
KAUKIS KUULUU KAIKILLE



Missio: kaukis kuuluu kaikille

Kaukalopalloon on mahdollista tulla mukaan, milloin vain elämäsi varrella. Lajin pariin on helppo tulla 

toimimaan ja se on mahdollista kaikille tulotasosta, iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, fyysisistä 

rajoitteista tai asuinpaikasta riippumatta. 

Tarjolla on erilaisia harrastus-, peli- ja tapahtumatoimintaa kaiken ikäisille. Kaukalopallon vauhdikas meno 

tempaa mukaansa ja ihastuttaa elämän mittaiseen matkaan. 

Toiminnassa et jää yksin, vaan kaukisperheestä välittyy yhteinen tapa toimia ja välittää. Yhteisöllinen lajiperhe 

takaa ikimuistettavia ja hauskoja hetkiä unohtamatta vastuullista toimintaa.



hauskuus, helppous, 

vauhdikkuus,  yhteisöllisyys 

Lajin parissa toimiminen on hauskaa. Kentällä koetut 

onnistumiset ja epäonnistumiset jaetaan kaikkien kesken.

Lajiin on helppo tulla mukaan ja tutustua sekä se on edullista.

Laji tarjoaa nopeutta, taitoa ja vauhtia. Lajia on tästä syystä 

mielekästä pelata ja seurata.

Laji tarjoaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, koppielämää ja ennen 

kaikkea yhteisöllisyyttä.

Lajimme arvot ovat:
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Strategia 2021-2024

• Alueiden ja seurojen elinvoimaisuus

• Lasten ja nuorten toiminnan lisääminen

• Yhteisöllinen lajiperhe

• Mahdollistava Liitto

Alueiden ja 

seurojen 

elinvoimaisuus

Lasten ja nuorten 

toiminnan 

lisääminen

Yhteisöllinen 

lajiperhe
Mahdollistava 

Liitto



Strategiset tavoitteet

Alueiden 
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Kouluyhteistyön 

kehittäminen
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sarjatoiminta käyntiin

Yhteenkuuluvuutta
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Hauska ja edullinen 

joukkuelaji 

kaikenikäisille

Kiinnostava pääsarja

Viestintään 

panostaminen

Vastuullisuuden 

lisääminen
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1. Alueiden ja seurojen elinvoimaisuus

Alueiden 

kilpailutoiminnat 

seuroja ja pelaajia 

varten

Harrastesarjoista lisää 

joukkueita ja pelaajia

Uudet alueet

Tavoitteet Tavoitteiden eteen toteutettavat strategiakauden projektit

• mahdollistamme osaavat ja koulutetut sarjapäälliköt alueilla
• luomme avustus- ja tukimallit alueille ja seuroille
• vahvistamme alueiden toiminnan laatua (mm. viestintä)
• kehitämme kilpailuja harrastamisen tarpeisiin

• aktivoimme alueita/seuroja harrastesarjojen pyörittämiseen
• teemme lajista matalan kynnyksen lajin harrastajille
• kasvatamme seuravetoista harrastetoimintaa uusissa  kohderyhmissä

• kartoitamme uusia alueita
• etsimme uusia seuroja ja joukkueita
• rekrytoimme uusia tekijöitä
• aloitamme sarjatoiminnan uusilla alueilla 



2. Lasten ja nuorten toiminnan lisääminen

Jokaisella alueella 

toimivat kaukiskoulut

Kouluyhteistyön 

kehittäminen

Lasten peli- ja 

sarjatoiminta käyntiin

• aloitamme kaukiskoulutoiminnan projektit
• tuemme toimintaa vahvasti: avustus, koulutus, markkinointi
• rekrytoimme alueita/seuroja toiminnan käynnistämiseen

• rakennamme sujuvan yhteistyön toimijoihin (koulut, KLL)
• sujuvoitamme opettajien lähestymistä lajiin
• toteutamme alueelliset ja kansalliset koulupelitapahtumat

• tarjoamme pelitapahtumia lapsille
• käynnistämme alueelliset lasten sarjat
• kannustamme uusia toimijoita lajin pariin

Tavoitteet Tavoitteiden eteen toteutettavat strategiakauden projektit



3. Yhteisöllinen lajiperhe

Kiinnostava pääsarja

Yhteenkuuluvuutta 

lisäävät tapahtumat

Hauska ja edullinen 

joukkuelaji 

kaikenikäisille

• vahvistamme seurojen johtamista ja osaamista
• tuemme pääsarjan näkyvyyttä
• kehitämme ottelutapahtumia ja yleisökemusta

• järjestämme laadukkaita tapahtumia
• kasvatamme tapahtumien osallistujamääriä
• vahvistamme lajikulttuuria
• osallistumme lajia edistäviin tapahtumiin

• mahdollistamme lajitarjonnan kaikenikäisille
• edistämme naisten sekä KKI- toimintaa
• pidämme ihmiset lajin parissa vauvasta vaariin
• panostamme lasten ja nuorten kustannuksiin
• tuemme seuroja harrastajien saamisessa seuroihin
• pidämme kustannukset maltillisena

Tavoitteet Tavoitteiden eteen toteutettavat strategiakauden projektit



4. Mahdollistava liitto

Viestintään 

panostaminen

Vastuullisuuden 

lisääminen

KV-toiminta 

• teemme viestintäsuunnitelman
• kehitämme lajimarkkinointia
• parannamme järjestelmien ja verkkopalvelujen käytettävyyttä sekä laatua

• toimeenpanemme kaukalopallon vastuullisuusohjelman
• kannustamme seuroja vastuullisuuden lisäämiseen seuran sisällä
• mahdollistamme seurojen osallistumisen vastuullisuuskoulutuksiin

• kehitämme kansainvälistä toimintaa mm. ystävyysturnauksia järjestämällä

Tavoitteet Tavoitteiden eteen toteutettavat strategiakauden projektit



Strategiset mittarit

• joukkuemäärät

• pelaajamäärät 

• kaukiskoulujen määrät, lasten ja nuorten määrä 

• pääsarjan joukkuemäärä

• tapahtumien määrä 

• seurojen tyytyväisyys liittoon (kyselyt)



Kaukisperheessä
toimijoiden roolit



Kaukisperheessä toimijoiden roolit

ALUEET/SEURAT TOIMI LIITTO

erotuomarirekrytointi, -asettelu ja koulutukset Erotuomaritoiminta erotuomarikoulutukset ja asettelu pääsarja, säännöt

työkalujen hankkiminen ja hyödyntäminen IT ja digitalisaatio päätyökalut (tulospalvelu, lisenssijärjestelmä)

aluesarjojen, harrastesarjojen järjestäminen Kilpailutoiminta SM-sarja ja turnausten järjestäminen (säännöt, kurinpito)

järjestäminen alueet, rekrytointi seurat Koulutukset erotuomarit, ohjaajat, seuratoimijat, toimitsijat, valmentajat

toiminnan toteuttaminen Lapset ja nuoret toiminnan tukeminen: avustukset, koulutus, markkinointi

alueen/seuran oman toiminnan M&M Myynti & Markkinointi SM-sarja ja lajimarkkinointi

uusia pelaajia mukaan, nykyisten pitäminen Pelaajien rekrytointi kampanjat, konseptit, messut

rekrytointi, koulutus ja tuki arjessa Toimijoiden rekrytointi kampanjat, koulutukset

alueen/seuran arkijohtaminen Toiminnan johtaminen koulutukset, palaverit, seminaarit, webinaarit

tiedon hyödyntäminen Tiedon tuottaminen tiedolla johtaminen

alueelliset sidosryhmät (kunnat, kaupungit) Vaikuttaminen alueellinen tuki, kansallinen vaikuttaminen

viestintä seuran sisällä ja omalla alueella Viestintä lajiviestintä valtakunnallisesti


