
 

 

 
 

 

 

Strategia 2015-2020 
Pieksämäki Curling ry – versio 2 



 

1 Johdanto 
Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat 

kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien 2015-2020 toimintasuunnitelmien laatimista sekä seuran  

johtokunnan työskentelyä. Kaiken Pieksämäki Curling Ry:n tekemisen tulee perustua tämän strategian 

toteuttamiseen. 

Strategia on työstetty yhteistyössä Suomen Curlingliiton kanssa maalis- huhtikuussa 2015 ja on hyväksytty 

Pieksämäki Curling ry:n vuosikokouksessa 2015. 

Tämän strategian valmistelussa mukana olivat: Tero Tähtinen, Mirja Kaijala, Arto Utriainen, Juhani 

Kauppinen, Kari Rousku, Teuvo Hämäläinen ja Martti Korkalainen 



 

2 Pieksämäki Curling ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 

2.1 Toiminnan tarkoitus ja ”Curlingin henki” 

Seuran toiminnan tarkoitus on edistää curlingia Pieksämäen seudulla ja lähialueille. Seura tekee myös tiivistä 

yhteistyötä muiden lähialueiden curlingseurojen kanssa. Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden curlingin 

harjoitteluun, kilpailemiseen ja harrastamiseen.  

Pieksämäki Curling ry on Suomen Curlingliiton jäsen. Seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan saamaan oman 

edustajansa liiton kevät- ja syyskokouksiin sekä hallitukseen. Yhteistyötä Suomen Curlingliiton kanssa 

pyritään kehittämään. 

 

Curlingin henki 

”Curling on taitoa ja perinteitä vaaliva peli. Hyvin suoritettu heitto on ilo silmälle. Yhtä suuri ilo on havaita vanhojen 

ja kunnianarvoisten perinteiden vaikutus yhä tänäkin päivänä pelin todelliseen luonteeseen. Curlingpelaaja kilpailee 

voittaakseen, mutta ei koskaan nöyryyttääkseen vastustajaansa. Aito curlingpelaaja valitsee mieluummin häviön kuin 

vilpillisin keinoin saavutetun voiton. 

Hyvä curlingpelaaja ei koskaan pyri häiritsemään vastustajaansa tai muutoin estämään häntä pelaamasta parasta 

peliään. Yksikään curlingpelaaja ei tietoisesti riko pelin sääntöjä tai sen perinteitä. Jos pelaaja kuitenkin vahingossa 

syyllistyy rikkeeseen, tuo hän sen huomatessaan itse ensimmäisenä ilmi. 

Koska pelin päätavoitteena on ratkaista pelaajien keskinäiset taidot, curlingin henki vaatii urheiluhenkisyyttä, 

hyväntahtoista mieltä ja kunnioitettavaa käyttäytymistä. Tämän hengen on vaikutettava pelin sääntöjen tulkitsemiseen 

ja soveltamiseen sekä kaikkien osapuolten käyttäytymiseen, niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin”-Suomen Curlingliiton 

Strategia 2014 

 

Pieksämäen Curling  ry ja seuran jäsenet sitoutuvat toimimaan curlingin hengen mukaisesti. 

 

 

2.2 Pieksämäki Curling ry:n tavoitteet 2020 

2.2.1 Jäsenmäärän kasvattaminen yli 60:een vuoteen 2020 mennessä 

Tavoitteet ikäryhmittäin: 

Jäsenet yli 50v (seniorit) +/- 

Jäsenet 22 – 50v 3 uutta joukkuetta (12-18 pelaajaa) 

Jäsenet alle 21v (juniorit) 1 joukkue (4-6 pelaajaa) 

 

2.2.2 Jääaika ja -olosuhteet 

Jääaikaa on mahdollista toiminnan kasvaessa saada lisää, eikä sen puute ole ollut toimintaa rajoittava tekijä. 

Pääpaino on jääolosuhteiden parantamisessa: 

Panostus turnauksiin  Yöturnaus 

 Curlingliiton SM-sarjan alemman 

divisioonan turnauksen järjestäminen 



 

Jäänteko (mm. letkutus ennen 

harjoitusvuoroja) 

Seuran sisällä lisää jäseniä mukaan toimintaan → 

tietoa laajemmalle 

Yhteistyö jäähallin kanssa  Pyritään kehittämään yhteistyötä jäähallin 

henkilökunnan kanssa 

 Vaikuttaminen, kun jäähallin laitteistoa 

uusitaan 

 

2.2.3 Kilpailutoiminta 

Seura pyrkii kehittämään omaa kilpatoimintaansa sekä kannustamaan joukkueita / yksittäisiä pelaajia 

osallistumaan SM- ja alueellisiin turnauksiin. 

 

Paikallissarja ja yöturnaus  Joukkuemäärän kasvattaminen: 1 / vuosi 

 2020: 14 – 16 joukkueen sarja 

 Seura järjestää perinteisen Yöturnauksen 

vuosittain 

Koululais- ja opecurling  Järjestetään vuosittain alkaen kaudesta 2015-

2016 

Curlingliiton alaiset kilpailut  Seura pyrkii vuosittain järjestämään yhden 

Curlingliiton alaisen turnauksen 

 

 Seura kannustaa joukkueita / yksittäisiä 

pelaajia osallistumaan Suomen Curlingliiton 

järjestämiin sarjoihin: 

◦ SM-sarja: mestis + divarit 

◦ Juniorien SM-turnaus 

◦ Seniori miesten ja naisten SM-turnaus 

◦ Mixed SM-turnaus 

◦ Mixed Doubles SM-turnaus 

◦ Suomen Cup 

 

2.2.3 Viestintä 

Seura pyrkii kehittämään viestintäänsä entistä aktiivisempaan suuntaan sekä lisäämään viestintäkanavia. 

 

Viestintävastaava Joka vuosi valitaan seuralle viestintävastaava, jonka 

tehtävänä on huolehtia viestinnästä. Tarkemmat 

viestintäsuunnitelmat kirjataan 

toimintasuunnitemaan. 

Viestintäkanavat  Www-sivut 

 Facebook -yhteisö 

 Paikallislehdet 

 Sähköpostilistat (seuran oma + curling-

markkinointi) 

 Nimenhuutokanava 



 

 

2.2.4 Johtokuntatyöskentelyn kehittäminen 

Toimintasuunnitelma toimii pohjana hallitustyöskentelylle. 

Toimintasuunnitema Jokaiselle kaudelle erikseen strategian pohjalta. 

Ohjaa johtokunnan työskentelyä ja määrittää mitä 

kauden aikana tehdään. 

Seuranta Toimintasuunnitelman toimenpiteille määritetään 

vastuuhenkilöt sekä aikarajat, jolloin asiat tulee olla 

hoidettuna: ”Mikään ei motivoi, kuten dead line” 



 

3 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
Luvussa on esitetty Pieksämäki Curling ry:n kehittämistoimenpiteet vuosille 2015-2020. Toimenpiteiksi on 

valittu mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, joihin keskittymällä voidaan parhaiten saavuttaa 

strategiassa määritetyt tavoitteet.  

 

Esittelyt  Esittelyistä kerätään aina osallistujien 

yhteystiedot sähköpostilistalle → lista 

päivitetään heti esittelyn jälkeen 

 Jälkimarkkinointi + infoa tulevista 

tapahtumista esittelyssä käyneille 

 Mahdollistetaan yksittäisten kiinnostuneiden 

pelaajien osallistuminen seuran toimintaan 

(lisää kohdassa Paikallissarja) 

Paikallissarja  Markkinoidaan paikallissarjan aloitusta 

aktiivisesti: 

◦ Paikallislehti: kausipromo 

◦ Facebook 

◦ Sähköpostilistat 

◦ Esittelyt 

 Seura-aktiivit muodostavat sarjaan 

joukkueen, johon on aina mahdollista ottaa 

heti seuraavalle sarjakierrokselle mukaan 1-2 

kiinnostunutta yksittäistä pelaajaa 

(sitoittaminen toimintaan) 

Junioritoiminta, yhteistyö 

koulujen kanssa ja opecurling 

 

 Koululaiscurling kilpailun järjestäminen → 

seura aktiivisesti mukana markkinoimassa 

lajin harrastusmahdollisuuksista (vinkkejä 

CopperHill CC:lta) 

 Opettajien aktivoiminen: curling-liikuntatunti 

→ seura järjestää olosuhteet ja koulutuksen 

opettajille, jonka jälkeen opettajat pystyvät 

itse pitämään curlingia liikuntatunnilla 

 Curlingin mukaan liikuntapäiville 

 IP-kerho toimintaa koulujen oppilaille: 1-2 

kertaa kuukaudessa 

 Opecurlingin järjestäminen: OAJ Etelä 

Savo (Vinkkejä CopperHill CC:lta) 

Lajimarkkinointi  Junioreille kohdennettu 

markkinointimateriaali (esim. liikuntahallien 

ilmoitustaululla): yhteistyössä Suomen 

Curlingliiton kanssa 

 Lajin esitteleminen eri tapahtumissa: messut, 

tapahtumapäivät 

 

 

 

 

 



 

Jääaika ja olosuhteet  Jäänhoitotoiminnan organisointi: vetovastuu 

yhdellä henkilöllä → vapaaehtoisten rinki 

 Curlingliiton SM-sarjakilpailun järjestäminen 

vuosittain: seura toimii aktiivisesti → kauden 

lopussa yhteydessä Curlingliitton 

kilpailuvaliokuntaan ja jäähalliin → 

aikataulutus 

 Yöturnaus: Hoituu rutiinilla 

Viestintävastaava  Valitaan vuodeksi eteen päin 

 Tehtävät määritellään 

toimintasuunnitemassa: voivat painottua eri 

tavalla vuosittain 

 Vastuut: www-sivujen ylläpito, Facebook 

päivitykset, paikallislehti (kauden alku + 

tulosraportointi + muut kauden kohokohdat), 

sähköpostilistojen ylläpito (seurainfo + 

markkinointi), seuran oma sähköposti ja muu 

sosiaalinen media 

 Tiedottaminen kilpailuista eri kanavia pitkin: 

seuran omat kilpailut, Suomen Curlingliiton 

kilpailut ja muut turnaukset 

Toimintasuunnitelma ja 

johtokunnan työskentely 
 Kauden toimintasuunnitelmaan valitaan 

Strategiasta 2015-2020 sellaiset toimenpiteet, 

jotka koetaan tärkeimmiksi ja pystytään 

toteuttamaan. Kaikkia tavoitteita ei ole 

tarkoitus toteuttaa yhden vuoden kuluessa 

 Toimintasuunnitelma toimii johtokunnan 

työkaluna kauden suunnittelussa. 

Suunnitelman toimenpiteille määritetään 

vastuuhenkilöt ja toimenpiteen 

suorittamiselle tarvittavat aikarajat 

 Johtokunta ottaa kauden suunnitteluun 

käyttöön vuosikellon 

 Seurassa käytetään resursseja ainoastaan 

toimintasuunnitemassa mainittuihin 

toimenpiteisiin! 

 Kauden päätteeksi johtokunnan viimeisessä 

kokouksessa suoritetaan seuranta kauden 

toiminnasta. Mittarit seurantaan määriteltynä 

strategian lopussa 

 

Juniori- ja opevastaava  Valitaan vuodeksi eteen päin 

 Tehtävät määritellään 

toimintasuunnitemassa: voivat painottua eri 

tavalla vuosittain 

 Vastuut: Yhteydenpito ja yläkoulun liikunnan 

opettajiin ja heidän kanssa suunnitelman 

laatiminen curling liikuntatunneista 

 Yhteydenpito ja neuvottelu lukion ja 

ammattiopiston liikunnan opettajien kanssa 

curlingin kokeilusta liikuntatunneilla 

 



 

 Neuvottelut em. opettajien kanssa koululais- 

ja opiskelija curlingturnauksen 

järjestämisestä 

 Yhteydenpito kaupungin ”nuoriso- ja 

liikuntatoimiin” ja neuvottelut 

iltapäiväryhmille curlingin kokeilusta. 



 

3 Mittarit kehityksen seurantaan 

3.1 Jäsenmäärän kasvu ja seuratoiminta 

Osa-alue Mittarit Tavoite 

Jäsenet yli 50v Jäsenten lukumäärä kauden lopussa ≥ vertailuajankohtaan nähden 

Jäsenet 22-40v Jäsenten lukumäärä kauden lopussa ≥ vertailuajankohtaan nähden 

Jäsenet alle 21v Jäsenten lukumäärä kauden lopussa ≥ vertailuajankohtaan nähden 

Koululaiscurling Turnaus järjestetty 

 

Turnaukseen osallistuneiden joukkueiden 

määrä 

Kyllä / Ei 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Esittelyt Pidettyjen esittelyjen määrä ≥ vertailuajankohtaan nähden 

Paikallissarja Paikallissarjaan osallistuneiden 

joukkueiden määrä 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Opecurling Turnaus järjestetty Kyllä / Ei 

Yöturnaus Turnaus järjestetty 

 

Turnaukseen osallistuneiden joukkueiden 

määrä 

Kyllä / Ei 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Curlingliiton alainen 

turnaus 

Turnaus järjestetty Kyllä / Ei 

Kilpailutoiminta: liiton 

kilpailut 

Curlingliiton turnauksiin osallistuneiden 

seuran jäsenten määrä 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Koulujen aktivointi Opettajille järjestetty koulutus 

 

Opettajien järjestämät curling-

liikintatunnit 

 

IP-curling oppilaille (1-2 kert / kk) 

 

Curling mukana urheilupäivässä 

Kyllä / Ei 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Kyllä / Ei 

 

Kyllä / Ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Viestintä ja hallituksen toiminta 

Osa-alue Mittarit Tavoite 

Viestinnän organisointi Viestintävastaava valittu kaudelle Valittu / ei valittu 

Viestintäkanavat WWW -sivut: julkaistujen päivitysten / 

uutisten määrä 

 

Facebook -sivu 

FB-sivulla julkaistujen päivitysten määrä 

 

Seuran oma sähköposti 

 

Paikallislehti: julkaistujen artikkelien / 

tulosten määrä 

 

Sähköpostilista lajimarkkinointiin 

 

Nimenhuuto.com 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Käytössä / Ei käytössä 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Käytössä / Ei käytössä 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Käytössä / Ei käytössä 
Käytössä / Ei käytössä 

Johtokunnan toiminta Toimintasuunnitelma 

 

Toimintasuunnitemaan kirjattujen 

toteutuneiden toimenpiteiden määrä 

 

Vuosikello 

Tehty / Ei tehty 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Käytössä / Ei käytössä 

 

Nuorisotoiminnan 

organisointi 

Nuorisotoiminnan vastaava valittu 

kaudelle 

 

Yhteydenpito ja neuvottelut yläkoululle 

 

Yläkoulun curling liikuntatuntien määrä 

 

Yhteydenpito ja neuvottelut lukiolle 

 

Lukion curling liikuntatuntien määrä 

 

Yhteydenpito ja neuvottelut 

ammattiopistoille 

 

Ammattiopistojen curling liikuntatuntien 

määrä 

 

Yhteydenpito ja neuvottelut kaupungin 

nuoriso- jaliikuntoimen kanssa ”curling 

iltapäiväryhmän” järjestämisestä  

 

Neuvottelut liikunnanopettajien kanssa 

koululaiscurling turnauksen 

järjestämisestä 

 

 

Valittu / Ei valittu 

 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

Käyty / ei käyty 

 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

 

 

Käyty / ei käyty 

 

 

 

Käyty / ei käyty 



 

3.2 Jääaika ja olosuhteet 

 

Osa-alue Mittarit Tavoite 

Jääolosuhteet seuran 

omassa toiminnassa 

Palautekysely olosuhteista (esim. Google 

Docs) 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Jäänhoito-organisaatio Jäänhoidon vastuuhenkilö 

 

Jäänhoitoon osallistuneiden henkilöiden 

lukumäärä kauden aikana 

 Valittu / ei valittu kaudeksi 

 

≥ vertailuajankohtaan nähden 

Jääolosuhteet liiton 

kilpailussa (jos 

järjestetty)  

Liiton kausikyselyn arvosana ≥ vertailuajankohtaan nähden 

 


