Jääurheiluseura Haukat ry
Seuran visio 2018 – 2021
•

Haukat on toiminta-alueellaan monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia tarjoava ja kilpailullisesti menestyvä
jääurheiluseura.

•

Haukkalaisuus takaa harjoittelemisen innostavassa, oppimiseen
otollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Toiminta on tehokkaasti
organisoitua ja pitkäjänteistä.

•

Urheilutoiminnan laatu varmistetaan valmentajien korkeatasoisella
osaamisella. Asenne nuorten ja lasten kohtaamiseen on
harrastustoimintaa ylläpitävää sekä kilpailullisesti kehittävää.
Toiminnassa huomioidaan ohjattavan ryhmän kehitysvaiheet ja
päämäärät.

Seuran toiminta-ajatus
•

Haukat edistää liikuntaharrastusta seuran toimintaympäristössä
jääurheilun keinoin. Tavoitteena on, että mahdollisimman monet
harrastajat kiinnostuisivat, harrastaisivat ja kilpailullisesti
kehittyisivät seurassamme edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

•

Seura on toiminnassaan aktiivinen, yhteistyökykyinen ja
julkisuuskuvaltaan myönteinen. Haukat tarjoaa kaikille ikäluokille
mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla seuran lajeissa osallistumalla
lajiliittojen ja seuran järjestämiin sarjoihin ja tapahtumiin.

•

Jääkiekon kilpailullisimmat tavoitteet ja toiminnot toteutetaan
seurayhteistyön kautta (A–C2-nuoret) KJT-Haukat-joukkueissa.
Ringetessä seura on sekä kilpailu- että harrastustoiminnassa
itsenäinen.

Seuran arvot
•
•
•
•

liikunnan ilo
vastuullisuus
laadukkuus
jatkuvuus

Seurayhteistyö juniorijääkiekossa
Jääkiekossa seurayhteistyö on keskeinen ja kehittyvä toimintamuoto.
Jääurheiluseura Haukat ry ja KJT Hockey ry ovat perustaneet yhteistyössä
KJT Haukat ry:n A–C2-junioreiden tavoitteellisen kilpatoiminnan ja laajan
harrastajapohjan varmistamiseksi.
Kaikki joukkueet osallistuvat Suomen jääkiekkoliiton sarjatoimintaan KJT
Haukat -joukkueina. Yhteistyötä ohjaa ja koordinoi tätä tarkoitusta varten
perustettu hallintoryhmä, johon kumpikin seura nimeää omat kolme
edustajaansa.
Päätöksenteko
•

Hallintoryhmä pyrkii suunnittelussaan ja seurojen hallituksille
tehtävissä esityksissään yksimielisyyteen. Hallintoryhmän esitykset
alistetaan seurojen hallintoelimien päätettäväksi.

Toimintaympäristön suunnittelu ja hallinta
•

Hallintoryhmä suunnittelee yhteistyöikäluokkien toimintapaikat ja
esittää tulevan kauden toimintasuunnitelmassaan ikäluokkien
jakautumisen eri toimintapaikoille. Seurojen hallitukset hyväksyvät
toimintasuunnitelman maaliskuun kokouksissaan.

•

Toimintasuunnitelmassa joukkueet on jaettu toimintapaikoille siten,
että seurojen jääkapasiteetti saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja
tasapuolisesti hyödynnettyä.

•

Ikäluokkajoukkueet toimivat hallinnollisesti sen seuran alaisuudessa,
jonka toimintapaikalla joukkue toimii.

•

Mikäli yhteistyö päättyy, hallintoryhmä suunnittelee toimintapaikat
siten, että ikäluokkajoukkueet palaavat mahdollisimman tasaisesti
kaikille toimintapaikoille ja molemmat seurat pystyvät tarjoamaan
joukkueen kaikkiin ikäluokkiin.

Aikuiskiekon yhteistyö
Kilpailullista yhteistoimintaa jatketaan alueen aikuiskiekkoseurojen (Hawks
ry, Tuuskiekko ry, Keravan Hockey Boys ry ja Kellokosken Alku ry) kanssa.
Aikuisten sarjatoimintaa osallistuvat lisäksi sekä miesten että naisten KJT
Haukat -edustusjoukkueet. Aikuisten harrastekiekon osalta pyritään
yhteistoimintaan alueen harrastejoukkueiden kanssa keskeisenä keinona
harrastesarjatoiminnan tarjoaminen.

Yhteistyö muiden lajien kanssa
Seura on aloitteellinen ja aktiivinen toimija alueella lajien välisessä
yhteistyössä.

Harrastusmahdollisuuksien tukeminen
Seuran tukee perustamastaan rahastosta vähävaraisia jäseniään
varmistaakseen mahdollisimman pitkäjänteiset edellytykset
harrastustoiminnan jatkumiselle.

