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Seuramme tavoitteena on edelleen kehittää toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan saada lisää aktii-

visia toimijoita. Tämä luo pohjan sille, että voimme saada lisää jäseniä eri jaostoihin harrastamaan 

seuramme tarjoamia eri lajeja. Mitään estettä ei ole sille, että tarvittaessa perustetaan uusi jaosto, 

edellyttäen, että sille löytyy vastuullinen vetäjä. 

 

Seuramme keskeisenä tehtävänä on innostaa ja palvella jäsenistöämme tarjoamalla eettisiin arvoihin 

pohjautuvia monipuolisia ja hinnaltaan kohtuullista liikuntaa. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa 

tasa-arvon, kasvatuksellisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden 

tärkeyttä. 

Näitä pääperiaatteita noudattaen seuramme jaostot ja muut toimihenkilöt toteuttavat liikunnallisen 

ja muun toimintansa. 

 

Koripallo 

 

Koripallojaoston valinnat 

  

 Koripallojaoston päätöksentekoa on vahvistettava vuoden 2012 aikana. Jaoston toimin-

taan on saatava mukaan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään seuran koripal-

lotoimintaa koripallotoiminnasta laaditun laatukäsikirjan suuntaiseksi. 

  

 Koripallojaoston tehtävien jakaminen 

 

Koripallotoiminnan ylläpitoon on saatava lisää innostuneita henkilöitä. Erityisesti on 

saatava mukaan niitä henkilöitä jotka eivät ole sidoksissa eri joukkueiden tehtävissä. 

Tehtävistä on laadittava lista ja jaettava tehtävät näille henkilöille. Lisäksi on tärkeää 

saada vihdoin vastuuhenkilöt eri ikäluokkien valmennuspäälliköiksi. Jako voisi olla 

esim. alle kouluikäiset, minikoreihin pelaavat, C-, B- ja A-juniorit sekä aikuisjoukkueet. 

Valmennuspäällikkönimen sijaan voisi käyttää jotain muutakin nimeä. 

  

 

Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset 

 

 Valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamisia on tehostettava. Vuoden 2012 aikana valmen-

tajien on kokoonnuttava 2-3 kertaa puimaan yhteisiä valmennuksellisia asioita. Tämä 

voidaan tehdä mm. siten, että nuorempien ikäluokkien valmentajat kokoontuvat omaan 

palaveriin ja vanhempien ikäluokkien valmentajat omaan palaveriin.  

 

Leirit 

 

 Kauden aikana järjestetään kaksi lasten päiväleiriä. Myös yhteistä urheiluopistotason la-

jileirin pitämistä syksyllä 2012 on harkittava.  

 

Kilpailutoiminta 

 

 Pääsääntöisesti joukkueemme osallistuu alueelliseen kilpailutoimintaan Koripalloliiton 

sarjoissa. Myös TUL.n sarjatoimintaan osallistutaan, mikäli sellaista järjestetään.  Mikäli 



jollakin joukkueella katsotaan olevan mahdollisuuksia menestyä myös valtakunnallisissa 

sarjoissa, voi joukkue harkita osallistumistaan myös näihin sarjoihin. Kuitenkin osallis-

tuminen on harkittava tarkoin ja päätöksenteossa on otettava huomioon myös pelaajien 

perheiden taloudelliset mahdollisuudet pelata valtakunnallista sarjaa. Joukkueet voivat 

osallistua myös turnauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Turnauksiin osallistumises-

sa kannattaa harkita seuran useiden joukkueiden osallistumista samoihin turnauksiin. 

 

Kotiotteluihin isoihin koreihin pelaavat joukkueet käyttävät pääsääntöisesti Mäkelänrin-

teen palloiluhallin sunnuntaivuoroja. Tällöin pyritään ko. sunnuntaivuoroista muodosta-

maan Pakilan Visan seurahenkeä kasvattava yhteinen tapahtuma, jossa joukkueiden pe-

laajat ja vanhemmat voivat seurata toisten joukkueiden pelejä.  

 

Uusien joukkueiden perustaminen 

 

 Syksyllä 2012 on perustettava joukkueet 2006 syntyneille tytöille ja 2006 syntyneille po-

jille. Joukkueisiin olisi hyvä saada valmentajaksi aikuinen tai vanhempi juniori, jolla oli-

si apunaan nuorempi seuramme junioripelaaja. Niihin jo olemassa oleviin joukkueisiin, 

joissa pelaajamäärä on alle 10, pyritään erityismainonnalla saamaan mukaan uusia pelaa-

jia. 

 

Syksyllä jatketaan edelleen suosittuja tenava- ja palloiluliikkareita. Näihin ryhmiin pyri-

tään saamaan nuorten ohjaajien lisäksi myös aikuisia ohjaajiksi. On myös tehostettava 

palloiluliikkareista kouluikään siirtyvien lasten jatkamista seuran koripallon nuoremmis-

sa ikäluokissa. 

 

Tiedotus 

 

 Koripallotoiminnan tiedottamiskanavana käytetään seuran Internet sivuja ja sähköpostia. 

Lisäksi kauden alussa jaetaan toimintamainoksia kauppojen, koulujen ja liikuntatilojen 

ilmoitustauluille. Samoja paikkoja käytetään myös päiväleirien mainonnassa. Syksyllä 

2012 pyritään järjestämään myös koulukäyntejä (koripallon näytetunteja) seuramme ko-

ripallotoiminnan esilletuomiseksi. Joukkueille suositellaan käyttävän joukkuekohtaista 

Google-kalenteria. Linkki joukkueen kalenteriin laitetaan joukkueen nettisivulle. 

 

Salibandy 

Salibandyn tavoitteena on vakiinnuttaa pelaajille hyvä ja toimiva seuratoiminta. Seuratoimintaa 

kehitetään kehittämällä joukkueiden valmennustoimintaa ja takaamalla toimiva taustaorganisaatio. 

Tarkoituksena on taata joukkueille riittävät ja haastavat sarjatasot joukkueen ja pelaajien tahdon 

mukaisesti. Pyritään tarjoamaan jokaiselle mahdollisuus harrastaa seurassamme salibandya.  

 

Yleisurheilu 

Veteraanipainotteinen yleisurheilutoiminta tulee edelleen jatkumaan aktiivisena runsaan urheilija-

joukkomme piirissä. Kauden tärkeimpiä kilpailuja tulee olemaan veteraanien SM-kilpailut, jossa 

pyrimme nostamaan veteraanimaljapisteidemme määrää viime vuodesta. 

Toiminnassa tullaan kuitenkin panostamaan myös aktiiviseen nuorisotoimintaan. Vuonna 2007 aloi-

tettua yleisurheilukoulutoiminta jatkuu myös tulevana vuonna. YU-jaosto järjestää toukokuussa 

myös jo perinteiset lasten maastojuoksukilpailut. 

 

Muu toiminta 



Muiden lajien puitteissa toiminta jatkuu suunnilleen samaan malliin kuin aikaisemminkin. Kunto- ja 

hyötyliikunnan määrää pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. Jatketaan syksyllä 2011 aloitettua 

kuntolentopallotoimintaa. Sulkapallotoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osaksi seuran säännöllis-

tä urheilutoimintaa. Eläkeläisveteraanien kuntopyöräilyryhmä aloittaa pyöräilylenkkinsä keväällä 

pyöräteiden vapauduttua lumi- ja jääpeitteistään. 

 

Talous 

Talouden osalta menot suhteutetaan tuloihin niin, että ne pysyvät tasapainossa. 

Menot muodostuvat pääasiassa salivuokrista. Tulopuolella on jäseniltä kerättävät jäsenmaksut ja 

kaupunginavustukset. Jokainen jaosto vastaa kuitenkin omista kuluistaan ja rakentaa toimintansa 

sille pohjalle. 

Osa- tai kokopäivätoimiselle seuran toimintaa kehittävälle ja valmennukseen osallistuvalle henkilöl-

le olisi myös tarvetta jos siihen saadaan kustannukset kattava rahoitus järjestettyä. 

Talousjaosto tulee kontrolloimaan talouden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa asian vaatimiin toimen-

piteisiin. 

Jäsenrekisterin uusiminen nykytarpeita vastaavaksi aloitetaan 2012 alussa. Tämän lisäksi rekiste-

riseloste tulee laatia vuoden 2012 aikana. 

 

Tiedotustoiminta 

Internetissä olevia seuramme kotisivuja kehitetään edelleen. Näin varsinkin sivujen ulkopuoliset 

käyttäjät saavat mahdollisimman monipuolisen kuvan seuramme toiminnasta. Hyvin toimitettujen 

sivujen avulla on mahdollista saada uusia jäseniä ja toimijoita seuraamme. 
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