Mikkelin Passarit Strategia 2016 - 2020

”Johtolauseet”
Mikkelin Passarit tarjoaa nuorelle lentopalloilijalle mahdollisuuden
kehittyä huippu-urheilijaksi. (aluejoukkueet, nuorisomaajoukkueet,
mestaruusliiga)

Mikkelin Passarit luo edellytykset hyvälle harjoittelulle ja tukee nuorta
urheilullisen elämäntavan saavuttamisessa. (harjoittelumahdollisuudet,
koulut, valmennusosaaminen)

Mikkelin Passarit luo urheilijan polun jossa urheilija voi kehittyä oman
taitotasonsa ja innostuksensa ehdoilla.

ARVOT:
Tarjoaa nuorelle turvallisen ja urheilullisen kasvuympäristön.
Harrastaminen on tavoitteellista, iloista ja mukavaa.

1. Seuran tavoitteet 2016 - 2020
VISIO: Yksi maan parhaista kasvattajaseuroista
Lentopallo
Olla naisurheilussa kaupungin ykkösseura.
Naisten edustusjoukkue 1-sarjassa kolmen vuoden sisällä.
Miesten edustusjoukkue 1-sarjassa ja poikajuniorituotanto toiminnassa.
Kansalliselle huipulle tyttöjen B-nuorissa n. viiden vuoden sisällä
Useita junioripelaajia alue ja maajoukkuevalmennuksessa

Tapahtumat
Miesten maaottelu Mikkelin Areenassa 2018
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PowerCup 2019 tai 2020
Junioreiden SM-lopputurnaus Mikkelin Areenassa 2019 tai 2020
Mikkelissä järjestettävä vuosittainen lentopalloturnaus

Seura
Seurassa toimii päätoiminen valmentaja, joka vastaa valmennuksen suunnittelusta,
valmennuksen linjauksista, junioritoiminnan koordinoinnista ja
akatemiavalmennuksesta.
Seurassa toimii toimistotyöntekijä, joka vastaa seuran yhteisistä asioista.
Seuran valmentajat ovat kouluttautuneet lentopalloliiton lajikoulutuksissa.
Joukkueet:
Seurassa tarjotaan kaikille halukkaille pelipaikka pelaajan tason mukaisessa
joukkueessa.
Ikäluokassa ainakin yksi tavoitteellinen joukkue, joka antaa tavoitteellisille urheilijoille
mahdollisuuden harjoitella tavoitteellisesti.
D-A junioreissa pelaajalla on mahdollista edetä halukkuutensa ja taitojensa mukaan
ylempiin juniorijoukkueisiin. (ks. pelaajapolku)
Jokaisella joukkueella on vähintään kaksi valmentajaa, joukkueenjohtaja ja huoltaja.
Jokaisen joukkueen taustalla on vanhemmista koostuva tukiryhmä, joka osallistuu
talkoisiin, turnauskuljetuksiin ja ottelutapahtumien järjestelyihin.
Markkinointiryhmä
Hallituksen työn tueksi on perustettu 6-8 hengen markkinointiryhmä, jonka tehtävänä on
koordinoida seuran yritysyhteistyötä ja olla yhteydessä sponsoreihin.

2. Seuran hallinnoima toiminta
2.1 Varainhankinta
a) Jäsenmaksu: Hallitus päättää jäsenmaksun suuruuden vuosittain. Laskut toimitetaan
joukkueenjohtajan kautta pelaajille. Syyskuun ajan pelaaja voi olla ”tunnustelemassa”
harrastusta.
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b) Joukkuemaksu: Hallitus esittää jokaiselle joukkueelle joukkuemaksun.
Joukkuemaksu kattaa:
a. valmennuksen
b. kilpailutoiminnan (turnaukset, mutta ei PowerCupia)
c. pelaajalisenssin
d. peliasun ja seuran verkkarit
c) Talkoot: Seura julkistaa vuoden talkookalenterin (mitä, missä, milloin), johon seuran
jäsenet ovat velvollisia osallistumaan. Talkoiden tuotto menee suoraan talkoolaisen
oman joukkueen toiminnan tukemiseen. Joukkueenjohtaja valvoo joukkueensa jäsenien
osallistumista talkoisiin. Seura järjestää myös juniorijoukkueiden talkoovuorot
edustusjoukkueen otteluissa.
d) Sponsorit: Hallitus ja markkinointiryhmä vastaavat seuran sponsoreiden hankinnasta.
2.2 Seuran yhteiset asiat
a) Peliasu: Seura hankkii joukkueiden peliasut. Seuran joukkueilla on yhtenäinen
peliasu ja verkkari.
b) Lisenssi: Seura maksaa kaikkien pelaajien lisenssimaksut.
c) Pelaajavakuutus: Seura kilpailuttaa vakuutusyhtiöt ja valitsee sopivimman
vakuutusyhtiön.
d) Matkakorvaukset: Pelaajat maksavat matkakustannukset ellei joukkueen sisäisesti
ole muuta sovittu.
2.3 Yhteistyö
a) Seura järjestää seuran valmentajien välille 1 - 4 kertaa kaudessa valmentajapalaverin.
Katsotaan missä mennään. Sovitaan keskinäisiä tapahtumia.
b) Seura on aktiivinen toimija lentopallossa alueellisesti ja valtakunnallisesti.
c) Seura järjestää akatemiavalmennuksen.
d) Seura tukee lahjakasta pelaajaa maa- ja aluejoukkueiden leirityksessä.
2.3 Valmennus
a) Seura kustantaa valmentajakoulutuksen kaikille seuran valmentajille. Koulutus
velvoittaa henkilön toimimaan seuran valmentajana vähintään kaksi vuotta.
b) Seura järjestää pelaajille ja seuran toiminnassa oleville aikuisille tuomarikoulutuksen
(Taso 1, Taso 2).

3. Joukkueiden sisäinen toiminta
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Valmentaja
● Suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset ja turnaukset
● On yhteistyössä muiden seuran joukkueiden valmentajien kanssa (mm. pelaajavaihto
ikäluokkien välillä)
● Kouluttaa itseään mahdollisuuksien mukaan

Joukkueenjohtaja
● Hoitaa joukkueen peliasut ja niiden painatukset
● Laatii joukkueen budjetin ja valvoo kauden aikana, että siinä pysytään
● Tekee joukkueensa pelaajarekisterin
● Välittää maksukaavakkeet (joukkuemaksu, seuran jäsenmaksu) pelaajille
● Järjestää talkoolaiset (toisten turnauksiin)
● Järjestää omat turnaukset
● On yhteistyössä muiden seuran muiden joukkueenjohtajien kanssa talkoista (esim.
turnausjärjestelyt)
Huoltaja
Pallot, juomat ja muut pelitarvikkeet turnauksiin ja peleihin.

4. Muut asiat
Pelaajapolku
Uusille pelaajille opetetaan perustekniikka ensin. Eteneminen tapahtuu taitojen
kehittymisen ehdoilla. Muutoin noudatamme lentopalloliiton ikäkausi – lajitaito
tavoitteita.
Pelaajapolku toteutetaan niin, että se tukee yksittäisen pelaajan kehitystä. Lupaavalla
pelaajalla on halutessaan mahdollisuus päästä ylemmän ikäluokan tai aikuisten
joukkueisiin harjoittelemaan. Alemman ikäluokan lahjakkaat pelaajat ohjataan
tavoitteellisen joukkueen harjoituksiin. Tähän myös kannustetaan valmentajien toimesta.
2-5 ikäluokkansa lahjakkainta pelaajaa ohjataan ylemmän ikäluokan tai aikuisten
treeneihin.

