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Moi; 

Kausi 2018-2019 on loppusuoralla. Osassa alueen nuorten sarjoissa aluefinaaleja jo pelattiin viime 

viikonloppuna 13.-14.4. ja osassa sarjoissa niitä pelataan 27.-28.4.  

Tässä ajankohtaista asiaa Läntisen alueen seurapäivistä, sarjavastaavista, liittokokouksesta ja 

aluekokouksesta. 

 

Läntisen alueen seurapäivät 24.-25.5. 

Läntisen alueen seurapäivät järjestetään perjantaina 24.5. alk. klo 17.00 Turussa Hotelli 
Seaportissa ja päivät jatkuvat M/S Viking Gracellä. Paluu Turkuun lauantaina 25.5. klo 19.50. 

 

Seurapäivien aiheita mm. 

• Koripalloliiton luvut ja toimintasuunnitelma 

• Lisenssiuudistus 

• Fountain Park verkkoaivoriihi 

• Assist Center ja juniorivalmennusverkosto 

• Nollatoleranssi syrjinnälle ja häirinnälle 

• Erotuomaritoiminnan katsaus ja kehittäminen 

• Alueellisen sarjatoiminnan katsaus ja kehittäminen  

 

Max 2 / hlöä/Läntisen alueen junioriseura (Huom. Osallistuja tietää seuran junioritoiminnasta), 
minkä lisäksi aluehallituksen sekä kilpailuryhmien jäsenet. 

Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ennen seurapäiviä. 

 

Ilmoittautuminen seurapäiville 26.4. mennessä sähköpostilla > harri.jussila@basket.fi 

Ilmoita osallistujan nimi, tehtävä seurassa, sähköposti sekä syntymäaika. 

 

Sarjavastaavat 

Sarjavastaava on Aluehallituksen nimittämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan organisoinnista 
ja yhteyksistä joukkueisiin. 
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Sarjavastaava 

• tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset  

• tekee omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden mukaisesti  

• valvoo sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti sekä vahvistaa 
ottelusiirrot  

• vastaa sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä kenttäpäällikön 
kanssa toimii yhteyshenkilönä alueen ja omien sarjojensa seurojen välillä  

• tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan 
ryhmä tai aluehallitus. 

Mikäli olet kiinnostunut sarjavastaavan tehtävästä Läntisellä alueella kaudella 2019-2020, ota 
yhteyttä kenttäpäällikköön, Harri Jussila, 040 741 5818, harri.jussila@basket.fi 

 

Koripalloliiton kevään 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. 
 
Ilmoittautumisaika loppuu torstaina 18.4. klo 12 > 
https://www.basket.fi/basket/lomakkeet/liittokokous-2019/ 
 

 

Läntisen alueen aluekokous 13.5. 

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

Lue lisää >> Koripalloliiton aluekokoukset 2019. 

 

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni.  

 

Koristerveisin; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   
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