Keuruun Pallo ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. TOIMINTA-AJATUS
Keuruun Pallo ry on Suomen Palloliiton alainen jalkapallon erikoisseura, joka tarjoaa
jäsenistölleen mahdollisuuden kilpailu-, valmennus-, koulutus-, kuntoliikunta-, futsal- ja
salibandytoimintaan. Keuruun Pallo ry on tähtiseura vuodesta 2018 ja toimii tähtiseuran
laatuvaatimusten mukaisesti.
Seura panostaa erityisesti juniorijalkapalloilun kehittämiseen tukemalla lasten ja nuorten
kasvua Kaikki pelaa -ideologian mukaisesti. Seurassa noudatetaan Suomen Palloliiton
nuorisotoimintalinjaa. Seura tarjoaa harrastusmahdollisuuden myös lapsille ja nuorille,
jotka eivät tahdo kilpailla. Kynnys tulla mukaan seuran toimintaan pidetään
mahdollisimman matalana. Seura innostaa kaikkia pelaajiaan liikkumaan riittävästi myös
vapaa-ajallaan. Seura noudattaa järjestämissään tapahtumissa sekä päihteiden käytössä
että kiusaamisessa nollatoleranssia.
Seura tukee ja kehittää myös aikuispelaajien harrastetoimintaa. Seurassa suhtaudutaan
tasa-arvoisesti pelaajiin ja toimihenkilöihin kaikilla tasoilla.
Seuran tavoitteena on olla laadullisesti yksi Keski-Suomen parhaista seuroista. Tähän
pyritään muun muassa kiinnittämällä eri osa-alueisiin huomiota vuosittain. Vuoden 2021
teemana on ”Futis kuuluu kaikille”. Teema sisältää mm. yhteistyön seuran sisällä,
paikkakunnalla ja naapurikuntien seurojen kesken, sekä erityisryhmien huomioimisen
seuran toiminnassa. Lisäksi pyrimme täyttämään Palloliiton laatujärjestelmän kriteerejä
mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena täyttää laatujärjestelmän taso 1 tavoitteet vuoden
2021 aikana.

2. JOHTOKUNTA JA KOKOUKSET
Seuran johtokunnan tehtävänä on antaa toiminnalle päälinjat ja olla luomassa edellytyksiä
lajin harrastamiselle. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä
sekä kaksi varajäsentä.
Seurassa toimii ongelmanratkaisuelin, johon kuuluu kolme jäsentä, sekä Fair Play –
vastaava.
Johtokunnan ulkopuolella toimivat lisäksi joka joukkueen omat taustaryhmät. Johtokunnan
tulee tukea jo toiminnassa olevia eri toimikuntia sekä aktivoida uusia ihmisiä
seuratoimintaan. Ainoastaan yhdessä voimme luoda toimivan seuran.
Joka joukkueen tulee tehdä pelisäännöt, jotka ovat yhteneviä seuran sääntöjen kanssa.
Joukkueet informoivat johtokuntaa ennen kauden alkua tulevan kauden toiminnastaan
kirjallisesti.
Johtokunnan kokoukset pidetään ennalta suunnitellun toimintajanan puitteissa.
Toimikunnat kokoontuvat erikseen ja niistä kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa.
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja
syksyllä pidettävä vuosikokous.

3. SEURATOIMISTO
Toimisto sijaitsee seuran omistamassa entisessä kioskikiinteistössä osoitteessa
Konkelotie 1. Tila toimii johtokunnan sekä eri toimikuntien kokouspaikkana ja seuran
tavaroiden varastona.
Seuralla on kaksi osa-aikaista työntekijää.
Seuran nettisivut päivitetään seuran johtokunnan toimesta. Jokaisella joukkueella on myös
oma nettisivujen päivittäjä, joka huolehtii joukkueen omien sivujen päivityksestä. Seura
jatkaa myös tiedotusta some-kanavilla (Facebook ja Instagram)

4. HARJOITUS- JA KILPAILUTOIMINTA
Harjoitus- ja kilpailutoiminnassa seura antaa Kaikki pelaa -ohjelman mukaisesti jokaiselle
tasapuolisen mahdollisuuden tulla mukaan jalkapalloharrastukseen. Tavoitteena on tarjota
nuorelle kiinnitarttumisen paikkoja monin eri tavoin niin, että jokaisella on reilu
mahdollisuus saavuttaa oma henkilökohtainen huippunsa pelaajana. Tämän edistämiseksi
ja varmistamiseksi toimitaan yhteistyössä naapuriseurojen, mm. MultiAntsin, PetPetin ja
Mäntän Valon kanssa. Halukkaille pelaajille tavoitteellisemman harjoittelun ja kilpailun
mahdollistamiseksi seura tekee yhteistyötä JJK-junioreiden kanssa.
Harjoitus- ja kilpailutoimintaa järjestetään tytöille ja pojille ikäluokasta 2014 alkaen.
Joukkueet ilmoitetaan itäisen alueen sarjoihin. Tavoitteena on perustaa uutena ryhmänä
joukkue 2015 ja nuoremmat, sekä jatkaa prinsessafutista, jotka ensimmäisenä vuonna
tutustuvat jalkapallon alkeisiin.
Seura on osallisena Palloliiton Perhefutis-ohjelmassa. Ohjelma on tarkoitettu 3 – 5vuotiaille ja isät sekä äidit ovat toiminnassa mukana. Seura järjestää jalkapallokoulun 5-8 vuotiaille kesäkuun 2021 alussa. Jalkapallokoulua kehitetään monipuoliseksi
jalkapallotapahtumaksi. Jalkapallokoulua markkinoidaan kouluissa ja päiväkodeissa.
Soccer is fun –leiri toteutetaan yhdessä Keuruun seurakunnan kanssa Isohiekan
leirikeskuksessa.
Junioreille pyritään järjestämään koronan takia 2020 peruuntunut unelmien kesä. Se
sisältää mm ”kikkakoulun” jonka tarkoituksena on kehittää pelaajien henkilökohtaista taitoa
ja valmistaa halukkaita taitokilpailuihin.
Juniorijoukkueet jatkavat kilpailutoimintaa ja sarjoihin ilmoittaudutaan kevään alussa.
Joukkueet osallistuvat eri turnauksiin ja eri ikäluokille järjestetään omia turnauksia
Keuruulla.
Aikuisten jalkapallokoulun toimintaa pyritään jatkamaan toukokuussa 2021.
Seuran edustusjoukkue pelaa IV divisioonassa kaudella 2021.
Junioritoimikunta kokoontuu kerran kuussa. Kokouksista pidetään muistiota. Jokaisesta
joukkueesta on oltava edustus palaverissa.
Seuran omia erotuomarikokoontumisia järjestetään 2 kertaa vuodessa.
Erotuomaritoimintaa koordinoi vastuuhenkilö. Peli-iltoihin pelinohjaajat sopii ja varmistaa
vastuuhenkilönä joukkueenjohtaja.
Harjoitusolosuhteiden parantamiseksi seura jatkaa Haapamäen jalkapallohallin
vuokraamista. Hallin käytöstä peritään tuntiperusteinen käyttömaksu ja sitä vuokrataan
myös muiden seurojen käyttöön.
Seura jatkaa yhteistyösopimustaan JJK Juniorit ry:n kanssa. Sopimuksen tarkoitus on
yhdessä tuottaa parempia pelaajia ja taata se, että Keuruulla pelataan edelleen Bjunioreiden otteluita.

5. KOULUTUSTOIMINTA
Seura on mukana SPL:n Laatujärjestelmässä kehittääkseen seuraa. Henkilöstölle
järjestetään oman tehtävänsä mukaista koulutusta. Seuran valmentajat osallistuvat SPL:n
valmentajakoulutuksiin. Valmentajille järjestetään koulutusmatka Espanjaan lokakuussa.
Joukkueenjohtajat koulutetaan seuran oman kouluttajan toimesta. Huoltajat osallistuvat
järjestettäviin huoltajakoulutuksiin. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua myös
muihin SPL.n sekä KesLi:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Tavoitteena on, että
jokaisella joukkueella on koulutetut valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat.
Nuorten koulutus 2021: pelinohjaajakurssi, ikäluokka -07 tytöt ja pojat. Pyritään saamaan
osallistujia myös erotuomarikursseille. Seuran sivujen päivittämistä opastetaan edelleen
joukkueiden sivujen päivittäjille.
6. MUU TOIMINTA
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Järjestetään edustusjoukkueturnaus 17.4. Tervan liikuntapuistossa.
järjestetään edustusjoukkueen siirtynyt kansainvälinen 70v juhlaottelu heinäkuussa
järjestetään naisjoukkueiden kutsuturnaus 24.4. Tervan liikuntapuistossa
Järjestetään kansainvälinen MegaCup 30.7.-1.8.
Järjestetään tyttöjalkapalloturnaus F-, E- ja D-tytöille
Tuetaan pienen kentän joukkueiden järjestämiä harjoitusotteluita ja –peli-iltoja
Julkaistaan KeuPa -lehti toukokuussa
Joukkueille ja niiden taustaryhmille järjestetään yhteinen kauden avaustilaisuus
keväällä
Kouluilla järjestetään kevätkaudella tietoisku jalkapallosta ja seuran toiminnasta
Osallistutaan Kaikki pelaa -koulufutistapahtumaan
Tiedotustoiminnassa käytetään seuran www-sivustoa ja somea. Lisäksi tärkeät
tiedotteet lähetetään joukkueiden taustahenkilöille sähköpostilla
Seurana osallistumme suuriin talkootapahtumiin
Osallistumme paikkakunnan urheilutapahtumiin
Pyrimme käymään merkittävissä jalkapallotapahtumissa
Joukkueille ja niiden taustaryhmille järjestetään yhteinen kauden päättäjäistilaisuus
Kehitetään seuralle fanituotteita
Varaudutaan isännöimään kansainvälisiäkin otteluita, jos niitä seuralle tarjotaan
Seura järjestää haastekampanjan lasten ja nuorten liikuttamiseksi

7. TALOUS
Seuran talouden turvaamiseksi tehdään erilaisia talkootöitä ja myyntitoimintaa. Lisäksi
pyritään jatkaman bingotoimintaa.
Toiminnan turvaamiseksi jokainen pelaaja maksaa toimintamaksun, jonka suuruus
vaihtelee. Maksun suuruuteen vaikuttaa pelaajan ikä, joukkueen sarjataso(t) sekä
mahdollinen pelipaikan kautta hankittava vakuutus. Jokainen joukkue on tulosvastuullinen
omasta toiminnastaan.
Pyritään kehittämään uusia, erilaisia varainhankintatoimenpiteitä ja kartoitetaan laajempia
yhteistyömahdollisuuksia paikallisten yritysten kanssa.

