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HARRASTAMISEN MAHDOLLISTAMISEN OPAS 
JUNIORISEUROILLE

Tämän materiaalin tavoitteena on kehittää seuran harrastamisen mahdollistamista – päätavoitteena 

harrastajamäärien lisääminen. Materiaalissa ohjeistetaan seuraa keräämään taustatietoa seuran 

aikaisemmista harrastajamääristä, ohjataan tavoitteellisen suunnittelun tekemiseen, ja esitellään 

työvälineitä sekä tukimateriaaleja.

Tässä oppaassa keskitytään lasten toiminnan kehittämiseen, joka toimii kivijalkana kaikelle muulle 

seuratoiminnalle. 



LÄHTÖTILANNE

Junioreiden rekrytointitoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää tarkastella mitä 

seurassa on tehty edellisten kausien aikana. Tarkoituksena on tunnistaa mitä 

toimia seurassa on tehty hyvin, ja missä on kehitettävää.



LÄHTÖTILANNE

1. Tarkastele mitä lasten harrastamisen mahdollisuuksia seurassa tällä hetkellä on?

• Katso seuraavalta dialta tulevaisuuden jääkiekkoseuran seurapolku!

• Listaa toimintamuodot missä uusi harrastaja voi harrastuksen tällä hetkellä seurassa aloittaa.







LÄHTÖTILANNE

2. Historia – Määrällinen tarkastelu

Käy läpi seuran lasten harrastamismahdollisuuksia viiden edellisen kauden ajalta

• Mitä lasten harrastamisen mahdollisuuksia seura on tarjonnut edellisten kausien aikana (Esim. Leijona-kiekkokoulu, 

luistelukoulu, Leijona-koulukiekko, Easy hockey, Special hockey, pipolätkä, seuran omat rekrytointituotteet, tyttöjen ja 

poikien joukkuetoiminta, perheliikunta)?

• Listaa mitä toimintoja eri kausina on alkanut ja mitä on jätetty pois.

• Tarkastele edellisten kausien harrastajamääriä. Ovatko harrastajamäärät vaihdelleet eri kausien välillä? Jos ovat niin 

pohdi mistä muutokset ovat mahdollisesti johtuneet.

• Tarkastele edellisten kausien harrastajamääriä seuraavista näkökulmista:

• 3- 10-12 vuotiaiden lasten kausittainen kokonaisharrastajamäärä

• 3- 10-12 vuotiaiden lasten kausittainen uusien harrastajien määrä

• 3- 10-12 vuotiaiden toiminnasta pois jääneiden lasten kausittainen kokonaismäärä

• Tai seuran oma valinta ikähaarukasta 



TYÖKALUT TOIMINTA-ALUEEN ARVIOINTIIN

PELIPASSITILASTOT

Jääkiekkoliiton pelipassitilastoista seura pystyy katsomaan ikäluokkakohtaisesti oman, verrokkiseurojen, alueen tai 

koko valtakunnan rekisteröityjä pelaajamääriä

Graafi kuvaa kaikkien rekisteröityneiden harrastajien määrää syntymävuosittain tarkasteltuna

https://bi.suomisport.fi/public/dashboard/95825829-85a4-4bb2-9464-41113389fd6f?pelipassikausi=Pelipassikausi%202020-21


Tätä puolta pitäisi saada 

korkeammaksi
Tätä puolta pitäisi saada 

loivemmaksi

Graafi kuvaa kaikkien rekisteröityneiden harrastajien määrää syntymävuosittain tarkasteltuna



Seuraesimerkki

Käydään läpi seuran pelipassitilastoa, huomioitavia asioita:

• Erot ikäluokkien pylväiden koossa -> mistä johtuu (löytyykö sisäisiä, alueellisia tai väestörakenteellisia 

selityksiä)

• Tarkastelkaa oman seuranne pelipassitilastoja, tunnistatteko seuranne pylväistä syy-seuraus suhteita?

Miksi kahden 

peräkkäisen ikäluokan 

pelaajamäärä 

poikkeaa muista?

Graafi kuvaa esimerkkiseuran rekisteröityneiden harrastajien määrää syntymävuosittain tarkasteltuna



LÄHTÖTILANNE

3. Historia – Laadullinen tarkastelu

• Tarkastele lasten harrastamistoiminnassa mukana olleiden ohjaajien määrää. Tarkastele seuran tarjoamien 

ohjaajakoulutusten määrää ja ohjaajien osallistumisaktiivisuutta.

• Tarkastele edellisillä kausilla tehtyjä markkinointitoimenpiteitä (flyerit, some, koulu- ja päiväkotivierailut, nettisivut, 

suorapostitus, kaverikortit, diplomit, passit, jokin muu markkinointitoimenpide). Nouseeko jokin tietty markkinointitoimenpide 

vaikuttavuudellaan esiin? 

• Tarkastele onko toiminnassa käytetty lajiliiton tai seuran valmiita sisältömateriaaleja.



REKRYTOINTITOIMINNAN KEHITTÄMINEN

1. Tehdään valinnat mihin lasten harrastamisen toimintoihin seura tulevaisuudessa panostaa

• Leijona-kiekkokoulu

• Tyttökiekkokoulu

• Luistelukoulu

• Perheluistelu / lapsi-vanhempi luistelu

• Leijona-koulukiekko

• Easy Hockey

• Special Hockey

• Seuran muut lasten harrastamisen toiminnot

2. Tehdään valittuihin lasten harrastamisen toimintoihin toimintasuunnitelma

• Tavoitteet – Määrälliset tavoitteet, laadulliset tavoitteet

• Toimenpiteet – Sisältösuunnitelma, markkinointisuunnitelma, työkalut, 

• Mittarit – määrälliset/laadulliset

3.    Toteutuneiden markkinointitoimenpiteiden kausikohtainen arviointi



TEHDÄÄN VALINNAT MIHIN LASTEN HARRASTAMISEN 
TOIMINTOIHIN SEURA TULEVAISUUDESSA PANOSTAA

• Seuran olisi hyvä arvioida omaa palvelutarjotintaan, ja pohtia lapsen harrastamisen jatkumoa huomioiden erilaiset 

motivaatiotasot harrastaa lajia. Tässä muutamia esimerkkejä seuran harrastamisen polusta.

Leijona-

kiekkokoulu

Leijonaliiga

Easy Hockey

Perheluistelu

Leijonaliiga

Easy Hockey
Luistelukoulu

Easy Hockey

Leijonaliiga

Uskalla tehdä 

valinnat ja 

panosta niihin!

Kiinnitä huomioita eri toimintojen 

nivelkohtiin, jotta mahdollisimman 

moni lapsi jatkaa harrastusta.

Leijona-

kiekkokoulu

Leijona-

kiekkokoulu

Easy Hockey Ikäluokkajoukkue Erotuomari

Perheluistelu Luistelukoulu
Leijona-

kiekkokoulu

Leijonaliiga

Leijona-

kiekkokoulu



SITOUTTAMINEN / SIIRTYMINEN TUOTTEESTA TOISEEN

• LKK-harrastajan sitouttaminen seuraavalle kaudelle jo tammikuussa

− Palautekeskustelu + seuraavan kauden ”markkinointi”

− Early bird – hinta – onko mahdollista käyttää, onko perusteltua 

− Leijona-passin hyödyntäminen = aktiivisuusseuranta

− Leijona-mitalin hyödyntäminen = palkitseminen

− Leijona-tarrojen hyödyntäminen = kehityksen seurannassa

− Selkeät harrastajan polut näkyviin – luistelukoulu -> Leijona-kiekkokoulu -> ikäluokka/easy hockey

• Jäävuorot peräkkäin -> ohjaaminen seuraavaan tuotteeseen

− ”Ulkokehän” vanhemmat???



TEHDÄÄN VALITTUIHIN LASTEN HARRASTAMISEN 
TOIMINTOIHIN TOIMINTASUUNNITELMA

TAVOITTEET

• Olet tarkastellut seuran aiempien kausien toimintoja, näiden pohjalta pystyt tekemään määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

tulevalle sekä tuleville kausille. Huomioi tavoitteenasettelussa toimintaympäristösi oman seuran, naapuriseurojen ja lajin 

markkinaosuudet (käytä työkaluna Leijona-navigaattoria) 

• Määrälliset tavoitteet:

• Kokonaisharrastajamäärä lasten harrastetoiminnoissa

• Uusien aloittaneiden harrastajien määrä lasten harrastetoiminnoissa

• Uusien aloittaneiden harrastajien määrä ikäluokkakohtaisesti lasten harrastetoiminnoissa

• Aloittaneiden tyttöjen ja poikien harrastajamäärät lasten harrastetoiminnoissa

• Rekrytointitapahtumien määrä (Koulu- ja päiväkotivierailut, tapahtumapäivät tms.)

• Markkinointitoimenpiteiden määrä

• Ohjaajien ja koulutuksien määrä – koulutettujen ohjaajien määrä

HUOM! Vähintään nämä 

kannattaa olla!



TEHDÄÄN VALITTUIHIN LASTEN HARRASTAMISEN 
TOIMINTOIHIN TOIMINTASUUNNITELMA

• LAADULLISET TAVOITTEET

• Yleinen toiminnan laatu (esim. ilmapiiri, selvitetään palautekyselyiden avulla)

• Ohjauksellinen laatu (ohjaajien koulutustaso, ohjaajien määrä, harjoituksen organisointi, harjoitusvälineet jne.)  

• Yksittäisen osallistujan aktiivisuustason arviointi (Ks. Video)



TEHDÄÄN VALITTUIHIN LASTEN HARRASTAMISEN 
TOIMINTOIHIN TOIMINTASUUNNITELMA

• TYÖKALUT TAVOITTEIDEN ASETTELUN APUNA

• Leijona-navigaattori

• Seuran omat tilastot

• Pelipassitilastot

• Markkinointisuunnitelma

• Koulu- ja päiväkotiyhteistyö



LEIJONA-NAVIGAATTORI

• Leijona-navigaattorista voit hakea seuraavia tietoja tavoitteiden asettelua varten:

− Lasten määrä postinumeroittain seuran ydintoiminta-alueella (potentiaali)

• Lasten määrä sukupuolittain postinumeroittain seuran ydintoiminta-alueella (tyttökiekon potentiaali) 

– n 50% postinumeroalueen lapsista tyttöjä

− Seuran markkinaosuus vs. koko jääkiekon markkinaosuus valtakunnallisesti

LEIJONA-NAVIGAATTORIN KÄYTTÖOHJE

https://www.reformaattori.fi/sjl_dev/Raportointipalvelukayttoohje.pdf


LEIJONA-NAVIGAATTORIN TEEMAT



MITTARIT – MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET

Määrälliset mittarit vrt. kauden tavoitteet ja aikaisemmat kaudet

• Seurapassilla rekisteröityjen harrastajien määrä 

• Aloittaneiden uusien harrastajien kausikohtainen määrä 

• Kokeilijoiden määrä

• Leijona-kiekkokoulu ryhmien määrä

• Leijona-kiekkokoulutapahtumien määrä

• Leijona-koulukiekko/päiväkotiryhmien tapahtumien tai vierailuiden määrä

TAI

• Seuran oma mittaristo



MITTARIT – MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET

Laadulliset mittarit

• Ilmapiiri – selvitetään esim. palautekyselyiden avulla

• Ohjaajien koulutustaso - koulutusrekisteri

• Ohjaajien määrä

• Harjoituksen organisointi – arviointikeskustelu esim. taitovalmentajan kanssa

• Harjoitusvälineiden määrä ja laatu   

• Yksittäisen osallistujan aktiivisuustason arviointi 

TAI

• Seuran oma mittaristo



TOTEUTUNEIDEN MARKKINOINTITOIMENPITEIDEN 
KAUSIKOHTAINEN ARVIOINTI

• Arvioinnin mahdollistaa esimerkiksi harrastajille tehty kysely, ja varsinkin kysymys ”miten sait tiedon 

kiekkokoulusta”.  Toteutuneita toimintoja voisivat olla:

− Perheen tai ystävän kautta saatu tieto

• Kaverikortti

• Whatsapp-viesti

− Päiväkodista tai koulusta saatu tieto

− Paikallislehti tms.

− Sosiaalinen media

− Seuran internet-sivut

TAI

− Muut seuran toimintaa kuvaavat kysymykset



TOTEUTUNEIDEN TOIMINTOJEN KAUSIKOHTAINEN 
ARVIOINTI 



MATERIAALIT

• Leijona-Kiekkokoulu

− Finhockey.fi -> Seuralle -> Leijona-kiekkokoulu

− Leijonakiekkokoulu.fi

− Markkinointimateriaalit

− Verkkokauppa

• Leijona-koulukiekko

• Tyttökiekko

− Markkinointimateriaalit

− Verkkokauppa

http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/leijona-kiekkokoulu
http://www.leijonat.fi/index.php/palstat/leijona-kiekkokoulu
https://www.dropbox.com/sh/wi1gzvna6jkd7yw/AAAOKEoGvXEQIpx8x-vZUJVya?dl=0
https://nettikauppa.leijonat.fi/
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/leijona-koulukiekko
http://www.leijonat.fi/index.php/palstat/tyttokiekko
https://www.dropbox.com/sh/wi1gzvna6jkd7yw/AAAOKEoGvXEQIpx8x-vZUJVya?dl=0
https://nettikauppa.leijonat.fi/


MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ VINKKEJÄ 
SEUROILLE



MATERIAALIT MARKKINOINNIN TUEKSI

Alla on listattu Jääkiekkoliiton materiaaleja, joita seurat voivat vapaasti käyttää hyödykseen omassa markkinoinnissa:

• Sähköiset ja printatut ”kaverikortit”?

− UUTTA: tulevana syksynä kaverikortit mahdollista jakaa mobiilissa. Seuroille ohjeet mobiilissa jaettavan kortin 

muokkaukseen

− Kortin kääntöpuolelle seura voi itse täyttää kiekkokoulun alkamisajankohdan ja paikan

− Kortit tilattavissa postituksen hinnalla Leijonien verkkokaupasta mutta myös sähköinen materiaali ladattavissa Finhockey 

Dropbox:sta, jos seurat haluavat jakaa mainosta myös omissa kanavissaan 

− Ehdotus: Samassa kortissa voisi myös mainostaa, että esimerkiksi ensimmäisellä tapaamiskerralla paikallinen 

kiekkotähti mukana 

− Leijonakiekkokoulu-, Easy-hockey ja Girls Hockey Day (GHD) materiaali päivitettynä, löytyy myös verkkokaupasta ja 

Dropboxista

• Videoita

− Jääkiekkoliitto tekee jatkuvasti some-sisältöä, jota voi helposti seurata ja jakaa Leijonat –ja Finhockeyn Facebookista, 

instagramista ja Twitteristä. 

− Kaudella 2022 Suomen kotikisoilla omat myös omat sivustot 2022 IIHF Worlds: Facebook, Twitter ja Instagram joista voi 

mielellään jakaa sisältöä omille sivuilleen

https://nettikauppa.leijonat.fi/
https://www.dropbox.com/sh/wi1gzvna6jkd7yw/AAAOKEoGvXEQIpx8x-vZUJVya?dl=0
https://www.facebook.com/2022iihfworlds
https://twitter.com/2022iihfworlds?lang=fi
https://www.instagram.com/2022iihfworlds/


ESIMERKKEJÄ SEUROILLE MARKKINOINTIKANAVISTA

Kaikkia mahdollisia kanavia kannattaa hyödyntää etsittäessä uusia harrastajia. Alla esimerkkejä suosituista kanavista

• Seurojen omat kanavat: verkkosivut, some, tienvarsikyltit jne.

• Suorakontaktointi -> kunta / päiväkodit ja koulut 

− Luvat menevät usein keskitetysti kunnan kautta, siellä Opetuspäällikköjen tai Liikuntapäällikköjen kautta -> tavoite saada 

kouluihin ja päiväkoteihin tietoa jääkiekkoharrastuksen aloitusmahdollisuuksista: julisteet & esitteet

− Myös konkreettisesti voi ehdottaa, että Jääkiekkoliiton edustaja tulisi vetämään jää-liikuntatunnin osana opetusta tai 

yhteistyössä seurojen työntekijöiden kanssa. Tämä varmasti paras tapana innostaa lapsia mukaan harrastamaan!

• Kunnilla ja kaupungeilla omia Facebook-ryhmiä, joihin usein sallitaan harrastusten mainostaminen (lue ryhmän 

säännöt!)

• Paikallislehdet

• Myös uusien someryhmien perustaminen esim. Facebookissa hyvä mahdollisuus 

− esim. ”Jääkiekkovarusteiden kierrätys” jne. 



LIITTO MARKKINOINNIN TUKENA OMILLA KAMPANJOILLAAN

• Jokainen kiekkokoulu tai luistelukoulu tms. voi osallistua arvontaan, jossa Antti Pennanen, Jukka Jalonen, Jere Lehtinen 

yms. maajoukkueiden edustaja tulisi yhdeksi kiekkokoulukerraksi mukaan höntsäilemään junnujen kanssa. 

− Tästä tarkempi ohjeistus kauden alussa seurakirjeessä

Tukea osallistujien ja ohjaajien varusteisiin

− Seuroilla, jotka täyttävät LKK-kriteerit on mahdollisuus saada virallisia sinisiä ja valkoisia  LKK-paitoja Leijona-kiekkokoululaisille

− Seuroilla on mahdollisuus elo-syyskuussa ostaa tuettuun hintaan SJL:n yhteiskumppanin Starter Kit –varustepaketteja ja ohjaajien 

asusteita

• Jääkiekkoliitto toteuttaa valtakunnallisen Kiekkokoulu / harrastekiekko, tv- ja digi-kampanjan (Syys- / lokakuu)

− Kauden alussa Jääkiekkoliitto nostaa myös omissa kanavissaan kampanjoita

− Tarkempi aikataulu kampanjoista seurakirjeessä viimeistään syyskuun alussa. Jos seurat haluavat hyödyntää Jääkiekkoliiton ns.

kattomarkkinointia niin tärkeää on tehdä oma markkinointimateriaali valmiiksi, jolloin seurat voivat myös nopeasti käynnistää omat 

kampanjansa

− Keväällä 2022 Suomen MM-kotikisat, joten paljon MM-nostatusta tulee tapahtumaan koko vuoden ajan valtakunnallisessa 

mediassa

• Yhteyshenkilö: Kati Lahtinen / Jääkiekkoliiton Asiakkuuspäällikkö, jolle voi aina soittaa ja kysyä apua / neuvoja liittyen 

Jääkiekkoliiton materiaaleihin, vinkkeihin yms. 



LIITON TUKI OSALLISTUJILLE JA OHJAAJILLE

− Seuroilla, jotka täyttävät LKK-kriteerit on mahdollisuus saada virallisia sinisiä ja valkoisia  LKK-paitoja Leijona-kiekkokoululaisille

− Seuroilla on mahdollisuus elo-syyskuussa ostaa tuettuun hintaan SJL:n yhteiskumppanin Starter Kit –varustepaketteja ja ohjaajien 

asusteita

− Seuroilla on mahdollisuus tilata Leijona-passeja ja ostaa Leijona-mitaleita osallistumisen seurantaan ja palkitsemisen

• Yhteyshenkilö: Kim Sällström / Jääkiekkoliiton harrastamisen kehityspäällikkö, kim.sallstrom@finhockey.fi, 0400-529003

mailto:kim.sallstrom@finhockey.fi


JÄÄKIEKKOLIITON TARJOAMA KOULUTUS

• Jääkiekkoliitto tarjoaa jatkossa Teams –koulutuksia viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen liittyen. 

Koulutuksessa kuulet vinkkejä ja neuvoja markkinointiin ja viestintään liittyen ja voit esittää koulutuksen vetäjille 

aiheesta kysymyksiä.

− Viestintä: Henna Malmberg, Jääkiekkoliiton Viestintäjohtaja

• Aikataulu: alustavasti syys-lokakuussa, päivämäärä tarkentuu myöhemmin

− Some kanavat: Reija Poutanen, Sosiaalisen median koordinaattori // 2022 Jääkiekon MM-kisat

• Aikataulu: Tiistai 7.9.2021 klo 10-11.30

− Koulutuksien jälkeen tullaan kysymään koulutuksista palautetta ja niiden perusteella suunnitellaan seuraavia koulutuksia 

vuoden 2022 alkupuolelle. Samaan kyselyyn voi mielellään esittää myös muita koulutustarpeita ja niitä pyritään 

mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan tulevaisuudessa.



CASE ESIMERKKEJÄ UUSIEN PELAAJIEN 
REKRYTOINNISTA SEURATASOLLA



CASE: JUNIOR PELICANS



CASE: JUNIOR-PELICANS RY

• JuniorPelicansissa on tehty pitkäjänteisesti töitä uusien harrastajien rekrytoinnissa ja JuniorPelicans onkin 

harrastajamäärältään Suomen suurimpia jääkiekkoseuroja. He ovat asettaneet konkreettisen tavoitteen jääkiekon 

harrastajien määrälle: 100 harrastajaa / ikäluokka. Tavoitetta on siten helppo seurata, arvioida onnistumista ja 

tehdä korjaavia liikkeitä tarvittaessa. 

• Tärkeimmät toiminnot:

− Päiväkotikiertue

• Lähes kaikki seuran työntekijät osallistuvat päiväkotikiertueen toteutukseen kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja 

tammikuussa

• Tarkoituksena innostaa liikunnallisen tunnin kautta lajiin ja jakaa esitteitä sekä tietoa jääkiekkoharrastuksesta ja kertoa 

miten pääsee mukaan harrastamaan

• Paikka; jäähalli, ulkojää, liikuntasali tai päiväkodin piha

• Tunnin sisältö pääosin kisojen, pelien ja leikkien kautta

• Kiertue on otettu hyvin vastaan varhaiskasvatuksen puolesta.

• Tammikuun 2020 päiväkotikiertueella kohdattu lähes 1500 lasta, noin 40-50 päiväkotia



CASE: JUNIOR-PELICANS RY

− Koulukiertue

• Koulukiertue, vastaava kuin päiväkotikiertue eli konsepti on suurin piirtein sama

• Kaudesta riippuen myös Pelicansin liigajoukkue välillä mukana kiertueella

• Joinakin vuosina myös lajiyhteistyötä salibandyseura Pelicans SB:n kanssa koulukiertueilla

• Pääsääntöisesti 1-2-luokkalaiset, kohdistettu tarvittaessa niihin ikäluokkiin, joihin olisi hyvä saada lisää harrastajia 

• Tammikuu 2020: Vierailun kohteena n. 15 koulua yhdessä Pelicansin liigajoukkueen kanssa: Teemana: 

koulukiusaamisen vastustaminen (myös liikunnan tärkeyttä haluttiin korostaa). Kiertueella haastateltiin liigapelaajia, 

käytiin kiusaamisen vastustamiseen liittyen kysymyksiä & hyvää ilmapiiriä tukevia asioita läpi. Tapahtuma huipentui 

näytöspeliin: koulu vs. liigapelaajat -> salibandypeli koulun salissa. 

− Liikuntakerhot

• Useammalla Päijät-Hämeen koululla viikoittainen liikuntakerho (lapsille ilmainen). Seuran puolelta ohjaajat. 

Liikuntasaleissa pelejä ja leikkejä. 



•Kiekkokoulun 

päätöstapahtuma

• Korttelikiekon 

lopputurnaus 

• Liikuntatapahtumat • Lajiyhteistyön 

PIHA-hanke 

markkinointi-

tapahtumat 

• Liikuntaleiri 

• Nettisivujen 

päivitykset

• LKK video 

• Lajiyhteistyö PIHA-hanke 

markkinointi tapahtumat

• Viestintä / markkinointi 

päiväkodit

• Viestintä / markkinointi koulut

• Liikuntakerhot alkavat

• Päiväkotikiertue 1 

• Koulukiertue 1

•  Suoramarkkinointi

• Lehtikirjoitus

• Lehtimainokset
• Harrastemessut

• Girls´ Hockey Day                                             

• Kaverijäät

• LKK video

• Koulujen 

jääkiekkoturnaus 

• Viestintä / 

markkinointi 

päiväkodit          

• Viestintä / 

markkinointi koulut 

• Suoramarkkinointi 

• Lehtikirjoitus

• Päiväkotikiertue 2

• Koulukiertue 2

• LKK video 

• Lehtimainokset

• Kaverijäät, tyttöjen 

kokeilujää

• Päiväkodin demojäät

• Korttelikiekko

• Ulkojäätapahtuma



CASE: JUNIOR-PELICANS RY

− 15 Markkinointitapaa

Muun muassa:

• Lehdissä

• Sosiaalisessa mediassa

• Nettisivuilla

• Markkinointitapahtumat

• Kaverijäät: kiekkokoulujäiden jälkeen lapset saavat kortin mukaan, jotta voivat kutsua kaverin mukaan toimintaan

• Suoramarkkinointi: tavoitetaan paljon lapsia ja kirjeen kohderyhmä vaihtelee kausittain. Joskus jopa koko ikäluokalle 

alueella

• Uutena: Harrastajakysely: mikä markkinoinnissa toimii, miten / mistä sait tiedon JuniorPelicansin toiminnasta, mikä sai 

aloittamaan lajin? Palautekyselyitä, jotta saadaan toimintaa kehitettyä entisestään

• Uutena korona-aikaan; kiekkokouluvideo, kuvattua toimintaa miltä harrastaminen jäällä näyttää



CASE: JUNIOR-PELICANS RY

• Junioripäällikkö, Ville Ahvenainen: 

• ” Esimerkiksi päiväkotikiertueilla tulee joka kerta järjettömän hyvä fiilis kun lapset ovat niin iloisia ja innostuneita ja 

saamme hyvää palautetta toiminnastamme. Teemme tärkeätä työtä myös lasten liikuntakasvatuksen ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Ilmapiirillä on iso merkitys ja pyrimmekin saamaan innostumista liikuntaa ja urheilua kohtaan hyvässä 

ilmapiirissä, jossa lapsia kannustetaan. Seura kokee asian tärkeäksi ja sen takia siihen panostetaan paljon meidän 

seurassa.”



CASE: TARVASJOEN URHEILIJAT RY / 
TARU HOCKEY



CASE: TARU HOCKEY

• Seura 20 00 asukkaan alueelta, alle 2000 asukkaan Lietoon kuuluvassa kylässä

− Tarvasjoki oma kunta vuoteen 2015 asti. (Pakkoliitetty Lietoon). Etäisyys Turkuun n. 30 km.

− Seura 110 vuotta vanha, jääkiekkoa pelattu 70 luvulta asti. Jäähalli tehty talkoilla 1995.

− Seuran harrastajat tulee pääosin neljän kunnan alueelta (Lieto, Aura, Pöytyä, Marttila)

− Jäähalli on osakeyhtiöpohjainen, jonka osakeyhtiö säännöissä lukee halvan jääajan tuottaminen TarU Hockeylle. Pieni 

jäähallin käyttöaste nostaa suoraan jääaikojen hintoja, joten käyttäjämäärät hyvä pitää korkealle. Hallissa ei muutamaa 

harrastevuoroa lukuun ottamatta muita käyttäjiä.

− Taru Hockey on profiloitunut kasvattajaseuraksi. Palkatun henkilön työaika on aina pääosin mennyt alle 12-vuotiaiden 

toimintaan, nykyään on OTO-henkilönä junioripäällikkö tätä pelkästään hoitamassa. 

− 10 vuodessa 100 harrastajaa lisää. Seurassa yli 400 jääkiekon harrastajaa, luvussa mukana myös aikuiset



CASE: TARU HOCKEY – PÄIVÄKOTI- JA ESIKOULU YHTEISTYÖ

Taru Hockey on esimerkki pienseurasta, jonka toimintaa ohjaa aktiivinen harrastustoiminnan mahdollistaminen. Suurin osa 

harrastajista tulee 20-30min automatkan takaa, mikä asettaa toiminnalle omat haasteensa. Taru Hockey:lla on monta 

toimintoa, jolla he houkuttelevat uusia harrastajia lajin pariin. 

• Luisteluretki- kiertue

− Taru Hockey on kutsunut jo useamman vuoden kaikki alueen päiväkodit ja esikouluryhmät hallille luistelemaan

− Tapahtuman mahdollistaminen on vaatinut sponsoreiden/kumppanuusyhdistysten (Tukikummi 250€) etsimistä, jolla 

maksetaan bussikuljetukset, eväät ja jäät. Osa kuluista budjetoidaan seuralle. Kunnilla ei varaa/kiinnostusta järjestää 

kuljetusta. 

− Idea on että esim. naapurikunnan yritys maksaa oman alueensa päiväkodin/esikoulun retken jäähallille. Mukana myös 

kylä- ja vanhempainyhdistyksiä ja Lions Clubeja. Syksyllä 2021 saatu 3000€ tuki Margaretha-säätiöltä, jolla 

mahdollistetaan luistelut.

− Syys- lokakuussa 2019 yhteensä 18 eri yksikköä eli noin 700 lasta pääsi nauttimaan retkipäiväst. Korona-aikana 

puolestaan luistelut järjestettiin paikallisesti 16:sta eri yksin omalla ulkojäällä toiminnanjohtajan toimesta.

− Alueelliset somepäivitykset  esim. kuntien, kylien facebookissa ja instagramissa jokaisen luistelun jälkeen merkittäviä.

− Kokonaisuudella pidetään yllä alueellista luistelutaitoa ja luodaan vuorovaikutuksellinen suhde varhaiskasvatuksen 

toimijoihin, jolloin mm. markkinointi on helpompaa. 



CASE: TARU HOCKEY – LUISTELU – JA KIEKKOKOULUT

• Luistelukoulu ja kiekkoeskari (samalla jäävuorolla) 

− Luistelukoulu on järjestetty viimeiset 20 vuotta, matala kynnys lähteä harrastukseen mukaan. Luistelukoulussa on alkeis- ja 

leikkiryhmä. Tyttöjä ja poikia suurin piirtein yhtä paljon. Harrastajia luistelukoulussa parhaillaan 115. Nykyään asettunut 60-75 

lapsen tasolle. Ei mailallista toimintaan. 

− Kiekkokoulun kiekkoeskari samalla jäävuorolla luistelukoulun kanssa, johon on helppo siirtyä luistelukoulumaksulla. 

− Kiekkoeskari sama ikäsuositus (alle 7-vuotiaat), mikä omassa U8/U7 ryhmässä. Tavoitteena olla todellinen matalan kynnyksen 

ryhmä. Kiekkoeskarista ohjataan U8 ryhmään, kun taidot ja innostus karttuu. Kiekkoeskarin harrastajamäärä nousee 10:stä noin 

30:een vuosittain.

− Kiekkoeskarit tutustuu pelaamiseen hirviliigan peliturnauksissa.

• U8/U7 (G-juniorit)

− Lauantaina seuraava vuoro heti kiekkoeskarin jälkeen. Vanhemmat näkee, mikä on jatkumo kiekkoeskarista. Lisäksi vuoro myös 

keskiviikkona. 

− Kevyttä pelitoimintaa sateenvarjon sisällä sekä hirviliigan peliturnaukset

− Tästä muodostetaan ikäkausijoukkue leijonaliigaan, mutta leijonaliigaan voi liittyä myös suoraan kiekkoeskarista

− Uusia ohjaajia paljon mukana. Junioripäällikkö mukana valmentamassa, joka ohjaa valmentajia seuran toimintatapoihin.



CASE: TARU HOCKEY – HIRVIPASSILLA LIIKETTÄ

• Seuratuki- hanke 2020-2022

− Yksi hinta – kolme lajia. Talvella jääkiekko ja kesällä jalkapallo&yleisurheilu

− Hinta 150€/vuosi (U8, tyttökiekkojoukkue & U9 joukkue) ja 100€/vuosi (kiekkoeskari ja kiekkokoulu)

− TarU Hockey vastaa kyläsarjatason futistoiminnasta. TarU Hockey maksaa Taru yleisurheilukoulun vuosimaksun

− Lisäksi kaikki seuran joukkuetoiminnassa mukana olevat alle 12-vuotiaat saavat harrastaa kesän ilmaiseksi futista tai 

yleisurheilua

− Futikseen helpompi saada täysin uusia harrastajia. Futiksen kautta saadaan lapsia myös jatkamaan syksyllä ryhmän 

mukana

Hankkeessa myös:

• Sporttikerho

− Matalan kynnyksen avoin/ilmainen liikuntakerho, jossa tutustutaan eri liikuntalajeihin. 10 x syksy / 10 x kevät

− Mukana 30 lasta, jotka eivät ole mukana muussa seuran toiminnassa

• Lajileiripäivä

− Syys- ja kevätleiripäivä. Lajeina futis, yleisurheilu- ja jääkiekko. Lisäksi jokin muu laji. 

− Ilmainen. Sisältää vakuutuksen ja ruokailun/eväät.



CASE: TARU HOCKEY – MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

• Lainavarustesettejä olemassa seuralla, uusien harrastajien helppo päästä kokeilemaan. Hallilla kirppis ja somessa oma 

kirppis urheiluvälineille. (Tärkeää, että ensimmäinen ostopäätös on helppo ja halpa. Vanhemmat helposti säästävät 

kasvavan lapsen luistin hankinnoissa)

• Yhtenäiset seuran kaverikortti- ja tutustumisviikot. 

• Panostettu sosiaalisen median näkyvyyteen. (Facebook ”kyläyhteisöt, videomateriaalin teettäminen mainostoimiston 

kautta…)

• Perinteinen julistemarkkinointi alueen ilmoitustauluilla (Koulut, kaupat, päiväkodit, eskarit…)

• Flyerit alueen esiopetus- ja varhaiskasvatukseen (luisteluretki- kiertueen kautta). N. 2000 flyeria vuosittain 20 eri yksikköön

• Säännölliset GHD-päivät 4-6 kertaa kaudessa

• Lehtikirjoitus ideat paikallislehtiin (esim. tyttökiekkojoukkueen perustaminen) 

• SRK:n kanssa yhteistyössä järjestetyt vapaaluisteluvuorot (n. 100 luistelijaa/kerta)

• Kutsutaan esim. alueen MLL-yhdistykset luistelemaan 

• Ilmainen maaliskuu (keväällä 2021 mukaan lähes kymmenen uutta harrastajaa)



CASE: TARU HOCKEY – LEIJONA KYLÄKIEKKO

Suunnitteilla oleva hanke ”Unelmien peliä- hanke kautta” kauteen 2021-2022

• Suunniteltua ohjattua pelaamista alueen ulkokaukaloissa kerran viikossa ulkojääkaudella. Toiminnan ohjaajina oman kylän 

”isät&äidit”. (Seuratukihanke 2014-2015. Tällöin mukana 130 lasta viikottain seitsemässä eri alueen kaukalossa)

• Neljä kyläkiekkoturnausta jäähallissa. Turnauksessa kylät muodostavat joukkueet. Perusrunko joukkuetoiminnassa mukana 

olevat lapset, jotka houkuttelevat myös uusia oman kylän kavereita mukaan peleihin. (vrt. entisajan korttelipelit). 

• Jokaiseen kylään ostetaan TarU Hockey kyläkiekkopaidat. Jokaiseen kylään ostetaan myös maalivahdinvarusteita.

• TarU Hockey vastaa tiedottamisesta ja nimilistojen keräämisestä.

• Hankkeen myötä järjestetään myös avoimia & ilmaisia luistelu- ja kiekkokouluja alueen ulkokaukaloissa



KIITOS!


