TOIMINTASUUNNITELMA 1.5.2022 - 30.4.2023
1. Yleistä
Sisu Hockey Hämeenlinna ry on Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) jäsenseura, jonka toiminnassa
noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton strategiaa.
Seuramme päätavoitteita ovat tällä hetkellä jääkiekon harrastajamäärien kasvattaminen sekä
toiminnan laadun jatkuva kehittäminen. Nämä molemmat ovat perusedellytyksiä junioritoiminnalle
sekä seuran elinvoimaisuudelle.
Panostamme tällä hetkellä seurassamme suuresti kilpapolun ohella myös harrastepuoleen.
Meidän mielestä jääkiekkoa tulee olla mahdollisuus harrastaa myös ilman kilpailullisia tavoitteita.
Tahtomme on madaltaa aloituskynnystä tarjoamalla kevyempiä vaihtoehtoja erilaisille harrastajille.
Sisu Hockeyn tarkoituksena on edistää juniorijääkiekkoa seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa ja osallistua jääkiekkotoimintaan ja siihen
liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Tavoitteena on laadukkaan harjoittelun ja pelaamisen ohella huolehtia siitä, että
harrastuskustannukset juniorijoukkueissa pysyvät kohtuullisina ja että toiminta on myönteistä ja
kannustavaa. Toiminnassa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton junioritoiminnan sääntöjä, ohjeita
ja suosituksia. Sisun Hockeyn harjoitukset ja ottelut pelataan Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n
halleissa, pääosin Jääurheilukeskus Hakiolla.
Sisu Hockey on tehnyt SJL Sateenvarjoseurasopimuksen HPK:n kanssa. Sateenvarjoseurojen
yhteisenä tavoitteena on tarjota mahdollisuus nuorille harrastaa jääkiekkoa kullekin sopivalla
tasolla ja tarjota eteenpäin pyrkiville, kyvykkäille ja motivoituneille pelaajille mahdollisuus HPK
pelaajapolulla huipulle tähtäävässä kilpaurheilutoiminnassa.
Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueet seitsämässä eri ikäluokassa (U8, U9, U10, U11,
U13, U15, U22).
Lisäksi seurassa toimi Leijona kiekkokoulu 2013-2018 syntyneille, aikuisten harrasteryhmä sekä
Easy Hockey liikuntalukkari. Kaudella 2021-22 aloitti toiminnan Aikuisten Kiekkokoulu (AKK), jonka
toimintaa pyritään jatkamaan tulevalla kaudella.
Tavoitteena on tarjota jääkiekkotoimintaa mahdollisimman monelle eri ikäryhmälle.
2. Tavoitteet jääkiekkotoiminnan lisäksi
1. Saada toimintaan mukaan enemmän harrastajia kehittämällä toimintaa
2. Kehittää seuran taloutta edelleen uusilla varainhankitatempauksilla
3. Kehittää ja vakiinnuttaa seuran toimintatapoja, jotka helpottavat niin seuran kuin
joukkueidenkin toimintaa sekä vapaaehtoisten toimijoiden työtä.
4. Vakiinnuttaa seuran kannatustuotteet
5. Järjestää seuran yhteinen kesäleiri 2022 ja 2023
6. Panostaa seuran sisäiseen yhteistyöhön joukkueiden välillä ja luoda ”Sisua Kiekkoon”.

3. Joukkueet ja toimihenkilöt 2022-2023

Sisun joukkueissa pelaa yhteensä noin 190 junioripelaajaa ja 25 aikuisharrastajaa. Joukkueiden
valmennus- ja huoltotiimit sekä johtoryhmät mukaan lukien Sisun toiminnassa oli aktiivisesti
mukana noin 220 jääkiekon harrastajaa.
4. Koulutus ja valmennus
Joukkueiden jääharjoittelukausi kestää elo-syyskuusta huhti- tai toukokuun loppuun riippuen
joukkueesta. Joukkueet voivat järjestää kesäharjoittelua. Harjoittelumäärissä pyritään
noudattamaan Suomen Jääkiekkoliiton ohjeita eri ikäryhmille.
Osallistutaan Suomen Jääkiekkoliiton tarjoamaan Tutor-valmennukseen sekä HPK yhteistyön
kautta tarjottavaan taitovalmennukseen.
Sisun maalivahtivalmentajana toimii Juuso Huovinen.
Joukkueenjohtajat osallistuvat Jääkiekkoliiton Hämeen alueen järjestämään
joukkueenjohtajakoulutukseen ja TiTu-koulutukseen.
Jääkiekkoliiton Hämeen alueen Kiekkokoulu-rehtoreiden ja vastuuvalmentajien koulutukseen
osallistuu seuran edustaja.

5. Rekrytointi ja lajin markkinointi
Leijona kiekkokoulu toimii syyskuun alusta maaliskuun loppuun kaksi kertaa viikossa. Kiekkokoulu
toimi tärkeänä väylänä vasta-alkajilla ja pienemmillä junioreilla kohti joukkuetoimintaa.
Kiekkokoulussa järjestetään otteluita ja kaveritapahtumia, jolloin jäälle sai tuoda mukaan omia
kavereitaan.
Seura mainostaa joukkuetoimintaa ja kiekkokoulua touko- ja elokuussa 2022 sekä tammikuussa
2023 eri medioissa. Sisun joukkueiden otteluista laaditaan selostuksia kuvien kera seuran
Facebook-sivuille, seuran nettisivuille, Hämeen Sanomien Junnut-verkkosivustolle ja muulle
medialle.

6. Huolto ja varusteet
Seuran huoltajille järjestetään kauden aikana koulutusta teroituskoneiden käytöstä. Kouluttajana
toimi seuran huoltopäällikkö Riku Rantakari. Seuralla on kolme teroituskonetta. Seura vuokraa
Liikuntahalliyhtiöltä neljää varustekoppia Jääliikuntakeskus Hakiolta.
Seura hankkii uusia pelipaitoja ja -sukkia tarpeen mukaan sekä maalivahdin varusteita nuorimpien
pelaajien lainakäyttöön. Seura pyrkii tukemaa vähävaraisia perheitä varustehankinnoissa sekä
muita Sportia yhteistyön kautta.
7. Tiedotus
Tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti www-sivujen, WhatsApp-ryhmien ja Facebookin kautta.
Kaikilla joukkueilla oli käytössään ilmainen Nimenhuuto-palvelu joukkueen sisäiseen
tiedottamiseen.
Seura järjestää syksyn ensimmäiset vanhempainkokoukset nuorimmille joukkueille ja auttaa
joukkueiden kauden aloituksessa.
8. Hallinto
Seuran hallinnosta vastaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seuralla ei ole palkattua
henkilökuntaa.
9. Talous
Toiminnan kulut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina niin seuran toiminnan kuin
joukkueiden toiminnan osalta. Seura tuottaa keskitetysti välttämättömät toimintaedellytykset, kuten
säilytystilat, teroituskoneen, vakuutukset, sarjamaksut, harjoituspaidat, peliasut ja mv-varusteet.
Joukkueet vastaavat muista kuluista.
Seuran joukkueilta keräämä kausimaksu lasketaan pelaajakohtaisesti ja se vaihtelee pelaajien iän
mukaan. Sisun Leijona-kiekkokoulu on seuran omaa toimintaa.
Seuralla on suunnitelma vähävaraisten perheiden tukemiseen: pelaajamaksut pidetään
kohtuullisina, sisaralennukset, varusteiden kierrätys ja SJL:n rahastoista haettava taloudellinen
tuki.
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