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Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 



LÄHTÖKOHTA STRATEGIALLE 
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Seuran hallituksella ja toimihenkilöillä on tahtotila seuratoiminnan kehittämiseen ja 
tämän toteuttamisessa nähtiin tärkeänä luoda seuralle oma strategia. Tahtotilan 
taustalla on jääurheiluolosuhteiden selkeä parantuminen Nurmijärvellä, joka luo 
loistavan mahdollisuuden seuratoiminnan kehittämiselle ja jääkiekon 
harrastamiselle.  

Strategia ohjaa seuraa matkalla toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kurra 
Hockey ry:n strategia koostuu visiosta, seuran toimintaa ohjaavista arvoista sekä 
neljästä painopistealueesta, jotka ovat yhteinen Kurra, innostava 
valmennuskulttuuri, elämyksiä luova yhteisö sekä laadukas Kurra-ilme.  

Strategian onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että seuraa johdetaan 
strategian mukaisesti. Kun seura ja sen ikäkausijoukkueet toimivat yhteisten 
tavoitteiden mukaisesti arkipäivän toiminnoissa lasten ja nuorten parissa, 
lopputuloksena on vision mukainen, entistä paremmin toimiva Kurra ja 
liikunnallisesti monipuolinen nuori.  

 

 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 



VISIO 

 

 

 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 3 

Haluamme olla lasta ja nuorta liikunnallisesti 
monipuolisuuteen kannustava urheiluseura, 
tuottaen elämyksiä laadukkaasti toimivassa ja 
innostavassa yhteisössä. 

”Juniorijääkiekkoa laadukkaasti ja 
monipuolisesti innostavassa yhteisössä”  

 



ARVOT 

 

 

 

Kurra Hockey Ry slogan 4 

Monipuolisuus 

Osaaminen 

Ilo ja elämykset 

Innostuneisuus 

Yhteistyö 

Yhteisöllisyys 



STRATEGIA  
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YHTEINEN 
KURRA 

INNOSTAVA 
VALMENNUS- 

KULTTUURI 

ELÄMYKSIÄ 
LUOVA 

YHTEISÖ 

LAADUKAS 
KURRA-ILME 

LAPSI  
KESKIÖSSÄ 

IHMINEN -> 
URHEILIJA  -> 

JÄÄKIEKKOILIJA 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzw_br7aDQAhWFWSwKHcVACTQQjRwIBw&url=http://keupaht.sporttisaitti.com/_materiaalisalkku/&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGPyipCYz3Hu1IUzgY9GToEhzlFdQ&ust=1478959022937278
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MITEN ME  
TEEMME SEN? 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 



YHTEINEN KURRA 
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Joukkueiden välisen yhteistyön lisääminen 

Kurra-kulttuurin luominen 

Yhteiset toimintatavat yhteistyölle 

Lue lisää Yhteisestä Kurrasta 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_1__yhteinen_kurra.pdf
https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_1__yhteinen_kurra.pdf


INNOSTAVA VALMENNUSKULTTUURI 
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Yhtenäisen valmennuskulttuurin rakentaminen 
Valmennusosaamisen lisääminen 
Monipuolinen liikunta osaksi joukkueiden viikoittaista toimintaa 
Kiekkokoulun kehittäminen 
Lue lisää Innostavasta valmennuskulttuurista 
 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_2__innostava_valmennuskulttuuri.pdf


ELÄMYKSIÄ LUOVA YHTEISÖ 
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Yhteisön roolin huomioiminen osana harrastusta 

Lue lisää Elämyksiä luovasta yhteisöstä 

 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_3__elamyksia_luova_yhteiso.pdf


LAADUKAS KURRA-ILME 
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Varainhankinnan kehittäminen 

Seura-asujen ja -tuotteiden kehittäminen 

Markkinoinnin tehostaminen 

Yhtenäisen viestinnän tehostaminen 

Lue lisää Laadukkaasta Kurra-ilmeestä 

 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_4__laadukas_kurra-ilme.pdf
https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_4__laadukas_kurra-ilme.pdf
https://www.kurra.fi/site/assets/files/1330/kurra_strategian_painopistealue_4__laadukas_kurra-ilme.pdf


STRATEGIA  
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YHTEINEN 
KURRA 

INNOSTAVA 
VALMENNUS- 

KULTTUURI 

ELÄMYKSIÄ 
LUOVA 

YHTEISÖ 

LAADUKAS 
KURRA-ILME 

LAPSI  
KESKIÖSSÄ 

IHMINEN -> 
URHEILIJA  -> 

JÄÄKIEKKOILIJA 

Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzw_br7aDQAhWFWSwKHcVACTQQjRwIBw&url=http://keupaht.sporttisaitti.com/_materiaalisalkku/&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNGPyipCYz3Hu1IUzgY9GToEhzlFdQ&ust=1478959022937278


 

 

 

12 Juniorikiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti innostavassa yhteisössä! 

”Juniorijääkiekkoa laadukkaasti ja monipuolisesti 
innostavassa yhteisössä”  

 


