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Yleistä 

YMCA Tampere koripallon toiminnan perusta tuleville vuosille on NMKY:n 
maailmanliiton teema: empowering young people. 
Toteutamme teemaa kehittämällä seuratoimintaamme ja antamalla nuorille 
toimijoille heidän itsensä kokoista vastuuta. 
Koripallo on erinomainen joukkuepeli, jossa kaiken kokoiset ja -pituiset pelaajat 
voivat nauttia urheilun riemusta. 
Koripallo on maailman toiseksi harrastetuin palloilulaji, ja pelimuodoista löytyy 
jokaiselle sopivin malli, oli se sitten tuleva Tokion Olympialaji 3x3 ”katukoripallo” 
tai perinteisempi salissa pelattava peli. 
Koripallo on taktinen ja fyysinen peli, jonka harjoitteet tukevat erinomaisesti 
kaikkea urheilua ja jokapäiväistä liikuntaa. 

 
1.YMCA Tampereen koripallotoiminta 

 
1.1.Painopisteet 

Koripallojaoston johtoryhmä on tehnyt strategian, jossa on kuvattu painopisteet 
vuodelle 2019 ja visio vuoteen 2021 mennessä. 
 
Strategian keskiössä on yksilöiden ja joukkueiden kilpailullisuuden tukeminen ja 
seuratoiminnan kehittäminen. 
Tarjoamalla kaikille halukkaille paikan harjoitella ja pelata koripalloa lisäämme 
seuran mainetta hyvänä junioriseurana. 
Vahvistamalla vuorovaikutusta ja näkyvyyttä sekä lisäämällä yhteistyötä 
lisäämme tietoisuutta YMCA Tampereen koripallosta ja kasvatamme 
kiinnostusta toimintaamme kohtaan. Ulkoinen ja sisäinen tiedotus tukee 
toimintamme ja tavoitteittemme näkymistä. 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta huolehtimalla muun muassa 
siitä, että sali pysyy siistinä, esiinnymme yhtenevissä asuissa ja käymme toisten 
joukkueiden kotipeleissä sekä osallistumme YMCA:n yhteisiin tapahtumiin.  
Vahvistamme seurojen välistä yhteistyötä avaamalla neuvotteluyhteyden 
Pirkanmaalaisten koripalloseurojen kanssa tavoitteena yhteiset tapahtumat. 
 
Visio 2021 sisältää seuraavia tavoitteita, joita kohti tulevina vuosina pyrimme 
–seuran oman pelaaja-/valmentajapolun rakentaminen 
–pelaajamäärän hallittu vuosittainen kasvu 
–seuran näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattaminen 
–joukkue jokaisessa ikäluokassa, niin tytöissä, kuin pojissa 
-harrastekoripallon kehittäminen. 
 
Numeerisia tavoitteita vuoteen 2021 mennessä ovat 
–lisenssipelaajien määrän kasvattaminen 300 lisenssipelaajaan 
–vähintään kaksi joukkuetta pelaa valtakunnallisissa sarjoissa. 
 
 

1.2.Valmennus ja koulutus 
Toiminnan kehittämisen edellytyksenä on seuratoiminnan taustavoimista 
huolehtiminen ja aktiivinen kouluttaminen. 
Panostamme valmentajien osaamiseen ja mahdollistamme valmentajien 



 
 

 

 

osallistumisen koulutuksiin ja lajiseminaareihin.  
Namikan valmentajille tarjotaan erilaisia koulutuksia myös keskinäisissä 
tapaamissa, jossa valmentajat jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan. 
Jokaiselle valmentajalle annetaan mahdollisuus osallistua 
ensiapukoulutukseen, jotta he osaavat toimia oikein ensiapua vaativissa 
tilanteissa. 
Jokainen toiminnassa mukana oleva vetäjä/ohjaaja saa tehtävänsä tarvittavan 
koulutuksen. 
Järjestämme omaa valmentaja- ja YMCA-koulutusta muun muassa 
Valmentajien Klubissa (VaKlu), missä valmentajat tapaavat, jakavat 
kokemuksiaan ja osaamistaan, keskustelevat ajankohtaisista asioista sekä 
saavat perustietoa YMCA:sta. VaKlun roolia koulutuskanavana korostetaan 
vuoden 2019 aikana. Saamme seuralle myös omia tuomareita ohjaamalla 
pelaajiamme ja ohjaajiamme erotuomarikoulutukseen.  
Joukkueenjohtajia ja huoltajia perehdyttämällä ja tukimateriaalia jakamalla 
saamme pelaajien vanhemmista osaavia joukkueenjohtajia, huoltajia ja muita 
toimijoita.  
Ohjaamalla pelaajia ja vanhempia tilastointi- ja toimitsijakoulutukseen tai 
järjestämällä koulutukset itse, saamme seuralle koulutettuja toimitsijoita. 
Tarjoamalla joukkueille tason ja ikäryhmän mukaista valmennusta innostamme 
pelaajat lajiin ja synnytämme heissä halun kehittää itseään. Koripallo toimii 
kasvatuksen välineenä myös sosiaalisten taitojen oppimisessa.  
Täytämme SKL:n vaatimukset valmentajien koulutustasosta: valmentajat 
osallistuvat SKL:n Läntisen alueen valmentajakoulutustilaisuuksiin ja olemme 
alusta asti mukana SKL:n valmentajalisenssijärjestelmässä. 
Osallistumalla myös NMKY:n Urheiluliiton valmentajakoulutustilaisuuksiin.  
 
 

1.3.Kilpailutoiminta ja turnaukset 
Koripallon keskiössä on kilpailutoiminnan määrätietoinen kehittäminen, jotta 
voimme tarjota eri tasoisille joukkueille ja valmentajille tarpeeksi haasteita, oli 
tavoitetaso kuinka korkealla tahansa. Pelaajat saavat kokemuksia ja oppivat 
käsittelemään niin onnistumisia kuin pettymyksiä osallistumalla turnauksiin ja 
kilpailutoimintaan. He voivat seurata omaa kehittymistään sekä joukkueena että 
yksilönä ja oppivat ryhmässä toimimisen sääntöjä omien kokemusten kautta.  
YMCA:n yhteisissä tapahtumissa ja turnauksissa hahmotetaan myös koko 
Namika-liikkeen laajuutta ja monipuolisuutta. 
Joukkueet osallistuvat oman tasonsa mukaisiin peleihin, joissa ne saavat 
soveltaa oppimaansa käytäntöön osallistumalla tavoitteittensa mukaisesti  
SKL: n Läntisen alueen sarjoihin. 
Joukkueet pääsevät pelaamaan myös valtakunnallisesti ja testaamaan tasonsa 
peleissä ja turnauksissa. 
Joukkueet osallistuvat suunnitelmiensa mukaisesti turnauksiin kotimaassa ja 
ulkomailla, mikä opettaa pelaajia toimimaan yhdessä myös saliharjoittelun 
ulkopuolella - samalla tutustutaan muiden seurojen pelaajiin ja valmentajiin. 
Kokemusta isojen tapahtumien järjestämisestä kasvatetaan muun muassa 
järjestämällä Namikaturnaus äitienpäivän viikonloppuna. Turnaus toimii myös 
tärkeänä varainhankintakanavana ja se toteutetaan yhteistyönä Varalan 
opiskelijoiden kanssa, ja osittain Varalan urheiluopiston tiloissa. 
 
 



 
 

 

 

 
 
1.4.Leiri -ja harrastustoiminta sekä koripallopainotteinen urheiluvalmennus 

Koripallon kokeileminen ja harrastuksen aloittaminen tehdään helpoksi 
järjestämällä koripallokouluja talvilomalla, kesäkuussa ja syyslomalla. 
Nuorisokoripallokoordinaattori jatkaa harrastekoripallon kehittämistä ja 
tavoitteena on kasvattaa pelaajamäärää niin, että harrastepuolelle saadaan 
useampi harrastusryhmä. 
 
Syksyllä 2019 järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla koripalloleiri, jossa 
pääpaino on yksilöllisissä lajitaidoissa. Tarkoitus on kasvattaa osallistujamäärää 
panostamalla leirin markkinointiin ja painottamalla yhteisten tapahtumien 
tärkeyttä seuran sisällä.  
 
Tarkoituksena on aloittaa syksyllä koripallopainotteinen urheiluvalmennus, joka 
toimisi vaihtoehtona perinteiselle iltapäiväkerholle: koripallopainotteisessa 
urheiluvalmennuksessa lapset saavat välipalan, mahdollisuuden läksyjen 
tekoon ja sen lisäksi urheiluvalmennusta ammattivalmentajien ohjaamana. 
Kyseinen toiminta mahdollistaa pienten lasten harrastustoiminnan painopisteen 
siirtymisen pois ilta-ajasta. 
 
SKL:n järjestämille maajoukkueleireille osallistuu junioreita ja valmentajia, joissa  
pelaajat saavat henkilökohtaisella tasolla tiedon omasta osaamisestaan, oppivat 
uutta lajista ja tutustuvat muiden seurojen oman ikäisiin pelaajiin. 
 
 
 

2. Viestintä ja markkinointi 
 

2.1.Viestintä 
Viestinnän tärkeimpänä tehtävänä on lisätä vuorovaikutusta ja tehdä YMCA 
Tampere koripalloa ja sen tavoitteita tutuksi yksittäisille ihmisille ja 
sidosryhmille. Viestinnän avulla luomme kaikille edellytykset saada tietoa ja 
osallistua toimintaan. Lisäämme näkyvyyttä seuratuotteiden kautta, joissa näkyy 
selkeästi seuran logo. 
Viestintä tapahtuu pääasiassa sähköisten kanavien kautta – ensisijaisina 
kanavina ovat uudistuksen alaiset kotisivumme, sosiaalinen media, sekä 
sisäisessä tieotuksessa Seuramappi-palvelu. 
 
Toimitamme materiaalia Tampereen NMKY:n uutiskirjeeseen, josta jäsenistö ja 
sidosryhmät saavat tietoa menneestä ja tulevasta toiminnasta. 
Vahvistamme myös Seuramapin käyttöä tiedotuksessa koko jäsenkentälle.  
Tarkoitus on, että jokaisella joukkueella on oma sisäinen, itse päivitettävä 
viestintäkanava, josta joukkueet saavat suoraan tietoa omasta toiminnastaan. 
 
Kaikilla on peleissä ja turnauksissa peli- ja lämmittelyasut, joissa on selkeästi 
YMCA:n tunnus näkyvissä. Tämä lisää myönteistä kuvaa YMCA Tampere -
koripallosta ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Mainostamme myös aktiivisesti joukkueitten kotipelejä, jotta pelaajat voivat 
käydä myös toistensa peleissä kannustamassa pelaajia.  
 
 



 
 

 

 

2.2.Markkinointi 
Markkinoinnissa pääpaino on uusien pelaajien ja valmentajien rekrytoinnissa. 
Pääasiallisina keinoina ovat strategisesti valitut tapahtumat, joihin osallistumme 
tai joita itse järjestämme. Vaatimuksena on, että pidämme kotisivut ajan tasalla 
ja huolehdimme, että koripallotoiminnasta on riittävästi ja helposti saatavilla 
olevaa tietoa. Tätä tuetaan mm. hakukoneoptimoinnilla ja -markkinoinnilla. 
Kotisivujen lisäyksi hyödynnämme sosiaalisen median alustoja, joiden avulla 
tieto toiminnastamme ja joukkueistamme on laajan yleisön ja omien 
jäsentemme saatavilla. 
Lähetämme suunnitellusti tiedotteita tapahtumista ja toiminnasta 
tiedotusvälineille, ja käytämme tiedotukseen myös lehtien ilmaispalstoja.  
 
Aloitamme koulukäynnit, joiden tarkoituksena on tuoda YMCA Tampereen 
koripallotoiminta tutuksi koululaisille ja tarjota lajikokeilu valmentajan 
ohjauksessa. Koululaisille jaetaan käynnin yhteydessä flyerit kotiin vietäväksi, 
joista saa lisätietoa harrastusmahdollisuuksista. Koulukäyntejä markkinoidaan 
yhteystyöverkostojen kautta ja suoraan kouluille. Koulukäynnit toteutetaan 
koulujen omissa saleissa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään omaa 
Namikan salia. 
 
Pyrimme järjestämään vuosittain muutaman laadukkaasti toteutetun 
massatapahtuman, joita painotetaan eri kohderyhmille ja joilla on erilaiset 
strategiset tavoitteet. 
 
Pidämme huolta, että toimintamme näkyy Tampereen ja lähialueen 
tapahtumissa, sekä sosiaalisessa mediassa – pyrimme näkymään aktiivisesti 
myös muissa medioissa. Rekrytoimme uusia pelaajia, valmentajia ja 
tukijoukkoja olemalla aktiivisesti esillä liikuntatapahtumissa, joissa tekemisen ja 
näkymisen kautta tuodaan YMCA:n toimintaa esille. 
Sidosryhmät, muun muassa Tampereen kaupunki, tuntevat YMCA Tampereen 
luotettavana kumppanina ja arvostavat sitä myös urheilun saralla. 
 
 

3.Toimitilat  
 

Koripalloilijat käyttävät harjoitus- ja osin kotiottelusalina YMCA Tampereen 
Namikan salia. 
Lisäksi käytetään Tampereen kaupungin eri kouluilta tai muista kaupungin 
sisäliikuntasaleista saatuja vuoroja ja Varalan hallia.  
 
Pyörätuolikoripallo jatkaa toimintaansa ja harjoittelee kolme kertaa viikossa 
Hervannassa. 
 
 

4.Kansainvälimen toiminta 
 

Joukkueille tarjotaan mahdollisuus osallistua ulkomailla järjestettäviin 
turnauksiin ja Namikan tarjoamaan kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisiä 
mahdollisuuksia tuodaan aktiivisesti esille. Valmentajilla on mahdollisuus 
osallistua ESY:n (European Sport YMCA) seminaariin.  
 
 



 
 

 

 

 
 

5.Hallinto 
 

YMCA Tampereen koripallojaoston johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Koripallojaoston johtoryhmään kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
valmennuspäällikkö sekä johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmän sihteerinä toimii 
YMCA Tampereen liikuntasihteeri. Koripalloilijoiden kokoustilat sijaitsevat 
YMCA Tampereen toimistotilojen yhteydessä. 
Johtoryhmä nimittää tarvittaessa eri projekti- ja työryhmiä – myös 
joukkueenjohtajilla on oma ryhmänsä. 
 
 

 

6.Talous ja varainhankinta 
 

Jaoston talous ja varainhankinta pidetään tehokkaana, jotta pystymme 
tehokkaasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin myös taloudellisesti. 
Jaoston pääasialliset varainhankintatapahtumat ovat koripalloturnauksen 
järjestäminen keväällä sekä koripallon kausimaksut. Joukkueet osallistuvat 
yhteisvastuullisesti turnausten järjestelyihin. 
Pääosiltaan toiminnat ovat omakustanteisia: kaikki toiminnassa mukana olevat 
maksavat jaoston johtoryhmän määrittelemän kausimaksun ja seuran 
jäsenmaksun. 
Ylläpidämme omatoimista varainhankintaa ja pyrimme laajentamaan 
tulorahoituspohjaa. 
 
 

 

7.Tapahtumia 2019 
 

• 25.4.2019 Suomen NMKY:n Urheiluliiton kevätkokous. 

• 24.4.2019 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 

• 4/2019 Kevätliittopäivät 

• 11.–12.5.2019 Namikaturnaus, Tampere 

• 5/2019 3x3 katukoristurnaus 

• 5/2019 koripallokauden päättäjäiset 

• 6.6.2019 YMCA World Challenge 

• 6/2019 kesäkoris 

• 8/2019 Puisto Fiesta 

• 8/2019 Kuortaneen seuraleiri 

• 8/2019 Suomen YMCA:n koripallon verkostoitumispäivä, Helsinki 

• 8/2019 YMCA 175 -tapahtuma Lontoossa  

• 9/2019 Pirkka Street Basket -katukoristurnaus 

• 9/2019 ESY:n urheiluseminaari ja vuosikokous  

• 9/2019 Toimihenkilöpäivät, Turku 

• 10/2019 Suomen NMKY:n Urheiluliiton syysliittopäivät 

• 10/2019 Syysliittopäivät 

• 27.11. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 

• 12.12. Ymca Tampere joulukahvit ja -puurot 



 
 

 

 

 
 

Tapahtumakuvaukset keskeisimmistä tapahtumista 
 

Namikaturnaus on perinteeksi muodostunut 
junioriturnaus, joka järjestetään 
äitienpäiväviikonloppuna Tampereella. Turnaus on 
seuran isoin varainhankinnallinen tapahtuma ja sen 
onnistumisesta vastaa koripallojaosto yhdessä 
työntekijöiden kanssa. Turnauksessa ratkotaan voiton 
lisäksi myös YMCA:n Urheiluliiton mestaruus. 
Namikaturnaukseen tavoitellaan osallistujamääräksi 60 
joukkuetta, joka varmistaisi positiivisen taloudellisen 
tuloksen turnauksesta. 
 
Kuortaneen seuraleiri järjestetään kolmatta kertaa elokuussa 2019. Leiri 
toimii valmentajille koulutustapahtumana ja antaa junioreille hyvän 
kokemuksen ja kehittää yksilö- ja lajitaitoja tulevalle kaudelle.  

 
Pirkka Street Basket -katukorista koululaisille tapahtuma on tarkoitettu 1.-6.-
luokkalaisille lapsille, jotka pääsevät viettämään liikunnallisen ja hauskan 
koulupäivän pelaten ja kannustaen lyhyissä 3x3 koripallo-otteluissa. 
Tapahtumassa on musiikkia ja tarjolla on välipalaa. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Keskon ja Koripalloliiton kanssa. Tapahtuman keskeisin 
tarkoitus on lisätä YMCA Tampereen tunnettuutta koripalloseurana ja 
rekrytoida uusia innokkaita harrastajia tulevalle kaudelle. 
 
 

8.Talousarvio 
 
 
 


