön
työtehtävänimeke muutetaan tehtävänkuvaa paremmin vastaavaksi seuratyöntekijäksi. Työnkuva ei sinänsä muutu, mutta joukkueiden harjoitus- ja otteluseurantaan, se-

TOIMINTASUUNNITELMA

4 (7)

4.6.2020
kä valmentajien tutorointia varten rekrytoidaan henkilö, joka hoitaa nk. junioripäällikön
tehtäviä. Junioripäällikön tehtäviin kuuluvat:
-

tarkkailee juniorijoukkueiden harjoituksia ja otteluita
antaa valmentajille palautetta ja neuvoja valmentamiseen, harjoitteluun ja
pelaamiseen liittyen (tutorointi)
tuottaa valmennusmateriaaleja yhdessä seuratyötekijän kanssa valmentajien käyttöön
kehittää ja linjaa yhdessä seuratyöntekijän kanssa seuran urheilutoimintaa
ja valmennusta

Kahviotoimintaa pyöritetään talkoovoimin joukkueiden toimesta viikonloppuisin ottelutapahtumien aikaan aina tarpeen mukaan edellisten kausien tapaan.

Parkanon Kiekko ry:lle on myönnetty Leader-hanketukea tyttökiekon ja maalivahtivalmennuksen kehittämiseksi, sekä teroituskoneinvestointiin. Teroituskonehankkeeseen saadaan lisäksi avustusta Parkanon Säästöpankkisäätiöltä. Tyttökiekon- ja
maalivahtivalmennuksen kehittämishanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan yhdessä
SJL:n kanssa. Hanke käynnistyy elokuussa 2020.

Seura järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia omalla paikkakunnalla, niin erotuomareille, huoltajille, toimitsijoille kuin valmentajille, sekä myös pelaajille ja heidän vanhemmilleen. Valmennuskoulutusta varten luodaan koulutuskalenteri, joka on valmentajien tiedossa viimeistään elokuun alussa, josta ilmenee koulutusten pitopaikka, aika
ja aihealue.
Parkanon Kiekko kehittää edelleen toimintaansa Tähtiseura-laatuohjelman avulla.

Seuran joukkueet tekevät tarvittavat kunnostustyöt jäähallissa talkoilla.

Johtokunta nimeää vastuuhenkilöt seuraaviin toimikuntiin, jotka vastaavat seuraavista
toiminnoista seurassa:

Taloustoimikunta
- vastaa seuran taloudesta (budjetointi, talouden seuraaminen ja varainhankinta)
- koordinoi seuran joukkueiden varainhankintaa ja taloutta
- tuottaa materiaalia ja etsii keinoja varainhankintaa varten (seura ja
joukkueet)
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- kehittää seuran talouden muodostumista siten, että 3 vuoden sisällä
talousasiat voidaan

organisoida kokonaan uudelleen, jotta ne vastaa-

vat nykyaikaista toimintaympäristöä
- sponsori- ja mainossopimuksien hankinta, uusiminen ja ajantasaisen
rekisterin ylläpito
- vastaa erilaisten tukien ja avustuksien hakemisesta
- vastaa taloudellisten yhteistyökumppaneiden suhdetoiminnasta
- valvoo ja vastaa seuran jäsenhankinnasta
- sihteeri pitää yllä ajantasaista jäsenrekisteriä ja laskuttaa
- määrittää jäänkäytön seuran joukkueille yhdessä seuratyöntekijän
kanssa
- vastaa jään myynnistä seuran ulkopuolisille: kaupunki, muut vakiokäyttäjät, uudet käyttäjät, turnaus- ja leirijäät seuran sisällä ja ulkopuolisille
- määrittää jään hinnan
- rekrytoi tarvittaessa lisäjäseniä toimikuntaan, sekä toimijoita joukkueisiin, joiden tehtävät kuuluvat toimikunnan vastuualueen alaisuuteen

Markkinointi- ja viestintätoimikunta
- vastaa seuran viestinnästä ja markkinoinnista, viestii ajankohtaisista
asioista eri

viestintäkanavissa sekä tuottaa markkinointimateriaalia eri

tarkoituksiin
- vastaa seuran viestintäkanavien toiminnasta ja valvonnasta
- koordinoi seuran joukkueiden viestintää sosiaalisessa mediassa
- tuottaa ohjeistuksia markkinointiin ja viestintään seuralle sekä joukkueille
- luo uusia toimintamalleja seuran viestintään
- päättää siitä, missä viestintäkanavassa mitäkin viestitään ja informoidaan
- antaa valituille joukkueiden jäsenille päivitysoikeuden Parkanon Kiekon hallinnoimiin sosiaalisen median sovelluksiin, sekä antaa joukkueille luvan omien sosiaalisen median sovellusten käyttöönottoon
- tekee yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa viestintään liittyen
esim. Parkanon kaupunki ja lähikunnat
- tuottaa seuralle materiaalia erilaisiin markkinointitarkoituksiin ja julkaisee niitä viestintäkanavissa esim. Tyttökiekko, Leijona-kiekkokoulu,
joukkuetoiminta
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- rekrytoi tarvittaessa lisäjäseniä toimikuntaan, sekä toimijoita joukkueisiin, joiden tehtävät kuuluvat toimikunnan vastuualueen alaisuuteen

Tapahtumatoimikunta
- vastaa seuran urheilun ulkopuolisten tapahtumien järjestämisestä, sekä seurassa myytävistä tuotteista
- kartoittaa ja ideoi, mitä tapahtumia seurassa järjestetään tai mitä voisi
järjestää
- yhteistyö seuran eri yhteistyökumppanien kanssa, kuten kaupunki, Ilves, muut seurat
- informoi tapahtumista ja hoitaa niiden käytännön järjestelyt, esim.
kauden päätöstilaisuus, pikkujoulut, saunaillat, Karjala-turnaus, Ilvespelimatkat
- seura-asujen ja muiden seuravaatteiden valinta ja hankinta
- seuran fanituotteiden valinta ja hankinta, sekä kahviossa myytävien
tuotteiden valinta ja hankinta
- rekrytoi tarvittaessa lisäjäseniä toimikuntaan, sekä toimijoita joukkueisiin, joiden tehtävät kuuluvat toimikunnan vastuualueen alaisuuteen

Olosuhdetoimikunta
- vastaa jäähallin kunnossapidosta, järjestyksestä ja kehittämisestä harrastusympäristönä
- vastaa tehtävästä yhteistyöstä Parkanon Jäähalli oy:n kanssa
- valvoo seuran harrastusolosuhteita ja pitää niitä yllä kunnossapitotoimilla
- kartoittaa kausittaiset kunnostustyöt jäähallilla ja informoi tarvittavista
talkootöistä
- vastaa yleisestä järjestyksestä jäähallilla
- kehittää harjoitus- ja toimintaympäristöä urheilu- ja seuratoiminnan
vaatimuksien mukaiseen suuntaan
- tekee yhteistyötä kaupungin ja jäähalliosakeyhtiön kanssa jäähalliin
liittyvien asioiden

kehittämiseksi

- rekrytoi tarvittaessa lisäjäseniä toimikuntaan, sekä toimijoita joukkueisiin, joiden tehtävät kuuluvat toimikunnan vastuualueen alaisuuteen
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Lisäksi Parkanon Kiekko ry järjestää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös muiden seurojen joukkueille otteluja ja turnauksia edistäen näin omaa talouttaan.

