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Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto

Strategia 2015 - 2019 / työpaja2 12.11. sekä Valintojen avaaminen 18.11.
Työpaja2 päätavoite ja valinnat:
Tahtotilan määrittely
Tahtotilaa työstettiin ryhmäläisten ja ulkopuolelta pyydettyjen (7 kpl) unelmakirjeiden avulla.
Nämä asiat valittiin:
1) Arvostus
- Näkyvyys
- Lajiylpeys
- Talous mm. lajeihin käytetty rahasumma
- Ihmisten mielikuva lajeista
- ”Pelipaita -päivä” (mjpaita, seurapaita)
- Isä ja äiti haluaa tuoda lapsensa mukaan
2) Monilajiseurat /aluetoiminta
Tasokas organisoitu seuratyö (päätoimiset, puolipäivätoimiset)
- Edunvalvonta
- Laatu
- Harrastajamäärät
- Pää- ja osa-aikatoimiset
- Seura 2.0. versio
3) ”Sininen elämäntapa”
- Päikkäristä hautaan
- ”Hurahdetaan lajiin”
- Aktiiviuran jälkeen edelleen mukana
- Perheen yhteinen harrastus
4) Kilpailu- ja harrastustoiminnan kehittäminen / laatu
- Harrastustoiminta (esim. työpaikka, ikämiehet, ladyt, N)
- Kilpailutoiminta (esim. F - 3. divariin)
- Pääsarjatoiminta
5) Pelaajamäärien kasvu

- seuran toimenpiteet
- liiton toimenpiteet
- tavoite
6) Valmennuskeskus ”Fazer Ice”
- Miksi tarvitaan? Mitä etuja?
- Mitä toimintoja?
- Kuka sitä hyödyntäisi?
- Kisakallio?
7) Kansainvälinen toiminta
Mittareiden rakentamista työstetään jatkossa.

Seuraava työpaja3 (su 7.12.2014) tavoitteet:
1) Vision tarkentaminen
2) Keskeisten valintojen ja mittareiden työstäminen
3) Toimenpiteet 2015 - 2016
Yleistä:
-

-

aluksi kerrattiin ensimmäisen työpajan tuloksia
huomattiin, että tahtotila, joka pajan aikana muodostui, vastasi hyvin edellisessä työpajassa
valittuihin kehittämiskohteisiin
innostuttiin tästä: Sininen elämäntapa - Blue Way
myös Fazer Ice sai hymyn huulille 
todettiin, että lajien ydinjoukko on pidettävä ajan tasalla ja mukana strategian työstämisessä ja
sovittiin, että ensi kerralla tarkastellaan ajat ja paikat, missä avainryhmiä tavataan
puhuttiin paljon arvostuksesta sisäisestä ja ulkoisesta sekä lajiylpeydestä ja siitä, että ensin pitää
saada ”oma pesä kuntoon” ennen kuin voi odottaa arvostusta ulkopuolelta
(sisäinen arvostus - halu/innostus - laadukas toiminta - lisää harrastajia ja toimijoita – ulkoinen
arvostus/näkyvyys/eurot/oma halli)
liiton suurimmat tuotot ovat:
1. valtionapu 310 000€
2. lisenssit 200 000€
3. jäsenmaksut 25 000€

TO DO -lista:
-

kuvaus rakenteesta (Markka)
arvio lajien (liitto, alueet, seurat) budjetti yhteensä (Salla)
kuvaus liiton päätuotoista piirakkana (osallistumismaksut, myyntituotot, jäsenmaksut, valtionapu,
lisenssit ja sponssit)

Tahtotilan välituotoksissa kirjattuna oli:
Kilpailutoiminnasta:






Pääsarjat ovat tasokkaita ja näkyvät ruudussa.
Kilpailutoiminta on monipuolista. Pääsarjat ovat tasokkaita ja näkyviä.
Voi harrastaa ja kilpailla alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti monipuolisesti ja
tasokkaasti läpi elämän(kaaren).
Tasokkuus, monipuolisuus, näkyvyys
Pääsarjat, juniorisarjat, harrastetoiminta

Yhteistyöstä:



Lajeilla on yhteistä paikallista ja alueellista molempia hyödyttävää toimintaa.
Monilajiseurat (korostetaan vahvuuksia, ringetellä vahva seuratoiminta, johon kaukis liittyy)






Ammattimaisuudesta:
Joka seurassa on taitovalmentaja
Alueelliset työntekijät
Seurojen työntekijät
Monilajiseurat mahdollistaa palkatut työntekijät

Lajien arvostus:


ARVOSTUS (sisäinen ja ulkoinen)/ LAJIYLPEYS

Elämänkaari
 Pelaajat ovat mukana lajien toiminnassa edelleen oman peliuran jälkeen.
Mittareista:









100 seuraa 12.000 harrastajaa (nyk. ringette 4000 ja kaukis 2500-4000)
50 seuraa 12.000 harrastajaa
400 harrastajaa vuodessa molempiin lajeihin
10 - 20000 pelaajaa
100 seuraa/yhdistystä
nyk. 7 -> 10 maata ringetessä
nyk. 0 -> 4 maata kaukiksessa
30 - 50 työntekijää (liitossa, alueilla ja seuroissa)

Todellista unelmaa  Fazer Ice
Muusta:



junioritoiminnan vahvistaminen
kansainvälisen toiminnan vahvistaminen

