TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

www.puhujuniorit.fi

TERVETULOA HUKKALAUMAAN!
PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen
koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa
koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä Vantaalla.
Koripallon avulla seura tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden
kasvaa urheilullisessa ympäristössä vastuullisiksi ihmisiksi.
PuHu:ssa toimii noin 30 joukkuetta. Näistä yli 20 on nuorten
harraste- ja kilparyhmiä A-, B- ja C-ikäisistä ihan 3-vuotiaiden
pallokerhoihin asti. Lisäksi seurassa toimii kolme
kehitysvammaisten lasten ja nuorten joukkuetta.
Koripallo on maailman toiseksi harrastetuin laji, ja Suomessa sitä
pelaa noin 20 000 lisenssipelaajaa. PuHu on Suomen viidenneksi
suurin seura lähes 600 lisenssillään. Seurassa toimii noin 50
valmentajaa, joista lähes jokainen on suorittanut vähintään
Suomen Koripalloliiton tason I tutkinnon.
Tervetuloa mukaan kasvavaan joukkoomme!

Jorma Kuparinen
Toiminnanjohtaja
PuHu Juniorit ry.
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YHTEYSTIETOJA

Pojat 2007
Kalle Rissanen
kallerissanen@hotmail.com
040-5543465
Pojat 2008
Kalle Rissanen
kallerissanen@hotmail.com
040-5543465
Pojat 2009
Heikki Venhola
hede@heikkivenhola.fi
050-3263062
Pojat 2010
Mikko Mantere
mikko.mantere@outlook.com
0400-200505
Pojat 2011
Heikki Venhola
hede@heikkivenhola.fi
050-3263062

Tytöt 2007
Niko Kuusi
kuusi.niko@gmail.com
040-5742232
Tytöt 2008
Niko Kuusi
kuusi.niko@gmail.com
040-5742232
Tytöt 2009
Susanna Pakarinen
pakruu@gmail.com
040-8679514
Tytöt 2010
Susanna Pakarinen
pakruu@gmail.com
040-8679514
Tytöt 2011/12
Timo Nieminen
timo.nieminen@puhujuniorit.fi
050-5229353

Toimisto:
PuHu Juniorit ry
Patotie 6 a
01600 Vantaa
09 - 428 90334
Toiminnanjohtaja:
Jorma Kuparinen, jorma.kuparinen@puhujuniorit.fi, 0400-432372
Valmennuspäällikkö:
Timo Nieminen, timo.nieminen@puhujuniorit.fi, 050-5229353
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PELAA KORISTA – KASVA ISOKSI
Otsikkona oleva Koripalloliiton jo monia vuosia sitten
lanseeraama lausepari on edelleen ajankohtainen. Koripallo
on loistava harrastus, jossa sekä fyysinen että henkinen
kehitys kulkevat käsi kädessä.
Meillä PuHu Junioreissa valmennuksessa pyritään
ottamaan huomioon kunkin ikäryhmän herkkyyskaudet.
Koripallo on yksi parhaista lajeista harjoittaa
monipuolisuutta, sillä se kehittää nopeutta, liikkuvuutta ja
yleiskestävyyttä. Koripallossa opitaan myös joukkueena
yhdessä toimimista, yhtä ihmiselämän tärkeistä taidoista.
Saamamme Sinettiseura-tunnustus takaa laadun ja
toisaalta myös velvoittaa meitä koko ajan kehittämään
toimintaamme. Olemme valmiita vastaamaan Sinettiseuran
haasteisiin, joista yksi tärkeimmistä on alueemme lasten
liikuttaminen. Näin kannamme omalta osaltamme vastuuta
suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Pidetään hauskaa ja kehitytään koriksen jaloissa taidoissa!
Timo Nieminen
Valmennuspäällikkö
PuHu Juniorit ry
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MITÄ MIKÄKIN MAKSAA?

Toimintamaksu kattaa pelaajan osalta kaikki ne joukkueen ja seuran
toiminnasta koituvat kustannukset, joista seura keskitetysti toimihenkilöiden
ja hallituksen johdolla vastaa. Näitä ovat mm. pelipaidat (mineillä ja
mikroilla), sarjamaksut, valmentajien palkkiot ja koulutus, salivuorot sekä
seuran yhteiset kulut.

TOIMINTAMAKSUT 2018 - 2019
JOUKKUE
Minitytöt ja –pojat (07-08)
Mikrotytöt ja –pojat (09-10)
Supermikrotytöt ja -pojat (11-12)
Pallokerhot (alle kouluikäiset)

ERÄ 1
150
150
155
100

ERÄ 2
150
150
155
100

ERÄ 3
150
150

ERÄ 4
150

MAKSUT
YHTEENSÄ
€
600
450
310
200

Lisenssi on Suomen Koripalloliitolle maksettava maksu. Lisenssi pitää olla
jokaisella pelaajalla / valmentajalla, joka osallistuu liiton alaisuudessa
järjestettävään tapahtumaan. Lisätietoja lisenssistä saa osoitteesta
www.basket.fi/asiakaspalvelu/lisenssi
Lisenssimaksun suuruus vaihtelee pelaajan iän mukaan.
Lisenssin oston yhteydessä on mahdollisuus myös hankkia vakuutus
urheilutapaturmien varalle. Tarkista omista vakuutuksistasi, onko niissä
kilpaurheilurajoitusta. Useimmista vakuutuksista voi poistaa tämän
rajoituksen lisämaksua vastaan.
PuHu Juniorit suosittelee kaikille pelaajilleen voimassa olevaa
urheilutapaturmavakuutusta!
Toiminnan mukaan muuttuvat maksut. Joukkue on itsenäinen
taloudellinen yksikkö seuran sisällä. Joukkue määrittelee itse toimintansa
laajuuden ja säätelee näin myös kustannuksiaan. Kuluja koituu muun
muassa turnausmatkoista, tuomarimaksuista jne. Joukkueen oma
varainkeräys (esim. talkoot) pienentää suoria kuluja.
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VANHEMPIEN ROOLI JOUKKUEESSA
Lapsen innostuessa koriksesta myös vanhemmat pääsevät mukaan
joukkueen toimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Vanhemmat
ovat tärkeä osa joukkuetta, ja heidän tärkeimmistä tehtävistään käytetään
usein ”kolmen K:oon sääntöä”: Kannusta, Kuskaa ja Kustanna. Toisin
sanoen vanhempien tehtävänä on tukea lapsensa harrastusta, auttaa
tarvittaessa kuljetuksissa, sekä osallistua omien mahdollisuuksiensa
mukaan yhteisiin talkootöihin (toimitsija, buffetin pitäjä jne.).
Näiden kaikille yhteisten tehtävien lisäksi joukkueen vanhempien tulee
löytää keskuudestaan seuraaviin tehtäviin vastuuhenkilöt. Näin
varmistamme, ettei kenellekään tule liian suurta tehtävää hoitaakseen.
Tärkeäähän on myös vanhempien kesken säilyttää hyvä joukkuehenki.
Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen käytännön asioista yhteistyössä
valmentajien kanssa. Hän toimii yhteyshenkilönä omaan seuraan,
koripalloliittoon ja muihin seuroihin. Jokainen joukkueenjohtaja sopii
joukkueensa valmentajien kanssa tarkemman työjaon.
Rahastonhoitaja hoitaa joukkueen maksuliikennettä, kuten
turnausmaksut, talkoorahat, buffet-rahat jne.
Buffet-vastaava hoitaa joukkueen kotipeleihin ja -turnauksiin buffetin,
jossa myytävänä suolaista ja makeaa, kahvia ja teetä. Tarkoituksena ei
ole, että hän on itse aina leipomassa ja myymässä, vaan hän koordinoi
näitä tehtäviä. Buffetin tuotoilla on yleensä saatu katettua mm.
tuomarimaksut.
Asustevastaava kerää muutaman kerran vuodessa joukkueelta PuHu:n
asusteiden tilauksia ja ilmoittaa ne eteenpäin seuran asustevastaavalle tai
on suoraan yhteydessä Stadiumiin.
Toimitsijavastaava huolehtii, että jokaisessa kotipelissä on paikalla
kirjuri ja kellonpitäjä.
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PELAAJAN TIEDOT
Etunimi: ________________________________________________________
Sukunimi: _______________________________________________________
Syntymäaika: ____________________________________________________
Kotiosoite: ______________________________________________________
Postinumero ja postitoimipaikka: ____________________________________
Puhelinnumero:___________________________________________________

Huoltajan nimi: __________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero: __________________________________________
Huoltajan sähköpostiosoite: _________________________________________

Palautathan lomakkeen mahdollisimman pian oman joukkueesi valmentajalle!

www.puhujuniorit.fi

