Tervetuloa Lahti Basketball Junioreihin
Lahti Basketball Juniorit ry on vuonna 2012 perustettu juniori- ja harrastekoripalloseura. Seurassa on
koripallo-/harrastustoimintaa kaksivuotiaista lapsista aikuisten harrastejoukkueisiin. Tyttöjen kilparyhmät
perustettiin seuraan kesäkuun 2019 alusta alkaen, eli jatkossa myös tyttöjen toiminta kehittyy seurassa!
Seuran tärkeimpänä toiminta-ajatuksena on tarjota eri-ikäisille junioreille mahdollisuus harrastaa koripalloa
jokaiselle itselleen sopivalla tasolla. Mukana on useita harrastustoimintaan ja kilpaurheiluun tähtääviä
ryhmiä. Kilparyhmien pelaajilla on mahdollisuus tavoitella kansainvälistä huippu-urheilijan uraa.
Lahti Basketball Junioreissa on ikäluokkajoukkueet U19- junioreista (16–18- vuotiaat) U8-7-junioreihin (6–7vuotiaat) asti, Joukkueissa on useita valmentajia sekä taustahenkilöitä (joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat,
kuljetusvastaavat, kioskivastaavat jne.). Lisäksi seuralla on aikuisten harrastekorisryhmiä, Unifiedkorisryhmä, Pyörätuolikorisryhmä ja alle kouluikäisten lasten vanhempi-lapsi – ryhmiä.
Lahti Basketball Junioreiden strategisesta johtamisesta vastaa seuran hallitus. Toiminnanjohtaja vastaa
seuran operatiivisesta johtamisesta. Pääosa Lahti Basketball Junioreiden toiminnasta tapahtuu joukkueissa.
Joukkueilla on valmentajat sekä omia vastuuhenkilöitä. Tarkemmat tiedot näistä löytyvät seuran wwwsivuilta joukkueen omalta sivustolta (www.lbj.fi).

Yhteystietoja
Seuran toimisto sijaitsee Suurhallilla, Areenan puoleisessa päädyssä. Jos sinulla on toimistolle asiaa,
kannattaa puhelimitse etukäteen varmistaa, että joku on paikalla. Toimistolla työskentelee tällä hetkellä
neljäpäiväistä työviikkoa Sirpa, joka auttaa esim. kausimaksu- ja laskutusasioissa.
Lahti Basketball Juniorit ry
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti

Puhelin 045 270 5255
Sähköpostisosoite toimisto@lbj.fi
Y-tunnus 2496687-0

Toiminnanjohtaja

Jimi Koskinen / 044 275 6767 / jimi.koskinen@lbj.fi

Valmennuspäällikkö

Pekka Setälä / 040 841 6924 / pekka.setala@lbj.fi

Minivastaava / AKL-vastaava

Emmi Ruokonen / 050 084 2962 / emmi.ruokonen@lbj.fi

Päävalmentajat ja apuvalmentajat

Seuran joukkueiden päävalmentajat sekä muu valmennusstaffi
löytyy joukkueiden omilta sivuilta seuran nettisivuilla:
www.lbj.fi/joukkueet ja www.lbj.fi/harraste

Seuran hallitus kaudella 2021–2022

Pekka Snåre (puheenjohtaja)
Petri Hyvönen
Maija Hyppölä
Tom Gustafsson
Tommi Sneck
Vesa Taitto
Hanna-Mari Sallinen
Tomi Tura

Joukkueiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät seuran www-sivuilta www.lbj.fi/joukkueet.

Maksut
Lahti Basketball Juniorit ry:n kevätkokouksen vahvistamat jäsen- ja kausimaksut joukkueittain
toimintakaudelle 2021–2022

Jäsenmaksut
•

täysi-ikäinen 30 eur/vuosi (täysi-ikäiseksi lasketaan ne, jotka ovat täyttäneet 18-vuotta
toimintakauden alkaessa 1.6.2019)
• alaikäinen 20 eur/vuosi
• perhejäsenyys 60 euroa / kausi / ruokakunta
• kannattajajäsenmaksu 100 euroa / kausi
Kausimaksut
Ajantasaiset kausimaksut löydät osoitteesta: https://www.lbj.fi/seura/kausimaksut/
Samalta sivulta löydät myös laskutukseen liittyvät tiedot ym. (lopettaminen, loukkaantuminen,
maksamattomien laskujen perintä ym.).

Vanhempien rooli joukkueessa ja seurassa
Kannusta, kuljeta, kustanna – tämä sanakolmikko liittyy harrastukseen kuin harrastukseen, niin myös
koripalloon. Koripallo on joukkuelaji ja tärkeän osan joukkuetta muodostavat myös vanhemmat. Kukin
vanhempi on mukana mahdollisuuksiensa mukaan mutta lämpimästi toivomme, jokaisen vanhemman
olevan aktiivinen lapsensa joukkueen ja seuran toiminnassa. Yhteisen toiminnan kautta saamme kaikki
yhteisiä unohtumattomia hetkiä lapsen ja muiden vanhempien kanssa.
Tyypillisimpiä vanhemman tehtäviä on lapsen kotipeleissä pelitilan järjestäminen peliä varten ja
siivoaminen pelin jälkeen sekä toimitsija- ja buffet-tehtävät pelissä. Vanhempien keskuudesta valitaan myös
joukkueelle vastuuhenkilöt, kuten joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, buffet-vastaava, kyytivastaava jne.
Työtä jakamalla varmistamme, ettei kenellekään tule liian suurta tehtävää hoitaakseen. Ehkä kuitenkin
tärkeintä on luoda ja säilyttää vanhempien kesken hyvä joukkuehenki.
Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen käytännön asioista yhteistyössä valmentajien kanssa. Hän toimii
yhteyshenkilönä omaan seuraan, koripalloliittoon ja muihin seuroihin. Jokainen joukkueenjohtaja sopii
joukkueensa valmentajien kanssa tarkemman työjaon.
Rahastonhoitaja hoitaa joukkueen maksuliikennettä, kuten turnausmaksut, talkoorahat, buffet-rahat jne.
Buffet-vastaava hoitaa joukkueen kotipeleihin buffetin, jossa myytävänä suolaista ja makeaa, kahvia ja
teetä. Tarkoituksena ei ole, että hän on itse aina leipomassa ja myymässä, vaan hän koordinoi näitä
tehtäviä. Buffetin tuotoilla joukkue voi kustantaa esim. bussin vieraspeleihin tai maksaa osan
turnausmaksuista.
Oman joukkueen toiminnan lisäksi seuralla on yhteistä toimintaa ja talkootyötä. Suurin vuosittainen
ponnistus on pääsiäisen aikaan järjestettävä Easter Tournament. Turnauksen tuotoilla on erittäin suuri
merkitys seuran taloudessa, joka vaikuttaa suoraan kausimaksujen suuruuteen. Turnausta ei järjestetä
ilman vanhempien talkootyötä. Vuosittain vanhemmat ovatkin olleet upeasti järjestelyissä mukana, ja
samalla saaneet itsekin uusia kokemuksia. Erilaisia turnaustehtäviä on runsaasti, jokaiselle löytyy jokin
itselle sopiva tehtävä. Easter Tournamentin lisäksi seuralla on muitakin talkootöitä. Työn määrästä ei
kannata kuitenkaan säikähtää vaan määrä on kohtuullinen ja talkootyötä tehdään yhdessä muiden
vanhempien kanssa.
Seura järjestää vuosittain syys- ja kevätkokoukseen, jotka ovat loistava paikka kuulla tarkemmin seuran
toiminnasta ja myös olla mukana vaikuttamassa seuran toimintaan ja kehittämiseen. Kokouksista
tiedotetaan seuran www-sivuilla www.lbj.fi.
Seuran viestintäkanavat ovat pääsääntöisesti seuran www-sivut ja sähköposti (MyClub). Kukin joukkue sopii
keskenään mitkä ovat yksittäisen joukkueen viestintäkanavat, usein ne ovat joukkueen sivut seuran wwwsivuilla ja sähköposti.

Harjoittelu
Jokaisella joukkueella on omat harjoitusvuorot. Tiedot niistä löytyvät joukkueiden sivuilta osoitteessa
www.lbj.fi/joukkueet
Voit käydä kaikissa harjoituksissa tai vain osassa niitä. Joukkueurheilussa sitoutuminen on kuitenkin
tärkeää, sillä joukkue tarvitsee jokaista.

Harjoitusvarustus
Harjoituksissa jokaisella on oltava sisäliikuntavarusteet: sisäpelikengät, shortsit/verkkarit ja t-paita sekä
oma juomapullo. Oma pallo kannattaa myös olla mukana.

Pelaaminen
Joukkueet osallistuvat Suomen Koripalloliiton alaiseen sarjatoimintaan. Jos joukkueen pelaajamäärä on
suuri, sarjassa voidaan pelata useampana joukkueena. Tavoite on saada kaikille pelaajille riittävä määrä
oikeantasoisia otteluita kehityksen takaamiseksi. Koripallon kilpailukausi kestää lokakuusta maaliskuuhun.
Tällöin otteluita on ikäluokan mukaan 1–4 krt/kk.
Sarjaotteluiden lisäksi joukkue voi osallistua myös turnauksiin ja leireille. Näistä sovitaan yhdessä joukkueen
vanhempainilloissa kauden alussa.

Peliasut
U19-U13 ikäluokkajoukkueet hankkivat itse peliasut seuran mallin mukaan. Peliasut kustannetaan itse
mutta voi hankkia sponsoreita, jolloin peliasun kustannus pienenee huomattavasti. Peliasua saa käyttää
vain Lahti Basketball Junioreiden otteluissa - ei koulussa, harjoituksissa tai muutoin vapaa-aikana.
U12- ikäluokat ja nuoremmat saavat peliasut seuralta lainaan. Peliasujen vuokra sisältyy kausimaksuun
U12-ikäluokalla ja sitä nuoremmilla. Rikotusta tai hävitetystä peliasusta joutuu maksamaan 70 € korvauksen
seuralle.

Pelaajalisenssi ja vakuutukset
Pelaajan on maksettava Suomen Koripalloliiton pelaajalisenssi ennen ensimmäistä sarjaottelua. Lisenssi
sisältää pelioikeuden. Lisenssikausi on 1.7.–30.6. Koripalloliiton peleissä pelaaville myös urheiluvakuutus on
pakollinen. Jos oma vapaa-ajan vakuutus ei kata pelejä, voi vakuutuksen hankkia lisenssin kanssa. Lisenssi ja
vakuutus ostetaan Suomen Koripalloliiton nettisivujen kautta.
Lisenssin ostamisen yhteydessä on mahdollista ostaa pelaajalle urheiluvakuutus. Jokaisella pelaajalla on
oltava voimassa oleva urheiluvakuutus. Pelaaja vastaa itse omasta vakuutusturvastaan.
Lahti Basketball Junioreilla on toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
kaikille seuran piirissä toimiville vapaaehtoisille.

MyClub
Kun pelaaja liittyy seuraan, hänet lisätään MyClubiin ja lähettää hänelle MyClubin kirjautumisohjeet.
MyClub-ohjelmassa ylläpidetään seuran jäsenrekisteriä, joten on tärkeää, että jokainen pitää omat tietonsa
ajan tasalla. MyClubin kautta tapahtuu myös iso osa viestinnästä sekä kausimaksujen laskutus.

Lisätiedot
Jos sinulla on kysymyksiä, ole ensisijaisesti yhteydessä joukkueenjohtajaasi tai valmentajaasi. Voit ottaa
yhteyttä myös seuran toiminnanjohtajaan tai hallitukseen.

Tervetuloa Lahti Basketball Junioreihin!

