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RAISION LOIMU JUNIORIT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018–2019

Tämä toimintasuunnitelma antaa pohjan tulevan kauden toiminnalle. Suunni-
telmaa voidaan muuttaa ja tarkentaa kauden edetessä.

1. YLEISTÄ
Raision Loimu Juniorit on perustettu 14.10.1999 ja merkitty kaupparekisteriin
8.3.2000. Seura harjoittaa kaikkea muuta kuin liigatasoista lentopallotoimintaa.
Seura toimii Raision Loimun yhteydessä ja hyvässä yhteistyössä ja on Suomen
Lentopalloliiton jäsen.

2. TOIMINNAN OHJAUS
Seuran toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluvat kaudella 2018–2019: jäsen
1 (puheenjohtaja), jäsen 2, jäsen 3, jäsen 4, jäsen 5, jäsen 6 ja jäsen 7. Johto-
kunta kokoontuu 9-10 kertaa kauden aikana, keskimäärin kerran kuussa. Li-
säksi pidetään puhelin- ja sähköpostineuvotteluja tarvittaessa.

Johtokunta vastaa asioiden suurista linjauksista ja toiminnan ohjauksesta. Joh-
tokunnan tehtävät jaetaan henkilöille tasaisesti. Toiminnan tukena on toiminta-
ohjeet ja lentopalloliiton valmennuslinjaukset. Lisäksi pidetään tarvittaessa pa-
lavereja valmentajille ja joukkueenjohtajille.

3. JUNIORITOIMINTA
Raision Loimu Juniorit ry harjoittaa lentopallotoimintaa kaikissa ikäryhmissä se-
kä tytöissä että pojissa. Kaikki ryhmät pitävät kaudella 2018–2019 pelisääntö-
keskustelun. Pelisääntökeskusteluiden tavoitteena on syksyllä omien sääntöjen
kertaaminen ja tiedottaminen vanhemmille. Keväällä tavoitteena on Powerista
tiedottaminen sekä joukkueiden tulevan kauden tilanteen selventäminen.

Kesäkuu — heinäkuu
Power Cup, ilmoittautuminen aikuisten sarjoihin, valmentajakoulutus

Elokuu
Sykerö-Beach, salivuorojen jako, lehti- ja some-ilmoitukset

Syyskuu
Lisenssit, nuorten sarjailmoittautumiset, pelaajaluettelot, ohjaajailmoitukset
kaupungille, F-ikäisten kampanja ala-asteille

Lokakuu
Junnuesittely, varustehankinnat, sarjat käynnistyvät, edellisen kauden vuoden
pelaajien ja valmentajan palkitseminen Liiga-Loimun ensimmäisessä kotiotte-
lussa.
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Marraskuu
Tuomarikoulutus, syyskokous, toimihenkilöiden saunailta, seuran tilinpäätös ja
toimintakertomus

Joulukuu
Pienten joulujuhlat

Tammikuu
Power-lnfo,

Helmikuu
Powerin ensimmäinen ilmoittautuminen

Maaliskuu
Lopputurnaukset, kesän salivuorot

Huhtikuu
Lopputurnaukset

Toukokuu
Juniorit ry:n toimintasuunnitelma ja budjetti, salivuoroanomukset talvikaudelle,
ryhmät, valmentajakoulutus, ohjaajailmoitusten täydennykset, Lentopallo-
kurssi ja muut kurssit.

Seura tiedottaa Raisio Tiedottaa lehdessä siitä, että salivuorot käynnistyvät ja
tiedot löytyvät kotisivuilta. Joukkueet huolehtivat siitä, että jokainen toiminnas-
sa mukana ollut pelaaja saa tiedon omista salivuoroista.

4. OSALLISTUMINEN JUNIORISARJOIHIN KAUDEN AIKANA
Kaikki ikäkaudet osallistuvat kauden aikana Lounais-Suomen alueen järjestä-
mään aluesarjaan (F-ikäiset harkitsevat ryhmän vakiinnuttua syksyllä osallis-
tumisensa). Syksylläkin voi jo ilmoittautua alueen järjestämään Tiikerisarjaan.
Valtakunnalliseen sarjaan osallistuvat C-ikäiset ja sitä vanhemmat juniorijouk-
kueet.

5. TOIMINTA-OHJEIDEN PÄIVITTÄMINEN
Joukkueiden toimihenkilöiden avuksi laadittu opas ”Ohjeet joukkueelle” päivite-
tään. Apuna käytetään liiton julkaisema ”Joukkueenjohtajan opas”.

Syksyllä järjestetään joukkueiden rahastonhoitajille suunnattu kirjanpitokurssi
yhdessä Resoma Oy:n kanssa.

6. AIKUISTOIMINTA
Aikuisten kilpatoiminnassa on tarpeen keskustella kauden aikana, miten jouk-
kueet muodostetaan ja miten varmistetaan junioreiden joustava siirtyminen
harjoitusryhmästä toiseen. Aikuisten kilparyhmiä on kaudella naisten 2-sarja (2
joukkuetta), lisäksi ollaan tiiviissä yhteistyössä naisten 1-sarja joukkueen Rai-
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sU:n kanssa ja miesten 2-sarja (1-2 joukkuetta) sekä miesten talvisarja (2
joukkuetta), lisäksi mahdollisesti toimintaa Liiga-loimun farmi–joukkueena jat-
ketaan.

7. VALMENNUSTOIMINTA
Joukkueet vastaavat itsenäisesti valmennustoiminnasta. Kaudella 2018–2019
on mahdollisuus seuran tuella osallistua liiton järjestämiin 1-, 2- tai 3-tason
valmennuskoulutuksiin. Seura tukee koulutuskustannuksissa.

Alueella oleviin tekniikkakoulutuksiin tai aloittelevan ohjaajan koulutuksiin osal-
listutaan kiinnostuksen mukaan.

8. KOULUTUSTOIMINTA
Nuorille pidetään kauden aikana nuorisotuomarikursseja tarvittaessa. Tavoit-
teena on, että kaikki juniorit ovat nuorena (D — E) käyneet juniorituomarikurs-
sin. Nuoria innostetaan osallistumaan III-tuomarikurssille ja alue kouluttaa sin-
ne osallistuvat nuorisotuomarit ilmaiseksi.

9. OSALLISTUMINEN LOIMU RY:N TOIMINTAAN
Raision Loimu ry:n toimintaan osallistutaan vastavuoroisesti siten, että osallis-
tuvat joukkueet saavat jäsenkortin, joka oikeuttaa pääsyn liigapeleihin sekä
RaisU:n peleihin. Toiminta hoidetaan seuraavasti:
E — D pallopoika/tytöt
C — B lattianluuttuajat
Pyritään siihen, että yksittäisen joukkueen työmäärä ei nouse liian suureksi.

10. YHTEISTYÖ KAUPUNGIN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN KANSSA
Kaupunki katsotaan niin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi, että sen kanssa pyri-
tään tekemään niin paljon yhteistyötä kuin mahdollista. Tähän yhteistyöhän
osallistuvat kaikki seuramme joukkueet vapaaehtoisesti, jotta se ei rasittaisi
vain harvoja henkilöitä. Samoin pyrimme osallistumaan muihinkin vastaaviin ti-
laisuuksiin muiden sidosryhmien kanssa.

Kauden aikana tiedossa olevia tapahtumia ovat liikuntamessut.

11. VARAINHANKINTA RAISION LOIMU JUNIOREIDEN HYVÄKSI
Seuran järjestämistä talkoista 20 % ohjataan Juniorit ry:lle ja muu osa talkoita
tehneille joukkueille.
Koko seuralle hankituista sponsorituloista 80 % jää sponsorisopimuksen hank-
kineelle joukkueelle ja 20 % menee seuralle.

12. PALKITSEMINEN
Joukkueen toiminnassa mukana olevat valmentajat, huoltajat, rahastonhoitajat
ja joukkueen johtajat palkitaan kauden aikana johtokunnan katsomalla tavalla.
Kauden 2018–2019 toiminnassa mukana olevista nuorista palkitaan mini ja ju-
niori tyttö- ja poika. Kukin joukkue ehdottaa ko. pelaajaa ja perusteena voi olla
mikä tahansa joukkueen esittämä peruste (iloisin, ahkerin, kehittynein, ollut
mukana kaikissa harjoituksissa, auttaa toisia, yms.). Palkinto luovutetaan liigan
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ensimmäisessä kotiottelussa lokakuussa. Vastaavalla tavalla valitaan myös
kauden valmentaja.
Tuleville kausille 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021 johtokunta on perusta-
nut Leena Pihlajamäki stipendin. Stipendi on 1. kertaa haettavissa tulevan kau-
den päätteeksi. Stipendin summa on 200 €/kausi.

13. MUU TOIMINTA
Joukkueet hoitavat itsenäisesti varainkeruunsa. Erityisesti uusien alkavien toi-
mintaryhmien vetäjistä pidetään huolta ja opastetaan toimimaan seuran tapo-
jen mukaisesti.

Joukkueilla on mahdollista tehdä yhteistyötä lähiseurojen kanssa ja näin saada
aikaiseksi sopivan kokoisia harjoitusryhmiä ja mahdollisesti jopa yhteisjoukku-
eita.

Seura on hakenut opetusministeriöstä seuratukea kaudelle 2018-2019 sekä
2019-20120. Opetusministeriö käsittelee hakemukset kevään 2018 aikana ja
päätös saadaan kesän aikana. Mikäli seuran hakemus menee läpi, päivittää joh-
tokunta toimintasuunnitelman kaudelle 2018-2019. Alustava toimintasuunni-
telma on hankkeen osalta laadittu.

14. PUNTTISALI
Punttisali on varattu kaikkien joukkueiden käyttöön. Punttisalivuorot haetaan
muiden salivuorojen yhteydessä.

15. TOK-YHTEISTYÖ
Seura jatkaa yhteistyötä Turunseudun Osuuskaupan kanssa tulevallakin kaudel-
la.

16. VARUSTEHANKINNAT
Seura jatkaa yhteistyösopimusta Suomen urheilutukun kanssa koskien Errea-asusteita.
Varustesopimus sovitaan syksyn aikana.

Raisiossa 22.4.2018

Raision Loimu Juniorit ry


