
 

 

 

 

 

 

KOIJÄRVEN KUNTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 

Kaudelle  1.7.2021-30.6.2022 
 

 

 

 
HALLINTO 

Seuran ylin päättävä elin on yleinen kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa 

kevätkokoukseen ja vuosikokoukseen. Asiat yleisiin kokouksiin valmistelee seuran johtokunta, joka 

valitaan vuosittain. Toimeenpaneva taho on seuran johtokunta ja sen alaiset jaostot. Johtokunnan 

työskentelyä tehostetaan erilaisilla työryhmillä, jotka valmistelevat asioita johtokunnan kokouksiin. 

Jokaisella johtokunnan jäsenellä on oma(t) vastuualueensa: Kilpailu, harraste, talkoo, tiedotus, talous, 

nuoriso, beach-volley, tulosvastaava. Ryhmiä voidaan myös tarvittaessa yhdistellä. Johtokunnassa on 

yksi paikka junioreiden edustajalle. Seuran toimintamuotoina ovat lentopallo ja beach-volley. 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

Kaudella 2021–2022 tavoitteena on vähintään jokaisessa F-A -ikäisissä 1 joukkue sekä naisten maakunta- 

tai 2-sarjajoukkue. Nuorempiin ikäluokkiin haetaan täydennystä markkinoimalla lajia kouluille ja kesällä 

pidettävällä liikunta- ja palloilukoululla, johon tarjotaan palkallinen kesätyömahdollisuus 2 nuorelle 2 

viikoksi. Kaikkien joukkueiden harjoitus- ja kilpailutoiminnasta vastaa valmennusjaosto, johon kuuluvat 

kaikki seuran toimivat valmentajat ja apuvalmentajat ja jaoston puheenjohtaja. Seura harjoittelee 

Feeniksissä ja Forssan kouluilla. 
 

 

PAINOPISTEALUEET 

Kaudella 2021-2022 seuran painopistealueet toiminnassa ovat: 
1. Junioritoiminnan kehittäminen. 

2. Valmentajakoulutuksen edelleen tehostaminen ja valmennustavan yhtenäistäminen. 

Harjoitusten tason nostaminen ja monipuolistaminen kaikilla joukkueilla. 

3. Lentopalloliiton valmennuslinjausten noudattaminen. 

4. Lajin kiinnostuksen lisääminen Forssassa ja lähikunnissa. 

5. Tiedotus ja markkinointi Forssan Lehden Tulospörssi ja Urheilusivujen Tulospörssi 

tänään -palstalla. Kausiohjelmat ja seuran nettisivujen päivitys. 

 

 

EDUSTUSJOUKKUEET 

Naisten joukkue pelaa ensi kaudella naisten II-sarjassa tai maakuntasarjassa. 

Miehillä ei ole edustusjoukkuetta 

 

 

JUNIORIJOUKKUEET 

F-, E- ja D-ikäiset: Seuran tavoitteena on saada mini-ikäluokkiin riittävästi junioreita, jotta saadaan 

muodostettua joka ikäluokkaan 1 joukkue. Jokaiselle pelaajalle turvataan pelipaikka, sekä mahdollisuus 

kehittyä hyvässä kasvuympäristössä. Jokainen joukkue tekee yhteisesti omat Tähtiseura -henkiset 

pelisääntönsä tulevalle kaudelle. Seuran I-joukkueilla on lisäksi pelillisenä tavoitteena päästä Lounais-

Suomen aluefinaaleihin, sekä saada pelaajia mukaan alueen leiri- ja katsastustoimintaan.   
 



C-, B- ja A-ikäiset: Pyritään muodostamaan hyvät ja toimivat harjoitusryhmät asiantuntevassa 

valmennuksessa. Vanhempia junioreita (A-B) peluutetaan taitojensa mukaan myös seuran 

edustusjoukkueessa. Pelillisinä tavoitteina joukkueilla on pääsy ikäluokkiensa SM-sarjoihin, sekä 

menestyminen siellä. Lisäksi tavoitellaan edustuksia aluejoukkueissa. Joukkueita muodostetaan 

mahdollisuuksien mukaan myös niille, jotka haluavat vain harrastusmielessä pelata lentistä. 
 

 

KOULUTUS 

Satsaamme edelleen valmentajien koulutukseen. Tarve kasvaa toiminnan laajenemisen ja laadun mukana. 

Seuran kaikki uudet valmentajat osallistuvat seuran tai liiton järjestämiin tekniikkakoulutustilaisuuksiin. 

Tavoitteena on, että valmentajat käyvät koulutukset järjestyksessä eli aloittavan ohjaajan koulutus ja 

tekniikkakoulu, I-tason valmentajakoulutus jne. Vanhempia, kokemusta omaavia valmentajia 

jatkokoulutetaan tarpeen mukaan liiton II-III -tason kursseilla. Seura osallistuu lentopalloliiton 

järjestämään seurojen kehittämiskoulutukseen ja Tähtiseuratoimintaan, joka korvaa 

Sinettiseuratoiminnan. Seura järjestää kaikille valmentajilleen kauden alku- ja päätöspalaverit. 
 

 

EROTUOMARITOIMINTA 

Kannustetaan jäseniä erotuomaritoimintaan tavoitteena uusia juniori- ja III-luokan tuomareita. 

 

 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

Valmentajatiedotteita lisätään ja sähköpostin käyttöä tiedotuksessa lisätään olennaisesti. Seuran omien 

nettisivujen tietoja päivitetään säännöllisesti kauden aikana sekä yritetään tehostaa myös muun somen 

käyttöä (Instagram). Forssan Lehdessä seuran näkyvyyttä lisätään edelleen tulosten ja tapahtumien osalta. 

Nuorisojaoksen johdolla osallistutaan erilaisiin markkinointitapahtumiin esim. lapsiperhelauantai ja 

Lamminranta tutuksi -tapahtumat. Kohdennettua markkinointia toteutetaan myös 

koululentiskampanjalla, liikuntapassikampanjalla ja kesällä pidettävällä liikunta- ja palloilukerholla. 
 

 

VARAINHANKINTA 

Seura hankkii varoja toimintaansa seuraavilla tavoilla: 

Jäsenmaksut, kausimaksut, OP-Volley, mainostilat, kioskitoiminta, talkoot ja markkinointisopimukset 

sekä tuotemyynti. 

 

 

VIRKISTYSTOIMINTA 

Seuran nuorisojaosto vastaa virkistystoiminnasta. Virkistystoiminnassa pyritään huomioimaan seuran 

tärkeimmät voimavarat urheilijat, valmentajat, vanhemmat, tuomarit ja muut toimihenkilöt. Kauden 

päätös- ja palkitsemistilaisuus järjestetään toukokuussa. 

 

 

POWER-CUP 2022, TURNAUKSET JA LEIRIT 

Kesällä 2022 seura osallistuu perinteiseen Power-cup turnaukseen, joka pidetään Kauhavalla kesäkuun 

alussa. Seura on mukana järjestämässä seuraavia leirejä ja turnauksia: OP-Volley tammikuussa sekä 

harjoitusturnauksia tarpeen mukaan 
 

KUNTOLENTOPALLO 

Kerran viikossa seuran jäsenmaksulla on mahdollista harrastaa kuntolentopalloa seuran omalla vuorolla. 

 

BEACH  VOLLEY 

Seuran juniorit osallistuvat oma-aloitteisesti kesän beach-turnauksiin ja sarjoihin, kukin tasonsa mukaan! 
 


