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TOIMINTA-AJATUS
• Seuran sääntöjen mukaisesti Etelä-Vantaan Urheilijat ry:n tavoitteena on edistää
liikuntaharrastusta ja -kasvatusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä
toimimaan seuran tavoitteen hyväksi sekä työskennellä oikean urheiluhengen juurruttamiseksi
jäsenistöönsä.
• Seurassa kehitetään toimintaa Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelman mukaisesti.
• Seura on sitoutunut noudattamaan Suomen Jääkiekkoliiton Kunnioita Peliä -ohjelmaa sekä
edistämään Väestöliiton Et ole yksin -hankkeen mukaisesti jokaisen oikeutta nauttia urheilusta
turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.
• Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä.
• Seuraa kehitetään strategian mukaisesti ja keskiössä ovat harrastajamäärien turvaaminen,
seuratoiminnan laatu ja olosuhteiden kehittäminen.

VISIO JA ARVOT
• Visio ja arvot ohjaavat seuran toimintaa.
• VISIO – Seuran tavoitteena on olla jääkiekossa erinomainen kasvattajaseura, jossa lapset, nuoret
ja aikuiset sekä seuratoimijat viihtyvät. Haluamme, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy
sopiva tapa harrastaa ja hankkia elämyksiä jääkiekon parissa. Urheilutoiminnalla haluamme
kasvattaa pelaajat monipuoliseen urheilullisuuteen innostavassa EVU-hengessä. EVUn
jääkiekkotoiminta luo edellytykset yksilöiden pelaajalähtöiselle kehittymiselle laadukkaalla
harraste- ja kilpailutoiminnalla. Urheilu keskiössä. EVU kasvattaa joukkuepelaajia yksilön tarpeet
huomioiden.
• ARVOT – kunnioitus, urheilullisuus, innostuneisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus

EVU KAUDELLA 2020-2021
•

EVU on aktiivinen lähes 700 jäsenen jääkiekkoseura.

•

Seurassa on 28 pelijoukkuetta ikäluokissa U8 – U22 sekä miesten joukkueet Bulldogs ja Ukot.

•

EVU järjestää luistelukoulun 3-6-vuotiaille tytöille ja pojille sekä Leijonakiekkokoulun 4-8-vuotiaille tytöille ja pojille.
Leijonakiekkokoulussa on kaksi ryhmää. Luistelukoulu ja Leijonakiekkokoulu tavoittavat vuosittain noin 120 lasta.

•

Leijonakiekkokoulun pelaajista muodostetaan EVU U8 (2014) joukkue kevätkaudella 2021.

•

EVU Hoki harrastekiekko on 9-17-vuotiaille tytöille ja pojille tarkoitettua matalankynnyksen toimintaa, jossa harjoitellaan
kerran viikossa luistelun ja jääkiekon alkeita sekä pelataan. EVU Hokissa aloittaa uusi ryhmä 14-17-vuotiaille pojille.

•

EVUn tyttökiekkoilijoilla on oma vuoro kerran viikossa, jossa tytöt voivat harrastaa jääkiekkoa poikajoukkueen lisäksi. EVU
järjestää toiminnan yhdessä Ringette Walapais ry:n kanssa.

•

Naisille järjestetään kauden aikana aikuisten kiekkokoulu tyttöjen vuoron yhteydessä. EVU on mukana Olympiakomitean
ja Jääkiekkoliiton aikuisliikunnan kehittämisprojektissa, jossa ideana on kehittää konsepti aikuisten kiekkokoululle.

•

Pipolätkävuoro järjestetään miehille kerran viikossa.

EVUN JOUKKUEET JA RYHMÄT 2020-2021

ERITYISHARJOITTELU
• Urhea-toimintaa järjestetään yläkouluikäisille sisältäen aamujää- ja fysiikkaharjoitustoiminnan.
Seuran valmennuspäällikkö ja taitovalmentaja koordinoivat Urhea-toimintaa.
• Maalivahtijäätoimintaa järjestetään U11-U14-ikäluokan maalivahdeille. Seuran
maalivahtivalmentaja johtaa ja koordinoi seuran maalivahtivalmennusta ja vastaa koulutuksista.
• Luisteluvalmennusta täydennetään ostopalveluna ja tarjotaan U11-U14-ikäluokille.
• Iltapäiväjäätoiminta tarjoaa mahdollisuuden pienpeleihin kolmesti viikossa.
• Talenttijäitä järjestetään kauden aikana jääresurssien salliessa.
• Monipuolisen oheisharjoittelun tukemiseen joukkueille on haettu salivuoroja Vantaan
kaupungilta.
• Oheisharjoittelussa hyödynnetään lisäksi monipuolisia oheisharjoittelutiloja jäähallin
ympäristössä.

TAPAHTUMAT KAUDELLA 2020-2021
• Leirit:
• Kesän kiekkoleiri järjestetään 8.6.-12.6.2020 (korona-rajoitukset).
• Joukkueiden aloitusleirit pidetään elokuussa.
• Yhteistyöseurojen organisoima hiihtolomaleiri järjestetään helmikuussa.
• Turnaukset:
• Aktia Kultakiekko-turnaus pelataan 21-23.8.2020, turnauksen järjestää ikäluokka 2008
• Aktia Hopeakiekko-turnauksia järjestetään kauden aikana kaksi; joulukuussa ja huhtikuussa
• I Aktia Hopeakiekko-turnaus pelataan 13.12.2020, turnauksen järjestää ikäluokat 2011 ja 2012
• II Aktia Hopeakiekko-turnaus pelataan 16.-18.4.2021, turnauksen järjestää ikäluokka 2010
• Jäärieha pidetään 6.2.2021, jääriehan järjestää ikäluokka 2013 ja seura yhteistyössä
• Lisäksi seura osallistuu lähialueen tapahtumiin, mm.
• Ylästö-päivä (29.8.2020), School Action Day (23.9.2020)
• Nuorten harrastemessut (18.4.2021), Lasten ja nuorten Olympialaiset (5/2021)
• Hyväntekeväisyystapahtuma toukokuussa 2021

SEURAYHTEISTYÖ
•

•

Jokerit yhteistyössä on mukana 10 seuraa (Jokerit, Viikingit, Hunters, LJK, K-Vantaa Itä, K-Vantaa Juniorit,
Pita/OKK, Kurra, EVU, Icehearts)
• Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
• Tapahtumat joukkueille ja pelaajille
• Linjaus pelaajasiirtoihin
Taitovalmennus yhteistyö
•

•

•
•

Taitovalmentajan vastuulla EVU, Kiekko-Vantaa Itä, Kiekko-Vantaa Juniorit, Kurra ja PiTa (ikäluokat U13-U14)

Vantaalainen yhteistyö EVU, K-Vantaa Itä, K-Vantaan juniorit ja edustus
• Tavoitteena on kehittää vantaalaista jääkiekkoa ja jääkiekon harrastusmahdollisuuksia.
• Yhteinen harrastekoordinaattori
Tyttöjen vuoro yhdessä Ringette Walapaisin kanssa
Edistetään yhteistyötä vantaalaisten seurojen kesken ja ylläpidetään hyviä suhteita Suomen Jääkiekkoliittoon,
Vantaan kaupunkiin ja muihin paikallisiin toimijoihin

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
• Seuran toimihenkilöillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja osallistua Jääkiekkoliiton ja
yhteistyöseurojen sekä seuran sisäisiin koulutuksiin. Koulutuksia järjestetään kaikille
toimihenkilöryhmille. Osa koulutuksista on suunnattu myös vanhemmille, mm. ravintoluento.
• Valmentajille järjestetään valmentajakerhotoimintaa valmennuspäällikön ja taitovalmentajan
johdolla. Lisäksi toiminnanjohtajan johdolla pidetään jojo- ja rahurikokouksia.
• Tavoitteena on lisätä tietoisuutta seuran yhteisistä toimintaperiaatteista, vahvistaa
valmennusosaamista ja yhtenäisen valmennuskulttuurin kehittämistä.
• Osaamisen kehittämisellä lisätään laadukasta seuratoimintaa.

HALLINTO
• Seuran toimintaa johtaa sääntöjen mukaisesti keväällä vaalikokouksessa valittava hallitus, joka kokoontuu keskimäärin kerran
kuukaudessa. Valmennuspäällikkö osallistuu seuran valmentajien edustajana hallituksen kokouksiin.
• Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö sekä taitovalmentaja, jonka työpanos jakautuu sopimuksen
mukaisesti yhteistyöseurojen Kiekko-Vantaa Itä, Kiekko-Vantaa Juniorit, Kurra ja PiTa/OKK kesken. Lisäksi seurassa työskentelee
harrastekoordinaattori, joka on yhteinen Kiekko-Vantaa Idän kanssa. Palkkaukseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
kaksivuotiseen hankkeeseen. Palkatuille työntekijöille ja hallituksen jäsenille on määritelty vastuualueet.
• Lisäksi seurassa toimii maalivahtivalmentaja sekä valmentajia, jotka vastaavat seuratoimintojen valmennustehtävistä.
• Jokaisella seuran ikäkausijoukkueella on lisäksi omat toimihenkilöt.
• Seuran viralliset sääntömääräiset kokoukset pidetään elo-syyskuussa ja huhti-toukokuussa.
• Joukkueiden on järjestettävä kauden aikana vähintään kaksi vanhempainkokousta; yksi elo-syyskuussa ja toinen huhti-toukokuussa.
• Seura ottaa käyttöön (1.6.2020 alkaen) toimihenkilöitä koskevan rikostaustaselvityksen. Seurassa työsuhteessa sekä luottamus- ja
toimihenkilötehtävissä toimivan tulee toimittaa seuralle selvitys rikostaustastaan. Tämän tarkoituksena on toimia vastuullisesti ja
ennalta ehkäistä riskejä sekä lisätä seuran jäsenten turvallista harrastamista.

TALOUS
• Seuran taloushallinnon hoidossa hyödynnetään sähköisiä ja nykyaikaisia taloushallinnon
järjestelmiä, jotka mahdollistavat ajantasaisen ja läpinäkyvän talouden hoidon.
• Taloutta seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa.
• Joukkueet laativat omat budjetit seuran antamien budjetointiohjeiden mukaisesti. Joukkueiden
tulot muodostuvat pelaajilta kerättävistä kuukausimaksuista ja joukkueiden tekemästä
varainhankinnasta. Budjetin suurin kuluerä ovat jäävuoroista koituvat kustannukset.
• Seurassa otetaan käyttöön yhden pankkitilin malli, joka selkeyttää ja tehostaa seuran
taloudenhoitoa ja vähentää huomattavasti seuran sisäistä laskuttamista.

• Seurassa on perustettu tili vähävaraisten lasten ja nuorten tukemista varten.

VIESTINTÄ
• Seurassa on käytössä Jopox-toiminnanohjausjärjestelmä, jota käytetään jäsenrekisterin lisäksi
seuran sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Seuran nettisivuja ylläpidetään seuran edustajan ja
joukkueiden vastuuhenkilöiden toimesta. Seuran viralliset tiedotteet julkaistaan seuran pääsivulla.
• Seura vaikuttaa myös sosiaalisessa mediassa ja käytössä on Facebook- ja Instagram-tilit, joiden
kautta pyritään saavuttamaan eri kohderyhmät.
• Joukkueilla on käytössä omia sosiaalisen median kanavia, joiden kautta saa tietoa joukkueiden
toiminnasta.
• Viestinnässä käytetään myös Whatsap-ryhmiä.
• Kauden aikana julkaistaan kausijulkaisu EVU-Sanomat, jonka rinnalla tiedotetaan myös sähköisesti.
• Tavoitteena on antaa avoin ja riittävä kuva seuran toiminnasta jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
• Seurassa pyritään yhtenäiseen ilmeeseen, jota edistetään viestinnällisin keinoin.

OLOSUHTEET
•
•
•
•
•

Seuran toimintaa järjestetään tulevalla kaudella Myyrmäen ja Konalan jäähalleissa.
Myyrmäessä on käytössä kaksi kaukaloa, oheisharjoittelutila sekä kokoustilat.
Myyrmäen liikunta- ja urheilupuisto mahdollistaa monipuolisen oheisharjoittelun ulkona.
Salivuoroja on haettu Vantaan kaupungilta tukemaan monipuolista harjoittelua kauden aikana.
Vantaan jääresurssit ovat valtakunnallisella tasolla niukimmat suhteutettuna asukasmäärään.
Toiminnan laajentaminen ja harrastajamäärien lisääminen on mahdollista vain jään käytön
tehostamisella ja jääajan lisäämisellä.
• Tulevalla kaudella seura ostaa lisäjäätä Konalan jäähallista, joka mahdollistaa seuratoiminnan
laajentamisen.
• Seuran käytössä ollut yläjää poistuu käytöstä, joka niukentaa jääresurssia.
• Seura on aktiivisesti mukana vantaalaisten jääurheiluseurojen muodostamassa työryhmässä,
jonka tavoitteena on kehittää jääurheilun olosuhteita Vantaalla ja edistää jäähallihanketta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
• Aktia
•
•
•
•

•
•
•
•

Avustus Aktia -säätiöltä
Seuran pankkitilit Aktiassa
Mainos pelipaidassa
Nimikkoturnaukset Aktia Kultakiekko ja Aktia Hopeakiekko

Ykkösurheilu ja CCM - Asuste- ja varustesopimus kausiksi 2019-2020 ja 2020-2021
Karretrade - Pelipaidat ja fanituotteet
Wanda’s - Yhteistyö tilaisuuksien järjestämisessä ja jäsenedut
Vantaan liikuntapalvelut
• Toiminta-avustus, jäätuki ja harrasteliikunnan ohjaajatuki
• Urhea-toiminta yläkoululaisille, päiväkoti- ja kouluyhteistyö
• Avoin harrastekiekko- ja luistelukoulutoiminta

KEHITTÄMISKOHTEET KAUDELLA 2020-2021
• Seuran toimintaa kehitetään strategian painopisteiden mukaisesti. Palautetta kerätään säännöllisesti erilaisten kyselyjen avulla ja
osallistetaan jäsenistöä seuran kehittämiseen.
• Tavoitteena seuratoiminnan laatu, harrastajamäärien turvaaminen ja olosuhteiden kehittäminen
1. Seuratoiminnan laatu
• Valmennusosaamisen vahvistaminen – Valmentajakerhotoiminnan laajentaminen ja aktiivinen koulutuksiin osallistuminen
• Vastuullinen toiminta - Toimihenkilöitä koskevan rikostaustaselvityksen käyttöönotto
• Seuran kehittämistyö – Tähtiseura laatuohjelman auditointi
• Taloushallinnon kehittäminen edelleen – Yhden tilin malliin siirtyminen
2. Harrastajamäärien turvaaminen/kasvattaminen
• Tehokas jään käyttö - Luistelukoulun liittäminen Leijonakiekkokoulun yhteyteen
• Matalan kynnyksen toiminta – Uuden ryhmän perustaminen EVU Hoki -harrastekiekkoon
• Tyttökiekon kehittäminen – Tyttöjen oman vuoron jatkuminen ja pelitoiminnan kehittäminen
• Aikuiskiekon kehittäminen – Äideille/naisille aikuisten kiekkokoulu tyttöjen vuoron yhteydessä (OK:n ja SJL:n projekti)
3. Olosuhteiden kehittäminen
• Tehdä yhteistyötä vantaalaisten jääurheiluseurojen kanssa
• Edistää jääkiekon harrastusmahdollisuuksia ja olosuhteita Vantaalla

