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SALON KIEKKOHAIT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA
KAUDELLE 1.5.2021-30.4.2022
Toiminta

Lasten ja nuorten jääkiekko
Edustuskiekkoilu
Leijona-kiekkokoulu sekä luistelukoulu
Easy Hockey ja Special Hockey

Yleistä
Seuran tavoitteena on järjestää harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle
alueen jääkiekon harrastajalle. Pelaajamäärämme on tällä hetkellä sisältäen
kiekkokoulun noin 210 henkilöä. Joukkueita/peliryhmiä oli kaudella 2020-2021
yhdeksässä eri ikäluokassa yhteensä 13. Joukkueiden määrä kasvaa yhdellä
joukkueella kaudella 2021-2022, koska 2013 syntyneet aloittavat syksyllä
joukkuetoiminnan. Sitä kautta tulee yksi joukkue lisää ja kaksi peliryhmää. Viime
kauden tapaan Kiekkohait osallistuu myös tulevalla kaudella Jääkiekkoliiton Leijonakiekkokouluun. Osallistujamääräksi tavoittelemme tulevalla kaudella 70 lasta kiekkoja luistelukoulussa. Edellinen kausi keräsi n. 50 kiekkokoululaista. Lisäämme
toimintaamme myös uudet ryhmät Easy Hockey ja Special Hockey nimellä, jotka on
tarkoitettu eri kohderyhmille.
Tavoitteena on jatkaa toiminnan kehittämistä laadukkaaksi mikä edellyttää jatkuvaa
organisaation kehittämistä, valmentajien kouluttamista ja koulutuksien päivitystä,
seuran markkinointia sekä seuran omistaman HaiParkin kehitystä osaksi joukkueiden
päivittäistä arkea. HaiPark antaa loistavan mahdollisuuden harjoitella säältä suojassa
läpi talven. HaiParkia kehitetään koko ajan myös muiden urheilupuistoa käyttävien
käyttöön kuin, että se olisi vain Kiekkohaitten käyttöä varten.
Seuran johto ja organisaatio
Seuran kevätkokous valitsee keväällä seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen
puheenjohtajan, sekä muut hallituksen jäsenet. Seurassa ei ole ollut päätoimisia
työntekijöitä. Ainoastaan kolme osa-aikaista työntekijä HaiParkissa. Tätä tilannetta
tarkastetaan kausittain työ ja toimintamallin mukaisesti. Seuran juniori- ja
valmennuspäällikkö eivät ole päätoimisia vaan tekevät työtään oman työn ohella.
Tapahtumat
Toimintakaudella jokaisella joukkueella on noin 70 - 180 tapahtumaa. Kotiturnauksia
on yksi per ikäluokka. Kesäleiri Salo Hockey Camp on suunnitteilla kesäkuulle.
Talvikauden aikana koulujen lomaviikoilla järjestämme 1-2 päivän kestäviä leiripäiviä.
Varsinainen jääharjoittelu sijoittuu ajalle 2.8.2021- 18.4.2022.
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Joukkueet pitävät kauden aikana 2-3 vanhempainiltaa sekä erilaisia joukkueiltoja.
Vanhempainilloissa on läsnä tarvittaessa valmennuspäällikkö. Pyynnöstä myös joku
muu seuran edustaja voi osallistua vanhempainiltoihin.
Valmentajat kokoontuvat 3-4 kertaa kaudessa valmennuspäällikön johdolla. Myös
joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja kioskivastaavat kokoontuvat tarpeen mukaan
omina ryhminään.
Tulevalla kaudella järjestämme yhteistyössä toisen asteen opiskelijoille sekä
yläkoulun opiskelijoille lajitaito harjoitukset. Lajitaito järjestetään keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 08:15-09:15.
Osallistumme myös tulevaisuudessa Salon kaupungin järjestämään Lataa Liikettä
projektiin tarkoituksena saada salolaiset lapset ja nuoret liikkumaan enemmän.

Oheis- ja kesäharjoittelu
Ns. kesäkauden jäät 2021 jatkuvat joukkueille touko-heinäkuun ajan SSO-hallissa
rajoitusten sallimissa rajoissa. Kesäharjoituspaikaksi varataan tilaa myös
jäähallien ympäristöstä esim. uutta juoksusuoraa. Joukkueet käyttävät
talvikaudella lisäksi oheisharjoittelussa Salon kaupungin koulujen saleja sekä
omaa HaiParkia.
Talous
➢ Seuran talous hoidetaan mm. seuramaksulla, loma-aikoihin sijoittuviin
leiripäivä – ja kesäleirituotolla, erillisillä projekteilla, pelitapahtumien ja
seurakalenterin tuotolla, Haiparkin myynnistä sekä pelikioskista ja
pääsylippuista satavalla tuotolla sekä mainos, talkoo - ja sponsoritulon
avulla.
➢ Joukkueiden talous hoidetaan mm. pelaajilta perittävillä
kuukausimaksuilla, seurakalenterituotolla sekä talkoo- ja sponsorituoton
avulla.
➢ Toiminta tapahtuu tulosvastuullisin yksiköin joukkueittain ja toiminnan
pohjana on joukkueiden oma sekä seuran talousarvio.
➢ Pyrimme toteuttamaan syksyn aikana vuoden 2022 kalenterin.
Kehitämme kalenteria aikaisempien kalenterien pohjalta.

Joukkueet
➢ Seuralla on edustus joukkue, joka pelaa 3 divisioonassa. Joukkue koostuu
sekä salolaisista että turkulaisista pelaajista.
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➢ Seuralla on juniorijoukkueet: U19-nuorista luistelukouluun.
➢ Joukkueilla on yksilöidyt talousarvio- ja toimintasuunnitelmat.
➢ Ennen kauden alkua on jokaisen joukkueen vastuuvalmentajan kanssa
tehty valmentajasopimus valmennuspäällikön toimesta.
➢ Edustusjoukkueen valmentajasopimukset laativat valmennuspäällikkö ja
puheenjohtaja yhdessä.

Vanhempien, joukkueiden ja seuran välisen yhteistyön kehittäminen
➢ Tiedotustoimintaa kehitetään entisestään ja seura jatkaa Coach Tools
ohjelmiston käyttöä osalla joukkueista valmennuksen tukena.
➢ Joukkueiden ja vanhempien yhteistyötä pyritään kehittämään yhteistyötä
lisäämällä ja yhteisillä tilaisuuksilla.
➢ Käytettyjen varusteiden kierrättämisessä tulevalla kaudella pyrimme
jatkamaan seuran FB ryhmän avulla ja järjestämällä seuran sisällä
varustekirppis päiviä.
Jäsenyys
➢ Salon Kiekkohait ry. on Suomen Jääkiekkoliiton jäsen.
Jäsenhankinta Salon Kiekkohait ry.
➢ Jatketaan jäsenhankintaohjelman kehittämistä, jolla aikuisjäsenten määrä
saadaan nousuun. Nykyinen jäsenmäärä on n. 150 henkilöä.
Seurayhteistyö
➢ Salon Kiekkohait ry. jatkaa ja kehittää jo alkanutta Jääkiekkoliiton ajamaa
sateenvarjotoimintamallia myös tulevalla kaudella osana TPS
Juniorijääkiekko ry:n sateenvarjotoimintaa.
➢ Yhteisellä sopimuksella pyritään rakentamaan oman tasoista
pelaajapolkua kilpakiekkoon asti tai ainakin liikunnallinen elämäntapa
harrastekiekon parissa. Sopimuksella turvataan myös seurojen aktiivinen
toiminta ja toiminnan kehittäminen omilla paikkakunnilla.
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