BLUES VOLLEY ry.
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020 – 2021
Blues Volley ry. on perustettu v.1993. Seuran kotipaikka on Järvenpää. lajina on lentopallo, sivulajina beach
volley. Toiminnan painopiste on lentopalloilun junioritoiminnassa. Blues Volley on Suomen Lentopalloliitto ry.n
sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.n (ESLU) jäsen. Tähtiseura, aiemmin Sinettiseura, Blues Volley on ollut
vuodesta 2003. Jäseniä seurassa tulee toimikaudella olemaan noin 180, joista lähes 100 ovat lisenssipelaajia.
Keväällä koronatilanteen takia siirtynyt valintakokous pidetään syksyn vuosikokouksen yhteydessä.
Päättyneen kauden 2019-2020 hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Partti, jäseninä (2-vuotinen kausi jatkuu)
toimivat Minna Saarinen (nuoriso-asiat), Jari Hussa (webmaster) sekä Tero Mäkinen (Masters-toiminta).
Kaksivuotinen toimikausi päättyy; Kari Haapasalo (varapuheenjohtaja ja talousvastaava), Juhani Tuominen
(valmennuskoordinaattori) sekä Niina Kääriäinen.
Sääntömuutoksen myötä on mahdollisuus nostaa hallituksen jäsenten määrää kahdeksaan jäseneen.
Seuran hallitus kokoontuu kuukausittain. Muut tehtävät; rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri Hannele Tuominen,
kirjanpitäjä Jukka Helander, toiminnantarkastajat Markku Hagelin sekä Leo Lauramaa.
TAVOITTEET
•
Seuratoiminnan ja valmennuksen tavoite on tarjota jäsenistölle laadukas urheiluharrastus, joka mahdollistaa
kehittymisen harrastajien edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti sekä tukee urheilullisia elämäntapoja.
•
Tuetaan lajissa kehittyneimpien juniorien urheilijanpolkua nuorten alue- ja maajoukkueisiin sekä
kilpailullisiin aikuisjoukkueisiin tarjoamalla resurssien mukaisesti monipuolista valmennusta. Tämän
toteuttamiseksi tehdään myös yhteistyötä aluevalmennuksen sekä alueen muiden lajiseurojen kanssa.
•
Pidetään valmennuskustannukset kohtuullisina.
•
Järjestetään yhteistilaisuuksia jäsenistölle sekä valmentajakerhon kokoontumisia valmennustoiminnan,
seurayhteistyön, seurahengen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.
Toimikaudelle 2020 – 2021 on asetettu seuraavat keskeiset tehtävä- ja kehittämisalueet:
1. Miniryhmien valmennus- ja joukkuetoimintojen kehittäminen
2. Minitoimintaan luodaan edelleen jatkuvuutta käynnistämällä uusi 1.-3. luokkalaisten (7-10v.) peliryhmä.
3. Uusien valmentajien rekrytoiminen sekä kouluttaminen
4. Kotisivujen uudistaminen
A) TOIMINTARYHMÄT
Lentopalloliiton SM -sarjoihin ja liiton alaisen Etelä-Suomen Lentopalloalueen (ESLA) sarjatoimintoihin osallistuu
seitsemän juniorijoukkuetta. Nuorista junioreistamme koostuva joukkue osallistuu juniorisarjojen lisäksi myös
naisten 2-sarjaan. Mastereitten M55, M60 ja M65 SM-sarjojen toteutuminen keväällä on avoinna.
Eteläisen alueen Viking Line Cup -turnauksiin on suunniteltu osallistuvan kaksi miesten joukkuetta.
Miesten master-joukkueissa tehdään yhteistyötä Järvenpään Lentopallokerhon kanssa.
JUNIORIJOUKKUEET
Juniorijoukkueissa toimii säännöllisesti noin 20 valmentajaa ja apuvalmentajaa. Mahdollistetaan ja kannustetaan
valmentajia kouluttautumiseen joukkueiden tarpeiden mukaisesti. Isoista valmennusryhmistä muodostetaan
tarvittaessa usea joukkue pelaajien taitotaso ja tavoitteet huomioiden. Uudet juniorit sijoitetaan ikäluokkajoukkueisiin tai mahdollisesti käynnistettävään aloitusryhmään. Juniorijoukkueille järjestetään seuraleiri syksyllä
Pajulahdessa.

Muodostettavat valmennusryhmät
Tyttöjuniorit
•
A/B--tytöt 2002-2006
C-tytöt 2004-2007 Black

•

• D-tytöt 2007-2008

•

•

•

Jennika Oikarinen, Saga Solonen, Rasmus Määttä, Virpi Maljanen,
jojot Pasi Ihamäki ja. Katja Knuuttila
Saija Havulinna, Julie Kervinen, Heidi Patrikainen, Tekla Hujala,
Lotta Vienonen

osallistutaan sarjoihin: sekasarja

3 vs 3, Saija Havulinna ja Elina Salminen.
Tytöt 3 vs. 3, Heidi Patrikainen ja Julie Kervinen
Tytöt 6 vs. 6, avoin

E-tytöt 2009-2010

Tiikerisarja; Heikki Allanko

• F-tytöt 2011-2012

•

Juhani Tuominen, Harri Oikarinen, Kalle Suomela, jojo Jari Hujala

ilmoittautuminen 12.10, tilanne auki: Heidi Patrikainen, Tekla Hujala,
Julie Kervinen

Poikajuniorit
D/E/F-pojat; 2007 -2012

Jussi Tuominen

Aloittavien ryhmä

Pääsääntöisesti uudet harrastajat ohjataan ikäluokkajoukkueisiin

AIKUISJOUKKUEET
Aikuisjoukkueet muodostetaan harrastuksen tavoitteiden ja ikäluokkien mukaisesti.
• Naiset 2- sarja
Juhani Tuominen, Harri Oikarinen, jojo Minna Saarinen
• Miehet 55 SM
yhteyshenkilöt Jukka Lång
• Miehet 60 SM
yhteyshenkilö Reima Virtanen
• Miehet 65 SM
yhteyshenkilö Tero Mäkinen
• Miehet Viking Line cup joukkueet
yhteyshenkilöt Reima Virtanen, Tero Mäkinen, Jukka Lång
• Naiset VLC
yhteyshenkilö Virpi Maljanen
• BV Leidit kuntolentopalloryhmä
yhteyshenkilö Hanna Hietanoro
B ) KOULUTUS
•
Pyrimme rekrytoimaan vanhempia junioripelaajiamme, aikuisjäseniä sekä junioreitten vanhempia
valmennustoimintaan ja ohjaamaan heitä eritasoisiin soveltuviin valmentajakoulutuksiin
• Seuratoimijat osallistuvat soveltuviin ja tarvittaviin koulutuksiin
• Nuorisoerotuomarikoulutuksen järjestäminen kauden aikana
C ) KOULULENTOPALLO
•
Järvenpään ala-asteiden 2-3 luokkien sekä 4-5 luokkien
tyttö- ja poikajoukkueiden Koululentopallon 22. turnausta ei Koulutoimen päätöksellä korona tilanteen
vuoksi voida järjestää syyskaudella. Turnauksen järjestämistä keväällä harkitaan.
•
Tässä yhteydessä pyritään tarjoamaan kouluille
seuravalmentajien toteuttamia demotunteja
D ) TURNAUKSET
•
Viking Line Cup -osaturnauksen järjestäminen Järvenpäässä 9.1.2021 miesten harraste- ja
sekasarjoissa
•
Blues Volley osallistuu joukkueillaan 36:n Salossa järjestettävään 2021 Power Cupiin
E ) YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

•

Aluevalmennus
Yhteistyö aluevalmentajien kanssa ja joukkuevalmentajien osallistuminen alueen leireille
• Jäsenyydet ja edustukset
o Osallistuminen Suomen Lentopalloliitto ry:n, sen Eteläisen alueen (ESLA) alueparlamenttiin,
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) vuosikokoukseen ja muihin em. yhdistysten kokouksiin
o Minna Saarisen toimikausi ESLAn hallituksessa jatkuu
• Kaupunki, muut seurat
o Yhteistyö Järvenpään kaupungin liikuntatoimen kanssa salivuoroasioissa ja liikuntatilasuunnittelussa
o
Toteutetaan edelleen Järvenpään Lukion lentopallovalmennusta (Juhani Tuominen).
o
Sportti Järvenpään seurayhteistyö lasten ja nuorten liikunnan monipuolistamiseksi on ollut
vähäistä. Olemme mukana kokouksissa, mikäli toiminta aktivoituu (Partti)
o
Yhteistyö muiden urheiluseurojen kanssa lähinnä salivuoroasioissa
• Junioreiden vanhemmat
Junioreiden vanhempia pyritään edelleen saamaan mukaan joukkuetoiminnan taustatehtäviin mm.
Pelisääntö- ja kolmikantakeskustelujen, joukkuepalaverien ja turnausjärjestelyjen avulla.
G ) VARAINHANKINTA
• Seuralla ei ole markkinointi- / varainhankintatyöryhmää. Varainhankintaprojektit toteutetaan resurssien
mukaisesti jäsenistön ja junioreitten vanhempien kautta vastaamaan joukkueitten tarpeita.
H ) SEURAORGANISAATIO
• Seuran hallitus:
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä muodostavat seuran hallituksen, joka toteuttaa vuosikokouksen
vahvistamaa toimintalinjaa. Hallitus kokoontuu kuukausittain tehtävänään toiminnan johtaminen,
kehittämistarpeiden arviointi ja niiden toteuttaminen.
• Talous ja hallinto:
(talousvastaava, puh. johtaja, varapj., rahastonhoitaja sekä kirjanpitäjä) vastaavat seuran talouden
suunnittelusta, seurannasta sekä yleishallinnosta valmistellen mm. budjetin ja vuosiavustusanomukset.
• Valmennustoiminta / valmennuskoordinaattori:
kehittää yhteistyössä valmentajien kanssa seuran valmennustoimintaa ja sen linjauksia,
painottuen D-B - ikäluokkiin, koordinoi valmentajakoulutusta ja järjestää valmentajakerhon
kokouksia yhdessä nuorisovastaavan kanssa. Tehtävään on nimetty Juhani Tuominen
•

Nuorisovastaava:
toimii Tähtiseuratoiminnan ohjeistajana ja laatuvastaavana sekä F-D ikäluokkien toiminnan
koordinoijana. Lisäksi tehtäväalueena on Power Cup -järjestelyä. Tehtävään on nimetty Minna Saarinen

• Projektiryhmät:
Perustetaan eri kehitys- ja varainhankintaprojektien, kilpailujen ja tapahtumien tarpeiden mukaan.
Jäseniä työryhmiin kootaan hallituksen ulkopuolelta toimintapohjan laajentamiseksi.
• Tiedottaminen:
Kotisivut uudistetaan. Hallituksen jäsenet tiedottavat nimetyillä tehtäväalueillaan jäsenistölle, kotisivuille
ja lehdistölle. Joukkueet vastaavat sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisestaan kotisivuille, lehdistöön sekä
Blues Volleyn Facebook-sivuilla. Sportti Järvenpää seurayhteistyön -tiedottamisesta huolehtivat
webmaster, pj. sekä varapj.
•

Viking Line Cup:
työryhmä Reima Virtanen sekä Tero Mäkinen valmistelevat ja vastaavat turnauksen järjestelyistä
master-pelaajien kanssa.

• Koulutoiminta: seurataan korona-tilanteen rajoituksia ja mahdollisuutta järjestää turnaus keväällä 2021

• Beach volley: Järjestetään koululaisille beach volley leirejä viime kesän kokemuksia hyödyntäen.
Beach Volleyn harjoitustoiminta on joukkuekohtaista kesäharjoittelua. Seuralla ei ole resursseja beach
volley kilpailutoiminnan edistämiseen.

Järvenpäässä 14.10.2020

Mikko Partti
puheenjohtaja

Kari Haapasalo
varapuheenjohtaja
talousvastaava

Juhani Tuominen
valmennuskoordinaattori

Minna Saarinen
nuorisoasiat

Tero Mäkinen
Masters - toiminta

Jari Hussa
webmaster, tiedottaminen

