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Koovee ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 
1.5.2022–30.4.2023 

Toiminnanjohtajan tervehdys  

 
Monen lajin mestarin 93. toimintakausi käynnistyy 

jälleen poikkeuksellisten olojen keskellä. Juuri, 

kun koronapandemia näyttää laantumisen merk-

kejä ja tähän liittyviä rajoituksia on käytännössä 

katsoen purettu kokonaan, niin maailmanpoliitti-

nen tilanne näyttäytyy varsin epävakaana. Ajatuk-

semme ovat rauhanomaisten ratkaisujen pyrkimyk-

sissä sekä siinä, että miten Koovee voi omalla ole-

massaolollaan auttaa symbolisesti, toiminnallisesti 

sekä konkreettisesti niin paikallisesti kuin myös 

kansainvälisesti. 

 

Uskomme kuitenkin vakaasti siihen, että uusi-

normaali on alkamassa. Suunnittelemme innok-

kaasti uutta liikunta- ja urheilutoimintaa, näihin 

liittyviä tapahtumia sekä odotamme sellaista arkea, 

jolloin meidän ei viikoittain tarvitse vahvasti tul-

kita tulkintoja, ohjeistuksia tai määräyksiä siitä, 

että kuka saa harrastaa ja urheilla, ulkona vai sisällä 

ja niin edelleen. Kiitän jälleen kerran vilpittömästi 

henkilökuntaamme, jaostojemme aktiiveja sekä 

kaikkia kooveelaisia kärsivällisyydestä, jaksami-

sesta ja loppukädessä siitä, että olette kaikki omasta 

roolistanne katsoen pitäneet Monen lajin mestarin 

elinvoimaisena ja virkeänä.  

 

Toiminnanjohtajan näkökulmasta katsottuna uusi 

toimintakausi on jälleen kerran, ja kliseisesti todet-

tuna, mahdollisuuksia täynnä. Kooveen yhteisölli-

syys on niin merkittävä voimavara toiminnas-

samme, että jälleen kerran tämän voimavaran vaa-

liminen yhtenä keskeisempänä prioriteettinamme 

vahvistaa Kooveeta entisestään.  

 

Yhteisöllisyys on laaja käsite ja kokonaisuus, jota 

on tarkoituksenamme vaalia käynnistämällä Koo-

vee ry:ssä strategiatyö siten, että Kooveen lajijaos-

tojen kanssa on käynnistetty lajikohtaisten strategi-

oiden suunnittelu-, päivitys- ja ajankohtaistamis-

työ. Tavoitteenamme on saada koko Koovee ry:tä  

 

 

koskeva strategia päivitetyksi tämän toimintakau-

den aikana. Strategiassa on ydintavoitteenamme se,  

että löydämme yhteisiä, ja yhteistyöllä, saavutetta-

via tavoitteita osaksi liikunta- ja urheiluseuratoi-

mintamme arkea. 

 

Maltti on kuitenkin valttia. Yli kaksi vuotta kestä-

neen koronapandemia sosiaalinen, toiminnallinen 

ja taloudellinen aukko on valtava paikattavaksi. 

Lottovoittoja edellä mainittujen suhteen on tuskin 

tarjolla, mutta urheilutermein sanottuna ”tonttia on 

tarjolla”. Uskon vahvasti, että monipuolisena, ak-

tiivisena ja kehittyvänä organisaationa pystymme 

vastaamaan siihen kysyntään, jota ”uudennormaa-

lin” myötä meiltä myös odotetaan. Jo pelkästään 

etävalmennus ja -ohjaus (-palavereja unohtamatta) 

on tullut jäädäkseen osaksi Kooveeta. Seuraavana 

askeleena on hyödyntää näitä entistä tehokkaam-

min, monipuolisemmin sekä yhteisesti koko Koo-

veessa.  

 

Haluamme toimintakauden aikana luoda uutta ar-

voa Kooveessa, muistaen kuitenkin sen, että lii-

kunta- ja urheiluseuratoiminta on ydintehtävämme. 

Haluamme yhä edelleen kasvattaa kiinnostusta 

Kooveeta kohtaan sidosryhmäkumppanina kaikilla 

sen tasoilla. Yhtenä merkittävänä potentiaalina 

tässä on Tampereen jäähallin eli tutummin Haka-

metsän hyödyntäminen. Uutena arvonluonnin ele-

menttinä aiomme luoda Koovee ry:lle ympäristö-

ohjelma ja -suunnitelman. 

 

Toivotan kaikille Kooveen toimintaan osallistu-

ville jäsenille oikein antoisaa toimintakautta!   

 

Tampereella 19.4.2022 

Juuso Laamanen  

Toiminnanjohtaja – Koovee ry 
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Yleistä 
 

 Toimintavuosi 2022–2023 on seuran 93. toimintavuosi. Toimintasuunnitelma on sääntöjen mukaisesti 

laadittu aikavälille 1.5.2022- 30.4.2023.  

 

 Seuran urheilu- ja liikuntajaostot on jaettu kahteen kategoriaan, joidenka toimintaa tuetaan erilaisin kei-

noin niin toiminnallisesti, hallinnollisesti kuin myös taloudellisesti: 

 

 Avainlajit: jääkiekko, paini, petanque, rullakiekko, salibandy, suunnistus ja taitoluistelu 

 

 Harrastejaostot: jääpallo, käsipallo, lacrosse, frisbeegolf, e-sport, uinti, järjestyksenvalvo-

jat, veteraanit sekä nuorten ja aikuisten harrasteliikuntatoiminta 

 

 Avainlajeissa on juniori- ja / tai aikuisten kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävää toimintaa sekä kansalli-

sella että kansainvälisellä tasolla. Avainlajeissa urheilutoiminnallinen linja on lajikeskeistä ja tavoitteel-

lista alkaen luonnollisesti lajinomaisen harrastetoiminnan järjestämisestä. Hallinnollisesti avainlajeilla 

työskentelee palkkasuhteessa lähtökohtaisesti työntekijä/työntekijöitä. Vaihtoehtoisesti hallinnollinen 

toiminta on muilla tavoin seurajohtoisesti järjestetty yhteistyössä jaostoaktiivien kanssa. Esimerkkejä 

tästä ovat esimerkiksi petanque ja paini.  

 

 Harrastejaostoihin kuuluvat nimensä mukaisesti jaostot, jotka järjestävät toimintaa seuran jäsenille 

oman kuntonsa, hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseksi sekä liikunnallisten taitojen ja liikunnalli-

sen elintavan oppimiseksi. Harrastelajeja kohdellaan Kooveessa yhden- ja tasavertaisesti avainlajien 

kanssa tavoitteenaan kehittää jaoston toimintaa jaoston toiveiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Harrastejaostoihin kuuluu myös järjestyksenvalvontajaosto, jonka pääasiallinen tehtävä on toiminnal-

laan tukea jaostojen tapahtumia ja hankkia varoja seuran eri lajijaostojen käyttöön. Veteraanijaoston 

päätehtävänään on järjestää Kooveen veteraanijaoston jäsenille aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa toi-

mintakyvyn ylläpitämiseksi.  

 

 Tietyissä Kooveen lajijaostoissa tulkinta harrastejaoston ja avainlajiluonteen välillä on häilyvä. Toimin-

tasuunnitelmaa tehdessä esimerkiksi jääpallossa suunnitellaan toimintakauden ajaksi perustettavan jää-

pallon naisten Bandyliigajoukkuetta, miesten aluesarjajoukkuetta ja jatkettavan lasten, nuorten ja aikuis-

ten harrastetoimintaa, kuten edeltävälläkin toimintakaudella. Frisbeegolfissa taas odotetaan paikallisista 

seurojen viikkokisoista menestystä sekä tavoitellaan tosissaan muutaman pelaajan kohdalla paikkaa 

amatöörien SM-kisoihin. Tällöin tulkinnat viittaavat Kooveen avainlajiluonteeseen.  

  

 Koovee ry:n toimintaan vaikuttaa yhä edelleen keväällä 2020 alkanut globaali koronapandemia. Lii-

kunta-, urheilu- ja tapahtumatoiminnan rajoitukset ovat asteittain poistumassa, tai poistuneet kokonaan. 

Toimintakauden aikana fokusoidutaan entistä enemmän siihen, että jäsenistössä ei tapahdu drop outia 

ja, että lopettaneita jäseniä saataisiin houkuteltua mahdollisimman paljon lukumääräisesti takaisin. Pit-

källä aikavälillä Koovee ry:n keskeinen tavoite on edistää toiminnassaan syvemmin ja laajemmin kes-

tävän kehityksen jalkauttamista neljän pääoman puitteissa; sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurillisen ja 

ekologisen.  
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Olosuhteet 
 

 Koovee ry järjestää toimintaa pääasiallisesti Tampereella sekä kaupungin omistamissa liikuntatiloissa 

että yksityisissä liikuntatiloissa unohtamatta tietenkään Tampereen ja sen lähialueiden rikasta luonto-

ympäristöä. Tampereen kaupunkia voidaan pitää Koovee ry:n pääsidosryhmäkumppanina, jota ilman 

toiminnan monipuolisuus olisi äärimmäisen vaikeaa järjestää. Erityisesti Tampereen kaupungin liikun-

tapalvelut ovat merkittävässä roolissa Koovee ry:n toiminnan pääasiallisena mahdollistajana heidän hal-

linnoimissa tiloissaan. Koovee ry kartoittaa sekä edistää toimintakauden aikana jatkuvasti uusia sekä 

pitkäaikaisia ratkaisuja erityisesti sisäpalloilun olosuhdepulaan liittyen Tampereella. Ensisijainen rat-

kaisuvaihtoehto on kumppanuushankeluonteinen olosuhderatkaisu, erityisesti salibandyn harjoitteluolo-

suhteiden parantamista ajatellen.  

Uimahallit 

 

 Koovee ry:n lasten ja nuorten liikunnan ryhmät sekä Masters-uintiryhmä käyttävät Tampereen ja Ylö-

järven kaupunkien uimahalleja toimintansa järjestämisessä. Aloitamme kartoituksen siitä, että voisim-

meko olla yksi uintitoiminnan järjestäjä Lempäälän Ideaparkin yhteyteen valmistuvassa uimahallikyl-

pylässä. Kartoitamme mahdollisuutta laajentaa uimaopetustoimintaa myös Kangasalle.  

 

Jäähallit 

 

 Koovee ry:n taitoluistelu- ja jääkiekkojaostot käyttävät ensisijaisesti Tampereen ja Ylöjärven kaupun-

kien, myös muiden Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien, jäähalleja toimintansa järjestämisessä. Tampe-

reen kaupungin kymmenestä (10) jääkentästä viisi (5) kappaletta on seurojen omistamia jääkenttiä, 

joissa Koovee on osaomistaja. Koovee ry pyrkii lisäksi hyödyntämään Tampereen Jäähallin eli Haka-

metsän fasiliteettia mahdollisimman monipuolisesti niin toiminnallisesti kuin myös kaupallisesta näkö-

kulmasta katsoen.  

Liikuntasalit 

 

 Koovee ry:n jaosto- ja harrasteliikuntatoimintaa järjestetään monipuolisesti ja säännöllisesti Tampe-

reella Kauppi Sports Centerissä, Tampereen koulujen liikuntasaleissa sekä useissa yksityisissä liikunta-

sali ja -halliyrittäjien olosuhteissa.    

 

Tampereen ulkoliikuntaympäristö 

 

 Koovee ry ja sen lajijaostot hyödyntävät laajamittaisesti Tampereen ja sen lähialueen rakennettuja ja 

rakentamattomia ulkoliikuntaympäristöjä omassa toiminnassaan joko suoraan tai esimerkiksi oheishar-

joitteluun.  

 

Tampereen ja sen lähialueiden liikuntaolosuhteiden vaikuttamistyö 

 

 Koovee ry osallistuu aktiivisella ja yhteistyöhön perustuvalla otteella eri sidosryhmien kanssa tapahtu-

vaan olosuhteiden kehitys- ja vaikuttamistyöhön Tampereella. Koovee ry on omalla toiminnallaan ak-

tiivinen ja kiinnostava kumppani mitä tulee liikunnan ja urheilun sisä- ja ulko-olosuhteiden kehittämi-

seen Tampereen ja Pirkanmaan alueella.  
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Tapahtumatoiminta 
 

Tapahtumatoiminta on Koovee ry:lle ja sen lajijaostoille perustoiminnan ydinosaamista ja -tehtävää, 

jonka puitteissa Kooveen osaaminen on valtakunnallisen tason vertailun kestävää. Tapahtumatoiminta 

on Kooveessa käytännössä katsoen viikoittaista ja kaikkea kansainvälisten suurtapahtumien, viikoittais-

ten ottelutapahtumien ja iltarastitoiminnan väliltä. Tapahtumatoiminta on Koovee ry:lle ja sen lajijaos-

toille myös merkittävää varainhankintaa, josta tuloja muodostuu niin osallistumis- ja pääsymaksuista, 

yhteistyökumppaneilta kuin myös oheismyynnistä. Vuosittaiset suurimmat tapahtumat ovat salibandyn 

Särkänniemi Cup ja Särkänniemisuunnistus.  

 

Uusimpana tapahtumana Koovee ry:n ja sen lajijaostojen toiminnassa on jo kahteen otteeseen siirretty 

”Koovee goes Koskikeskus” -tapahtuma 27.-28.8.2022. Tapahtuma toimii Kooveen kauden päätös- ja 

avausjuhlana kestäen koko viikonlopun Tampereen Koskikeskus kauppakeskuksessa.  

 

Haluamme lisäksi tämän toimintakauden aikana laajentaa käsitystä tapahtumatoimintamme käsityksestä 

ja osaamisesta. Tavoitteenamme on järjestää, tai vähintään sopia pidettäväksi, kolmelle eri yritykselle 

tai yhteisölle henkilöstöliikuntapäivä toimintakauden aikana.  
 

Kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtäävä urheilutoiminta 
 

 Koovee ry pystyy ja haluaa osaltaan mahdollistaa kaikille halukkaille edellytykset kansainvälisiksi 

huippu-urheilijoiksi asti. Kooveen lajijaostot vastaavat urheilullisesta kehittämisestä kansalliselle ja 

kansainväliselle tasolle asti. Koovee ry:n taustaorganisaatio varmistaa hallinnolliset ja taloudelliset edel-

lytykset parhaan kykynsä mukaan urheilu-uran kehittämisessä. Keskeisin tukitoiminto on Kooveen tar-

joama hallinnollinen tuki jaostoille, joukkueille sekä yksittäisille urheilijoille. Merkittävänä tukitoimena 

on lisäksi seuran tarjoama viestinnällinen ja markkinoinnillinen tuki tapahtumista, tiedotteista tai muista 

vastaavista kokonaisuuksista, jotka tukevat esimerkiksi Kooveen lajijaostojen yhteistyökumppa-

nuushankintaa.  

 

Koovee ry:n johtokunta päättää mahdollisten taloudellisten tukien myöntämisestä jaostojen esityksien 

pohjalta; pääpainopisteenä johtokunnalla on nuorten ja vähintään kansallisen tason huipulle tähtäävien 

Kooveen urheilijoiden tukeminen. Tavoitteena on mahdollistaa säännöllisiä Kooveen urheilijoiden kan-

sainvälisiä edustustehtäviä kaikista lajijaostoista. Perinteisesti Kooveen kansainväliset edustustehtävät 

ovat painottuneet suunnistukseen, painiin, taitoluisteluun ja salibandyyn.  
 

Kilpaurheilu- ja liikunta- sekä kuntotoiminta 
 

 Koovee ry mahdollistaa liikunnan ja urheilun eri lajeissa ilman vahvoja tavoitteita, turvallisesti, terveel-

lisesti ja yksilöä innostavasti motivoiden eri lajijaostojen harrastetoiminnoissa. Harrastetoiminta Koo-

vee ry:ssä järjestetään yhteistyöllä kaikkien lajijaostojen sekä johtokunnan alaisen liikunta- ja urheilu-

toiminnan tukemana. Tavoitteena on täten liikuttaa tamperelaisia ja luoda vahvempaa merkitykselli-

syyttä Tampereella pitäen Kooveen liikunta- ja urheiluyhteisö rikkaana ja monipuolisena. Kuntoliikunta 

ja -urheilu on ollut osa Kooveeta seuran koko historian ajan. Toiminnan järjestämisessä ja sen laajuu-

dessa kysyntä ohjaa tarjontaa. Kooveen kuntoliikunta- ja urheilutoiminnan järjestämisessä keskeisenä 

tavoitteena on yhteistyön lisääminen eri instanssien kanssa, jotta toimintaa saadaan sekä toiminnallisesti 

että taloudellisesti kehitettyä.  
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Pääyhteistyötahoja Koovee ry:n kaikessa liikunta- ja urheilutoiminnassa ovat Tampereen kaupungin lii-

kunta- ja nuorisoyksikkö, varhaiskasvatusyksikkö, sosiaali- ja terveystoimi sekä enenevissä määrin 

myös muut alan palveluntarjoajat (kolmas sektori ja yksityiset palveluntarjoajat). Emme myöskään 

unohda Koovee ry:n ja sen lajijaostojen yhteistyökumppaneita, jotka omalla panoksellaan mahdollista-

vat Koovee ry:n toiminnan ylläpitämistä sekä kehittämistä esimerkiksi suoralla rahallisella tuella tai 

palveluita Koovee ry:lle tarjoamalla.  

 

Esimerkkeinä kuntoliikunta ja – urheilutoiminnan onnistuneista kokonaisuuksista ovat Tampereen ter-

veydenhuoltopiirissä yleisesti hyväksytty ”Olkkosen reeniryhmä” – toiminta ja tuhansia ihmisiä vuosit-

tain liikuttava suunnistuksen Iltarasti-toiminta. Kooveen harrasteliikunnan toiminnan ja kokonaisuuden 

keskeinen tavoite on lisätä aikuisharrasteliikunnan osallistujamääriä; joko osaksi nykyistä tai laajennet-

tua palveluntarjontaa. Aiomme toimintakauden aikana kontaktoida säännöllisesti kaikki viimeisen kah-

den vuoden aikana lopettaneet aikuisliikkujat ja houkutella heitä mahdollisuuksien mukaan takaisin 

Koovee ry:n järjestämään liikunta- ja urheilutoimintaan.  
 

Veteraanitoiminta 
 

 Virkeät veteraanit toimivat omana jaostona tavoittaen vuosittain noin sadan aktiivin ”ikiliikkujan” ryh-

män. Jaosto järjestää kuusi erillistä vesijumpparyhmää, salijumpparyhmän, kuntosaliryhmän ja petank-

kijoukkueen. Lisäksi he talkoilevat Kooveen eri tapahtumissa ja Kooveen leirikeskuksessa Kivijärvellä. 

Veteraanijaoston toimintaan kuuluu myös säännölliset teatterivierailut sekä kylpyläreissut ympäri Suo-

mea ja ulkomaita myöten, esimerkiksi Pärnussa. Veteraanijaosto tapaa toisiaan säännöllisesti myös 

muissa sosiaalisissa tapahtumissa.  
 

Lasten ja nuorten liikunta 

 

 Lapsille tarkoitettu liikunta- ja urheilutoiminta jakaantuu pääosin kahteen eri ryhmään.  

 

 Lajijaostojen järjestämä lasten ja nuorten harraste- ja lajiin liittyvä kilpailutoiminta sekä 

lajijaosten järjestämät koulujen loma-ajoille painottuvat lajileirit  

 

 Koovee ry:n liikuntapäällikön ja vastaavan liikunnanohjaajan koordinoima ja yhteistyössä 

tuntiohjaajien kanssa toteutettava lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoiminta. 

Tässä toiminnassa ei ole kilpailullisia tavoitteita, vaan toiminta on luonteeltaan helppoa, 

turvallista ja matalan kynnyksen luonteista tavoitteenaan luoda reitti liikunnalliseen ja ur-

heilulliseen elämäntapaan Koovee ry:n innoittamana ja Koovee ry:n alaisuudessa. Tähän 

kokonaisuuteen kuuluu myös koulujen loma-ajoille sijoittuvat monilaji- ja uintileirit. 
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Hallinto 

 

 Koovee ry:n johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta, käytännössä noin kerran 

kuussa. Koovee ry:n johtokuntaan kuuluvat sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja ja 8–12 jäsentä. Koovee 

ry:n johtokunta käyttää seuran ylintä päätösvaltaa vuosikokouksen välissä. Johtokunta nimeää vuosittain 

tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä tai valiokuntia. Koovee ry:n johtokunta myöntää myös avustuksia 

hakemuksiin pohjautuen Monen lajin mestarin tukirahastosta jäsenilleen, jotka ovat vaikeassa elämän-

tilanteessa tai vaarassa jäädä taloudellisten syiden vuoksi Kooveen toiminnan ulkopuolelle.  

 

 Koovee ry:n toimisto sijaitsee Tampereella Kalevassa. Virallinen osoite on Sarvijaakonkatu 32, käynti-

osoite Rieväkatu 12.  

 

 Koovee ry:n työntekijöitä toimintakauden 2022–2023 alkaessa ovat:  

 

 Toiminnanjohtaja Juuso Laamanen 

 Talouskoordinaattori Tanja Aaltonen 

 Liikuntapäällikkö Jari Fagerström 

 Vastaava liikunnanohjaaja Mauno Hakala 

 Valmennuspäällikkö Arto Riihimäki (salibandy) 

 Junioripäällikkö Marko Lahtinen (salibandy)  

 Nuorisovalmentaja Timo Sild (suunnistus) 

 Valmennuspäällikkö Pekka Hemmilä (jääkiekko)  

 Seura- ja huippu-urheilukoordinaattori Rosa-Maria Salonen (taitoluistelu) 

 Valmentaja Minna Järvinen (taitoluistelu) 

 Valmentaja Laura Tykkyläinen (taitoluistelu) 

 Valmentaja Christina Wendelin (taitoluistelu, äitiyslomalla) 

 Valmentaja Tiia Hult (taitoluistelu, äitiyslomalla) 

 Valmentaja Tero Hämäläinen (taitoluistelu)   

 

Jokaisella Koovee ry:n lajijaostolla on oma johtokuntansa, johon kuuluvat vähintään puheenjohtaja ja 

talousvastaava. Jaostojen johtokunnan tehtävät on määritelty tarkemmin Koovee ry:n talous- ja hallin-

tosäännössä.  

 

Koovee ry käyttää seuraavia järjestelmiä, alustoja ja kanavia monen lajin mestarin hallinnollisen toi-

minnan järjestämisessä sekä siihen liittyvässä viestinnässä:  

 

 myClub – toiminnanohjaus-, viestintä- ja laskutusjärjestelmä ja jäsenhallintarekisteri 

 Netvisor – taloudenhallintajärjestelmä (sis. työajanseurannan)  

 Microsoft 365 -ympäristö – palveluntarjoajana DNA 

 Seuran Internet-sivut – www.koovee.fi  

 Sosiaalinen media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 

 

Toimintakauden aikana Koovee tuo viimeisetkin Kooveen lajijaostojen nettisivut koovee.fi -domainin 

ja yhteisen palveluntarjoajan alle. Viimeisimpinä lajeina koovee.fi -sivustolle siirtyvät taitoluistelu ja 

suunnistus.  

 

http://www.koovee.fi/
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Kooveen konsernirakenne 
 

 Koovee ry:n konsernirakenteeseen kuuluvat edellä mainittujen hallintopisteiden lisäksi:  
 

- Kunnon Yhtiö Oy (Koovee ry:n elinkeinotoimintaan rinnastettavissa olevien palvelujen järjestäjä) 

- Koovee Rollers ry (Kooveen rullakiekkotoimintaa pyörittävä jäsenseura) 

- Koovee Hockey Oy (miesten jääkiekon Mestis-joukkueen toiminta)  

- sekä Kivijärven liikunta- ja urheilukeskus Kivijärvisäätiö 

 
Kivijärvisäätiö – Kooveen liikunta- ja leirikeskus 

 

 Oleellisena osana Kooveen konsernia kuuluu Kivijärven liikunta- ja urheilukeskus Ylöjärvellä, joka on 

Kivijärvi säätiön omistama ja ylläpitämä paikka. Siellä on hyvät mahdollisuudet järjestää leirejä ja eri-

laisia harjoituksia tai illanviettoja. Olosuhteet ovat hyvät ja niitä pyritään parantamaan koko ajan. Paik-

kaa vuokrataan myös ulkopuolisille oman toiminnan sen salliessa. Kivijärven olosuhteiden ulkopuoli-

nen vuokraus, ja täten varojen kerääminen alueen kehittämiseen, on vahvassa keskiössä toimintakau-

della 2022–2023. Tavoitetta tuetaan yritysmyynnillä sekä Koovee ry:n oman toiminnan keskittämisellä 

aina mahdollisuuksien mukaan Kivijärven fasiliteetteihin. Koovee ry tulee lisäksi edistämään Kivijär-

visäätiön kanssa tavoitetta mahdollisimman ympäristöystävällisestä liikunta- ja leirikeskuksesta, jossa 

valintoja tehdessä huomioidaan merkittävällä painoarvolla ympäristökysymykset ja -prioriteetit.  
 

Koovee ry ja kestävä kehitys  
 

  Koovee ry tiedostaa toimintansa volyymin ja merkittävyyden vaativan toimenpiteitä, joilla Koovee ry:n 

toimintaa keskistetysti ohjataan kohti ekologisesti kestävämpää, sosiaalisesti hyväksyvää ja turvallista, 

kulttuurisesti rikasta ja taloudellisesti vahvaa Kooveeta. Laajennamme yhä edelleen Monen Lajin Mes-

tarin – slogania yli urheilu- ja liikuntarajojen. Osana kestävää kehitystä jatkamme Monen lajin mestarin 

-tukirahaston varallisuuden kerryttämistä erilaisin keinoin, jotta voimme entistä laajemmin tarjota mah-

dollisuuksia olla Kooveen toiminnassa pidempään sekä monipuolisemmin mukana.  

 

 Konkreettisina askeleina Koovee ry:n toimistotyöskentelyssä on siirrytty kohti paperitonta toimistoa, 

jossa toimintaa toteutetaan sähköisin työkaluin ja järjestelmin. Tätä kokonaisuutta ohjaa yhä edelleen 

WWF:n Green Office – ympäristöohjelma, jonka sertifiointia lähdemme tavoittelemaan toimintakauden 

aikana. Sertifiointi tarkoittaa myös vahvaa arvopohjan jalkauttamista arjen urheiluseuratoimintaan, jota 

toteutamme osana tätä sertifiointiprosessia. Muilta osin Koovee ry:n kestävän kehityksen linjausta oh-

jaavat taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ekologisten pääomien vahvistaminen entisestään. 

 

 Taloudellisesti vahva Koovee tullaan rakentamaan sähköisten taloushallintojärjestelmien käytöllä sekä 

näiden tarjoamilla seurannan ja ennustettavuuden työkaluilla. Sähköiset työkalut mahdollistavat lisäksi 

avoimuuden ja läpinäkyvyyden elementit yhdistystoiminnassamme. Sosiaalisesti hyväksyvää ja turval-

lista sekä kulttuurisesti rikasta Kooveeta työstetään käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämi-

sessä. Kooveessa jatketaan lajijaostorajat rikkovaa valmennus- ja ohjaajaosaamisen laadun kehitystyötä 

vastaten samalla myös paremmin jatkuvaan ohjaajapulaan Kooveessa. Aivan keskeisimpinä element-

teinä tähän kehitystyöhön kuuluu sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien kehittäminen urheiluseuratoi-

minnassamme osana valmennuksen ja liikuntaohjauksen laatua. Uskomme, että täten voimme nostaa 

valmennuksen ja liikuntaohjauksen laatua niin paljon, että se tulee vähentämään tulevina vuosina mer-

kittävästi drop outia Kooveen toiminnasta.  

 



 

 

 
 

Monen Lajin Mestari 

 

 

 

 

 

 

 
Avaintehtävät toimintakaudella 2022–2023 

 

 Käsittelemme Koovee ry:n toimintasuunnitelmissa perinteisesti myös sitä, että mitkä ovat kolme kes-

keisintä avaintehtävää tulevalla toimintakaudella. Avaintehtävien määrittely tukee Kooveen työnteki-

jöiden ja lajijaostojen toiminnan suunnittelua sillä ajatuksella, että  
  

 Koovee ry:n avaintehtävät kaudella 2022–2023 ovat: 

 

1. Seurannan ja ennustettavuuden kehittäminen Koovee ry:n toiminnassa 

2. Liikunta- ja urheiluyhteistyön kehittäminen Koovee ry:n toiminnassa  

3. Strategian päivitys toimintakauden aikana  
 

 Seurannan ja ennustettavuuden kehittäminen tarkoittaa sekä Koovee ry:n liikunta- ja urheilu että talous-

toimintaa. Taloustoiminnassamme hyödynnämme jo yhteisiä taloudenhallinta- ja toiminnanohjausjär-

jestelmiä, jolloin seuranta ja ennustettavuus mahdollistuvat yhtenäisemmin. Tätä mahdollisuutta on kui-

tenkin syytä hyödyntää entistä enemmän, laajemmin ja yksityiskohtaisemmin toimintakauden aikana. 

Samaa mentaliteettia ja toimintamallia Koovee ry tarvitsee myös liikunta- ja urheilutoimintansa puo-

lelle, johon toimintakauden aikana tullaan etsimään niin lyhyen kuin myös pitkän aikavälin ratkaisuja 

esimerkiksi yhtenäisen sähköisen valmennustyökalun muodossa, jotta lähdettäisiin asteittain jalkautta-

maan Koovee ry:n liikunta- ja urheilutoiminnan osaksi. Tällä tavoin saavutettaneen merkittäviä kustan-

nussäästöjä lajijaostojen tasolla.  

 

 Liikunta- ja urheiluyhteistyön kehittäminen Koovee ry:n toiminnassa tarkoittaa lajien välisen yhteistyön 

kehittämistä Kooveen lajijaostojen välillä. Uskomme, että liikunta- ja urheilutoiminnan koettu ja to-

siallinen laatu nousee, lajiyhteistyön tuovan kustannussäästöjä sekä tekevän liikunta- ja urheilutoimin-

nasta entistä motivoivampaa.  

 

 Strategian päivitys on Kooveen lajijaostoille, ja täten myöhemmässä vaiheessa koko Koovee ry:lle, erit-

täin tärkeä tehtävä. Tehtävän tärkeyttä korostaa se, että koronarajoituksien voidaan odottaa poistuvan / 

poistuneen toimintakauden aikana, jolloin uusi normaali tuo mukanaan paluuta vanhaan seura-arkeen 

uusin virikkein. Jotta näistä kaikista elementeistä saadaan muodostettua toimiva, motivoiva ja laadukas 

urheiluseuratoiminta, on strategiaa jokaisen lajin kohdalla syytä päivittää sekä jalkauttaa jälleen osaksi 

lajijaostokohtaista toimintaa.  

  

   

 

  

 

 
 


