


 
KAUKALOPALLON JA RINGETEN 

VALINNAT 2015 - 2019 

SINISTÄ VETOVOIMAA 
 

 



 
 

TAUSTAA 
• Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö 

käynnistyi syksyllä 2014 

 

• Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton jäsenistä valittu 
työryhmä on työstänyt kaukalopallon ja ringeten valintoja työpajoissa. 

 

• Valinnat jäsenistön luettavaksi/kommentoivaksi maaliskuussa 

• Ehdotetaan hyväksyttäväksi liiton kevätkokouksessa la 25.4.2015. 

 

• Valintoja on työstetty työpajojen lisäksi yhdessä eri avainhenkilöiden ja -
ryhmien kanssa. Mm. liittohallituksen, ringeten ja kaukalopallon 
lajiryhmien,  lajien aluehallitusten, ringeten maa- ja aluejoukkueiden, 
sekä seurojen kanssa. 

 

 



Strategian aikataulu: 

21.9.  työpaja1 (Nykytilan analysointi, toim.ymp. muutokset) 
12.11.  työpaja2 (Tahtotila ja valinnat) 

30.11. seuraseminaari 
7.12.  työpaja3 (Valinnat ja toimenpiteet) 
7.1. työpaja4 (Valintojen kirkastaminen ja mittarit) 
1-2/15 aluehallitustilaisuudet  
2/2015 lajiryhmät ja liittohallitus 
25.2.15 työpaja5 (Viimeistelyä) 

3/2015 kommentit liiton kaikilta jäseniltä 
25.4.15 esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksessa 

TAUSTAA 



Strategiatyöryhmä: 
 Borgström Janne, liiton toimisto 
 Kivelä Antero, Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton hallitus 
 Kolmonen Ossi, Keski-Suomen kaukalopallon varapuheenjohtaja 
 Lehtonen Olli, Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton puheenjohtaja 
 Maikola Hanna, ringeten lajiryhmän jäsen 
 Markkanen Merja, liiton toimisto 
 Mäkelä Salla, liiton toiminnanjohtaja 
 Passila Mika, Ringeten Etelä-Suomen alueen puheenjohtaja 
 Pitkänen Anu, ringeten lajiryhmän jäsen 
 
Työryhmän vetäjänä toimii Merja Markkanen ja ulkopuolisena 
asiantuntijana sekä prosessin vetäjänä Jukka Pekkala / Corridor 

 

TAUSTAA 



STRATEGIA 2015-2019 

TAHTOTILA 
2019  

VALINNAT 
1. 
2. 
3. 

Toimenpiteet 
1. 
2. 
3. 
… 

Budjetti ja 
toimintasuunnitelmat 
vuosittain 

Nykytilan  (vahvuudet 
ja kehitettävät) 
analyysi ja 
toimintaympäristön 
muutokset 

MITTARIT 





 

 

Kaukalopallo ja ringette ovat nopeita ja turvallisia taitopelejä, 
joita voi pelata läpi elämän sekä haastavasti kilpaillen että 
rennosti harrastaen. Mukaan voi tulla milloin vaan ja toimia voi 
monessa roolissa.  

MAALI - VISIO 



 

 

 

Olemme ylpeitä kasvavista lajeistamme. Kasvu ja kehitys 
tapahtuu yhdessä seurojen kanssa tekemällä. Markkinoimme 
lajejamme paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
Tunnistamme, että ulkoinen arvostus syntyy sisäisestä 
arvostuksesta ja kunnioituksesta. 

 

 

 

MAALI - VISIO 



 

 

Sinisissä peleissä on vetovoimaa. Harrastaminen on helppo 
aloittaa ja lajimme ovat hyviä jääurheilun vaihtoehtoja. 
Kilpailutoimintamme on monipuolista ja pääsarjatoiminta 
arvostettua. Meillä kasvat tiimipelaajaksi, huippu-urheilijaksi, 
taitavaksi tuomariksi ja osaavaksi valmentajaksi. 

 

MAALI - VISIO 



LAJIYLPEYS 
 SISÄINEN ARVOSTUS JA KUNNIOITUS 
 VAIKUTTAMINEN 
 LAJIEN MARKKINOINTI 
  
SINISTÄ VETOVOIMAA 
 MONIPUOLINEN JA ARVOSTETTU KILPAILUTOIMINTA 
 HYVÄ JÄÄURHEILUN VAIHTOEHTO 
 OSAAMINEN 
 TIE HUIPULLE SEKÄ OSAAMIS- JA VALMENNUSKESKUS 
  
ME YHDESSÄ 
 SEUROJEN KANSSA SEUROJA TUKIEN 
 LAJIT YHDESSÄ SEUROISSA JA ALUEILLA 
 
 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



LAJIYLPEYS 
 
SISÄINEN ARVOSTUS JA KUNNIOITUS 
  
TOIMENPITEET 
 Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti 
 Jalkautetaan Reilu Peli -periaatteet kaikkeen toimintaamme 
 Perustetaan lajeille Hall of Fame 
 Täydennetään palkitsemis- ja ansiomerkkijärjestelmää 
  
MITTARIT  
 Hall of Famen pelaajat, kurinpitoraporttien määrä, 

katsojamäärät, mediaosumat, sosiaalisen median osumat 
 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



LAJIYLPEYS 

 

VAIKUTTAMINEN 

 

TOIMENPITEET 

 Kasvatetaan resursseja yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien 
kanssa (OKM, STM, Valo, OK, kunnat) 

 Parannetaan olosuhteita yhteistyössä muiden jääurheilulajien kanssa 

 Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti 

 

MITTARIT 

 Jäähallien määrä, jossa lajejamme harrastetaan, liiton budjetti, 
jääurheilulajien yhteiset operaatiot/toiminnot 

 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



LAJIYLPEYS 
 
LAJIEN MARKKINOINTI 
  
TOIMENPITEET JA MITTARIT 
 Järjestetään lajien valtakunnalliset kampanjaviikot yhteistyössä seurojen 

kanssa  
 Kartoitetaan uusia paikkakuntia kaukalopallon ja ringeten käynnistämiseksi 

sekä tuetaan  toiminnan aloittamista 
 Hyödynnetään arvokisoja lajien markkinoinnissa 
 Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti paikallisesti ja 

valtakunnallisesti  
 Kartoitetaan uusia maita kansainvälisen toiminnan edistämiseksi 
 
MITTARIT 
 Mediaosumat, sosiaalisen median osumat, harrastajamäärät, uusien 

paikkakuntien määrä, uusien maiden määrä 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



SINISTÄ VETOVOIMAA 
 
MONIPUOLINEN JA ARVOSTETTU KILPAILUTOIMINTA 
  
TOIMENPITEET 
 Nostetaan molempien lajien pääsarjojen arvostusta laadukkaalla 

viestinnällä 
 Lisätään ringeten nuorten ja aikuisten harrastejoukkueita ja tapahtumia 
 Vahvistetaan kaukalopallon junioritoimintaa 
 Monipuolistetaan lasten ja nuorten kilpailujärjestelmää ja huolehditaan 

kustannusten maltillisuudesta 
 Tuotteistetaan Masters-kaukalopallotoiminta ja markkinoidaan sitä 
 
MITTARIT  
 Harrastajamäärien kasvu, monta vuotta ollaan mukana toiminnassa 

(keskiarvo), otteluiden ja tapahtumien määrä, mediaosumien määrä ylimpien 
sarjatasojen osalta, katsojien määrä, kuukausimaksu 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



SINISTÄ VETOVOIMAA 
 
HYVÄ JÄÄURHEILUN VAIHTOEHTO 
  
TOIMENPITEET 
 Järjestetään lajiesittelyjä ja turnauksia kouluissa 
 Tuotteistetaan luistelukoulu ja markkinoidaan sitä 
 Tuotteistetaan opiskelu- ja työpaikkaliikunta sekä markkinoidaan 

sitä 
 
MITTARIT 
 Koulujen määrä, joissa lajeja pelataan, vuosittaisten 

koulutapahtumien määrä, luistelukoululaisten määrä, 
harrastajamäärien kasvu 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



SINISTÄ VETOVOIMAA 
 
OSAAMINEN 
  
TOIMENPITEET 
 Järjestetään molemmissa lajeissa valmentajille taso- ja teemakoulutuksia 
 Tuotetaan sähköistä osaamismateriaalia 
 Tehdään molempien lajien tuomaritoimintaan toimiva taso- ja 

koulutusjärjestelmä 
 Hyödynnetään pelaajien lajiosaamista muussa toiminnassa peliuran aikana 

ja sen jälkeen 
 Lisätään seuratasolla toimijoille tukihenkilöitä 
 
MITTARIT 
 koulutusten määrä, osallistujien määrä, monellako seuralla on tukihenkilöitä 

(tuomarivastaava, valmennusvastaava jne.) 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



SINISTÄ VETOVOIMAA 
 
TIE HUIPULLE SEKÄ OSAAMIS- JA VALMENNUSKESKUS 
  
TOIMENPITEET 
 Jatketaan Ringeten Tie Huipulle -ohjelmaa 
 Tutkitaan mahdollisuuksia osallistua urheiluakatemiatoimintaan 
 Kokeillaan osaamis- ja valmennuskeskuksen toimintaa 
 
MITTARIT  
 Eri tapahtumien määrät, osallistujien määrä, yleisömäärä, 

arvokisamenestys, osaamis- ja valmennuskeskus syntyy ja sen 
käyttömäärä  

TAKTIIKKA - VALINNAT 



ME YHDESSÄ 
 
SEUROJEN KANSSA, SEUROJA TUKIEN 
  
TOIMENPITEET 
 Järjestetään seurojen kehittämisprosesseja  
 Järjestetään vuosittaiset seurojen avainhenkilöiden 

yhteistapaamiset  
 Kokeillaan uusia ideoita 
 
MITTARIT  
 Seurakäynnit, kokeilujen määrä 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



ME YHDESSÄ 
 
LAJIT YHDESSÄ SEURASSA JA ALUEELLA 
  
TOIMENPITEET 
 Etsitään ja tuetaan seuroja, jotka haluavat aloittaa toisen lajimme 

toiminnan 
 Kartoitetaan alue, joissa lajien alueorganisaatiot voivat kokeilla yhteistyötä 
 Etsitään erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja palkata seuroihin 

työntekijöitä seurojen kanssa yhdessä 
 
MITTARIT 
 Seurojen määrä, jossa harrastetaan molempia lajeja, seurojen jäsenien 

määrä, seurojen työntekijöiden määrä 

TAKTIIKKA - VALINNAT 



 

Kaukalopallon ja ringeten valinnat 2015 – 2019 toteutumista 
seurataan ja arvioidaan vuosittain asetettujen tavoitteiden ja 
mittareiden perusteella.  

Tulokset arvioidaan toimihenkilöiden, lajiryhmien ja 
liittohallituksen toimesta.  

Arvio raportoidaan vuosittain seuraseminaarissa ja 
korjaustoimenpiteet huomioidaan seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 

 

ARVIOINTI 


