Toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2019-2020

VISIO
JUNIORI-ÄSSÄT ON AMMATTIMAISESTI
TOIMIVA JA VETOVOIMAINEN LIIKUNTA- JA
KILPAURHEILUSEURA LAPSILLE JA
NUORILLE

MISSIO
TUEMME LASTEN JA NUORTEN KASVATUSTA
PORIN SEUDULLA URHEILULLISUUDEN,
LIIKUNNAN ILON JA TERVEELLISTEN
ELÄMÄNTAPOJEN KAUTTA

ARVOT
AVOIMUUS
OIKEUDENMUKAISUUS
SUUNNITELMALLISUUS
URHEILULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
HALLITUS 2019 - 2020
Jari Nokkonen, puheenjohtaja
Anne Kuparinen, varapuheenjohtaja
Arvo Tähtinen
Jarno Mäkelä
Timo Salonen
Tommi Kerttula
HENKILÖSTÖ
Jaakko Välimaa, valmennuspäällikkö
Juha Virtanen, junioripäällikkö
Jarkko Lehtinen, taitovalmentaja
Juha-Matti Kemppainen, valmentaja B -juniorit
Jukka Pelkonen, toiminnanjohtaja

Petri Valtala, oto -maalivahtivalmentaja

TALOUSARVIO 2019 - 2020
SEURATOIMINTA
TULOT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ
POISTOT
TULOS

BUDJETTI
2019-2020
484 000,00 €
- 482 000,00 €
- 1 700,00 €
300,00 €

JOUKKUEET
TULOT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ
TULOS

1 080 000,00 €
-1 080 000,00 €
0,00 €

KOKO SEURA
TULOT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ
POISTOT
TULOS

-

1 564 000,00 €
1 562 000,00 €
-1 700,00 €
300,00 €

SEURATOIMINTA
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Ässäyhteisön strategiatyö
OKM seuratukihankkeen toteutus
• Toimintakäsikirja
• Perehdyttämisaineisto seuran valmentajille ja toimihenkilöille
• Harrastamisen uusien tuotteiden käynnistäminen ja
liikuntapalveluiden tuottaminen
• Vapaaehtoisten johtaminen, sekä osaamisen ja yhteisöllisyyden
lisääminen.
Ässät ry laatuseuraprojekti
• Johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset, talous
ja olosuhteet.
Henkisen hyvinvoinnin työryhmä
Yhteistyökumppanuudet, avustusten haku ja varainhankinnan
toteutus, arpajaiset ja muut varainhankinnan tuotteet
Patajunnuareena oy:n ja Pataproduction oy:n toiminnan toteutus
Hyvän hallinto
• Johtamisen periaatteet, tuloskortit ja toimenkuvat, seura
numeroina , vuosikellot
Talouden tasapainottaminen
Viestintä ja aktiivinen palautteen kerääminen
Tilaisuudet, tapahtumat ja turnaukset

URHEILUTOIMINTA
Lasten kiekon innostumisvaihe ja seuran
harrastetuotteet, vastuuhenkilö Juha Virtanen
Aloitustuotteiden laadukkaan toiminnan toteutus ja
harrastajamäärän kasvattaminen.
• Leijonaliiga - F1 ikäluokan toiminta
• Patajunnuliiga
• Gigantti –luistelukoulu
• Tyttöjääkiekko – Red Strars ja luistelukoulu
Harrastejääkiekkotoiminnan kehittäminen
• Easy Hockey
• Special Hockey (erityislasten ja –nuorten harrastetoiminta)
Päiväkoti – ja kouluyhteistyö
• Luistelukoulut
• Lasten Liike –kerhotoiminnan toteutus
Seuraharrastamisen uudet tuotteet
• Liikuntaleikkikoulu
• Monipuolisen liikunnan Sporttikerho
• Aikuisten harrastamisen tuotteet ja Pori -liiga

URHEILUTOIMINTA
Lasten kiekon pelaamisen vaihe 9 – 14 –vuotiaat, vastuuhenkilö Jarkko
Lehtinen
Porin Ässien ja yhteistyöseurojen toiminnan kehittämien D-E ikävaiheessa
koulutusten, tapahtumien ja leirien avulla.
Yhteistyöseuratoiminnan toteutus (KJK, KuKi, LuKi, MJK, VaPS ja SoPa)
• Seurakäynnit n. 30 kpl
• Harjoittelun suunnitelmat
• Seurayhteistyöpäivä, koulutukset, tapahtumat
• Kouluyhteistyö
E-D ikäluokkien urheilutoiminnan linjaus, valmentajien koulutus ja kehittäminen
Urheiluyläkoulun valmennuksen toteutus
• Kuninkaanhaan urheiluyläkoulun valmennus kaksi aamua viikossa
• Vanhempainillat, valmentajatapaamiset,
Tehojäätoiminta
• D2 –F1 iltapäiväharjoittelu 3 krt / vko
• Omaehtoisen liikkumisen aktivointi
Seuran leiritoiminnan toteuttaminen koulujen loma-aikoina
• Tukevaisuusleirit
• Avausleirit elokuu
• Syysleirit
• Aikuisten kiekkoleiri ja kiekkokoulu

URHEILUTOIMINTA
Nuorten harjoittelun tehostumisvaihe 15 – 19 –vuotiaat,
vastuuhenkilö Jaakko Välimaa
Urheilijoiden ja joukkueiden valmennusprosessit ovat laadukkaat ja
toimintaympäristöt kansallisesti kilpailukykyisiä.
•

”Kilpaikäluokissa tuemme kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtäävien
urheilijoiden laadukkaan valmentautumisen edellytyksiä sekä olosuhteita ja
vahvistamme urheilu-uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämisen
toimenpiteitä.”

Avaintoimijoiden osaaminen on korkeatasoista.
•
”Tuemme ja parannamme ammattivalmennusta ja laadukkaan
valmentautumisen toimintaympäristöjen syntymistä. Osaamis -ja
resurssikartoitus”

Seurayhteisön yhteistyö on suunnitelmallista, saumatonta ja tavoitteellista,
johtaminen ja arvostus paranee.
•
”Urheilustrategian kirkastaminen HC / ry / = yhteinen menestyssuunitelma.
Kuka, mitä, kenen toimesta, millä resursseilla? Huolehditaan koordinoinnista
ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä. Viestimme tehokkaasti”
Arvioimme;
•
”Menestyspotentiaalisten urheilijoiden sekä talenttien määrää, Urheilijoiden
määrää huippuammattilaisliigoissa, parhaiden urheilijoiden ja joukkueiden
valmennusprosesseja, maajoukkue-edustuksia, valmennusjärjestelmän
kehittymistä, joukkueiden menestymistä, urheiluakatemian ja seuran
yhteistyön kehittymistä, avaintoimijoiden osaamista ja ammattivalmentajien
määrää ja arvostusta pelaajakehitystämme kohtaan.”

Avoimuus tarkoittaa
toiminnan
läpinäkyvyyttä
seuran joka tasolla.
Niin seuran hallinto,
valmennus, lapset ja
nuoret kuin heidän
vanhempansakin
voivat todeta:

”Olen rehellinen ja
pidän kiinni siitä, mitä
yhdessä on sovittu.”

Oikeudenmukaisuus,
tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus ovat
käsitteitä, jotka
liittyvät läheisesti
toisiinsa.
Valmennuksessa
opetusmenetelmiä ja
työtapoja voidaan
vaihdella lasten
yksilöllisten
kehitystasojen
edellyttämällä tavalla:

”Huolehdin, että
kaikki pääsevät
tasavertaisesti
osallistumaan
toimintaan sekä
harjoituksissa että
kilpailuissa. ”

Suunnitelmallisella
toiminnalla
varmistetaan
seuratoiminnan
jatkuvuus, luodaan
yrittämisen kautta
kehittymiselle
hedelmällinen
ilmapiiri ja
huomioidaan
henkilökohtainen
edistyminen:

”Luotan, että
säännöllisestä
harjoittelusta syntyy
näkyviä tuloksia.
Onnistuminen ja
epäonnistuminen
kuuluvat
kasvamiseen.”

Säännöllinen
elämänrytmi sekä
ravinto ja lepo
kuuluvat yhtä
kiinteästi urheilijaksi
kasvamiseen kuin
harjoittelukin.
Urheilullisuus
tarkoittaa
seurassamme
hyvinvointia,
kehittymistä ja
onnistumista
liikuntakasvatuksen
kautta. Lapset ja
nuoret oppivat
parhaiten itseään
vanhempien antaman
esimerkin kautta:

”Nukun riittävästi,
syön ja juon
terveellisesti, opin
liikkuvaksi, kasvan
liikunnan avulla”.

Yhteisöllisyydellä
tarkoitamme hyvän
joukkuehengen
rakentamista ja
tukemista kaikissa
tilanteissa:

”Arvostan itseäni ja
erilaisia
joukkuekavereita.
Pidän omalta
osaltani yllä reilua
meininkiä ja iloista
mieltä.”

