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Moi; 

Kevätkausi 2019 on pyörähtänyt vauhtiin. Tässä ajankohtaista Läntisen alueen asiaa 

ottelukäyttäytymisestä, juniorivalmennusverkostosta sekä liittokokouksen, aluekokouksen ja 

seurapäivien ajankohdat kalenteriin laitettavaksi.  

 

Ottelukäyttäytyminen 

Läntisen alueen nuorten kilparyhmän yhteislausuma: 
 
Kokemukset junioreiden koripallo-otteluista alueellamme ovat pääosin myönteisiä. Siitä iso kiitos 
kaikille valmentajille, joukkueenjohtajille, pelaajille, vanhemmille ja katsojille. 
 
Huonoa, sopimatonta, käytöstä on kuitenkin jonkin verran esiintynyt. Suomen Koripalloliiton 
läntisen alueen nuorten kilparyhmä haluaa korostaa hyvän käytöksen merkitystä koripallo-
otteluissa ja siksi he yhteislausumassaan haluavat muistuttaa kannustamisen ja innostumisen 
kuuluvan peleihin.  

Sen sijaan negatiiviset huudot sekä tuomareiden haukkuminen ja arvostelu eivät kuulu pelikentille 
millään tavoin. Ollaan kaikki hyviä esimerkkejä lapsille ja nuorille. Joukkueenjohtajan ja 
seurajohdon tehtävä on ohjeistaa joukkueensa valmentajia, pelaajien vanhempia ja muita 
kannustajia tarvittaessa sekä puututtua mahdolliseen sopimattomaan käytökseen.  

 

Juniorivalmennusverkosto 

Juniorivalmennusverkosto on Koripalloliiton ja Assist Centerin yhteinen hanke suomalaisen 
juniorikoripallovalmennuksen kehittämiseksi ja arkisen seuratoiminnan auttamiseksi. 

Ohjelman avulla pystytään nostamaan päivittäisvalmennuksen tasoa laajalti ympäri Suomen, ja 
sen vaikuttavuutta pyritään moninkertaistamaan, kun koulutetut valmentajat jakavat osaamistaan 
keskenään sekä omissa koulutustilaisuuksissaan uudelleen laajalle sidosryhmälle. 

Vuoden 2019 juniorivalmennusverkostoon on Läntiseltä alueelta valittu: Erkko Ojala (BC Nokia), 
Kimmo Ketola (Pälkäneen Luja-Lukko), Kimmo Vyyryläinen (TSUA / Ura Basket) ja Pinja Laitinen 
(Tampereen Pyrintö)  

Lue lisää >> Juniorivalmennusverkoston toiminta käynnistyy.  

https://www.basket.fi/basket/uutiset/juniorivalmennusverkoston-toiminta-kaynnistyy-tavoitteena-nostaa-paivittaisvalmennuksen-tasoa-ympari-suomen/


 

Koripalloliiton liittokokous 27.4. 

Koripalloliiton ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen liittokokous pidetään 27.4.2019 Espoon 
Dipolissa. Tämän kokouksen yhteydessä järjestetään perjantai-iltana 26.4. seurojen 
puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille tarkoitettu kokous, jossa liitolla on mahdollisuus kertoa 
tarkemmin uutta toimintakautta 1.7.2019 - 30.6.2020 koskevia suunnitelmia ja seurat voivat kysyä 
ja kommentoida liiton tulevaisuuden suunnitelmia. 
 
Lue lisää >> Ehdollepanotoimikunta hakee ehdokkaita Koripalloliiton hallitukseen  
 

 

Läntisen alueen aluekokous 13.5. 

Läntisen alueen aluekokous on maanantaina 13.5. klo 18.00 alkaen Scandic Juliassa, Turussa.  

Lue lisää >> Koripalloliiton aluekokoukset 2019. 

 

Läntisen alueen seurapäivät 24.-25.5. 

Läntisen alueen seurapäivät järjestetään perjantaina 24.5. alk. klo 16.30 Turussa Hotelli 
Seaportissa ja päivät jatkuvat M/S Viking Gracellä. Paluu Turkuun lauantaina 25.5. klo 19.50. 

Ohjelmasta lisää maaliskuun lopulla, jolloin myös ilmoittautuminen seurapäiville aukeaa.  

 

 

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni. 

Pyydän välittämään tätä kenttäpostia eteenpäin seurassanne johtokunnalle, valmentajille, 

joukkueenjohtajille ja muille seura-aktiiveille. 

 

Iloista kevätkautta 2019 toivottaen; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   
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