
CCH Tulevaa 



Tulevaisuus



Tänään tehtävien päätösten 
summa



CCH

• Maailman paras pyöräseura
• Pyöräily kiinnostaa
• Helsinki kiinnostaa

• Hieno tausta
• Laaja pyöräilykattaus, melkein kaikki lajit edustettuna
• Kansainväliset suhteet, Pietari, Tallinna, New York…

• Hyvää toimintaa ja menestystäkin

• Paljon kaikkea, ei aina aikaa ja resursseja tehdä

• Iso sydän



SELVITYSTYÖ
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Tulevaisuus
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Visio – Nykytila = Tarve
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SELVITYSTYÖ

Tieto
Tausta

Ympäristö
Tavoitteet 
Resurssit

Arvot 
Edellytykset

Nykytila

Intohimo
Rakkaus lajiin, tuttuus

kulttuuri

Elämys
Tapahtumat
Kisat, leirit, 
kuntoajot, 
Toiminta

Neuvo
Lajitietous

osaaminen, koulutus

Meidän seura
Imago, hoidetaan
hommat hienosti, 

CCH 
Tarina

Suosittu, uusia
jäseniä

CCH Maailman paras pyöräseura mahdollistaa jäsenelleen
hyvän tulevaisuuden pyöräilyn parissa. 

Urheilu
Junnut,

Kilpaileminen
valmennus,

lajit

Porukka

CCH Helsingin ja suomalaisen pyöräilyn huippuseura, jäsentensä ylpeys ja yhteiskunnallisesti 
vahva toimija. Haluamme jakaa pyöräilyn iloa, urheilun tuomaa hyvinvointia ja menestystä 

kaikille sekä etenkin pyöräilystä nauttiville

Yhteisö
Ystäviä, vertaistuki,

tapaamiset



Tieto ja intohimo

Uusi urheilja löytää tarvittavan
Kalusto
Porukka, lenkit, Tukihenkilö
Miten pyöräilyä treenataan? 
Vamennus, lajiosaaminen, 
perehdytys
Kisat, tapahtumat, osallistuminen
lajin tapahtumiin
Lisenssit ym. Käytännön 
organisoituminen
Käytännön neuvoja – opastusta
käytännön hommiin, ”renkaan 
vaihto”
Tietous – linkit, kirjoituksia
Näkyvyys, hyvän näköiset releet



Elämys

Positiivisia elämyksiä, yhdessä 
ntekemistä , ylpeys omasta seurasta
Kilpailujen järjestäminen, oma
kilpaileminen M,N,Junnut
Yhteinen toiminta, kun joukkuehenkeä, 
riittävästi massaa ja homma toimii
Joukkoistunut joukkue
Kilpailullisuus, urheilullisuus
Leirit tuovat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta
Kuntoajot sisäänheittotuotteita lajiin, 
aikuisurheilijoita
Osaava ammattitaitoinen toiminta,
tasaista, tasalaatuista ja säännöllistä
Yhdessä tavoitteellista treenaamista



Urheilu

Tavoitteellinen kilpaurheiluseura
- Muuta voi tehdä muissakin seuroissa,
palkitaan, tilastoidaan
Uraa tavoittelevat, kansainvälistä uraa 
tavoittelevia
Harrastekilpailijat
Yhteiset tarpeet
• Säänöllisyys, jatkumoa
• Ohjattua tehokasta harjoittelua, tiede, 

faktat, tulokset
• Sosiaalinen ympäristö, yhteisö, 

yhteenkuuluvuus, porukassa
• Organisoitua kilpatoiminta, järjestetään, 

osallistutaan, suunnitelmallisuus
• Helsinkiläiset lajit, järkevää 

harrastamisen kannalta, ratapyöräily, 
maantie, cx

• Valmennusmahdollisuudet, apua tarjolla 
ja yhteyksiä tarpeen tullen, 

tukea ja neuvoja

Mahdollistaa menestyksen



CCH:n tarina

Erilaiset yleisöt kiinnostuvat erilaisista 
viesteistä
Tarinaa voi kertoa hyvin monissa
kanavissa
Lajiesitelujä liikuntatunneilla jne.
Viestin hyvää, hauskaa ja selkeää 
kertomista, esittelyjä, jäseniä esiin
Uusille opiskelijoille kutsu saapua 
mukaan
Leiritys, yhteisöllisyys
Paras kisatiimi, sponsorit
Matala kynnys liittyä mukaan
Monipuolisuus

Kutsu mukaan, matala kynnys, hyvää 
tasokasta tekemistä, menestys



CCH yhteisö, pyöräily-yhteisö

Instanssit
Helsingin kaupunki, muut seurat,
kansainväliset yhteisöt
Suomen Pyöräily, lajiliitot
Iso toimija, hyvä maine, asiantuntijuus

Ihmiset
Koti eri tyypeille ja tahoille
Ratatyypit, tiimit, cx-tyypit, lajiyhteisölle
koti
Tiimit
Ajotreeniporukat
Kuntoporukat

CCH:n henki
Palveleva ja tunnettu pyöräily-yhteisö, 
terevetuloa, saavutettavuus


