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Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Seuran tarkoituksena on tarjota tytöille ja naisille jalkapallon harjoittelu- ja pelimahdollisuus pelaajan
omalla tasolla hyvin organisoidussa seurassa. Toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja mielekästä niin
pelaajille, seuratoimijoille kuin perheille. Klubin tavoitteena on olla laadukas ja vetovoimainen
jalkapalloseura, jossa halutaan olla mukana ja tulla mukaan myös ympäristökunnista.
Painopistealueina toiminnassamme on pelaajalähtöisyys, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, seuran
jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen sekä seuran talouden tasapaino. Aktiivisen pelaamisen
ohella seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia jalkapallon parissa erilaisissa organisaation
vastuutehtävissä, ohjaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai muuna taustatoimijana.
Jäsenet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan seuran sääntöjä ja seurakäsikirjaa. Klubi-36 tulee olemaan
mukana Palloliiton erilaisissa kampanjoissa sekä osallistuu aktiivisesti Palloliiton tapahtumiin.
Klubin arvot ilo, välittäminen, yhteisöllisyys ja urheilullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.
Ilo
Kaikessa toiminnassa niin kentällä kuin kentän laidalla näkyy ja kuuluu tekemisen ja yhdessä olemisen ilo.
Seurassa iloitaan kaikkien onnistumisesta ja kannustetaan ja tuetaan toisia.
Välittäminen
Jokainen yksilö on ainutkertainen ja tärkeä. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että pystymme tarjoamaan
puitteet, joissa jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi taustoistaan riippumatta.
Yhteisöllisyys
Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa ja toimii sen
tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran päätöksentekoon ja
rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan edelleen kehittämiseksi on paras tapa vaikuttaa
Klubin toimintaan.
Urheilullisuus
Klubi-36 tarjoaa jokaiselle tytölle oman tasoisen etenemismahdollisuuden. Kannustamme lapsia urheilun
pariin, innostamme heitä liikkumaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuden. Kasvatamme heitä terveisiin
elämäntapoihin; kullekin ikäryhmälle sopiva harjoittelu, oikea ravinto ja riittävä lepo luovat perustan
urheilulliselle elämälle ja menestykselle. Emme hyväksy päihteiden käyttöä vaan kannustamme nuoria
päihteettömyyteen. Sellaiset energiajuomat, joita ei myydä kaupoissa alle 15-vuotiaille, eivät kuulu seuran
tapahtumiin ja harjoituksiin.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
Kauden 2020-2021 suurimpana haasteena on Korona-epidemia, joka tulee vaikuttamaan myös tulevan
kauden toimintaan. Haasteena on saada seuran toiminta mukautettua Koronan asettamiin vaatimuksiin.
Seuran palkattu työntekijä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja ylläpitämisen myös poikkeusoloissa.
Mahdollisuutena on laajentaa ja kehittää toimintaa laadukkaampaan suuntaan viemällä
valmennussuunnitelma käytäntöön joukkuetasolla. Lisäksi seura kehittää edelleen toimintansa laatua ja
pyrkii nousemaan tasolle 2 Palloliiton laatujärjestelmässä. Klubi-36 keräsi ideoita yhteisistä tapahtumista,
kehittämisestä ja muusta eteenpäin vievästä toiminnasta yhteisestä seurakehitysiltapäivästä. Tämän
seurakehitysiltapäivässä nousseita ideoita tullaan viemään kauden aikana käytäntöön.
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3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet
Painopisteet
Pelaajahankinta

Tavoitteet
1) Riittävästi pelaajia joka ikäluokkaan
2) 250 pelaajalisenssiä kauden lopussa (200
juniorilisenssiä ja 50
aikuisharrastajalisenssiä)
3) Yhteistyö alueen muiden seurojen kanssa

Toimenpiteet
o Seuran vahvuuksien
esilletuominen eri tapahtumissa
ja medioissa
o Näytösottelut lähikuntien
päiväkotilaisille ja koululaisille
esim. Sonkajärvellä ja
Vieremällä
o 3) Yhteisharjoitukset- ja ottelut
esim. PK-37:n ja LaPa-95:n
kanssa
o Flyerit ja julisteet eri
oppilaitoksiin (esim. Lyseo,
Ysao, Sakky, Savonia)
o Lähetetään kirjeet uuden kauden
alussa lopettaneille pelaajille
o Klubi-36:n YouTube-kanavan
käyttöönotto
o Seurakirjeitä lähetetään
vähintään 4 kertaa vuodessa
o Joukkuetason Whatsapp:n käyttö
aktiivisesti
o Seuratason sähköpostien
käyttöönotto joukkueittain
o Luodaan selkeä ja
helppokäyttöinen vuosikello eri
seuran toimintoihin
o Selkeä työnkuva ja työn
jaksottaminen
o Yhteistyö sisäisesti valmentajien
kanssa sekä eri seurojen
vastuuhenkilöiden kanssa
o viikoittainen valmentajien
sparraaminen (väh.1h/vko)

Viestintä

4) Klubi-36:n näkyvyyden ja tunnettavuuden
parantaminen
5) ”Ylä-Savon yhteinen Klubi”-ajatuksen
esiin tuominen
6) Uusien viestintäkanavien käyttöönotto
7) Säännölliset seurakirjeet
8) Nopea sisäinen viestintä
9) Joukkueviestinnän selkiyttäminen
10) Vuosikellot sisäiseen ja ulkoiseen
viestintään, hallintoon ja joukkuetoimijoille

Seurakoordinaattori/
valmennuspäällikkö

11) Toimenkuvan selkeyttäminen ja yhteisten
toimintatapojen vakiinnuttaminen käytäntöön

Yhteisöllisyys –
Yksi yhteinen Klubi

12) Yhteisöllisyyden tiivistäminen

o

Kummipelaaja- ja
pallotyttötoiminnan
käynnistäminen sekä seuran
sisäiset, yhteiset tapahtumat

Urheilullisuus

13) Maalivahtitoiminnan organisointi YläSavossa
14) Taitokisatoiminta
15)Valmentajien koulutukset Palloliiton
valmentajapolun mukaan

o

Maalivahtitoiminnan harjoitusten
kehittäminen yhteistyössä eri
alueen seurojen kanssa (D-tason
maalivahtivalmentaja)
Joka ikäluokassa on vähintään 1
kunkin taitomerkin (kulta-hopeapronssi) suorittanut pelaaja.
Lisäksi tavoitteena on saada
vähintään 10 klubilaista alueen
mestaruuskisoihin ja sitä kautta 5
pelaajaa SM-kisoihin

o

o
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4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta
Kokoukset
Johtokunnan kokouksia järjestetään n. kerran kuukaudessa. Kokousaikataulut viedään
järjestäytymiskokouksen yhteydessä hallinnon vuosikelloon. Johtokunnan kokousten asialistat
laitetaan etukäteen nähtäville Jopoxin Kabinettiin. Johtokunta ottaa Kabinetin käyttöön.
Valmennuspäällikkö vetää säännöllisesti n. kerran kuukaudessa valmentajapalaverit, jossa
seurataan mm. valmennuslinjauksen toteutumista ja vaikutusta joukkueiden kehittymiseen.
Jäsenhankinta ja –huolto
Seura tekee aktiivista jäsenhankintaa koko kauden ajan. Valmennuspäällikkö tekee aktiivisesti YläSavon alueella päiväkoti- ja koulukäyntejä. Seuran jäsenille ja toiminnasta jo pois jääneille perheille
tehdään kysely seuratoimintaan liittyen.
Tilaisuudet ja tapahtumat
Seura pyrkii mahdollisuuksien mukaan käynnistämään ja toteuttamaan seuraavia seuran
yhteisessä kehittämisiltapäivässä esiinnousseita tapahtumaideoita:
- potkutekniikkaleiri
- omat turnaukset
- yöturnausviikonloppu
- Futiskultturelli (alakoulujen väliset futisturnaukset)
- EskariCup
- Klubi-päivä
- urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen erilaisten luentojen ja oheistoiminnan
kautta
- Esikuvapäivä
5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta
Näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet
Seuran näkyminen aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Kaudella otetaan käyttöön seuran oma
YouTube-kanava. Joukkueet päivittävät aktiivisesti nettisivujaan ja nostavat uutiset näkyville myös
koko seuran pääsivuille. Seura pyrkii olemaan esillä paikallislehdissä tasaisesti ympäri vuoden YläSavon alueella.
Yhteistyösuhteet
Seuratasolla on tavoitteena säilyttää nykyiset yhteistyösopimukset, euromääräisesti n. 15 000 €/v.
Lisäksi kaudella 2020-2021 kehitetään alueellista yhteistyötä eri jalkapalloseurojen välillä. Kauden
alussa pidetään yhteistyöpalaverit käytännön tason yhteistyön kehittämisestä PaVen, PK-37:n,
LaPa-95:n ja muiden lähialueen seurojen kanssa.
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Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Seura osallistuu aktiivisesti kaupungin seuroille järjestämiin palavereihin, joissa käsitellään mm.
olosuhteita ja jalkapalloseurojen toiveita kaupungin suuntaan. Lisäksi Klubi-36 on aktiivinen
toimija Palloliiton suuntaan ja osallistuu sen järjestämiin kokouksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

6.Vuosikellot toiminnan tukena
Otetaan käyttöön vuosikellot toiminnan ohjaamisen tukemiseksi. Alla luonnokset eri toimintoihin
suunnatuista vuosikelloista. Näiden sisältö ja aikataulut tarkentuvat kauden alkupuoliskolla.
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