JUNIORI-JUKURIT
Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT

Missio
”Laatuaikaa”
Eväitä elämään, urheilullisuuteen
ja yhteisössä menestymiseen.

JUNIORI-JUKURIT
Visio 2020
Kiinnostava, kehittyvä ja
toimintaympäristössään arvostettu
junioriorganisaatio

JUNIORI-JUKURIT

Strategian kulmakivet
 Laadukas organisaatio
 Yhteistyö sidosryhmien kanssa
 Pelaaja-ja osaamispolku
 Taloudelliset resurssit

JUNIORI-JUKURIT
Laadukas organisaatio
Laadukkuus edellyttää organisaatiolta ammattimaisuutta, selkeitä toimintamalleja
ja jatkuvaa kouluttautumista. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ovat myös
keskeisiä laadukkaan junioriorganisaation tunnusmerkkejä.

Toimenpiteet

Mittarit





Toimintamallit













Avoin vuorovaikutus, luottamus, osallistaminen

Yhteenkuuluvaisuuden tunne





Yhteiset tilaisuudet
Yhteinen tarina
Yhteiset seura-asut
”Pelataan samaan maaliin”-mind set

Suunnitelman toteutuminen arjessa
jatkuvan seurannan ja palautteen kautta

Kouluttautuminen


Valmentajan henkilökohtainen kehityspolku
Joukkueiden toimihenkilöiden koulutuspolku

Yhteisöllisyyden rakentaminen






Seuralla on selkeä toimintasuunnitelma ja tätä
tukeva urheilutoiminnan suunnitelma.

Kouluttautuminen

Toimintamallit

Valmentajien osaamispolku
 Koulutukset ja mentorointi lkm
Seuran ja joukkueiden eri toimijoiden
osaamispolku lkm




Yhteisöllisyyden rakentaminen




Sisäiset ja ulkoiset koulutukset

Palaute ja tyytyväisyyskyselyt

Yhteenkuuluvaisuuden tunne


Palaute ja tyytyväisyyskyselyt

JUNIORI-JUKURIT
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
Seura on kiinnostava ja inspiroiva yhteisö sen eri sidosryhmille.

Toimenpiteet

Mittarit

Perheet

Teemaillat
Yhteistyökumppanit

Näkyvyys arvokkaassa ja kehittyvässä nuoriso-ja
urheilukasvatustyössä.

Yhteisiä yhteiskuntavastuuhankkeita yhdessä
yhteisteistyökumppaneiden ja Jukurit HC;n kanssa.
Lajiliitto

Alueellinen ja valtakunnallinen valiokuntatyöskentely

Valiokuntatyöskentelystä ja –hankkeista sisältöjä
perheiden teemailtoihin
Toimintaympäristöyhteistyö

Etelä-Savon urheiluakatemia
 Yhteistyön jatkuva kehittäminen

Koulut
 Koulukiertueet

Liikuntatoimi
 Toimivat, siistit ja turvalliset harrastustilat
 Seuran, joukkueiden ja harrastajien vastuu

Perheet

Palaute ja tyytyväisyyskyselyt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneiden määrä, arvo ja
sitoutuneisuus.
Lajiliitto

Valiokuntapaikkojen lkm

Informaation määrä seuran eri sidosryhmille
Toimintaympäristöyhteistyö

Osallistujamäärän kasvattaminen, toiminnan
laadun kehittäminen

Koulujen lukumäärä, palaute ja huomioarvo

Palaute ja tyytyväisyyskyselyt
 toimivuus, siisteys, turvallisuus

Tapaturmat liikuntapaikoilla

JUNIORI-JUKURIT
Pelaaja-ja osaamispolku
Seura tarjoaa laadukkaan ja kehittävän pelaaja-ja osaamispolun niin harrastamiselle kuin
tavoitteelliselle pelaamiselle. Pelaaja-ja osaamispolkumme on jaettu kahteen vaiheeseen:
lapsuusvaiheeseen ja nuoruusvaiheeseen.

Toimenpiteet


Lapsuusvaihe







Kehitysvaiheeseen sopiva toiminta
Innostava ilmapiiri
Osaava valmennus
MV-valmennus / MV-pelaajapolku

Nuoruusvaihe






Yksilöllinen kehityssuunnitelma
Kehittyminen ihmisenä, urheilijana ja
jääkiekkoilijana
Alueellinen pelaajapolku
MV-valmennus / MV-pelaajapolku
Tavoitteellisuuden kasvattaminen

Mittarit


Lapsuusvaihe







Drop Out
Harrastajamäärät
Palaute ja tyytyväisyyskyselyt
MV-harjoituksien lukumäärä

Nuoruusvaihe







Pelaajakohtainen kehitys
Urheilu-uran tavoitteleminen,
Pelaajien tuottaminen A nuorten liiga
joukkueeseen
Palaute ja tyytyväisyyskyselyt.
MV-harjoituksien lukumäärä
Joukkueiden menestys
Jukurit HC:n juniorisopimus lkm

JUNIORI-JUKURIT
Taloudelliset resurssit
Seuran talouden on kehityttävä vastaamaan yhä paremmin tavoitteita,
strategiaa ja toimintaympäristön haasteita. Toimintaan osallistumisen kustannukset on pidettävä
kilpailukykyisinä ja samalla on pystyttävä investoimaan aiempaa enemmän toiminnan kehittämiseen.

Toimenpiteet

Mittarit














Budjetin kasvattaminen
Yhteistyösopimusten lukumäärän ja
arvon kasvattaminen
Markkinoinnin ja tuotteistuksen
kehittäminen
Taloudellisen ja toiminnallisen
yhteistyön syventäminen Jukurit
HC:n kanssa (uusi
yhteistyösopimus)
Kustannustehokas toimintamalli ja
kustannusten jatkuva seuranta




Budjetti
Yhteistyösopimusten lkm ja arvo
Huomioarvo medioissa
Uusia tuotteita ja toimintamalleja
varainhankintaan
Toiminnallinen tuki ja €-tuki:
Jukurit HC  Juniorit
Kustannukset vrt budjetti ja
kustannuskehitys

