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”HUIMALAINEN KORIPALLO ELÄMISEN EHDOILLA”

Tavoitteet

1. Tarjota Ääneseudun lapsille mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kokea monenlaisia

elämyksiä koripallon merkeissä.

2. Pidetään kausimaksut mahdollisimman alhaalla ja mahdollistaa harrastaminen

kaikille.

3. Oppia yhteistyötaitoja, toisen arvostamista ja yhteisen tavoitteen eteen

pitkäjänteistä ja tavoitteellista  toimimista.

4. Tehdä valmennuksellista yhteistyötä muiden lajien kanssa sekä yhteistyötä

seurarajojen yli.

5. Turvata, että jokaisessa ikäluokassa on tyttö –ja poikajoukkue. Luoda yksilöllinen

pelaajapolku tarvittaessa.

6. Tehdä yhteistyötä edustuksen kanssa.

7. Tärkeysjärjestys: koulu – koti – koripallo….

8. Annetaan koulutuksellista tukea valmentajana, joukkueenjohtajana tai muutoin

toiminnassa aktiivisesti mukana oleville.

9. Koripallon lajitaitojen lisäksi tarjota fyysiset edellytykset monipuoliseen urheiluun ja

liikkumiseen



PELISÄÄNNÖT

Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi

pelisäännöt.

Valmentaja

● vastaa joukkueen harjoittelusta ja pelaamisesta

● tehtävänä on kehittää kaikkia pelaajia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti

● järjestää peliaikaa kaikille pelaajille heille sopivalla tasolla.

● on esimerkillinen, kannustava ja oikeudenmukainen

● toimii yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. On sopimassa kauden alussa pelaajien

ja vanhempien kanssa joukkueen pelisäännöt

● pyytää vaikeissa ongelmatilanteissa apua jaostolta

● varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on päihteetön ja savuton ympäristö harrastaa

koripalloa.

Joukkueenjohtaja

● vastaa joukkueen valmennuksen ulkopuolisista asioista

● vastaa vanhempien tiedottamisesta ja toimii linkkinä vanhempien, valmennuksen ja

jaoston välillä

● toimii jaoston kokouksessa joukkueen äänivaltaisena edustajana

● varmistaa että joukkueen talous on kunnossa

● hoitaa kotiotteluiden järjestelyt

● hoitaa vierasotteluiden matka- ja turnausjärjestelyt

● tarkistaa että pelaajien ja valmentajien lisenssiasiat ovat kunnossa

● kutsuu koolle vanhempainpalaverit

● hoitaa ulkoisen tiedottamisen yhdessä valmentajien kanssa

● varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on päihteetön ja savuton ympäristö harrastaa

koripalloa.



Vanhemmat

● kunnioittaa ja käyttäytyy asiallisesti kaikkia koripallotoiminnassa mukana olevia

kohtaan

● on pelaajan vanhempi ja kannustaja. Valmentaminen jätetään joukkueen

valmentajille.

● ei kritisoi valmentajaa pelaajan kuullen, vaan keskustelee askarruttavissa  asioissa

valmentajan kanssa

● kannustaa urheilulliseen elämäntapaan: terveelliseen syömiseen, riittävään

liikuntaan ja lepoon

● varmistaa pelaajan harrastusmahdollisuuden maksamalla kausimaksut ajallaan sekä

osallistumalla yhteiseen varainhankintaan ja talkootyöhön mahdollisuuksien mukaan

● varmistaa lapsille päihteettömän ja savuttoman urheiluseuratoiminnan.

Lasten ja nuorten pelisäännöt ovat seuraavat:

Kotona

1. Huolehdin koululäksyistä. (Mahdollisuuksien mukaan ennen harjoituksia).

2. Syön terveellisesti ja monipuolisesti ja lepään riittävästi.

3. Ymmärrän, että tupakka, alkoholi ja muut huumaavat aineet ovat vaaraksi

terveydelle ja urheilulle. En halua edes kokeilla niitä.

Harjoituksissa/pelimatkoilla

1. Kunnioitan itseäni, oman ja vastustajajoukkueen pelaajia, valmentajia ja tuomareita.

2. Kannustan joukkuettani ja pelaan rehdisti. En kiroile enkä pilkkaa tai hauku muita.

3. Tulen asianmukaisesti varustautuneena, täsmällisesti ja säännöllisesti harjoituksiin ja

peleihin. Ilmoitan itse valmentajalle, jos en pääse tai myöhästyn hieman

harjoituksista tai pelistä.

4. Noudatan liikuntapaikoilla vallitsevia sääntöjä ja ohjeita. En häiritse muiden

harjoituksia.

5. Kuuntelen ja noudatan valmentajan antamia ohjeita ja sääntöjä. Kun pilli soi, otan

pallon käteen ja kuuntelen. Rohkenen sanoa valmentajalle, jos jokin asia

harjoituksissa harmittaa.

6. Huolehdin omista ja joukkueen varusteista.

7. Peseydyn harjoituksien ja pelien jälkeen. Huolehdin riittävästä käsihygieniasta ennen

ja jälkeen harjoitusten. En tule flunssassa tai kipeänä harjoituksiin.



PELAAJATIETOLOMAKE

Vanhemman on täytettävä pelaajasta joka kaudella pelaajatietolomake. Pelaajalomake

löytyy Huiman nettisivuilta: https://huimabasketball.fi/pelaajatietolomake/ Kaikki

pelaajatietolomakkeella annetut tiedott käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkia tietoja

käsitellään GDPR- tietosuoja asetuksien mukaisesti.

BASKET-KORTTI

Basket-kortti on Huiman juniorikoripallon kausimaksu. Se oikeuttaa koko koripallokauden

(syksyn ja kevään) säännölliseen ohjattuun harjoitteluun. Basket-kortilla pääsee myös

seuraamaan Huiman miesten ja naisten edustusjoukkueiden pelejä koko kauden.

Basket-kortteja saa joukkueenjohtajilta maksua vastaan. Basket-korttimaksu suoritetaan Huiman

juniorikoripallojaoston tilille K-S OP FI93 5290 0220 5108 36. Maksun viestiin tulee laittaa

seuraavat tiedot Basketkortti pelaajan nimi ja joukkueen nimi, esim. ”Basketkortti Petteri

Pelaaja, mikropojat”, jotta maksu osataan ohjata oikean joukkueen tilille.

Basket-korttiin ei sisälly vakuutusta.

Basket-korttien hinnat kaudelle 2022 –2023:
Joukkueen osuus

IKÄVUOSI MAKSU JAOSTON
OSUUS

JÄSENMAKSU JOUKKUEELLE

U-16 ja
vanhemmat

250 60 25 165

U-14 225 60 5 160

MINIT 210 85 5 120

MIKROT 195 85 5 105

SUPERMIKROT 195 85 5 105

- sisaralennus 20 €
- kolmannesta lapsesta - 50 %

Jaoston varoja käytetään peliasujen, pallojen ja muun harjoitusmateriaalin ostamiseen sekä

vakuutusmaksuihin, työntekijän palkkaukseen, valmentajien ja tuomarien kouluttamiseen,

aluesarjamaksuihin, tiedottamiseen, markkinointiin sekä seuran yhteisiin tapahtumiin.

Joukkueelle jäävä osuus menee mm. tuomarimaksuihin ja turnausmaksuihin.

https://huimabasketball.fi/pelaajatietolomake/


Huiman talousohjesääntöjen mukaisesti kaikki Huimaa edustavien pelaajien tulee olla

Huiman jäseniä. Jäsenmaksu on sisällytetty kausimaksuun. Huiman 25€ jäsenmaksun

maksavista pelaajista (U16- ja vanhemmat) tulee täyttää erillinen seuraan liittymiskaavake.

Jäseneksi liittymislomakkeen löydät mm. Huiman nettisivuilta:

https://www.huima.org/liity-huiman-jaseneksi/

Mikäli Huiman jäsenmaksu on maksettu vuoden 2022 aikana kertaalleen toisen lajin

harrastamisen parissa, jäsenmaksun voi vähentää maksaessaan kausimaksusta. Ilmoita

tällöin maksaessasi viestissä tietojen Basketkortti+ joukkueen nimi + pelaajan nimi  lisäksi

“-jäsenmaksu”, jotta rahastonhoitajan ja joukkueenjohtajan maksujen seuranta

mahdollistuu. Huiman toimisto ylläpitää jäsenrekisteriä, josta jäsentietojen tarkastus on

tarvittaessa mahdollista tehdä siellä.

Kausimaksu ei saa olla harrastamisen este! Joukkueenjohtajan kanssa on aina
mahdollista sopia maksujen osittamisesta ja erissä maksamisesta. Lisäksi Huimalla on
olemassa harrastetukirahasto, josta voi hakea tukea harrastuskustannuksiin. Lisätietoja
tästä rahastosta: toimisto@huima.org.

LISENSSI

Lisenssi on tarkoitettu niille pelaajille, jotka osallistuvat Suomen Koripalloliiton sarjapeleihin.

Jokaisen pelaajan vanhempi maksaa lisenssi itse. Se maksetaan vasta sitten, kun

joukkueenjohtaja syksyllä ilmoittaa, että sarjaan ollaan menossa. Lisenssit ostetaan uusille

pelaajille netin kautta osoitteessa https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/. Joukkueenjohtajalta

voi kysyä neuvoa lisenssin ostoon.

Kauden 2022–2023 lisenssihinnat:

Aikuiset kilpa 140

13–19-vuotiaat kilpa 115

13–19-vuotiaat harraste 102

10–12-vuotiaat 70

6–9-vuotiaat 43

https://www.huima.org/liity-huiman-jaseneksi/
https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/


JOUKKUEEN TUKEMINEN

● Joukkueet keräävät käyttövaroja talkoilla, joihin tarvitaan myös vanhempia mukaan.

● Yhteistyötä tehdään edustuskoripallon kanssa.

● Pelimatkat tehdään usein omilla autoilla ja vanhempia tarvitaan kuljettajiksi.

● Kotipeleissä vanhempia tarvitaan toimitsijoina, kioskinmyyjinä ja leipojina.

● Valmentajina, joukkueenjohtajina ja tuomareina toimii monia tavallisia,

pelaavien lasten vanhempia.

Toimintaa tehdään kuitenkin pitkälti vapaaehtoistoiminnan avulla ja jos haluat mukaan

toimintaan, ota yhteyttä joukkueesi toimijoihin. Juniorikoripallon ja emäseura Huiman

toiminnassa löytyy monenlaista tekemistä omien kiinnostusten ja halujen mukaisesti

räätälöiden.



YHTEYSTIETOJA

Juniorikoripallon puheenjohtaja: Otto Jämsen puh. 040 7079980 huimaotto@gmail.com

Sihteeri: huimajkpsihteeri@gmail.com

Juniorikoripallojaoston taloudenhoitaja Anu Lapio  050 563 7777 anu.lapio@pp.inet.fi

Juniorikoripallon nettisivut: www.huimabasketball.fi

Facebookissa:
Huimabasketball-juniorit
huiman juniorikoripallo

Huiman toimisto p. 040 182 9999, Kauppakatu 22, 44100 ÄÄNEKOSKI
Avoinna:

· Maanantaina ja torstaina: klo 10-12 ja 14-16.30
· Tiistaina ja perjantaina: klo 10-12 ja 14-16
· Keskiviikkoisin suljettu.

Sähköposti: toimisto@huima.org

Internet: www.huima.org

Joukkueiden asioista vastaavat joukkueenjohtajat, joiden yhteystiedot löytyvä tästä sekä

Huiman nettisivuilta. Joukkueiden sivuilta löydät tiedot myös harjoitusajoista sekä paikoista.

Joukkueiden yhteyshenkilöt:

Lauri Markkasen koriskoulu (5-v.) Tiina Penttinen, tiina.penttinen@aanekoski.fi

Lauri Markkasen koriskoulu (6–7-v.)   Sari Puranen, sari021@hotmail.com

Mikrotytöt 2013-2014: Timo Strickling, timo.strickling@gmail.com

Mikropojat 2013-2014: Jenna Koivu, koivu.jenna@outlook.com

Minitytöt 2010-2011:                            Aden Kariuki, aden.kariuki@aanekoski.fi

Minipojat 2010-2011: Lauri Piirainen, lauri.piirainen@outlook.com

Tytöt WU 16-14 Sari Hautakangas sari.hautakangas75@gmail.com

Pojat MU 14 Krista Pajala, pajalakrista@gmail.com

Pojat MU 16 Milta Metsälä, milta.metsala@gmail.com

http://www.huimabasketball.fi
http://www.huima.org/

