
 

   

 

 

 

 
LAATUKÄSIKIRJA 
 

Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan!  

Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun NMKY:n koripallo- toiminnassa mukana olevan käyttöön. Sen tarkoituksena on yhtenäistää seuran 
koripallotoimintaa ja selkeyttää seurassa toimivien työnjakoa, kartoittaa voimavaroja seuran sisällä, antaa seuraan kuulumattomille kuva seuran toiminnasta 
sekä auttaa arvioimaan ja kehittämään seuran toimintaa.  

Laatukäsikirja kuvaa niitä toimintamalleja, joita seuran koripallotoiminnalla jo on ja sitä kautta kehittää seuratoimintaa entistä paremmaksi ja 
osallistujaystävällisemmäksi. Laatukäsikirja julkaistaan seuran internet-sivuilla sekä paperiversiona. Laatukäsikirjaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kahden vuoden välein.  

Tämä painos on päivitetty keväällä 2017. 



1 NMKY-TAUSTAA 
 

1.1 NMKY-YMCA     
 

NMKY on kansainvälinen ja ekumeeninen nuorisoliike. Ensimmäisen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen perusti George Williams Lontoossa 1844. NMKY-
liikkeen perusajatusta kuvaa tasasivuinen kolmio, jonka mukaan toiminnan tulee kehittää jäseniä niin fyysisesti, hengellisesti kuin henkisestikin. Vuonna 2010 
NMKY toimii lähes 130 maassa kaikissa maanosissa. Yhteensä toiminnassa on mukana yli 45 miljoonaa ihmistä. 

Suomen NMKY:n kuuluu 71 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä noin 11.500 jäsentä. Suurin yhdistyksistä toimii Helsingissä. Oulun NMKY on maan 
neljänneksi suurin (n. 1.000 jäsentä) Helsingin, Turun ja Tampereen jälkeen.  

NMKY:n toimintamuodot vaihtelevat maasta ja paikkakunnasta riippuen. Liikkeen toiminta perustui alussa voimakkaasti kristilliselle pohjalle. Kehitysmaissa 
NMKY toimii vuorovaikutuksessa YK:n ja sen alajärjestöjen, Kirkkojen Maailmanneuvoston ja Punaisen Ristin sekä muiden humanitääristen ja kristillisten 
järjestöjen kanssa ylläpitämällä mm. kouluja ja sairaaloita. Länsimaissa NMKY:t tarjoavat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia: Suomessa mm. musiikki, 
kulttuuri, liikunta, poika-, partio-, nuoriso- ja leirityö, sosiaalinen työ, kansainvälinen toiminta, pakolaistyö, avioliittokoulu jne. Huolimatta nimessä esiintyvistä 
"Nuorten Miesten" -sanoista NMKY tarjoaa toimintamahdollisuuksia kaikenikäisille tytöille ja pojille, naisille ja miehille.  

 

1.2 OULUN NMKY 
 

Oulun NMKY ry on perustettu v. 1896. Pian toiminta laajeni NMKY-liikkeen aatteen mukaisesti myös fyysisen kunnon kehittämiseen. Nuorukaisosaston 
”urheiluseura” perustettiin v. 1916. Vuosina 1923-24 yhdistyksessä toimi Urheilijain kerho, kunnes Oulun NMKY:n voimistelu- ja urheiluseura perustettiin v. 
1924. Urheilulajeina olivat tuolloin jalkapallo, nyrkkeily, paini, pesäpallo, voimistelu ja yleisurheilu. Urheilijoiden toiminta kehittyi sekä määrällisesti että 
laadullisesti sotien jälkeen. Koripalloilun toi Ouluun NMKY:n lajiksi opetusneuvos Martti Niemelä v. 1948. Alussa koulujen saleissa pelatut sisäpalloilulajit saivat 
hyvät olosuhteet, kun Ynnin suurhalli valmistui v. 1951. Halli oli valmistuessaan Pohjois-Kalotin suurin yksityinen palloilutila. Nykyisin yhdistyksen toimitilat 
ovat Raatin nuorisotalolla. 

Nimekkäin Ynnin koripalloilijoista on presidentti Martti Ahtisaari, joka toimi myös edustusjoukkueen joukkueenjohtajana Suomi-sarjassa 1950/60-lukujen 
taitteessa. Oulun NMKY on Pohjois-Suomen menestyksekkäin koripalloseura. Monien piirin- ja Pohjois-Suomen mestaruuksien ohella parhaat saavutukset 



tähän mennessä on kausi miesten mestaruussarjassa 1966-67, A-poikien SM-hopea 1971, B-poikien SM-hopea 2001 sekä lukuisat maajoukkue-edustukset 
erityisesti nuorten sarjoissa.  

Ynnin toimintamuodot ovat liikunta, musiikki ja partio. Lisäksi yhdistyksessä toimii kaikille yhteinen lasketteluosasto. Kaikkinensa Ynni on noin tuhannen 
jäsenen yhdistys. 

Lisätietoa Oulun NMKY:n toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.onmky.fi/ 

 

2 KORIPALLO-OSASTO 
 

2.1 Toiminta-ajatus 
 

Ynni – Korista hyvässä seurassa. 

Koripalloilijoiden tavoitteena on tarjota kaikille koripalloa harrastaville tasonsa mukaista toimintaa, harrastelijoille harrastustoimintaa ja kilpajoukkueille 
mahdollisuus edetä tasonsa mukaisiin sarjoihin. Haluamme mahdollistaa koripallon harrastamiseen niin pelaajana, valmentajana, erotuomarina kuin seura-
aktiivinakin. 

Tarjoamme nuorille mahdollisuuden oppia yhä tehokkaammin koripallon lajitaitoja jokaisen pelaajan itse haluamalla tasolla harrastus- tai kilpailutoiminnan 
puitteissa. Nuorten joukkueilla on mahdollisuus osallistua sekä alueelliseen että valtakunnalliseen harrastus- ja kilpailutoimintaan. Tavoitteena koripalloon 
kilpaurheilulajina suuntautuneille lukio- ja ammattiopiskelijoille on tarjota mahdollisuutta harjoitella ammattimaisesti koulutuksen ohessa.  

Aikuisilla on mahdollisuus pelata sekä harraste- että kilparyhmissä. Harrastustoiminnan puitteissa joukkueet voivat harjoitella 1-2 kertaa viikossa ja osallistua 
alueellisiin sarjoihin. Valitut motivoituneet pelaajat ohjataan edelleen edustusjoukkueiden kilparyhmiin, joissa pyrkimys on harjoitella ammattimaisesti 
tavoitteena nousu valtakunnalliselle huipputasolle.  

Joukkueet toimivat yhtenäisesti seuran asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Kaikille ikäluokille on kehitetty oma valmennuslinjaus, jonka 
mukaisesti valmentajat ohjaavat ryhmänsä toimintaa. Jokaisessa joukkueessa on koulutettu valmentaja, apuvalmentaja, joukkueenjohtaja ja vanhemmista 
muodostettu taustaryhmä. Kaikkiin näihin tehtäviin rekrytoidaan ja koulutetaan toimijoita Ynnin puolesta suunnitelmallisesti ja jatkuvasti.  

http://www.onmky.fi/


Lisäksi tarjoamme ala-asteikäisille koululaisille iltapäiväkerhoja lähellä kotia, oman koulun tiloissa. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti lasten liikunnallisia 
perustaitoja ja koripallon lajitaitoja. Ohjauksessamme korostamme kasvatuksellisuutta, leikkimielisyyttä ja reilua peliä. Ala-asteikäiset voivat osallistua myös 
varsinaiseen junioritoimintaamme mikrojen ja minien joukkueissa.  

Pyrimme rohkaisemaan nuoria monipuoliseen liikuntaan ja uutena toimintana olemmekin aloittaneet kesän jalkapalloryhmät, joissa voi nuorimmat juniorit 
voivat kesäisin kehottaa liikunnallisia taitojaan toisen lajin puitteissa. Luonnollisesti myös muissa seuroissa, eri lajien parissa toimimiseen suhtaudutaan 
ymmärtävästi ja kannustaen. 

Miesten edustusjoukkue toimii taloudellisestikin erillisenä yksikkönä junioritoiminnasta. 

 

2.2 Arvot 
 

Kasvatuksellisuus  

Koripalloilun lisäksi tavoitteena on kasvattaa nuorista toisia kunnioittavia ja kuuntelevia perusarvoja noudattavia ihmisiä.  

Tasavertaisuus  

Kaikkien seurassa toimivien junioreiden valmentajien, seura-aktiivien ja vanhempien on koettava olevansa tärkeä osa seuramme toimintaa ja arvoja.  

Toisten huomioonottaminen  

Jokaisen juniorin on saatava yksilöllistä, tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.  

 

2.3 Toimintaa ohjaavat periaatteet 
 

Laadukkuus  

Haluamme tarjota korkealaatuisen toimintaympäristön heti nuoremmista ikäluokista lähtien ja innostaa vanhempien ikäluokkien pelaajia toimimaan lajin ja 
seuran piirissä joko aktiivipelaajana, valmentajana tai tuomarina. Toimintamme perustana on sertifioitu laatujärjestelmä.  



Monipuolisuus  

Kiinnitämme huomiota valmennuksen ja ohjauksen monipuolisuuteen varmistamalla yleisten liikunnallisten taitojen kehittymisen koripallon lajitaitojen ohella.  

Yhteisöllisyys  

Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva juniori sekä heidän vanhempansa tuntevat olevansa osa Ynniläistä koripallokulttuuria. Palkitsemme kevään 
yhteisessä juhlatilaisuudessa ansioituneita pelaajia seuran muita aktiiveja.  

Reilu peli  

Ohjaamme kaikkia seuramme jäseniä kunnioittamaan kanssaihmisiä noudattamaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä sekä ylläpitämään iloista urheilullista 
ilmapiiriä.  

Kansainvälisyys  

Kannustamme joukkueita osallistumaan kansanvälisiin turnauksiin koti- ja ulkomailla uusien kontaktien ja kokemuksien saamiseksi.  

 

2.4 Visio 
 

Tarjoamme Oulun talousalueella kaikille koripalloa harrastaville oman tasonsa mukaista toimintaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa koripallon harrastaminen 
niin pelaajana, valmentajana, erotuomarina kuin seura-aktiivinakin. 

 

2.5 Tavoitteet 
 

Palkata kaksi päätoimista työntekijää. 

Kasvattaa lisenssipelaajien määrä 380:aan 

Tarjota sekä harraste- että kilpatoimintaa B-ikäluokista ylöspäin. 

Parantaa kilpaurheilullista menestystä, niin yksilö- kuin joukkuetasollakin. 



Kehitää iltapäiväkerhotoimintaa ja koulukoripallosyhteistyötä saadaksemme uusia pelaajia joukkueisiimme. 

Nostaa naisten koripallotoiminta vähintään 1-divisioonaan 

Kasvattaa pelaajia miesten edustusjoukueeseen 1-divisoonaan. 

3 KORIPALLO-OSASTON JOHTAMINEN 
  

3.1 Koripalloilijoiden johtokunta 
 

Oulun NMKY ry:n koripallotoimintaa johtaa johtokunta ONMKY ry:n sääntöjen puitteissa. Koripalloilijoiden johtokunta, puheenjohtaja ja sihteeri nimetään 
kilpailukaudeksi kerrallaan, toimintakausi on 1.5-30.4.  Valinnat vahvistaa yhdistyksen syyskokous. Johtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä. Johtokunnan kokouksiin osal-listuvat koripalloilijoiden palkatut työntekijät ja tarvittaessa 
yhdistyksen toiminnanjohtaja.  

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun pu-heenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja kaksi jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten men-nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta esittelijänä toimivat koripalloilijoiden työntekijät ja toimin-nanjohtaja. 

 

Johtokunnan tehtävänä on: 

1. Määritellä koripallotoiminnan päälinjat ja tavoitteet. 

2. Johtaa, ohjata, valvoa ja arvioida koripallotoimintaa. 

3. Huolehtia koripalloilijoiden omaisuuden ja varojen hoidosta ym. taloudellisista asioista sekä toimintamaksuista. 

4. Vastata koulutuksesta ja tiedotuksesta. 

5. Nimetä koripalloilijoille tarvittavat vastuuhenkilöt ja työryhmät. 

6. Määrätä koripalloilijoiden edustustehtävien hoitamisesta. 



7. Valmistella toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen käsittelystä. 

8. Huolehtia kilpailutoiminnasta sekä seurata toimintaympäristöstä tulevia muutostarpeita ja haasteita. 

9. Käsitellä koripalloilijoiden jättämät kysymykset. 

10. Vastata yhteydenpidosta jäsenistöön ja sidosryhmiin. 

11. Puheenjohtaja edustaa koripalloilijoita Urheilijoiden puheenjohtajistossa. 

12. Huolehtia uusien joukkueiden informoinnista ja toiminnan käynnistymisestä.  

 

3.2 Puheenjohtaja 
- johtaa johtokunnan kokouksia 
- kirjoittaa osaston nimen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa 
- edustaa koripalloilijoita sidosryhmiin nähden 

3.3 Varapuheenjohtaja 
- toimii puheenjohtajan sijaisena puheenjohtajan ollessa estynyt 

3.4 Sihteeri 
- sihteeri kirjoittaa kokousten pöytäkirjan 
- lähettää pöytäkirjan muille johtokunnan jäsenille 

3.5 Nuorisopäällikkö 
- laatii kokouksen esityslistan ja valmistelee päätettävänä olevat asiat 
- toimii kokouksessa asioiden esittelijänä 
- ei omaa äänivaltaa kokouksessa 

3.6 Johtokunnan jäsenen tehtävät   
- osallistuu aktiivisesti johtokunnan toimintaan 
- tekee annetut tehtävät 

 



3.7 Edunvalvonta  
ONMKY ry:n hallitus ja koripallo-osasto hoitavat suhteita Koripalloliittoon, kaupungin liikuntatoimistoon, kouluihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. 
Edunvalvonnasta vastaavat toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, koripallo-osaston puheenjohtaja ja nuorisopäällikkö.  

 

4 TOIMINNAN SUUNNITTELU 
 

4.1 Toimintasuunnitelma  
Johtokunta tekee koripalloilijoiden yhteisen toimintasuunnitelman lokakuun alussa. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa toimintasuunnitelmat marraskuussa. 

Joukkueet tekevät omat toimintasuunnitelmansa toimintakautensa alussa.   

4.2 Toimintakertomus  
Koripalloilijat tekevät oman toimintakertomuksen, joka liitetään koko yhdistyksen toimintakertomukseen. Yhdistyksen kevätkokous hyväksyy edellisen kauden 
toimintakertomuksen huhtikuun loppuun mennessä.  

5 TALOUS 
 

5.1 Talousarvio 
Koripalloilijat valmistelevat omat talousarvionsa. Johtokunta tekee oman talousarvionsa ja joukkueet omansa toimintakauden alussa. ensimmäisessä 
kokouksessa käsitellään kuluvan kauden taloussuunnitelmat. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa taloussuunnitelmat marraskuussa. 

5.2 Tilinpäätös  
Koripalloilijoiden kirjanpito liitetään Oulun NMKY ry:n kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Yhdistyksen kevätkokous hyväksyy edellisen toimintakauden 
tilinpäätöksen. 

5.3 Toimintamaksut 
Toiminta rahoitetaan suurimmilta osin toimintamaksuilla. Johtokunta päättää toimintamaksuista vuosittain.  

– ammattitaitoinen ohjaus/valmennus 



– valmentajien koulutus ja lisenssimaksu 

– salivuorot 

– nuorten maajoukkuetuki 

– koripalloilijoiden järjestämät tilaisuudet 

– sarjatoiminnan ilmoittautumismaksut 

– peliasut mikro- ja minijunioreille (palautetaan kauden jälkeen, palauttamattomasta asusta veloitetaan 70 euroa) 

– seuran järjestämät koulutustilaisuudet (valmentaja-, erotuomari- ja toimitsijakurssit, ravintoinfot) 

– ONMKY:n jäsenmaksu ja jäsenedut (http://onmky.fi/osastot/koripallo/blog/wp-content/uploads/2017/03/Jäsenedut-2017.pdf) 

– toimiston ja nuorisopäällikön palvelut 

– maksuton sisäänpääsyn miesten 1-divisioonan kotipeleihin kaudella 2016-2017 

6 URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET 
 

6.1 Henkilörekrytointi  
 

aJohtokunta vastaa työntekijöiden rekrytoinnista yhdessä nuorisopäällikön ja pääyhdistuksen toiminnanjohtajan kanssa. Nuorisopäällikkö vastaa pääosin 
valmentajien ja ohjajien rekrytoinnista. Pelaajarekrytointia tehdään kouluyhteistyön avulla, lehtien ja internetin kautta. 

6.2 Nuorisopäällikkö  
 

Koripallo-osaston johtokunta valitsee seuran nuorisopäällikön. Johtokunta määrittelee vuosittain nuorisopäällikön tehtävät, joita ovat: 

• vastaa sisäisestä valmentajakoulutuksesta ja -tiedotuksesta NMKY:n toimintaperiaatteiden ja kasvatustavoitteiden mukaisesti 

• toimii valmennusvastaavana sekä valmistelee valmentajien nimeämiset,  



• tekee valmentajasopimukset johtokunnan hyväksynnän jälkeen 

• vastaa suunnitelmien mukaisten toimintatapahtumien toteutuksesta, esim. turnaukset, koripallokoulut, leiritoiminta 

• kartoittaa salivuorotarpeet ja anoo salivuorot sekä valmistelee harjoitusvuoroesitykset 

• järjestää toimitsijakoulutusta 

• järjestää vanhempainillat, joissa on nuorisopäällikön lisäksi mukana myös johtokunnan jäsen 

• huolehtii yhdessä alueen erotuomarivastaavan kanssa erotuomarikoulutuksen järjestämisestä  

• tekee yhteistyötä Koripalloliiton Pohjoisen alueen ja Oulun kaupungin koululaisliikuntavastaavan kanssa 

• tekee valmentajan kanssa urasuunnitelman 

• selvittää lopettavien pelaajien ja valmentajien lopettamisen syyn 

 

6.3 Pelaajat  
 

6.3.1 Pelaajien vastuut ja säännöt  
Seuran kaikkien joukkueiden ja niiden pelaajien tulee kaikissa tilanteissa käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja esiintyä seuraa edustavalla tavalla. 
Juniorijoukkueet laativat Nuori Suomi periaatteita noudattaen pelisäännöt, jotka ohjaavat joukkueiden toimintaa. 

6.3.2 Lisenssi 
Sarjapeleihin osallistuvilla on oltava voimassaoleva Koripalloliiton lisenssi. Lisenssi on maksettava ennen ensimmäistä sarja-ottelua. Uudet pelaajat hankkivat 
lisenssinä osoitteesta http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/lisenssi/lisenssin_ostaminen/ 

6.3.3 Vakuutus 
Jokaisella pelaajalla tulee olla kilpaurheilun sisältämä tapaturmavakuutus. Vakuutuksen voi ostaa joko lisenssin yhteydessä tai suoraan vakuutusyhtiöltä. 

6.3.4 Pelaajakoulutus  
Joukkueen harjoitukset ovat seuran pääasiallinen pelaajakoulutustapahtuma. Pelaajakoulutuksella tarkoitetaan urheilullisten taitojen, tietojen ja käytöksen 
opettamista pelaajille.  



Mahdollisten maajoukkuepelaajien osalta noudatamme koripalloliiton Talent –leirityksiä.  

6.4 Valmentajat ja ohjaajat  
 

Johtokunta valitsee joukkueiden valmentajat.  

Valmentajan tehtäviin kuuluu: 

• tekee joukkueen valmennussuunnitelman ja pelikirjan 

• noudattaa työssään kausioppaan ja laatukäsikirjan ohjeistuksia 

• osallistuu vanhempainkokouksiin 

• osallistuu valmentajakoulutuksiin kauden aikana 

• valmentaa edellytetään osallistuvan ennen kauden alkua järjestettävään tiedotus- ja infotilaisuuteen, sekä kauden lopussa järjestettävään keskustelu- ja 
infotilaisuuteen 

• toimittaa pelaajien yhteystiedot toimistolle ja pitää harjoituspäiväkirjaa 

Harjoitukset 

Valmentajat vastaavat joukkueen harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Valmentaja hankkii tarvittaessa itselleen sijaisen. 

Pelitapahtuma 

Valmentaja on vastuussa joukkueen peluuttamisesta käsikirjan ohjeistuksen mukaisesti. Noudatamme peleissä periaatetta, jossa kaikki saavat pelata.  

6.4.1 Valmentajakoulutus 
 

Valmentajille järjestetään seuran sisäistä koulutusta nuorisopäällikön toimesta. Lisäksi valmentajat osallistuvat SKL:n järjestämiin valmentajakoulutus 
tilaisuuksiin. Mikro ja mini-ikäisten valmentajat ovat velvollisia suorittamaan I-tason valmentajakoulutuksen ja sitä vanhempien junioreiden valmentajat II-
tason valmentajakoulutuksen. Lisäksi valmentaja voi hakeutua HKVT valmentajakoulutukseen. Koulutusavustuksesta päättää johtokunta.   



6.4.2 Valmentajasopimukset ja –korvaukset 
 

Koripallo-osaston johtokunta vastaa alaistensa joukkueiden valmentajien sopimuksista ja korvauksista. Johtokunta tekee valmentajasopimukset kirjallisesti. 
Valmentajat sitoutuvat tehtäväänsä yhdeksi kaudeksi kerrallaan, ellei toisin sovita. 

 

6.4.3 Muut valmennukseen liittyvät asiat 
 

Mikäli joukkueessa syntyy ongelmatilanteita, tulee asioihin puuttua heti. Ongelmatilanteissa, joita joukkue ei pysty keskuudessaan ratkaisemaan, käännytään 
nuorisopäällikön ja/tai seuran puheenjohtajan puoleen 

7 JUNIORIJOUKKUEET 
 

7.1 Joukkueiden organisoituminen 
 

Joukkueen muodostavat joukkueen pelaajat, valmentajat, sekä joukkueenjohtaja apunaan muut vanhemmat. Joukkueenjohtaja valitaan pelaajien vanhempien 
keskuudesta. Joukkueeseen on syytä valita vapaaehtoisia vanhempia myös muihin tehtäviin, kuten rahastonhoitajaksi, kahviovastaavaksi ja vaikkapa 
matkanjärjestäjäksi. Mitä suurempi määrä vanhemmista ottaa tehtäviä hoitaakseen, sitä pienemmällä työmäärällä kaikki selviävät. Toimintamaksujen 
pitämiseksi nykyisellä tasolla vanhempien vapaaehtoistyöpanosta tarvitaan ja lapset osaavat sitä myös arvostaa. 

7.2 Joukkueenjohtajan tehtävät 
 

Joukkuetta johtaa joukkueenjohtaja ja apunaan valmentaja(t). Jokaiseen joukkueseen tarvitaan joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtajan opas löytyy 
koripalloilijoiden nettisivuilta, oppassa tarkempaa tietoa joukkueen hoitamisesta. 

Joukkueenjohtajan tehtävät: 

• toimii joukkueen johtoryhmän puheenjohtajana. toimii linkkinä ja tiedottajana nuorisopäällikön, valmentajan ja vanhempien välillä 



• kutsuu koolle vanhempainkokoukset yhteistyössä nuoripäällikön ja valmentajan kanssa 

• huolehtii kotiotteluiden järjestelyt (tuomarit, toimitsijat, salivaraukset, ilmoitukset vastustajille) yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa 

• hoitaa joukkueen matka- ja turnausjärjestelyt yhdessä muiden kanssa 

• hoitaa tiedottamiseen 

 

7.3 Yhteistyö vanhempien kanssa 
 

Joukkueenjohtaja pitää yhteyttä joukkueeseen ja vanhempiin tiedottamalla asioista suullisesti, sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla (myclub, nimenhuuto, 
whatsapp). Joukkue pitää joukkueenjohtajan ja valmentajien johdolla vanhempainpalavereja, joissa käsitellään joukkueen ajankohtaisia asioita. 

 

7.4 Joukkuekohtaiset tilit ja kirjanpito 
 

Joukkueille tarvitaan rahastonhoitaja, jonka tehtävänä on seurata joukkueen tiliä ja joukkueen maksujen maksamista. Toimintamaksuun sisältymättömiä kuluja 
ovat esimerkiksi erotuomarimaksut, seuratuotehankinnat ja turnausmatkat, joista aiheutuvien maksujen seuranta on rahastonhoitajan tehtävän. ONMKY:n 
toimisto hoitaa varsinaisen laskujen maksujen ja oikeuttakaan siihen ei rahastonhoitajalla ole. 

NMKY:n toimisto (nuorisopäällikkö, toiminnanjohtaja ja taloussihteeri): 

• hoitaa osaston ja joukkueiden kirjanpidon 

• huolehtii talousseurannasta, laskutuksesta sekä muusta rahaliikenteestä 

• valmistelee koripalloilijoiden tilinpäätöksen 

• antaa tarvittavia ohjeita toiminnan ja talouden asianmukaiseksi hoitamiseksi 

7.5 Varainhankinta 
 



Iän myötä harrastuskustannukset nousevat. Varsinkin valtakunnallisissa sarjoissa ottelumatkat ovat pitkiä ja kalliita. Joukkueet voivat kerätä varoja talkoilla yms. 
tempauksilla. Lisätietoja toimintatavoista ja verotusasioista ONMKY:n toimistolta. 

 

8 PELITAPAHTUMAT 
 

8.1 Toimitsijat 
 

Mikro- ja mini-ikäisten peleihin tarvitaan vähintään kaksi toimitsijaa ottelua kohden (ajanotto ja pöytäkirjan pito). Vanhemmilla junioreilla tarvitaan lisäksi 
hyökkäyskellon pitäjä. Joukkueet hankkivat toimitsijat peleihinsä itse ja perinteisesti nämä tehtävät on hoidettu vanhempien voimin. 

8.1.1 Koulutus  
Joukkue tai seura perehdyttää toimitsijat tehtäviinsä.  

Seura järjestää mahdollisuuksien ja tarpeitten mukaan toimitsijakoulutusta. C-ikäisistä alkaen kaikille junioreille järjestetään toimitsijakoulutus.  

2.10.3 Toimitsijoiden tehtävät  

Sarjakohtaiset määritelmät toimitsijoista ja heidän tehtävistään löytyvät eri ikäkausien sarjamääräyksistä. Koripalloliiton toimitsijaohje löytyy täältä : 
http://www.basket.fi/@Bin/1458005/Toimitsijaohje+2014.pdf 

8.2 Erotuomarit  
 

8.2.1 Toimintaperiaatteet  
Jokaisessa ottelussa tulee olla sääntöjen velvoittama määrä erotuomareita. Tuomarit sarjaotteluihin määrää Koripalloliiton Pohjoisen alueen (tai Koripalloliiton) 
erotuomarinimeäjä. Erotuomareiden palkkiot eivät sisälly toimintamaksuun vaan joukkueet vastaavat niistä itse. 

 

http://www.basket.fi/@Bin/1458005/Toimitsijaohje+2014.pdf


8.2.2 Koulutus  
Erotuomaritoiminta on yksi osa ONMKY:n koripallotoimintaa. Pelaajia ja muita toiminnassa mukana olevia kannustetaan ja ohjataan osallistumaan 
Koripalloliiton järjestämille erotuomarikursseille. Kaikki A-juniorit osallistuvat tuomarikoulutukseen. 

  

8.2.3 Erotuomareiden tehtävät  
Erotuomareiden perustehtävä on toimia otteluiden oikeudenjakajina. Erotuomaritoiminnan periaatteet löytyvät liiton erotuomariohjeistuksesta. 

  

8.3 Salivaraukset (kausi / yksittäiset tapaukset)  
 

Nuorisopäällikkö kartoittaa joukkueiden harjoitusvuorojen tarpeen vuosittain ja anoo liikuntatoimistosta joukkueiden harjoitusvuorot sekä talvi- että 
kesäharjoittelua varten. Salin otteluvarauksista huolehtii joukkueenjohtaja, ellei nuorisopäällikön kanssa toisin ole sovittu. Joukkueenjohtaja, valmentajat ja 
nuorisopäällikkö toimivat salivuoroasioissa yhteistyössä.  

 

8.4 Sarjoihin ilmoittautuminen  
 

Nuorisopäällikkö selvittää, mihin sarjoihin joukkueet osallistuvat ja huolehtii ilmoittautumisista. Koripalloliiton alaisiin sarjoihin ilmoittautumiset ja sarjamaksut 
suoritetaan seuran toimesta.  

 

Joukkue huolehtii muihin kuin edellä mainittuihin turnauksiin ja sarjoihin ilmoittautumisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. 

 

8.5 Otteluiden järjestäminen 
 

Joukkueenjohtaja huolehtii, että salivaraukset on tehty ja että vastustajille, tuomareille, toimitsijoille ja siivoojalle on ilmoitettu ottelusta. 



9 MUU TOIMINTA 
 

9.1 Matkustusohjeet 
 

Matkakulut 

• Joukkueet vastaavat omista matkakuluistaan. 

 

Matkajärjestelyt ja matkustustapa 

• Joukkueet suorittavat pelimatkajärjestelyt itse. 

• Vaihtoehtoiset matkustustavat ovat omat autot (junioreilla vanhempien), bussi tai muu tilausajo. Ammattikuljettajan käyttöä suositellaan. 

• ONMKY:n autoja voi varata erillisten ohjeiden mukaan. 

• Matkoilla on noudatettava Oulun NMKY ry:n matkasääntöä. 

 

9.2 Varustehankinnat 
 

Koripallo-osasto vastaa joukkueiden peliasujen hankinnasta mikro- ja mini-ikäisille. C-ikäisistä lähtien pelaajat vastaavat itse asuistaan. Kauden alussa 
kartoitetaan tarve asuille ja tehdään keskitetty tilaus. Yhteistyökumppanina toimii urheiluvälineliike Stadium, lisätietoja peliasujen tilaamiseen nuoripäälliköltä.   

Stadiumissa on myös seurakohtainen mallisto, joista joukkueet voivat tilata tuotteita tarpeidensa mukaan (lämmittely paitoja, takkkeja, housuja, pipoja jne,) 
Yhtenäinen asu parantaa joukkuehenkeä ja antaa myös ulospäin hyvän kuvan joukkueesta. Stadiumin mallisto löytyy osoitteesta: 
https://www.stadiumteamsales.fi/onmky/koripallo 

 

 

https://www.stadiumteamsales.fi/onmky/koripallo


Harjoituksissa riittää normaalit sisäliikuntavarusteet T-paita, shortsit ja sisäpelikengät. Lisäksi pelaajilla on hyvä olla oma pallo. Mikrojen ja minien pallon koko 
on numero 5, C-ikäisillä ja sitä vanhemmilla tytöillä 6 sekä B-ikäisillä ja sitä vanhemmilla pojilla 7. Mikäli joukkue itse hankkii peliasut, pitää asujen olla seuran 
hyväksymät.  

 

10 VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄTYÖ JA PALKITSEMISET 
 

10.1 Viestintä 
Seuraa viestii jäsenille pääosin suoraan sähköpostiin MyClub-järjestelmän kautta. Lisäksi seuran viestintää tapahtuu facebookin sekä internet-sivujen kautta. 
Joukkueiden sisäinen viestintä toimii esimerkiksi MyClubin, Nimenhuudon ja/tai Whatsupin kautta. Tärkeintä tiedotuskanavalle on että se tavoittaa kaikki 
vanhemmat. 

10.1.1 Jäsenrekisteri 
Seura ylläpitää jäsenrekisteriä MyClub-järjestelmässä. Tämän vuoksi jokaisen pelaajan on tärkeää ilmoittautuu toimintaan MyClubissa. 
https://onmky.myclub.fi/login 

10.1.2 Ulkoinen viestintä 
Johtokunta vastaa toiminnan tiedottamisesta sidosryhmille. Joukkueet huolehtivat tulostiedottamisesta paikallisiin tiedotusvälineisiin ja Suomen 
Koripalloliittoon. 

10.1.3 Kotisivut 
Oulun NMKY ry:n Koripalloilijoiden omat kotisivut ovat osoitteessa www.onmky.fi/koripallo. Nuorisopäällikkö ja johtokunta vastaavat seuran nettisivujen 
päivittämisestä. 

10.2 Sidosryhmätyö 
 

10.2.1 Kouluyhteistyö 
ONMKY toimii järjestelytehtävissä ja tuomareina Oulun kaupungin järjestämissä Pikku Sudet Korisriehoissa ja katukoristapahtumissa sekä koululaiskoripallon 
mestaruusturnauksissa. Seura järjestää vuosittain koriskerhoja ala-asteella. 

 



 

10.2.2 Yritysyhteistyö 
Seuran yritysneuvotteluista vastaa toiminnanjohtaja. Joukkueet voivat toimia yritysten kanssa yhteistyössä varainhakinnassaan. 

 

10.2.3 Muut sidosryhmät  
Muihin sidosryhmiin seurasta on yhteydessä hallituksen ja koripallo-osaston johtoryhmän nimeämät henkilöt. Muita sidosryhmiä ovat mm. liikuntatoimistot, 
pelaajien vanhemmat, koulujen rehtorit ja Suomen Koripalloliitto.  

 

10.3 1.3. Palkitsemiset 
Kevään päättäjäisissä koripalloilijoita muistetaan seuraavin palkinnoin: 

1. jokaisesta joukkueesta palkitaan Fair Play- ja Tehopelaaja -mitalilla 

2. kehittynein (A-)juniori  

3. esimerkillinen junioripelaaja Koripalloliiton pokaalilla 

4. vuoden valmentaja Martin Maljalla 

5. jaoston johtoryhmän esityksen mukaan ansioitunut Tönkköjen stipendillä 

6. sekä kiertopalkinnot Vuoden Toimitsijalle, Kasvolle, Tuomarille,  Joukkueenjohtajalle, Koripalloperheelle ja Yhteistyökumppanille 

 

Menestyneet joukkueet voivat hakea avustusta urheilijoilta ja pääyhdistykseltä. Koripalloilijoiden johtokunnan esityksestä voidaan lisäksi hakea NMKY:n ja  
Koripalloliiton ansiomerkkejä ja huomionosoituksia. 

 



 

11 SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
 

11.1 Palautteet 
 

Arvioimme toimintaamme vähintään joka toinen vuosi pidettävällä palautekyselyllä pelaajille ja vanhemmille. Lisäksi käymme joka kevät valmentajien kanssa 
palautetilaisuuden kuluneesta kaudesta. Koripalloilijoiden johtokunta pitää myös vuosittain suunnittelu- ja kehittämiskokouksen. Seuralle voi koko 
toimintakauden ajan antaa palautetta. Toimintaa koskevat palautteet osoitetaan hallituksen puheenjohtajalle, toiminnanjohtajalle, 
koripalloilijoidenpuheenjohtajille tai junioripäällikölle. Koripallo-osasto käsittelee saamansa palautteen kokouksissaan ja päättävät jatkotoimenpiteistä. 
Palautteenantajan niin halutessa palautteet käsitellään luottamuksellisesti.  

11.2 Tavoitteiden toteutuminen  
 

ONMKY ry:n hallitus, koripalloilijoiden johtokunta, joukkueet ja valmentajat seuraavat omien taloudellisten, kilpailullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden 
toteutumista vuosittain.  

Seuran toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan tällä hetkellä ainakin seuraavilla tavoilla: 

• Lisenssien määrä  

• Junioreiden määrä  

• Junioreiden määrä ikäryhmittäin  

• Joukkueiden määrä  

• Valmentajien määrä ja koulutus  

• Koripallokoululaisten määrä 

• Alue- ja maajoukkue-edustukset 
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