Johtokunta 3.7.2015

PAIMION HAKAN STRATEGIA
vuosille 2015-2018

VISIO:
Paimion Haka on
Peimarin alueen
paras ja suurin
liikuttaja!

MISSIO:

Paimion Haka ry
mahdollistaa
laadukkaat ja
turvalliset puitteet
jalkapallon ja
jääkiekon
harrastamiseen
kaikissa ikäluokissa.

PAIHAN
ARVOT

PITKÄJÄNTEINEN

– tehdään oikeita asioita
oikeaan aikaan
– mahdollistetaan
harrastaminen eri
ikäluokissa
– toiminta on suunniteltua

AVOIN

– joukkueet ja jaostot
toimivat yhteistyössä
– tiedonkulku on avointa

INNOSTAVA

– seura innostaa pelaajia
liikkumaan ja kehittämään
omia taitojaan

HAUSKA

– harrastaminen on hauskaa
kaikille mukanaoleville

ARVOSTAVA

– Toiminta on tasapuolista ja
oikeudenmukaista
– Toiminnan, joukkueiden,
pelaajien, toimijoiden,
vastustajien sekä
peliohjaajien arvostaminen
– Seuran perinteet kunniassa

LTS 2015-16
Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Mittarit

Seuran
johtaminen

• Johtokuntatyöskentelyn
tehostaminen
• Varainkeruun
tehostaminen
• Sidosryhmä
yhteistyön
tiivistäminen

• vastuualueiden
määrittäminen
• Jäsenkysely
• varainkeruusuunnitelman
laatiminen
• Yhteistyön
parantaminen
kaupunkiin ja
naapuriseuroihin
päin

2015

• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolle 3
pääseminen,
• Johtokunnan
itsearviointi

Tiedotus ja
viestintä

• Tiedotus
ulottuu
koteihin
saakka

• Arvot näkyville
• Jäsenrekisterin
käyttöönotto
• Materiaalipankki
• Some-säännöt

2015

• Jäsenkysely
2016
• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolle 3
pääseminen

Urheilutoiminta

• Valmennuspä
älliköt
molemmissa
lajeissa
• Valmentajat
koulutettuja
• Toimijat
koulutettuja

• Molemmissa lajeissa 2016
valmennuslinjan
määrittäminen ja
dokumentointi
• Kirjalliset valmennussuunnitelmat
• suunnitelmalliset
valmentajakoulutukset
molemmissa lajeissa
• pelaaja- ja
ohjaajapolkujen
kuvaukset
• nykyisten
toimintojen
tuotteistaminen
eteenpäin
• taito- ja kykykoulut

Olosuhteet

Seuran toimiston • tarvikelistaus,
2015
kunnostus
lahjoitusten
työtilaksi
anominen, kunnostus

• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolle 2
pääseminen
• Suunniteltujen
toimintojen
toteutuminen

PTS 2015-18
Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Mittarit

Seuran
johtaminen

• Toiminnanjohtajan pesti
vakituinen
• Seuran talous
on vakaa

• varainkeruu on
systemaattista ja
monipuolista

2015 2018

• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolla 3
pysyminen
• Johtokunnan
itsearviointi

Tiedotus ja
viestintä

• Tiedotus on
• Selkeät vastuut kuka
kattavaa ja
tiedottaa eri asioista
säännöllistä
• Viestintäsuunnitelman ylläpito
• Hyödynnetää
n eri
viestintäkanav
ia tehokkaasti

• Jäsenkysely
2016
• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolla 3
pysyminen

Urheilutoiminta

• Valmennuspä
älliköt
molemmissa
lajeissa
• Poikajoukkue
et myös c ja b
• Joukkueet
kaikissa
ikäluokissa
• Toimijat
koulutettuja

• Palloliiton
laatujärjestelmän tasolle 2
pysyminen
• Harrastajamäärät

Olosuhteet

• Jäähallin
• Varainkeruu ja seuran
toimintakyvyn
talouden
varmistamisuunnitelmallinen
nen jatkossa
kasvattaminen
• Nurmikentän • Yhteistyö kaupungin
kunnostus
ja muiden seurojen
kanssa
• KHT ylläpito
• Monitoimihalli Paimioon

• LTS toimenpiteet
ovat järjestelmällisiä
• yhteistyö
naapuriseurojen
kanssa
• varmistetaan
riittävän laaja
harrastajapohja

Johtokunta 2015
nimi

nykytehtävät seurassa

toimenkuva

Kirsi

pj

strategia, kehittäminen, viestintä, sidosryhmä yhteistyö,
valmentajasopimukset

Pate

vpj, swu-yht.hlö

varainhankinta, olosuhteet, taito- ja kykykoulut,
turvallisuusvastaava

Anne

jp-jaoston sihteeri,
resultcode, pelipaikka
jk-jaoston
rahastonhoitaja
sihteeri, jp-jaoston
rahastonhoitaja,
jojovastaava
leijonakiekkokoulu

huoltajien EA-koulutukset

Maarit
Mia
Riikka
Satu
Tapio
Tiina
Tomi

jk-jaoston varainhankinta
jäsenrekisteri, jp ohjaajapolku

jk pelaajapolku

rahastonhoitaja

taloushallinnon ohjeistukset, tilitoimisto yhteistyö:
kirjanpito, laskutus, palkanmaksu

jk jaoston
varustevastaava
jp jaoston
varustevastaava
MOFK jojovastaava
nappulaliiga

jk ohjaajapolku, jk-valmennuksen kehittäminen
jp pelaajapolku

jp-jaoston varainhankinta

