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1 NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT
1.1 JOHDANTO
Seuran tulevaisuutta on edellisen kerran suunniteltu vuosina 2010-2011. Tuolloin tehtiin oman seuran
analyysi, käytiin arvokeskustelua ja määriteltiin missio, visio ja arvot. Tavoitteena oli ottaa merkittävä
askel kohti vuotta 2016. Suunnitelman laatimisen tärkeyttä ei ehkä täysin tuolloin ymmärretty, mutta
toisaalta silloin aikaan saatujen tulosten perusteella on toimittu ja tavoitteisiin pääosin päästy.
Vuonna 2018 on tarkoitus määrittää tavoitetila, jossa kerrotaan minkälainen seuran on oltava vuonna
2023. Seuran pitää olla valmiina ensi vuosikymmenen toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin. Tavoitetilaan saavuttamiseksi laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa kerrotaan miten seuraa
ja sen jaostoja on kehitettävä vuosittain, jotta tavoitteeseen päästää.
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1.2 VALTION ROOLI
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja
kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa.
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1. Liikunnalla tarkoitetaan kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi
huippu-urheilua;
2. Huippu-urheilulla tarkoitetaan kansallisesti merkittävää sekä kansainväliseen menestykseen
tähtäävää tavoitteellista urheilutoimintaa; sekä
3. Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla tarkoitetaan elämänkulun eri vaiheissa
tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn
ylläpitäminen ja parantaminen.

Liikunnan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Tehtävistä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Aluehallintovirastojen tehtävinä ovat mm:
1. Eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistäminen ja tukeminen
2. Liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen sekä 11 §:ssä tarkoitetuista valtionavustuksista
päättäminen
3. Eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistäminen ja tukeminen.
Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, kansalaisjärjestöjen ja
muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa.

1.3 SIPOON KUNNAN NÄKYMIÄ
Sipoon strategian 2025 mukaisesti Sipoon lähtökohdat ovat:
1. Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen
kasvuhaasteisiin
2. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja asioita tehdään yhdessä
3. Sipoossa asuminen lähellä työtä ja luontoa on mutkatonta ja turvallista
4. Sipoon kunnan talous on kestävällä pohjalla. Kehityksen perustana ovat kunnan laadukkaat
palvelut ja edelläkävijäasenne
Yhdeksi Sipoon strategiseksi painopistealueeksi on määritelty palvelutuotanto. Asiakaslähtöiset palvelut
ovat kasvun tekijöitä.
1. Sipoo osallistaa asiakkaat, palveluntuottajat ja henkilöstön yksilön oman vastuun muistaen
2. Sipoo tuottaa palvelut yhdessä muiden kuntien, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa
– yksilöllisesti
3. Sipoo luo me-henkeä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista eheyttä tavoitellen
4. Sipoo on herkkä tarpeiden muutoksille ja uusille toimintatavoille - vuorovaikutuksessa ennalta
ehkäisten, uutta etsien
5. Sipoo on matkalla kohti ajasta, paikasta ja välineestä riippumatonta 24/7- palvelua.
1.4 SEURAN NYKYTILANNE

Hiihtojaoston jäsenmäärä on 96 henkilöä. Keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorison kasvattaminen
liikunnan ja urheilun avulla sekä harrasteliikunnan ja kilpailutoiminnan edistäminen. Jaosto on
saavuttanut: harjoitusryhmät muodostettu eri ikäluokille (5 kpl) sekä aikuisten joukkue ja
harjoitusolosuhteiden parantaminen kaikille hiihdon harrastajille yhteistoiminnassa Sipoon kunnan
kanssa.
Jalkapallojaoston jäsenmäärä on 584 lisenssipelaajaa. Yli 150 seuratoimijaa (joukkueenjohtajat,
taloudenhoitajat, valmentajat, huoltajat, tiedottajat). Jaosto järjestää harjoituksia viikoittain yli 20:lle
joukkueelle 4 vuotiaista alkaen. Harjoituksia on käytännössä jokaisena päivänä pl juhlapäivät sekä lyhyet
harjoitustauot. Seurassa pelanneita jalkapalloilijoita on yltänyt kansalliselle ja kansainväliselle tasolle sekä
edustaneet Suomea maajoukkueessa. Jaosto on järjestänyt nuorten maaottelun Keskusurheilukentällä.
Jaosto on Tähti-seura.
Kuntoilujaoston jäsenmäärä on 135 henkilöä.
Lentopallojaoston jäsenmäärä on 120 henkilöä.
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1.4.1 JÄSENMÄÄRÄ JA JAOSTOT
If Sibbo-Vargarna ry on perinteikäs, vuonna 1928 perustettu, sipoolainen urheiluseura. Toiminta alkoi
jalkapallolla, hyvin nopeasti mukaan tuli muitakin urheilulajeja ja nyt yleisseuran tarjonnasta vastaa
kahdeksan eri jaostoa. Seuran toimintaa ohjaa Keskushallitus, johon kuuluu yhteensä 10 henkilöä. Kaikki
jaostot ovat edustettuna hallituksessa. Lisäksi hallintoon osallistuu hallituksen ulkopuolinen
rahastonhoitaja. Seuran palveluksessa on 3 henkilöä. Seurassa on jäseniä n 1800.
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Pyöräilyjaoston jäsenmäärä on 32 henkilöä. Pyöräilyjaoston jäsenmäärä on n. 35 henkilöä, joista neljällä
aktiivisella on kilpailulisenssi. Moni on aktiivinen useammassa jaostossa. Keskeisemmät toimintamuodot
ovat nuorison kasvattaminen liikunnan ja urheilun avulla. Tällä hetkellä on yhteisiä harjoituksia
järjestetty yksi kerta viikossa ympäri vuoden. Pyöräily on kuitenkin yksilöurheilua.
Saada lisää osallistujia pyöräilyn pariin. Jatkaa meidän kuntoliikuntaa ympäri Sipoota huhtikuusta
lokakuuhun rastilaatikoitten kanssa. Olemme saavuttaneet useita ikäluokka Suomen mestaruuksia.
Suunnistusjaoston jäsenmäärä on 311 henkilöä. Keskeisimmät toimintamuodot ovat korkeatasoinen
huippu-, kilpa-, nuoriso- ja harrastussuunnistuksen järjestäminen Sipoossa yhdessä OK Trianin muiden
jäsenseurojen kanssa Itä-Uudellamaalla. Harjoituksia järjestetään 2- 6 kertaa viikossa ympäri vuoden.
Jaosto ylläpitää aktiivista kartoitustyötä Sipoon alueella ja järjestää korkeatasoisia harjoituksia ja kilpailuja
kaikilla tasoilla. Jaosto on saavuttanut SM-, EM- ja jopa MM-tason mitaleita suunnistuksessa ja
pyöräsuunnistuksessa. Jaosto on Tähti-seura ja ollut aiemmin Sinetti-seura vuodesta 1997 alkaen.
Voimanostojaoston jäsenmäärä on 26 henkilöä.
Yleisurheilujaoston jäsenmäärä on 117 henkilöä. Keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorison
kasvattaminen liikunnan ja urheilun avulla sekä harrasteliikunnan ja kilpailutoiminnan edistäminen.
Jaosto järjestää harjoituksia ympäri vuoden 2 – 5 kertaa viikossa 6:ssa ikäryhmässä sekä kesäkaudella
järjestää aktiivisesti kilpailutoimintaa. Jaosto järjestää joka kesä kansallisen tason kilpailun. Jaosto on
saavuttanut: seura-rankingin 18. sija (2018) ja SM-tason mitaleita aikuisissa ja nuorisossa sekä useita
maaotteluedustuksia.
Lisäksi kannatusjäseniä on 50.
1.4.2 LIIKUNTAPAIKAT
Pääasiallisesti käytössä: Söderkullan lämmitettävä tekonurmi. Keskusurheilukenttä, Massbyn pallokenttä,
Jokipuiston kenttä. Lisäksi seuran omistama ja halliyhtiön hallinnoima Lival Sport Center- jalkapallohalli
Nikkilässä.
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Monitoimihalli ja liikuntasalit ovat käytössä talviaikana. Liikuntasalivuoroja tarvitaan tulevaisuudessa
merkittävästi lisää futsaltoiminnan käynnistyessä 2018-2019.
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Sen lisäksi seuralla on käytössään seuraavat keskeisimmät liikuntapaikat:
1. Sipoon monitoimihalli (4 x 300 m²), Lukkarintie 5, Nikkilä
2. Sipoon koulukeskuksen liikuntasali (405 m²), Iso Kylätie 8, Nikkilä
3. Lukkarin koulun liikuntasali (280 m²), Lukkarintie 2, Nikkilä
4. Jokipuiston koulun liikuntasali (254 m²), Pilvilinnantie 7, Nikkilä
5. Leppätien koulun liikuntasali (254 m²), Katajatie 12, Nikkilä
6. Kyrkoby skolan liikuntasali (148 m²), Iso Kylätie 3, Nikkilä
7. Talman koulun liikuntasali (300 m²), Satotalmantie 11, Talma
8. Söderkullan koulukeskuksen liikuntasali (590 m²), Opintie 6, Söderkulla
9. Sipoonlahden koulun liikuntasali (606 m²), Neiti Miilintie 5, Söderkulla
10. Boxby skolan liikuntasali (216 m²), Spjutsundintie 71, Box
11. Nikkilän keskusurheilukenttä
12. Nikkilän Sydämen hiekkakenttä

Näiden lisäksi Sipoon kunnasta löytyy runsaasti kunnan ja yksityisten ylläpitämiä liikuntapaikkoja.
Suunnistusjaosto ylläpitää kattavaa kartastoa Sipoon alueelta.
1.4.3 SWOT-ANALYYSI
1.4.3.1
Seuran vahvuudet
Seura on valtakunnallisesti tunnettu ja sen toiminnalla on vahvat perinteet. Seura on saavuttanut
menestystä kansallisella tasolla ja urheilijoita on ollut ja on aina kansainvälisellä tasolla asti.
Jalkapallojaoston ja suunnistusjaoston toiminta kokonaisuudessaan on todettu laatuarvioinneissa hyväksi,
mistä osoituksena Tähti-seura status. Yleisurheilujaoston ja hiihtojaoston toiminta on hyvin organisoitua
etenkin nuorten osalta. Jalkapallon olosuhteet ovat kehittyneet lähialueen parhaimmiksi.
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13. Itäinen Jokipuisto
14. Itäisen Jokipuiston hiekkakenttä
15. Suursuon kenttä
16. Söderkullan keskusurheilukenttä
17. Neiti Miilintien hiekkakenttä
18. Kompassikujan hiekkakentät
19. Massbyn pallokenttä
20. Talman kenttä
21. Itäinen Jokipuisto 1,1 km, valaistu kuntorata
22. Nikkilän kartano 2 km ja 4 km, valaistu kuntorata
23. Söderkulla 0,9 km ja 2,8 km, valaistu kuntorata
24. Talma 1 km, valaistu kuntorata
25. Pohjois-Paippinen 1 km, valaistu kuntorata
26. Spjutsund 1 km, valaistu kuntorata
27. Träskberga 1,1 km valaistu kuntorata
28. Nikkilä 6 km, valaisematon kuntopolku
29. Söderkulla 5 km ja 10 km, valaisematon kuntopolku
30. Immersby 3,0 km ja 7 km, valaisematon kuntopolku
31. Nikkilä 1,8 km, ulkoilutie
32. Söderkulla 5,6 km, ulkoilutie
33. Nikkilä 2 km, 2,7 km ja 4 km valaistu latu ja 6 km valaisematon latu
34. Söderkulla 1,2 km ja 3,1 km valaistu latu sekä 5-16 km valaisemattomia latuja
35. Itäinen Jokipuisto 1,1 km valaistu kuntorata
36. Länsi-Sipoo latureitit välillä Kuusijärvi-Bisa-Viirilä-Svartböle-Hindsby
37. Pohjois-Paippisten valaistu kuntorata 1,0 km
38. Pohjois-Paippisten reitti 1,5 km
39. Linnanpellon reitit 20 km
40. Talman valaistu kuntorata 1,0 km
41. Talman reitit 9 km
42. Träskberga valaistu kuntorata 1,1 km
43. Immersby valaisematon reitti 2,6 km
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1.4.3.2
Seuran heikkoudet
Toiminta on jämähtänyt osin paikoilleen, eikä uudistunut riittävästi. Jalkapallossa ja myös muussa
ohjatussa liikunnassa on drop-out pojilla 13-15-vuotiaina. Seuran liikunnan harrastajien määrä ei ole
kasvanut samassa suhteessa kunnan väestön kasvun kanssa.
1.4.3.3
Seuran mahdollisuudet
Seuran sijaitsee kasvukeskusalueella, mikä houkuttelee etenkin lapsiperheitä ja sitä myöden mahdollisia
urheilusta ja liikunnasta sekä seuratoiminnasta kiinnostuneita. Harrastajamäärän voimakas kasvu sekä
tytöissä että pojissa. Aikuisharrastajien määrän lisääntyminen. Drop-out ilmiön vähentäminen.
Seuratoimijoiden osaamistason nostaminen. Seuran yhteistyö eri lajien välillä. Nuorten saaminen mukaan
toimintaan. Urheilupolkujen kehittäminen huippu-urheilijoita varten. Seurayhteistyö lähialueen
urheiluseurojen kanssa. Harrastajamäärän kasvu myötä on mahdollista siirtyä ammattimaisempaan
valmennukseen.
1.4.3.4
Seuran uhat
Toimitaan liiaksi pelkästään jaostojen sisällä, jolloin yhteisöllisyys ei nouse oikeasti esille.
Vapaaehtoistoiminnan arvostuksen väheneminen ja nuorten vähyys vapaehtoistoiminnassa. Kustannusten
hallitsematon nousu. Vapaa-ajasta kilpailevat monet erilaiset toiminnat, jotka näkyvät erityisesti ns
perinteisten lajien harrastajamäärissä. Nykyelämän hektisyys ei palvele liikuntaharrastusta, asioiden
halutaan tapahtuvan nopeasti, mutta liikunnassa pitkäjänteinen toiminta tuo parhaat tulokset, millä
tahansa mittarilla mitattuna (ihmissuhteet, liikunnallinen elämäntapa, urheilulliset tavoitteet, huippuurheilu).

2 TAVOITETILA
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2.1 TOIMINTA-AJATUS
Haluamme tarjota laadukasta toimintaa kaiken tasoisille urheilijoille ja liikkujille. Pyrimme
aktiivisempaan yhteistyöhön eri lajien välille. Hallinto pidetään kevyenä ja panostamme sujuvaan
tiedottamiseen.

5

2.2 MISSIO
Monipuolista harrastus- ja kilpailutoimintaa jokaiselle paikallisesti.
2.3 VISIO
Sipoon paras hyvinvoinnin tuottaja 2020-luvulla.
2.4 ARVOT
Yhteisöllisyys:
Yhteisöllisyys on seuran olemassaololle ja toiminnalle välttämätön edellytys. Yhteisyyden tunne pitää
seuran jaostoineen koossa sekä on yksilön ja seuran välisen suhteen pohjana.
Iloisuus:
Urheilutoiminnan on tuotettava harrastajalleen iloa. Ilo kumpuaa siitä, että saavutamme jotakin sellaista
mitä kaipaamme.

Menestys:
Menestyksellä tarkoitetaan tavoitteiden onnistunutta saavuttamista
Reilu peli:
Reilu peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä,
sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta,
äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta
henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen
kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu
keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.
Avoimuus: Avoimuus on tavoitteena hyvien käytäntöjen ja laadukkaan toiminnan edistämiseksi
seurassamme. Avoimuus antaa mahdollisuuden oppia eri lajien ja toimijoiden tekemisestä sekä oman
toiminnan uudistamiseen.
2.5 SEURAN TAVOITE JA PÄÄMÄÄRÄT
Seuraa tarjoaa kaikilla halukkaille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa, huippu-urheilua sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistävää liikuntaa, paikallisesti ja alueellisesti hyvässä yhteistyössä niin Sipoon kunnan kuin
lähialueen muiden urheiluseurojen kanssa kohtuullisin kustannuksin. Seura pyrkii järjestämään
kilpailutapahtumia.
2.6 JAOSTOJEN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT
Hiihto

•
•
•
•
•

Edistää hiihtoperinnettä Sipoossa ja pyrkiä saamaan useampi nuori ja heidän vanhempansa
osallistumaan kilpailutoimintaan ja muuhun yhdistyksen järjestämään toimintaan.
Ylläpitää hyvät suhteen Sipoon kuntaan siten että harrastusolosuhteita voidaan kehittää
entisestään.
Ylläpitää asema luotettavana kilpailujärjestäjänä.
Osallistua eri ikäluokkien kilpailuihin, kuten SM-hiihdot, Hopeasompa, FSSM ja Sarjahiihdot ja
niissä päästä hyville sijoille
Jaosto pyrkii systemaattisesti saamaan kilpailijoita mukaan myös Suomi Cupin osakilpailuihin,
lähinnä viesteihin.

Keskeisimmät toimintamuodot ovat:
•

•
•
•

Harjoitusryhmät sopivissa ikäjakaumissa
o esim. harjoitusryhmä vanhemmille hiihtäjille (3 ensimmäisen kauden senioria, 1 20vuotias, 4 18-vuotiasta ja 4 16-vuotiasta. Heille kehitetty leiriohjelma jonka tavoitteena
olla kilpailukykyisiä.
Leirit; ryhmien koot 8-12 hiihtäjää
Nuorisotoiminnan vetäjien ja valmentajien koulutus
Vähintään järjestetään yksi kansallinen kilpailu kaudessa Söderkullassa
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Tavoitteet/painopisteet/kehittämiskohteet
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•

Kunnan kanssa yhdessä mm. lumitetaan tykin avulla Söderkullan latu

Jalkapallo
Pelaajamäärä yli 900. Seurayhteistyösopimus 3-5 lähialueen jalkapalloseuran kanssa. Lival Sport Centerjalkapallohalli kokonaan maksettu ja seuran omistama. Seurayhteistyösopimus yhden huippuseuran
kanssa koti- tai ulkomailta.
Kaikki valmentajat koulutettu vähintään E-tasolle. Kunnan vahva tuki valmentajien koulutukseen. Kolme
päätoimista seuravalmentajaa ja yksi päätoiminen toiminnanjohtaja. Arvostettu ja luotettu lasten ja
nuorten harrastusseura, jolla hyväksytty toimintalinja ja pelaajapolku myös ”talenttipelaajille”.
Vanhemmat aktiivisesti mukana toiminnassa kaikissa ikäryhmissä. Yhteisvastuu onnistumisesta.
Kaikki seuratoimijat koulutetaan (perehdytetään) tehtäviinsä; joukkueenjohtajat, taloudenhoitajat,
huoltajat, tiedottajat
Pelinohjaajasta erotuomariksi koulutetaan vuosittain 5-10 poikaa tai tyttöä.
Kokonaan uudistetut palkitsemisjärjestelmät seurassa / jaostoissa.
Kunto
Toiminta-ajatus
•

Tarjota mahdollisuus talviuintiin Sipoossa yhteistyössä Sipoon kunnan liikuntapalvelun kanssa ja
edistää talviuintiharrastusta Sipoossa

Tavoitteet
•
•

Terveyden ja kunnon ylläpitäminen sekä harrastajamäärän kasvattaminen.
Jäsenhankinta
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Lentopallo
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Tavoitteet/painopisteet/kehittämiskohteet
•
•

Junioritoiminnan jatkuminen
Harraste- ja pelaaja määrien kasvu

•

Omat tuomarit – jaosto kustantaa pelaajille ja jaoston toiminnassa oleville aikuisille
tuomarikoulutuksen (Taso1, Taso2)

•

Valmentajia/vetäjiä – jaosto kustantaa valmentajakoulutuksen. Koulutus velvoittaa henkilön
toimimaan seuran valmentajana vähintään 2 vuotta

Keskeisimmät toimintamuodot ovat:
•
•
•

Lentopallon pelaaminen ja junioreiden valmentaminen
Lentopallo tarjoaa monipuolisia elämyksiä, harrastus mahdollisuuksia, hyvinvointia, liikuntaa,
urheilua ja yhdessä oloa sekä mahdollisuus vapaaehtoistyöhön.

Pyöräily
Tavoitteet/painopisteet/kehittämiskohteet
•

Harrastajamäärän kasvattaminen

•
•
•

Nuorten pyöräilijöiden määrän kasvattaminen
Nuorten harjoitusten ja kilpailujen kasvattaminen
Tuomareiden ja valmentajien kouluttaminen

•
•
•

Rastilaatikkotoiminnan jatkaminen, aktivoi kuntalaisia liikkumaan
Nappularalli vuosittain kaikenikäisille lapsille
Seurata mitä tapahtuu kansallisella ja kansainvälisellä tasolla pyöräilymaailmassa.

•
•
•

Pyöräilyn monipuolistaminen, esim. maastopyöräily
Internet internetsivujen pitäminen ajan tasalla
Lisätä ohjaajia tukemaan ja opastamaan nuoria aktiivisia.

Toimintamuodot
•
•
•

Yhteisharjoitusten järjestäminen
Tukea nuorten osallistumista Suomen Pyöräilyn sekä Sfi:n leireille ja harjoituksiin
Kilpailutoiminta seuran sisällä sekä osallistuminen kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin

Suunnistus

Voimanosto
•

Junioritoiminnan lisääminen

•
•
•

Aktiiviharrastajien määrän kasvattaminen
Kilpailijoiden määrän kasvattaminen
Nykyisten harrastajien kunnon ylläpitäminen

•

Internet-sivujen saattaminen ja pitäminen ajan tasalla

Yleisurheilu
•
•

Tiedottamisen parantaminen kaikilla median kanavilla
Valmentajien ja lajivalmentajien lisääminen

•

Kansallinen kilpailutoiminta
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Jaosto tarjoaa yhdessä OK Trianin muiden jäsenseurojen kanssa luonnonläheistä ja laadukasta toimintaa
ympäri vuoden kaiken tasoisille ja -ikäisille suunnistajille Sipoossa ja koko Itä-Uudellamaalla ja tukee
suunnistajien kilpailullista menestymistä niin henkilökohtaisissa kuin viestikilpailuissa. Seurassa on
riittävästi motivoituneita ja osaavia ohjaajia ja toimitsijoita toiminnan toteuttamiseen.
Vuonna 2020 OK Trian on huippuseura, joka toimii alueellisena tukikohtana laadukkaalle
seuravalmennukselle. Seurassa tuetaan ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle.
Laadukkaan nuorten ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua
tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.
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•

Urheilukentän korjaaminen

•
•
•

SM-kilpailujen järjestäminen olosuhteiden salliessa
Jaoston urheilijoita kilpailee kansallisella tai kansainvälisellä tasolla
Minimitavoite seura-rankingin säilyttäminen tai parantaminen

•

Harrastajamäärän lisääminen

3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA
3.1 SEURAN KEHITTÄMISKOHTEET
3.1.1 VUOSI 2019
Tarkastellaan urheiluharrastuksen kustannusten muodostuminen eri jaostoittain koko seurassa
ikäluokittain. Tarkastellaan avustus- ja sponsorointijärjestelyt kokonaisuutena eli mikä on nykytilanne
sekä mahdollisuudet sen kehittämiseen. Analysoidaan tulokset ja valmistellaan toimenpiteet, joilla
kustannuksia saadaan hallittua keskushallintotasolla ja jaostoissa.
3.1.2 VUOSI 2020
Tarkastellaan jaostojen välisen yhteistyön periaatteet, joilla pyritään seuran yhteisten tapahtumien ja
jaostojen välisen yhteistyön lisäämiseen. Valmistellaan tapahtumakalenteri vuosittain järjestettäville
yhteisille tapahtumille.
Viestintä ja sen suuntaaminen erityisesti uusille asukkaille. Laaditaan viestintäsuunnitelma ja
valmistellaan viestintämateriaali. Viestintä toteutetaan valmistellulla materiaalilla, jota tarpeen mukaan
päivitetään. Kokonaisuus pitää sisällään 1 yhteistapahtuman vuosittain, seuran sivuille oman osion,
kirjeen kuntaan muuttaneille sekä julkaisut.
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3.1.3 VUOSI 2021
Tarkastellaan seurojen välisen yhteistyön periaatteet. Tarkoituksena on mahdollistaa molempia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä Sipoon muiden sekä lähialueen urheiluseurojen kanssa.
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3.1.4 VUOSI 2022
Seuran yhteisenä ponnistuksena osallistutaan Jukolan viestin järjestelyihin. Tarkastellaan seuran ja Sipoon
kunnan urheilupaikkojen ja olosuhteiden tarjoamat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa, huippu-urheilua
sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Analysoidaan tulokset ja valmistellaan niiden
perusteella tarvittava toimenpidelista.
3.2 JAOSTOJEN KEHITTÄMISKOHTEET
3.2.1 VUOSI 2019
Hiihto
Aktiivinen osallistuminen Suomi cupiin.
Jalkapallo
Vakiinnuttaa toiminnanjohtajan työpanos palvelemaan jalkapallojaoston toimintaa ja sitä kautta parantaa
joukkueiden toimintaedellytyksiä painopisteenä viestintä ja seuratoimijoiden kouluttaminen.

Pyöräily
Aktiivinen osallistuminen Kultaisen Kampin Cupiin.
Suunnistus
Ylläpidetään ja kehitetään edelleen suunnistajan polkua ja valmistaudutaan Jukolan viestin järjestämiseen
v 2022.
Yleisurheilu
Tiedottamisen parantaminen yleisurheilutoiminnasta kertomalla ja esittelemällä urheilijoita median eri
kanavilla.
3.2.2 VUOSI 2020
Hiihto
Valmennustason nostaminen parantamalla nykyistä osaamista.
Jalkapallo
Kaikki valmentajat on koulutettu vähintään E-tasolle. Seurayhteistyösopimus yhden huippuseuran kanssa
koti- tai ulkomailta.
Pyöräily
Valmennustason nostaminen parantamalla nykyistä osaamista.
Suunnistus
Ylläpidetään ja kehitetään edelleen suunnistajan polkua ja valmistaudutaan Jukolan viestin järjestämiseen
v 2022.
Yleisurheilu

3.2.3 VUOSI 2021
Hiihto
Valmentajien lukumäärän kasvattaminen.
Jalkapallo
Seurayhteistyösopimus 3-5 lähialueen jalkapalloseuran kanssa.
Pyöräily
Harrastemäärän ja kilpapyöräilijöiden määrän kasvattaminen.
Suunnistus
Ylläpidetään ja kehitetään edelleen suunnistajan polkua ja valmistaudutaan Jukolan viestin järjestämiseen
v 2022.
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Valmentajien osaamisen kehittäminen.
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3.2.4 VUOSI 2022
Hiihto
Osallistujamäärän kasvattaminen kilpailutoiminnassa
Jalkapallo
Uusien seuratoimijoiden värvääminen, kouluttaminen ja perehdyttäminen siten, että tämän
nelivuotiskauden loppuun mennessä uusia toimijoita on vähintään 20 eri tehtävissä (pelinohjaaja,
erotuomari, huoltaja jne)
Pyöräily
Osallistuminen kansainvälisiin kisoihin ulkomailla.
Suunnistus
Ylläpidetään ja kehitetään edelleen suunnistajan polkua ja järjestetään Jukolan viesti.

4 ARVIOINTI
4.1 SEURAN ARVIOINNIN KRITEERIT
Keskushallituksella on riittävän tarkat tiedot harrastusten kustannusten muodostumisesta ja niihin
vaikuttavat seikat. Tietojen perusteella on valmisteltu toimenpiteet, joilla ohjataan ja helpotetaan
jaostojen toimintaa kustannusten hallitsemiseksi.
Viestintäsuunnitelma ja viestintämateriaali ovat valmisteltuna ja toimenpiteet on käynnistetty.
Jaostojen välisen yhteistyön periaatteet ovat kirjattuna sekä toimintamallit ja vuosittainen
tapahtumakalenteri ovat valmisteltuna.
Seurojen välisen yhteistyön periaatteet ovat kirjattuna sekä toimintamalli valmisteltuna siten, että
yhteistyötä voidaan valmistella ja toteuttaa.
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Jukolan viesti on onnistuneesti järjestetty.
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Valmisteltuna toimenpidelista niiltä osin kuin urheilupaikat ja olosuhteet vaativat toimenpiteitä.
4.2 JAOSTOJEN ARVIOINNIN KRITEERIT
Hiihto
Osallistuttu Suomi cupiin.
Nykyisiä valmentajia on koulutettu ja näin lisätty heidän osaamistasoaan.
Valmentajien määrä on lisääntynyt nykyisestä.
Harrastajamääriä on saatu kasvatettua.
Jalkapallo
Toiminnanjohtajan työpanos tuottaa niitä palveluita jalkapallojaostolle kuin on haluttu, eikä harmaita
alueita ole ts ei ole sellaisia asioita, jotka eivät kuulu kenellekään.

Jaoston viestintä on jäsenten mielestä pääosin sujuvaa ja riittävän kattavaa.
Seuratoimijoiden kouluttaminen on osa jokapäiväistä toimintaa ja tapahtuu suunnitellusti vuosittain.
Kaikki valmentajat on koulutettu vähintään E-tasolle.
Seurayhteistyösopimus on laadittu yhden huippuseuran kanssa koti- tai ulkomailta.
Seurayhteistyösopimuksia on laadittu lähialueen jalkapalloseurojen kanssa.
Uusien seuratoimijoiden on värvätty, koulutettu ja perehdytetty tehtäviinsä vähintään 20 henkilöä.
Pyöräily
Osallistuttu aktiivisesti Kultaisen Kampin Cupiin.
Nykyisiä valmentajia on koulutettu ja näin lisätty heidän osaamistasoaan.
Harrastemääriä ja kilpapyöräilijöiden määriä on saatu kasvatettua.
Osallistuttu kansainvälisiin kisoihin ulkomailla.
Suunnistus
Suunnistajan polku toimii ajan vaatimusten mukaisesti ja Jukolan viestin valmistelut toteutuvat
aikataulussaan.
Yleisurheilu
Viestintä on kohdennettu kertomaan yleisurheilutoiminnasta ja urheilijoita on esitelty median eri
kanavilla.

4.3 JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKO JA JATKOTOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Vuoden 2023 alussa tarkastellaan kriteerien pohjalta, kuinka onnistuttiin asetettujen tavoitteiden
saavuttamisessa. Peruskysymys on, onko seura silloin tavoitetilan mukainen eli onko seura muuttunut
suunnitelulla tavalla. Samassa yhteydessä pitää tarkastella, onko valtion roolissa tai Sipoon kunnan
näkymissä tapahtunut muutosta vuoden 2018 tilanteeseen.
Seuran kehittämisen on jatkuttava edelleen neljän vuoden sykleissä (2024-2027, 2029-2032 jne).
Lähtökohdan muodostaa aina valitseva tilanne eli millainen seura on. Suunta tulevaisuudelle saadaan
Sipoon kunnan strategiasta sekä valtion taloudellisesta tilanteesta.
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Nykyisten valmentajia on koulutettu ja näin lisätty heidän osaamistasoaan.
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