
TOIMINTASUUNNITELMA 
KAUDELLE 2022-2023
RAUMA BASKET ry



VISIO

▶Olemme Satakunnan suurin koripalloseura 
harrastajamäärällä mitattuna. Meillä on 
joukkue jokaisessa juniorien ikäluokassa sekä 
tytöillä että pojilla. Mahdollistamme myös 
aikuisten kuntokoripallon.

▶Pelaajat pääsevät pelaamaan oikealla ikä- ja 
taitotasolla. 

▶Olemme yhtenäinen seura, jossa jokainen 
toimii samojen toimintaperiaatteiden mukaan. 

▶Toimimme jatkossakin junioreiden 
kasvattajaseurana. 



JUNIORITOIMINNAN 
TAVOITTEET

▶Tavoitteenamme on tehdä mahdollisimman 
korkealaatuista juniorityötä, missä kaikki 
osallistujat otetaan huomioon ja kaikki 
pääsevät pelaamaan oman tasonsa mukaisesti 
harraste- tai kilpasarjoissa.

▶Päätavoitteenamme ei ole saavuttaa voittoja 
ja kultamitaleja ns. “hinnalla millä hyvänsä”. 
Päätavoite on kasvattaa fiksuja urheilijoita ja 
kunnon kansalaisia.



JÄSENET JA 
LISENSSIPELAAJAT

▶Jäsenmäärässä tavoittelemme 10%:n kasvua 
kaudella 2022-23 

▶Lisenssipelaajien määrässä tavoittelemme 
+5% kasvua.

▶Jäsenmäärä on kaudella 2021-22 ollut 238 
jäsentä, joista 155 on ollut pelaajalisenssi.



ET OLE YKSIN!

▶Kaikille koripallosta kiinnostuneilla 
pyritään tarjoamaan 
harrastusmahdollisuus ikään, sukupuoleen 
ja taitotasoon katsomatta.

▶Hyvän korisilmapiirin keskiössä on, että 
koripallotoimintaan jokainen on 
tervetullut omana itsenään ja kokee 
olonsa turvalliseksi.

▶Epäasialliseen käytökseen puututaan.

▶Rauma Basket sitoutuu Et ole yksin -
palvelun toimintmalliin: 
https://www.etoleyksin.fi/



JOUKKUEET KAUDELLA 
2022-2023

Koripallokoulu Mikrotytöt Mikropojat Minitytöt Minipojat U14-tytöt

U14-pojat U16-tytöt U16-pojat U19-tytöt U19-pojat Aikuisten 
kuntokoris



ORGANISOITUMINEN

Kaudella 2022-23 seuraa johtaa johtoryhmä. 
Johtoryhmän kokoonpanoon kuuluu 
kaksivuotinen puheenjohtaja ja kahdeksan 
jäsentä.

Valmentajat ja joukkueenjohtajat vastaavat 
joukkuiden arjen pyörittämisestä johtoryhmän 
ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia auttamaan 
tapahtumien ja leirien järjestämisessä



SEURAYHTEISTYÖ

Jatketaan neuvotteluja seurayhteistyöstä 
lähialueen seurojen kanssa. Tavoitteena on 
varmistaa mahdollisuus ikäluokittain harrastaa tai 
kilpailla oman ikäluokan sarjoissa. 
Seuraverkoston kanssa järjestetään yhteisiä 
tilaisuuksia: leirejä, valmentajakoulutuksia jne.



VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tavoite on 18 000€ 

Kehitetään sponsoroinnista vahvemmin 
kumppanuutta kuin pelkkää mainostamista 

Seuran varainhankinta koostuu 
yhteistyösopimuksista, myyntikampanjoista, 
talkoista sekä avustuksista. 



SEURAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT

Jäsenten omat 
tapahtumat. Mm. 
kauden avajaiset, 

kauden 
päätösjuhlat, 

seuratoimijoiden 
illat. 

Seuran 
järjestämät 

tapahtumat. Mm. 
Katukoristurnaus, 

Pirkka Street 
Basket kiertue

Koripalloleirit 
koulujen loma-

aikoina aina 
mikroista U19-

ikäisiin. 



PIDETÄÄN 
HUOLTA 

PELAAJISTA/ 
JOUKKUEISTA

▶ Laaditaan valmennukselle työkalu, ajatuksella 
“pelaajapolku”. Materiaalia hallinnoi 
juniorivalmennuspäällikkö.

▶ Kannustetaan ja tuetaan pelaajia lähtemään 
yläkoulu- ja AllStars-leirityksiin.

▶ Sovitaan menettelyt DropOutien tavoittamiseksi, 
ns. lähtökysely.

▶ Laaditaan markkinointisuunnitelma uusien 
pelaajien tavoittamiseen pienryhmätyönä.

▶ Tuetaan pelaajien pyrkimyksiä eteenpäin 
koripallouralla, avoimessa yhteistyössä pelaajan 
perheen kanssa.



PIDETÄÄN HUOLTA 
VAPAAEHTOISISTA

▶Yhteisiä tilaisuuksia seuratoimijoille.

▶Koulutuksia kaikille: valmentajat, jojot, muut seuratoimijat.

▶Best Practices toimijoiden käytännöistä jakoon.

▶Valmentajasopimukset, jojo-sopimukset.

▶Rikostaustaote lasten kanssa työskenteleville.



BUDJETTI



TALOUSARVIO 
KAUDELLE 2022-2023

TULOT ARVIOITU
Kausimaksut 62000,00
Varainhankinta 20500,00
Avustukset ja muut tulot 22050,00
Tulot Yhteensä 104550
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT ARVIOITU
Vakuutukset -350,00
Suomen koripalloliitto -5500,00
Salimaksut -32000,00
Varusteet -8400,00
Tuomarimaksut -13500,00
Muut vars. Toiminnan kulut -10300,00
Muut kulut -15000,00
Varainhankinnan kulut -7600,00
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -92650,00
HENKILÖSTÖKULUT ARVIOITU
Valmentajapalkkiot -18000,00
Muut henkilöstökulut -1400,00
Koulutukset -5000,00
Henkilöstökulut yhteensä -24400
TOIMINNAN TULOS -12500



JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksu 10 € 

Kannatusmaksu 30 €



KAUSIMAKSUT

Koriskoulu 50

Mikrot 300

Minit 360

U14 480

U16 520

U19 580

Aikuiset 360

Kuntokoris 80-200 € riippuen, 
pelaako joukkue 
sarjaa

* Valtakkunnalliset sarjat +n. 100-200 euroa


