Strategian työstö Peurungalla 28.11.2014 / aluejoukkueen toimihenkilöt
Käytiin läpi valinnat aluevalmentajien kanssa
-

Mitä ajatuksia ne herättävät?
Mitkä asiat pitäisi oikeasti laittaa kuntoon?
Mitä toimenpiteitä pitää olla valintojen alla?

VALINNAT:
1) Arvostus
Näkyvyys:
-> raha
-> mainostus (lehdet / radio)
-> liitolta lajinlevitys / tykypaketti
-> kannustin seuroille (kulujen kattaminen)
Lajiylpeys tulee pelaajamääristä ja laadukkaasta toiminnasta (+koulutuksesta)
2) Monilajiseurat /aluetoiminta
Tasokas organisoitu seuratyö (päätoimiset, puolipäivätoimiset)
- Yhteistyö yli lajirajojen, monipuolisuus varhaisessa vaiheessa
- Valmennuskoulutus
3) ”Sininen elämäntapa”
Aktiiviuran jälkeen
-> kohderyhmä? NMJ-, MJ -pelaajat
-> mukaan valmennukseen, myös pikkujunnuille!
4) Kilpailu- ja harrastustoiminnan kehittäminen / laatu
+ pelaajamäärien kasvu
- Tuomarikoulutus!
Esim. tuomareiden ”Tie Huipulle”:
-> ajatuksena voisiko tuomari olla urheilija, pelaaja, joka ei välttämättä pärjää urheilijana, voi
silti haluta tavoitteellista toimintaa tuomarina (jokainen haluaa olla hyvä)
- C-junnuille kilpailu- ja harrastesarjat
- Kynnys B:stä SM-sarjaan liian suuri
- Pelaajien siirtymistä joukkueesta toiseen tuettava (esim. muutto uudelle paikkakunnalle
koulun takia)
- Koulutapahtumat, leirit (joulu- ja hiihtoloma)
- Ringette mukaan yliopistotoimintaan
-> lisää N ja Ykkösjoukkueita
-> opiskelukeskuksien lajitoimintaa (Kuopio ja Jyväskylä)
- Valmennuskoulutus
- tuomarikoulutus + sen kehitys
5) Tuomarit
- urapolku
- tasoluokat

6) Kansainvälisyys
- ringeten osuus kv. urheiluverkostoon
- tarvitaan lisää maita, jotta saadaan lisää arvostusta
- junioritapahtumat

Strategian työstöä seuraseminaarissa 30.11.2014
1. Käytiin läpi valinnat
Mikä arveluttaa valinnoissa? Mitä hyvää on valinnoissa? Mitä puuttuu valinnoista?
-

-

-

Miten valinnat sopivat molemmille lajeille?
+ monilajiseurat / molemmille lajeilla samoja haasteita
 seuraorganisaation kapeus
 miten voidaan tukea seuratyöntekijöitä (energiaa ja virtaa heille)
+ pelaajamäärien kasvu
 kustannukset kilpailu- ja harrastetoiminnassa otettava huomioon (jäähallit yhtiöitä)
 drop out ”ringettekoulussa”
palkatut työntekijät arveluttavat
arveluttaa harrastetoiminnan hiipuminen/ unohtaminen kilpailutoiminnan painotuksessa
kuinka syvällä tasolla / millä tasolla ollaan valmiita siniseen elämäntapaan
Sininen elämän tapa ja arvostus päällekkäin?
voiko kilpailu- ja harrastustoiminnan kehittämisen ja valmennuskeskuksen yhdistää?
Puuttuuko valinnoista valmennuspuoli? hyvät vastuuvalmentajat, valmentajien, tuomareiden ja
ottelutoimitsijoiden määrä ja laatu

2. Mietittiin ryhmissä toimenpiteitä valinnoille:
TOIMENPITEET / VALINNAT 1-3.
- luistelukoulusta joukkueeseen (vanhempien asenne)
- koko vuoden harrastus
- ringette massalajiksi
TOIMENPITEET / VALINNAT 4.-5.
- liiton / seuran nykytilan rehellinen ja avoin arviointi
- tehtyjen päätösten kestävyys pitkässä juoksussa
- kestävät päätökset eivät aina ole mukavia
- liitto -> alue -> seura -> joukkue -> pelaaja
- asiakaskysely (kysymyspatteri)
- valmennus/ erotuomaritoiminnan kehittäminen
TOIMENPITEET / VALINTA 6.
- osaamiskeskuksen palvelut (koulutus, fyssari, ravinto)
- keskitetty leiritoiminta
- turnaukset (toimitsijapalvelu)
- auttaa muuttamaan harjoittelukulttuuria
TOIMENPITEET / VALINTA 7.
- maaottelut 16v ->
- turnaukset lähialueella

- seura cup (korvaa WCC:n)

3. Mietittiin yhteisesti johtopäätöksiä päivästä ja evästyksiä strategiatyöryhmälle:
- lajin nimi kissankorkuisilla kirjaimilla
- slogan!
- seuroille herätystä / luodaan mahdollisuuksia seuroille
- valinnat hyvi, pystytäänkö yhdistelemään niitä / tiivistämään / päällekkäisyyksien poistaminen
- strategia pitää olla arkista, käytännön läheistä
- 3-4 valintaa ja sanaa, jotka kaikki osaa
- lajiryhmät mukaan työstämään
- arvostus näkyy puheena, tekoina, väreinä, asusteina

5. Jokainen kirjasi harrastajamäärä tavoitteet vuodelle 2019:
Kaukalopallo

Ringette

Miten

4400 (10%)

4400 (10%)

koulutapahtumat

4500 (100/v)

4800 (200/v)

4500

4500

SKRL organisoi koulutapahtumat
- > eskarit pääkohderyhmä
- > halvempi lisenssi G+F sarjaan

7000

5000

4800 (20%)

4800 (20%)

6000 (400/v)

6000 (400/v)

5000

5000

5000

5000

6000

6000

5000

5000

omassa porukassa pitää olla ammattiylpeys
omaa lajia kohtaan

molemmissa 5000 vuonna 2017 Suomi 100V

