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Visio: Kilpaurheilullisesti menestyvä turvallinen yhteisö pääkaupungin ytimessä
Missio: Mahdollistaa jokaisen urheilijan oman parhaan tason saavuttaminen
yksilönä ja osana kisaveikkoyhteisöä
Suomen paras
yleisurheiluseura

Laaja harrastajakunta ja
osaavat valmentajat
jokaisessa ikäluokassa
Laadukas ja näkyvä toiminta,
positiivinen kierre: lisää
urheilijoita kautta linjan
Maltillinen harrastajamäärän
kasvu
Valmentajien sitouttamisen
eri keinot

Vahva talous ja tehokas
johtamisjärjestelmä
Taloudellisten puskurien
kartuttaminen ja
sijoitusvarallisuuden
kartuttaminen.
Tapahtumien hankkiminen ja
menestyksekäs hoito
Taloustilanteen reaaliaikainen
seuranta (kassavirta, tilikartan
uudistus)
Selkeät vastuualueet toimikunnilla,
operatiivisilla ja
luottamushenkilöillä

Urheilijapolkuja
harrastajista huippuurheilijoihin
Selkeä ja nousujohteinen
valmennusjärjestelmä eri ikäluokkiin

Osaava kisa- ja
tapahtumajärjestäjä
Riittävä määrä eri tason kilpailuja
Uusien aktiivisten vapaaehtoisten
rekrytointi
Uusien tekniikoiden innovatiivinen
hyödyntäminen

Vaikuttava ulkoinen ja
sisäinen viestintä
Verkkosivu-uudistus
Sähköinen kuukausikirje
SoMen tehokas käyttö

HKV:n tavoite on olla Suomen paras yleisurheiluseura
tarjoamalla
tasokasta
ja kehittävää
HKV:n
tavoite
on olla liikuntaa, valmennusta ja
ohjaustaSuomen
lapsille, nuorille
parassekä aikuisille.

yleisurheiluseura
HKV:llä tarjoamalla
on lukuisia ohjaajia
ja valmentajia,
joiden
tasokasta
ja
ammattitaidon
kehittämistä
seura tukee vahvasti. HKV tarjoaa
kehittävää
liikuntaa,
järjestelmällisen
ja ammattimaisen
valmennuksen ansiosta
valmennusta
ja ohjausta
myös hyvät
edellytykset
menestyneille
lapsille,
nuorille
sekä urheilijoille nousta
aivan maailman
huipulle
asti. HKV
aikuisille.
HKV:llä
on on hyvin organisoitu ja
seuran talous
on vahvalla
pohjalla.
lukuisia
ohjaajia
ja Tapahtumajärjestäjänä
HKV on tunnettu ja arvostettu.
valmentajia, joiden
ammattitaidon
kehittämistä seura tukee
vahvasti. HKV tarjoaa
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HKV:n CREDO
HKV on vastuullinen kilpaurheiluseura, jonka toiminnan perustana on uskomus, että hyvin
organisoitu urheiluseuratoiminta voi sekä eettisesti toteuttaa urheiluseuran tärkeää
sosiaalista ja yhteiskunnallista tehtävää että tavoitella kilpaurheilullista menestystä.
HKV:ssä uskotaan, että oikein toteutettuna kilpaurheilu itse asiassa on erinomainen keino ja
muoto tasapainoisten, elämänuskoisten, itseensä luottavien, toimintakykyisten, rehellisten,
reilujen, ahkerien ja muille arvon antavien yhteiskunnan jäsenten kasvattamiseen.

ARVOT JA ARVOSTUKSET
HKV:n välittämisen etiikka tarjoaa toiminnan ja sen organisoimisen ohjaavat perusteet.
HKV:n välittämisen sisältöjä ovat:
Ihmisten yhdenvertaisuus: ihmisen arvo ja urheilumenestys toisistaan riippumattomia
Reiluus ja oikeudenmukaisuus
Lapsen ja nuoren minäkuvan tasapainoinen ja myönteinen kehittyminen
Ahkeruus ja yrittäminen
Ihmisen arvon tunnustaminen ja sen ilmaiseminen
Urheilullisen uteliaisuuden ja elämänuskalluksen tukeminen
Päihteettömyys
Toiminnan ekologinen kestävyys
HKV-henki on seuran identiteetin ydin. HKV-henki on me-henkeä, jonka ytimessä on
yhdessä tekeminen, kaverin auttaminen, tukeminen ja kannustaminen yhteisen tavoitteen
tavoittelemisessa. Iloinen jatkuvan kehittymisen tavoittelu seuratoiminnan kaikilla tasoilla
on yksilön ja yhteisön etu.Urheilun pitää tuottaa iloa ja onnellisuutta
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