SINISTÄ VETOVOIMAA 2015 - 2019
STRATEGIA

SINISTÄ VETOVOIMAA 2015 - 2019

SISÄLLYS

Pelin avaus
Maali – visio
Taktiikka - valinnat
Lajiylpeys
•
•
•

Sisäinen arvostus ja kunnioitus
Vaikuttaminen
Lajien markkinointi

Sinistä vetovoimaa
•
Monipuolinen ja arvostettu kilpailutoiminta
•
Hyvä jääurheilun vaihtoehto
•
Osaaminen
•
Tie Huipulle sekä osaamis- ja valmennuskeskus
Me yhdessä
•
•

Seurojen kanssa - seuroja tukien
Lajit yhdessä seuroissa ja alueilla

Arviointi

YHDESSÄ - VASTUULLISESTI - ILOISESTI - INTOHIMOLLA

Sivu 2

SINISTÄ VETOVOIMAA 2015 - 2019
Pelin avaus
Tavoitteemme on saada lisää liikettä jääurheilun pariin. Haluamme tavoittaa toiminnallamme kaikki ikäryhmät ja tarjota monipuolista toimintaa niin liikkumisen kuin sen toiminnan mahdollistamiseen. Meillä on
siniset pelivälineet, yhtenäiset valinnat, päämäärät ja arvopohja. Haluamme kasvattaa joukkuettamme
uusilla jäsenillä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.

Arvot ohjaavat toimintaamme
Yhdessä
Yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely ohjaavat toimintaamme sekä työ - että vapaa-ajalla. Yhdessä saamme paljon aikaan ja tekeminen on mielekästä. Yhdessä vietetyt hetket ja niistä kertyneet muistot kulkevat
mukanamme läpi elämän.
Vastuullisesti
Tunnemme vastuumme ja kehitämme osaamistamme. Vastuullinen toiminta on johdonmukaista ja läpinäkyvää niin pelikentällä kuin kokouspöydissä. Vastuullisesti toimijat selviytyvät paremmin taantuma- ja
kriisitilanteista.
Iloisesti
Iloisuuden avulla tekeminen tuntuu helpolta ja asiat etenevät huomaamatta. Iloisuus luo positiivista energiaa yhdessä tekemiselle ja auttaa meitä pääsemään nopeammin yhteisiin tavoitteisiin.
Intohimolla
Intohimolla voimme päästä nopeammin tavoitteisiin, vaikka olisimme vasta oppimisen tiellä. Oma intohimoinen tekeminen antaa virtaa muiden tekemiselle ja edesauttaa maaliin pääsemistä.

Maali - visio
Kaukalopallo ja ringette ovat nopeita ja turvallisia taitopelejä, joita voi pelata läpi elämän sekä haastavasti
kilpaillen että rennosti harrastaen. Mukaan voi tulla milloin vaan ja toimia voi monessa roolissa.
Olemme ylpeitä kasvavista lajeistamme. Kasvu ja kehitys tapahtuu yhdessä seurojen kanssa tekemällä.
Markkinoimme lajejamme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tunnistamme, että ulkoinen
arvostus syntyy sisäisestä arvostuksesta ja kunnioituksesta.
Sinisissä peleissä on vetovoimaa. Harrastaminen on helppo aloittaa ja lajimme ovat hyviä jääurheilun vaihtoehtoja. Kilpailutoimintamme on monipuolista ja pääsarjatoiminta arvostettua. Meillä kasvat tiimipelaajaksi, huippu-urheilijaksi, taitavaksi tuomariksi ja osaavaksi valmentajaksi.
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Taktiikka - valinnat
Lajiylpeys
Sisäinen arvostus ja kunnioitus
Olemme ylpeitä lajeistamme ja osaamme arvostaa niitä. Lajiemme ulkoinen arvostus syntyy sisäisestä arvostuksestamme. Siitä, että itse arvostamme niitä. Kannamme ylpeänä lajitunnuksia ja seuravärejä ja ne ovat näkyvästi esillä myös jäähalleissa. Arvostamme lajien toimijoita palkitsemalla
heitä.
Toiminnassamme on käytössä Reilun Pelin -periaatteet. Lajiemme arvostus näkyy kunnioituksena
peliä ja kaikkia mukana olevia toimijoita kohtaan.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti
2. Jalkautetaan Reilu Peli -periaatteet kaikkeen toimintaamme
3. Perustetaan lajeille Hall of Fame
4. Täydennetään palkitsemis- ja ansiomerkkijärjestelmää
Mittarit: Hall of Famen pelaajat, kurinpitoraporttien määrä, katsojamäärät, mediaosumat, sosiaalisen median osumat
Vaikuttaminen
Huolehdimme, että meillä on riittävät olosuhteet ja mahdollisuudet kasvullemme. Teemme aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja olemme mukana kehittämässä liikuntakulttuuria yhdessä muiden kanssa. Arvostamme yhteistyötä eri lajien toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Kasvatetaan resursseja yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa (OKM, STM, Valo,
OK, kunnat)
2. Parannetaan olosuhteita yhteistyössä muiden jääurheilulajien kanssa
3. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti
Mittarit: jäähallien määrä, jossa lajejamme harrastetaan, liiton budjetti, jääurheilulajien yhteiset
operaatiot/toiminnot
Lajien markkinointi
Markkinoimme lajejamme monipuolisesti sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään lajien valtakunnalliset kampanjaviikot yhteistyössä seurojen kanssa
2. Kartoitetaan uusia paikkakuntia kaukalopallon ja ringeten käynnistämiseksi sekä tuetaan
toiminnan aloittamista.
3. Hyödynnetään arvokisoja lajien markkinoinnissa.
4. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti paikallisesti ja valtakunnallisesti
5. Kartoitetaan uusia maita kansainvälisen toiminnan edistämiseksi
Mittarit: mediaosumat, sosiaalisen median osumat, harrastajamäärät, uusien paikkakuntien määrä, uusien maiden määrä
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Taktiikka - valinnat
Sinistä vetovoimaa
Monipuolinen ja arvostettu kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta on monipuolista ja mielekästä. Molempia pelejä voi pelata sekä haastavasti kilpaillen että rennosti harrastaen. Lajien pääsarjat innostavat pelaajia ja ovat median arvostamia.
Perinteisen sarjatoiminnan lisäksi järjestetään kilpailutapahtumia, joihin voi osallistua yksilöinä tai
pienempinä ryhminä kuten taitokisoja, kaveri- ja harrasteturnauksia.
Lasten ja nuorten toiminnassa ja aikuisten harrastetoiminnassa yhtenä erityisenä tavoitteena on
kustannusten maltillisuus.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Nostetaan molempien lajien pääsarjojen arvostusta laadukkaalla viestinnällä
2. Lisätään ringeten nuorten ja aikuisten harrastejoukkueita ja tapahtumia
3. Vahvistetaan kaukalopallon junioritoimintaa
4. Monipuolistetaan lasten ja nuorten kilpailujärjestelmää ja huolehditaan kustannusten
maltillisuudesta
5. Tuotteistetaan Masters-kaukalopallotoiminta ja markkinoidaan sitä
Mittarit: Harrastajamäärien kasvu, monta vuotta ollaan mukana toiminnassa (keskiarvo), otteluiden ja tapahtumien määrä, mediaosumien määrä ylimpien sarjatasojen osalta, katsojien määrä,
kuukausimaksu, joukkuemäärät
Hyvä jääurheilun vaihtoehto
Lajit ovat hyviä jääurheilun vaihtoehtoja luistelun oppimiseen seurojen luistelukouluissa sekä lapsille että aikuisille. Lajit ovat mainioita pelejä koulu-, opiskelu- ja työpaikkaliikuntaan.
Jokaisessa jäsenseurassa on luistelukoulu. Luistelukoulun ohjaajat ovat koulutettuja ja tuntisisällöt
laadukkaita. Luistelukoulusta on helppo aloittaa jääurheiluharrastus, joka on edullista. Seuroja tuetaan luistelukoulun markkinoinnissa.
Kaukalopallon ja ringeten mukana olo koululiikunnassa varmistetaan järjestämällä kouluturnauksia
ja lajiesittelyjä kouluissa. Olemme mukana eri sidosryhmien koululiikuntaohjelmissa.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään lajiesittelyjä ja turnauksia kouluissa
2. Tuotteistetaan luistelukoulu ja markkinoidaan sitä
3. Tuotteistetaan opiskelu- ja työpaikkaliikunta sekä markkinoidaan sitä
Mittarit: koulujen määrä, joissa lajeja pelataan, vuosittaisten koulutapahtumien määrä, luistelukoululaisten määrä, harrastajamäärien kasvu
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Taktiikka - valinnat
Osaaminen
Tarjoamme monipuolista ja osallistujien tarpeiden mukaista koulutusta kaikille toimijoille. Kehitämme valmennus- ja tuomariosaamista, meillä on laadukas ja nykyaikainen koulutusmateriaali sekä eri toimijoiden avuksi tukihenkilöitä seuratasolla. Meillä on toimenpiteitä tuomareiden ja valmentajien määrien lisäämiseksi.
Hyödynnämme pelaajien lajiosaamista innostamalla heitä pysymään mukana lajin parissa aktiivisesti peliuran aikana ja sen jälkeen.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään molemmissa lajeissa valmentajille taso- ja teemakoulutuksia
2. Tuotetaan sähköistä osaamismateriaalia
3. Tehdään molempien lajien tuomaritoimintaan toimiva taso- ja koulutusjärjestelmä
4. Hyödynnetään pelaajien lajiosaamista muussa toiminnassa peliuran aikana ja sen jälkeen
5. Lisätään seuratasolla toimijoille tukihenkilöitä
Mittarit: koulutusten määrä, osallistujien määrä, monellako seuralla on tukihenkilöitä (tuomarivastaava, valmennusvastaava jne.)
Tie Huipulle sekä osaamis- ja valmennuskeskus
Ringetellä on Tie Huipulle -ohjelma, jonka tarkoituksena on motivoida ja kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti. Pelaajia ohjataan urheiluakatemian toiminnan piirin. Ohjelman avulla kootaan maajoukkueet edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokisoissa. Ohjelman edellytyksenä on tiivis yhteistyö seurojen kanssa sekä avoin ja monipuolinen tiedottaminen toiminnasta.
Lajien yhteinen osaamis- ja valmennuskeskus lisää lajiylpeyttä ja -osaamista sekä tarjoaa erinomaiset puitteet leiri-, maajoukkue- ja koulutustoiminnalle.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Jatketaan Ringeten Tie Huipulle -ohjelmaa
2. Tutkitaan mahdollisuuksia osallistua urheiluakatemiatoimintaan
3. Kokeillaan osaamis- ja valmennuskeskustoimintaa
Mittarit: eri tapahtumien määrät, osallistujien määrä, yleisömäärä, arvokisamenestys, osaamis- ja
valmennuskeskus syntyy ja sen käyttömäärä

YHDESSÄ - VASTUULLISESTI - ILOISESTI - INTOHIMOLLA

Sivu 6

SINISTÄ VETOVOIMAA 2015 - 2019
Taktiikka - valinnat
Me yhdessä
Seurojen kanssa - seuroja tukien
Lajien kasvu ja kehittyminen tapahtuu seuroissa. Tuloksia saadaan aikaan yhdessä seurojen kanssa
tekemällä sekä seurojen toimintaa kehittämällä ja tukemalla.

Pääosin koko strategian valinnat ja toimenpiteet koskevat seuroja ja seurojen näkökulma on ollut
vahvasti mukana valmistelutyössä. Kehittämisen painopiste on kokeilla uusia ideoita nopeasti käytännössä yhdessä seurojen kanssa. Kokemuksista kerrotaan eteenpäin.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään seurojen kehittämisprosesseja
2. Järjestetään vuosittaiset seurojen avainhenkilöiden yhteistapaamiset
3. Kokeillaan uusia ideoita
Mittarit: seurakäynnit, kokeilujen määrä
Lajit yhdessä seurassa ja alueella
Lajien yhteistyö antaa vahvemmat hartiat tulevaisuudelle, tuo kasvua ja lisää resursseja. Etsimme
yhdessä seurojen kanssa keinoja aloittaa toisen lajimme toimintaa seurassa sekä tekemään yhteistyötä myös muiden seurojen kanssa. Pilotoidaan yhden alueen kanssa molempien lajien yhteistyötä.
Seurojen harrastajamäärän ja alueiden alueellisen yhteistyön kasvaessa syntyy enemmän mahdollisuuksia palkata työntekijöitä.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Etsitään ja tuetaan seuroja, jotka haluavat aloittaa toisen lajimme toiminnan
2. Kartoitetaan alue, joissa lajien alueorganisaatiot voivat kokeilla yhteistyötä
3. Etsitään erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja palkata seuroihin työntekijöitä seurojen
kanssa yhdessä

Mittarit: Seurojen määrä, jossa harrastetaan molempia lajeja, seurojen jäsenien määrä, seurojen
työntekijöiden määrä

Arviointi
Kaukalopallon ja ringeten strategian 2015 - 2019 toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain
asetettujen tavoitteiden ja mittareiden perusteella. Tulokset arvioidaan toimihenkilöiden, lajiryhmien ja liittohallituksen toimesta. Arvio raportoidaan vuosittain seuraseminaarissa ja korjaustoimenpiteet huomioidaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

YHDESSÄ - VASTUULLISESTI - ILOISESTI - INTOHIMOLLA

Sivu 7

