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Tuotteita saatavilla KPV edustusjoukkueen peleistä, KPV Klubilta
(erikseen ilm. aikana) ja nettitilauksena toukokuussa avattavasta
KPV Fanshopista www.kpv.fi. Tilaukset: info@kpv.fi

KPV tukee Planin toimintaa
KPV on päättänyt laittaa oman
pienen kortensa kekoon ja tukea kansainvälisen kehitysyhteistyöjärjestö Planin toimintaa kaudella 2006. Kansainvälisyys, työ lasten ja nuorten parissa on KPV:n jokapäiväistä
toimintaa joten on luonnollista
kantaa yhteiskuntavastuuta
Planin kaltaisen organisaation kanssa.
Planin tavoitteena on parantaa pysyvästi kehitysmaiden
lasten elinoloja. Plan on perustettu vuonna 1937 ja Suomessa Plan on toiminut vuodesta
1998. Tällä hetkellä toimintaa
tukee yli 27 000 suomalaista.
Järjestö toimii tiivisti muiden
organisaatioiden kanssa ja on
myös ulkoasiainministeriön
kumppanuusjärjestö. Kaikissa
Planin hankkeissa keskeisellä
sijalla ovat lapset; lapsiköyhyyden vähentäminen ja lasten oikeudet. Hankkeet toteutetaan kehitysmaissa Planin
paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtä tehdään
viidellä eri osa-alueella; terveenä kasvaminen, oppiminen, asuminen, toimeentulo ja
yhteyksien rakentaminen.
Kummilapsitoiminta on tunnetuin Planin tukimuodoista.
Oman kummilapsen voivat ottaa yksityiset henkilöt, yrityksen tai yhteisöt. Kummi lahjoittaa 25 euron suuruisen
summan kerran kuussa, lah-

joitus ei kohdistu suoraan
omaan kummilapseen vaan
käytetään niiden kylien tai yhteisöjen tukemiseen, joissa
kummilapset elävät. Yksi Planin kohdemaista on Brasilia.
Elämä siellä ei ole pelkkää jalkapalloa vaikka se auttaakin
brasilialaisia lapsia kestämään tavallisessa arjessa kohtaamiaan ongelmia.
Maranhãossa Koillis-Brasiliassa lapsityövoiman käyttäminen on yleistä. Lähes 40 prosenttia 10-14 -vuotiaista ja lähes 60 prosenttia 15-17 -vuotiaista lapsista käy töissä.
Plan tekee jatkuvasti työtä
lasten oikeuksien puolesta
käydä koulua. Puhtaan veden
puute on brasilialaisten lasten
ongelma. Saastunut ja likainen juomavesi levittää herkästi tartuntatauteja. Lapsille
taudeista vaarallisimpia ovat
ripuli, loistaudit ja dengue-verenvuotokuume. Plan oli mukana rakentamassa Bacadangan ja Cicade Olimpican
alueille uutta vesijärjestelmää
ja kaivoja.
Vesiputkistoa rakennettiin
useita kymmeniä kilometrejä,
josta se ohjattiin yli 1.800 talouteen. Putkisto tulee 9.000
ihmisen käyttöön. Kummien
antama tuki menee tämäntyyppiseen pitkäjänteiseen
työhön 46 eri maassa. Planin
toimintaan kuuluu paljon
muutakin kuin kummilapsitoiminta. Jokainen voi halu-

tessaan osallistua itselleen sopivalla tavalla.
KPV lahjoitti osan Pallo Haltuun seminaarin tuotosta Planille, lisäksi tänä vuonna jokaisesta myydystä ottelulipusta menee 10 senttiä Planin toiminnan tukemiseen. Yhteistyökumppanimme Sokos Hotel
Kaarle on lähtenyt innokkaasti mukaan tukemaan Planin
työtä yhdessä KPV:n kanssa.
Toukokuun ajan Kaarlen tiloissa on nähtävänä Planin
kiertävä
valokuvanäyttely.
Upeiden ja puhuttelevien kuvien takaa löytyy Laura Malmivaara joka kävi Dominikaanisessa Tasavallassa kuvaamassa lasten elämää. Hän kyseli Cristobalin kylän lapsilta
mitä he haluavat tehdä isona.
Plan osallistuu alueella koulujen toiminnan kehittämishankkeeseen. Hankealueet
ovat maan köyhimpiä alueita,
joissa arviolta 75 % väestöstä
elää äärimmäisessä köyhyydessä ja vain 25 % lapsista suorittaa peruskoulun loppuun.
KPV ja Sokos Hotel Kaarle järjestävät myös konsertin jonka
tuotosta osa menee Planin tukemiseen.
KPV kannustaa kaikkia tutustumaan Planin toimintaan.
Esitteitä löytyy kotiotteluista
ja KPV:n klubilta, sekä tietysti
www.plan.fi.
Virpi Sorvisto

Kausi- ja
VIP-kortit
myynnissä
Kalustetriossa
Ristirannankatu 9
ja KPV:n
kotiotteluissa!

Raimo Mäkipää ja Jukka Vakkila kävivät Kokkolassa auditoimassa
KPV:n seuratoimintaa.

Foot Pass uusi
seurakehityksen
työkalu
KPV oli yksi ensimmäisistä
suomalaisista joukkueista, jotka arvioitiin Palloliiton uudella seurakehitystyökalulla Foot
Passilla. Foot Pass tutkii monipuolisesti seuratoiminnan tasoa ja antaa tuloksen pisteinä.
Täydelliseen 5 000 pisteen saaliiseen ei pääse kukaan. Jo 50
% pisteistä saanut seura toimii
laadukkaasti.
Foot Pass tutkii seuratoiminnasta organisaation, strategian, pelaajakartoituksen, urheilutoiminnan, tukitoiminnat, tilat, viestinnän ja henkilöstön. Suurimmalla eli 2000
pisteen painolla mukana on se
tärkein eli urheilutoiminta.
Pienin paino puolestaan on
250 pisteen tukitoimet, johon
kuuluu terveyskasvatus ja
henkinen valmennus.
Kun ulkopuolinen arvioija
tutkii seuran tällaisella työkalulla, antaa se varsin hyvän
kuvan seuran nykytilasta.
Foot Pass onkin loistava väline

seuratoiminnan kehittämiseen. Palloliitolle Foot Pass
puolestaan antaa paljon hyödyllistä tietoa seuroista ja varsin reaalisen kuvan Suomen
jalkapalloilun tilasta.
KPV:n toimintoja arvioitiin
maaliskuussa Jorma Mäkipään (Vierumäen urheiluopisto) sekä Jukka Vakkilan (Suomen Palloliitto) toimesta.
Auditoinnin pistemäärät olivat vielä audiittorien myllyssä
jauhautumassa Pallo-Veikko
lehden mennessä painoon. Ensimmäisen auditoinnin tuloksia kuitenkin odotetaan toukokuun alussa.

