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Palloiluseurojen tapaaminen 
Tampereella poiki paljon hyviä 
esimerkkejä siitä, milia tavoilla 
seuroja voidaan kehittää. Semi- 
naarin olivat päässeet edustajat 
iähes jokaisesta kehttämisprojek- 
tiin valitusta seurasta, joten kah- 
den päivän aikana seura-aktiiveil- 
la oli hyvä tiiaisuus kuulla toisten- 
sa kokemuksia ja näkemyksiä. 

Yksi mielenkiintoisimmista 
seuroista projektissa on Pakilan 
Visa ja sen koripallojaosto. Suo- 
malaisessa urheilueiämässa harvi- 
nainen laatukäsikirja viitoittaa jat- 
kossa jokaisen koripallon parissa 
toimivan tietä. 

Laatukäsikirjaa esitelleen San- 
na Sinisalon mukaan meneiliään 
on sukupolvenvaihdos ja uudet 
tuulet ovat alkaneet puhaltaa. 

- Olemme jo parin vuoden 
ajan pyrheet  uudistamaan jaos- 
ton toimintaa ja laatukaskirja on 
yksi konkreettinen osoitus tästä 
työstä. Ryhdyimme miettimään, 
iiwnka saamme koripallojaostoon 

lisaa toimijoita ja junioreita, Sini- 
salo sanoi. 

Vanhemmillakin 
on oma roolinsa 
Paliilan Visan koripallojaoston 
ongelma ei ole järin hamainen: 
seuratyöntekijöitä on han vähän 
ja hekin ovat yltkuormitettuja. 

- Lähdimme laatimaan selkei- 
tä tehtäväjakoa eri henkilöille ja 
muun muassa vanhemmilla on 
omat roohsa. Nyt toimenkuvat 
on kirjattu yhdeksi osaksi laatu- 
kaskirjaa, Sinisalo sanoi. 

I<ansiomuotoon tehty laatu- 
käsikirja sisältää toimenkuvien 
ohella strategan, organisaation 
esittelemisen ja junioritoiminnan 
periaatteet. 

- Junioritoiminnan periaattei- 
den kirjaamisella halusimme saa- 
da selkeät linjat. Jokaisessa jouk- 
kueessa muun muassa kesiczstel- 
laan pelisäännöistä, sanoi Sinisa- 
lo. 

Seura on kuin 
iltapaivakerho 
Seurojen valmisteltujen puheen- 

vuorojen ja yleisen keskustelun 
aikana tuli esille paitsi hyv inh  
enlainen maapohja, d t ä  keht- 
tämistyöhön ponnistetaan, niin 
myös enhset käytännön toimet. 
Kuuden lentopallojoukkueen 
ICorpilahden Pyrintö muun mu- 
assa on kahden vuoden ajan pyt- 

h y t  erilaisilla pienryhmillá kar- 
simaan rutiineja yksiltä ja samoil- 
ta ihmisiltä. 

Toivo Markovin mukaan Vaa- 
san fistossa halutaan vanhem- 
mat sitouttaa voimahsemmin 
seuraan. 

- Nyt seura on kuin iltapäivä- 

kerho, jonne vanhemmat tuovat aita poikia, mutta ongelmana on 
lapsensa hoitoon. saada valmentajia. Meidän tarlioi- 

Lauttakylän Pyryn lentopal- tuksemme on saada vuonna 2007 
loa hhdemin vuosi sitten keht- Weelle kaksi joukkuetta. 
tämään "puhtaalta pöydältä". 
Maineikkaan seuran toiminta oli 
kuihtunut lähes olemattomiin. 

- Nyt meillä on 8- 13 -vuoti- 


