Toimintasuunnitelma junioritoiminnan käynnistämiseksi seuroille
1.Yleistä infoa
Kaukalopalloliitto haluaa olla seurojen tukena heidän käynnistäessään junioritoimintaa.
Tällä hetkellä junioritoiminnan määrä on ollut vähäistä ja liiton tavoitteena onkin kehittää
junioritoimintaa eteenpäin. Liitto on luonut mallin, jonka pohjalta seurat voivat lähteä
omatoimisesti käynnistämään omaa junioritoimintaansa. Liitto rohkaisee seuroja
toimimaan myös itsenäisesti ja ottamaan vastuuta, jotta tulevaisuudessa seurat voisivat
kehittää junioritoimintaa laajemmaksi. Tavoitteena on saada alueellisesti seuroja
pyörittämään junioritoimintaa, jotta saadaan tulevaisuudessa käynnistettyä alueellisia
juniorisarjoja. Kaukalopallokoulun käynnistämisestä aiheutuvat kulut pyritään
mahdollistamaan liiton ja alueiden toimesta rahallisesti.
Seuraava paketti sisältää tarvittavaa tietoa mitä junioritoiminnan käynnistäminen vaatii
seuralta.

2. Markkinointi
2.1 Koulut
Seurojen kannalta tärkeimpiä markkinoinnin kanavia tulevat olemaan koulut. Seuran
kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä kouluihin ja pyrkiä pääsemään esittelemään tulevaa
kaukalopallokoulua kouluihin. Kouluista ilmestyvän kiinnostuksen myötä
kaukalopallokoulun järjestäminen jossakin tietyssä kaupunginosassa voi olla helpompaa.
Markkinoinnissa kannattaa muistaa mainostaa maksuttomuutta. Liitto tulee auttamaan
seuroja markkinoimaan kaukalopallokoulua.
2.2 Sosiaalinen media, Nettisivut
Lisäksi seurojen kannattaa kartoittaa muitakin tapoja levittää sanomaa alkavasta koulusta.
Seuran jäsenten henkilökohtainen markkinoiminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
tulee olemaan tärkeä osa markkinointia. Päivitykset voivat tapahtua yksityisen henkilön
itse mainostamana/jakamana.
Liitto tulee markkinoimaan tulevia kaukalopallokouluja myös omissa kanavissaan ja
osoittaa tukeaan tällä tavoin.
Lisäksi seurojen täytyy ottaa huomioon tutuille, kavereille tai sukulaisille mainitseminen
asiasta. Seurojen kannattaa myös hyödyntää alueellisesti omia verkostojaan.
Suuremmalla näkyvyydellä saavutetaan isommatkin massat.
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3. Viestintä
3.1 Sisäinen viestintä
Seurojen viestinnän tulee olla selkeää seuran jäsenille. Kaukalopallokoulua kohden
kannattaa luoda jokin oma kanava, jossa viestitään sisäisesti mahdollisista
sairaustapauksista tai esteistä päästä ohjaamaan. Selkeällä viestinnällä voidaan välttää
turhia vastoinkäymisiä. Kanavan, mitä seura käyttää tulee olla selkeä ja helposti saatavilla,
jotta kanavan käytöstä ei koidu ongelmia. (esimerkiksi WhatsApp tai jokin muu vastaava)
Tärkeää seuran on huomioida myös se, että kaikki tärkeä tieto tavoittaa oikeat henkilöt
riittävän ajoissa.
3.2 Ulkoinen viestintä
Seurojen viestinnän tulee olla selkeää ulkopuolisille. Viestinnästä tulee selvitä ainakin
seuraavia asioita:
-Aikataulut (missä, milloin)
-Yhteyshenkilö (ohjeistaa tarvittavissa asioissa, ”kuten miten liittyä kouluun?”)
- Varusteet (Mitä kaikkia varusteita tarvitaan)
- Ohjaajat (jos mahdollista pieni esittely itsestään)
Lisäksi seuran kannattaa luoda oma kanavansa, joko osallistujien vanhempien kesken tai
oma tiedotuskanavansa, joissa tiedotetaan mahdollisista muutoksista aikatauluihin (liian
kova pakkanen, jää sulanut). Tässä yhteydessä kannattaa myös tiedottaa vanhempia
luoduista pelisäännöistä. Tärkeää ulkoisessa viestinnässä seuran kannalta on viestinnän
selkeys ja nopeus.

4.Jäävuorojen varaaminen
Jäävuorojen varaukset hoitaa seura. Seura voi etsiä oman kuntansa sivuilta tiedon mihin
ottaa yhteyttä vuoroja varatessa. Kuntien liikuntatoimen vastaavien puhelinnumerot sekä
varausjärjestelmät löytyvät yleensä kunnan nettisivuilta. Jäävuoroja kartoittaessa
kannattaa huomio kiinnittää ensisijaisesti ulkojäihin, sillä ne ovat huomattavasti halvempia
varata kuin jäähallista. Liitto ja alueet tukevat jäävuorojen kustannuksissa. Seuroilta
odotetaan jäävuorojen varaamisessa kartoittamista oman alueensa tilanteesta. Lisäksi
seuran kannattaa hyödyntää ensisijaisesti tekojäitä (kestää kehnommatkin olosuhteet) tai
koulujen lähistöllä olevia jäitä (tuttu ja turvallinen ympäristö). Mikäli seura päätyy ottamaan
vuoron jäähallista, tulee se selvittää liiton tai alueen kanssa. Jäävuorojen suhteen
kannattaa koittaa selvittää niin sanottu vakiovuoro, jolloin seuran sekä vanhempien
aikataulujen organisointi helpottuu.
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5. Turvallisuus ja vastuullisuus
Kaukalopallokoulun järjestämisessä tulee myös ottaa huomioon turvallisuus ja
vastuullisuus.
5.1 Turvallisuus
Turvallisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sekä osallistujien fyysistä, että henkistä
turvallisuutta. Toimintaa täytyy pyrkiä järjestämään valoisissa olosuhteissa. Seuran täytyy
huolehtia riittävien ensiaputarvikkeiden saatavuus (siteitä, laastareita ja kylmäpusseja).
Oikein toteutettuna seuralta löytyisi omasta takaa ensiapuvälineitä, mutta
liikuntapaikoiltakin täytyisi semmoiset löytyä. Tärkeää on kuitenkin huomioida se, että
ohjaajat tietävät missä ensiapuvälineet ovat, jos niitä tarvitaan. Huomioon tulee myös ottaa
kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät (epämääräiset henkilöt, huono kuntoinen jää tai
muuta vastaavaa.) Olennaista on ottaa selvää, miten toimitaan normaalista poikkeavassa
tilanteessa.
Henkistä turvallisuutta voidaan lisätä vanhemmille ja lapsille tutustumalla tiloihin, kenttiin ja
ympäristöön, joissa toimitaan. Turvallinen ympäristö lisää luottamusta. Yhteisten
pelisääntöjen luominen vanhempien kanssa luo myös lisää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi
seurojen täytyy kantaa vastuu siitä, että kukaan ryhmän lapsista ei jää yksin odottelemaan
vanhempiaan vaan ohjaaja poistuu viimeisenä paikalta.

5.2 Vastuullisuus
Vastuullisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä toiminnan reiluutta. Tarkoituksena on
pyrkiä luomaan vastuullista kasvatusta ja lajiopastusta, jossa opastetaan lapsia toimimaan
oikein (laitetaan roskat roskiin, ei kiusata, huomioidaan muut). Seuratoiminnassa mukana
olevien täytyy käyttäytyä vastuullisesti (päihteet yms.). Liikunnasta innostumisen ja ilon
täytyy olla tärkeässä roolissa koulun vetämisessä. Seurat edustavat itseään ja pyrkivät
antamaan mahdollisimman hyvän liikunnallisen kasvatus ilmapiirin lapsille. Seurat saavat
myös oman halunsa ja tavoitteidensa mukaan toteuttaa vastuullisuuttansa. Seura on
tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista
suosituksista. (=lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteen tarkastus) Lapsille
ohjatun harjoittelun on oltava monipuolista. Seura ei myöskään saa estää muiden lajien
harrastamista. Seuran täytyy kannustaa harrastajia omaehtoiseen liikkumiseen.
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6.Välineet (sponsorointi)
Liitto tukee seuroja mahdollistamalla junioritoiminnan käynnistämistä välineiden
tarjoamisella seuroille. Liitto ja alueet kustantavat mailat, pallot ja liivit. Seuroilta toivotaan
myös aktiivisuutta välineiden hankintaan. Seuran kannattaa olla yhteydessä alueensa
yrityksiin halukkuudestaan osallistua tukemaan toimintaa. Seuran oma aktiivisuus on
isossa osassa ja se voi mahdollistaa mahdollisten yhteistyökumppanien saamisen.
Yhteistyökumppanien avulla seura voi jatkossa kehittää junioritoimintaansa vieläkin
helpommin. Liitto rohkaisee yhteystyökumppanien hankkimiseen, mutta se ei ole pakollista
kaukalopallokoulun käynnistämisen kannalta.

7.Vastuualueet
Vastuualueiden jako junioritoiminnan käynnistämisestä tulee olla selvillä seuran sisällä.
Seuran kannattaa selvittää henkilö, joka ottaa vastuun junioritoiminnasta. Vastuuhenkilön
täytyy olla perillä kaukalopallokouluun liittyvistä asioista. Seuran sisältä se voi olla kuka
vaan innokas ja toimeen halukas. Liitto ja aluejärjestö toimivat tukena kyseisen henkilön
avuksi. Seuran sisällä vastuualueiden jako tulee luoda siten, että kaikki osalliset tietävät
roolinsa ja sitoutuvat siihen. Seurojen täytyy kartoittaa, että innokkaita vetäjiä on tarpeeksi
monta, jotta mahdollisten sairaustapauksien paikkaajat pääsevät paikalle. Seura voi
käyttää myös seuran ulkopuolisia apuvoimia, mutta heidän korvauksistaan on sovittava
erikseen.

8. Ohjaajat ja ohjaajien koulutus
8.1 Ohjaajat
-Seurat kartoittavat omasta jäsenpiiristään mahdollisia ohjaajia.
-Mahdollinen vastuuohjaaja kannattaa määrittää, jos vain mahdollista
- Ohjaajien korvauksista sovitaan seuran sisällä.
- Seurat vastaavat ohjaajista -> innostuneita, aktiivisia ja lasten kanssa hyvin
toimeentulevia.
- Tekninen osaaminen ei tee pelkästään hyväksi ohjaajaksi vaan vaaditaan halua ohjata
toimintaa.
- Seurojen kannalta tärkeintä ohjaajien toiminnassa on se, että he ovat seuran arvojen
mukaisia ja seura pystyy seisomaan heidän tekemistensä takana.
-Liitto ja alueet tukevat ohjaajia kuluissa
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Hyvä ohjaaja
-Motivoitunut
-Hyvät edellytykset (esimerkiksi työskentelee lasten kanssa) tai halu toimia lasten kanssa.
-Haluaa kehittää itseään
-Osaa kysyä ja kuunnella
-On halukas auttamaan
-Osaa johtaa itseään
-Reflektoi omaa toimintaansa

8.2 Ohjaajien koulutus
Liitto tulee olemaan tukena ohjaajien kouluttamisessa. Liitto järjestää tarpeen vaatiessa
ohjaajakoulutuksia joko alueen vastaaville tai kaukalopallokoulun vetäjille. Ohjaajien
kouluttamiseen on tarkoituksena löytää jokaiselta alueelta oma henkilö, joka toimii alueen
sisällä tukihenkilönä ohjaajille. Tämä henkilö voi olla myös seuran sisältä, jos henkilön
ohjaamiskokemus on tarvittavalla tasolla. Ohjaamiskokemuksella tarkoitetaan tässä
tilanteessa, miten hyvin henkilö tulee toimeen lasten kanssa. Lasten kanssa töitä tekevät
ovat yleensä erinomaisia vetämään tämänlaista toimintaa. Jos ohjaamiskokemukseen
liittyen tulee kysymyksiä kannattaa kääntyä liiton tai oman alueensa puoleen. Ohjaajille
löytyy alkuun tueksi RB Natusen luoma ohjaajan opas, jota liitto päivittää tarvittaessa.

9.Alueellinen seuranta (palautteen anto)
Alueellisesti toimintaa johtavat tahot ovat vastuussa siitä, että seuran pyörittämä
kaukalopallokoulu on riittävän laadukas. Laadukkaalla tekemisellä saadaan positiivinen
kuva lajista ja sen toiminnasta. Johtavien tahojen täytyy käydä seuraamassa vähintään
kerran kaukalopallokoulun toimintaa, jotta voidaan puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja
kehittää toimintaa. Seura voi itse sopia tästä alueen vastaavien kanssa, milloin seuranta
tapahtuu. Palautteen anto tulee olemaan myös ohjaamisessa isossa roolissa ja liitto
suosittelee seuroja olemaan avoimia palautteelle.
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10.Budjetti
Seuran on hyvä luoda selkeä budjetti, mitä junioritoiminnan käynnistäminen tulee
kustantamaan. Budjetista on hyvä selvitä jäävuorojen varauksesta, ohjaamisesta ja
mahdollisesti välineistä aiheutuvat kulut. Ohjaamisesta aiheutuvien kulujen täytyy olla
maltillisia, jotta liitto pystyy tukemaan toiminnan käynnistämistä. Liitto pyrkii tukemaan
seuroja ohjaamiskuluissa esimerkiksi seuran jäävuoro kulujen vähennyksissä. Seura saa
silti itse päättää miten ohjaaminen toteutetaan. Budjetin laadinta vaaditaan, jotta seuran on
helpompi todistaa liitolle tuen tarve. Budjetti tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen
junioritoiminnan käynnistämistä.

11. Liiton tukipaketti seurojen kehittämistä varten
Liitto luo tukipaketin junioritoiminnan ohelle, josta selviää miten seurat voivat lähteä
kehittämään toimintaansa paikallisesti. Tukipaketti tulee sisältämään ohjeita ja
apuvälineitä, jotta seura pystyy kehittämään junioritoimintaansa yhä laadukkaammaksi ja
isommaksi. Tukipaketin avulla on tarkoitus saada seuroista omavaraisia. Lisäksi sen avulla
seuran on tarkoitus pyrkiä jatkamaan junioritoiminnan pyörittämistä ilman liiton rahallista
tukea.

12.Ilmoittautumislomake kouluun
Kaukalopallokouluihin tapahtuva ilmoittautuminen toimii aluksi liiton sivujen kautta.
(https://www.kaukalopalloliitto.fi/fi/Etusivu.html) Liiton sivuilta uudet ilmoittautujat löytävät
lomakkeen, jonka täyttämällä voivat ilmoittautua kouluun. Ilmoittautumislomakkeen avulla
liitto ottaa vastuuta ja viestii seuroille uusista ilmoittautumisista. Ilmoittautuminen
toteutetaan liiton sivujen kautta. Tällä tavoin liitto saa tarvittavan tiedon ilmoittautujien
määrästä, jotta se pystyy seuraamaan harrastajamäärien tilannetta.
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13. Seurojen hyöty junioritoiminnan käynnistämisestä
Seurat hyötyvät junioritoiminnan käynnistämisestä monin tavoin. Seura nousee omassa
yhteisössään arvostetummaksi, varsinkin jos junioritoiminta on laadukasta. Hyvän
junioritoiminnan avulla näkyvyyttä saadaan myös lisää valtakunnallisesti. Tämä
valtakunnallinen näkyvyys nostaa lajin asemaa suomalaisessa urheilukentässä. Seuran
jäsenmäärä kasvaa, jolloin seuran merkitys omalla alueellaan kasvaa. Junioritoiminnan
pyörittämisestä aiheutuvista hyödyistä on myös seuran tulevaisuuden omavaraisuus.
Seura voi pyörittää jossakin kohtaa itsenäisesti omaa junioritoimintaa. Tällöin kannattaa
myös hyödyntää lajin matalankynnyksen mainetta ja pyrkiä saamaan lisäharrastajia
junioreiden vanhemmista. Hyvällä junioritoiminnalla vanhemmat huomaavat seuran
merkityksen ja voivat mahdollisesti osallistua seuran toiminnan pyörittämiseen.
Hyvän näkyvyyden avulla voidaan tulevaisuudessa seurakohtaisesti alkaa järjestää myös
lisää harraste-, tyttö/nais- tai perhekaukista.
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