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Junioritoimikunnan toimintasuunnitelma 

vuodelle 2011 

 

Junioritoimikunnan toiminnan tapoja ja tavoitteita: 

 

Junioritoimikunnan järjestäytyminen ja toimintamallit 2011 

 

• Junioritoimikunta kokoontuu aina tarvittaessa ja jokaisesta tapaamisesta tehdään muistio, jossa 

näkyvät päätökset, vastuuhenkilöt ja aikarajat. Kaikesta sovitusta tehdään kirjallinen muistio. 

• Junioritoimikunnan pääasiallinen kokoustenpitomuoto on Skype-kokoukset. Myös puhelin, -

sähköposti ja muita kokouksia voidaan pitää. 

• Junioritoimikunnan sihteerinä, joka vastaa siitä, että kokouksista tehdään muistiot, toimii Hulda 

Ahonen. 

• Junioritoimikunnan tiedottajina toimivat Hulda Ahonen ja Kari Patana, jotka vastaavat päätöksistä 

tiedottamisesta. 

• Junioritoimikunnan muistiot tuodaan SBL:n hallitukselle tiedoksi aina seuraavaan mahdolliseen 

kokoukseen. 

• Junioritoimikunnan puheenjohtaja seuraa, että toimikunta pysyy asioissa ajan tasalla ja että kaikki 

tieto tavoittaa jokaisen jäsenen.  

• Junioritoiminta pyritään pitämään aktiivisena junioreille lähetettävien tiedotteiden avulla. 

Tiedotteet lähetetään sähköisesti. 

• junioritoimikunta tekee työssään pitkäaikaisia toimintamalleja ja suunnitelmia. 
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Junioritoiminnan tärkeimmät tapahtumat vuonna 2011:  

 

Kilpailutoiminta 

Juniorit eivät saa alennusta SM-kilpailuissa. Pyritään kannustamaan kerhoja tukemaan omia 

juniorijäseniään SM-kilpailuissa. 

MP-kilpailuissa juniorit pelaavat puoleen hintaan.  

 

Turun Loppiaiskisat 2011  

On kutsuttu nelihenkinen joukkue Virosta ja Ruotsista. Molemmat maat ovat varmistaneet tulonsa. 

Suomelta osallistuu kaksi nelihenkistä joukkuetta.  

Turun BK maksaa junioreiden pelimaksut viikonlopun ajalta. 

 

Kansainväliset kisat maajoukkueelle  2011  

Matkat suunnataan kansainvälisiin hyvätasoisiin kilpailuihin talouden asettamissa rajoissa. 

Esim: White House Junior Internationals (ensisijainen), Bonn, Tallinna, Vilnius Cup, Riga Invites to Jurmala, 

avoimet junioripelit.  

Junioritoimikunta päättää kohteista saatavien tietojen ja tulevien kulujen perusteella. 

 

Maajoukkuetapaaminen vuoden 2011 joukkueelle 

Maajoukkueryhmän valmentajana jatkaa Matti Niemi. 

Maajoukkuetapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuonna 2011. 

Tapaamisten ajankohdat määritellään tarkemmin kokouksissa, mutta alustavasti ajankohtina ovat  kevät ja 

syksy.  

 

Koululaispelaajatoiminta 

Järjestetään koululaistapaaminen viikonlopputapaamisena maajoukkuetapaamisen yhteydessä.  

Tapaamisesta otetaan tarvittaessa pieni maksu (esim. ruokamaksu). Koululaistapaaminen järjestetään 

samassa yhteydessä maajoukkueryhmän kanssa (syksyllä). Silloin säästetään majoituskuluissa. 

Koululaisille järjestetään mahdollisesti omaa erillistä ohjelmaa myös junnuleirille. 

 

Juniorileiri  (16.-18.9.2011) 

Juniorileirille pyritään saamaan kaikki mahdolliset juniori-ikäiset harrastajat.  

Erityisesti leirin sisältöön kiinnitetään huomiota. Leiri järjestetään Antaverkan leirikeskuksessa Ylöjärvellä. 

Leirin kilpailunjärjestäjäksi tulee Pasi Suominen. 

Juniorileiri 2011 on junnutoiminnan vuoden 2011 tärkein tapahtuma. 

 

SM-kilpailut 2011  

Juniorien SM-kilpailut järjestetään Hämeenlinnassa.  
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Erityisesti panostetaan junioreiden osallistumisaktiivisuuteen. 

Mietitään keinoja kannustaa kaikki junnupelaajat paikalle. 

Järjestetään kyytejä ja majoituksia. 

 

EM kilpailut  2011 

Suomi lähettää kuusihenkisen joukkueen, sekä kapteenin mikäli kilpailut järjestetään. 

Milko Nuutila selvittää kilpailujen tilanteen. (Paikka ja aika eivät ole vieläkään varmistuneet) 

 

Koulutus ja jäsenhankinta 2011 

Järjestetään vapaaehtoisvoimin keväällä minibridgeä kolmessa kaupungissa useissa kouluissa. 

Järjestetään kaupunkien kanssa (samat kaupungit) yhteistyössä ns. päiväleirejä kesäkuun alussa. 

 

Harkinnanvaraiset juniorituet: 

Junioritoimikunta voi anomuksesta myöntää junioritoimintaan tukea. Junioritoimikunta päättää näistä 

kuluista aina erikseen ja tukea täytyy anoa kirjallisesti ja etukäteen. Tukea ei myönnetä takautuvasti. 

 

Sähköinen juniorien yhteystietomuistio 2011 

Junioritoimikunta päivittää ja kokoaa junioreiden yhteystiedot vuodelle 2011. Tavoitteena on, että 

jokaiselle juniorijäsenelle on tiedossa sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Hulda Ahonen säilyttää muistiota. 

 

 

Junioritoimikunta  

16.12.2010 

 


