
STRATEGINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020 

 

 

Toiminta-ajatus 

 

PuHu Juniorit ry:n (seura) tarkoituksena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten koripalloharrastusta Länsi- 

ja Keski-Vantaalla. Seura tarjoaa junioreille kehityspolun koripallon kansalliselle huipputasolle ja toisaalta 

mahdollistaa myös liikunnallisen koripalloharrastuksen. Seura painottaa toiminnassaan lasten ja nuorten 

mahdollisuutta kasvaa vastuullisiksi yksilöiksi urheilullisessa ympäristössä. 

 

Tässä strategisessa toimintasuunnitelmassa on kuvattu seuran toiminnan kehittämistä ohjaavat keskeiset 

tavoitteet ja periaatteet. 

 

1. Seuran organisaatio 

 

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyskokouksessa. 

 

Seuran hallitus toimii seuran päättävänä elimenä yhdistyskokouksen määrittelemissä rajoissa.  

 

Hallitus rekrytoi toimintavuonna työparikseen toiminnanjohtajan, jonka keskeisenä tehtävänä on seuran 

toiminnan kehittäminen osaltaan niin, että toiminnalle sovittavat laadulliset ja määrälliset tavoitteet 

saavutetaan.  

 

Hallitus voi erikseen nimetä henkilöitä vastaamaan seuran eri vastuualueista. Tällaisia ovat esimerkiksi 

viestintä, peliasusteet, yhteisövaikuttaminen sekä tilastointi. 

 

Valmennuspäällikkö Timo Nieminen toimii valmentajien lähimpänä esimiehenä. Valmennuspäällikkö vastaa 

harjoitusvuoroihin liittyvistä järjestelyistä sekä yhdessä hallituksen kanssa valmennuksen laadusta ja sen 

kehittämisestä. 

 

Toimistoassistentti Arja Nurminen vastaa RICOH-turnauksen käytännön järjestelyistä, toimii 

joukkueenjohtajien yhdyshenkilönä sekä hoitaa toimistolla taloushallinnon ja toiminnan organisoinnin 

tehtäviä.  

 

Valmennuksen kehittämisryhmä luo valmentajille osaamisen kehittämistä tukevan yhteisön. 

Kehittämisryhmän tehtävänä on myös seuran valmennustoiminnan linjauksien, toimintakäsikirjan, ylläpito. 

 

Valmentajat johtavat joukkueiden toimintaa kausisuunnitelmansa mukaisesti ja vastaavat joukkueidensa 

kilpatoiminnasta ja valmennuksesta. Valmentajat sitoutuvat seuran arvoihin ja noudattavat seuran 

toiminta-ajatusta valmennustoiminnassaan.   

 

Joukkueenjohtajat huolehtivat kunkin joukkueen päivittäisten tehtävien hoitamisesta tai delegoimisesta. 

 

2. Joukkueet 

 

Kaudella 2019-2020 seuran harjoitusryhmät muodostetaan, niin että kehityksen eri vaiheissa olevien 

pelaajien tarpeet voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.  

 



Aikuisille seurassa on kilpatoimintaan osallistuvia harjoitusryhmiä ja harrasteryhmiä. Myös erityisryhmille 

on tarjolla kilpailu- ja harrastetoimintaa. Seuralla on edelleen valmius osallistua pyörätuolikoripallon SM-

sarjaan.  

 

Harjoittelevien ryhmien määrää ei linjata tässä vaiheessa, koska harjoittelua eriytetään tarpeen mukaan.   

 

Aikuisten edustusjoukkueista naiset pelaavat 1. divisioonassa Ringside-joukkueena. Kaudella 2015-2016 

alkanut yhteistyö Leppävaaran Pyrinnön kanssa jatkuu myös kaudella 2019-2020 kaksivuotisella 

sopimuksella. Seurojen muodostama yhteisjoukkue toimii nimellä ”Ringside” ja naisten 1. divisioonan 

joukkueen toiminnan lisäksi se tähtää 19 -vuotiaiden tyttöjen SM-sarjaan ja valtakunnalliseen 1. 

divisioonaan. Tavoitteena on kehittää seuran tyttö- ja naisjoukkueiden toimintaa niin, että kaudella 2021-

2022 Ringside-sopimusta ei ole enää tarvetta uusia. 

 

Miehet ottavat vastaan seuralle tarjottavan paikan 1. divisioona B:ssä. Näiden joukkueiden ensisijainen 

tarkoitus on tarjota kehittyville aikuispelaajille ja vanhimmille junioreille mahdollisuus harjoittelemiseen ja 

pelaamiseen korkealla sarjatasolla. 

 

Nuorten joukkueet osallistuvat koripalloliiton alueellisiin sarjoihin ja 19-/15-/14-vuotiaat juniorit pyrkivät 

syksyllä valtakunnallisiin sarjoihin. Lisäksi joukkueet osallistuvat omien päätöksiensä mukaan turnauksiin 

koti- ja ulkomailla.  

 

Alle kouluikäisten toiminta organisoitiin uudelleen kaudelle 2018-2019. Perinteisiä pallokerhoja järjestetään 

4-6 vuotiaille eri puolilla Vantaata. Tämän lisäksi 2-4 vuotiaille järjestetään aikuinen-lapsi koriskerhoja 

kahdessa eri paikassa. Eskari-ikäisille, jotka haluavat jo vähän enemmän joukkuetoimintaa, järjestetään 

kahdessa paikassa koripallotoimintaa. Toiminnan kehittämisen tarpeita arvioidaan kauden aikana. 

 

Jokaiselle joukkueelle laaditaan kausisuunnitelma. Suunnitelman laativat joukkueen valmentajat, jotka 

myös esittävät kausisuunnitelman tavoitteineen valmennuspäällikölle sekä toimittavat sen kirjallisena 

seuralle.  

 

Joukkueiden kausisuunnitelmasta tulee ilmetä ainakin: 

• Mihin sarjoihin ja turnauksiin joukkue osallistuu ja mikä on joukkueen tavoite sarjassa tai turnauksessa 

• Millaiset painotukset harjoittelussa on eri kauden jaksoina tai kuukausina 

• Miten seurataan pelaajien kehittymistä 

• Miten lisätään joukkueen pelaajamäärää ja ehkäistään drop-out:ia 

 

Kausisuunnitelman lisäksi kaikki joukkueet laativat lokakuun loppuun 2019 mennessä pelisäännöt oman 

joukkueensa toiminnalle. Pelisääntöjen laatimisesta vastaavat joukkueen valmentajat yhdessä 

joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan tulee lokakuun loppuun mennessä laatia 

myös joukkueen toimintakauden budjetti. 

 

3.Toiminnan tavoitteet 

 

Kaiken toiminnan tarkoituksena on toiminnan vahvistaminen harrastajien määrän lisäämisen ja toiminnan 

laadun kehittämisen kautta. 

 

Tähän tavoitteeseen seura pyrkii laadukkaan valmennuksen, harjoitusolosuhteiden kehittämisen, imagon, 

maineen ja seurakuvan kirkastamisen sekä kilpailullisen menestyksen kautta. 



3.1 Laadukas valmennus 

Seura vahvistaa valmennusta niin seurassa toimivien valmentajien osaamisen kehittymisen kautta kuin 

uusien rekrytointien kautta. Rekrytointien painopisteenä on valmentamisen lisäksi myös edellytyksissä 

kehittää seuran olemassa olevaa valmentajaosaamista.  

 

3.2 Harjoitusolosuhteiden kehittämisen 

Harjoitusolosuhteiden kehittämisen tarkoituksena on motivoitunutta harjoittelua ja harjoitusten laatua ja 

tehoa tukevan olosuhteen luominen sekä eri joukkueiden ja niiden valmentajien välisen yhteistyön 

lisääminen. 

 

3.3 Imagon, maineen ja seurakuvan kirkastamisen  

Seura on aktiivinen toimija yhteisössä. Seuran yhteistyösuhteet Vantaan kaupungin eri toimialoihin, muihin 

koripalloseuroihin ja Suomen Koripalloliittoon, muiden lajien vantaalaisiin seuroihin sekä vantaalaisiin 

yrityksiin luovat edellytyksiä paitsi seuran toiminnan kehittämiselle, myös eri yhteisöjen hyvinvoinnille. 

Yhteistyökykyisenä seurana, jonka valmennuksen ja olosuhteiden laatu ovat korkealuokkaisia seura tulee 

olemaan vetovoimainen vaihtoehto, kun eri ikäiset koripalloilijat ja valmentajat harkitsevat parasta 

mahdollista vaihtoehtoa omalle kehitykselleen. 

 

3.4 Kilpailullinen menestys 

Seura tavoittelee kilpailullista menestystä kestävästi, seuran toimintaan hakeutuneiden nuorten 

koripalloilijoiden kehittämisen kautta. Seura ei houkuttele muissa seuroissa pelaavia pelaajia etuisuuksin tai 

muutoinkaan kyseenalaisin keinoin. 

 

4 Ricoh-turnaus 2020 

 

Ricoh-turnauksen korkea laatu säilytetään tammikuussa 2020 järjestettävässä turnauksessa. 

 

Järjestelyissä mukana olevat joukkueet saavat aiempaa suuremman taloudellisen hyödyn buffet-

toiminnasta. 

 

Seagulls-yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2020. 

 

5 Toiminnan toteuttaminen tasapainoisen talouden ehdoin 

 

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä seuran toiminnan painopiste on laadukkaassa toiminnassa. Tämä ei tarkoita 

sitä, etteikö toiminnassa otettaisi huomioon myös taloudelliset reunaehdot. 

 

Seuran toimintaa kehitetään kestävällä tavalla. Tämän mittarina on toimintamaksujen kehittyminen. 

Toiminta on pyrittävä järjestämään niin, että toimintamaksuihin ei kohdistu merkittävää korotustarvetta. 


