Koripalloliitto sidosryhmädialogin loppuraportti
Tulevaisuuden koriksen rakentaminen yhdessä!
Fountain Park Oy
Anu Valtari
Hanna Niemelä
Tuomo Lähdeniemi

SISÄLTÖ
Tavoite, toteutus ja osallistumisaktiivisuus
• Dialogin tavoite ja osallistuminen
• Osallistujan polku ja osallistumiset

Päätulokset
Tulokset yksityiskohtaisemmin
• Mielikuva koripallon nykytilasta
• Koripallon paras mahdollinen tulevaisuus
Liitteet

Yhteisen dialogin tavoite ja osallistuminen

28.1.2020

Tavoite

Kutsuminen

Osallistumisaika

Osallistumisia

• Kuulla laajasti
sidosryhmien
odotukset ja
näkemykset koriksen
tulevaisuuden
menestyksen tueksi

• Suorat
sähköpostit
• Uutiskirjeet
• Some
• Verkkosivut

• 2.9. – 30.11.2019

• 1144
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Osallistujan ideointipolku

Etusivu

Taustamuuttujat

Kuvataulu

Avoin ideointi

Vertaisarviointi

Jatkojalostus

Viestintä ja
innostaminen.

Kolme
taustamuuttujaryhmää:
sukupuoli, rooli,
asuinkunta

Kuvataulutekniikalla
piilevät ajatukset
näkyviin.

Osallistujat kertovat
konkreettisia
ajatuksia toiminnan
kehittämiseksi.

Tärkeimpien
ajatusten arviointi.

Tärkeimpien ajatusten
jatkojalostaminen.

Millaisten asioiden
toteutuminen on
mielestäsi tärkeintä
koripalloilun
tulevaisuuden
kannalta?

Miten teemme näistä
totta? Kenen pitäisi
tehdä ja mitä, jotta
idea toteutuu?

Ari Tammivaara
kutsuu sidosryhmät
mukaan ideoimaan
koriksen
tulevaisuutta.
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Miltä koripallon
tulevaisuus näyttää?
Miksi juuri tämä kuva?

Mitä on tehty, kun
koripallon asema on
paras mahdollinen
vuonna 2024?
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Osallistuminen taustamuuttujittain – sukupuoli ja rooli
Roolini

Olen

En tahdo ilmoittaa

27

Median edustaja

5

Yhteistyökumppani

7

Luottamushenkilö

Tyttö/nainen

411

11

Liiton työntekijä

25

Toimitsija

26

Erotuomari

39

Seuratoimija

99

Jokin muu
Poika/mies

106

Kilpapelaaja

706

114

Harrastepelaaja

195

Valmentaja, ohjaaja, valmennustiimin jäsen
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231

Lajia harrastavan vanhempi

284
0
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Osallistuminen taustamuuttujittain – asuinkunnasta vähintään 10
osallistumista
Asuinkuntani
Loimaa

10

Lieto

11

Rauma

11

Muista asuinkunnista alle 10
osallistujaa.

Järvenpää

13

Lappeenranta

13

Oulu

14

Nokia

14

Tuusula

15

Joensuu

15

Kuopio

16

Kouvola

16

Hyvinkää

18

Kotka

18

Kaarina

Mikäli osallistumisia on alle 10,
emme raportoi erikseen
kyseisestä kunnasta tulleita
vastauksia.

26

Lahti

30

Jyväskylä

38

Turku

43

Vantaa

43

Tampere

90

Salo

97

Espoo

136

Helsinki

223
0
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Päätulokset

Yhteenvetoa keskustelusta
• Aineisto on monipuolista, rikasta ja pohdittua: vastauksissa on pituutta, ja osallistujat jaksavat avata
ajatuksiaan ja mietteitään hyvin ilman asiattomuuksia
• Mielikuva koripallon tulevaisuudesta on vahvasti positiivishenkinen ja lajin kasvumahdollisuuksiin
uskova. Tulevaisuuskuvassa korostuvat selkeästi yhteisöllisyys ja iloinen yhdessä tekeminen lajin ja
toiminnan vahvuuksina. Toisaalta osallistujat kaipaavat alueiden ja seurojen tasa-arvoisempaa
kohtelua, harrastustoiminnan näkyvämpää arvostamista ja eri toimijoiden vahvempaa yhteen hiileen
puhaltamista koriksen nosteen vahvistamiseksi.
• Toimia koripallon parhaan mahdollisen aseman saavuttamiseksi on ideoidu laajasti ja
yksityiskohtaisesti. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat:
• Harrastajamäärien lisääminen paitsi junioritoimintaan panostamalla mutta myös mahdollistamalla
”myöhäisheränneiden” mukaantulo
• Erilaisten korispolkujen arvostus ja huomion kiinnittäminen nivelvaiheisiin niin, että huiput pääsevät
ponnistamaan eteenpäin ja muiden pelit jatkuvat halutulla tasolla
• Suotuisat olosuhteet pelipaikkoineen ja maltillisine kustannuksineen, yhteistyö kuntien ja yritysten kanssa
näiden edistämiseksi
• Lajin näkyvyys televisiossa ja somekanavissa, tapahtumissa sekä koulu- ja päiväkotikiertueilla

28.1.2020
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Kohti koripallon valoisaa tulevaisuutta
KÄYTÄNNÖN TOIMET:

• Yhteisöllisyys ja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28.1.2020

yhdessäolo
Ilo ja innostus
Kansainvälisyys
Heterogeenisyys
Yhteistyön tekeminen ja
vastakkainasettelujen
poistaminen
Lajin kasvu
Hidas kehitys
Epätasa-arvoiset seurat ja
alueet
Tuki ruohonjuuritasolle
Kilpailuhenkisyys

Seurojen kouluttaminen ja lajin näkyvyyden
lisääminen: markkinointi, talous, valmennus,
seuratoiminta
• Seurojen ja alueiden yhdenvertaisen kohtelun
varmistaminen
• Erilaisten koripallopolkujen luominen vauvasta
vaariin
• Siltojen rakentaminen nivelvaiheisiin
• Yhteistyön voimistaminen ja toimintamallin
rakentaminen seurojen ja kuntien väliseen
yhteistyöhön (liikunta- ja opetustoimet)
• Koripallon lajitunnettuuden lisäämiseksi
• Hallien rakentamiseksi
• Salivuorojen lisäämiseksi

• Liiton tuki seuroille
• Yhteistyö lajin hyväksi
• Korisliigan huomion
•
•
•
•
•
•
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hyödyntäminen ja lajin
näkyvyyden lisääminen
Satsaus juniorien
tavoittamiseen ja
pitämiseen
Lajilla matala aloituskynnys
ja hyvät olosuhteet
Edullisuuden takaaminen
Harrastaminen ja
kilpaurheilu täydentävät
toisiaan
Pelitapahtumien ja sarjojen
jatkuva kehittäminen
Tasa-arvoinen koripallo

Koripallon tulevaisuus pääosin varsin positiivinen – myös selviä
kehittämisen kohteita mukana

Kehittämisen
kohteet

Miltä koripallon
tulevaisuus
näyttää?

Positiiviset
odotukset

Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.

28.1.2020
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Koripallon tulevaisuus ja lajin näkyvyys rakentuvat liiton
ja seurojen yhteistoiminnalla
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Naisten ja tyttöjen koripallo
Liiton toiminta

Mitä on tehty, kun
koripallon asema on
paras mahdollinen
vuonna 2024?

Rahoitus ja kustannukset
Korisliiga
Olosuhteet

Valmennus
Markkinointi ja näkyvyys
Aloituskynnys ja koripallopolut
Juniorikoripallo
Seuratoiminta
Harrastustoiminta
Kilpailu ja sarjatoiminta
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Tärkeys

Asteikko kertoo, kuinka tärkeänä teemaan kuuluvia asioita pidetään.
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66
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Mikä on tärkeintä
koripalloilun
tulevaisuuden
kannalta?

Tärkeimmät kehitystoimet teemoittain
Kilpailut ja sarjat
• Erotuomaritoiminnan houkuttelevuus ja tuomareiden
rekrytoiminen
• Nuorten sitouttaminen tuomaritoimintaan
• Sarjan perustaminen U23-ikäluokalle
• Ulkomaalaispelaajien määrän alentaminen, omien
junioreiden lisääminen
• Aluerajojen poistaminen / muokkaaminen
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Harrastustoiminta
• Kiinnostavan ja kilpailukykyisen harrastepolun
rakentaminen junioreille ja aikuisille
• Matala kynnys harrastuksen aloittamiseen
• Koris tutuksi kouluissa ja päiväkodeissa
• Valmennus tukee harrastamisesta
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Tärkeimmät kehitystoimet teemoittain
Seuratoiminta
• Seurojen parhaiden käytäntöjen kartoittaminen ja
jakaminen
• Koripalloliitolta monipuoliset palvelut ja aktiivinen
seurojen toiveiden kuuleminen
• Ajantasainen tiedotus
• Seurojen oman identiteetin nostaminen
• Seurojen yhteistyön kehittäminen koulujen
(iltapäivien) ja päiväkotien kanssa lajikokeilujen,
koriskerhojen ja yhteisten projektien/tapahtumien
merkeissä
• Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, innostaminen,
toiminnan eri muotojen selkeä esiin tuominen
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Juniorikoripallo
• Nuorten tukeminen henkisen ja sosiaalisen kehityksen
kehityshaasteissa (valmennus, valmennuskoulutus)
• Laadukkaat harjoitukset, mallia kansainvälisestä
toiminnasta
• Kaikki pelaa-kulttuuri ja sen noudattaminen
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Tärkeimmät kehitystoimet teemoittain
Aloituskynnys ja koripallopolut
• Lapsille ja nuorille matalan kynnyksen aloitusryhmiä
• Yhteistyö koulujen salien kanssa
• Kouluyhteistyöhön valmiita paketteja
hyödynnettäväksi läpi Suomen
• Koripallodemoja ja -lähettiläitä kouluihin
• Koulupäivän jälkeiset koripallokerhot
• Akatemiatoiminnan jalkauttaminen sekä ylä-, että
alakouluihin
• Yhteistyökampanjoita seurojen ja lajien kesken
lasten liikuttamiseksi
• Luotu lisää mahdollisuuksia myös aikuisten
harrastamiselle
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Markkinointi ja näkyvyys
• Koripallon vahvempi brändäys, monipuolisesti eri
kanavissa ja alustoilla
• Kaikenlaisen harrastamisen arvostus – koristarinat ja –
kasvot
• Idoleiden ja esikuvien nostaminen esiin
•
•
•
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Kokonaisvaltainen toimintatapa ja lajin hyödyt esiin
(hyvinvointi, terveellisyys, joukkueurheilun edut..)
Valtakunnallisen lajinäkyvyyden lisääminen mediassa
Seuroille tukea viestintätyössä (koulutuksia,
materiaaleja, ohjeita…)

Tärkeimmät kehitystoimet teemoittain
Valmennus
• Valmentajien osaamisen kehitys jatkumona
kansallisesti ja paikallisesti
• Koripalloliiton koulutukset valmentajille ja
houkuttelevan urapolun kehittäminen
• Juniorivalmennuksen pedagogisen osaaminen
kehittäminen (nuoren kohtaaminen, psyykkisen
puolen huomiointi, yksilökeskeisyys)
• Valmentajakoulutuksia myös syrjäisemmille seuduille
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Olosuhteet
• Koripalloliiton ja seurojen yhteistyö ja toimivat
mallit kaupunkien ja kuntien päättäjien kanssa
hallihankkeiden edistämiseksi
• ”Riittävät olosuhteet”, ”kv-tason olosuhteet”
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Tärkeimmät kehitystoimet teemoittain
Korisliiga
• Ottelutapahtumien kehittäminen (oheistoimintaa,
fasiliteetit, näkyvyys, eri ikäisten houkuttelu mukaan)
• Korisliigan brändääminen ja näkyvyyden
kasvattaminen yhdessä joukkueiden kanssa, myös
naiset
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Rahoitus ja kustannukset
• Kaikkien kukkarolle sopivaa pelaamista tuettava,
esim. erilaisia viikkopelipaketteja, tukiverkkoja
vähävaraisille pelaajille, sisaralennuksia
• Liiton tuki seuroille rahoituksen hankkimiseen
• Lisää Koripalloliiton luomia konsepteja, joilla
houkutella yhteistyökumppaneita
• Seurojen hankkeiden tukeminen ja
projektiluontoiset rahoitukset
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Tärkeimmät ja eniten puhutut kehitystoimet teemoittain
Naisten ja tyttöjen koripallo
• Arvostuksen kasvattaminen erityisesti kilpa- ja
valmennuspuolella
• Myös tytöille monipuoliset koripallopolut ja
mahdollisuus pelkkään harrastamiseen,
”höntsäpelaamiseen”
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Liiton toiminta
• Avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa
• Liitto tukee seuroja erilaisissa haasteissa ja tekee
konsepteja, seurat toteuttavat
• Erityisesti yhteistyö kuntien ja kaupunkien
päättäjien kanssa olosuhteiden parantamisen
tiimoilta sekä koulujen kanssa kerhotoiminnan ja
lajikokeilujen osalta
• Materiaalipaketteja, valmennusta ja vinkkejä
valmennustoimintaan sekä viestintään ja
markkinointiin liittyen
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Askeleet parasta mahdollista tulevaisuutta kohti

Näihin teemoihin toivotaan kehitystä
Seuratoiminta
• Paikallisuus ja ammattimaisuus
• Houkuttelevuuden lisääminen
• Seurojen yhteistyön kehitys
erityisesti junioritasolla
• Sponsorointi ja yhteistyöt
• Pelaajalähtöisyys
• Valmennuksen ja
erotuomaritoiminnan kehittäminen

Kilpailut ja sarjat
• Ottelutapahtumien viihteellisyys ja
näkyvyys
• Sarjatoiminnan kehittäminen
• Paikallisuuden vahvistaminen
• Valmennuksen ja erotuomaritoiminnan
kehittäminen
• Sääntömuutokset
Harrastustoiminta
• Harrastustoiminnan arvostus ja
mahdollisuudet kilpaurheilun
tasavertaisena kumppanina
• Matalan kynnyksen aloittaminen
• Erilaiset koripallopolut
• Harrastustoimintaa kaiken ikäisille

28.1.2020

Juniorikoripallo
• Matala aloituskynnys
• Harrastesarjoja ja mahdollisuuksia
pelata jokaiselle seurasta
riippumatta
• Koko perheen koripalloharrastus
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Näihin teemoihin toivotaan kehitystä
Valmennus
• Valmentajien koordinoitua
koulutusta ja valmennuksen tason
nostoa ja yhdenmukaistamista
• Valmentajapolku
• Lajiharjoitteet, fyysinen valmennus
nuorten valmennus,
mentaalivalmennus

Aloituskynnys ja koripallopolut
• Yhteistyö koulujen ja
harrastekerhojen kanssa
• Sarjatoiminta tukee matalan
kynnyksen toimintaa
• Matalan kynnyksen toimintaa myös
senioreille
• Koriskouluja, lajikokeiluja, koris
viedään lähelle ihmistä
• Huomio nivelvaiheisiin

Olosuhteet
• Koripallohallien rakentaminen
• Ulkokoriskenttien rakentaminen /
kehittäminen
• Harjoittelumahdollisuudet lähellä
kotia järkevään aikaan

Markkinointi ja näkyvyys
• Medianäkyvyyden lisääminen
• Pelien televisiointi
• Seuroille tukea liitolta
markkinointiin ja viestintään
• Menestystarinat esiin,
henkilötarinoiden jakaminen
28.1.2020
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Näihin teemoihin toivotaan kehitystä
Liiton toiminta
• Liiton ja seurojen yhteistyön
kehittäminen
• Liitto tukee seuroja näkyvyyden
kehittämisessä ja
harrastusolosuhteiden
parantamisessa
• Läpinäkyvyys

Korisliiga
• Markkinointi ja näkyvyys
• Pelaajien ja korisliigan brändäys
• Susijengin maineen hyödyntäminen
• Kotimaisten pelaajien kehittäminen

Rahoitus ja kustannukset
• Lajin edullisuuden varmistaminen
• Rahoituspohjan laajentaminen
sponsoroinnin ja yhteistyötahojen
lisäämisen avulla
• Valtakunnallisten rahoituskanavien
hyödyntäminen

28.1.2020

Naisten ja tyttöjen koripallo
• Tasa-arvon edistäminen
• Naisten ja tyttöjen koripallon
arvostuksen kasvattaminen
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Sarjojen pyörittäminen
•
•
•
•
•

•

Sarjatoiminnan säilyttäminen kilpasarjojen rinnalla
Aluerajojen poistaminen / muokkaaminen
Liiton sarjoihin sähköiset pöytäkirjat
Sarjojen aloittaminen kalenterissa aiemmin
Junioreiden sarjaohjelmiin kaksi vieraspeliä samalla
viikonloppumatkalla jäykän kilpailukalenterin sijaan
Tuomareiden kouluttaminen, nuorten sitouttaminen
tuomaritoimintaan

Alueiden turnaus. Valitaan
jokaiselta alueelta joukkue
(eteläinen alue jaettava kolmeen
- pohjoinen, läntinen, itäinen) ja
pelataan valtakunnallinen
turnaus/lyhyt sarja per ikäluokka
u14 ikäluokasta alkaen.
(vanhempi)
Jatkumon kannalta tulisi seurojen
aktivoida nuoria osana
harrastusta sitoutumaan myös
tuomari koulutukseen, jotta
näkemys kasvaisi ja ymmärrys
kokonaisuudesta. (vanhempi)

28.1.2020
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Kilpailutoiminta
•

•
•
•
•
•
•
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Selkeän ja tasapuolisen etenemispolun luominen
kilpailutoimintaan, myös kehäkolmosen ulkopuolelta mahdollisuus
huipulle
Aluesarjasysteemin kehittäminen: useampia tapahtumia ja omaa
valmennusta huippuvalmentajan johdolla
Erotuomaritoiminnan houkuttelevuuden lisääminen ja
erotuomareiden rekrytoimiseen panostaminen ruohonjuuritasolla
Maajoukkuepelien järjestäminen muillakin paikkakunnilla kuin
totutuilla
Sarjan perustaminen U23-ikäluokalle
Kilpailutoiminta tarvitsee tuekseen toimivaa harrastustoimintaa –
kaikki eivät halua kilpailla
Ulkomaalaispelaajien määrän alentaminen, omien junioreiden
lisääminen
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--- Ilmaiset koriskoulut (matala
kynnys aloittaa/rakastua lajiin),
siitä mikropoikiin ja tukena isoissa
kaupungeissa koripalloluokka
yläasteella. Voisiko myös olla
esimerkiksi niin että seurat
tekisivät yhteistyötä, samat pojat
pelaisivat vaikkapa futista tai
lentistä, niin että olisi mahdollista
treenata toista lajia
samanaikaisesti. (vanhempi)
Luodaan u23 sarja(t) jotta saadaan
pidettyä nuoret kilpailutoiminnassa
eikä menetetä niitä vielä
kehittyviä nuoria pelaajia
lopettamiseen/alasarjoihin, vrt.
yliopistokoris jenkeissä.
(vanhempi)

Kilpailutoiminta
•

•
•
•
•
•
•

28.1.2020

Selkeän ja tasapuolisen etenemispolun luominen
kilpailutoimintaan, myös kehäkolmosen ulkopuolelta mahdollisuus
huipulle
Aluesarjasysteemin kehittäminen: useampia tapahtumia ja omaa
valmennusta huippuvalmentajan johdolla
Erotuomaritoiminnan houkuttelevuuden lisääminen ja
erotuomareiden rekrytoimiseen panostaminen ruohonjuuritasolla
Maajoukkuepelien järjestäminen muillakin paikkakunnilla kuin
totutuilla
Sarjan perustaminen U23-ikäluokalle
Kilpailutoiminta tarvitsee tuekseen toimivaa harrastustoimintaa –
kaikki eivät halua kilpailla
Ulkomaalaispelaajien määrän alentaminen, omien junioreiden
lisääminen

24

--- Ilmaiset koriskoulut (matala
kynnys aloittaa/rakastua lajiin),
siitä mikropoikiin ja tukena isoissa
kaupungeissa koripalloluokka
yläasteella. Voisiko myös olla
esimerkiksi niin että seurat
tekisivät yhteistyötä, samat pojat
pelaisivat vaikkapa futista tai
lentistä, niin että olisi mahdollista
treenata toista lajia
samanaikaisesti. (vanhempi)
Luodaan u23 sarja(t) jotta saadaan
pidettyä nuoret kilpailutoiminnassa
eikä menetetä niitä vielä
kehittyviä nuoria pelaajia
lopettamiseen/alasarjoihin, vrt.
yliopistokoris jenkeissä.
(vanhempi)

Harrastustoiminta
Matala kynnys harrastuksen aloittamiseen
• Helposti löydettävät yhteystiedot ja selvät askelmerkit
koripalloharrastuksen aloittamiseen
• Mahdollisimman alhaiset kustannukset (sponsorit, tukirahastot,
sisaralennukset)
• Iltapäiväkoriskerhot: juniorivalmentajien hyödyntäminen
• Höntsäilyt, korttelisarjat, koripallokerhot, harrastesarjat ja -turnaukset
• Aloittelevien joukkueiden perustaminen myös vanhemmille pelaajille
• Ulkokenttien kunnossapito
• Harrastekoordinaattori liittoon / alueille
• Mukanaolo tapahtumissa
• Koripallo mukana muiden lajien oheisharjoittelukonseptissa
• Koripallo osana maahanmuuttajien Suomeen sopeutumista
• Myös kynnyksen madaltaminen vapaaehtoistoimintaan koripallon parissa:
toiminnan eri muotojen selkeä esiin tuominen

28.1.2020
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Lisätään basket.fi-sivulle helppo
”aloita harrastus”-linkki, josta
pääsee valitsemaan oman alueen,
ja jossa sitten tarjotaan sen alueen
seurojen yhteystietoja tai linkki
nettisivulle. (valmentaja tms.)
Lisää resursseja seuroille järjestää
myös aloittelevien joukkueita
vanhemmille junioreille. Pitäisi
pystyä aloittamaan harrastus vielä
yläasteikäisenä ilman että on
auttamatta kehityksestä jäljessä.
Ei pitäisi sulkea pois niitä ketkä
eivät mikro-/mini-iässä lajin pariin
ole eksyneet. (valmentaja tms.)

Harrastustoiminta
Koris tutuksi kouluissa ja päiväkodeissa
• Koulu- ja päiväkotikiertueet
• Entisten tai nykyisten oman tai naapuriseuran maajoukkue- /
liigapelaajien / valmentajien vierailut
• Näytetunnit
• Koulutukset liikunnanopettajille ja päiväkotien työntekijöille
• Lobbaus OAJ:ssa ja OKM:ssa
• Seurojen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen
• Koulu- ja liikuntatoimen yhteistyön tiivistäminen
• Koulujen salien iltapäivien vajaakäytön vähentäminen koordinoijan
työpanoksella
• Seuroilta tuki koulusarjoille ja -turnauksiin tuomareiden muodossa
• Lajin esittely kunnan liikunta-/urheilupäivässä

28.1.2020
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Perustetaan Korisjoukot.
Päiväkodeille tarjotaan ohjattuja,
iloisia ja onnistumisia tarjoavia
koristunteja. Vetäjät voivat olla
liiton ohjauksessa ja rahoitus
yhteistyökumppaneilta ja paikallinen
seura mukana kannustamassa
koriksen pariin eli yhteiset
Korisjoukot. Haetaan yhdessä näitä
vapaaehtoisia, jotka kiertävät
päiväkoteja. (seuratoimija)
Liiton tulee ottaa roolia ja tarjottava
starttipakettia kerhotoiminnan
aloittamisesta paikallisille
toimijoille. Valmennuskoulutuksella
taattaisiin osaava ja monipuolinen
tuki uusille harrastuksen pariin
päässeille. (jokin muu)

Harrastustoiminta
Harrastustoimintaa tukeva valmennus
• Osallistumisen kokemukset jokaiselle: monipuoliset harjoitteet
• Valmentajan pedagogiset taidot, lapsen ja nuoren kohtaaminen
• Junioreiden tasainen peluutus, kaikille peliaikaa
• Positiivisuus ja hyvä käytös joukkuetoveria, vastustajaa, valmentajaa ja
tuomaria kohtaan
• Tyttöjen ja poikien peluuttaminen alkuun samoissa joukkueissa

Oma isä tai äiti ei saa valmentaa
omaa lastaan. Kyse on
harrastuksesta, joten kaikille on
annettava peliaikaa. Iskostetaan
että kyse on joukkuelajista, ei
yksilölajista. Peliajan tulisi olla
suhteessa harjoitusaktiivisuuteen.
(vanhempi)
--- Lajin kasvu vaatii monenlaisia
tekijöitä, jonka takia etenkin
seuroille harrastelijat ovat monesti
jopa ne tärkeimmät henkilöt.
Pedagogisen osaamisen
korostaminen äärimmäisen tärkeää,
koska tätä osaamista seuroista ei
vaan löydy. Ei valmennuksesta, eikä
liioin seuratoiminnasta ylipäätään
tarpeeksi. (valmentaja tms.)
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Markkinointi ja viestintä
•
•
•
•
•
•
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Viestintäkoulutuksen ja markkinointivälineiden järjestäminen seuroille
Nettisivujen pystyttäminen seuroille ja niiden hyödyntäminen
Sosiaalisen median roolin kasvattaminen ja tehtävien vastuuttaminen
Televisioinnin ja valtakunnallisen lehtinäkyvyyden lisääminen, myös
naisten ja nuorten pelien
Demo-filmien tuottaminen arvokisoista, mestaruusfinaaleista,
huippusuorituksista ja yleisön innostuksesta
Viestinnän nostot ja sisällöt
• Harrastajien turnaukset ja joukkueet, eri puolella Suomea olevien
harrastusjoukkueiden matkatarinat
• Kaikenlaisen harrastamisen arvostus – koristarinat ja –kasvot
• Kasvattajaseurojen rooli polkujen tukijana ja kannustajana
• Ajankohtainen koonti alueen kaikenikäisten peleistä
• Kansainvälisyys, kansainväliset onnistumiset
• Viikoittainen "Korisliigakatsaus"-video Youtubeen
• Korisuutiskirje kouluille
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Kerromme ERILAISIA koristarinoita
houkuttelevuuden lisäämiseksi näytämme että arvostuksemme
kattaa eritasoisten pelaamisen
polkujen ohella myös mm.
erotuomaritoiminnan,
toimitsijatehtävät, seuratoiminnan
sekä alueellisen tai valtakunnallisen
luottamusmiestien sekä tietysti
puhtaan fanituksen!
(luottamushenkilö)
Jokaiseen korisliigaseuraan somepäällikkö, joka laittaa pelien
jälkeen lehdistötilaisuuden,
haastattelut, videot jo samana
iltana kun on pelattu!!!
(harrastepelaaja)

Näkyvyys - Korisliigan parempi hyödyntäminen
•

•
•
•

•
•
•

•
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Elämykselliset ottelutapahtumat
• Väliaikaohjelma, kisailut
• Korisliigapelaajien tapaamiset katsojien kanssa
• Livekisastudio: koripallon sääntöjen ja pelitilanteiden läpikäynti
• Modernit työkalut ja applikaatiot pelien seuraamiseen (vrt.
jääkiekossa Wisehockey)
Sarjapelien järjestäminen isojen tapahtumien yhteydessä
Tubettajien, bloggaajien ja vloggaajien kutsuminen Korisliiga-otteluihin
Televisioinnin lisääminen yhteistyössä Ylen / MTV3:n / Nelosen (ns.
normikanavien) kanssa
Korisliigapelaajien vieraileminen kouluissa ja päiväkodeissa: lajiesittelyt
ja oman tarinan kertominen
Season start –tapahtuman järjestäminen, Suomen Harlem Globetrotters
Joukkueiden tarinoiden ja matkapäiväkirjojen avaaminen suurelle
yleisölle
Koripallon eSport-pelaaminen
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Voisi olla kaikkien
korisliigajoukkueiden yhteinen vkl
esim. Susiluolassa - paljon faneja
paikalle ja kaikki korisliigapelaajat
(nuoret suomalaisetkin) mukaan eikä
vain parhaista kasattu joukkue.
Enemmän pelaajaprofilointia ja
ehkä kannustusjoukkokisa.
(vanhempi)
Koripallo-ottelusta syntyy suuri
määrä dataa. Tämän tarjoaminen
jatkoanalyysejä varten on keskeistä.
Fanit kehittävät kyllä analyysit, jos
data saatavilla. (jokin muu)

Koripalloliiton ja seurojen yhteistyö
Liiton tuki ja konseptointi – seurojen käytännön toteutus
• Valtakunnallisten ja kunnallisten sisäjoukkuepalloilulajien rakennushankkeiden
lobbaus sekä laajan rahoituspohjan rakentaminen
• Yhteistyön tekeminen kunnan eri toimijoiden (erityisesti koulujen) kanssa:
kerhotoiminta- ja koulupaketit
• Aluetapahtumien, kouluvierailujen ja koulukoriskampanjan organisointi
• Hyvien käytäntöjen jakaminen, ”avainseurat” tutoroimaan muita seuroja,
vinkkejä lajiharjoitteluun
• Koripallon ”myyminen” kaupungeille ja päätöksentekijöille,
kunnallispoliitikkojen koripallotietoisuuden kasvattaminen
• Talkoohengen, vapaaehtoistoiminnan herättäminen henkiin
• Seuratoiminnan strategia: diagnoosi haasteista, selkeä visio mihin ollaan
menossa ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi
• Toiminnan laadun tarkkailu ja kehittäminen, laatukäsikirjat ja erilaiset
sertifikaattitasot seuroille
• Satsaus junioritoiminnan vastuuvetäjiin
• Kenttäpäälliköiden parempi hyödyntäminen seurojen toiminnan kehittämisessä
28.1.2020
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Liiton tulee ottaa roolia ja
tarjottava starttipakettia
kerhotoiminnan aloittamisesta
paikallisille toimijoille.
Valmennuskoulutuksella taattaisiin
osaava ja monipuolinen tuki uusille
harrastuksen pariin päässeille.
(jokin muu)
Seurat liigoissa tekee, liitto
konseptoi, kouluttaa tuomarit
entistä paremmiksi, luo mallit
parempiin tv-selostuksiin.
(valmentaja tms.)

Koripalloliiton ja seurojen yhteistyö
Koulutus ja materiaalit seuroille
• Valmentaminen: valmennuksen auditointi ja kehityksen seuranta, elektronisten
apuvälineiden käyttö
• Viestintä, markkinointi, talousjohtaminen, rahoituksen hankkiminen, seuran
ammattimainen pyörittäminen, palvelumuotoilu
• Kasvokkaiset ja virtuaaliset keskustelu-, verkostoitumis- ja oppimisfoorumit
seuratoimijoille
• Erilaiset lajitaitotestit ja niissä saavutetut tulokset jakoon seuroille
• Omatoiminen harjoittelu: ratoja, testejä, kilpailuja, taitomerkkejä
• Oppimisympäristö vanhemmille: lapsen arjenhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen
ja kannustaminen (lepo, ravinto, kiusaamisen ehkäisy)
Muuta
• Seurojen omalaatuisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen
• Liiton edustajien visiitit kentällä
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Talouskoulutusta ja kumppanien
palvelumuotoilua. Talouden kautta
tätä hommaa pitää kehittää.
Liiton koulutusta seuran omalle
paikkakunnalle.
Yhteistyökumppaneille tarjottavaa
palvelumuotoilua tulisi kehittää ja
saada siihen kehitykseen iso tuki
liitolta. (seuratoimija)
Koripalloliitto rakentamaan esim.
coachausverkostoja valmentajille.
Lisäksi soft skills -taitojen
koulutusta. (harrastepelaaja)

Valmennus
•
•

Ammattimaisen valmennuksen arvostuksen osoitus, valmentajien
koulutusten lisääminen ja valmentajien sertifiointi
Valmentajien saavutetun osaamistason näkyväksi tekeminen seuroissa

Valmennuksen ja valmentajuuden kehittäminen
• Koulutukset, webinaarit, ammattilaisluennot ja coachausverkostot
valmentajille
• Valmentajien yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa: osteopaatit,
homeopaatit, psykologit jne.
• Liiton valmentajan vetämät valmennuskerhot seuroissa: valmennuksen
sparraus ja kehityksen seuranta
• Valmennuksen kehittäminen yhteistyössä ulkomaisten seurojen kanssa
• Valmentajakierto naapuriseuran kanssa
• Maajoukkuevalmentajien jalkauttaminen seuroihin vetämään kesäleirejä,
seuraleirejä, viikonlopputapahtumia jne.
• Valmentajan käsikirjan tuottaminen
• A/b/c-junioreiden nostaminen g/e/f-junioreiden (apu)valmentajiksi
28.1.2020
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Lisätään jo nyt laadukkaiden
valmentajakoulutusten
houkuttelevuutta tekemällä saavutettu
osaamistaso näkyväksi seuroissa ja
seurojen nettisivuilla ja julkaisuissa.
Luodaan suorittaneista ryhmä,
valmentajayhteisö ja kutsutaan heitä
vaikka Susijengin tilaisuuksiin
verkostoitumaan. --- (seuratoimija)
Ammattimaiset valmentajat ->
lapset/nuoret viihtyvät ja näkevät
korisharjoitukset tärkeinä ja
sisällöllisesti kiinnostavina. Vanhempia
junnuja myös valmentamaan
apukoutseiksi, sillä se auttaa myös
heidän omaa pelaamista kun saa uusia
näkökulmia valmentamisen kautta.”
(kilpapelaaja)

Valmennus
Valmennuksen sisällöt
• Pakollinen kurssi juniorivalmentajille: pedagoginen osaaminen,
monipuolisuus, tasapuolisuus, lapsen ja nuoren kohtaaminen,
ryhmädynamiikka, valmentajien ja vanhempien välit
• Fyysisen ja psyykkisen kehityksen tasapaino
• Pelaajien treeni- ja lajitaustan kartoittaminen, lajiominaisuuksien testaus,
vammahistorian selvittäminen
• Panostus taitotreeneihin, heittoon ja pallonkäsittelyyn yksilötasolla

Lisää pallonkäsittelyä, heittoa ja
yksilötaidon kehittämistä.
Vähemmän pelikuvioita ja panosta
yksittäisten pelien/sarjojen
voittoon. (liiton työntekijä)
--- Olisi hyvä olla
valmennuskursseille joitain
minimivaatimuksia, nyt kuka
tahansa voi päästä valmentajaksi
vaikka ei omaa alkeellisiakaan
sosiaalisia taitoja puhumattakaan
pedagogisista kyvyistä. (jokin muu)
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Miltä koripallon tulevaisuus näyttää?

Mielikuva koripallon tulevaisuudesta – osallistujien kuvavalinnat
Yhteisöllisyys ja yhdessäolo
Ilo ja innostus

Kansainvälisyys
Yhteistyö
n=385

n=208
Kuvavalintoja yhteensä 1122

n=174

TOP3
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Nämä positiiviset asiat korostuvat eniten koripallon tulevaisuudessa
Yhteisöllisyys ja yhdessäolo – yhdessä tekeminen kentällä ja sen ulkopuolella, positiivinen yhteisen
korisperheen vire, yhteenkuuluvuuden tunne
Ilo ja innostus – iloinen, positiivinen ja kannustava yhdessä tekeminen, innostavat kohtaamiset
pelikentillä, ihmisten hyvinvointi
Kansainvälisyys – maailmanlaajuinen ihmisiä yhdistävä laji, matka Suomesta ulkomaan pelikentille yhä
lyhyempi, tavoitteena kansainvälinen menestys
Heterogeenisyys – koripallo on kaikille sopiva ja helposti lähestyttävä laji, mahdollisuus harrastaa ja
toimia iästä, sukupuolesta, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta
Yhteistyön tekeminen ja vastakkainasettelujen poistaminen – yhdessä toimiminen yhteisen tavoitteen
eli lajin kehittämisen ja tunnettuuden eteen (osaksi uskoen, osaksi toivoen):
• Korisliiga ja Koripalloliitto, Korisliiga ja Susijengi, Koripalloliitto ja seurat
• Seurojen toimijat, kuntien eri toimijat
• Kilpa- ja harrastetoiminta
• Pääkaupunkiseutu ja maakunnat
Lajin kasvu – harrastaja- ja yleisömäärä kasvussa (tarkoittaa myös vapaaehtoisten ja toimitsijoiden
kasvavaa tarvetta) tai vähintäänkin edellytykset kasvulle ovat olemassa
28.1.2020
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Nämä kehittämisen kohteet nostetaan esiin koripallon tulevaisuudesta
puhuttaessa
Hidas kehitys – asioiden eteenpäin menemisen tahdin nopeuttaminen, pitkäjännitteisempi kehittämistyö
Ruohonjuuritason tukeminen – seurojen ja juniorityön toiminnan kehittäminen ei saa jäädä
kilpatoiminnan jalkoihin, yhteydenpito liitosta seurojen suuntaan oltava aktiivisempaa ja
systemaattisempaa
Epätasa-arvoiset seurat ja alueet – pieniä seuroja kohdeltava yhdenvertaisesti suurten seurojen kanssa,
toimintaedellytykset oltava tasa-arvoiset pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella
Kilpailuhenkisyys – toiminta ei saa olla pelkästään tuloshakuista ja kilpailuhenkistä, harrastaminen on
yhtä arvokasta kuin kilpaileminen – olosuhteet oltava molemmissa pelaajaryhmissä kunnossa
Lajin tulevaisuuden kuvailun lisäksi tuodaan siis esiin myös tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja
kehittämisen kohteita. Osallistujat tiedostavat, että tulevaisuuden konkreettiset toimenpiteet tulee
miettiä tarkkaan ja ne täytyy toteuttaa mahdollisimman pian, jotta koripallo pysyy lajien välisessä
kilpailussa mukana. Susijengin nostattaman koripallobuumin hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää –
ja pian liian myöhäistä. Konkreettisia keinoja tähän on kuitenkin vaikea nimetä.
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Eri osallistujaryhmissä erilaisia painotuksia koripallon tulevaisuudesta
Teema

Eniten teemasta keskustelleet

Vähemmän teemaa esiin nostaneet

Yhteisöllisyys ja yhdessäolo

Seuratoimijat, vanhemmat ja
harrastepelaajat

Kilpapelaajat

Ilo ja innostus

Seuratoimijat

Kilpapelaajat

Kansainvälisyys

Kilpapelaajat

Vanhemmat

Heterogeenisyys

Kilpapelaajat

Harrastepelaajat

Yhteistyö

Vanhemmat

Lajin kasvu

Kilpapelaajat
Vanhemmat ja harrastepelaajat

Hidas kehitys
Tuki ruohonjuuritasolle

Valmentajat

Epätasa-arvoiset seurat ja alueet

Seuratoimijat

Kilpapelaajat
Seuratoimijat ja harrastepelaajat

Kilpailuhenkisyys
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Lainauksia aineistosta
Korisperhe! Koris on kaikenikäisten ja
kaikenlaisten ihmisten peli. Tai sellaisen
fiiliksen koriksesta toivoisin välittyvän.
Koris on kaikille! (vanhempi)
Yhdessä, iloisesti, monipuolisesti
liikkuen jaetaan onnistumiset ja yhdessä
ratkotaan haasteet. Tähän joukkoon saa
kaikki tulla mukaan ja tulokkaat otetaan
ilolla vastaan oppimaan uutta.
(seuratoimija)
Maailmanlaajuista nuorison yhdistämistä
joukkuepelin merkeissä. (harrastepelaaja)
Suomalaiset pelaajat pääsevät yhä
enemmän ulkomaille pelaamaan isoihin
seuroihin. (kilpapelaaja)
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On tärkeä, että koripallon parissa on
mahdollisimman paljon toimijoita eri
ikäluokista. Kuva kertoo myös
koripalloperheestä ja ennen kaikkea siitä,
että lapsiin tulisi panostaa ja asettaa rima
harrastamisen aloittamiseen
mahdollisimman matalalle. Koripallon on
tärkeää tuottaa huippu-urheilijoita mutta
myös ihmisiä joille jää harrastuksesta
mukavia muistoja, jotka edesauttavat
heidän pysymistään lajin parissa jossakin
muussa roolissa kuin pelaajana.
(vanhempi)
Jokainen seura, henkilö haluaa omaa
parastaan ja ehdottaa/äänestää sen
mukaan. Nyt pitäisi saada värit
yhdistymään. (kilpapelaaja)
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Että saataisiin maksimoitua Markkasen &
Susijengin tuoma positiivinen pöhinä, eri
tasojen rattaat pitäisi saada pyörimään
hyvin yhteen. Ruohonjuuritasolta
huippuihin, vakavasti & tavoitteellisesti
treenaavista niihin, jotka haluavat vain
mukavan harrastuksen ilman
ammattilaistavoitetta. (vanhempi)
Koripallolla on mahdollista löytää paljon
uusia harrastajia. Se vaatii kuitenkin
lisää ja parempia harjoitustiloja, eli
yhteistyötä seurojen, liiton ja
kuntien/kaupunkien välillä. Lisäksi se
vaatii enemmän ja parempia valmentajia,
jotka ymmärtävät minkälaista toimintaa
eri ikäisille lapsille ja nuorille pitää
tarjota. Koripallolla on mahdollisuus olla
laji, johon kaikki voivat tulla ja haluavat
tulla mukaan. (valmentaja tms.)

Lainauksia aineistosta

Kehitys etenee hitaasti ja vanhat
toimintatavat ovat juurtuneet.
Tutkimukseen perustuvaa dataa ei
uskalleta käyttää valmennuksessa tai
seuraympäristössä. (valmentaja tms.)
Susijengin takana ei ole tapahtunut
todellisuudessa juurikaan,
valitettavasti. Ruohonjuuritason
kehittäminen, seuratyö, seurojen
strategiatyö, korisliiga => korisliitto
on unohtanut nämä lähes kokonaan.
Jos susijengin boomiin tulee kylmää niin
laji Suomessa on syvällä marginaalissa.
(valmentaja tms.)
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Tuntuu, että liitossa tehdään päätöksiä
yhtä nopeasti kuin shakissa siirretään
nappuloita. Ja ennen kaikkea tuntuu, että
"pelataan pienellä kentällä", päähuomio
on miesten maajoukkueessa ja
toiminnassa Kehä III:n sisäpuolella. Alueet
tuntuvat olevan välttämätön paha.
(seuratoimija)
Suuret seurat jyllää. Eli ne joilla on vahva
jalansija ja muutoinkin valtaa, käyttävät
sitä entisestään oman vallan
kasvattamiseen, yhteisen lajin
laajentamisesta välittämättä. Suuri on
kaunista - ajatuksella. Pienemmillä
seuroilla todella vaikea selvitä.
(seuratoimija)
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Koripallon yhteisöllisyys on omassa ja
seuran toiminnassa keskeisessä
roolissa. Kilpapelaaminen ja
tavoitteellisuus kuuluu ilman muuta
koripalloon, mutta lajin ja
lajitietoisuuden kasvattaminen
vieläkin laajemmalle alueelle vaatii
harrastajajoukon kasvattamista.
Aikuisten harrastekoriksen lisääminen
on hyvä keino tuoda korista
harrastavien lasten vanhemmat
lähemmäksi lajia tai toisaalta
aikuisten harrastekorista lisäämällä
aikuiset voivat vaikuttaa lastensa
lajivalintoihin. (seuratoimija)
Kehittäminen seuroissa lyhytjänteistä
johtuen usein valmentajien
valtavasta menestymisen halusta.
(jokin muu)

Tuloksia taustamuuttujittain

Vanhempien näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Asteikko kertoo, kuinka tärkeänä teemaan kuuluvia asioita pidetään.
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Mikä on tärkeintä
koripalloilun
tulevaisuuden
kannalta?

Vanhemmat korostavat erityisesti
Joukkuetoiminta ja kustannukset
• Kaikille nuorille peliporukka, vaikkei haluaisi kilpaurheilijaksi
• Lisää höntsäjoukkueita juniorpelaajille
• Aluesarjoja kaikille ikäluokille ja alueille, nyt vaarana, ettei pohjoiseen riitä sarjoja
• Kaikille tasaisesti peliaikaa joukkueissa
• Aluesarjatoiminnan viestinnän kehittämistä tiedottamalla sarjojen muodostamisesta aktiivisesti
• Uusien/pienten seurojen proaktiivinen tukeminen monipuolisella valmennustiimin osaamisella
•
•
•
•
•

28.1.2020

Maksuttomia lajikokeiluita päiväkotiin ja peruskouluun
Nuorten maajoukkuetoiminnasta maksutonta mukaan valituille
Tukiverkkoja vähävaraisille junnupelaajille > rahankeruut
Kustannuksien hillintä > vain yksi seuramatka vuodessa, sisaralennukset
Erilaisten polkujen huomioiminen > eri hinnoittelut ja viikkotuntitasot eri ikäisille
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Vanhemmat korostavat erityisesti
Valmennus ja osaaminen
• Tasalaatuinen valmentaminen
• Pakolliset valmennuskurssit junnuvalmentajille
• Laadukasta koulutusta seurajohdolle
• Psykologista valmennusta huippupelaajille
• ”Kasva urheilijaksi” -sisältöjen läpikäymistä leireillä
• Seurojen sisäisen hyvinvoinnin kehittämistä yhteisesti > mission kirkastamista
• Enemmän seuroja ja ohjaajia harjoituksiin, jotta lajin sisälle tuleminen helppoa
Muita ajatuksia
• Kansainvälisiä leirejä kuten ruotsin Basket Shop Open
• Seurat vaikuttamaan paikallisiin päättäjiin lajin aseman vahvistamiseksi
• Kuntokorisryhmistä kampanjointi uusien harrastajien houkuttelemiseksi
• Vanhemmat mukaan peleihin > vanhempivuoroja seuroihin esim. 1 krt/vko
• Tyttö- ja naiskoripallon arvostuksen nostaminen näyttämällä mediassa naisten maajoukkuepelejä
• Lisää kaikenikäisiä ja kokoisia esikuvia nuorille
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Valmentajien näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Asteikko kertoo, kuinka tärkeänä teemaan kuuluvia asioita pidetään.
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Mikä on tärkeintä
koripalloilun
tulevaisuuden
kannalta?

Valmentajat korostavat erityisesti
Matalan kynnyksen koripalloa
• Aloituskynnyksen madaltamista jalkautumalla kouluihin, 3-3 otteluita pienille joukkueille
• Alueiden junioritoiminnan tukemista valmentajakoulutuksilla ja akatemiajoukkueilla
• Koriskerhot kouluihin > koulujen salien vajaakäytön hyödyntäminen, valmentajat osa-aikaisiksi ip-kerhojen korisvetäjiksi
• Näytetunnit, tapahtumat ja turnaukset yksittäisille pelaajille ja kavereille
• Koripallokenttien lisäämistä kuntiin
• Lasten koripallon sääntöjen läpikäymistä ja muokkaamista tarvittaessa
• Harrastemaksujen pitäminen kohtuullisina tukemalla seuroja rahallisesti
Yhteistyötä ja tiedonjakoa
• Valmennuksen tekeminen kiinnostavaksi arvostuksen ja rahallisten panostusten kautta
• Seurojen opastaminen liiton suunnalta siihen, mitkä ovat kuntien vaateet koripallotoiminnalle
• Lisää harrastepaikkoja > painetta kunnille koulujen rakentamisessa ja salien kokojen suunnittelussa
• Pienten paikkakuntien urheilulajien yhdistämistä, jotta saadaan tarpeeksi harrastajia
• Liitto aktiivisesti mukaan muihinkin akatemioihin kuin Märskyyn
• Liiton toimijat osallistumaan seurojen treeneihin/vetämään muutamat treenit per kausi
• Maajoukkuevalmentajat vetämään erilaisia leirejä ja kouluttamaan seuravalmentajia
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Valmentajat korostavat erityisesti
Mielikuvamainonta somessa > korisharrastuksen tuominen esiin vahvemmin, videotervehdykset ulkomailla
pelaavilta suomalaisilta
• Läsnäolo siellä, missä ihmiset tavoittaa > yhteinen konsepti sille, miten kouluja lähestytään
• Tubettajat mukaan Korisliigan otteluihin
• Yhtenäisen markkinointistrategian luominen
• Pelaajaesittelyt, otteluennakot ja haastattelut
Muita ajatuksia
• Liiton ja juniorvalmentajien keskustelut siitä, miten uudet säännöt toimivat
• Yhteistyö yliopistokaupunkien kanssa > opiskelijoista saadaan hyviä valmentajia
• Koripallotuomareille lisää palautetta kehittymisen tueksi
• Elämyksellistä koripalloa olosuhteiden parantamisella > korkeammat standardit ottelutapahtumiin liigajoukkueille
• Nais- ja tyttökoriksen arvostuksen nostamista
• Ulkomaalaiskiintiö pienemmäksi pääsarjaan, kotimaisten pelaajien tunnettuuden lisäämistä
• Laajemmin korisvuoroja vanhemmille
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Lainauksia aktiivisimmista osallistujaryhmistä

Sarjoja myös periferiaan.
Alueellisia, edullisia otteluita.
Valmentaja
Markkinointi, markkinointi ja
markkinointi. Liiton ja
Korisliigaseurojen yhdessä tulisi
miettiä viestintästrategiaa.
Korisliigasta ei juuri uutisoida
kauden ulkopuolella, kesäkin
haltuun. Viikoittainen
"Korisliigakatsaus" -video esim.
Youtubeen. Valmentaja
Ollaan aktiivisia, kun kunnat remontoi
ja suunnittelee kouluja ja
liikuntapaikkoja. Lajia harrastavan
vanhempi

28.1.2020

Haettava tietoa sieltä, mistä sitä on saatavissa.
Olisiko mahdoton ajatus saada henkinen
valmennus osaksi valmentajakoulutusta? Luotava
Korisliigassa ja divarissa (1A) pelaaville seuroille
mahdollisuus ja idea siitä, että psykologi osana
valmennustiimiä ei ole huono ajatus.
Valmentaja

Kursseja tai muuta vastaavaa lasten
valmentajille. Se että on asiallinen, mukava ja
taidokas valmentaja lapsen/nuorten
joukkueessa, pitää innostuksen yllä jatkaa lajia
myös vanhempana. Lajia harrastavan
vanhempi

Mainostamalla lajia aktiivisesti esim. kouluissa ja
korostamalla joukkueissa sen tärkeyttä, että
kaikki ovat yhtä tärkeitä. Lajia harrastavan
vanhempi

Viemällä maaotteluita "maakuntaan" ts. maamme
suurehkoihin kaupunkeihin. Joukkuelajina
koriksen markkinointi kannattaa keskittää
tiheimmille väestöalueille. Harrastepelaaja

Äiti/isä/vanhempivuoroja seuraan. Voiko yhdet
viikkotreenit olla sellaiset, että vanhemmat ovat
tervetulleita? Lajia harrastavan vanhempi

Koulutus, asennekasvatus ja mentorointi.
Junnuilla katsominen pitkälle eteenpäin.
Harrastepelaaja
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Harrastepelaajien näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Asteikko kertoo, kuinka tärkeänä teemaan kuuluvia asioita pidetään.
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Kilpapelaajien näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Asteikko kertoo, kuinka tärkeänä teemaan kuuluvia asioita pidetään.

28.1.2020

50

68

70

Mikä on tärkeintä
koripalloilun
tulevaisuuden
kannalta?

Seuratoimijoiden näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Miesten näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Naisten näkemys
Asteikko kertoo, kuinka monta kertaa teema on mainittu aineistossa.
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Fountain Park
Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla

