
2. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO  

Fortuna on jääkiekkoilun kasvattajaseura, joka kuuluu Tampereen Ilveksen yhteistyöseurojen 

verkostoon. Tavoitteena on tarjota jokaiselle halukkaalle jääkiekkoilijalle oman taitotason mukainen 
peli- ja harjoitteluryhmä ja auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään hänen oman innokkuuden ja 

omien kykyjen edellyttämällä tavalla, kohti omia tavoitteita kiekkoilijana. Fortunan pelaajapolku 

mahdollistaa niin matalan kynnyksen harrastekiekkoilun, kuin tavoitteellisen pyrkimyksen 

valtakunnan ja maailman huipullekin. 

 

Haasteellisen tavoitteen mahdollistamiseksi, Fortunan toimii suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, 

vastuuntuntoisesti ja laadukkaasti. Fortuna kouluttaa valmentajiaan, huoltajiaan ja muita 

joukkueiden toimihenkilöitä laadukkaan urheilutoiminnan, sekä toimivan ja turvallisen 

harrastusympäristön luomiseksi. Näin lapsille mahdollistetaan hyvät olosuhteet kasvaa ja kehittyä 

turvallisesti.  Kasvatuksellisessa mielessä Fortuna ohjaa lapsia ja nuoria kohti tasapainoista, muut 

huomioon ottavaa elämää ja terveellisiä elämäntapoja. 

 

Jääkiekkoilun mahdollistamisen lisäksi, Fortuna kantaa vastuuta orivesiläisten ihmisten 

liikkumisesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaisemminkin. Fortuna järjestää mm. yhteistyössä 

Oriveden kaupungin kanssa liikuntakerhoja ja -leirejä ja haluaa muutenkin olla paikkakunnalla 

aktiivinen liikuttaja. 

 

2.1 Visio 2021 - 2025 

1. Fortuna tarjoaa Orivedellä mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoilua laadukkaasti. 

2. Fortunan yleisilme orivesiläisenä yhdistyksenä on innokas, aktiivinen ja aikaansaava. 

Vastuullista toimintaa yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa. Tarkoituksena on lisätä 

Oriveden seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. 

3. Fortunan harrastajamäärä kokonaisuudessaan kasvaa, niin harrastejoukkueiden kuin 

kilpailujoukkueidenkin toiminnan piirissä, sekä erityisesti tyttö- ja naiskiekkoilijoiden osuus 

harrastajakunnassa lisääntyy.    

4. Fortuna on paikkakunnalla toimivien urheiluseurojen yhteistyön kehittäjä ja lajiyhteistyön 

hyödyntäjä pelaajiensa kehittämisessä paremmiksi urheilijoiksi.   

5. Seuran talous on vahva ja mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen.  
6. Fortuna toteuttaa "Noppatoimintaa", mikä näyttäytyy eri tahoille seuraavasti: 

v Seuran omat jäsenet tuntevat ylpeyttä Noppalogosta ja sitoutuvat yhteisiin 

sääntöihin ja toimintatapoihin, koska toiminta on hyvää ja laadukasta. 

v Muut seurat ja yhdistykset haluavat tehdä yhteistyötä Fortunan kanssa, koska 

Noppatoiminta on innokasta, innovatiivista ja yhteistyökykyistä. 



v Oriveden seudun asukkaiden silmissä Fortuna on esimerkillinen, luotettava ja 

vastuuntuntoinen, koska Noppatoiminta tähtää kilpaurheilun lisäksi yleisen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, aidosti ja avoimesti. 

v Lähialueen yrityksille Fortuna on mieluisa yhteistyökumppani ja Noppatoiminta 

tukemisenkin arvoista toimintaa, koska seuran positiivinen ilme ja terve toiminta 

kohentaa yrityksenkin imagoa. 

v Oriveden kaupunki kokee Fortunan Noppatoiminnan luotettavaksi ja tärkeäksi 

koko kaupungin hyvinvointistrategian toteuttamisessa. 

7. Harjoitustilat ovat laji- ja oheisharjoittelun näkökulmasta toimivat ja tarkoituksenmukaiset, 

harjoitusvälineitä on riittävästi ja valikoimaltaan laaja.  

8. Fortuna tunnetaan laadukkaana juniorikasvattamona ja on Suomen Jääkiekkoliiton 

alueellisessa toiminnassa aktiivinen ja arvostettu toimija.   

 

2.2 Strategiset tavoitteet  

Fortuna pyrkii seuraavien strategisten tavoitteiden avulla toteuttamaan määrittelemänsä 

seuratoiminnan vision.  

2.2.1 Urheilutoiminta  

Fortuna perustaa vähintään yhden uuden aloittavan joukkueen joka vuosi. Varsinaisen 

joukkuetoiminnan ensimmäinen toimintavuosi ajoittuu harrastajien U7-juniori ikään. Tyttöjoukkue 

perustetaan, mikäli sekä tyttö- että poikajoukkueisiin riittää tarpeeksi harrastajia.   

Laadukkaalla valmennuksella pelaajia kehitetään heidän oman motivaation, kykyjen, halujen ja 

taloudellisten resurssien pohjalta seuraaviin päämääriin:  

▪ junioripelaajan kasvattaminen liikuntaa harrastavaksi, tervehenkiseksi aikuiseksi sekä 

Fortunan seuratoiminnassa mukana olevaksi harrastekiekkoilijaksi tai seuratoimijaksi  

▪ junioripelaajan kasvattaminen Fortunan edustusjoukkueen pelaajaksi.  

▪ junioripelaajan kasvattaminen pelaajaksi korkeammille sarjatasoille ja ammattilaissarjoihin.  

 

2.2.2 Valmennustoiminta  

Fortunan valmennustoiminnan laatua kehitetään palkatun valmennuspäällikön johdolla seuran 

sisäisellä koulutus- ja ohjaustoiminnalla sekä SJL:n koulutuksien mahdollisimman suurella 

hyödyntämisellä. Seura pyrkii saamaan SJL: n koulutuksia omalle paikkakunnalle mahdollisimman 
usein.   



Seuran valmennusta pyritään yhtenäistämään ja kehittämään seuran urheilutoimintalinjauksen 

pohjalta sekä valmentajakerhon toiminnalla. Seuran valmentajia velvoitetaan jakamaan tietotaitoaan 

ja tekemään yhteistyötä muiden seuran joukkueiden kanssa.   

Yhtenä valmennustoiminnan jatkuvan kehittämisen painopistealueena on harjoitteluilmapiirin 

profiloituminen innostavaksi, kannustavaksi ja onnistumisen tunteita antavaksi.   

Valmennustoiminnassa ja sen kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä SJL: n ja yhteistyöseurojen 

kanssa.  

  
2.2.3 Pelaajahankinta  

Fortunan junioripelaajahankinta perustuu siihen, että pelaaja ja vanhemmat itse haluavat tulla 

mukaan toimintaan. Tämän mahdollistaa laadukas jääkiekkotoiminta ja muutenkin aktiivinen, 

innokas ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava toiminta. Noppatoimintaa jalkautetaan 
jäähalliympäristön ulkopuolellekin, mm. kouluihin Noppakerhojen muodossa. Myös esikoulujen 

kanssa tehdään yhteistyötä harrastajien saamiseksi seuraan.   

 

Pelaajien saamiseksi toimintaan mukaan käytetään apuna myös lehtimainontaa sekä muissa 

tiedotusvälineissä tapahtuvaa tiedottamista. Sosiaalisen median kanavilla Noppatoimintaa 
esitellään avoimesti ja runsaasti. Perustana pelaajahankinnassa on aina seuran toiminnan 

laadukkuus sekä positiivinen ilme.    

 

2.2.4 Varainhankinta  

Fortunan pyrkimyksenä on pitää harrastamisen kustannukset mahdollisimman alhaisina 

harrastajilleen. Seuran varainhankintaa ohjaa ajatus sponsorointiyhteistyön kiinnostavaksi 

tekemisestä seuran vaikutusalueen yritysten ja yhteisöjen kannalta. Toiminnan eettisen tarkastelun 

kestävä pohja, yhteiskuntavastuullisuus, laatu, luotettavuus, sekä positiivinen ilme takaavat sen, että 

Fortuna halutaan yhteistyökumppaniksi.  

 

Jäähallin kahvion pyörittämisellä on myös erittäin iso rooli Fortunan taloudessa. Varainhankinnan 

lisäksi kahvio tuottaa jäähallin käyttäjille lisäarvoa viihtyisyyden lisääntymisenä.  

 

Lisäksi Fortunan joukkueet voivat tehdä haluamansa ja tarvitsemansa määrän erilaisia talkoita ja 

myyntikampanjoita. Varainhankintaa ja sen muotoja kehitetään jatkuvasti.  

 

 



2.2.5 Sidosryhmä ja yhdyskuntasuhteet  

Fortuna pitää tärkeänä kaikkien sidosryhmiensä huomioimista toiminnassaan sekä hyviä ja tiiviitä 

yhdyskuntasuhteita.  

 

Yhteistyö Oriveden kaupungin liikuntatoimen sekä Jäähalliyhtiön kanssa on ensiarvoisen tärkeää 

urheilutoiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyö ja sitä kautta toiminnan molemminpuolinen 

hyödyttävyys, kanssakäymisen mutkattomuus ja joustavuus ovat perusasioita, jotka ohjaavat 

seuran toimintaa kyseisten tahojen kanssa.   

 

Fortuna pyrkii toimimaan Orivedellä jääkiekkoilun, liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen 

äänitorvena. Fortuna puuttuu paikkakunnalla havaittuihin epäkohtiin ja laatii tarvittaessa kaupungin 

eri toimielimille parannusehdotuksia.  

 

Oriveden muiden urheiluseurojen kanssa kehitetään ja toteutetaan molempia hyödyttävää 

yhteistyötä. Yhteistyön tarkoituksena on ennen kaikkea harrastajien auttaminen eteenpäin 

urheilijan urallaan sekä harrastajamäärien kasvattaminen ja useamman eri lajin harrastamisen 

mahdollistaminen samanaikaisesti mahdollisimman pitkään. 

 

Pelaajien vanhemmat ovat sidosryhmänä kaikkein tärkeimmässä asemassa toiminnan 

mahdollistamisessa, jatkuvuuden turvaamisessa ja toiminnan kehittämisessä.  Avoimella ja 

seuran arvoihin perustuvalla päätöksenteolla tuetaan ja lujitetaan eri sidosryhmien sekä 

yhdyskuntasuhteiden vahventumista ja syventymistä.  Fortuna kehittää ja vahvistaa jatkuvasti 

sidosryhmäsuhteitaan.  

 


