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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry järjestää toimintaa kaikille
ikäluokille. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelma on otettu käyttöön 2017.
Suunnitelmaan seuraaviksi vuosiksi valitut tavoitteet ja toimenpiteet
pohjautuvat luottamushenkilöille ja seurojen puheenjohtajille tehtyyn nykytilan
kartoituskyselyn tuloksiin. Suunnitelmaan nostetut kehityskohteet ovat selvitys
siitä, miten erityisryhmille voitaisiin tarjota toimintaa, miten toimintaa tulisi
markkinoida maahanmuuttajille, miten harrastamisen kustannuksiin voidaan
vaikuttaa ja millaista toimintaa voitaisiin jatkossa tarjota pojille ja miehille
ringeten parissa.
Liitto tekee aktiivista yhteistyötä muiden lajiliittojen kanssa. Tästä osoituksena
on ringeten aloitteesta yhdessä Suomen Valmentajien kanssa käynnistetty
Valmentaa kuin nainen -hanke, jossa mukana on 11 lajiliittoa sekä
vammaisurheilun kaikki palloilulajit. Hanke käynnistyi vuonna 2013 ja nyt on
käynnissä jo kolmas hankekausi (2018-2019).
Yli puolet liittomme harrastajista on lapsia ja nuoria. Liittomme ja seuramme
tekevät aktiivista yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa. Lisäksi olemme
aktiivisesti mukana Liikkuva Koulu –toiminnassa.
Liitto on kehittänyt valmennus- ja koulutustoimintaa viimeiset vuodet sekä
osallistunut aktiivisesti valmennusosaamisen työpajoihin. Koulutuksiemme
osallistujamäärät ovat kasvaneet ja valmennusosaaminen on kehittynyt
seuroissamme. Erotuomareiden koulutukseen on panostettu myös viimeiset
viisi vuotta, Liittotason tuomarien määrä on kasvanut ja heidän osaamisensa
on kehittynyt. Seuroissamme toimii tällä hetkellä kaksikymmentäyksi
valmennus- ja junioripäällikköä, joista osa on työsuhteessa ja osa
luottamustoimessa. Määrä on lisääntynyt hyvän seuratoiminnan kautta ja
näiden toimijoiden mukaan saamiseksi tehdään työtä tulevaisuudessakin.
Seuraava vuosi tullaan keskittymään seuratoimijoiden koulutuksiin.
Tavoitteemme on, että seuramme pystyvät kehittymään, laajentumaan ja
tarjoamaan parempia palveluita omille jäsenilleen.
Järjestämme kilpailu- ja harrastetoimintaa eri ikäryhmille. Ringeten lady-sarja
ja kaukalopallon ikämiestoiminta ovat edullista matalan kynnyksen toimintaa,
jolla ylläpidetään hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätään yhteisöllisyyttä ja
sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi liitto ja jäsenseurat järjestävät avoimia
harraste- ja työpaikkaturnauksia. Liittomme tekee aktiivista yhteistyötä
lähimaiden kanssa tarjoamalla Ruotsille ja Venäjälle mahdollisuutta osallistua
alueelliseen kilpailutoimintaamme. Kansainvälinen ringetteliitto IRF on
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valtuuttanut Liittomme auttamaan sääntö ja valmennuspuolella Venäjän
ringetteliitoa.
Liitolla on olemassa vaadittavat ohjeistukset hallintoon, talouteen, viestintään,
kilpailutoimintaan, aluetoimintaan, huomionosoituksiin sekä kurinpitoon.
Olemme päivittäneet liiton säännöt, kurinpitosäännöt ja AD-ohjeistuksen
vastaamaan tämän päivän ohjeistusta Olympiakomitea ry:ltä saamiemme
ohjeiden mukaan.
Ringeten Tie Huipulle –ohjelmaan kuuluvat aluejoukkue sekä nuorten ja
naisten maajoukkueet. Tie Huipulle toimintaa tuetaan lisenssi- ja
kilpailutoiminnan tuotoilla, varainhankinnalla sekä pelaajien
omavastuuosuuksilla. Ringeten maajoukkuetoimintaa tukevat sekä liitto,
seurat että pelaajat.
Kokonaistavoitteeksi on asetettu kasvu painopistealueilla. Mittareina käytetään
mm. liiton jäsenmäärää, lajien harrastajamäärää, jäseniemme jäsenmäärää,
ice card / lisenssimäärää, seurojen päätoimisten työntekijöiden määrää,
tapahtumien ja osallistujien määrää sekä varainhankinnasta saatavia euroja.

LIITTO PÄHKINÄNKUORESSA
Liitolla on 86 jäsenyhdistystä. Kaukalopallo- ja Ringetteliittoa johtaa
liittohallitus. Ringeten lajiryhmä vastaa ringeten kilpailutoiminnasta ja
kaukalopallon lajiryhmä vastaa kaukalopallon kilpailutoiminnasta. Liitolla on
5 työntekijää, joista 4 Helsingissä ja 1 Lappeenrannassa. Alueellisesta
sarjatoiminnasta vastaavat sekä liiton aluetyöryhmät (3) että liiton jäseninä
olevat aluejärjestöt (5).

3

Sinistä vetovoimaa 2015-2019
ARVOT
Yhdessä – Vastuullisesti – Iloisesti – Intohimolla
MAALI
Kaukalopallo ja ringette ovat nopeita ja turvallisia taitopelejä, joita voi pelata
läpi elämän sekä haastavasti kilpaillen että rennosti harrastaen. Mukaan voi
tulla milloin vain ja toimia voi monessa roolissa.
Olemme ylpeitä lajeistamme. Kasvu ja kehitys tapahtuvat 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.
TAKTIIKKA
Lajiylpeys – Sinistä vetovoimaa – Me yhdessä
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.
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ORGANISAATIO
Liittohallitus - strateginen johto
Seurakokous - valitaan lajiryhmien edustajat
Toiminnanjohtaja – operatiivinen johto
•
•
•
•
•
•
•
•

Johdon sihteeri
Sisäinen viestintä
Taloushallinto
Yhteistyösopimukset
Alue- ja seurayhteistyö
Kotimaiset ja kansainväliset sidosryhmäsuhteet
Kansainväliset tapahtumat
Kansainvälinen lajimarkkinointi

Lajiryhmät– lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla
Aluetyöryhmät – lajikohtainen operatiivinen toiminta alueellisella tasolla
Seurat – lajikohtainen operatiivinen toiminta paikallisella tasolla
Toimihenkilöt – operatiivinen toiminta, valmennus ja koulutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huippu-urheilu (alue- ja maajoukkuetoiminta)
Kilpailutoiminnan kehittäminen lajikohtaisesti
Seuratoiminnan kehittäminen
Harrasteliikunnan kehittäminen aikuiset
Harrasteliikunnan kehittäminen lapset ja nuoret
Rekisterit ja muut hallintoa avustavat työt
Ulkoinen viestintä
Lajimarkkinointi
Kouluyhteistyö

Toiminnan laatua kehitetään tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean, Liikunnan
Aluejärjestöjen sekä muiden lajiliittojen kanssa. Liitto haluaa toteuttaa
kaikessa toiminnassaan liikunnan ja urheilun yhteisiä Eettisiä ja Reilun Pelin
periaatteita, sekä Hyvän Hallintomallin ja Yhdenvertaisuuden periaatteita.
Liiton toiminnassa painottuvat erityisesti vastuu kasvatuksesta, kaikkien
tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun, hyvinvoinnin edistäminen sekä
toisen ihmisen ja elämän kunnioitus. Liiton päätöksenteossa, tiedottamisessa
ja toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota avoimuuteen,
rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Liiton harrasteliikunnan ja huippuurheilun pohjana käytetään lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suosituksia,
huippu-urheiluyksikön ohjelmia, Opetus ja kulttuuriministeriön painopisteitä
sekä liikuntalakia.
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JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA
Järjestö- ja aluetoiminnan kehittäminen
Tavoitteet
• Kasvattaa lajien harrastajamääriä
• Tukea kehittyvien alueiden toimintaa
• Lisätä yhteistyötä Liikunnan Aluejärjestöjen kanssa
• Johtajuuden osaamisen kehittäminen
• Kansalaistoiminnan kehittäminen vapaaehtoistyön kautta
Keinot
• Käytetään molempien lajien olemassa olevia vahvuuksia esim.
tukimateriaalien ja valmiiden verkostojen osalta
• Alueellisten työntekijöiden verkoston vahvistaminen
• Oman taidon kehittäminen koulutuksien kautta
• Läpinäkyvä ja tukea antava yhteistyö strategisen ja operatiivisen
toiminnan välillä
• Seuratoimijoiden tukeminen vapaaehtoistyössä
Mittarit: 360° palaute, itsearviointi, jäsenien määrä, pelaajien määrä,
jäsenien jäsenmäärä, Tähtiseurojen määrä
Yhdenvertaisuuden vahvistaminen
Tavoitteet
• Naisvalmentajien määrän lisääminen
• Naisten määrän lisääminen luottamustoimissa
• Vähävaraisten tukeminen harrastusmaksuissa
• Toiminnan tarjoaminen liikuntarajoitteisille
• Toiminnan tarjoaminen eri ikäryhmille ja eri sukupuolille
• Reilun Pelin edistäminen
Keinot
• Ollaan mukana palloilulajien Valmentaa kuin nainen -yhteishankkeessa
• Ylläpidetään tukirahastoja vähävaraisten tukemiseksi
• Kannustetaan seuroja järjestämään toimintaa liikuntarajoitteisille.
Tuetaan seuroja sen markkinoinnissa ja ohjaajien kouluttamisessa.
• Järjestetään nuorille harrasteturnauksia ja lisätään aikuisten
harrastetoimintaa
• Järjestetään kaukalopallon kilpa- ja harrastetoimintaa naisille
• Kannustetaan seuroja järjestämään ringeten harrastustoimintaa miehille
• Reilu Peli -kortit käytössä lasten aluesarjassa
Mittarit: kts. tarkemmin Yhdenvertaisuussuunnitelma /
kehittämistoimenpiteet
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Seuratoiminnan kehittäminen, Seurojen kanssa - seuroja tukien
Tavoitteet:
• Kehitetään seuratoimintaa yhdessä seurojen kanssa
• Seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen
Keinot:
• Järjestetään seurakäyntejä
• Kehitetään Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisen Tähtiseura ohjelman kautta lasten ja nuorten toimintaa sekä aikuisten
harrasteliikuntaa
• Auditoidaan kaikki ringeten Tähtiseurat
• Tuetaan kokeilukulttuuria seuratoiminnan kehittämisessä
• Etsitään vaihtoehtoja palkata seuroihin työntekijöitä yhdessä seurojen
kanssa
• Järjestetään seuroihin palkatuille työntekijöille tapaamisia ja
työnohjausta
• Järjestetään seurojen avainhenkilöiden yhteistapaamisia alueellisesti ja
valtakunnallisesti
• Kannustetaan seuroja hyödyntämään arviointityökaluja
Mittarit: seurakäynnit, kokeilujen määrä
Muut järjestö- ja seuratoiminnan toimialan tuotteet
• Viestintä
• Palkintogaala
• Toimistopalvelut
• Edunvalvonta
• Kansainvälinen lajinlevitys

LAJIEN YHTEINEN HARRASTELIIKUNTA
Harrasteliikunnan lajimarkkinointi
Tavoitteet
• Liikunnallisen elämäntavan edistäminen
• Lajien tunnettavuuden lisääminen paikallisesti sekä valtakunnallisesti
• Seurojen aktivointi ja tukeminen lajin markkinointiin ja yhdessä
tekemiseen
Keinot
• Osallistuminen Liikkuva koulu ohjelmaan ja tapahtumiin
• Lajien kokeilutapahtumien järjestäminen
• Koulutapahtumien ja -turnausten järjestäminen
• Ringette- ja kaukisviikkojen järjestäminen yhdessä seurojen kanssa
• Sosiaalisen median ja paikallislehtien hyödyntäminen
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• Osallistuminen Winter Expo tai Ballsport -messuille
Mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrä

RINGETTE
HARRASTELIIKUNTA
Ringeten nuorten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Saada nuoret pysymään harrastuksen parissa
• Tarjota kevyempää toimintaa
• Nuorten osallisuuden lisääminen
Keinot
• Järjestetään Minigames-turnaus nuorille (D-junioreille sekä C- ja Bnuorille)
• Järjestetään seurojen nuorille yhteinen tapaaminen
• Kannustetaan seuroja perustamaan nuorten ryhmiä
• Kannustetaan seuroja ottamaan nuoria Sporttitettiin (TET-malli
urheiluun)
• Otetaan TET-harjoittelijoita liiton toimistolle
Mittarit: osallistujien määrä
Ringeten aikuisten harrastetoiminta
Tavoitteet
• Aikuisten harrasteliikunnan lisääminen
• Aikuisten harrasteliikunnan tapahtumien järjestäminen
• Seurojen aikuisten luistelu- / ringettekoulujen tukeminen
• Olympiakomitean Liikkujan polku -verkostoon osallistuminen
Keinot
• Aikuisten harrasteliikunnan kehittäminen Tähtiseura -ohjelman avulla
• Ladytoiminnan kehittäminen
• N-harrastetoiminnan kehittäminen
• Aikuisten harrastetapahtumien järjestäminen
• Järjestämisoppaan tekeminen aikuisten luistelu- /
ringettekoulutoimintaan
• Markkinointimateriaalin tekeminen aikuisten luistelu- / ringettekouluun
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Ringettekoulut
Tavoitteet
• Seurojen tukeminen ringettekoulun markkinoinnissa
• Ringettekoulun laadun varmistaminen
• Liikuntaleikkikoulun järjestäminen
Keinot
• Tarjotaan seuroille hankittavaksi ringettekoulun välinekassi
• Tarjotaan seuroille hankittavaksi ringettekoulun harkkapaitoja
• Tarjotaan seuroille maksuton ringettekoulupassi lasten käyttöön
• Tarjotaan seuroille valmiit ringettekoulumarkkinointipohjat
• Tehdään ringettekoulun esittelyvideo
• Järjestetään ringettekoulun ohjaajakoulutus kaikilla alueilla
• Järjestetään ringettekoulujen vastuuhenkilöille koulutuspäivä
• Tehdään uusia tuntimalleja ohjaajille
• Kannustetaan seuroja järjestämään Liikuntaleikkikoulua
Kouluyhteistyö
Tavoitteet
• Koulupäivän liikunnallistaminen
• Ringetteä pelataan kouluissa
Keinot
• Osallistuminen Liikkuva koulu -ohjelmaan ja -seminaareihin
• Kouluesittelyiden järjestäminen
• Kouluturnausten järjestäminen
• Opettajien koulutus
• Ringeten koulumateriaalin uudistaminen
Mittarit: tapahtumien ja osallistujien määrä
Valmentaa kuin nainen
Tavoitteet
• Hyödyntää pelaajien lajiosaamista valmennustoiminnassa peliuran aikana
ja sen jälkeen
• Lisätä toimijoiden määrää
• Tukea olemassa olevia naisvalmentajia
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Keinot
• Järjestetään mentorointiohjelmia naisvalmentajille
• Järjestetään lajitapaaminen pelaajien innostamiseksi valmentajaksi
• Tuetaan Urheilijasta valmentajaksi -koulutusta
• Tuetaan II- ja II-tason koulutusta
• Tuetaan maalivahtivalmentajakoulutusta
• Koulutetaan ringettementoreita
• Järjestetään ringettementoreiden yhteinen tapaaminen
• Osallistutaan Valmentaa kuin nainen -hankkeen kaikkien lajien yhteisiin
toimenpiteisiin
Mittarit: naisvalmentajien määrä
Muut harrasteliikunnan toimialan tuotteet
• Kesäleirit
• Naisten valtakunnallinen kilpailutoiminta (SM- ja Ykkössarja sekä niiden
jatkosarjat)
• Nuorten valtakunnallinen kilpailutoiminta (B-nuorten SM-sarja, CSarja ja
C-nuorten SM-turnaus)
• I- ja II-tason valmentajakoulutukset
• Erotuomaritoiminta ja erotuomarikoulutukset
• Toimitsijakoulutustoiminta

HUIPPU-URHEILU
Huippu-urheilun toimiala sisältää ringetessä Tie Huipulle -ohjelman mukaisen
maajoukkuetoiminnan, III-tason valmentajakoulutuksen, valmennus- ja
osaamispalvelu RingCentren kehitystyön sekä urheiluakatemia yhteistyön
sisältäen Yläkoululeirityksen. Toiminta Tie Huipulle -ohjelman osalta tapahtuu
kahden vuoden sykleissä ja se nivoutuu kansainvälisen liiton kilpailukalenteriin,
jossa MM-kisoja järjestetään kahden vuoden välein. Seuraavat MM-kisat ovat
2019 Kanadassa.
Toimiala tekee yhteistyötä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön,
Antidopingtoimikunnan, Kisakallion Urheiluopiston ja Suomen Urheiluopiston
kanssa.
Naisten maajoukkue ringeten MM-kisoissa 2019
Tavoitteet
• Kilpailukykyisen kisajoukkueen kokoaminen ja maailmanmestaruuden
uusiminen
• Lahjakkaiden pelaajien tukeminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen
• Kansainvälisten haasteiden ja kontaktien tarjoaminen niin pelaajan
henkilökohtaisen kuin lajin kehittymisen ja kasvun tukemiseksi
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Keinot
• Valmistautuminen ja osallistuminen marraskuun lopulla 2019 Kanadassa
pidettäviin IRF:n alaisiin lajin MM-kisojen Sam Jacks Pooliin.
• Tie Huipulle -ohjelman toteuttaminen.
Mittarit: eri tapahtumien määrät, osallistujien määrä
Nuorten maajoukkue ringeten MM-kisoissa 2019
Tavoitteet
• Lahjakkaiden, ringetessä huipulle pyrkivien nuorten pelaajien tukeminen
ja kokonaisvaltainen kehittäminen ringeten Urheilijan polun suuntaisesti.
• Pelaajien kartoittaminen ja seuranta, sekä kilpailukykyisen
kisajoukkueen kokoaminen.
• Kansainvälisten haasteiden ja kontaktien tarjoaminen niin pelaajan
henkilökohtaisen kuin lajin kehittymisen ja kasvun tukemiseksi.
Keinot
• Valmistautuminen ja osallistuminen marraskuun lopulla 2019 Kanadassa
pidettäviin IRF:n alaisiin lajin MM-kisojen Junior Pooliin.
• Tie Huipulle -ohjelman toteuttaminen
Mittarit: eri tapahtumien määrät, osallistujien määrä
Sähköinen valmennus- ja osaamispalvelu RingCentre
Tavoitteet
• Osaamisen kehittäminen lajiharrastajien parissa
• Lajimateriaalin ja erilaisten valmennus- ja seurapalveluiden tuottaminen
ja jakaminen RingCentre-palvelussa
• Palvelun kehittäminen yhteistyössä Suomen Urheiluopiston, Avenlan ja
mukana olevien lajien kanssa
Keinot
• Palvelun toimintojen jatkokehittäminen
• Lajimateriaalin tuottaminen palveluun
• Palvelun markkinointi ja jalkauttaminen seurakentässä
Mittarit: osaamis- ja valmennuskeskuksen käyttäjämäärä, aktiivisuus
palvelun käytössä
Huippu-urheilun toimialan muut tuotteet
• III-tason valmentajakoulutus
• U18 Juniorimaajoukkue
• Urheiluakatemia yhteistyö
• Yläkoululeiritys
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KAUKALOPALLO
HARRASTELIIKUNTA
Lasten ja nuorten kaukalopallotoiminta
Tavoitteet
• Lasten ja nuorten tutustuminen lajiin lajiesittelyjen kautta
• Nuorille lajin harrastetoimintaa ja –joukkueita
• Lajin teemaviikkojen järjestäminen (Kaukisviikot 26.1-10.2.2019)
• Junioreiden SM-turnausten järjestäminen
• Uusien harrastajien saanti lajin pariin
• Seurojen aktivointi juniorityössä alueilla
• Kaukalopalloleirien järjestäminen
• Koulukaukalopallon mahdollistaminen ja kehittäminen
• Koulukaukalopallon SM-turnausten järjestäminen
• Opiskelijoiden kaukalopalloturnauksien tukeminen
Keinot
• Harrastustoiminnan kehittäjän yhteistyö Koululiikuntaliiton, kaupunkien
/kuntien kanssa
• Liikkuva Koulu- toiminnassa mukana oleminen aktiivisesti
• Markkinointimateriaalin työstäminen
• Teemaviikkojen toteutus yhdessä alueiden ja seurojen kanssa
• Pyrkiä kasvattamaan SM-turnausten joukkuemääriä junioreissa
• Markkinoida lajin SM-turnauksia myös eri lajien toimijoille
• Harrasteturnausten järjestäminen yhteistyössä alueiden kanssa
• Lajin markkinointi lapsille ja nuorille (tapahtumat ja some)
• Seuratuet, junioreiden määrän lisääminen seuroissa
• Lasten/nuorten kaukalopalloleirien toteuttaminen
• Lajilevitystuet, kouluesittelyt ja kouluturnaukset
• Koulukaukalopallon tukeminen paikallistasolla
• Koulukaukalopallon toteutus lajiesittelyillä ja turnausten järjestäminen
• OLL:n kanssa yhteistyö turnauksien järjestelyissä
Mittarit: Lasten ja nuorten määrä, otteluiden ja tapahtumien määrä
Aikuisten kaukalopallotoiminta
Tavoitteet
• Kehitetään kilpailutoimintoja: SM-sarja kaudelle 19-20 (Avoin SMturnaus) ja Suomen Cup (miehet ja naiset)
• Pyritään löytämään uusia alueita sarjatoimintaan
• Järjestetään Masters- (Ikämiesten) ja yritysten SM-turnauksia sekä
Naisten avoin SM-turnaus
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•
•
•
•

Vahvistetaan Kunnossa Kaiken Ikää- toimintaa
Seurat ja joukkueet järjestävät monipuolisia tapahtumia ja turnauksia
harrasteryhmille
Lisätään aikuisten aktiivisuutta seuratoimintaan
Hankitaan uusia pelaajia lajin pariin

Keinot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailupäällikön ja harrastustoiminnan kehittäjän sekä alueellisten
sarjapäälliköiden yhteistyö
Kehitetään sarjoja ja tarjotaan seuroille mielekästä sarjatoimintaa
Kartoitetaan uusien alueiden mahdollisuuksia toteuttaa liiton alaista
sarjatoimintaa (Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Lappi)
Pelataan SM-sarjaa kaudella 19-20
Suomen Cupia jatketaan turnausmuodossa ja kehitetään tapahtumien
laatua
Järjestetään naisille toimintaa, avoin SM-turnaus, Suomen Cup ja muut
turnaukset
KKI- toiminnassa perustetaan start-up tapahtumia
Alue- ja seuratuet (starttiraha, mainosmateriaalit, välinepaketit ja
oppaat)
Ylläpidetään SM-turnausten laatua
Masters SM-turnausten ikäjakaumien uudelleen jaottelu
Yhteistyö yksityisten liikuntapalvelutarjoajien kanssa.
Lajin markkinointi joka sektorilla
Pilottihanke puulaakisarjoihin Etelä-Karjala, Itä-Suomi ja Oulu, Muut
puulakisarjat ja -turnaukset

Mittarit: harrastajamäärät, otteluiden määrä ja tapahtumien määrä
Kilpailutoiminnan kehittäminen, laajentaminen ja tuotteistaminen
Tavoitteet
• Panostetaan harrastetoiminnan kehittämiseen
• Pyritään tekemään kaukalopallosta matalan kynnyksen laji
• Käynnistetään alueellinen sarjatoiminta uusilla alueille
• Saada uusia toimijoita järjestämään kilpailutoimintaa
• Tehdä yhteistyötä laajalla sektorilla paikallisesti
• Tuotteistetaan toiminnot helposti lähestyttäviksi
• Harrasteturnausten määrän lisääminen
Keinot
• Uusien harrastesarjojen muutoksella saadaan kynnys matalammaksi
tulla pelaamaan
• Perustetaan kilpailutoiminnan uudistustyöryhmä vuodelle 2019
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•
•
•
•
•

Kilpailutoiminnan uudistustyöryhmä laatii suunnitelman uusien alueiden
kartoituksesta ja sarjatoiminnan käynnistämisestä alueilla
Rekrytoidaan paikallisia toimijoita (seurat, alueet, yhdistykset)
järjestämään sarjoja/turnauksia
Kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa kilpailujen
mahdollistamiseksi
Markkinointituki, tiedotus sekä toimintojen yhtenäistäminen
Toteutetaan uusia harrasteturnauksia liiton, alueiden ja seurojen
toimesta
Tapahtumalisenssit helpottamaan tapahtumien järjestämistä

Mittarit: uusien harrastajien määrä, uusien alueiden/paikkakuntien
määrä ja uusien sarjojen/turnausten määrä
Aluetoiminta
Tavoitteet
• Alue pystyy järjestämään mielekestä kilpailutoimintaa
• Kasvattamaan lajin harrastajamääriä
• Alueen kilpailutoiminnan kehittäminen
• Yhteistyön lisääminen ylialueellisesti
• Toimintojen yhtenäistäminen
• Tukea kehittyvien alueiden toimintaa
• Uusien toimijoiden rekrytointi
• Toimitsijoiden osaamisen kehittäminen
• Erotuomaritoimintojen kehittäminen
Keinot
• Alueiden sarjoja yhdistetään ja pelataan otteluita/sarjoja ja turnauksia
ylialueellisesti
• Alueiden toimijoiden yhteistyö (palaverit ja suunnitelma)
• Kilpailutoiminnan muuttaminen harrastesarjoiksi
• Start-Up tapahtumat, harrastetoiminnan tuet sekä lajinlevitystuet
• Haetaan uusia toimijoita alueille (hallitus, harrastetoiminnot ja
sarjapäälliköt)
• Seurojen toimitsijoiden osallistaminen koulutuksiin
• Toimitsijainfon laajempi jakaminen seurapostin yhteydessä
• Alueelliset jatko- ja peruskoulutukset, erotuomaritarkkailujen jatkaminen
Mittarit: alueen lisenssien määrän kasvu, ylialueellisten otteluiden
määrä, uusien paikkakuntien määrä, alueyhteistyö palaverien määrä,
uusien toimijoiden määrä, toimitsijoiden määrä, erotuomarien määrä
ja tarkkailuraporttien määrä
KV toiminta

14

Tavoitteet
• Kartoittaa kotimaiset seurat ystävyysseurahankkeeseen
• Luoda strategia hankkeen läpiviemiseksi
• Etsiä tarvittavat kontaktit ulkomailta (Ruotsi ja Venäjä)
• Ensimmäiset yhteiset tapahtumat ystävyysseurojen kesken
Keinot
• Aktiivinen vuorovaikutus liiton ja seurojen kesken
• Perusteellisen suunnitelman tekeminen hankkeeseen ja sen käytäntöön
ottoon
• Yhteydenotot, mahdollinen yhteistyö jääpalloseurojen kanssa
• Toteuttaa ensimmäinen yhteinen tapahtuma joko Suomessa tai
ulkomailla
Erotuomaritoiminta (aluekartta)
Tavoitteet
• Jatkuva keskustelu pelisäännöistä kenttäväen, ETT-työryhmän sekä
toimihenkilöiden kesken
• Alueellisten jatkokoulutusten järjestäminen
• Alueellisten peruskoulutusten järjestäminen
• Alueiden pääkouluttajien toimintamallien yhtenäistäminen
• Erotuomaritarkkailijoiden rekrytointi
• Tarkkailijakoulutus linjaamaan suuntaviivat koko Suomen
erotuomaritarkkailuun
• Erotuomarimateriaalin jatkuva uudistaminen (videomateriaali)
Keinot
• Yhtenäiset pelisäännöt ja niistä avoin keskustelu kenttäväen kanssa
• Sääntömuutosehdotusten kirjaaminen ja tarkastelu ETT-työryhmässä
• Alueiden erotuomarikoulutusten tukeminen (kouluttajat)
• Uusien erotuomareiden kouluttaminen yhteistyössä alueiden ja seurojen
kanssa
• Koulutetaan yhteistyössä liiton kanssa alueiden erotuomarikouluttajat
sekä erotuomaritarkkailijat
• Tehdään koulutuksiin uutta materiaalia ja pysytään ajan hermolla
Mittarit: Tuomareiden määrä, koulutustasot, koulutusten määrä
Muut harrasteliikunnan toimialan tuotteet:
• Valmennus ja koulutustoiminta
• Urheilijan polku
• Messuesittelyt
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