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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1.YLEISTÄ
Toimintakausi 2020 on FC Raahen kahdeskymmenesseitsemäs.
Pelaajat: Tavoitteena on ikäluokissa 2002-2016 koota jokaiseen ikäluokkaan kilpa-,haaste ja
harrastejoukkueet. Pelaajamäärän kasvutavoite 5 %
Talous: tasapainossa ja sen seuranta toimii kuukausitasolla.
Selvitetään junioripäällikön palkkaaminen ja edetään asiassa tarvittaessa erillisen budjetin ja
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Olosuhteista: Tavoitteena on rakentaa 2020-2021 täysimittainen kumirouhe pohjainen jalkapallonurmi
Koivuluotoon.
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3. EDUSTUSJOUKKUE
FC Raahen edustusjoukkue toimii YJ sopimuksen puitteissa FC Raahen ja AS Moonin välisellä
sopimuksella.

4. EDUSTUSJAOSTO
Edustusjaosto tullaan muodostamaan kaudelle 2020.

5. PIIRISARJAJOUKKUEET
Piirisarjassa pelaa 18 joukkuetta kaudella 2020
Valmentajatilanne koulutuksineen
Piirisarja pojat:
A-juniorit/edustusjoukkue:valmennus Ilkka Kontinaho B,
B-juniorit Ismo Saarela E, Janne Routaniemi C
C15 pojat: Petteri Tähjä C ,
C14 pojat :Roy Viitanen C, Ari Kylmälä C, Pasi Kokko C, Purola
D13 pojat: Janne Klemetti C, Teemu Lahti
D12 pojat: Harri Nissinen C, Heikki Hellman C, Janne Kippola C, Mikko Karjalainen Dpk, Jouni
Palviainen D
E11 Joukkue: v Juho Ilkko C, Peter Leinonen D1,
E10 Joukkue: Marko Halinen D , Jusa Honkala D1

Piirisarja tytöt:

B-tytöt joukkue:valmennus Mikko Bergström C, Janne Pajala C, Lotta Iivonen
D12 tytöt Marko Nylund C
E10 tytöt Mikko Bergström C, Toni Lauri C
Harrastesarja
Pojat:
P2004-08 Raimo Seikkala B
Harrastesarja tytöt
T0506 Janne P
 ajala C, Lotta Iivonen
Joukkueet osallistuvat myös päättämiinsä ja kustantamiinsa turnauksiin.

________________

6. PELAAJAKEHITYS JA VALMENTAJAKOULUTUS
Piirisarjajoukkueiden kokoamisesta piirisarjaan, niiden erikoisluvista ja valmentajien
valmennustietouden lisäämisestä vastaa valmennuspäällikkö.
Valmennuspäällikkönä toimii Raimo Seikkala. Seuran fysiikkavalmennuksesta vastaa Ilkka
Kontinaho ja maalivahtivalmennuksesta Jouni Palviainen ja Tero Alanen. Lisäksi nimetään alle
12-vuotiaille tyttöjen valmennusvastaavaja poikien alle 12-vuotiaiden valmennusvastaava Koko
seuran käyttöön palkataan puolipäiväinen valmentajatutor kesä-joulukuuksi.
6.1.Pelaajakehitys
Omaehtoista harjoittelua varten järjestetään Arina Areenalle kaikkia ikäluokkia varten
harjoitusvuoro tammi-huhtikuussa.
Taitokoulutoiminta on Palloliiton linjausten mukaa tarkoitettu niille 7-12 -vuotiaille lapsille, jotka
haluavat harjoitella enemmän pelaajan motorisia perustaitoja ja jalkapallon lajitaitoja.
Syys-lokakuussa toiminta suunnataan motivoituneille ja säännölliseen osallistumiseen sitoutuville
pelaajille, jotka valmentaja valitsee harjoitusryhmästä. Taitokoulutapahtumat sisällytetään
joukkueen harjoitusohjelmaan. Toimintaa pyritään kehittämään myös siten, että valmentajat
osallistuisivat enemmän valmennustukitapahtumiin. Vastuuhenkilönä Roy Viitanen.
Taitokoulun taitavuusharjotteissa ja joukkueiden perusharjoittelussa keskitytään pelaajan
liikehallintakykyyn (mm. tasapaino, rytmikyky ja reaktiokyky), joka on perusta perustaidoille.
Perustaitoharjoitteissa keskitytään oikeisiin suoritustapoihin ja niitä kehittäviin harjoitteisiin eri

osa-alueilla, kuten potkut ja syötöt, haltuunotto, kuljetus, harhautus, pääpeli, pallonriistot ja
rajaheitto. Pelitaitoon liittyvinä asioina mainittakoon esim. se, miten pelaaja asemoi itsensä
kentällä ja se, kummalle jalalle syötön pitäisi tulla.
P2004-P06-pelaajia kannustetaan osallistumaan aluejoukkueiden tapahtumiin.
P2006-pelaajia ja nuorempia kannustetaan piirin Huuhkaja / Helmari-tapahtumiin osallistumiseen
P06-P09 osallistuvat keväällä valmennuskeskuksen Pelaaja kehityksen seurantaan ja syksyllä
P07-P10.
Lahjakkaille ja motivoituneille yl i12-vuotiaille P02-P06-pelaajille järjestetään kykykoulua.Kykykoulu
on tarkoitettu aluksi pelaajille jotka ovat motivoituneita harjoittelemaan itsekseen ja ryhmässä
oman joukkueen harjoitusten lisäksi.
Ryhmään valitaan sellaisia pelaajia jotka omassa joukkueessaan harjoittelevat tunnollisesti ja
omalla esimerkillään tuovat harjoituksiin asennetta ja ” meininkiä”. Pelaaja voidaan valita myös
kesken kauden ryhmään, mikäli valmentaja häntä siihen suosittelee tai pelaaja voi itse myös pyytää
päästä ryhmään mukaan. Suurimpana kriteerinä on pelaajan oma halu ja esimerkki. Valinta
tehdään aina yhdessä oman joukkueen valmentajan ja kykykouluvalmentajien kanssa.
Raahen lukion urheiluakatemian jalkapallon jatkuvuus varmistetaan.
Tasojoukkueita muodostetaan aikaisintaan E10-ikäisistä (2010-syntyneet). Harjoitusten sisällä
kaikissa ikäluokissa suositellaan tasoryhmiä, joiden koko noin 10 pelaajaa.
Seura tekee jäsenkyselyn kaikille pelaajille marraskuun loppuun mennessä.
Valmennuspäällikkö päivittää seuran valmennussuunnitelmaa Palloliiton koulutusten,
seurakehitystoiminnan ja valmentajien esitysten pohjalta.
6.2. Valmentajakoulutus
P06-P09-valmentajat osallistuvat keväällä valmennuskeskuksen
kehityksenseurantaan/valmentajakulutukseen ja P07-P10-valmentajat syksyllä.
Tavoitteena on järjestää Raahessa 10 uudelle valmentajalle D-koulutus ja 10 valmentajalle
C-koulutus. Tämä tarkoittaa D-starttikoulutusta kolme päivää, D- ikävaihekoulutusta 3 päivää ja
C-koulutusta 6 päivää.
Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on saada koulutettua minimissään alla olevan Palloliton
suosituksen mukaiselle tasolle:
Tammi- huhti- elo- ja marraskuussa tavoitteena on koota valmentajia valmennuspalavereihin ja
koulutuksiin, ohjata joukkueiden valmentajia.Lisäksi järjestetään valmentajille kolme kertaa

vuodessa Palloliiton valmennuslinjan mukaisia malliharjoituksia.
PS-piirin täydennyskoulutuksiin ja valmentajien Palloliiton valmennuksen täydennyskoulutuksiin
Oulussa osallistuu aina vähintään yksi henkilö.
Pelaajien seuramaksuosuudesta varataan 10 e per pelaaja valmentajakoulutukseen.

7. UUDET PELAAJAT JA VALMENTAJAT
Uusia pelaajia ja valmentajia hankitaan 2002-2015- Lapsi-vanhempi jalkapallokouluilla ,eri
nappulaikäluokkien Futistarteilla , kentän laidalta vanhempia pyytämällä apuvalmentajiksi.
Nappulaliigan ja Futisliigan harjoituksista informoidaan viikottain seuratoimintapalstalla.
Ilmaiset 2004-2015-Lapsi-vanhempi jalkapallokoulut järjestetään helmikuussa ja lokakuussa.
Vastuuhenkilö Raimo Seikkala.
Tavoitteena on saada mukaan 100 uutta pelaajaa ja 20 uutta valmentajaa. Tämä tarkoittaa 10 uutta
joukkuetta ikäluokissa 2008-2015
Jalkapallokouluun velvoitetaan osallistumaan aina pelaajan lisäksi
toinen huoltajista tammi-maaliskuusssa. Huoltajat osallistuvat joka kerta apuohjaajina
jalkapallokoulun vetämiseen. Ennen joka kerran aloitusta informoidaan yhteinen
harjoitussuunnitelma kaikille valmentajille ja apuvalmentajille ja
jaetaan ryhmät/vetäjät.
 usille valmentajille järjestetään
U
D-starttikoulutus tai muu koulutus. Jalkapallokoulun uusien pelaajien maksullinen toiminta alkaa
kahden viikon päästä jalkapallokoulun päättymisestä.
Futistartit
Huhtikuussa ja marraskuussa järjestetään uusille pelaajille Futis-starttitapahtuma
2004-2015-ikäluokissa.
Futisliiga
Futisliigan 04-08- ryhmiin otetaan vastaan koko vuoden ajan uusia pelaajia ja vetäjiä. Futisliiga
tarjoaa aloitteleville 12-16 vuotiaille pelaajille mahdollisuuden päästä alkuun jalkapallon
pelaamisessa, löytää sopivan tasoinen joukkue ja auttaa pysymään harrastuksessa mukana myös
yläkoulu- ja lukioiässä.

8. NAPPULALIIGA

Ikäluokat, valmennus ja joukkueiden muodostaminen
P15: Toni Lauri
P14: Henri Sassali, Jarkko Niemelä
P13: Jari Mattila, Heikki Järvelä
P12: Petri Leino
P11: Mika Eriksson, Jori Kotajärvi
P10: Marko Halinen, Jusa Honkala
P09: Juho Ilkko
T1415: Jani Verkasalo, Vesa Karvonen
T1213: Olli Vaittinen, Juha Roininen
T11: Mikko Bergström, Vesa Karvonen,
T10: Toni Lauri, Jani Verkasalo
T09: Marko Nylund, Terhi Frondelius
Nappulaliiga järjestetään kahdessa ikäluokassa sekä pojille että tytöille seuraavasti:
- isompien sarja: 2009-2011 syntyneet
- pienempien sarja: 2012 syntyneet ja nuoremmat.
Ikäluokkarakenteesta on mahdollista poiketa, kun pelaajien määrät ja ikärakenne täsmentyvät kevään ja
kesän aikana. Muutoinkin nappulaliigavastaava voi poiketa tässä selostetuista toiminnan järjestämisen
periaatteista perustellusta syystä. Merkittävät poikkeamat on syytä keskustella seuran hallituksessa.
Vanhempien sarjassa voi pelata ikäluokkaa vanhempia pelaajia nappulaliigavastaavan harkinnan
mukaan. Tytöt saavat pelata 2 vuotta nuorempien poikien sarjassa. Tytöt voivat pelata omissa
joukkueissa jo harrastuksen alusta lähtien. Uusien ikäluokkien tyttö- ja poikajoukkueet (kaudella 2020,
2015-syntyneet) muodostetaan tammi-helmikuussa pidettävissä jalkapallokouluissa. Piirisarjaan
osallistuvat saavat osallistua myös nappulaliigapeleihin.
Nappulaliigapelit pelataan 5v5 joukkueilla. Pienempien sarjassa (2014-2015 joukkueilla) vaihtoehtona
4v4/ 3v3 ilman maalivahtia. Tavoitteena on saada vanhempien sarjaan 12 joukkuetta ja pienempien
sarjaan 16 joukkuetta, siis yhteensä 28 joukkuetta. Nappulapelaajien määrä on noin 240
Kullakin ikäluokalla on vastuuvalmentaja, apuvalmentajia ja mahdollisesti joukkueenjohtaja, jotka
toimivat yhteistyössä nappulaliigavastaavan kanssa. Vastuuvalmentajan ohella ikäluokan
valmennuksesta vastaavat apuvalmentajat. Apuvalmentajana voi toimia myös alle 18 -vuotias. Seura
järjestää sisäistä valmentajakoulutusta. Lisäksi valmentajilla on mahdollisuus osallistua piirin
järjestämään valmentajakoulutukseen.
Pelaajien kanssa käydään keväällä keskustelu siitä, mitä sääntöjä harjoituksissa noudatetaan. Sääntöjen
runkona toimii seuran laatimat joukkueen pelisäännöt. Keskustelun tavoitteena on saada aikaan se, että
jokainen lapsi voi häiriöittä osallistua harjoitustapahtumiin ja peleihin. Valmentajan tulee puuttua
pelaajan sellaiseen menettelyyn, joka kohtuuttomasti häiritsee itse harjoitusta tai muita pelaajia. Tässä

tarkoituksessa pelaaja voidaan sulkea käsillä olevasta harjoituksesta pois.
Nappulaliigan toiminta ja ottelutapahtumat
Ikäluokat harjoittelevat talven Arina Areenalla. Siirtyminen ulkoharjoitteluun tekonurmelle tapahtuu
viimeistään toukokuussa lumien sulamisen jälkeen. Halliharjoittelua voidaan jatkaa toukokuun ajan
tekonurmen varaustilaanteesta riippuen.
Nappulaliiga harjoittelee pääsääntöisesti tekonurmella ja Pitkänkarin kentällä.
Huhti-toukokuun vaihteessa pidettävällä Futisstartilla houkutellaan uusia pelaajia lajin pariin.
Tapahtumat ovat myös tulevien valmentajien ja apuvalmentajien rekrytointitilaisuus.
Valmentajarekrytointi ei rajoitu näihin tapahtumiin vaan se on ympärivuotista toimintaa.
Nappulaliigan pelit alkavat touko-kesäkuun vaihteessa. Tavoitteena on, että kaikkien sarjojen ottelut
pelataan samanaikaisesti tekonurmella tai Pitkässäkarissa. Kevät- ja syyskierroksen ottelut pelataan
neljän viikon aikana neljänä ottelupäivänä. Tavoitteena on, että pelipäivä on joka viikko sama
viikonpäivä. Ottelupäivät pyritään vahvistamaan hyvissä ajoin. Yhden ottelun päivän pituus on 4-6
tuntia riipuen osallistuvien joukkueiden määrästä ja käytössä olevasta kentästä. FC Raahen joukkueiden
lisäksi pelitapahtumiin osallistuu myös PaTen 1-3 joukkuetta.
Syyskauden päättävästä pelipäivästä elo-syyskuun vaihteessa tehdään ”suuri jalkapallotapahtuma”, jota
mainostetaan lehdissä etukäteen. Pelipäivään voidaan yhdistää taitokilpailutapahtuma, jossa kilpaillaan
seuran taitomestaruuksista. Pelien jälkeen jaetaan mitalit kaikille ja erikiospalkinnot. Joukkuepelaaja
palkinnon saajat valitsee joukkueen valmentajat. Erikoispalkinntojen saajat alitsee
Nappulaliigavastaava yhdessä vastuuvalmentajien kanssa.
Heinäkuussa on kolmen-neljän viikon ottelutauko, muttei harjoittelutaukoa.
Otteluista ei pidetä tulosseurantaa eikä sarjataulukkoja, koska nappulaliigalla on Suomen Palloliiton
Pohjois-Suomen piirin myöntämä kortteliliigastatus. Tuomarit jakaa ottelun jälkeen kummankin
joukkueen joukkuepelaajalle vihreän kortin.
Erotuomaritoiminta
Erotuomareita käytetään kaikissa otteluissa, jos mahdollista. Erotuomareina toimivat seuran
junioripelaajat. 2014 ja 2015 syntyneiden otteluissa valmentajat toimivat kentällä pelinohjaajana toisen
huolehtiessa samalla erotuomarin tehtävästä.
Valmentajille ja erotuomareina toimiville järjestetään tuomarikoulutus peruskurssi 1
maalis-huhtikuussa.
Nappulaliigan pelisäännöt löytyvät seuran nettisivuilta nappulaliiga -osiosta. Lisäksi on laadittu
erotuomarin pikaopas helpottamaan erotuomaritoimintaa.

Tavoitteena saada seuran junioreista n. 10 pelinohjaajaa.
Korttelipassi ja vakuutukset
Kullekin pelaajalle hankitaan Palloliiton ylläpitämän Pelipaikan kautta korttelipassi ja siihen liittyvä
vakuutus. Tätä varten tarvitaan kunkin pelaajan ja tämän huoltajan kattavat yhteystiedot, jotka kerätään
sitä mukaa kun uusia pelaajia tulee harjoituksiin ja viimeistään 15.1. mennessä (poikkeuksena em.
ajankohdan jälkeen aloittavat pelaajat). Myös tieto syntymäpaikasta tarvitaan.
Aikaisemmin nappulaliigassa mukana olleiden pelaajien tiedot ovat jo Pelipaikasta ja heillä on ns.
PalloID. Vanhat tiedot päivitetään tarpeen mukaan ilmoittautumislomakkeiden perusteella.
Vakuutukset päättyvät 31.12. Talviharjoittelussa vuoden 2020 tammikuusta eteenpäin mukana oleville
pelaajille tulee hankkia uusi korttelipassi ja vakuutus ennen vakuutuksen päättymistä.
Nappulaliigalisenssi ja ilmoittautumis-/tietolomake
Seuran hallitus käsittelee maaliskuussa nappulaliigaa koskevan toimintasuunnitelman ja talousarvion,
minkä jälkeen hallitus vahvistaa toimintamaksun suuruuden.
Ilmoittautumista varten seuran nettisivulle tehdään info ja ilmoittautumislomake, josta muodostuu
lasku ilmoittajalle.
Pelaajien vanhemmille jaetaan nappulaliigainfo -lomake, joka sisältää tietoa
- nappulaliigasta, lisenssimaksusta
- nappulaliigaan ilmoittautumismenettelystä
- Palloliiton kautta tulevan vakuutuksen voimaantulosta
Ilmoittautumislomakkeessa on ainakin seuraavat tiedot:
- pelaajan sosiaaliturvatunnus (tarvitaan Pelipaikkaan), pelaajan nimi- ja osoitetiedot
- vanhempien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet (tarvitaan Pelipaikkaan)
Lisenssimaksu tulee maksaa hallituksessa päätettävään päivämäärään mennessä, ennen ensimmäiseen
ottelutapahtumaan osallistumista
Varusteet
Kullakin ikäluokalla on käytössään varustekassi, pallopumppu, tikkaat/koordinaatiorenkaat,
ensiapuvälineet, riittävä määrä harjoitteluliivejä ja tötsiä. Nappulaliigavastaavalla on ottelupäiviä
varten varapaitoja tarpeen mukaan.
Kullakin pelaajalla tulee olla harjoituksissa oma pallo ja juomapullo. Säärisuojien käyttö on pakollista
harjoituksissa ja otteluissa. Vakuutus ei korvaa sääreen aiheutuneita vammoja, mikäli suojat eivät ole
olleet käytössä.

Nappulaliigan organisointi
Nappulavastaava huolehtii nappulaliigan organisoinnista ja siihen liittyvästä tiedottamisesta.
Nappulaliigavastaavan tehtäviä ovat sarjaohjelman laadinta ja palkintojen hankinta sekä tiedon
kerääminen palkittavista. Hallituksessa sovitaan, kuka vastaa korttelipassin ja vakuutuksen
hankkimisesta kullekin pelaajalle ja sääntökoulutuksesta. Kunkin ikäluokan joukkueenjohtajat
vastaavat oman joukkueensa pelaajalistojen ylläpidosta.

9. FUTISLIIGA
Futisliiga on 2004-2008-syntyneiden kaupunkisarja.
Futisliiga tarjoaa aloitteleville 12-16 vuotiaille pelaajille mahdollisuuden päästä alkuun jalkapallon
pelaamisessa, löytää sopivan tasoinen joukkue ja auttaa pysymään harrastuksessa mukana myös
yläkouluiässä. Futisliiga tarjoaa viikottain peliaikaa niille piirisarjapelaajille, joiden peliaika jää
kilpajoukkueessa vähäiseksi.
Harjoituksia on 1-2 kertaa viikossa ja viikottain otteluilta. Tavoitteena on touko-syyskuussa pelata
tasaväkisiä otteluita 6-8 joukkueella kerran viikossa.
Pelaajat maksavat toimintamaksun erikseen hallikaudelta ja kesäkaudelta Seura hankkii pelaajille
kortteliliigapassin ja vakuutuksen.

10. FUTSAL
Futsalissa noudatetaan AS Moonin kanssa solmittua yhteistyösopimusta.

11. TURNAUKSET
Vuonna 2020 järjestetään seuraavat turnaukset piirisarjaturnausten lisäksi:
Tyttöturnaus 2020
Ajankohta 4.-5.7.2020 Koivuluoto 1 Nurmi ja Koivuluoto 2 Tekonurmi, ikäluokat 2008-2013 tytöt.
Turnauksen järjestämisestä vastaa Turnauspäällikkö Jani Verkasalon johdolla erillinen
Turnaustoimikunta, jossa edustajat jokaisesta FC Raahen ko. ikäluokkien tyttöjoukkueista.

12. JOHTOKUNTA
Johtokunta kokoontuu toimintakaudella n 1krt/kk. Tehtävät, roolitukset ja muodostettavat jaokset
päätetään järjestäytymiskokouksen yhteydessä

13. TALOUDENHOITO
Seuran taloudenhoitaja hoitaa koko seuran talousraportoinnin. Taloudenhoitaja hoitaa seuran
maksuliikenteen. Tehtävässä apuna toimii seurasihteeri.Sihteerin tehtäviä seuran päätilin.laskutuksen ja
budjetin toteuma seuranta.
Kaikilla piirisarjajoukkueilla on oma alatili, johon on käyttöoikeus joukkueenjohtajalla, joukkueen
rahastonhoitajalla taikka muulla joukkueen päättämällä henkilöllä. Myös seuran
rahastonhoitajalla,sihteerillä on käyttöoikeus joukkueen alatiliin, mikä mahdollistaa seuran
rahastonhoitajan,sihteerin seurannan.
Koko seuran kirjanpidon hoitaa tilitoimisto
Hankintapäätökset ja laskun hyväksyminen hoidetaan talouden toimintaohjeen mukaan.
Seuran tilien tiliotteet tulevat sekä seuran talousvastaavalle, sihteerille että seuran kirjanpitäjälle.
Seuran taloudenhoitaja hoitaa maksuliikenteen ja toimittaa maksetut tositteet seuran kirjanpitäjälle.
Juniori/nappulajaoston rahastonhoitaja hoitavat laskujen maksun ja toimittavat maksetut tositteet
seuran kirjanpitäjälle.
Talousohjesääntö perehdytetään joukkueiden rahastonhoitajille,Joukkueille laaditaan omat budjetit.

14. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Seuratoimintaa on kehitetty 2015-2018 Palloliiton laatujärjestelmään pohjautuen erillisen seuratoiminnan
kehityshankkeen alla. Kaudella 2020 jatketaan edellisen vuoden tapaan saavutetun toiminnan tason vakiinnuttamista
osaksi seuran päivittäistä toimintaa. Seura ei näe tarpeelliseksi laatujärjestelmän kehittämistä ilman että käytännön
toiminnan taso on varmistettu.
Kaudella 2019 löydettiin vielä mahdollisia kehityskohteita, joiden pohjalta on jo suunniteltu lisää tarvittavia
kehitysaskeleita. Edelleen tarkastellaan mahdollisia kehityskohteita seuraaville kausille. Kehitystyötä tehdään edelleen
Palloliiton konseptin pohjalta ja seurannassa, mutta myös seuran omista tarpeista ja tehdyistä huomioista käsin. Pidetään
vuoden aikana 1-2 seurantatilaisuutta Palloliiton edustajan (Emppu) kanssa.
Käytännön kehityskohteita kaudelle 2020:
-

Laaditaan kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan esiin nousseet asiat, aikataulutus ja vastuuhenkilöt.

-

-

-

Lisätään laatujärjestelmätilanne ja seurakehitys pysyvästi hallituksen kokousten asialistalle.
Laaditaan seuran arvopohjaan liittyvä mielikuvatutkimus seuran toimintaympäristössä toimiville eri
kohderyhmien ihmisille, jotta hallituksessa olisi selkeä kuva siitä, mikä mielikuva seuran toiminnasta on sen
edelleen kasvaessa. Mielikuvatutkimus ohjaa tulevan strategian (ks. alempana) laadintaa.
Täydennetään nettisivuille puuttuvia tietoja ja organisaatiota sekä toimintaa selkiyttäviä kaavioita.
Laaditaan roolikartta seuran toiminnoista.
Seuran lisenssi- ja vakuutustilanteen kuukausittaiseen seurantaan muodostetaan toimivat käytännöt (2019??).
Myös urheilutoiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan laatujärjestelmän kriteerit, joiden pohjalta
tarkastellaan seuraavia kehityskohteita:
- Pyritään seuraamaan pelaajien päivittäisen liikkumisen laatua ja määrää joukkuekohtaisesti ja luomaan
sille edellytyksiä yhdessä sidosryhmien kanssa sekä lisäämään edelleen harjoitusmääriä tarvittaessa.
- Kehitetään valmennuspäällikön tehtävää/toimenkuvaa.
- Kehitetään edelleen valmentajien tapaamisia määrän ja laadun suhteen, mm. syventämällä valmentajien
ymmärrystä valmennuslinjan toteuttamisesta ikäluokittain.
- Huolehditaan jokaisen valmentajan henkilökohtaisesta kehittymisestä sillä, että jokaisella valmentajalla
on oma kehityssuunnitelma ja vuosittain kaksi hyvin valmisteltua kehityskeskustelua valmennuspäällikön
kanssa.
- Lanseerataan kehityskeskustelut myös pelaajille: jokaisella pelaajalla mahdollisuus kahteen ennalta
valmisteltuun kehityskeskusteluun oman valmentajan kanssa ikäluokalle sopivalla tavalla.
Jatketaan pitkän tähtäimen toiminnan suunnitteluun panostamista seuraavilla osa-alueilla:
● Talous
● Sidosryhmät
● Prosessit
● Osaamisen kehittäminen
● Keinot vaikuttaa drop-outiin
Esim.
-

-

Laaditaan selkeä visuaalinen strategiadokumentti, joka ohjaa tulevien toimintasuunnitelmien
laadintaa. Strategiassa määritellään suunnitelmat talouteen, sidosryhmätoimintaan, seuran
erilaisiin prosesseihin sekä osaamisen kehittämiseen ja pohditaan keinoja drop-outin
ehkäisemiseen. Strategiasta laaditaan yhden sivun kokoinen kooste. Tavoitteena on selkeyttää
jäsenistölle seuran strategiaa sekä avata sitä sidosryhmille ja kumppaneille myynnin ja
markkinoinnin tueksi.
Pohditaan seuran arvoja ja laaditaan niihin sanallinen avaaminen, jotta seuraväki ja muut
kohderyhmät ymmärtäisivät paremmin arvojen merkityksen käytännössä ja jotta saataisiin
arvot näkyviksi eri kohderyhmien toiminnassa sekä viestinnässä.

15. TAUSTATYÖ
Tiedon välityksessä ja pöytäkirjojen postituksessa käytetään ensisijaisesti sähköpostia.
Taustatyön tavoitteet ovat seuraavat:
-kasvatetaan nappulajoukkueiden ja juniorijoukkueiden vanhempia kaikkiin seuraorganisaation
tehtäviin,
- joukkueenjohtajien rekrytointi jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nappulaliigaa
- pidetään yllä seuran imagoa juniorien ja nappuloiden lehtiartikkeleilla ja nettisivuilla,
- panostetaan juniori- ja nappulavalmentajien koulutukseen ja erityisesti ja huoltajien hankintaan
kaikille joukkueille

