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Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton toimisto, Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI

Läsnä:

Borgström Janne
Kolmonen Ossi
Maikola Hanna
Markkanen Merja
Mäkelä Salla
Passila Mika
Pekkala Jukka
Pitkänen Anu

Työpaja3 päätavoitteet olivat vision tarkentaminen ja valintojen kirkastaminen:
Visio (Maalit)
Sinisellä tiellä / Sininen tie
Me olemme ylpeitä lajeistamme.
Meillä on vetovoimaa.
- vanhemmat haluavat tuoda lapsensa mukaan
- harrastaminen on helppo aloittaa
- lajit ovat arvostettuja
- hyvä jääurheilun vaihtoehto

Meillä on monipuolista ja kasvavaa harraste- ja kilpailutoimintaa kaikenikäisille.
- molempia lajeja pelataan mahdollisimman monessa meidän seuroissa
Proud to live / (be on) the BLUE WAY!

Valinnat (Pelivälineet) + toimenpiteitä
1. Lajiylpeys
-

kv. tapahtumat
lajien esilletulo hallissa
liikkuva Hall of fame (netti, roll up, tapahtumat)
seura-asut ja peliasut
viestintä ja edunvalvonta

Mittarit: osumat mediassa, yhteisön - harrastajamäärän kasvu, kv toiminnan kasvu
2. Harrastus- ja kilpailutoiminnan polut/tiet
- hyvä koulutustarjonta valmentajille, tuomareille, toimitsijoille jne. (täsmäkoulutuksia)
(esim. pelaajasta valmentajaksi, C-junnujen tuomarikoulutus, junnujen ohjaajakoulutus)
(tuomaripolku, valmentajapolku)
Mittarit: koulutusten määrä, osallistujien määrä
- seuroihin tuomarivastaavat
Mittari: monellako seuralla on tuomarivastaava
- sarja- ja kilpailutoiminnan synnyttäminen / kehittäminen
- valmennuskeskus
3. Harrastajamäärien kasvu
- seurojen aktivointi kaukalopallon juniortoiminnan aloittamiseen
-> liiton tuki (malleja, ideoita, markkinointiapua)
- ringeten nuorten ja naisten harrastetoiminta
- koulu- ja opiskelutoiminta
Mittarit: koulujen määrä, jossa lajeja pelataan, vuosittaisten koulutapahtumien määrä
4. Monilajiseurat
-

isien kaukiskerhot
yhteiset luistelukoulut
yhteistyö kesälajin kanssa
viestintä

Mittarit: harrastajamäärän kasvu, seurojen määrä + seurojen jäsenien määrä
?? Seuraprosessit
Yleistä:
-

Mitä tavoitellaan oikeasti: valintojen / kiteytys / tiivistys

-

-

Todettiin, että seuraseminaariin osallistuneiden seurojen määrä jäi vähäiseksi ja näin seurojen
näkemys jäi puutteelliseksi. Miten osallistetaan seuroja vielä lisää työstön aikana? Ja miten
toimenpiteet jalkautetaan?
Jukka kertoi meille valkoposkihanhien ja purjehduksen ”strategiasta” vertauskuvina
Mietittiin, että onko tämän hetkiset valinnat enemmän keinoja vai strategiaa
Onko lajien välinen alueellinen yhteistoiminta tärkeätä?
Kerrattiin edellisen työpajan tuloksia ja ajatuksia.
Käytiin läpi ringeten aluevalmentajien (28.11.) ja seuraseminaarin (30.11.) strategian työstön
muistiot.

TO DO -lista:
-

Sovitaan liittohallituksen ja lajiryhmien yhteinen strategian työstö palaveri helmikuulle
Alueelliset strategiantyöstöpalaverit pitää lyödä lukkoon ennen vuodenvaihdetta
Tehdään visiosta vielä lyhyt auki kirjoitus – avataan mitä lauseet tarkoittavat
Liittohallitusten ja lajiryhmien joululounaalla kerrotaan maistiaisia strategiasta

Seuraava työpaja4 (ke 7.1.2015)

