
RAE KOSS 2025
Korvpalliklubi arengukava aastateks 2022-2025



MISSIOON ehk
mille nimel töötame?

Edendame sportlike eluviise ja korvpallikultuuri ning tugevdame 
kogukonnatunnet.

Kõrgel tasemel spordiharidus on oluline väärtus: pakume hästi korraldatud 
treenimisvõimalusi, toome noortesporti uut teadmist ning väärt kogemust.

Sport on osa kogukonnatundest: tugevdame kogukonnatunnet, panustame 
Rae valla identiteedi ning sportliku kuvandi kujundamisel.



VISIOON

KK Rae Koss on kõrgel tasemel korvpalliharidust pakkuv klubi,
mis tugineb pühendunud treeneritele, hästi toimivale organisatsioonile ning 
tugevatele koostöösuhetele kogukonnas.

Sportlikeks eesmärkideks on võimaldada hästi läbimõeldud
treenimisvõimalusi Rae valla poistele ja tüdrukutele, luua treenerite toel
tugev metoodiline baas ning heidelda oma kasvandikele toetuva esindus-
võistkonnaga kirkaimate medalite eest.



KUHU SOOVIME 
JÕUDA EHK
STRATEEGILINE
AMBITSIOON 2025



Rae Koss seab eesmärke 
kolmes valdkonnas
Treeningtöös:
-    omame metoodilist baasi mängijate arendamiseks
-    tihendame treenerite ja klubi omavahelist suhtlemist
-    suurendame võimekust tegeleda erineva ambitsiooni ja tasemega gruppidega

Kogukonna kokkutoojana:
-    pakume kodumängudele lisaks erinevaid laagreid, perepäevi jt algatusi
-    edendame fännikogukonda ja vabatahtlikku panustamist
-    oleme osa Rae valla kogukonnaelust ja kuvandist

Organisatsioonina:
-    oleme professionaalselt toimiv klubi, kus on kaetud igapäevane kontoripoole tugi, 
turundus- ja kommunikatsioonitegevused ning partnerlussuhete arendamine



STRATEEGILISED 
EESMÄRGID
JA OLULISED
TEGEVUSED



Metoodilise baasi arendamine: koostatud on raamistik teemade kohta, mida metoodika
sisaldab. Vanuseklasside kaupa on kokku lepitud peamised treeningute ettevalmistamise
ja läbiviimise põhimõtted. Toimib mentorite süsteem.

Multispordi arendamine: koostöös Rae Spordikooliga täiendatakse treeningvõimalusi
erinevate mitmekesistavate tegevustega.

Mängijate arengu jälgimine ja tagasisidestamine.

Koostöö Audentese spordigümnaasiumiga: kokku on lepitud üldised koostööpõhimõtted 
(trennide külastused, infovahetus jmt).

Kohtunike ja lauakohtunike koolitamine.

3x3 korvpalli edendamine: korraldame kohalikku 3x3 sarja, lisaks igal hooajal ühe EMV etapi.

KK Rae Koss pakub kvaliteetset spordiharidust 
kõikidele lastele ja noortele, kes soovivad 
korvpallist osa saada.1
Mõõdikud: treenijate arv; treenijate rahulolu



KK Rae Koss hooaja peasündmuste kalendri koostamine: pakume kogu hooaja lõikes hästi 
korraldatud kodumänge, turniire, toetajatele suunatud üritusi jm.

Valla lastele ja noortele suunatud tegevuste ettevalmistamine ja elluviimine: korraldame 
laiemale sihtrühmale suunatud spordiüritusi, nt kossukolmapäevad, perepäevad, iga-aastane 
perefestival, linnalaagrid jm.

Lastevanemate kaasamise põhimõtete täpsustamine ja kommunikatsioon: koostöö aluseks 
lapsevanematega on kokku lepitud head tavad, väärtused, käitumisjuhised võistlustel, laagrites 
ja trennis.

Fännklubi programmi koostamine ja vabatahtlike kaasamise korraldamine: kirjeldatud on 
klubi fänniliikumise põhimõtted (osalemine hooajaprogrammis, kodumängude korraldus, fänni-
turniirid või perepäevad, hooajapiletid, lisaprogramm väljasõitudena jmt).

KK Rae Koss on kogukonna ühendaja, erinevate 
algatuste ja koostöömõtete eestvedaja ning 
elluviija2
Mõõdikud: kodumängude keskmine publikuarv; kogukonnale suunatud tegevuste tagasiside



Treenerite meeskonna komplekteerimine:  lähiaastate eesmärgiks on finantsmudel, mille alusel 
on võimalik jõuda 4-5 aasta jooksul 5-6 täiskohaga klubi juures töötava treenerini.

Treeneritele suunatud arendustegevuste elluviimine: koostöös spordikooliga on koostatud 
hooajapõhine koolituskalender.

Professionaalsed tugitegevused: võimekus toetada klubi jooksva töö koordineerimist, lisaks 
uued kontoriruumid.

Hästi korraldatud turundus ja kommunikatsioon: piletipakettide turundus, toetajatele suu-
natud paketid (esindusvõistkond, noortekorvpall), sotsiaalmeedia tegevustes on kokkulepped 
vabatahtlike panustajatega jm.

Rahvusvaheliste suhete edendamine: kogume ja haldame piiriüleseid kontakte koolitusteks, 
turniirideks jm.

KK Rae Koss on oma tegevustes ja püüdlustes 
professionaalne spordiorganisatsioon3
Mõõdikud: treenerite rahulolu; (sotsiaalmeedia) trendid



ARENGUKAVA ELLUVIIMINE

Arengukava on aluseks klubi finants- ja tööplaanide tegemisel. 
Kord aastas vaadatakse üle arengukava elluviimise seis, täpsustatakse ja 
täiendatakse vajadusel eesmärke ning tegevusi ja kohandatakse vastavalt 
sellele lühema perioodi eelarveid ning tööplaane.

Arengukava elluviimist toetab mitmeaastane tegevuskava, kus on 
kirjeldatud erinevate osapoolte rollid ja vastutus, ajakava jm detailsem info 
eesmärke toetavate tegevuste kohta.



areenil näeme!


