EVUN STRATEGIA
2021-2025
Strategia koostuu visiosta, missiosta ja seuran
toimintaa ohjaavista arvoista sekä neljästä
strategisesta tavoitteesta.
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UNELMIEN MAHDOLLISTAJA

Missio

EVU tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tavoitella unelmiaan erinomaisessa
jääkiekon kasvattajaseurassa – huipulle tähdäten tai rennosti harrastaen.
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STRATEGISET TAVOITTEET

EVU-LÄTKÄÄ LÄPI ELÄMÄN

HUIPPUJUNIOREITA
TUOTTAVA EVU

OSAAVA JA INNOSTUNUT
SEURAYHTEISÖ

VETOVOIMAINEN
SEURAIDENTITEETTI

AVOIMUUS

TOIMIVAT OLOSUHTEET
Aktiivinen olosuhdetyö harjoitusolosuhteiden kehittämiseksi – Tehokas jäänkäyttö

OIKEUDENMUKAISUUS

TALOUDELLINEN

VAKAUS

Vastuullinen ja läpinäkyvä taloudenhoito – Kiinnostava yhteistyökumppani
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KUNNIOITUS

EVUN STRATEGIA 2021-2025

Kasvatamme pelaajia kohti urheilullista elämäntapaa;
monipuolinen harjoittelu, kaikkensa antaminen ja
ahkeruus - Teemme tosissaan mutta emme totisesti.

URHEILULLISUUS
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Innostumme ja nautimme lajista.
Aikuiset näyttävät lapsille omalla esimerkillä,
että hallilla on kiva olla.
Panostamme hyvään ilmapiiriin;
kehumme, kannustamme, hymyilemme ja nautimme!

ILO JA INNOSTUS
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Toiminta on perusteltua ja avointa.
Jokainen tietää oman roolinsa.
Tiedämme mitä teemme ja miksi.
Avoimuus vahvistaa luottamusta!

AVOIMUUS
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Kaikkia koskevat samat yhdessä sovitut säännöt.
Jokaisella on oikeus harrastaa, harjoitella ja pelata.

OIKEUDENMUKAISUUS
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EVU-LÄTKÄÄ LÄPI ELÄMÄN
Haluamme, että jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle sekä seuratoimijalle löytyy sopiva tapa
harrastaa ja hankkia elämyksiä jääkiekon parissa. EVUssa jääkiekko kuuluu kaikille.
1. Kehitämme ja ylläpidämme monipuolista harrastustarjotinta tarjoamalla laadukasta toimintaa sekä
harraste- että kilpapolulla.
2. Luomme nuorille mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan kehittämällä erilaisia tapoja saada
pelaajien ääni kuuluviin ja rohkaisemalla heitä valmentaja- ja tuomaripolulle sekä minimoida drop
out.
3. Kehitämme työkaluja pelaajien kokonaisliikuntamäärien seurantaan ja kannustamme lapsia ja
nuoria liikkumaan riittävästi ja monipuolisesti.
4. Teemme yhteistyötä harjoitusolosuhteiden kehittämiseksi.
5. Olemme innovatiivisia uusille tavoille huolehtia jäsentemme liikuttamisesta.

Päätavoite

Mittari

Tavoitetaso

Monipuolisen harrastustarjottimen
kehittäminen

Jäsenmäärä

3% kasvu edelliseen kauteen
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HUIPPUJUNIOREITA TUOTTAVA EVU
Luomme jääkiekkotoiminnalla edellytykset yksilöiden pelaajalähtöiselle kehittymiselle ja urheilijaksi
kasvamiselle ammattitaitoisten ja koulutettujen valmentajien tukemana.
1.

Opetamme huipulle tähtääville pelaajille toimintaan sitoutumisen merkitystä ja halua kehittää itseään
ihmisenä, urheilijana ja jääkiekon pelaajana.

2.

Kehitämme seuran talenttitoimintaa ja erityisharjoittelua tukemaan yksilön kehittymistä.

3.

Olemme mukana kehittämässä Urhea-akatemiatoimintaa ja kannustamme pelaajiamme mukaan siihen.

4.

Teemme lajien välistä yhteistyötä, jolla tuetaan urheilijana kasvamista.

5.

Laadukas joukkuetoimintamme sitouttaa ja luo mahdollisuuden kasvaa voittavaksi joukkuepelaajaksi.

Päätavoite

Mittari

Tavoitetaso

Yksilön kehittäminen

Pelaajat U16- ja U18 -SM-sarjoissa

10 pelaajaa / U16-SM-sarja
8 pelaajaa / U18-SM-sarja
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OSAAVA JA INNOSTUNUT SEURAYHTEISÖ
Osaava ja innostunut seurayhteisö on laadukkaan seuratoiminnan kannalta oleellista.
1. Panostamme valmentajien ja muiden seuratoimijoiden osaamisen kehittämiseen rakentamalla
houkuttelevan valmentajapolun ja selkeän seuratoimijapolun.
2. Tavoitteemme on, että jokainen löytää itselleen oman roolin toimia ja innostua, hyödyntää omia
vahvuuksiaan sekä kokea merkityksellisyyden tunnetta seuratoiminnan kautta.
3. Vahvistamme yhteistyötä seuran sisällä eri ikäluokkien ja toimihenkilöryhmien kesken.
4. Varmistamme, että kaikilla on tieto yhteisistä arvoista ja pelisäännöistä ja niihin halutaan sitoutua.

5. Edistämme lapsen ja nuoren oikeutta harrastaa turvallisesti ja positiivisessa ilmapiirissä.

Päätavoite

Mittari

Tavoitetaso

Osaamisen kehittäminen

Koulutettujen valmentajien lukumäärä

Kaksi valmentajaa / ikäkausijoukkue

Houkuttelen valmentajapolun
rakentaminen

Nuorten valmentajien lukumäärä

Kaksi / kausi
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VETOVOIMAINEN SEURAIDENTITEETTI
EVUssa on tehty laadukasta seuratyötä jo yli 50 vuotta ja EVU tunnetaan paljon NHL-pelaajia
kasvattaneena seurana. Haluamme kunnioittaa seuramme vahvaa historiaa ja perinteitä.
1. Kehitämme kumppanuusohjelmaa tavoitteena olla kiinnostava yhteistyökumppani.
2. Seuraamme jäsenistömme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Meille on tärkeää, että lapset, nuoret ja
aikuiset sekä seuratoimijat viihtyvät seurassa.

3. Vahvistamme näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tuomme seuran toimintaa esille positiivisella,
avoimella ja yhteisöllisyyttä vahvistavalla viestinnällä.
4. Panostamme edelleen EVUn luistelu- ja kiekkokoulutoiminnan laatuun sekä valmentajien
rekrytointiin ja osaamisen vahvistamiseen, jotta saamme uusia pelaajia EVUn pelaajapolulle.

Päätavoite

Mittari

Tavoitetaso

Kiinnostava yhteistyökumppani

Yhteistyökumppanuudet

Yhteistyökumppanuuksien
kasvattaminen

Luistelu- ja kiekkokoulutoiminnan laadun
varmistaminen

Luistelu- ja kiekkokoululaisten määrä

10% kasvu edelliseen kauteen

EVUN STRATEGIA 2021-2025
STRATEGISET TAVOITTEET

HUIPPUJUNIOREITA
TUOTTAVA EVU

EVU-LÄTKÄÄ LÄPI ELÄMÄN

VETOVOIMAINEN
SEURAIDENTITEETTI

OSAAVA JA INNOSTUNUT
SEURAYHTEISÖ

Strategiset mittarit:
EVU-harrastajat eri ryhmissä
• Jäsenmäärä

Strategiset mittarit:
EVUn kasvatit
• U16- ja U18 -SM-sarjoissa

Strategiset mittarit:
• Koulutettujen valmentajien lkm
• Nuorten valmentajien lkm

Taktiset mittarit:
• Osallistumisaktiivisuus
• Drop outin määrä

Taktiset mittarit:
• AAA- U13 ja U14
• Lajitaidot U12 ja U11

Taktiset mittarit:
• Osallistuminen:
• Toimihenkilökoulutuksiin

Strategiset mittarit:
• Yhteistyökumppaneiden määrä
• Luistelu- ja kiekkokoululaisten
määrä
Taktiset mittarit:
• Tyytyväisyyskysely
• Seuraajien määrä Instagramissa
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Jääkiekko kuuluu kaikille
Monipuolinen harrastustarjotin
Liikunta elämäntavaksi
Pelaajien osallistaminen

Huipulle tähdäten
Urheilijaksi kasvaminen
Vaatimustaso ja sitoutuminen
Laadukas joukkuetoiminta

VUOSITTAISET

Osaamisen kehittäminen
Houkutteleva valmentajapolku
Selkeä seuratoimijapolku
Yhteistyön vahvistaminen

Kiinnostava yhteistyökumppani
Yhteisöllisyyden vahvistaminen
Tyytyväinen jäsen
Perinteet, historia ja esikuvat

KEHITYSKOHTEET JA MITTARIT

