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Tässä tiivistetty versio Kurra Hockey ry:n uudistetusta strategiasta.

Kurra Hockey ry:ssä on toteutettu viimeisten vuosien aikana mittavia uudistuksia ja se on toiminnassaan kirinyt isoin askelein muiden 
juniori urheiluseurojen etumatkaa kiinni. Keväällä 2019 seuran hallitus teki päätöksen, että kehitystyötä pitää vauhdittaa entisestään. 
Kehitystyön perustaksi päätettiin laatia strategia 2020-2024, joka tulisi sisältämään kunnianhimoisia laadullisia & määrällisiä tavoitteita, 
sekä linjavedot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategian 2020-2024 suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2019 strategiatyöryhmän (Ville Viitala, Kari Lehikoinen ja Sami Suominen) 
toimesta. Joulukuusta 2019 alkaen koko seuran hallitus ja valmennuspäällikkö ovat osallistuneet aktiivisesti strategian suunnitteluun. 
Kurra Hockey ry:n hallitus hyväksyi strategian maaliskuussa 2020, ja sen viitoittamalla tiellä seuraa kehitetään aina kauden 2023 - 2024 
päättymiseen asti.

Seuran hallitus aikoo pitää huolta, että päinvastoin kuin strategiat yleensä, tämä strategia tulee oikeasti ohjaamaan seuran kehittämistä ja 
arjen toimintaa. Strategian toteutumista tullaan aktiivisesti seuraamaan seurajohdon toimesta. Kirjatut tavoitteet tulevat pysymään, 
mutta strategiaa tullaan vuosittain päivittämään ja tarkentamaan toimintasuunnitelmiin, jotta tavoitteiden saavuttaminen käytännön 
toiminnassa olisi mahdollista.

Lanseeraus aloitetaan tiedottamisella keväällä 2020. Käytännön jalkautus Ikäkausijoukkueisiin aloitetaan syksyllä 2020.

Strategia sisältää strategiset valinnat kohti vuotta 2024: visio, missio, strategiset painopistealueet ja toimintaa ohjaavat arvot.
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Johdanto



Kurra strategiankartta 2020-2024
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Suomen esimerkillisin jääkiekon kasvattajaseura

Talous- & tapahtuma-
valiokunnan 

perustaminen

Tapahtumasortimentin 
suunnittelu- ja 
toteuttaminen

Yhteistyökumppani-
ohjelman suunnittelu ja 

toteuttaminen

Toiminnanjohtajan 
palkkaaminen

Innostumisvaiheen 
ylläpito ja kehitys

Julkisuuden ja positiivisen 
maineen lisääminen

Kehitystoimikuntien 
perustaminen

Taloushallinnon 
ulkoistaminen

Kurran innostuksesta 
intohimoon -toiminnan 

lanseeraus

U15 ikäluokan 
vakiinnuttaminen

Ikäkausijoukkueiden 
toiminnan jatkokehitys

Kiekkokoulun vetovoimai-
suuden kasvattaminen

Kurra Hockey ry

TALOUDEN 
VAHVISTAMINEN

SEURAHALLINNON 
KEHITTÄMINEN

KURRA-POLUN 
KEHITTÄMINEN 

(pelaajat & valmentajat)

HARRASTAJA-
MÄÄRÄN 

KASVATTAMINEN

Harrastustoiminnallinen missio Kilpaurheilullinen missio 
Harrastustoiminnallinen missio

Olemme lasta ja nuorta liikunnallisesti monipuolisuu-
teen kannustava urheiluseura, tuottaen elämyksiä 

laadukkaasti toimivassa ja innostavassa yhteisössä.

Kilpaurheilullinen missio 
Tarjoamme motivoituneille U11-U15 ikäluokkien pelaajille 

kilpaurheiluun valmistavan ja esimerkillisen ympäristön, 
jossa kokonaisvaltainen itsensä kehittäminen on keskiössä.

Arvo 1: 
Esimerkillisyys

Arvo 2: 
Ilo

Arvo 4: 
Joukkuepeli

Arvo 3: 
Erinomaisuuden tavoittelu

VISIO (unelma)

MISSIO 
(elämäntehtävä)

STRATEGISET 
PAINOPISTEALUEET

MAHDOLLISTAJAT 
Keskeiset asiat, jotka 

mahdollistavat 
painopistealueiden 

toteutumisen.

ARVOT
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Kurra Hockey ry

VISIO 2024
Visio kertoo tahtotilamme ja tulevaisuuden unelmamme, jota kohti 

haluamme strategiakauden aikana yhdessä suunnata. Se kertoo 
minkälainen haluamme olla strategiakauden päättyessä. 
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Suomen esimerkillisin 
jääkiekon kasvattajaseura.

Kurra Hockey ry:n visio 2024:



Kurra Hockey ry:n tavoitteena on, että se on 2024 mennessä toiminnaltaan ja identiteetiltään Suomen esimerkillisin jääkiekon 
kasvattajaseura. Tarjoamme esimerkillisen korkealaatuiset puitteet harrastaa jääkiekkoa, oli yksilön tavoitetaso sitten harrastekiekon tai 
tavoitteelliseen kilpaurheiluun tähtäävällä tasolla. Olemme esimerkillisen laadukas bencmark mille tahansa junioriurheilun organisaatiolle. 
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Visio 2024 avattuna

Ammattimainen seura-
organisaatio

Mahdollistaa seuran toiminnan 
aktiivisen kehittämisen ja luo 
puitteita ikäkausijoukkueiden 

laadukkaalle  toiminnalle.

Yhteneväinen toiminta-
kulttuuri

Mahdollistaa, että uusien ikä-
luokkien ei tarvitse opetella 
kaikkea itse. Kun tuemme 

toinen toisiamme, opimme 
kaikki nopeammin ja enemmän.

Laaja harrastajapohja
Mahdollistaa 

kustannustehokkaan toiminnan, 
ja lapsien mahdollisuuden 

harrastaa lajia omaa tasoaan 
vastaavalla tasolla 

nuoruusvaiheeseen asti.  

Korkeatasoinen 
valmennusosaaminen

Täyttää esimerkillisellä tavalla 
SJL:n korkeimmat laatukriteerit.

Erinomaiset olosuhteet
Mahdollistavat lajin 

harrastamisen monipuolisesti ja 
aktiivisesti.

Vahva seuraidentiteetti
Tekee meistä vetovoimaisimman 

vaihtoehdon sekä lajin 
harrastajille että yritysyhteistyö-

kumppaneille alueellisessa 
vaikutuspiirissämme.

Vahva talous
Mahdollistaa lajin 

harrastamisen Suomen 
parhaalla hinta-laatusuhteella

Esimerkillisesti 
käyttäytyvä seurayhteisö

Esimerkillisesti käyttäytyvät 
pelaajat, toimihenkilöt ja 

vanhemmat.
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Kurra Hockey ry

Missio
Missio kertoo elämäntehtävämme: mitkä ovat keskeiset 

tehtävämme ja rooli, joita varten olemme olemassa. 



Missio

HARRASTUSTOIMINNALLINEN MISSIO

Olemme lasta ja nuorta liikunnallisesti 
monipuolisuuteen kannustava urheiluseura, 

tuottaen elämyksiä laadukkaasti toimivassa ja 
innostavassa yhteisössä.

KILPAURHEILULLINEN MISSIO

Tarjoamme motivoituneille U11-U15 ikäluokkien 
pelaajille kilpaurheiluun valmistavan ja 

esimerkillisen ympäristön, jossa kokonaisvaltainen 
itsensä kehittäminen on keskiössä. 
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Uudella strategiakaudella Kurra Hockey ry:n missio (elämäntehtävä) jaetaan kahteen osioon: 
1) Harrastustoiminnallinen missio,  
2) Kilpaurheilullinen missio. 

Haluamme edelleen kehittää toimintaamme edellisessä strategiassa määritellyn mission mukaisesti (harrastustoiminnallinen missio). 
Sen rinnalle olemme määritelleet nk. kilpaurheilullisen mission, koska haluamme tulevaisuudessa kehittää osaamistamme ja 
profiiliamme niiden jäsenten joukossa, joilla on kilpaurheilullisia tavoitteita jääkiekkoilijana. 

Tarkemmat missioiden kuvaukset on kirjattu laajempaan strategiaversioon.
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Strategiset painopistealueet  
(Onnistumisen mahdollistajat)



SEURAHALLINNON 
KEHITTÄMINEN

KURRA-POLUN 
KEHITTÄMINEN

HARRASTAJAMÄÄRÄN 
KASVATTAMINEN

Kurra Hockey Ry:n seuraavan strategiakauden neljä keskeistä kehittämisen painopistealuetta ovat: 

Painopistealueita tullaan kehittämään aktiivisesti ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Yksityiskohtaisemmin 
painopistealueista kerrotaan seuran viestinnässä & tapahtumissa. 

Tähtiseurahanke
Painopistealueiden kehittämisen rinnalla Kurra lähtee mukaan Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-hankkeeseen (kaudella 2021-
2022). Lisätietoja: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

Ison unelmamme saavuttaminen vaatii koko seurayhteisön sitoutumista. Seura luo puitteita, jonka pohjalta joukkueiden, pelaajien,
toimihenkilöiden ja koko yhteisön on mahdollista ja motivoivaa työskennellä kohti Suomen esimerkillisyyden saavuttamista. Matka 
tulee olemaan haastava, mutta ennen kaikkea mielenkiintoinen.

TALOUDEN 
VAHVISTAMINEN
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Johdanto:
Strategiset painopistealueet

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/
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Arvot
Arvoilla tarkoitetaan asioita, joita arvostamme, ja jotka näemme tärkeinä 
organisaation toiminnan kannalta. Tärkeää on, että arvot tuodaan osaksi 

päivittäistä käytännön toimintaa, jotta ne eivät jää vain juhlapuheiden sisällöksi.



ESIMERKILLISYYS
Kurra-perheen jäsenet toimivat ja käyttäytyvät esimerkillisesti, oli kyse sitten peleistä, harjoituksista tai muista tilanteista, joissa olemme 
edustamassa Kurran värejä. Esimerkillisyyden tavoittelu koskee koko seurayhteisöä: pelaajia, toimihenkilöitä ja vanhempia. 

ILO
Kurra seurana ja sen ikäkausijoukkueet sitoutuvat toimimaan niin, että se tuottaa paljon iloa ja positiivisia elämyksiä koko Kurra-
perheelle – ennen kaikkea joukkueissa pelaaville lapsille. Tämä on tärkeää, sillä motivaatio, kehittyminen ja onnistumiset syntyvät vain 
kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä. 

ERINOMAISUUDEN TAVOITTELU
Kehittyminen ja menestys syntyy vain, jos jokainen Kurra-perheen jäsen pyrkii aina tekemään parhaansa omassa roolissaan. Haluamme 
parantaa tekemisen tasoamme pystyäksemme olemaan entistä kilpailukykyisempi kaukalossa, ja pystyäksemme täyttämään 
erinomaisella tavalla keskeisen tehtävämme: auttaa lapsia ja nuoria kehittymään ihmisinä, urheilijoina ja jääkiekkoilijoina. 

JOUKKUEPELI 
Kurra-perheessä arvostetaan yhteistyötä, niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin. Yhdessä tekemisestä ja resurssien jakamisesta 
hyötyvät niin pelaajat, valmentajat kuin muutkin toimihenkilöt vanhempia unohtamatta. Jokainen Kurra-perheen jäsen on yhtä tärkeä ja 
samanarvoinen ikäluokkaan ja rooliin katsomatta. Kehittyminen, menestys ja ilo syntyy joukkuepelinä!
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Arvot
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Lähdetään tästä yhteistyössä kehittämään Kurrasta             
Suomen esimerkillisintä jääkiekon kasvattajaseuraa!
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