Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA
2014–2018
Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen

Toimintaa ohjaavat arvot:

•
•
•
•

Strategian painopisteet:

• Yhteiskunnallinen arvostus
• Juniori- ja seuratoiminta
• Huippukiekko
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JÄÄKIEKKOPERHEEN MONIPUOLINEN
KASVATTAMINEN
MITÄ KAIKKEA ”MONIPUOLINEN” TARKOITTAA?
•

Toiminnassa tulee huomioida kaikki kohderyhmät:
– harrastajat ja pelaajat
– lapset & seniorit
– vanhemmat
– jääkiekosta kiinnostuneet & fanit
– seuratoimijat & vapaaehtoiset
– erotuomarit
– kumppanit
– muut sidosryhmät

•

Nykyisiin toimintoihin sisällöllistä monipuolisuutta.

•

Toimintaan uusia ja erilaisia tapoja olla mukana jääkiekossa.
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JÄÄKIEKKOPERHEEN MONIPUOLINEN
KASVATTAMINEN
MITÄ TEKEMÄLLÄ SAAMME TAVOITTEESTA INNOSTAVAN?
•

Strategian innostavuus tulee arvoista, strategian painopisteistä ja
niitä seuraavista valinnoista ja toimenpiteistä.

•

Tekemisen meininki ja menestys innostaa ihmisiä:
– Halu kuulua joukkoon
– Onnistumiset ja hauskuus
– Helppous ja vaihtoehdot tulla mukaan lajin pariin

•

Jääkiekkoperhe avaa huipulle pyrkimisen isoja arvoja ja merkityksiä:
huippukiekon innostava matka.

•

Jääkiekkoperhe tuo esiin roolimallit, esimerkit, kasvatustyön ja
liikunnallisuuden lisäämisen.

•

Jääkiekkoperhe käyttää aikaa arvoista puhumiseen, siihen mikä innostaa ihmisiä.

•

Jääkiekkoperhe sitoutuu kaikessa toiminnassa valittuihin arvoihin.
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SUOMALAISEN JÄÄKIEKON ARVOT

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus

Erinomaisuuden tavoittelu

Missä arvot näyttäytyvät? Ensin meille itsellemme.
Arjessa, jokapäiväisessä toiminnassa – kaikessa kaikkialla.
Toiminnan ja viestinnän kärkenä.

16.4.2014

Suomen Jääkiekkoliitto

5

SUOMALAISEN JÄÄKIEKON ARVOT
KUNNIOITUS
Kunnioitus näkyy kaikessa toiminnassa – kentällä ja sen ulkopuolella.
Kunnioitamme vastustajaa, emmekä vahingoita vastustajaa tahallisesti.
Omat tekomme tai puheemme eivät vahingoita lajin imagoa.
Olemme toiminnassamme rehellisiä ja avoimia.

YHTEISÖLLISYYS
Harrastamme, pelaamme, työskentelemme ja toimimme yhdessä ja yhteistyössä.
Meille on tärkeää, että kaikki toimijat kokevat olevansa osa jääkiekkoperhettä.
Nostamme vapaaehtoistyön arvostusta.

Teemme töitä sen eteen, että mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa lajia.
Puhumme jääkiekkoperheestä ja toiminnastamme avoimesti.
Toimimme aktiivisesti osana suomalaista urheiluyhteisöä.
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SUOMALAISEN JÄÄKIEKON ARVOT

HAUSKUUS
Jäähallille on aina kiva tulla.
Tekemisen riemu on olennainen osa pelaamista, harrastamista, ansiotyötä ja muuta toimintaa lajin
parissa.

ERINOMAISUUDEN TAVOITTELU
Haluamme jatkuvasti nostaa tasoamme kaikilla toiminnan osa-alueilla menestyksen varmistamiseksi
nyt ja tulevaisuudessa.
Haemme ja luomme aktiivisesti uusia parempia käytäntöjä.
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STRATEGIAN PAINOPISTEET
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PAINOPISTEIDEN SELITYKSIÄ
Yhteiskunnallinen arvostus

Juniori- ja seuratoiminta

• Yhteiskunnallinen arvostus syntyy arvojen
toteuttamisesta toiminnan kaikilla tasoilla. Toiminta
avoimeksi ja läpinäkyväksi, hyvien asioiden viestintä
myös lajitoimijoiden ulkopuolelle.

• Päätoimisten ja vapaaehtoisten innostaminen
mukaan toimintaan ja valittuihin arvoihin.
Seuratoiminnan sytyttäminen monin eri tavoin.

• Yhteiskunnallinen arvostus on avain julkisen
rahoituksen, yhteistyökumppaneiden tuen, uusien
tekijöiden, harrastajien ja jääkiekkoviihteen kuluttajien
saamisessa. Mielikuva lajista pitää olla myönteinen
harrastajille ja myönteinen tai vähintään neutraali eiharrastajille.
• Suomalaisen jääkiekon tulee olla ”hyvä kansalainen”
joka kasvattaa jääkiekkoperheeseen hyviä jäseniä ja
näyttää aktiivisesti valinnoillaan, mikä on sen arvojen
mukaista toimintaa. Jääkiekko on fyysinen peli, mutta
väkivalta ei kuulu lajiin.
• Naisten roolin nostaminen toiminnan kaikilla tasoilla.

• Kaikilla halukkailla pitää olla mahdollisuus olla
mukana osana jääkiekkoperhettä.
• Valmennuksessa ja koulutuksessa tulee korostaa
liikuntakasvatustyön merkitystä. Laadukas ja
kokonaisvaltainen valmentaminen mahdollistaa myös
kilpailullisen menestyksen.
• Harrastajalähtöisyys, harrastuksen kustannukset
sekä seuratoiminnan elinvoimaisuus ja laatu
ratkaisevat jääkiekkoperheen kasvun.
• Kaikki osapuolet tuntevat vastuunsa
erotuomaritoiminnasta, sen haasteista, jatkuvuudesta
sekä sitoutuvat toimimaan asioiden muuttamiseksi ja
laadun parantamiseksi.

• Jääkiekon tavoitteena on olla vuosittain suosituin ja
arvostetuin urheilulaji Suomessa.
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PAINOPISTEIDEN SELITYKSIÄ
Huippukiekko
• Suomi on maailman paras jääkiekkomaa.
• Maajoukkueiden ja seurajoukkueiden menestyminen tuo
toimintaan mukaan uusia henkilöitä ja resursseja.
• Huippukiekon toimijat ymmärtävät ja kantavat vastuuta
Suomi-kiekon arvoista.
• Huippukiekko on kilpailulliseen ja taloudelliseen
menestymiseen tähtäävää jääkiekkoa ja se edellyttää
erinomaisuutta tavoittelevaa ammattimaisuutta.
• Huippukiekkoilijoilta ja muilta lajin ammattilaisilta
edellytetään esikuvan etiikkaa. Huippupelaajia ja
sellaisiksi pyrkiviä on tuettava, jotta huippukiekossa
menestytään.
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LIITE: Strategian toimenpiteet
Suomalaisen jääkiekon strategiaan kuuluvat sivuilla 12-14 esitellyt toimenpiteet.
Toimenpiteet ovat esimerkkejä asioista, joita koko suomalaisen kiekkokentän toivotaan
toteuttavan ja edesauttavan strategiakauden aikana. Dokumentoitujen toimenpiteiden lisäksi
strategiakaudella toteutetaan luonnollisesti myös monia muita toimenpiteitä strategian
päämäärän saavuttamiseksi ja painopistealueiden vahvistamiseksi.

YHTEISKUNNALLINEN ARVOSTUS

1.

Lajin positiivisen aseman
vahvistaminen ja julkisuuskuvan
parantaminen mm.
suunnitelmallisen
maineenhallintaohjelman
kautta

3.

Vastuunkanto koulun ja urheilun
yhdistämisestä

2.

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja
suvaitsevaisuuden edistäminen
sekä naisten ja tyttöjen laajempi
mukaan ottaminen jääkiekkoon
pelaajina ja toimijoina kaikilla
tasoilla

4.

Lajien välisen ja lajin sisäisen
yhteistyön parantaminen

16.4.2014

Suomen Jääkiekkoliitto

12

JUNIORI- JA SEURATOIMINTA

1.

Juniori- ja seuratoiminnan
rekrytoinnin sekä viestinnän
vahvistaminen

3.

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden
varmistaminen ja kaikkien
seuratoimijoiden osaamisen
lisääminen

2.

Osaavien ja koulutettujen
valmentajien ja ohjaajien määrän
kasvattaminen kaikissa ikäryhmissä
ja kaikilla taitotasoilla

4.

Lajin kustannusten hallinta mm.
kilpailutoimintaa järkeistämällä
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HUIPPUKIEKKO

1.

Nuorten ja aikuisten
huippusarjaseurojen
kilpailutoiminnan ja yhteistyön
kehittäminen sekä elinvoimaisuuden
varmistaminen

3.

Maailman laadukkaimman
päivittäisvalmennuksen
varmistaminen

2.

Huippuyksilöiden kehityksen
tukeminen henkilökohtaisen
urasuunnitelman kautta

4.

Huippukiekon toiminnan ja
ottelutapahtumien jatkuva
kehittäminen kaikilla tasoilla
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