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3.10.2014

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto

Strategia 2015 - 2019 / työpaja 1
Ensimmäisen työpajan päätavoitteet:
a) Työn onnistunut käynnistäminen
b) Nykytilan analyysin tekeminen

TEHTÄVÄ 1: Mitä pitäisi ratkaista seuraavan puolen vuoden aikana?
-

ensin yksilötyönä paperille
sitten valitaan 5 tärkeintä pareittain paperille
jotka laitettiin seinälle
annetaan äänet tärkeimmille seinällä oleville valinnoille / 3 ääntä per ihminen (korkeintaan yksi
oman ryhmän valinnalle / ajatukselle)

VALINNAT:
1. Harrastus läpi elämän (xxx)
- pelaaja / harrastaja keskiössä (xx)
- Miten saadaan strategia, joka innostaa pelaajia, vanhempia, seuratoimijoita (xxx)
- lajiylpeiden nostaminen ja sitä kautta ihmisten halu kokeilla lajia
2. Liitto, alueet, seurat, joukkueet: yhteistyö ja jalkauttaminen (xxxxx)
- lajien tasapuolisuus (xx)
- yhteinen tahtotila (x)
- resurssit (x)
- organisoitu toiminta luo turvallisen ympäristön
- yhteisöllisyys
3. Nykytilan säilyttäminen vai kehittäminen (x)
- pääsarjojen jatkuvuus (x)
* harrastajamäärän kasvattaminen
* kilpailu vs harrastaminen
- kenelle tarjotaan lajeja
4. Miten saadaan strategiaan (työstöön) ajatuksia avainryhmiltä? (xx)
- seurojen pj:t
- maajoukkueet

- valmennuspäälliköt
- alueet
AJATUKSIA NÄISTÄ:
-

-

Strategiatyössä pitää miettiä sisältöä (harrastaja keskiössä) ja rakennetta rinnakkain
Tarjotaan kouluissa sekä ringetteä että kaukalopalloa, molempia tytöille ja pojille
Tarjotaan ringetteä sisällä salissa
Seuroilta tullut huoli siitä, että kaukalopallo saadaan pidettyä koulujen liikuntatunneilla
Tehdään enemminkin välikappaletta strategian ja toimintasuunnitelman väliin
Mitä harrastus maksaa läpi elämän? Mitä kaukalopallo/ringette maksaa?
Miten VALO:n palvelukeskus rakentelua vaikuttaa meihin, miten päästään mukaan?
Kahden kulttuurin yhdistäminen on tosi pitkä tie, mutta koko ajan mennään eteenpäin
Miten saadaan jäsenistö tekemään yhteistyötä?
Kentällä ei tiedetä pelaako samassa jäähallissa toinen laji?
Mitkä on tärkeimmät yhteisten tekemisen paikat? Jäävuoropolitiikka? Edunvalvonta?
o vain yhteinen konkreettinen tekeminen vie eteenpäin (ei puhe)
 Jonne (Hyvinkää ringeten valmentaja ja jäänjakaja) tarjosi ylimääräisiä jää-/peliaikoja
hyvinkääläiselle kaukisseuralle! Aluetoiminta, sarjatoiminnan järjestämistä, kurinpitoa
Yhtenä valintana voisi olla yhteisten konkreettisten tekemisten etsintä

TEHTÄVÄ 2: Nykytilan vahvuudet ja kehitettävät asiat
VAHVUUDET (tuplatiimi):
1. Koululiikuntaan sopivat lajit (xxx)
2. Kaukis on helppo aloittaa ”kaveriporukalla” (xxx)
- kaveriporukat
- työpaikka- ja koululaislaji (x)
- helppo ja halpa harrastus
- joustava laji, eri tapoja toimia ”sallitaan”
3. Ringette, hyvä junioritoiminta (xxxx)
- suuri junioreiden määrä (x)
4. Ringette on tyttöjen oma juttu (xxx)
- tyttöjen joukkuelaji
- selkeä kohderyhmä
5. Ringette ja kaukis turvallisia ja väkivallattomia lajeja (x)
6. Hallitsevat maailmanmestarit (xxx)
- pienien paikkakuntien lajit (x)
* yhteisöllisyys
* ringettehenki -> tehdään sydämellä

7. Toimisto, selkeät vastuualueet, ammattitaito/ osaaminen (xx)
- ringette, kaikki yhden alla, selkeä organisaatio
- ringette, hyvä koulutussysteemi
- SKRL:n arvot, arjen / toiminnan ohjaus
- kaukis, joustava laji, eri tapoja toimia sallitaan
8. Ringette nuori ja kehittyvä, puhtoinen laji
AJATUS:
-

Pitäisikö ringetteä tarjota pojille

KEHITETTÄVÄT ASIAT (tuplatiimi):
1. Kilpailutoiminta (xxxxxx)
* pääsarjat
* sarjatoiminta
*”tuotteistus”
* henkilökohtaiset kilpailut
- sarjatoiminnan tuotteistus (x)
- aikuispelaajien määrä kilpaurheilu
- harrastetoiminta ringetessä pientä
- palaute -> reagointi -> johtopäätökset -> uutos kyllä / ei
2. Mediaseksikkyys (xxxxx)
- tunnettuus ja lajimarkkinointi (xx)
- mediatietoisuus, ”uskottavuus”
3. Liian vähän kokopäiväisiä seuratyöntekijöitä (xxx)
- seuratoimijoiden ja valmentajien osaaminen, resurssit ja laatu -> aluetoiminta (x)
4. Yhteistyö kaukis: alue, joukkueet (xx)
- aluehallinto, miten yhdenmukaistaan
5. Sähköiset työkalut (x)
* valmennus
* seuratoiminta
6. Taloudellinen tilanne
7. Eri roolien arvostus (tuomarit, valmentajat, jj:t) ja sitä kautta aktiivitoimijoiden määrän kasvattaminen
AJATUS:
-

Voisi kokeilla jollain konstilla kokopäiväistä seuratyöntekijää

TEHTÄVÄ 3: Toimintaympäristön muutos - onko maailmanmuutoksessa asioita mitä pitäisi huomioida?
-

Ikääntyminen

-

-

-

-

-

 on kysytty jo kaukalopalloon 70v sarjaa
Yleisesti lasten liikkumattomuus
Johtamisen ja organisoitumisen muutokset
 seuran toiminta ja organisaatio liian raskasta
 verkostoituminen
Hetkessä eläminen
 äkkiä mukaan - äkkiä pois
 osallistun kun huvittaa, muutos nuorten käyttäytymisessä
Ilmaston muutos pitkällä aikavälillä
 olosuhteisiin vaikutus ja edunvalvonta
 ulkojäät vähenevät, lajin levitys koulujen kautta voi hankaloitua
 yhteinen edunvalvonta, kaupungit ja kunnat, olosuhteet
 harrastusjäiden puute, ladyt eivät esim. suostu tulemaan klo 21.30 jälkeen harjoituksiin
Aluerakenteen muutos
 mitkä paikat valitaan? kaupungit, alueet, paikkakunnat, isot, keskikokoiset pienet paikkakunnat
 vai valitaanko?
Taloustrendit Suomessa
 esim. lähiliikuntapaikkojen hoito huonontuu
 jossain kaupungeissa suunnitellaan seuratukien muuttamista kaupunkilaisille jaettaviksi
liikuntaseteleiksi

MITTARISTOA:










jäsenmäärä
seurojen määrä (ry)?
alueiden määrä?
kaveriporukoiden määrä?
kilpailulupien määrä (lisenssit)
luistelukoululaisten määrä
joukkuemäärä
ottelumäärä
tuomarien määrä

Talousmittarit:






Eurot / liitto
Eurot laji
Eurot alueet
Eurot seurat
Eurot / markkinointi jne.

Olosuhdemittarit:




hallien ja tekojäidenmäärä
jäähallitunnit
jäänkäytön tehokkuus / monta pelaajaa per kerta




jäänkäytön hinta / pelaaja
harjoitusmäärät

Medianäkyvyys
Tapahtumien määrä:
* kokeilutapahtumien määrä
* kokeilutapahtumiin osallistuvien määrä
* katsojamäärät
Tasa-arvomittarit:


nais- ja miestoimijoiden määrät

