VISIO
Raision Nuorisokiekko on vetovoimainen, laadukkaasti toimiva Turun alueen
jääurheilun kasvattaja- ja tähtiseura, joka houkuttelee vuosittain uusia aktiivisia
harrastajia monipuolisen urheilun ja liikunnan pariin.

MISSIO
Toimia kasvattajaseurana, joka mahdollistaa laadukkaan ja kustannuksiltaan
kilpailukykyisen jääurheilun ja muun liikunnan harrastamisen sekä tukea lasten ja
nuorten kehittymistä yhdessä kodin ja koulun kanssa.

ARVOT
Vastuullisuus – Harrastajakeskeisyys – Avoimuus - Yhteistyö

RNK strategia 2019-2022

Tavoite 1
• Seuran
taloudellinen
toimintakyky
on kestävällä
pohjalla

Tavoite 2
• Seuran
sisäinen ja
ulkoinen
viestintä on
selkeää ja
arvoja
tukevaa

Tavoite 3
• Seuran
toiminta on
laadukasta ja
toimimme
yhteistyössä
eri yhteisöjen
kanssa

Painopisteet 2019 – 2022
Seuran
taloudellinen
toimintakyky on
kestävällä
pohjalla

Seuran sisäinen
ja ulkoinen
viestintä on
selkeää ja arvoja
tukevaa

Seuran toiminta
on laadukasta ja
toimimme
yhteistyössä eri
yhteisöjen
kanssa

Seuran jäsenmäärä
kasvaa +10% (vrt. 2018)

Seuran jäsenmäärä
kasvaa +10% (vrt. 2019)

Seuran jäsenmäärä
kasvaa +10% (vrt. 2020)

Seuran jäsenmäärä
kasvaa +10% (vrt. 2021)

Palkkaamme uuden
työntekijän seuratuen
avulla

Panostamme lajien
markkinointiin ja
tapahtumiin

Kasvatamme seuran
lajivalikoimaa yhdellä
uudella lajilla

Uudenlaisen
markkinointiviestintäsuunnitelman
rakentaminen

Perustamme yhden
uuden harrasteryhmän

Perustamme yhden
uuden harrasteryhmän

Kasvaneen jäsenmäärän
ansiosta pystymme
jatkamaan seuratuella
olleen työntekijän
työsuhdetta

Panostamme
toimihenkilöiden
koulutukseen

Panostamme
oheisharjoitusolosuhteisiin ja
ohjaajakoulutuksiin

Perustamme yhden
uuden harrasteryhmän
Toimintatapamme
seuran eri jaostoissa ja
joukkueissa ovat
yhdenmukaiset
IT –järjestelmämme on
harmonisoitu

Seuran taloudellinen
tilanne on hyvä ja
seuramaksumme on
laskenut vuoden 2018
tasosta – 10%
Teemme tiivistä
yhteistyötä alueen
muiden seurojen ja
yhteisöjen kanssa

Jääkiekossa tarjoamme
pelipaikan
luistelukoulusta
aikuisjoukkueeseen eri
taitotasot ja ikäluokat
huomioiden
Tarjoamme
”liikuntapalveluja”
päiväkodeille ja kouluille

Tarjoamme liikuntaa
erityisryhmille
Tarjoamme harrastajille
uusia tapahtumia /
kouluja
Seuramme on tunnettu
laadukkaasta
toiminnasta alueen
harrastajien parissa
Olemme fuusioituneet
alueella toimivan seuran
kanssa

Seuratyytyväisyys
>3,70

Seuratyytyväisyys
>3,80

Seuratyytyväisyys
>3,90

Seuratyytyväisyys
>3,60

2019

2020

2021

2022

RNK toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
Panostamme
viestintään ja
markkinointiin.

• Seura ja joukkueet viestivät aktiivisesti niin sisäisesti kuin
ulkoisesti nettisivuilla ja somessa
• Seura markkinoi toimintaa alueen päiväkoteihin ja
kouluihin

Panostamme
koulutuksiin.

• Järjestämme vähintään 6 omaa sisäistä koulutusta
• Ohjaamme toimihenkilöitä ja pelaajia ulkopuolisiin
koulutuksiin
• Toimihenkilöiden koulutukset (käydyt ja tulevat) kirjataan

Perustamme
yhden uuden
harrasteryhmän.

• Perustamme uuden matalankynnyksen harrasteryhmän

Seuran hallinto

Jaostot

Talous

• Johtokunnan kokoukset kerran kuussa (pl. Heinäkuu)
• Kevätkokous helmi-huhtikuussa
• Syyskokous syys-lokakuussa

• Jääkiekko- ja ringettejaosto
• Jaoston kokoukset vähintään neljä kertaa kaudessa

• Seura kerää varoja toimintaansa mm. seuramaksulla,
kahviotoiminnalla, avustuksilla sekä myymällä seuratuotteita
• Jokainen jaos & joukkue vastaa itse kulujen rahoittamisesta
• Taloudellinen vastuu koko seuran toiminnasta on johtokunnalla

Tapahtumat

Seuran
harrastajamäärän
kasvattaminen.

Muu toiminta

•
•
•
•

Seuran kehittämispäivä
Koulutukset, messut/markkinat, lajiesittelyt
Seuran virkistyspäivä ja/tai pikkujoulut
Seuran kauden päätöstilaisuus

• Viestinnän ja markkinoinnin avulla
• Järjestämällä laadukasta harrastetoimintaa
• Järjestämällä laadukasta kilpailutoimintaa

• Leirit
• Taito-, teho- ja maalivahtijäät
• Kiekko- ja ringettekoulu
• Luistelukoulutapahtumat

