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 1.  Yleistä 

 LP Puijo ry aloi�aa kolmannen toiintakautensa kesällä 2022. Seura toimii edelleen vastaten 
 naisten Mestaruusliigatoiminnasta Kuopiossa kun taas Puijo Wolley Juniorit ry vastaa 
 junioritoiminnasta. Joukkue pelaa Mestaruusliigassa neljä�ä kau�aan ja esiintyy seurojen 
 yhteisellä päätöksellä Mestaruusliigassa edelleen nimellä Puijo Wolley. Brändäämisen kannalta 
 on tärkeää, e�ei Kuopioon tule uu�a lentopallotoimijaa vaan jatketaan ennemmin jo olemassa 
 olevan Puijo Wolley -brändin rakentamista yhtenäisenä. 

 Joukkue tulevalle kaudelle rakentuu nuorista Kuortaneella oppinsa saaneista pelaajista sekä 
 muutamasta kokeneemmasta suomalaisesta pelaajasta. Lisäksi joukkueeseen on tullut 
 ulkomaalaisvahvistuksia mm. Venezuelasta ja Ukrainasta. Joukkueen nuorista pelaajista kaksi on 
 mukana oman ikäluokkansa maajoukkueessa sekä yksi vanhemmista pelaajista on mukana 
 naisten maajoukkueessa EM-karsinnoissa. Hieno lähtökohta kilpailun osalta tulevaan kauteen! 
 Joukkue aloi� harjoitukset toukokuussa pienellä kokoonpanolla ja on täysilukuinen elokuun 
 alussa harjoitusten alkaessa omatoimijakson jälkeen. 

 Suurin painoarvo tulevalla kaudella on katsojien palau�amisessa takaisin katsomoon sekä 
 uusien katsojien houku�elu paikan päälle. Kilpailullinen joukkue edesau�aa seuraa sekä brändin 
 rakentamista kaikin tavoin, se tekee joukkueesta sekä lajista kiinnostavamman. Tunne�uu�a 
 sekä asiakas yhteistyötä lisätään mm. tapahtumien kuten elokuussa järjeste�ävän Puijo Wolley 
 golfin avulla. Junioriyhteistyötä tehdään Puijo Wolley Juniorit ry:n sekä Kuopion alueen 
 urheiluakatemian kanssa. Yhteistyöhön erityises� Junioriseuran kanssa on tarkoitus panostaa 
 en�stä enemmän. 

 1.1.  Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lentopallon kilpa- ja huippu-urheilua luoden edellytykset 
 ja pui�eet nuorten ja aikuisten mahdollisimman hyvään harjoi�eluun ja henkilökohtaiseen 
 kehitykseen toimien �iviissä yhteistyössä junioriseura Puijo Wolley Juniorit ry:n kanssa. Tällä 
 järjestelyllä nuorilla on mahdollisuus harrastaa lentopalloa kilpatasolla Kuopiossa, Puijo Wolley 
 Juniorit ry:n puolella ei liigatason pelaamista jatketa enää. Yhteistyöllä taataan pelaajapolun 
 rakentuminen aina juniorista amma�laiseksi Kuopion alueen urheiluakatemian kau�a. Samalla 
 kehitetään valmennusta ja välitetään �etoa paitsi lajista niin yleises� urheilullisesta 
 elämäntavasta ja luodaan roolimalleja nuorille. 

 Toiminnan painopisteet: 

 1.  Pelaajien kehi�äminen  
 2.  Pelaajapolun rakentaminen läheisen junioriyhteistyön kau�a 
 3.  Lentopallovalmennuksen kehi�äminen ja �edon väli�äminen    

 Kaikki edellä mainitut painopisteet tukevat yhdistyksen tavoite�a kasva�aa lentopallon 
 tunne�uu�a lajina sekä edistää urheilun harrastamista niin nuorten kuin aikuistenkin 
 keskuudessa. Voidakseen toimia kasva�aja-asemassa, edustusjoukkueen tulee kuitenkin 
 saavu�aa kilpailullistakin menestystä pysyäkseen toiminnassa sekä kiinnostavana vaihtoehtona. 
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 1.2.  Yhdistyksen visio 

 LP Puijo ry:n visiona on, e�ä 3–5 vuoden päästä seura tunnetaan menestyvänä yksilöitä 
 kehi�ävänä seurana, jossa pelaajilla on hyvät olosuhteet ja laadukas valmennus. Kilpailullises� 
 tavoi�eena on tämän aikajänteen sisällä saavu�aa mitali. 

 Yksilöiden kehi�äminen ei onnistu ilman �ivistä yhteistyötä Puijo Wolley Juniorit ry:n kanssa. 
 Tavoi�eena on, e�ä seura toiminnallaan edistää ak�ivises� Kuopion alueella urheilua ja 
 erityises� lentopallon harrastamista sekä lajin tunne�uu�a. Yhdistys myös mahdollistaa omalta 
 osaltaan jokaiselle harrastajalle oman tasoisensa kilpa-/ harrastusmahdollisuuden.  

 2.  Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet 

 Tulevan kauden haasteet pysyvät samojen aihepiirien ympärillä: varainhankinta ja aika- ja 
 henkilöresurssien rii�ävyys. Varainhankinnan osalta kilpailu on kovaa Kuopion pääsarjatason 
 urheiluseurojen kesken. Lisäksi mitalitavoi�een lähestyminen aiheu�aa pelaajabudje�in 
 nousun ja näin ollen myös kokonaisbudje�in. 

 Maailmanlaajuises� vaiku�avia tekijöitä ovat epävarmuus Venäjän hyökä�yä Ukrainaan 
 helmikuussa 2022. Sodan jälkeen kaikki raaka-aineet kuten öljy, puu ja ruoka ovat kokeneet 
 hinnan nousua, joka heijastuu jokaisen suomalaisenkin talouteen. Lisäksi epävarmuus osassa 
 maailmaa Ukrainan sodasta johtuen vaiku�aa mm. pelaajamarkkinoihin, joilla hinnat ja 
 tarjouma ovat myös nousseet. 

 Mahdollisuutena tulevalle toimintakaudelle nähdään uudistunut joukkue sekä erityises� 
 uudistunut  valmennuksen kokoonpano, päävalmentaja sekä apuvalmentaja lähtevät 
 ensimmäiselle yhteiselle kaudelleen. 

 3.  Varsinainen toiminta 

 3.1.  Kilpailu 

 Kilpailullisena tavoi�eena kaudelle 2022-2023 on pelata mitalipeleissä. 

 3.2.  Tapahtumat ja talkoot 

 Talkoita on seuralle �edossa jossakin määrin, varmaksi �edetään osallistuminen 
 Kurlauksen MM-kilpailuihin, jotka järjestetään perinteises� Rauhalahdessa seuran 
 tuomaroimana. 

 Omia tapahtumia seura on suunnitellut yhteistyökumppaneille risteilyn ja golfin 
 muodossa. Lisäksi tavoi�eena on tämän kauden aikana päästä toteu�amaan jo kahdes� 
 menneille kahdelle keväälle suunniteltu kaikille avoin talvitapahtuma satamaan. 
 Tapahtuman yhteyteen on suunniteltu urheilutarvikelahjoitus vähävaraisille lapsille. 

 Tapahtumien suhteen on tehty suunnitelmia seuraavas�: 

 13.8.2022 Kurlauksen MM-kilpailut 
 20.8.2022 Tahkolla Puijo Wolley Golf-tapahtuma 
 8.-9.4.2022 Snow Volley -talkoot 

 Kumppaniristeily 
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 Maakuntarajat yli�ävää yhteistyötä on suunniteltu runkosarjao�eluiden muodossa 
 Suonenjoelle sekä Nilsiään. O�elulippu- sekä kahviotuotot jaetaan paikallisten 
 junioriseurojen kanssa. 

 3.3.  Vies�ntä 

 Vies�nnän osalta seura pyrkii toteu�amaan sille luotua vies�ntästrategiaa suunnitelman 
 mukaises�. Hallituksen jäsenet ovat vastuussa �edo�amisen kokonaisuudesta sisältäen 
 vies�nnän sisällön, toteu�amisen sekä sen aikataulu�amisesta. Heidän apunaan toimii 
 sosiaalisen median vies�jöinä valitut pelaajat joukkueen sisältä sekä uusi amma�lainen 
 vies�ntäalan puolelta. 

 Viime kaudelta hyvänä pide�yjä käytäntöjä jatketaan o�eluennakoiden, -rapor�en ja 
 kuukausikirjeiden muodossa. Vies�nnän pääkanavat ovat edelleen sähköpos�, ne�sivut, 
 Instagram ja Facebook. Prin�median roolia mie�tään vielä, se on kulueränä melko suuri. 

 3.4.  Muu toiminta 

 LP Puijo ry on jäsen seuraavissa liitoissa: Suomen Lentopallolii�o ry, Mestaruusliiga ry ja 
 Pohjois-Savon Liikunta ry. Lii�ojen yhteyshenkilönä toimii aina joku hallituksen jäsenistä. 

 4.  Junioriyhteistyö 

 Junioriyhteistyön kehi�äminen jatkuu Puijo Wolley Junioreiden kanssa. Tulevallakin kaudella 
 Mestaruusliigajoukkueen pelaajat toimivat kummipelaajina juniorijoukkueille ja ovat 
 valmentajien apuna harjoituksissa sovi�uina päivinä. Junioriseura taas osallistuu 
 Mestaruusliigajoukkueen o�elutapahtumiin talkooapuna. Mestaruusliigajoukkueen 
 2-valmentaja tekee myös osa-aikaisena valmennuspäällikön työtä junioriseuran puolelle. 

 Varainhankintaa tehdään sopivilta osin yhteistyössä, o�amalla neuvo�eluissa huomioon 
 yhteistyökumppanin kiinnostus junioritoiminnan tukemiseen sekä edustusjoukkueen 
 kumppanuuteen. Esimerkkinä yhteistyöstä on saatu jo toteute�ua lääkäriaseman vaihto 
 molempien seurojen osalta. 

 5.  Seura ja hallinto 

 Seuralla ei ole toimistoa, joten seuran virallisena osoi�eena käytetään sihteerin osoite�a. 
 Pelipaikkana toimii tulevallakin kaudella Studen�a. Joukkue harjoi�elee mahdollisuuksien 
 mukaan Studen�alla sekä lisäksi Pohjan�en ja Neulamäen kouluilla. 

 5.1.  Jäsenyys 

 LP Puijo ry:n jäseneksi voi lii�yä kuka tahansa lentopallosta kiinnostunut henkilö. Jäsenlomake 
 löytyy seuran ko�sivuilta. Jäseniltä kerätään nimi, osoite ja yhteys�edot. Tietoja säilytetään 
 Yhdistysavaimen tarjoamassa sähköisessä jäsenrekisterissä, joka on salasanalla suoja�u. 

 Jäsenet ovat oikeute�uja osallistumaan seuran vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa jokaisella 
 jäsenellä on äänioikeus (1). 
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 5.2.  Vuosikokous 

 Yhdistys pitää vuosikokouksen ennen kauden alkua elo- syyskuussa. Vuosikokouskutsu 
 julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta. Jokaisella jäsenellä on 
 kokouksessa yksi ääni äänestystä vaa�vissa asioissa. 

 5.3.  Hallitus 

 Vuosikokous äänestää hallituksen tulevalle toimintakaudelle. Hallitukseen kuuluu sääntöjen 
 mukaises� 3-6 jäsentä. Hallitus kokoontuu aina kun tarpeelliseksi näkee ja kommunikoi 
 mahdollisimman avoimes� joukkueelle, valmennukselle sekä tukiryhmälle. 

 Hallituksen on suositeltavaa jakaa vastuualueita, jolloin on selkeää kuka on yhteyshenkilö 
 missäkin asiassa. Jae�avia osa-alueita perinteisten roolien kuten puheenjohtaja lisäksi voisivat 
 olla esimerkiksi myyn�, markkinoin�, �edotus, sisäinen vies�ntä ja joukkueen asiat sekä talous. 

 Hallitustyön tueksi on luotu Toimintakäsikirja, joka tulisi päivi�ää joka toimintakauden alussa. 
 Dokumen�n tarkoitus on toimia suuntaviivana koko organisaa�on toiminnalle ja samalla myös 
 muis�ona velvollisuuksien hoitamiselle. 

 6.  Taloussuunnitelma 

 Seuran kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Sirpa Koponen Oy kuten edellisilläkin kausilla. 
 Kirjanpidossa siirry�in sähköiseen Fennoa järjestelmään kaudelle 2022-2023. 
 Tilintarkastuksesta vastaa Juha Tissari Oy. Maksuliikenne hoidetaan rahastonhoitajan kau�a 
 Pohjois-Savon Osuuspankissa. 

 6.1.  Varainhankinta 

 Seuran varainhankinta koostuu yhteistyökumppanuuksista, talkoista, tapahtumista sekä 
 jäsenmaksuista. Näistä tärkein ja suurin on yhteistyökumppanuudet. Toimintakaudella pyritään 
 kuitenkin keräämään tuloja myös erilaisilla tapahtumilla ja talkoilla. Talkoista tärkeimpänä 
 maini�akoon Kurlauksen MM-kisat Tapahtumista tärkeimpänä tai tuo�avimpana pidetään 
 elokuun golf-tapahtumaa Tahkolla. 

 Seuran tavoi�eena on kasva�aa katsojamäärää o�elutapahtumissa ja näin ollen myös 
 lipunmyynnin sekä kahvion tuloissa pitäisi näkyä nousua. Strategisena päätöksenä seura ei 
 lähde toteu�amaan TV-tuotantoa edellisen kauden tapaan vaan kannustaa paikan päällle. 

 7.  Toimintasuunnitelman vahvistaminen 

 Vahviste�u seuran vuosikokouksessa.  

 Ma� Auvinen  Heidi Hänninen 
 Hallituksen puheenjohtaja  Yhdistyksen sihteeri 


