










Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja
2018-2019
Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset
painopisteet
Strategian osana on määritelty myös seuran kasvatukselliset, urheilulliset ja
hallinnolliset tavoitteet
Strategian on rakentanut johtokunnan nimeämä työryhmä, jonka ovat
muodostaneet seuran varapuheenjohtaja Jarmo Manninen, johtokunnan jäsen
Johanna Klint ja seuratoiminnanjohtaja Tomi Reinikainen.
Strategia on hyväksytty seuran johtokunnassa 3.3.2016.
Strategian käytäntöön viennistä vastaavat seurajohto, valmentajat ja muut
seuran toimijat.











Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu
urheiluseura, jonka päälajeina ovat jääkiekko ja
jalkapallo. Seuramme on Nuori Suomi –sinettiseura
(sinetti nro 43).
Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja
harrastamaan myös muita urheilulajeja
paikkakunnan muissa seuroissa sekä
omatoimisesti.
Toimintaa meillä on Limingan Kiekon, Limingan
Kiekko-Karhujen ja Pallokarhujen joukkueissa.
Harrastaja/pelaajamäärät jääkiekossa ovat n. 170
ja jalkapallossa n. 150 (tilanne 10.2.2016)
Vahva juniorityö, lukuisten vapaaehtoisten työ sekä
jalkapallon mukaan tulo on saattanut seuran
hyvään kasvuun. Kasvun myötä tulee panostaa yhä
vahvemmin seuran toiminnan kehittämiseen.





Luomme monipuolisen, laadukkaan ja laajan juniorityön pohjalta
edellytykset ja mahdollisuuden jäsenillemme sekä harrastaa että
kilpailla lajien parissa ja kehittyä urheilijana omien edellytysten
mukaan.
Haluamme olla Oulun alueella elinvoimainen ja laadukas jääkiekon ja
jalkapallon kasvattajaseura

•

•

•
•

Haluamme jatkuvasti
nostaa tasoamme
kaikilla toiminnan osaalueilla.
Haemme ja luomme
aktiivisesti uusia
parempia käytäntöjä.

Aina kiva tulla!
Tekemisen riemu on
olennainen osa
pelaamista,
harrastamista ja
muuta toimintaa lajin
parissa.

•

•

Erinomaisuus

Ilo

Kunnioitus

Yhteisöllisyys

Kunnioitus näkyy
kaikessa toiminnassa
kentällä ja sen
ulkopuolella.
Olemme
toiminnassamme
rehellisiä ja avoimia.

• Harrastamme, pelaamme,
työskentelemme ja
toimimme yhdessä ja
yhteistyössä.
• Teemme töitä sen eteen,
että mahdollisimman
monella on mahdollisuus
harrastaa lajia.
• Tunnemme vastuumme
yhteiskunnassa ja lasten ja
nuorten kasvattajana.

• Laadukkaan valmennuksen ja monipuolisen toiminnan varmistaminen kaikissa ikäluokissa ja
taitotasoilla, yksilöllisyyden huomioiminen
Juniorityö

• Yhtenäisen pelaajapolun muodostaminen

• Harrastajamäärien kasvattaminen

• Valmentajapolun muodostaminen
Koulutus ja
valmennus

• Valmennuksen koulutustason varmistaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen lajiliittojen
suositusten mukaisesti

• Muiden seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen

• Seuran yhtenäisten toimintamallien selkiyttäminen ja kehittäminen
• Seuran talouden ja hallinnon kehittäminen
Toimintamallit • Lajien välisen ja lajin sisäisen yhteistyön kehittäminen
viestintä ja
yhteistyö

• Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, seuran näkyvyyden parantaminen













Yhteisesti sovitut pelisäännöt
kaikissa alle 15-vuotiaiden
joukkueissa
Sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn
kehittäminen
Yksilöllisyyden huomioiminen ja
kaikkien kannustaminen
Kiusaamiseen puuttuminen (0toleranssi)
Urheilullisen elämäntavan
omaksuminen
Lasten ja nuorten terveen
itsetunnon vahvistaminen



Juniorityö
◦ Joukkuetoiminnan järjestäminen kaikissa
ikäluokissa
◦ Lajiliittojen suosituksien huomioiminen eri
ikäluokkien oppimistavoitteissa ja harjoittelussa
◦ Monipuolinen sekä tavoitteellinen pelaajien
yksilöllisten pelitaitojen kehittäminen kaikissa
ikäluokissa
◦ Yhtenäisen pelaajapolun kehittäminen
◦ Harrastajamäärien kasvattaminen
◦ Yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä
lähialueiden seurojen kanssa



Jääkiekon edustus
◦ 1-joukkue vakiinnuttaa paikan 2-divisioonassa









Seuran hallinnon kehittäminen
Selkeän toimintalinjan ja ohjeistuksen määrittäminen ja viestiminen
Seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen
Talousosaamisen lisääminen ja yhtenäistäminen
Uusien varainhankintamallien kehittäminen
Lajin kustannusten hallinta ja pitäminen kohtuullisena















Seuran hallinnon organisointi ja toimintalinjan määrittäminen ja
selkiyttäminen
Jalkapallon ja jääkiekon yhteistyön lisääminen
Joukkueiden välisen yhteistyön toimintamallien määrittäminen
Koulutuksien ja koulutusmateriaalien lisääminen
Juniorijoukkueiden organisointi kaikissa ikäluokissa (jääkiekko)
Seuratoimijoiden lukumäärän kasvattaminen helpottamalla mukaan
tuloa esim. perehdytysten ja materiaalien avulla
Matalankynnyksen harrastetoiminnan kehittäminen kilpaurheilun
rinnalle
Leiritoiminnan järjestäminen
Seuran viestinnän ja näkyvyyden kohentaminen (mm. some &
fanituotteet)

