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Visio, arvot ja toiminta-ajatus

Visio 2019

Reippaasti parempi
Olemme menestyvä ja kasvava seuratoiminnan
edelläkävijä, joka innostaa kehittymään ja
mahdollistaa onnistumisen elämyksiä. Tarjoamme
houkuttelevaa toimintaa kaikille halukkaille.

”Kiekkoreippaan pelaajat ovat kansallinen
huippuesimerkki innostuneisuudesta ja halusta
kehittyä”

Arvot
Parhaansa yrittäminen
•

•
•
•
•

Arvostetaan ja arvioidaan yrittämistä, ei
lopputulosta. Samalla pidetään huolta
vaatimustasosta ja pystytään osoittamaan seuraava
taso.
Harrastaminen kohtuuhintaista ja hinta/laatusuhde
kohdillaan
Budjetit ovat järkeviä
joukkue pystyy vaikuttamaan harrastamisen hintaan
Seuran viestintä kannustaa ja tukee parasta
mahdollista yritystä toiminnan kaikilla tasoilla.

Hauskuus ja iloisuus
•

•
•
•

Yhteistyö
•

Reiluus, kunnioitus ja arvostus
•

•
•
•

Lähtökohtana on uskomus, että jokainen yrittää
parhaansa. Ollaan samalla puolella, muttei pelätä
tuoda esiin seuraavaa kehitystasoa.
Kaikki osallistuvat talkoisiin
Mahdollistetaan jokaisen harrastaminen
Seurassa toiminta pohjautuu kaikkien keskinäiseen
kunnioitukseen ja arvostukseen. Tämä välittyy
kaikesta toiminnastamme ja kaikilla toiminnan
tasoilla.

Tunnista ja tunnusta toisen erinomaisuus.
Rohkaistaan näyttämään innostuminen.
Yhteisöllisyys
Yhdessä tekeminen on mukavaa => on myös taloutta
hyödyntävää
Suhtaudumme toimintaan ja toisiimme positiivisesti.
Käyttäytymisestämme välittyy hauskuus ja ilo.

•
•
•
•
•
•
•

Jokainen tuo yhteisöön oman vahvuutensa, tekee
itse yhteisön yhteisen päämäärän eteen ja uskoo
muiden yhteisön jäsenten tekevän myös niin.
Talous kuntoon yhteistyöllä
Sopimusten kunnioittaminen
Ideoiden monistaminen
Hyödynnetään tietoa
Olemme helposti lähestyttäviä. Kanssamme on
helppo ja hyvä tehdä yhteistyötä.
Jaamme hyviä käytänteitä.
Yhdessä toimiminen ja hyvien käytänteiden
jakaminen on palkitsevaa ja antoisaa.

Toiminta-ajatus

Reipasta lätkää Lahesta
Tarjota onnistumisia ja elämyksiä
•
•
•
•

•

Tarjota jokaiselle toimijalle huomiota ja arvostusta
Mukana toimiminen alentaa kustannuksia
Sidosryhmät (sukulaiset) mukaan toimintaan
Tuomme toiminnassa mukana olevien tietoon kaikki
mahdolliset tavat saada ja tavoitella onnistumisia ja
elämyksiä.
Mahdollisuus vaikuttaa omaan ”toimenkuvaansa”

Motivoida liikunnalliseen elämäntapaan
•

•
•
•

Innostaa erinomaisuuteen
•
•
•
•

•

Arvostetaan ja arvioidaan yrittämistä, ei lopputulosta.
Toimitaan innostavassa ympäristössä
Jokaisen seuratoimijan oma esimerkki
Huolehdimme, että jokainen tunnistaa Kiekkoreippaan
tarjoamat polut ja työkalut menestykseen ja
erinomaisuuteen.
Luodaan mittaristo ja viestitään onnistumisista.

•

Joukkueiden säännöt ravinnon ja elämäntapojen
suhteen. Junioripolkumme kulkeneilla on osaaminen ja
ymmärrys oman terveyden ja hyvinvoinnin
huolehtimisesta.
Yhteiskunnallinen hyöty / terveydenhoito
esim. ’ÄIJÄT’ -> tuloa emolle -> kuntoa äijille
Varmistutaan siitä, että kaikilla toiminnassa mukana
olevilla on ymmärrys liikunnallisesta ja terveellisestä
elämäntavasta.
Kommunikoidaan säännöt ja ohjeet sekä pidetään niistä
kiinni. Vastuu on jokaisella.

