JUNNUPOLKUA TURVATEN
Kärppä-säätiön 10-vuotiasjulkaisu

Marraskuu 2013

Ainakin 170 erilaista
jääkiekkotarinaa
Kärppä-säätiö

on toiminut 10 vuotta. Vuosikymmenen aikana säätiö on
jakanut pohjoissuomalaiselle kiekkoilulle - erityisesti juniorikiekkoilulle -- lähes
400 000 euroa.

10 vuoteen sisältyy valtava määrä pieniä ja isompia pohjoissuomalaisia
junioreitä, jotka ovat saaneet säätiön tuen turvin lisämahdollisuuksia kasvaa ja
kehittyä kiekkoilijana omassa seurassaan tai oman lähialueen suurseurassa.

“Suurena kulmakivenä

säätiössä on alueellisen
yhteisöllisyyden tukeminen. Se että kaikki
pohjoisen seurat voivat
tarjota kasvun mahdollisuuksia.”

Säätiöstä on myönnetty viime vuoden loppuun mennessä taloudellista tukea

- Heikki Airio

168 eri kohteelle. Sen lisäksi säätiiö on tehnyt vuosien varrella lahjoituksia
seuroille. 10-vuotisen taipaleensa kunniaksi se lahjoitti kaikille Pohjois-Suomessa
juniorityötä tekevälle jääkiekkoseuralle 36 000 kiekkoa ja 35 laukaisututkaa.

Tässä julkaisussa
 Heikki Airio: Laadukkaan

kasvuympäristön puolesta
 Pasi Hagman: Tavoitteet

täsmällisesti
 Seppo Arponen: Omai-

suusturvan kautta kiekkoilun hyödyksi
 Peliminuutteja lisää
 Myönnetty tuki 2003-12
Kärppä-säätiön tuella kehitetään Pohjois-Suomen juniorijääkiekkoilua.

Kuvateksti

Jokaisella pohjoissuomalaisella juniorikiekkoilijalla pitää olla tasavertainen mahdollisuus kasvaa pelaajana.

Laadukkaan kasvuympäristön puolesta
Kärppä-säätiön tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen jää-

vallisesti niin, ettei omaisuutta riskeerata. Vuosittain tukena

kiekkoseurojen yhteisöllisyyttä. Aidon yhteistyön myötä lasten

jaetaan kolmannes tai puolet siitä summasta, joka on saatu

ja nuorten edellytykset harrastaa jääkiekkoa ja lahjakkaiden

osakeyhtiön voitollisesta tuloksesta osinkoina.”

nuorten mahdollisuudet kasvaa pelaajana paranevat.

Seurakenttä on muuttunut 10 vuodessa. Kun aluksi jaettiin

”Kärppä-säätiö turvaa kehittymistä niin, että mahdollisimman

seurakohtaisia avustuksia toiminnan turvaamiseksi, avustukset

moni nuori saisi mahdollisimman pitkään kasvaa omassa seu-

ovat nyt useimmiten seurayhteistyön tukemista.

rassaan”, toteaa säätiön puheenjohtaja Heikki Airio.
Säätiön toiveena on, että kaikissa seuroissa toiminta on laadu-

”Tämä kertoo paljon. Seurat eivät enää kilpaile keskenään samalla tavalla kuin ennen, vaan toimivat yhteisen päämäärän

kasta ja kasvattavaa. Pelaajapolun edetessä lahjakkaan juniorin eteen. Päämäärä on yleensä se, että seuran omat kasvatit saaon usein lähdettävä hakemaan peliaikaa kauempaa. ”Mitä kauemmas nuori muuttaa, sitä suuremmaksi kasvaa riski epäonnis-

vat näytönpaikkoja mahdollisimman korkealla tasolla.”

tua. Oulun Kärpät on silloin – suurena kansallisena ja kansain-

Toimintakenttä

välisenä ja ennen kaikkea lähellä olevana seurana - hyvä vaih-

men Jääkiekkoliitto on yhteistyössä vahvasti mukana esimerkik-

toehto pelaajapolun edistämisessä.”

Pelaajapolun

on muuttunut myös sen takia, että Suo-

si aluevalmentajien kautta. ”Ouluseutu urheiluakatemia on
myös osaltaan vaikuttanut alueelliseen seurayhteistyöhön. Sen

tukeminen ei tarkoita sitä, että Kärppiin

siirtyvä junioripelaaja tai tämän kotiseura saa apurahaa tai
avustusta säätiön kautta. ”Menestyvien juniorien tukeminen on
tärkeää, mutta suurena kulmakivenä säätiössä on kuitenkin
alueellisen yhteisöllisyyden tukeminen - se että kaikki pohjois-

työssä myös Kärppä-säätiö on väkevästi mukana.”
Tulevaisuudessa haasteet kasvavat. ”Kärppien lähtö Eurooppaliigaan ei kosketa säätiön tukitoimintaa, mutta onhan enemmistöosakkeenomistajan vastuulla valvoa yhtiössä tehtävää työtä

suomalaiset seurat voivat tarjota kasvun mahdollisuuksia.”

matkalla kohti kansainvälistä huippukiekkoilua.”

Säätiö saa varansa Oulun Kärpät Oy:n tuloksesta. Se omistaa

Heikki Airio on Kärppä-säätiön perustajajäsen ja nykyinen
puheenjohtaja. Pitkän linjan kiekkovaikuttaja kuuluu Oulun
Kärpät Oy:n hallitukseen.

77 prosenttia liigaseuran osakkeista ja kartuttaa varallisuuttaan
osakeyhtiön jakamalla osingolla. ”Säätiön varat sijoitetaan tur-

Tukimuodot
Avustukset: rekisteröidylle
yhdistykselle tms. juridiselle
yhteisöille, joka järjestää säätiön sääntöjen tarkoittamaa toimintaa.
a. Avustus voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä.
b. Avustus voi olla enintään
puolet avustettavan kohteen
toteutuneista kustannuksista.
c. Avustettava yhteisö on velvollinen pitämään kirjanpitoa
kustannuksista ja antamaan
taloudelliset ja muut vaadittavat
selvitykset.
Apurahat ja stipendit: myönnetään yksityiselle henkilölle,
joka edistää säätiön sääntöjen
mukaista toimintaa tai harrastaa jääkiekkoa pelaajana tai
valmentajana.
Toiminnallinen tuki: urheilu-,
kilpailu-, koulutus-, kasvatus-,
julkaisu-, juhlatoiminta tai muu
samaan tarkoitukseen tähtäävä
toiminnan edistäminen tai tukeminen
a. Toiminnan edistämistä voidaan tukea hankkimalla ja osittain kustantamalla toiminnalle
tarpeellisia resursseja.

Yhteinen päämäärä vie kohti iloa ja unelmia.

Tavoitteet täsmällisesti
Kärppä-säätiö tukee mieluiten seuraa laajalti hyödyntäviä hankkeita. Toiminnan kustannusten kattaminen ei tällaista toimintaa ole, vaan projektin tulisi kehittää esimerkiksi harjoitusoloja, valmennusresursseja tai -koulutusmahdollisuuksia.
”Toiminnalla pitää olla pidemmän tähtäimen tavoite, joka tukee sitä periaatetta, että
juniorikiekkoilijat voivat kasvaa seurassaan paremmiksi”, sanoo Kärppä-säätiön asiamies Pasi Hagman.

Yksittäinen

joukkue ei voi tukea saada, joten hakemuksen säätiön hallitukselle

on tultava seurayhdistykseltä. ”Kun hakemus on läpäissyt ensimmäisen hakuvaiheen,
pyydämme syventävän selvityksen. Myönteiseen päätökseen vaikuttaa paljon se,
että projektin päämäärä ja toivotut tulokset ovat nähtävillä.”

Kohderyhmät
Oululainen ja pohjoissuomalainen jääkiekkoilu ja sen junioritoiminta, erityisesti juniorityö.
Urheilujärjestöt.
Yhteisöjen ja yksityisten toiminta: jääkiekkourheilu, liikuntakasvatus, koulutus, kilpailu,
julkaisu, juhla.

Tukea ei myönnetä jo toteutuneisiin menoihin. Siispä hakemukseen tarvitaan toimintasuunnitelma ja resurssiarvio. Mukana on oltava myös budjetti, joka sisältää tiedon
siitä, mistä muualta rahoitusta saadaan. ”Säätiön tukihan voi olla maksimissaan puolet hankkeen kustannuksista.”

Tukimuodoista avustuksia myönnetään ympärivuotisesti. Stipendit ovat myös
iso osa tukitoimintaa. ”Näitä voivat esittää koulut, urheilualan oppilaitokset jne. Merkittävänä stipendin myöntämisperusteena on aina sekä juniorin opintomenestys ett
urheilullinen lahjakkuus.”
Säätiö voi antaa toiminnallista tukea esimerkiksi urheiluseuran julkaisutoimintaan tai
vuosijuhlien järjestämiseen. Liikuntakasvatusta edistäviin hankkeisiin on myös mahdollista saada tukea, etenkin jos niiden avulla helpotetaan koulunkäynnin ja harjoittelun yhteensovittamista.

“Olemme sopineet, että
puolet tuesta on vuosittain kohdennettava
muualle kuin Kärppien
juniorityöhön.”

- Seppo Arponen

Vuonna 2007 säätiö lahjoitti Oulun ja Lapin läänin seuroille maalivahtivarusteet.

Omaisuusturvan kautta kiekkoilun hyväksi
Kärppä-säätiö on yksi väylä vahvistaa pohjoissuomalaisen jää-

nen, tukitoiminta oli kohdennettava tähän isoon kokonaisuu-

kiekon - erityisesti juniorikiekkoilun - toimintaedellytyksiä ja

teen, ei vain Oulun Kärpät 46 Ry:n toimintaan. Siksi olemme

luoda lahjakkaille pelaajille menestymiseen johtavaa vankkaa

sopineet, että puolet tuesta on vuosittain kohdennettava muu-

ketjua, toteaa teollisuusneuvos Seppo Arponen.

alle kuin Kärppien juniorityöhön.”

”Sitä kuinka merkittävällä tavalla säätiö on edistänyt kiekkoilua

Perustamisvaiheessa organisaatio saattoi jopa ylireagoida ve-

Pohjois-Suomessa, on muiden arvioitava, mutta ainakin olem-

rottajan ja yhteiskunnan paineisiin, mutta silloin tuntui järkeväl-

me voineet viedä kehittämisen ilosanomaa eteenpäin.”

tä toimia riskittömästi. ”Verottajan paineita ei ole koskaan ollut.

Säätiön perustaminen tuli ajankohtaiseksi silloin, kun Kärppien
SM-liiganousu alkoi näyttää mahdolliselta.
”Moni liigaseuroista oli yhtiöitymässä. Tiesimme, että liiganousu

Hyvä niin, sillä silloin olemme luoneet kestävällä pohjalla olevan
toimijan. Toisaalta säätiö on mahdollistanut sen, että osakeyhtiö on saanut toimia rauhassa ja omistus on turvattu.”

muuttaa Kärpät 46 ry:n organisaatiota. Pohdimme, mikä olisi

”Yksi

järkevin tapa toimia riskinhallinnan ja liiketoimintalogiikan kan-

timme kaikille Oulun ja Lapin läänin seuroille kolmet erikokoiset

nalta”, yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Arponen kertoo.

maalivahdin varusteet. Tärkeitä ovat olleet myös stipendit ja

suurimmista alkuvuosien avustuksista oli, että lahjoi-

apurahat, joita säätiö myöntää taloudellisena tukena elämässä

Yhdistys

halusi turvata omaisuuden, mutta ei vaarantaa -

miljoonaomaisuutta hallitsevan Kärpät Oy:n omistuksen vuoksi
- tehtäväänsä yleishyödyllisenä yhteisönä.
”Säätiöllä on enemmistö osakkeista niin, että Kärpät 46 ry:n
intressit huomioidaan säätiön hallinnossa. Näin omistus betonoitiin niin, ettei edustusjoukkueen omistus ole altis ulkopuoliselle tuiverrukselle”, Arponen sanoo viitaten mahdollisiin ulkopuolisiin valtausyrityksiin.
”Kärppien toiminnan isona missiona on edistää koko pohjoissuomalaista jääkiekkoilua. Jotta säätiö olisi myös yleishyödylli-

menestystä hakeville urheilijanuorille”, Arponen muistuttaa.
Arposen mielestä kehittämistyössä isossa roolissa on se, että
avustukset toimivat vipuvartena. ”Vähintään puolet avustettavan kohteen kustannuksista on löydyttävä muualta. Näin voidaan taata, että yksi avustuseuro on aina enemmän euroja.
Omarahoitusosuudella taataan myös se, että projekti etenee ja
sitä kontrolloidaan tavoitteen mukaisesti.”

Seppo Arponen on säätiön perustajajäsen ja sen ensimmäinen
puheenjohtaja. Hän on valtakunnallisesti arvostettu kiekkovaikuttaja, joka toimi Kärppien puheenjohtajana 1995 - 2009.

Pelaajakartoitus
kaikille tutuksi
Säätiön tuella toteutettiin vuosina 2005-2007 pelaajakartoituksen ja -seurannan sekä
valmennusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävä projekti.
”Projektissa avattiin Kärppien
urheilullista toimintamallia ja
organisaatiota yhteistyöseuroille. Loimme järjestelmän, jolla
tietoa pelaajakartoituksesta ja
-seurannasta jaetaan kaikille
valmentajille pohjoisessa”,
kertoo urheilutoimenjohtaja
Harri Aho. Hän veti tuolloin
Oulun Kärpät 46 ry:n isännöimää projektia.
Aho uskoo, että hankkeen
myötä nuorten mahdollisuudet
kehittyä kiekkoilijana välimatkoista ja monen tasoisista harjoitteluoloista huolimatta tasavertaisesti muun Suomen
kanssa paranivat.
”Kun loimme suoran keskusteluyhteyden ja tietojenvaihtokanavan seuroihin, saimme
hyvän pohjan, jota on voitu
käyttää esimerkiksi meneillään
olevassa SJL:n taitovalmentajajärjestelmässä.”
Projektin aikana toteutettiin
lukuisia seuratapaamisia Jokilaaksojen seuroissa, Rovaniemellä, Raahessa ja Kemissä.
”Pelaajakartoitus tehtiin seurojen kanssa yhteistyössä. Saimme kartoitettua 10-15-vuotiaita
pelaajia yli 80.”
”Kärppien kaltaisen suurseuran
on oltava nöyrä maakuntaan,
koska meille tulee sieltä pelaajia. Tietotaidon jakaminen on
erityisen tärkeää. Projektin
saama positiivinen vastaanotto

Säätiön tuella on hankittu muun muassa D-juniorien ylialueellisten joukkueiden pelipaidat.

Peliminuutteja lisää
D-ikäryhmien ylialueellisten sarjojen yhdistelmäjoukkueet ovat oiva esimerkki seurayhteistyöstä. Näin useammalla harrastajalla on mahdollisuus pelata ja kehittyä
omalla tasollaan.
Oulun Kärpät 46 ry, Kiimingin Kiekko-Pojat, Kiekko-Oulu, Ahmat, Muhoksen Jääklubi
ja Kemin Lämärit ovat toista kautta koonneet 11-13 -vuotiaista junnuista kolme yhdistelmäjoukkuetta pelaamaan lähes valtakunnallista sarjaa.
”Omassa seurassa ei välttämättä olisi ollut mahdollisuutta päästä sarjaan. Nyt meillä
on kaksi yhdelmäjoukkuetta Oulun alueella ja yksi Lapissa. Kärppä-säätiön tuki mahdollistaa sen, ettei osallistuminen jää yksin vanhempien kukkarolle, vaan voimme auttaa matkakustannuksissa”, Oulun Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtaja Mika Pieniniemi
kertoo.
Projekti on koskettanut paria tuhatta nuorukaista. Yhdistelmäjoukkueissa on noin 120
pelaajaa. Säätiön tuella pelaajille on myös hankittu pelipaidat ja -sukat. ”Eipä se paljon konkreettisemmaksi voi mennä”, naurahtaa Pieniniemi.

D-ikäluokkien

harrastajien mahdollisuudet pysyä lajin parissa pitkään ovat

parantuneet. ”Pyrimme löytämään keinoja pelata usealla eri tasolla, jotta lopettamispäätökset saadaan pienemmäksi vanhemmissakin ikäluokissa.”
Yhteistyö on ollut merkittävää seurayhteistyön syvenemisessä muutoinkin. ”Seurojen
välinen sopimus mahdollistaa sen, että pelaajia voidaan siirtää jouhevasti tarpeen
mukaan eri joukkueisiin. Jos Ahmojen molemmat maalivahdit sairastuvat pelin alla,
voidaan toisesta seurasta helposti saada sinne apua.”
Seurojen puheenjohtaja-tapaamisissa taas käydään toimintaa kehittäviä keskusteluja.
”Yhteisöllisyys seurojen kesken on hyvää, koska yhteinen tahto vie eteenpäin.”

Lähes 400 000 euroa jaettu
2003 yhteensä 29 000 euroa
Stipendit

Juniori- ja SM-joukkueiden pelaajia sekä Vuokatin, Rovaniemen ja Kastellin urheilulukioiden oppilaita

Avustukset

Naisten SM-joukkueen varustehankinta ,P-Suomen nuorisojääkiekon kehittämisprojekti, F94/F95 varustehankinta

2004 yhteensä 24 100 euroa
Avustukset

Tornion IHC ry:n päättäjäiset, Oulun Kärpät 46 ry:vpeliasujen ja viiltosuojasukkien hankinta, Lakeuden
seurarinki: luistelukoulu, mv-koulu, A-juniorit, Selkäydinvammasäätiön tutkimusavustus

Stipendit

Vuokatin, Rovaniemen ja Kastellin urheilulukioiden opiskelijat ja junioreita, naisten SM-sarjajoukkueen varusteet

2005 yhteensä 28 300 euroa
Avustukset:

Stipendit:

SPR-katastrofirahasto, Teräs-Kiekko: luistelukoulun varustekassit, Haapaveden urheilijat: harjoituspaidat ja mvvarusteet, Kuhmon Kiva: maalivahtikoulu, Oulun Kärpät 46 ry: B2-joukkueen käynnistäminen,
OYUS: opiskelijoiden SM-kilpailut Oulussa, Nivala Cowboys: A-juniorien sarjaottelun järjestäminen ja valmennustilaisuus Nivalassa, Oulun Kärpät 46 ry: 2-vuotinen projekti junioritoiminna kehittämiseksi Oulun ja Lapin lääneissä
Susanna Pöykiö, MM-kisoihin valmistautuminen, Sotkamon, Kuhmon, Ranuan, Rovaniemen ja Kastellin lukoiden
opiskelijat, Oulun Kärpät 46 ry:n pelaajia, Saija Sirvio, Terhi Mertanen ja Satu Hoikkala: Torinon olympailaisiin valmistautuminen

2006 yhteensä 34 500 euroa
Toiminnallinen tuki

Oulun Kärpät 46 ry:n 60-vuotisjuhlat

Avustukset

Ouluseutu Urheiluakatemia: 4 vuotta kestävä projekti koulutus- ja valmennusjärjestelmän luomiseksi, Kuusamon
Pallokarhut ry: junioritoimikunta javarustehankinnat kiekkokoululaisille, Lohipadon Erityiskoulu: neljä pyörätuolipaikkaa Kärppien peleihin, Kajaanin Junnuhokki 68: Kiekko-Kainuu-projekti

Stipendit

Kastellin urheilulukion, Kempeleen, Raahen, Kajaanin ja Tornion oppilaitosten oppilaat

2007 yhteensä 71 842 euroa
Varustelahjoitus
Avustukset

Maalivahtivarustelahjoitus Oulun ja Lapin läänin juniorijoukkueet, yhteensä 108 varusteet
Raahe-Kiekko juniorit ry: luistelukoulun varustehankinnat, Oulun Kärpät 46 ry, Kajaanin Junnuhokki 68:
Kiekko-Kainuu-projekti, Kemin Lämärit ry: luistelukoulun varustehankinnat, S.C Paltamon Puumat: tyttökiekkoilun
mailahankinnat ja teroituskone

Stipendit

Kastellin urheilulukion, Oulun Kärpät 46 ry:n junioreita

Toiminnallinen tuki

Oulun Kärpät 46 ry: naiset ja C-juniorit

Seppo Arposen stipendirahasto

Iisalmen, Kastellin, Rovaniemen, Oulaisten, Kokkolan ja Raahen oppilaitosten oppilaat, Oulun Kärpät 46 ry:n juniori

2008 yhteensä 42 200 euroa
Avustukset

Suomen Proteesilätkä ry: MM-kisamatka, Oulun Kärpät 46 ry: kansainvälisyysprojekti, tyttöjääkiekkoprojekti
ja C-juniorit, Ylivieskan Jääkarhu ry: luistelukoulu

Seppo Arposen stipendirahasto

Kastellin urheilulukion, Kuhmon yläasteen, Raahen yläasteen, Paltamon lukion ja Nivalan yläasteen oppilaitosten oppilaat, Oulun Kärpät 46 ry:n pelaajat

2009 yhteensä 38 161 euroa
Avustukset

Ouluseutu Urheiluakatemia, Oulun Kärpät 46 ry: C-juniorit, kv-projekti ja tyttöjääkiekkoprojekti
Kuurojen MM-joukkueen seitsemän pelaajaa

Seppo Arposen stipendirahasto

Raahen, Tornion, Kastellin yläasteen ja lukion oppilaat, Oulun Kärpät 46 ry:n pelaajat, Kiekko-Laser ry:n
pelaaja

2010 yhteensä 39 163 euroa
Avustukset

Seppo Arposen stipendirahasto

Pyhäjärven Pohti Ry, Ouluseutu Urheiluakatemia, Oulun Kärpät 46 ry, Haukiputaan Ahmat ja Paltamon
Puumat: C-tytöt, Oulun Kärpät 46 ry B-juniorit, Suomen Jääkiekkoliitto/Pohjoinen alue, Selkäydinvammasäätiö , Oulun Kärpät 46 ry juniori

Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Tornion, Oulaisten, Kokkolan Kempeleen, Karjasillan yläasteen oppilaat,
sekä Kastellin lukion oppilas

2011 yhteensä 13 500 euroa
Avustukset

Raahen Jääkiekkoklubi ry, KKP ry

Seppo Arposen stipendirahasto

Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Ylivieskan, Tornion, Haapaveden, Kalajoen, Karjasillan ja Kastellin yläasteen ja lukion oppilaat

2012 yhteensä 34 272 euroa
Avustukset

Kiimingin Kiekkopojat ry: tyttöjoukkue, Suomen Jääkiekkoliiton pohjoinen alue, Pyhäjoen Jokikiekko ry,
Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät 46 ry, jääkiekkoseurojen yhteistyöprojekti

Stipendit

Oulun Kärpät 46 ry: A-tytöt ja naisjoukkue, Virpiniemen liikuntaopiston oppilaat

Seppo Arposen stipendirahasto

Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Pietarsaaren, Sallan, Svenska Privatskolan yläasteen oppilaat ja Oulun
Yliopiston opiskelija
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