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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 - 2020
YLEISTÄ
Itä-Vantaalla juniorijääkiekko elää olosuhteiden mukaisesti hyvin.
Kiekko-Vantaa, Itä ry:ssä toiminta on aktiivista. Jääkiekon harrastajia seurassa arvioidaan olevan
tulevalla kaudella noin 700. Kiekko-Vantaa, Itä ry on suuri jääurheiluseura pääkaupunkiseudulla ja
yksi suurimpia koko Suomessa. Helmikuussa 2004 seuralle myönnetty Sinettiseuran status velvoittaa meitä jatkamaan valitsemallamme tiellä lasten vapaa-ajan harrastuksen ja kasvatuksen parissa.
Kiekko-Vantaa, Itä ry:n seurayhteistyön jatkuminen Jokerit ry:n ja muiden sen sateenvarjon alle kuuluvien – Kurra, Viikingit, IceHearts, PiTa, OKK, Hunters sekä HC Vantaan, Kiekko-Vantaan juniorit
ry:n ja EVU ry:n kanssa lisäävät yhteistyötä ja sen merkitystä, eritoten Vantaalaisessa jääkiekossa.
C - A junioreiden harrastuskiekkoiluun panostetaan niin, että harrastus voi jatkua Vantaalla tai seurayhteistyön myötä lähikunnissa. Tämän toteutumiseen vaikuttavat jää- ja pelaajaresurssit.
Edustusjoukkue Kiekko-Vantaa Hockey Oy (Mestis) ja kasvattajaseurojen sekä kilpakiekkoseura
Kiekko-Vantaan juniorit ry:n kanssa tehtävä yhteistyö kantaa hedelmää. Seurayhteistyötä jatketaan
myös kummiseura Vantaan Ice Hearts ry:n kanssa.
Toiminnan kasvattaminen ja harrastajien lisääminen on mahdollista vain jääajan lisäämisellä. Toiminnan kasvun johdosta seura joutuu ostamaan jäätä Vantaan ulkopuolelta. Tulevalla kaudella lisäjäätä seura ostaa mm. Hyrylästä. Seura on vahvasti tukemassa jäähallin rakentamista Vantaalle.
Sitä varten perustettiin kesällä 2016 työryhmä, jossa seuran hallitus on vahvasti mukana. Toiminnan
laatuun, niin hallituksessa kuin joukkueissa keskitytään ja uusia toimintatapoja etsitään.
Kiekko-Vantaa Itä ry on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä harrastuskoordinaattorin palkkaamiseen tarvittavaa tukea. Päätöstä ei olla vielä saatu.
2019 - 2020 KILPAILUTOIMINTA
Seurassamme on tulevalla kaudella yhteensä 36 pelijoukkuetta seuraavissa ikäluokissa: A-99-01, B02&03, C-04, C2-05, D1-06(2), D2-07(3), E1-08(4), E2-09(3), F1-10(6), F2-11(6), G1-12(6). Aikuisten harrastekiekkoilua seurassa harjoitetaan Huru-Ukoissa ja Naisten joukkueessa.
LUISTELU- JA LEIJONAKIEKKOKOULU JA ÄITI & TYTTÖKIEKKO/EASYHOCKEY SEKÄ
LEIRITOIMINTA
Luistelu- ja Leijonakiekkokoulumme toimii myös tulevalla kaudella kahdessa ryhmässä. Lukossa ja
LKK:ssa aloittaa vuosittain harrastuksen n. 150 lasta. Osallistujamäärän kasvattaminen ei ole mahdollista nykyisillä jääresursseilla. Tytöille seura tarjoaa mahdollisuutta harrastaa poikajoukkueen lisäksi jääkiekkoa yhteisellä tyttökiekkojoukkueen jäillä yhdessä EVU ry:n ja ringette Walapais ry:n
tyttöjen kanssa. Luistelu- ja Leijonakiekkokoulu tarjoaa valmiudet jääkiekkoharrastuksen aloittamiseen sekä liikunnan iloa, positiivisia elämyksiä ja yhteenkuuluvuutta.
Lisäksi seura jatkaa EasyHockey toimintaa, jossa jääkiekon aloittamisen ja harrastamisen kynnys on
matala, varusteet ja talous huomioiden.
Ikäluokille 2006-11 järjestetään kiekkoleirit kesäkuussa 2019 sekä hiihtolomaleiri (viikko 8) 2020 ikäluokille 08-11. Leirien pääsääntöisinä tehtävinä on tarjota lajiharjoittelun lisäksi myös valistusta terveellisemmistä elämäntavoista ja kasvamista paremmaksi lapseksi, nuoreksi ja urheilijaksi.
MUU YHTEISTYÖ
Kaudella 2014–2015 varsinaisesti aloitettu Peltolan ja Simonkylän koulujen ylä-asteiden Urhealiikuntalinjan toiminnan tukemista jatketaan tarjoamalla seuran valmennuspäällikön ammattitaitoa
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koulujen Urhea-jäiden valmennuksessa ja harjoitteiden vetämisessä. Menneellä kaudella Urhea toiminta koski kaikkia Vantaalaisia yläkouluja.
SJL:n Taitovalmentaja projekti (1.8.2013-) mahdollistaa sen, että seuramme lapsista ja nuorista tulee entistä liikunnallisempia ja terveempiä.
Jatkamme hyvää ja tiivistä yhteistyötä Tikkurilan TaitoluisteluKlubi ry:n (TTK) kanssa yhteisellä luistelukoululla.
VALMENNUSSUUNNITELMA 2019 - 2020
Valmennuspäällikön laatima erillinen liite.
KOULUTUS
Jatkamme valmentajien, ohjaajien sekä toimitsijoiden koulutusta valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan seuran linjauksen mukaisesti. Kauden 2016-17 aikana käynnistettiin Lohiklubi, joka on tarkoitettu seuran joukkueenjohtajille koulutus ja kohtaamistarkoituksena. Sitä jatketaan siitä saadun
positiivisen palautteen vuoksi. Menneellä kaudella aloitettua koulutusyhteistyötä (mm. EA-koulutus)
Edupolin kanssa tullaan jatkamaan. Leijonaliigalaisilla, maalivahdeilla ja taitoryhmillä on edelleen
seuran ohjaamat omat viikkoharjoitusvuorot. Samalla joukkueiden valmentajat saavat maalivahtivalmennukseen liittyvää ohjausta sen omilla jäillä.
Koulutamme seuran valmentajia ja toimihenkilöitä seuran, Jokerit ry:n ja SJL:n eri koulutustapahtumissa.
Valmennuspäällikkö jatkaa kaudella 2016-17 aloitettua valmentajakerhotoimintaa. Aloitamme ohjatun vanhempien liikuttamisen ja valistamisen toiminnanjohtajan toimesta.
Lisäämme Tikkurilan alueen koulujen ja päiväkotien yhteistyötä, tässä työssä junioripäällikön rooli
on suuri.
RIKOSTAUSTASELVITYS
Seuralla on käytössään (1.5.2017-) toimihenkilöitä koskeva rikostaustaselvitys. Seurassa työsuhteessa sekä luottamus- ja toimihenkilötehtävissä toimivan tulee toimittaa seuralle selvitys rikostaustastaan. Tämän tarkoituksena on ennalta ehkäistä riskejä ja lisätä jäsentemme turvallisuutta.
TALOUS
Kehitämme toimintatapoja ja ohjeita seuran ja joukkueiden taloudenhoitoon selkeyttääksemme ja
helpottaaksemme taloudenhallintaa sekä hillitäksemme kustannusten nousua. Oman ikäluokan
joukkueet toimivat yhteistaloudessa.
Joukkueiden talous perustuu pelaajilta perittävään kuukausimaksuun sekä joukkueiden tekemään
talkootyöhön sekä mainos/sponsorointisopimuksiin. Jäävuoroista aiheutuu n. 60–80 % joukkueiden
kuluista.
Kausijulkaisuun panostetaan edelleen, jotta saame annettua seurasta ja sen toiminnasta oikean ja
riittävän kuvan. Seura aloittaa yhteystyön XXL-tavaratalon kanssa 1.5.2019, joka helpottaa seuraa
ja joukkueita taloudellisesti. Myös yhteistyö KarreTraden, CCM:n ja El-Tec:n kanssa jatkuu sopimusten mukaan.
Seuralla on mahdollisuus kehittää oheisharjoittelua ja olla osallisena mahdollisen uuden jäähallin
suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Tämä edellyttää Vantaan kaupungin vahvaa tukea ja osallistumista hankkeisiin.
Jatkamme kaudella 2018-2019 aloitettua seuran vähävaraisten jäsenten tukemista. Taloudellisesti
heikossa tilanteessa olevien lapsiperheiden harrastuksen jatkuvuuden ja syrjäytymisen kannalta on
ehdottoman tärkeätä, että saamme myös jatkossa yhteistyökumppaneita lahjoittamaan rahaa tälle
tärkeälle asialle. Menneellä kaudella järjestettiin hyväntekeväisyysottelu ja tapahtuma, josta on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne.
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JÄÄHALLIHANKE
Kesäkuussa 2016 yhdessä muiden vantaalaisten jääurheiluseurojen käynnistetty jäähallihanke on
edennyt hyvässä yhteistyössä. Kauden aikana pidettiin viisi (5) kokousta, joiden tehtävinä oli saada
lisätietoa hankkeesta, kustannuksista ja sen mahdollisuuksista. Seuran sääntöjen mukaan yhtenä
isoimpana tarkoituksena on parantaa jääurheilun harrastamisen edellytyksiä kotipaikkakunnalla. Tähän hankkeeseen sekä oheisharjoitteluolosuhteiden parantamiseen on varauduttu seuran talousarviossa.
HALLINTO
Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö. Seurassamme jatkaa myös taitovalmentaja, jonka työtehtäviin kuuluvat myös yhteistyöseurat EVU, Kurra ja PiTa/OKK
ry. Odotamme OKM:n päätöstä harrastekoordinaattorin palkkaamiseen liittyvästä tuesta.
Päivitämme seuran toimintaohjeita ja pelisääntöjä tarpeen mukaan kauden aikana.
Seuran yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden kautta pystymme sitouttamaan vanhemmat jatkuvaan
kehitykseen. Näin saamme seuraan uusia toimijoita, niin joukkueisiin kuin seuran hallitukseenkin.
Seuran toimintaa johtaa sääntöjen mukaisesti keväällä vaalikokouksessa valittava hallitus.

15.4.2019
Hallitus
Vahvistettu seuran vaalikokouksessa 25.4.2019

