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Rekrytointi, opettajien osaaminen ja kerhotoiminta
YHTEISTYÖN Taso 1

K e rh oto i m i n ta

OPETTA JIEN
Osa aminen

R e k ry to i n t i

• Seura jakaa tai
postittaa esitteitä
seuran
toiminnasta
• Seuran ohjaajat /
valmentajat
ohjaavat
satunnaisia
liikuntatunteja

YHTEISTYÖN Taso 2

YHTEISTYÖN Taso 3

• Seuran toimihenkilöt käyvät
säännöllisesti (esim. vuosittain)
esittelemässä lajia paikan päällä.

• Seura järjestää säännöllisesti (lukuvuosittain tai
useamman kerran lukuvuoden aikana) opettajien koulutuksen Leijona-koulukiekon tuotepaketin sisällöillä.

Esittelytuotteina mm:
• Peli- ja leikkitunnit
• Pipolätkätoiminta lähikentille
5–15 -vuotiaille
• Mallituntien ja jääliikunnan
toteutukseen liittyvän
materiaalin jakaminen
liikuntatuntien pitämiseksi

• Seura jakaa välinepaketteja ja toiminnan toteutuksen
oppaita kouluille sekä on
mukana toiminnan toteuttamisessa.

YHTEISTYÖN Taso 4
• Lajit suunnittelevat yhdessä
ns. kausikalenterin milloin
mitäkin lajia viedään
päiväkotiin ja kouluun
• Lajit vastaavat yhdessä
varhaiskasvattajien kouluttamisesta liikuntatuokioiden
yhteydessä.
• Lajien kesken valmistetaan
paikallinen toimintaopas joka
sisältää mm. toimintasuunnitelman toiminnan järjestämisestä

• Valtakunnallisten
teemapäivien toteuttaminen
koulussa ja päiväkodissa,
kuten esim. Girls Hockey Day,
Ekavaihto jne.

Seura mukana
koulun liikuntapäivässä tai
liikuntatunneilla,
jonka yhteydessä
jaetaan materiaalia
mm. mallitunneista
koulun opettajille.

Seura mukana suunnitelmalli
sesti koulun liikuntapäivässä
tai liikuntatunneilla, jonka yhteydessä seuran valmentaja/ohjaaja
opastaa ja kouluttaa opettajia ja
jakaa materiaalia mm. mallitunneista koulun opettajille.

Seura järjestää säännöllisesti (lukuvuosittain tai useamman kerran lukuvuoden aikana) opettajien koulutuksen
Leijona koulukiekon
tuotepaketin sisällöillä.

Talviaikaan koulun
kerhotuntien aikana
mahdollisuus päästä
kokeilemaan jääkiekkoa seuran vetämänä
esim. lähikentälle.

Seuran kausisuunnitelmassa
on varattu vuosittain ajankohta
ja henkilöresurssi järjestämään
jääkiekon kokeilua seuran
vetämänä esim. lähikentällä.

Seura järjestää ympärivuotisesti säännöllisen jääkiekkokerhon yhteistyössä koulun
kanssa paikallisessa
jäähallissa tai lähikentällä.

Seura osallistuu paikallisiin
Liikkuva koulu -koulutuksiin
lajimoduulin kautta.

Seura tarjoaa ”kokeile kiekkoa
ilmaiseksi” teemaviikon.
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Lajien kesken valmistetaan
paikallinen toimintaopas joka
sisältää mm. toimintasuunnitelman toiminnan järjestämisestä
Laji osallistuu erityisen innovatiivisilla toimintamalleilla Liikkuva
koulu –toiminnan edistämiseen
koulupäivän aikana ja sen
eri vaiheissa kouluttaen
paikallisia opettajia.

Palvelusopimus toiminnan
toteuttamisesta:
• Kerhotoimintaa järjestetään
ympärivuotisesti monilajikerhoina yhteistyössä alueen
muiden lajien seurojen kanssa.
• Seurat työstävät yhteistyössä
lajien kesken paikallisen toimintamanuaalin kerhotoiminnan
toteuttamiseksi.
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Esimerkkejä
seurojen tekemistä varhaiskasvatukseen
suuntautuvista yhteistyömalleista
Taso 1
• Otamme yhteyttä koulun rehtoriin tai johonkin opettajaan
ja pyydämme lupaa käydä esittelemässä kiekkokoulua.
Jaamme myös vanhemmille lyhyen infolappusen.

Lapinlahden Luistin 89, Jussi Haatainen
• Teimme projektin yhdelle koululle kahden liikuntapäivän
järjestämisestä 1 ja 2 luokkalaisille. Tapahtuma onnistui
hyvin. Kokemukset olivat hyvät. Palaute oli erittäin positiivinen. Saimme lapsia liittymään luistelu- ja kiekkokouluun kyseisiltä luokilta.

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry, Kimmo Happo
• Lähestymiskirje --> soitto perään --> luisteluajan sopiminen --> luistelu --> seuran kiekkokoulumainokset lapsien vanhemmille

TarU Hockey, Lauri Isotalo
• Suoramarkkinointikirje lapsiperheille seurojen luistelu- ja kiekkokoulutoiminnoista syntymävuosien mukaan,
osoitetiedot postin / väestörekisterin kautta. Suositellaan seurayhteistyötä kulujen pienentämiseksi, esim. jääkiekko, taitoluistelu,

Taso 2
• Olemme lanseeranneet seurassamme käsitteen toiminnallinen tiedottaminen. Toiminta on osana seuramme
perustehtävää.
1. Sähköposti lähestyminen kuntamme vapaa-aikatoimeen - he varmistavat meille ilmaiset jäävuorot järjestettäviin tuokioihin
2. Sähköposti lähestyminen varhaiskasvatusyksikköjen johtajiin - kattava tiedote järjestettävän tuokio kokonaisuudesta
3. Tämän jälkeen muodostamme aikataulutuksen järjestettävistä tuokioista - tiedotamme paikallista jäähalliamme
4. Järjestämme tuokiot ja markkinoimme kotiin jaetta-

villa tiedotteilla ko. vuoden alkeistoimintaa - luistelukoulut sekä Leijonakiekkokoulut 1. ja 2.
Team LKP ry, Anssi Kuusela
• Olemme sopineet Seinäjoen varhaiskasvatuksen kanssa, että tarjoamme viikon ajan syksyllä kaikille eskarilaisille maksutonta luistelun opetusta klo 9.00-14-00 välillä.
Kaupungissa on eskarilaisia n. 800, joista kantakaupungissa tietääkseni n. 600. Viime syksynä 9/2016 tapahtumaan osallistui 400 lasta.

S-Kiekko Juniorit, Antero Kangas
• Koulujen ja päiväkotien opettajille tehtäisiin vihko jääliikuntatuntien pitämiseen, josta löytyisi jääliikuntaleikkejä,
harjoitteita luistelun alkeisiin ja pelejä kohderyhmälle sopivasti. Hyödyntää vihkosen tekemiseen Hockey Centren materiaalia. Tarjota myös mahdollisuutta Hockey
Centre materiaalin hyödyntämiseen.

Taso 3
• Päiväkodit: Olemme jo vuosia käyneet päiväkodeissa
puhumassa luistelu/kiekkokoulu toiminnasta. Päiväkoti
jäitä vedämme kauden aikana viikottain Nokialaisille päiväkodeille.
Käyn henkilökohtaisesti päiväkodeissa markkinoimassa toimintaa. Nyt toiminta on tullut tutuksi alueella. He
ovat jo syksyllä innokkassti kyselemässä luistelukoulusta. Sen jälkeen yhteyden otot puhelimitse ja s:postitse.
Olemme jo tarjonneet noin 6 vuoden aikana 4 krt. pakettia, johon kuuluu kuljetus, opetus, vakuutus, kunniakirja ym.

HC Nokia, Jarno Parviainen
• Viikoittainen päiväkodin jäätuokio seurajohtoisesti.
Jäällä mukana päiväkotien opettajat, taitoluistelu- ja jääkiekkoseuran ohjaajat. Jokaisella kerralla kaksi eri päiväkotia, jokainen päiväkoti käy toiminnassa 3krt peräkkäisinä viikkoina. Kontaktoinnit suoraan päiväkotien johtajille
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Haukat, Toni Mustonen
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Taso 4
• Päiväkotiluistelu sovitaan yhteistyöverkostossa, jossa
sovitaan kaikki muukin kaupungissa tapahtuva päiväkotiliikunta. Sieltä otetaan yhteys seuramme valmennuspäällikköön.
Kouluilla otamme suoraan yhteyttä vastuuhenkilöihin
yleensä rehtoreihin ja heidän kanssaan sovitaan alakoulujen aikataulut. Sitten ko. ajat ilmoitetaan kaupungin
vapaa-aika toimeen.
Valmennuspäällikkömme on ohjaajana urheilu Akatemiassa jossa on mukana ylä-koulun liikunnan opettaja
ja siten yhteistyön tekeminen on ylä-koulun suuntaan
joustavaa.
Ipk juniorit ry, Niina Jaatinen
• Viime syksynä järjestimme liikuntapainotteisten Touhula -päiväkotien (yksityisiä päiväkoteja) ryhmille (n. 60
lasta) tutustumisjäät, mukana tapahtumassa oli myös
edustusjoukkueen pelaajia. Asia eteni yhden päiväkodin
johtajan kautta, hänen kautta tapahtumat saatiin sisällytettyä päiväkotien ”viikko-ohjelmiin”.
Aikaisempina vuosina yhteistyötä on tehty myös kaupungin päiväkotien kanssa ja tavoitteena on, että tulevan kevään/syksyn aikana pystymme järjestämään tapahtumia jäähallilla etenkin 5-6 vuotiaille lapsille. Nämä
ikäluokat ovat ”potentiaalisia kiekkokoululaisia”, eli tilaisuuksissa markkinoidaan kiekkokoulutoimintaa. Tämän
toiminnan suunnittelu käynnistetään heti vuodenvaihteen jälkeen, jolloin toiminta voidaan sisällyttää osaksi
kaupungin päiväkotien liikuntasuunnitelmia (15-20 päiväkotia). Tavoitteena on, että tällä toiminnalla tavoitetaan
500-600 lasta.
Aikaisempina vuosina seuran ohjaajat ovat jalkautuneet päiväkoteihin ja ovat olleet ohjaamassa päiväkotien
ulkojäillä tapahtuvaa toimintaa. Tätä toimintaa tultaneen
tekemään jatkossakin.
Kiekkokoulutoimintaa on markkinoitu jakamalla päiväkoteihin esitteitä ja flyereita.
Syksyllä olimme mukana kaupungin järjestämässä liikuntatapahtumassa, jonka yhteydessä markkinoimme
toimintaamme myös päiväkodeille ja kouluille.
Kouluille on markkinoitu tyttökiekko- ja harrastekiek-

kotoimintaa. Olemme ottaneet yhteyttä liikunnanopettajiin ja jakaneet kouluille esitteitä. Tätä kautta olemme
saaneet lisää etenkin tyttökiekkoharrastajia. Myös harrastekiekon puolelle on saatu lisää harrastajia ja olemmekin saaneet rakennettua kilpakiekon rinnalle myös
harrastekiekkopolun (e-a-ikäluokat)

Rovaniemen Kiekko ry, Antti Koski
• Teemme päiväkoti kiertueen alueen päiväkodeissa.
Osalle, halukkaille päiväkodeille järjestämme luisteluohjausta, lähikentillä / jäähallissa. Osalla vedämme tossulätkää päiväkodin pihalla. Jaamme 1000-2000 leijonkiekkokoulu esitettä koko Päijät-Hämeen alueelle, vierailujen
yhteydessä. Yhteisesitteessä on kaikkien alueellamme
toimivien Leijonakiekkokoulujen infot.
Kontaktoitu tutut päiväkodit suoraan, ja muut aluejohtajien kautta. Sen jälkeen sovittu mitä ja milloin ja kuinka
monelle luistelutapahtumia vedetään.

Junior-Pelicans ry, Herkko Koski
• Rauman Lukko Oy tekee alakouluvierailuja niin, että joka
toinen vuosi kohderyhmänä ovat raumalaiset alakoulut ja
joka toinen vuosi Sateenvarjoseurapaikkakuntien alakoulut. Jokaisena vuona tapahtumissa on erilaiset teemat.
Teemoina ovat olleet mm. koulukiusaaminen ja liikenneturvallisuus. Teemojen kampanjoinnin tehostamiseksi
Lukko kuvaa myös videon, jossa liigapelaajat esiintyvät.
Lukko kutsuu kaikki kaupungin eskarit jäätapahtumaan,
jossa esitellään jääkiekkoa ja ringetteä.

Rauman Lukko ry, Sami Lehtinen
• Pelicans - Malli: Ympärivuotisen liikuntakerhon vetäminen yhteistyössä muiden lajien kanssa viidellä eri
alakoululla. Koulukiertueen toteuttaminen, demojäätoimintaa luokille. Alakoululaisten luistelukilpailujen toteuttaminen (3-6 lk)
Kaupungin ja yhteistyöseurojen kautta liikuntakerhot,
suora kontaktointi kouluihin demojäiden ja osalta. Koulukiertuetta on tarjottu eri kouluille, ja halukkaat ollaan
käyty läpi.
Yhteistyössä mukana Pelicans ja Peliitat.
Herkko Koski
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