Toimintasuunnitelma 2017 - 2018
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 kehittää ja etsii uusia yhteistyömuotoja lähialueiden koripalloseurojen kanssa aikuisten ja vanhimpien junioriikäluokkien kilpaurheilutoiminnan osalta.

2. Toiminnan keskeiset haasteet
Valmentajien ja seuratoimijoiden lukumäärä on joukkueisiin nähden liian pieni. Laadukkaiden salien määrä on rajallinen
lähialueilla ja kaupungin salivuokrat kalliita verrattuna vieruskuntiin. Seuralla ei ole mahdollisuutta palkata valmentajia ja
valmennuskulut joudutaan laskuttamaan joukkueilta.
Liiton päätökset aiheuttavat haasteita (korikorkeuskokeilut, turnausmuotoinen pelimuoto). EM-kisojen kustannukset
valuvat luultavasti seuroille.
Seuran taloudellisen tilanteen sekä toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän mukaan seuran johtokunta joutuu
tekemään joukkueiden yhdistämispäätöksiä, jotka eivät aina palvele kaikkia ikäluokkia. Johtokunta tekee myös
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 tärkein tavoite on löytää uusia, aktiivisia seuratoimijoita mm. kouluttamalla uusia valmentajia ja näin
lisätä omaa valmennusvoimaa. Myös toiminnassa jo mukana olevien tukemiseen ja lisäkouluttamiseen tulee kiinnittää
huomiota.
Maksut ovat kolmiportaiset:

•
•
•

jäsenmaksu
kausimaksu
joukkuekohtainen toimintamaksu
Valmentajien ja joukkueiden vastuuhenkilöiden seurakorvaukset pidetään edelleen yhdenmukaisina.
Vastuuhenkilöiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset kaudelle 2017-2018.
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 1.6.2017 -31.5.2018 aikana talous pysyy vakaana.
Kaupungin mahdollistamaa salivuorojen peruutusta on hyödynnettävä paremmin kustannusteknisistä syistä.
On myös melko todennäköistä, että Koripalloliiton maksut tulevat nousemaan tulevien suurtapahtumien vuoksi. Tähän
tulee varautua investointeja mietittäessä.
Tavoitteena on pitää muutospaineista huolimatta kausimaksut kohtuullisina. Joukkueiden välinen yhdenvertaisuus tulee
säilyttää.
Seuran talousasioiden hoito on mietittävä uudelleen talousvastaavien siirtyessä toiminnasta sivuun 31.5.2017.
Seura ei ota toimintansa rahoittamiseksi lainaa.
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