Seuran kehittäminen 2017-2021
Palaveri, Tönnön koulu 26.3.2017

Päivän eteneminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000
- Tervetuloa
1005
- Ohjeistus päivästä
1010
- Alustus pohjustuksena, ei linjauksena
1030
- Ryhmätyö 1, nelikenttäanalyysi
1115
- Ryhmätöiden purku
1130
- Summaus ja linjaus
1200
- Ryhmätyö 2, Mitä haluamme olla 2022, 25
1230-1330
- Lounas Kiinalaisessa (seura maksaa)
1330 - Ryhmätyö 2:n purku
1345
- Summaus ja linjaus yhdessä
1400
- Ryty 3: Miten pääsemme tavoitteeseen
1430
- Ryhmätyö 3:n purku ja summaus
1500
- Suunnitelman runko, painopisteet
1600
- Kuinka suunitelma toimeenpannaan
1615
- Paikkojen siivous, ptk viimeistely
1630
- Iltarastien uudet tuulet – info
1700
- Kotiin

- Seuran pj
- Jiipee
- Mika
- Tyryt
- Tyryt
- Yhdessä
- Tyryt

- Tyryt
- Jiipee
- Tyryt
- Tyryt
- Jiipee
- Yhdessä
- Yhdessä
- Juha

Työryhmät (3)
TYRY 1
- Tatu (pj)
- Milla
- Verkku
- Mika
- Harri

TYRY 2
- Suvi (pj)
- Anne Kä
- Heli
- Ari-Pekka
- Tommi

TYRY 3
- Timo (pj)
- Jorkka
- Markku
- Pekka
- Tomi

• Luokka

• Aula

• Ruokala

Työryhmät päättävät itse järjestäytymisestä (kirjuri, ”kellokalle” jne.
Puheenjohtajankin voi ryhmä päättää, olen vain halunnut nopeuttaa
asioita.

Ryhmätyö 1 - SWOT 2017
Vahvuudet

Heikkoudet

-

- Talous ja keinot kehittää taloutta, varainhankinta
- Vastuun jako ja –otto (liian kapealla nyt)
- Pääsarjan taso, Laskeva trendi Jukolassa, 10
Milassa, …
- Pikkukaupunki, pienet piirit
- Nettisivut vanhentuneet
- Toiminnan linjan heikkous / puute
- Täydellisen jäsenrekisterin puute
- Opastus pyydettyyn talkootehtävään –
tehtävänkuvauksen puute

Iltarastit
Hippokoulu
Maastot
Kartat
Laadukkaat kilpailut - osaaminen
MM-tason juniorit
Etäisyys Lahdesta
Avoin ilmapiiri – mahdollisuus talkootoimintaan
ja ”ME-ajatteluun”

Mahdollisuudet

Uhat

-

-

-

Maastot
Uusien jäsenten vastaanotto
Kilpailujen järjestäminen
Seuratoiminnan benchmarking – yhteistyö
muiden kanssa
Teemaharjoituspakettien myynti
Iltarastien maanlaajuisesta kasvusta oma osa
Online-tulokset iltarasteille
Henkilön sitouttaminen, tehtävien kierrätys
Tiimit ja kapteenit tiimeille -> Lumipalloefekti
Avoimuus
Esikuvat
Talouden ideakilpailu

Sukupolvenvaihdos järjestäjissä – tekijät jatkossa
Naapuriseurojen imu
Jäsenmäärän lasku
Kartoitusraha, yleensäkin rahan väheneminen
Vanhempien kiinnostus lajiin
Jäsenistö hajallaan
Suunnistuksen vetovoima lajina
Vastuunkantajien löytäminen – kriittinen massa
Kaupungin tuen puute taloudessa
Toiminnan näkyvyys huono
Vahvat naapuriseurat
Työelämän kiireisyys ja tehtävien kasaantuminen

Ryhmätyö 2, mitä haluamme olla 2022, entä 2025?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seuran jäsenmäärä on tuplaantunut >400
Monipuolinen suunnistuksen yleisseura
SM-kisat, isot kisat
Jukola ja Venlat 50:n joukossa
Nuorisotyö, yhteisöllisyys, kerho, kimppakyydit
Uusia Hippoja tasainen virta, vähintään noin 10/ikäluokka
Seuran nuoret jatkavat uraa pääsarjoissa
Talous kuntoon
Jukolan viestin järjestäminen 2025
Nuorten Jukola 2022
Pääyhteistyökumppanit
Rastivarsat on kehittänyt KAIKKI SUUNNISTAA –tapahtuman
Isoissa viesteissä aina joukkue/joukkueet (kilpailukykyiset) mukana
Seuratyöntekijä (palkattu)
Iltarastien Online-tulokset

Ryhmätyö 2, mitä haluamme olla 2022, entä 2025?
•

Monipuolinen suunnistuksen yleisseura (6 ääntä)
–
–
–
–

•

Seuran nuoret jatkavat uraa pääsarjoissa (3) (5 / 2. kierros)
–
–

•

Jukola ja Venlat 50:n joukossa
Isoissa viesteissä aina joukkue/joukkueet (kilpailukykyiset) mukana

Talous kuntoon (3) (5)
–
–
–

•

Seuran jäsenmäärä on tuplaantunut >400
Rastivarsat on kehittänyt KAIKKI SUUNNISTAA –tapahtuman
Iltarastien Online-tulokset
Seuratyöntekijä (palkattu)

Pääyhteistyökumppanit (kuuluu talous kuntoon –tavoitteeseen)
SM-kisat, isot kisat
Jukolan viestin järjestäminen 2025

Nuorisotyö, yhteisöllisyys, kerho, kimppakyydit (1) (3)
–
–

Nuorten Jukola 2022
Uusia Hippoja tasainen virta, vähintään noin 10/ikäluokka

Ryhmätyö 3
• Miten pääsemme tavoitteeseen. Mihin pitää panostaa ainakin
ja mihin resurssit riittävät nyt.
• Miten resursseja voidaan lisätä.

Monipuolinen suunnistuksen yleisseura 2025
Seuran jäsenmäärä on tuplaantunut >400
Rastivarsat on kehittänyt KAIKKI SUUNNISTAA –tapahtuman
Iltarastien Online-tulokset
Seuratyöntekijä (palkattu)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaikki työ on arvokasta – ei saa vähätellä toisten tekemistä tai yliarvostaa omaa
Kaikki seuran lajit ovat samanarvoisia
Ampumasuunnistus?
Vuosittaiset painopisteet vuosille – määritetään toimintasuunnitelmassa strategian
perusteella - > Haetaan hankerahaa kehityskohteisiin
Jukolakoulu / aikuisten suunnistuskoulu – saataisiinko aktivoitua
”Kaveripäivä” iltarasteille – kokeilu. Pitää olla uusi kävijä. Tämä voisi olla KAIKKI
SUUNNISTAA -tapahtuma
MOBO-karttojen teko kouluille – nuoret tekemässä, mahdollisuus saada hankerahaa
Iltarastien Online-tulokset toteutetaan 2018. Pilotti jo syksy 2017. Liiton pilotti. Pitää
ilmoittautua huhtikuun 2017 aikana

Seuran nuoret jatkavat uraa pääsarjoissa
- Jukola ja Venlat 50. joukossa 2025
- Isoissa viesteissä aina kilpailukykyiset joukkueet
•
•
•
•

Nuorten kanssa tehdään urheilijasopimus usealle vuodelle kerrallaan – sitoutuminen
ja jatkuvuus
Määritetään välitavoitteet – ensin menestys SM-viesteissä, sitten isommissa
Seura sitoutuu satsaamaan H/D21 –urheilijoihin – ei ainoastaan Huipulle-ryhmän alle
pääsarjan ikäisiin – satsaus siis jatkuu
Perustetaan ”resurssienhankintaryhmä” hankkimaan täsmähankintana niitä
resursseja, joita tarvitaan seuran kokonaisuuden eteenpäin viemiseen
–

•
•
•
•
•

Keinona omien nuorten nostaminen treenaamaan seuraavalle ”levelille” harjoittelemaan isompien kanssa

Tarvitaan ulkopuolisia vahvistuksia jo olevien / kasvavien lisäksi
Määritetään, mitä päätavoitteet vaativat – mitä pitää tehdä, että päästään
tavoitteeseen
Valmennuksen tehostaminen ryhmä- ja yksilötasolla
Leiritykset ja vetäjät, onko monta lähileiriä vai yksi ulkomaan leiri parempi?
Toiminnasta pitää tehdä ulospäin houkuttelevaa - Ei raha, vaan toiminnan laatu

Talous kuntoon
- Pääyhteistyökumppanit (kuuluu talous kuntoon –tavoitteeseen)
- SM-kisat, isot kisat
- Jukolan viestin järjestäminen 2025
•
•
•
•
•
•

Iltarastimaksu 5€->6€->7€ (2018)
Iltarastimainokset (kärry, kartat)
”Rospuuttoajan iltarastit” kortteliin
Polkujuoksu 3-4 sarja
Tyky-/Tyhy-päivät firmoille ja yhteisöille, valmis ”paketti” variaatioineen
Kuusitalkoiden tehostaminen (täsmennettävä) – haetaan toista vastaavaa kohdetta
–
–

•
•

Kaupungin avustukset – ”poliittinen vaikuttaminen”
Yhteistyökumppanien pääneuvottelija – Osaaja
–

•
•
•
•

Ideointia tarvitaan laajemmin
Kuusien maksullinen kotiinkuljetuspalvelu, nettikauppa, aktiivinen mainostaminen

Osuuspankin ja Kymenlaakson sähkön lisäksi muita

Veikkauksen linkin käytön markkinointi
SM-kisat 2022, kisalehti, johon aktiivinen mainosten hankinta
Lopputulemana talous on paremmassa kunnossa
Iltarastilahjakortti joulun aikaan tavoite

Nuorisotyö, yhteisöllisyys, kerho, kimppakyydit
Nuorten Jukola 2022
Uusia Hippoja tasainen virta, vähintään noin 10/ikäluokka
•

Palkattu työntekijä, Hippojen kasvattaminen, iltapäiväkerhotoiminta kouluille
–

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOBO-radat kouluille
Ensi kesänä 5-6 –vuotiaat ”Ilvekset”, lisää lapsia ja samalla vanhempien
sitouttaminen
Aktiviisuusleimakortti Hippojen seurantaan ja kannustukseen
”Kaveripäivä” – Tuo kaveri tutustumaan.
Nuoriso 14-21, harrastajat – Tarvitaan nimetty vetäjä / vetäjät
Yhteisöllisyys – Erilaisia tapahtumia ja luentoja – seuran väki kokoon
Nuorille Marttojen välipala-ruuanvalmistuskoulutusta
Koko seuran yhteinen kauden päätöstilaisuus - vakiointi
Yhteiset pikkujoulut – Pitäisi löytää innokkaat vetäjänuoret
Kerhotila
Kimppakyydit
–
–

•

Kannattaa olla yhteydessä rehtoreihin elokuun alussa

Nimenhuutoon, jossa jokainen voisi ilmoittaa
Sovitaan kiinteä maksu lähitreenit, keskipitkä ja kaukana olevat kisat

NUJU 2022 – Vielä on mahdollisuus. Pitää perustaa työryhmä suunnittelemaan.
–

Talkooporukan aktivoiminen ja kouluttaminen

Prosessin eteneminen

Seuratoimintalinjan
päivitys

Valiokuntien toimet
tavoitteiden
mukaisiksi.
Tavoitteiden
asettaminen
Painopisteet
Keinot
03/2017

Vuoden 2017
toteuttaminen
huolehtien
jatkuvuudesta.
Johtokunta ottaa johtootteen 2018
suunnittelussa

Vuoden 2018 tarkka
suunnitelma ja 2019-22
luonnos 11/2017.
Valiokunnat ja johtokunta

