Karhulan Veikot Juniorit ry
Toimintasuunnitelma lentopallojaosto 2016-17
Toiminta- ajatus
Jaoston jäsenten toiminta-ajatuksena on lentopallotoiminnan kehittäminen siten, että se saavuttaisi
uudelleen aikaisemman tason naislentopallon kärjessä Suomessa sekä edustusjoukkueen miesten
sarjatoimintaan. Junioritoiminta on tässä keskeisessä osassa. Jaoston pyrkimyksenä on kehittää
juniorivalmennusta ja – toimintaa niin, että tulevaan edustusjoukkueeseen saataisiin ”omasta tallista”
uusia pelaajia.

Tavoitteet
Yhtenä tavoitteena on lisätä juniorivalmentajien määrää, joka mahdollistaa junioreiden määrän
lisäämisen.
Lentopallokoulun toteuttaminen vuosittain.
Lentopallotietoisuuden vieminen kouluihin erilaisten tapahtumien muodossa.
Edustusjoukkueen osalta sekä tytöissä että pojissa tavoitteena on kasvattaa omista junioreista
joukkueen runko ja luoda puitteet uudelle nousulle yläsarjoihin.
Juniorijoukkueilla osallistutaan sarjoihin ja turnauksiin ikäluokissaan.
Kestävän edustusjoukkuetoiminnan pelaajamateriaalin takaamiseksi on vuosittain oltava riittävän
pelaajamäärän omaavat juniorijoukkueet kilpailutoiminnassa E-B ikäluokissa.
F-ikäluokan pelaajat osallistuvat F-junioreiden toimintapäiviin.
Seniorijoukkueet osallistuvat sarjoihin ja turnauksiin omien halujensa mukaan..
Muina tavoitteina pidetään kuntolentopallotoiminnan järjestämistä seuratoimintaan osallistuville,
mahdollisesti muillekin halukkaille.
Seuran ja jaoston toiminnan ulkoista imagoa pyritään parantaa yhtenäistämällä esimerkiksi joukkueiden
asuja ja lisäämällä näin seuraan kuuluvaisuutta.

Kilpailutoiminta
Lentopallojaosto osallistuu junioreiden sekä aikuisten sarjoihin usealla joukkueella. Pelaajien määrä
sarjoissa on noin 60.
Junioreita osallistuu aktiivisesti alue- ja maajoukkuetoimintaan, sekä liittojoukkuetoimintaan.
Junioreiden kehittymistarpeen mukaan tehdään yhteistyötä eri seurojen kanssa.

Tiedotustoiminta
Tiedotustoimintaan tulee kiinnittää huomiota. Nykyaikaiset tiedotuskanavat on otettava käyttöön.
Ulkoiseen tiedottamiseen tulisi seuran panostaa, joka osaltaan parantaisi seuran imagoa.
Internetsivuja päivitetään ja lentopallotietoa lisätään aktiivisesti.

Koulutustoiminta
Koulutusten tarjonta on oltava aktiivista. Lentopallotoiminta kaipaa toimitsijoita, tuomareita, kirjureita,
valmentajia etc. Nuorten vanhemmat ja mukanaolevien puolisot ja kaverit olisi saatava aktiivisesti
toimintaan mukaan.
Lentopalloliitto järjestää koulutuksia valtakunnallisesti eri tarpeisiin säännöllisesti. Koulutuksista
kiinnostuneita tulee kartoittaa ja informoida säännöllisesti.

Karhulan Veikot Juniorit ry
Taloustoiminta

Jaosto pyrkii jatkuvasti parantamaan talouttaan ja toimimaan omavaraisesti. Tukijoiden hankinta ja
erilaiset kampanjat parantavat jaoston toimintaedellytyksiä. Taloudellisten edellytysten vahvistaminen on
tärkeä perusta lentopalloilun nousulle seurassa.
Jaoston ja joukkueiden toimintaedellytyksien takaamiseksi on joukkueiden toimintaorganisaatiota
laajennettava määrätietoisesti ja siirryttävä itsenäiseen joukkuekohtaiseen rahoitukseen jaoston
tukemana.
Kauteen 2016-2017 on kunkin joukkueen edelleen esitettävä toimintakelpoinen organisaatio ja
joukkuekohtainen rahoitussuunnitelma kauden läpiviemiseksi ennen sarjaan ilmoittautumista.
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