
VIRTAIN KIEKKO-KARHUT RY  HANKESUUNNITELMA 
 
KIEKKO-KARHUT ry: hallittu muutos organisaatioon 

 
 
HANKKEEN TOTEUTUS 
 

Hankkeen toteutusaika 1.8.2008 - 31.12.2008 
 
TOIMIJA 

Virtain Kiekko-Karhut ry on paikallinen urheiluseura, joka on toiminut 13 vuotta virto-
laisen jääurheiluharrastuksen edistämiseksi. Jääkiekko on suurin toimintamuoto. Täl-
lä hetkellä joukkueita on 10, jotka kattavat kaikki ikäluokat 6 - 60 v. Jäseniä yhdistyk-
sellä on 290. Kiekko-Karhut on Virtain suurin vapaaehtoista nuorisokasvatustyötä te-
kevä järjestö. Jääurheilun lisäksi Kiekko-Karhut on tehnyt vuokrasopimuksen Virtain 
kaupungin kanssa Pukkivuoren laskettelukeskuksen hoitamisesta vuoden 2009 ke-
sään saakka. 
 
Virtain Kiekko-Karhut ja Virtain Jäähalli Oy ovat tehneet aiesopimuksen, joka koskee 
jääajan myyntiä (sopimus ohessa). Tämän perusteella Kiekko-Karhuilla on mahdolli-
suus saada taloudellisia lisäansioita ja tarjota kaikelle kansalle jääaikaa ja tapahtu-
mia.  
 

HANKKEEN MÄÄRITTELY 
 
Yhteiskunnallinen tausta ja tarve 

 
Monipuolisella jääurheilulla on Suomessa pitkät perinteet. Ulkokentillä on omatoimi-
sesti ja ohjatusti pelattu jääkiekkoa ja -palloa, harrastettu taitoluistelua, välitunti- ja 
vapaa-ajan liikuntaa koko perheen kanssa. Nykypäivänä on havaittavissa, että yksi-
löiden kiinnittyminen liikunta- ja urheiluseuran toimintaan on voimakkaasti muuttu-
massa löyhemmäksi. Sitoutumista toimintaan kuvataan asiakkuudeksi, jolloin urhei-
luseuroista haetaan yhä useammin palvelua 
 
Virroilla on v. 1998 rakennettu hyvin toimiva jäähalli, joka toimii osakeyhtiömuotoise-
na. Virtain kaupungilla on hallissa osake-enemmistö. Hallia ei kuitenkaan käytetä 
yleisenä kunnallisena liikuntapaikkana. Tieto jäähallin käyttömahdollisuuksista moni-
puolisena omaehtoisena liikuntapaikkana ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on 
tehtävä työtä. Jäähallit ovat yleistyttyään olleet jääurheiluseurojen harjoituspaikkoja 
ja niissä on ollut hyvin vähän tarjontaa seuraan kuulumattomille. 
 
Järjestäytynyt liikuntatoiminta on aina ollut tärkeässä roolissa suomalaisen liikunta-
kulttuurin ylläpitäjänä. Tulevaisuudessa järjestäytyneellä liikuntatoiminnalla (kolmas 
sektori) on entistä suurempi rooli omalla osa-alueellaan palvelun tuottajana. Oma-
toimisen jääliikunnan vähetessä on jääurheilua tarjoavien seurojen mahdollisuus ke-
hittää toimintojaan, varmistaen siten jääurheilun säilymisen omaehtoisena, kuntoa 
kohottavana, yhteistoimintaa ja yleistä viihtyisyyttä lisäävänä harrastuksena.  
 
Liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa pidetään positiivisena toimintana. Erityisesti 
arvostetaan urheilun roolia nuorisokasvattajana. Liikuntaseurojen ajatellaan toimin-
nallaan levittävän nuorten keskuudessa positiivisia ja hyväksi katsottuja elämänarvo-
ja. Yleisesti liikunta mielletään ”hyvänä” vastapainona nuorisoa uhkaavalle ”pahalle”, 
joka ilmenee fyysisenä passiivisuutena television ja tietokoneiden äärellä muusta 
negatiiviseksi mielletystä toiminnasta ”pahanteosta” puhumattakaan. 
 

 
 
 



Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä mahdollisuuksia Virtain Kiekko-Karhuilla olisi 
palkata osa-aikainen työntekijä toiminnanjohtajaksi ja/tai valmennuspäälliköksi. 
Hankkeen aikana myös selvitetään toimenkuviin kuuluvat tehtävät. 
 
Lisäksi luodaan uusia toimintamalleja Virtain ja lähialueen nuorille jääurheilun 
harrastamiseen ja sitä kautta Virroilla viihtymisen parantamiseen. Selvitetään yhteis-
työmahdollisuudet jääurheilupainotteisten rippikoulujen, taitoluistelukoulun ja curling-
toiminnan järjestämiseen. 
 

Toimenpidekuvaus 
 

Palkataan kokoaikainen työntekijä, joka: 
 Laatii toimenkuvat toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle.  
 Selvittää, miten työtekijöiden palkkaukseen vaadittava rahoitus olisi järjestettä-

vissä. 
 Selvittää, mitkä toimet seurassa hoidetaan tulevaisuudessa vapaaehtoisvoimin 

(mm joukkuejohtajille), ja mikä kuuluu palkattujen työntekijöiden tehtäviin. 
 Yleisölle avoimien tapahtumien suunnittelu ja organisointi 
 Jääajan markkinointi seuran ulkopuolisille käyttäjille 

 
Hankkeessa kilpailutetaan taitoluistelukoulun ja curling-toiminnan järjestäminen lähi-
kuntien palvelutarjoajien kesken. 
Järjestetään kaikelle yleisölle avoimia tapahtumia ja yleisöluistelua. 
 
Jääurheilupainotteisen rippikoulutoiminnan järjestämisestä käydään neuvottelut Nuo-
risokeskus Marttisen ja lähiseudun seurakuntien kanssa. 
 

Hallinnointi ja hankkeessa tarvittavat henkilöstöresurssit 
 

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Virtain Kiekko-karhut ry. Hankkeen vetäjänä toimii 
projektityöntekijäksi palkattava henkilö. Projektityöntekijä vastaa hankkeen etenemi-
sestä suunnitellussa aikataulussa, tiedottaa ja raportoi sen edistymisestä ja hoitaa 
hankkeeseen liittyviä käytännön asioita. Hankkeen kirjanpidon, laskutuksen ja mak-
satuksen hoitaa Kiekko-karhut ry.n normaalin toiminnan ostopalveluna ostama tili-
toimisto.  

 
Ostopalvelut 

Ostopalveluna kirjataan hankkeeseen kohdistuva osuus kirjanpidosta. 
 
 
 
 
 
 



BUDJETTI 
 
Kustannusarvio  1.8.2008 – 31.12.2008 

 
Palkat ja sivukulut 
Palkat ja palkkiot, henkilöstösivukulut 13 000,00 
2000 e / x 5 kk. sivukulukerroin 1,3    
Ostopalvelut 500,00   
Matkakulut 200,00 
Vuokrat (toimistotila 5 kk x 100 e/kk)   500,00 
Toimistokulut  250,00    
Muut menot       100,00   
YHTEENSÄ 14 550,00 
         

Rahoitus 
 Te-keskus, esiselvityshanke rahoitus 90% 13 095,00 
 Virtain Kiekko-Karhut ry 
  Rahallinen osuus    1 455,00 
 YHTEENSÄ  14 550,00 

 
 
Hankkeesta antavat lisätietoa: 
 
Piritta Lavi    Petri Sammalisto 
Sihteeri / taloudenhoitaja   puheenjohtaja 
Virtain Kiekko-Karhut ry   Virtain Kiekko-karhut ry 
p. 040 705 6025   p. 050 586 5332  
piritta.lavi@virtolainen.com  petri.sammalisto@metso.mhy.fi   
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