Seurajohtajapäivät
22.4.2022
Ari Tammivaara

Ohjelma

• Avaus puheenvuoro ja lyhyt tutustuminen - Kaisa Forsström (15min) 16.45-17.00
• Strategian 2019-21 toteutuminen ja sen jatko 2022-24 - Ari Tammivaara & Susanna Strömberg
(45min) 17.00-17.45

• Lyhyet esittelyt (70min) 17.45-18.55
o
o
o
o

Uusi All Stars Cup - Jyri Lohikoski (20min)
JVV – vaikuttavuus ja valmentajaesimerkki - Jyri Lohikoski & Pena Ranta (20min)
Sarjanhallintajärjestelmä – Mika Mäkelä (15min)
EuroBasket2025 - Ari Tammivaara (15min)

• Tauko ja keskustelut (35min) 18.55-19.30 ➔ verkostoituminen
• Vastuullisuus - seurojen esimerkit (30min) 19.30-20.00
o
o

Case Honka (15min)
Case ToPoLa (15min)

• Keskustelu ja yhteenveto (30min) 20.00-20.30
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01/05/2022

STRATEGIAN
TOTEUTUMINEN

4

2020

1) Yksi korisperhe
2) Seurat tekemisen keskiössä
3) 25.000 rekisteröityä toimijaa
4) Elämyksellinen Korisliiga

Toimenpiteet kohti 2020
Vahvistamme koripalloperheen yhteisöllisyyttä
Palkitsemme kasvattajaseuroja
Lisenssijärjestelmän uudelleen arviointi

Toimimme kouluissa
Tuemme osaamisen kehittymistä ja jaamme sitä
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1.5.2022

Strategia / Ari Tammivaara

2020

1) Yksi korisperhe
2) Seurat tekemisen keskiössä
3) 25.000 rekisteröityä toimijaa
4) Elämyksellinen Korisliiga

Toimenpiteet kohti 2020

Luomme edellytykset helpolle kilpailemiselle
Korisliigalla ammattiurheilun mukaiset
standardit

Olosuhdeohjelma jalkautettu

Korisliigan tarinankerronta, tapahtumakonsepti
ja kiinnostavat tuotteet
6

1.5.2022

Strategia / Ari Tammivaara

Koripallon uudet tuotteet – 3x3 koris, eBasket…

Yksi koripalloperhe
Ratkaisevat valinnat

Toimenpiteet

Toteutus

Mittarit
• Pandemia-ajan tiedonkulku – kiitosta KiHu:n
kyselyssä

• Seurojen välinen yhteistyö ja benchmarking

• 20-25 seurauutista/vuosi

• Tiedottamisen lisääminen seurakirjeellä

• Seuroille jaetut materiaalit esim. Katsomon
pelisäännöt ja Kuuluttajan opas

• Et ole yksin -palvelu
Koripalloseurat ovat
arvostettuja ja
tunnustettuja toimijoita
ja kasvattajia
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• Vahvistamme
koripalloperheen
yhteisöllisyyttä

• Fountain Park -verkkoaivoriihi kaikille koripallo
perheen jäsenille
• FIBA Youth Development Fund ja Her World Her
Rules projektit osarahoittajina

• Seurakirje joka kuukausi
• Suomen 6. arvostetuin urheilulaji (Taloustutkimus
2020)
• Rahoitustuki JVV-projekteille

• Unified-koriksen laajeneminen ja kasvaminen

• Enemmän joukkueita ja useammasta seurasta

• Pyörätuolikoriksen uudelleenherääminen

• Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen pt-korissarjan
elvytys ja kv-toiminnan uusi aloitus (leirit ja
turnaukset)

Seurat tekemisen keskiössä
Ratkaisevat valinnat

Toimenpiteet

Toteutus

Mittarit
• Teemoitetut tapaamiset

• Seurajohtajien päivä kevätliittokokouksen yhteydessä

• Paperiton ja nopea palvelu helpottaa seurojen arkea

• Sähköinen seurasiirto

• Kymmenien juoniorivalmentajien luomia verkostoja JVVsatelliitteina oman vaikutuspiirinsä ympärillä

• Juniorivalmennusverkosto
• Seurakoulutukset ja seurapäivät
• Lisenssitilastot, -historia ja ennusteet seurojen käyttöön
• Suomen harrastamisen malli
• Palkitsemme
kasvattajaseuroja
Osaamisen lisääminen ja
jakaminen

• Tuemme osaamisen
kehittymistä ja jaamme sitä

• Kerromme, kuvaamme ja
jaamme seurojen
onnistumisia ja yhdessä
tekemistä

• Vastuullisuussuunnitelmat seurojen käyttöön
• eSCO:n käyttöönotto
• Elämäntyö, Koripallokasvattaja, Koripalloteko ja Pikkusudet palkitsemiset
• Tähtiseurat, Seurasydän, Seurapaitapäivä, Unelmien
Liikuntapäivä ja muut seurateemaiset tempaukset ja
tapahtumat
• Mukana KiHu:n järjestämissä seurakyselyissä ja
seurakehitystyössä
• Alueelliset et-koordinaattorit tukemaan ja edistämään ettoimintoja
• Koordinoidut seurojen yhteistapaamiset et-toiminnan
kehittämiseksi ja et-toiminta tutuksi -pilotti
• Susiladies-strategia tyttö- ja naiskoriksen kehittämiseen
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• Valtakunnallinen seurapäivä esim. Susijengi-pelien yhteydessä,
alueiden omat tai yhdessä järjestetyt seurapäivät
• Lisenssityökalu jokaisen seuran käyttöön 2021
• Harrastamisen kynnys mahdollisimman matalana ja seura-kunta yhteistyönä
• Toteutetut suunnitelmat 4kpl (yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
vastuullisuus, ympäristö ja nollatoleranssi häirinnälle)
• eSCO koulutukset ja käyttöaste 97%

• SPY palkitsee vuosittain alueiden seurojen ehdotuksista
• Uutisointi ja sosiaalisen median nostot
• KiHu:n vuosittainen seuratyytyväisyyskysely ja Ammattimaistuva
urheilu -tutkimus 2021
• Tasokoulutusten järjestämiset tarpeen mukaan, uusien
erotuomareiden tukeminen ja ohjaaminen

• Enemmän seurojen ”omia” erotuomareita; et-polulle
kannustaminen aivan kuten pelaaja- tai valmentajapolulle
kannustaminen
• Naisten korisliigavalmentajien yhteinen tyttö- ja naiskoriksen
työryhmä Susiladies-strategian jalkauttamiseen

25.000 rekisteröityä toimijaa
Ratkaisevat valinnat

Toimenpiteet

Toteutus

Mittarit
• Vuoteen 2021 mennessä yli 100.000 liikutettua lasta
ja yli 2.000 lasta mukana jatkuvassa toiminnassa
vuosittain

Koripallo kasvaa
merkittävästi seurojen ja
koulujen yhteistyöllä

• Lisenssijärjestelmän
uudelleen arviointi

• Pirkka Pikkusudet koriskerhot ja korisriehat

• Toimimme kouluissa

• 3X3 lisenssi

• Luomme edellytykset
helpolle kilpailemiselle

• 3X3 alueellinen turnaustoiminta

• Koripallo nuudet
tuotteet – 3X3,
eBasket…

• Pirkka Street Basket konsepti

• Nuorten kilpailujärjestelmän (ikäluokkien
uudistus) ja joustot ikäluokissa (pandemian
aikana)
• Alle 12-vuotiaiden (minit ja mikrot) alueellisesti
mukautuvat säännöt ja sarjamääräykset

• Uusi lisenssiennätys keskellä pandemiaa helmikuussa
2022
• Koripallo on halvin joukkuelaji harrastaa ja
kolmanneksi halvin kaikista urheiluharrastuksista
(vertaaensin.fi 2022)
• Uusia sarjoja = enemmän joukkueita = enemmän
pelaajia; vähentää dropout-ilmiötä
• Lisää mahdollisuuksia vk-peleihin uusien sarjojen
myötä; uusia sarjoja myös alueilla; yli-ikäislupia
poikkeusoloissa

• Uusi 4-pallo pienimmille, espanjalainen laatikko,
3v3/4v4 pelaajamäärät jne. (paikallinen sopiminen)
tuovat enemmän onnistumisia ja koriksen
riemukokemuksia
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Elämyksellinen Korisliiga
Ratkaisevat valinnat

Toimenpiteet
• Korisliigalla
ammattiurheilun
mukaiset standardit

6.pelaaja konsepti
levittäytyy seuroille

• Olosuhdeohjelma
jalkautettu
• Korisliigan
tarinankerronta,
tapahtumakonsepti ja
uudet tuotteet
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Toteutus

Mittarit

• Luotu yhdessä muiden palloilulajien kanssa
Pelipaikat Kuntoon! -keskustelupaperi päättäjien
avuksi ja seurojen tueksi.

• Neljällä Korisliigan paikkakunnalla hallihanke
käynnissä tai käynnistymässä.

• Miesten Korisliigan kaikki ottelut selostettuina
monikameratuotantoina.

• Ottelutapahtumalla selkeä käsikirjoitus.

• Koronan jälkeen syksyllä 2021 Korisliigan
yleisömäärät ennen koronaan olevalla tasolla.
• Kaikki ottelutapahtumat samanlaisia aikataululta ja
äänimaailmalta -60 minuutista ennen ottelun alkua.
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Presentation name / Author
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Presentation name / Author
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1. Innostunut ja osaava seuraverkosto
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•

Seurapalveluiden tuki juniorivalmennusverkostolle

•

Seurauutisointi; #seurauutiset ja seurat ilmoittaa palsta

•

Verkostoituminen alueilla ja alueiden ja seurojen välillä (paluu
kohtaamisiin)

•

Yhdenvertainen koripallo - Unified ja pyörätuolikoripallo nosteessa

•

Seurojen arjen helpottaminen; eSCO, uusi sarjanhallintajärjestelmä

•

Erotuomaritoiminnan kehitys, nimeämisen työkalu ja
erotuomaritoiminta tutuksi seuroille

•

Vastuullisuustyökalut seurojen käyttöön

•

Uudistettu palkitsemismenettely

•

Seurakohtainen kehittyvä lisenssiseurantatyökalu

2. 30 000 rekisteröityä toimijaa
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•

Koronakausi 2020-21 pudotus -12%

•

Uusi lisenssiennätys helmikuu 2022

•

Pirkka Street Basket ja Pirkka Pikkusudet tuoteperhe

•

3X3 kesäkiertue ja oma lisenssi

•

3X3 kouluihin pilotti

•

3X3 kilpailutoiminnan alueelliset pilotoinnit

•

Valmentajien ja erotuomareiden määrän kasvattaminen
koulutuksilla

3. Tyttökorisbuumi ja Susiladies arvokisoissa
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•

Tyttö- ja naiskoripallon strategia on tehty

•

Seuraavaksi strategian jalkautus

•

Naisten Korisliigan kehitystyö

•

Tyttömaajoukkueiden pelillinen menestys

•

Tyttö- ja naispelaajien ”kesäammattilaisuus”

•

Susiladies ottelutapahtumien kaupallistaminen

•

Her World Her Rules projekti tyttökoripallon tukemiseen

•

Tyttöjen harrat

4. Susijengi soldout
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•

Tämä saavutettiin peleissä ennen koronaa

•

30.6. Suomi – Ruotsi on 70% täynnä

•

MM-kisat 2023?

•

EM-karsinnat EB2025

•

Olympiakarsintaturnaukset 2024?

•

EuroBasket 2025

