PeU Basket

Toimintakäsikirja

PeU Basketin TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET

1.1

Toiminta-ajatus
PeUBasketin tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua, päälajinaan koripallo,
sekä muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja
terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

1.2

Seuran arvot







1.3

PeUn perinteiden kunnioittaminen
Kasvatuksellisuus
Suvaitsevaisuus
Korkea toiminnan etiikka
Läpinäkyvyys, avoimuus
Seuratyöhön sitoutuminen

Visio
Koripallo on johtava joukkuelaji Perniössä.
Perniön Urheilijat ja koripallojaosto urheiluseura, joka tarjoaa laadukkaan,
toimivan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön jäsenilleen ja toimihenkilöilleen.
Toiminnan keskus on Perniön liikuntahalli

1.4

Seuran strategiset tavoitteet







1.5

Junioritoiminnan arvot



1.6

Seuratyytyväisyyteen perustuva taloudellisesti hallittu kasvu
Kaiken toimintamme korkea laatu
Kumppanuus Salon kaupungin kanssa liikuntapalvelujen tuottamiseksi
perniöläisille
Sitoutuneet valmentajat ja riittävä, laadukas harjoittelu
Aikuishuippukoripalloilijoiden tuottaminen harjoitteluun sitoutuneista
lahjakkuuksista
PeU on velaton ja taloudellisesti vakaa seura

Kasvatuksellisuus (kasvatus)
Urheilullisuus (urheilu)

Junioritoiminnan tavoitteet






Tukea juniorin halua kehittyä niin hyväksi ja päästä niin korkealle tasolle
kuin juniori omista lähtökohdistaan voi päästä
Tukea juniorin henkistä kehittymistä (kurinalaisuus, itsehillintä,
tavoitteellisuus, johtamiskyky, yhteistyökyky)
Antaa juniorille perusta terveelle ja liikunnalliselle elämäntavalle
Luoda yhteisöllisyyttä yhdessä koetuista positiivisista kokemuksista ja
sitoutumisesta ryhmään
Tarjota juniorille onnistumisen elämyksiä
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2. SEURAN HALLINTO JA TALOUS
2.1

Organisaatio
PeU Basketin toimintaa ja taloutta hoitaa koripallojaosto, johon kuuluu
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja toimintavuodeksi valitut kahdeksan
jäsentä. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

2.2

Seuran varsinaiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras - joulukuussa. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää johtokunta.

2.3

Talous
PeUBasketin tulot koostuvat kausimaksuista, varainhankinnan tuotoista,
avustuksista, Pikku-Jätti-turnauksen tuotoista ja muista tuotoista. Suurimmat
menoerät ovat sarjamaksut, tuomarimaksut ja pelimatkat ja peliasut sekä
edustusjoukkueen kulut.
Jaosto tekee vuosittain puheenjohtajan johdolla PeUBasketin
toimintasuunnitelman sekä talousarvion, jossa se määrittelee tulevan kauden
painotusalueet sekä tavoitteet.
Seurassa on noin 10 joukkuetta, joilla kullakin on oma taloutensa osana seuran
taloutta. Joukkueen taloutta hoitaa joukkueenjohtaja. Myös joukkueiden on hyvä
tehdä talousarvio, jotta joukkue voi varautua kaikkiin menoihinsa.

2.3.1 Kausimaksut
Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan seuralle vuosittaisen kausimaksun,
joka perustuu hyväksyttyyn talousarvioon ja jonka koripallojaosto vahvistaa.
Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä.
Kausimaksut lähetetään keskitetysti seuran toimistosta. Maksu maksetaan 1-2
erässä. Jos seurassa pelaa samasta perheestä useampi kuin yksi juniori, saa
jokainen vähentää kausimaksusta sisaralennuksen. Sisaralennuksen suuruuden
päättää jaosto vuosittain.
Kausimaksut kattavat:










valmentajien palkkiot ja koulutus
seuran yhteiset kulut; toimisto, postitus, kopiointi, avajaiset, päättäjäiset
peliasut
SM- ja aluesarjojen sarjamaksut sekä pelivuorojen varaus valtakunnallisiin
sarjoihin
seurasiirrot ym. koripalloliiton maksut
sarjaotteluiden erotuomarikulut
jäsenalennukset
pelimatkakustannukset
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Ulkopuolelle jäävät:






lisenssi ja vakuutus
mahdolliset turnaus- ja leirikulut, jotka joukkue perii joukkueen jäseniltä
pelivälineet (pallot ja tossut)
lämmittelyasut
maajoukkuemaksut

2.3.2 Talkootyöt
Joukkue voi tehdä yrityksille talkootöinä erilaista työtä. Talkootöistä sovittaessa
on muistettava, että tulo on verovapaata ainoastaan, jos sitä ei jaeta
henkilökohtaisesti työn tekijöille vaan se tulee koko joukkueen hyväksi.
Talkootöistä sovitaan joukkuekohtaisesti vanhempainilloissa.

2.3.3 Pikku-Jätti-turnaus
PeUBasket järjestää maaliskuussa minien ja mikrojen koripalloturnauksen. Jaosto
velvoittaa joukkueita osallistumaan järjestelyihin. Joukkueiden tehtävä on hoitaa
ikäluokkansa turnausjärjestelyt vuosittain sovittavassa laajuudessa. Joukkueille
maksetaan korvaus tehdystä työstä.
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3. URHEILUTOIMINTA
3.1

Junioritoiminnan periaatteet







Junioritoiminnan arvot, tavoitteet ja mittarit
Joukkueiden tavoitetasot ja päämäärät
Pelaajien jakaminen harjoitusryhmiin
Pelaajien peluuttaminen
Harjoitus- ja ottelumäärät
Laji- ja fysiikkaharjoittelun suuntaviivat ja oppimistavoitteet

Junioritoiminta jaetaan seuraaviin ikäryhmiin
5 - 6 -vuotiaat (koripallokoulu)
7 - 8 -vuotiaat (mikrot)
9 - 11 -vuotiaat (minit)
12 - 14 -vuotiaat (C-juniorit)
15 - 16 -vuotiaat (B-juniorit)
17 - 19 -vuotiaat (A-juniorit)

3.2

Pelaajat

3.2.1 Pelaajien vastuut – pelisäännöt
Pelaajat sopivat yhdessä valmentajan ja vanhempien kanssa joukkueen
pelisäännöt. Joukkueiden pelisäännöt julkaistaan joukkueen omilla kotisivuilla.

3.2.2 Pelaajakoulutus
Pelaajakoulutukseen kuuluu laji- ja oheisvalmennuksen lisäksi toimitsija-,
erotuomari- sekä ohjaajakoulutus.
C-junioreille Suomen Koripalloliitto tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan AllStars -toimintaan ja sitä kautta maajoukkuevalmennukseen. Seura kannustaa
pelaajia osallistumaan näihin toimintoihin.

3.3

Valmentajat

3.3.1 Valmentajan tehtävät


Valmentajan tehtävä on kehittää pelaajia parhaan kykynsä mukaisesti
noudattaen junioritoiminnan periaatteita.



Valmentaja toimii kannustavasti ja oikeudenmukaisesti.



Valmentaja järjestää peliaikaa kaikille pelaajille heille sopivalla
sarjatasolla. Jokainen pelaaja saa henkilökohtaista palautetta.
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Toiminnan alusta saakka valmentaja korostaa pelaajille täsmällisyyden,
valmentajan kuuntelemisen ja ohjeiden noudattamisen sekä toisten
pelaajien huomioimisen tärkeyttä.



Valmentaja hoitaa tunnollisesti ja parhaan kykynsä mukaan joukkueen
harjoitukset ja kilpailut sekä käyttäytyy niissä ja turnausmatkoilla
asiallisesti.



Valmentaja suunnittelee harjoitustilaisuudet kirjallisesti, merkitsee
harjoituksissa läsnä olleet pelaajat ja apuvalmentajat sekä esittää nämä
tiedot säännöllisesti valmennuspäällikölle.



Valmentaja toimii rakentavassa yhteistyössä joukkueen muun
organisaation (esim. joukkueenjohtaja) kanssa.



Valmentaja päättää joukkueen valmennuksesta, kilpailuihin
osallistumisesta ja peluuttamisesta seuran junioritoiminnan periaatteiden
mukaisesti



Päävalmentajan ja apuvalmentajan yhteistyöstä sovitaan ennen kauden
alkua. Apuvalmentajille on pyrittävä sopimaan tietyt tehtävät harjoituksiin,
leireille ja otteluihin.



Valmentaja voi kääntyä jaoston puoleen kaikissa valmennukseen liittyvissä
asioissa, myös ongelma- ja ristiriitatilanteissa.

3.3.2 Valmentajakoulutus
Valmentaja on oikeutettu ja velvollinen kehittämään itseään valmentajana.
Valmentaja osallistuu seuran kustannuksella seuran, koripalloliiton tai jonkin
muun tahon järjestämään koulutukseen

Kaikilta henkilöitä, jotka toimivat Koripalloliiton alaisissa sarjoissa säännöllisesti
nuorten koripallovalmentajana edellytetään 1.9.2010 pakollinen
koripallovalmennuksen peruskoulutus (taso I).
Nuorten SM-sarjoissa ja I divisioonissa vaaditaan 1.9.2011 alkaen vähintään
tason II valmentajatutkinto tai suunnitelma koulutukseen hakeutumisesta
pelikauden 2013-14 aikana.

3.3.3 Valmentajakorvaukset
Jokainen valmentaja on oikeutettu valmentajakorvaukseen, joka määritellään
erikseen valmentajasopimuksessa.
Seura maksaa valmentajan lisenssin.
Joukkueen tehtävänä on huolehtia, ettei valmentajalle itselle aiheudu toiminnasta
kustannuksia. Joukkue vastaa seuraavista asioista suoraan valmentajan kanssa:
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Joukkue aluesarjan matkaotteluihin ja turnauksiin (ei harjoituksiin). Mikäli
joukkue ei pysty järjestämään valmentajalle kuljetusta Perniön
ulkopuolelle suuntautuvaan joukkueen tapahtumaan, niin joukkue korvaa
valmentajan ja joukkueenjohtajan matkakulut asianmukaista kuittia (esim.
bensakuitti) vastaan.
pelimatkoilla koripallojaosto maksaa valmentajalle ruokarahaa 10 €
Turnausmatkoilla koripallojaosto ostaa valmentajalle turnauskisapassin,
joka sisältää ruokailut ja majoituksen.

3.3.4 Muut valmennukseen liittyvät asiat
Julkisuus
Valmentaja on velvollinen edustamaan tarvittaessa seuraansa tiedotusvälineissä.
Koulut
Kaiken toiminnan on tuettava nuorten koulunkäyntiä. Näin ollen valmentajalla
tulisi olla käsitys pelaajiensa koulumenestyksestä ja kannustettava pelaajia hyviin
opiskelutottumuksiin sekä tehokkaaseen ajankäyttöön.
Muut seurat
Valmentaja pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Toiminta ei
kuitenkaan saa olla ristiriidassa seuran linjojen kanssa. Osallistumista seurojen
yhteisiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin suositellaan. Joukkueet voivat tehdä
yhteistyötä eri seurojen kanssa turnauksissa ja kesäharjoittelussa. Seura toivoo
valmentajien vuorovaikutusta eri seurojen valmentajien kanssa.

Pelaajien liikkuminen seuran sisällä
Kun pelaajan tai ko. ikäluokkajoukkueiden valmentajien mielestä pelaajan
kannattaisi pelata toisessa seuran ikäluokassa, keskustelevat joukkueiden
valmentajat keskenään, mikä joukkue olisi pelaajan koripalloharrastuksen
kannalta parempi. Tällaisista keskustelut käydään aina joukkueiden valmentajien
kanssa ennen pelaajan tai hänen vanhempiensa kanssa käytävää keskustelua.
Tarvittaessa jaoston puheenjohtaja voidaan ottaa mukaan keskusteluun. Sopimus
pyritään tekemään aina kausikohtaisesti.
Pelaajien liikkuminen seurojen välillä
Seuran tavoitteena on tehdä niin hyvää toimintaa, että kukaan ei halua PeUsta
pois. Kuitenkin, jos seuralla ei ole tarjota pelaajalle hänen tasoistaan joukkuetta'
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on pelaaja vapaa siirtymään kovempi tasoisiin joukkueisiin niin, että taataan
hänen paras mahdollinen kehittyminen.
Pelaajien liikkuminen ulkopuolelta PeUhun
Jos pelaaja kokee, että hän haluaa jatkaa pelaajauraansa PeUBasketissa, on hän
tervetullut seuraamme, kunhan sitoutuu noudattamaan seuran ja joukkueen
sääntöjä sekä osallistumaan joukkueen harjoitustoimintaan samassa laajuudessa
kuin seuraan ja joukkueeseen jo aiemmin kuuluneet pelaajat. Aloite
seuravaihdosta täytyy kuitenkin tulla pelaajalta itseltään tai hänen
vanhemmiltaan.
Kun pelaaja tai hänen vanhempansa ottaa yhteyttä PeUn valmentajaan, on
valmentajan välittömästi otettava yhteyttä jaoston puheenjohtajaan. PeUn
valmentajan ja puheenjohtajan kanssa sovitaan yhdessä, kumpi on yhteydessä
pelaajan lähtöseuraan.
Pelaajien liikkuminen PeUsta muualle
Kun pelaaja haluaa vaihtaa PeUBasketista toiseen seuraan, vapauttaa PeU
pelaajan välittömästi, kun kuluvan kauden kausimaksu on maksettu ja peliasu
palautettu.

3.4

Joukkueenjohto ja vanhemmat

3.4.1 Joukkueenjohtajan tehtävät ja pelisäännöt


















Joukkueen toiminnan suunnittelu yhdessä valmentajan kanssa
Joukkueen vanhempien ja seuran välinen tiedotus
Joukkueen yhteystietolistan listan laatiminen ja päivittäminen
Joukkueen tiedottaminen
Sarjailmoittautumiset
Yhteydenpito läntiselle alueelle
Ottelujärjestelyistä vastaaminen sekä tulosten ilmoittaminen
Koripalloliittoon
Vanhempainiltojen ja pelisääntökeskustelujen järjestäminen ja johtaminen
yhdessä joukkueen valmentajien kanssa
Kuljetuksista sopiminen ottelutapahtumiin
Joukkueen kotiotteluiden päivittäminen Koripalloliiton verkkopalveluun
Salivuoroperuutusten ilmoittaminen
Salivuorojen varaaminen otteluihin
Tuomarimaksun maksaminen otteluiden jälkeen tuomareille
Toimitsijoiden hankkiminen otteluihin
Joukkueen kotisivujen ylläpito ja päivittäminen
Määrätä turnauksia varten pelaajilta perittävän maksun suuruus, ohjeistaa
sen maksaminen ja valvoa maksujen maksamista. Maksaa turnauksen
ilmoittautumis- ja muut osallistumismaksut järjestäjän pankkitilille
Tehdä vuosittain tilitysyhteenveto joukkueen tilistä, joka lisätään seuran
kirjanpitoon yhdessä tiliotteiden kanssa
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3.4.2 Vanhempien tehtävät






3.5

Maksaa kausimaksu, joka kattaa seuran toiminnan
Osallistua pelaajien kuljetuksiin harjoitus- ja ottelutapahtumiin
Osallistua joukkueen pelisääntökeskusteluun ja toimia sovitulla tavalla
Osallistua joukkueen ottelutapahtumien järjestelyihin joukkueenjohtajan
ohjeistuksen mukaan
Kannustaa

Toimitsijat

3.5.1 Toimintaperiaatteet
Seura kouluttaa pelaajista, vanhemmista sekä seuran muista toimijoista
toimitsijoita. Joukkueet hankkivat otteluihinsa riittävän määrän koulutettuja
toimitsijoita. Valtakunnallisiin sarjoihin kuuluu myös pakollinen ottelutilastointi.

3.5.2 Koulutus ja tehtävät
Seura järjestää vuosittain 1-2 yhteistä toimitsijakoulutusta. Toimitsijoiden
tehtävät käydään koulutuksessa läpi.

3.6

Erotuomarit

3.6.1 Toimintaperiaatteet
Suomen koripalloliitto nimeää erotuomarit sarjaotteluihin, kunhan ottelun tiedot
on päivitetty riittävän aikaisin Koripalloliiton verkkopalveluun.
.

3.7

Harjoitus- ja ottelutapahtumat

3.7.1 Salivaraukset
Seura anoo vuosittain Salon kaupungilta liikuntatilat joukkueiden käyttöön.
Joukkueen tehtävä on järjestää ottelunsa seuran antamilla harjoitusvuoroilla.

Sarjoihin ilmoittautuminen
Joukkueet hoitavat ilmoittautumisensa alueen ja liiton sarjoihin itse.
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3.7.2 Otteluiden järjestäminen
Koripalloliiton nuorten sarjamääräyksissä määritellään otteluiden järjestelyohjeet.
Valtakunnallisissa sarjoissa noudatetaan Koripalloliiton Säännöt ja määräykset–
kirjan ohjeita. Kotijoukkue toimii järjestävänä osapuolena.
Joukkueenjohtajan tehtävä on sopia otteluista vastustajan, erotuomareiden sekä
toimitsijoiden kanssa. Mikäli joukkue haluaa pitää kioskia ottelutapahtumissa, on
se mahdollista.

3.8

Muun toiminnan ohjeistus

3.8.1 Matkustusohjeet
Koripallojaosto maksaa pelimatkat niin, että hyödynnetään omaa pikkubussia
ja ne jotka eivät mahdu siihen tulevat kimmppakyydillä niin, että auto on täynnä.
Autonkuljettaja saa tankata Perniön ABC-huoltamolla polttoainetta PeU Basketin
tilille sen mukaan kuinka paljon matkaan on kulunut polttoainetta.
Mikäli joukkue tekee turnaus- tai pelimatkan, vastaa joukkue tällöin kaikista
järjestelyistä ja kustannuksista itse. Ulkomaanturnauksia varten voi anoa
jaostolta avustusta.

3.8.2 Peliasut
Seura hankkii joukkueille peliasut, jotta yhtenäinen linja säilyy läpi seuran.
Peliasuun kuuluu musta/valkoinen paita, musta/valkoinen housut. Peliasuihin ei
yksittäinen joukkue saa myydä mainoksia.

3.8.3 Varustehankinnat
3.8.4 Pelaajalisenssi
Pelaajan tulee maksaa ennen ensimmäistä ottelua Koripalloliiton pelaajalisenssi.
Lisenssi sisältää pelioikeuden ja Kori-lehden vuosikerran. Joukkueenjohtajan
tehtävä on pitää huoli, että kaikilla pelaajilla on maksettu lisenssi. Suomen
Koripalloliiton verkkosivujen kautta on mahdollisuus tarkastaa, ketkä joukkueen
pelaajista ovat lisenssimaksun suorittaneet. Tarkemmat tiedot (käyttäjätunnus ja
salasana) listan tutkimista varten saa seuran toimistolta.

3.8.5 Vakuutukset
Jokainen pelaaja vastaa itse omasta vakuutuksestaan. Joukkueenjohtajan ja
valmentajan on yhdessä kannustettava vanhempia hankkimaan riittävä
vakuutusturva pelaajille.
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Koripalloliiton lisenssin mukana tarjoama lisenssivakuutus on usein riittävä
nuorimmille junioreille. Vanhemmille junioreille suosittelemme tiedustelua omasta
vakuutusyhtiöstä muista vaihtoehdoista, sillä lisenssivakuutus ei välttämättä ole
riittävä vanhemmille junioreille.
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