
Toimintasuunnitelma 2016 - 2017 
  
1. Yleistavoite 
  

Seura tarjoaa jäsenilleen koripallon harrastusmahdollisuuksia sekä kilpa- että harrastekoripallon parissa. Kori-80 
haluaa olla positiivinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut, Keski-Uudellamaalla toimiva koripalloseura ja se 
pyrkii yhteistyöhön lähialueen muiden urheiluseurojen, muiden suomalaisten koripalloseurojen sekä 
Koripalloliiton kanssa. Seura haluaa aktiivisesti edistää sekä paikallista että suomalaista koripallokulttuuria. 

Seura jatkaa keskustelua lähialueiden koripalloseurojen kanssa mahdollisesta yhteistoiminnasta aikuisten ja 
vanhimpien juniori-ikäluokkien kilpaurheilutoiminnan osalta. 

2. Toiminnan keskeiset haasteet 
  

Taloudellinen tilanne on parempi kuin vuosiin. Tilanne on saatu vakaaksi, mutta käytännössä kaikki tulo menee 
toiminnan perustoimintojen pyörittämiseen. Joukkueet kantavat edelleen vastuun omista kuluistaan poislukien 
salivuokrat sekä valmennuksen ja joukkueenjohdon muodollinen, kaikille sama korvaus. Taloustilanne ei salli 
edelleenkään investointeja eikä muita muutoksia. 

Seuran taloudellisen tilanteen sekä toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän mukaan seuran johtokunta 
tekee päätöksen mm. siitä millä sarjatasoilla edustusjoukkueillamme on edellytykset toimia. 

3. Kilpailutoiminta 
  

Seuran joukkueiden tavoitteena on pelata valtakunnallisissa kilpasarjoissa. 

Aikuisten alueellisissa sarjoissa pelaavat joukkueet toimivat kehitysalustana junioreille. 

4. Junioritoiminta 
  

Kori-80:n tavoitteena on tarjota Keski-Uudenmaan lapsille ja nuorille ikäluokkajoukkueet kaikissa ikäluokissa. 
Seura jatkaa edelleen koripallo- ja kerhotoimintaa ja on tärkeää varmistaa, että koripallokoululaiset ohjataan 
aloittaviin juniorijoukkueisiin jopa kesken kauden. 

5. Seuratoiminta 
  

Seuratoiminnan päätavoite on seuran joukkueiden välisen yhteistyön ja yhteishengen kohottaminen sekä 
toimintaan osallistumisen raja-aitojen madaltaminen. Seura pyrkii edistämään koripallokulttuuria lisäämällä 
näkyvyyttään toiminta-alueellaan Keski-Uudellamaalla paikallislehden ja erilaisten tapahtumien avulla. 

Seura jatkaa aktiivisesti uusien seuratoimijoiden etsimistä ja pyrkii edesauttamaan vastuiden tasaisempaa 
jakautumista. Tarkastelemme seuran edellytyksiä toiminnanjohtajan palkkaukseen. 

Maksut ovat kolmiportaiset: 

• jäsenmaksu 
• kausimaksu 
• joukkuekohtainen toimintamaksu 

Valmentajien ja joukkueiden vastuuhenkilöiden seurakorvaukset pidetään 
edelleen                yhdenmukaisina.           

Vastuuhenkilöiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset kaudelle 2016-2017. 

Seura järjestää olosuhteiden niin salliessa muun muassa Sherwood-turnauksen ja kesäleiritoimintaa sekä 
osallistuu erilaisiin kaupungin tai koulujen järjestämiin tapahtumiin esitelläkseen toimintaansa. 

6. Taloudelliset tavoitteet 
  

Tavoitteena on, että tilikauden 1.6.2016 -31.5.2017 aikana talous pysyy vakaana. 

Kaupunki tulee muuttamaan salivuokrarytmiään kuukausitasolle, joka omalta osaltaan asettaa haasteita 
laskutusrytmiin tasaisen tulon saavuttamiseksi. On myös melko todennäköistä, että Koripalloliiton maksut tulevat 
nousemaan tulevien suurtapahtumien vuoksi. 



Tavoitteena on pitää kausimaksut edelleen kohtuullisina sekä tasapäistää ikäluokkien kausimaksut 
mahdollisuuksien mukaan. 

Seura ei ota toimintansa rahoittamiseksi lainaa. 

  

Keravalla 31.3.2016 

  

Johtokunta 

	


