
JALKAPALLOJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

JAOSTON TEHTÄVÄ 

Jalkapallojaoston (myöh. jaosto) tehtävänä on Puistolan Urheilijat Ry:n (myöh. PuiU) sääntöjen puitteissa 
järjestää ja luoda perusedellytykset kaikissa ikäluokissa jalkapallon harrastamiselle Puistolassa ja 
lähialueella. 

 

JAOSTON ORGANISAATIO 

Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksen yhteydessä. 

Puheenjohtaja organisoi jaoston seuraaviin vastuutehtäviin, toimikuntiin ja toimintoihin: 

- Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri 

- Viestintä ja tiedottaminen 

- Valmennuksen kehittäminen 

- Palloliito/sarjat ja pelipassit 

- Olosuhteet 

- Palloliiton seuravalmennus (päättyy 12/2020) 

- Tapahtumatoimikunta perustetaan tarvittaessa, esim. Iltamat, PuiU-turnaus, Eerikkilän leiri yms. 

- Taloudenhoitaja: talousvastaava, jaoston laskutus 

- Lisäksi jaoston kokouksiin osallistuvat valmennuspäällikkö, jaoston lajikoordinaattori ja seuran toimintaa 
koordinoiva työntekijä. Kaudella 2020 he ovat olleet Ruben De Julian, Melina Johansson ja Susanna 
Kuikanmäki. 

 

JAOSTON KOKOONTUMINEN JA TOIMINTA 

Jaosto kokoontuu säännöllisesti, mutta vähintään 6 kertaa vuodessa. 

Jaoston toiminnan tueksi on tehty vuosikello. Liite 1. 

Jaoston kokouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat, joukkueiden kuulumiset ja kehitysideat ja -
toimenpiteet. 

Jaosto seuraa ja auttaa joukkueita toimimaan PuiU:n strategian ja valmennuslinjan mukaisesti. 

Jaosto tekee talousarvion PuiU:n periaatteiden mukaisesti ja seuraa sitä aktiivisesti. 

Seuran vuosikokous vahvistaa vuosittaisen jaostomaksun ja joukkueet sitoutuvat siihen. 

Jaoston edustajat ja valmennuspäällikkö osallistuvat tarvittaessa joukkueiden kokouksiin. 

 

JAOSTON VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 



Jaoston valmennuspäällikkö ylläpitää PuiU:n valmennuslinjaa, jotta se vastaa jaoston strategiaa ja 

tavoitteita, sekä seuraa ja toteuttaa valmennuslinjaa yhteistyössä joukkueiden kanssa. Valmennuspäällikön 

keskeisiä tehtäviä ovat valmentajien rekrytointi, valmentajien säännöllisten tapaamisten järjestäminen ja 

valmentajien koulutussuunnitelman teko ja ylläpitäminen. Valmennuspäällikkö organisoi koulujen ja 

päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä: Päiväkotifutis, Futiskerhot, Jalkapallokoulu, sekä valmentaa 

perustettavia joukkueita kunnes on rekrytoinut niihin päävalmentajan. 

Valmennuspäällikkö ilmoittaa joukkueet Palloliiton sarjoihin ja huolehtii yhdessä jaoston 

taloudenhoitajan kanssa, että sarjamaksut maksetaan ajallaan. 

Valmennuspäällikkö hakee jaoston puolesta Helsingin kaupungin liikuntatoimesta tarvittavat 

harjoitusvuorot kesä- ja talvikaudeksi, sekä auttaa tarvittaessa niiden jakamisessa joukkueille. 

 

JAOSTON TOIMINNAN TALOUS 

Jaoston toiminnan päärahoituksen muodostavat joukkueilta perittävä jalkapallojaoston syysvuosi-
kokouksessa päättämät jaostomaksu ja/tai muut maksut. Lisärahoitusta pyritään hankkimaan erilaisilla 
yhteistapahtumilla, kuten esimerkiksi: PuiU – turnaus, kesäleiri, jalkapallokoulu ja mahdollisilla avustuksilla. 

Jaostomaksu sisältää seuraavat: 

- seuramaksu Puistolan Urheilijat ry:lle, seuramaksulla katetaan toimisto-, kirjanpito- ja 
henkilöstökulut 

- Piirisarjojen osallistumismaksut 
- SPL:n sarjojen osallistumismaksut 
- kurssien ja koulutustilaisuuksien osallistumismaksut 
- aloittavien joukkueiden Starttiavustus 
- Kaikki Pelaa – startti/ohjaajakoulutus 
- seuran ja piirin taitokisojen taitomerkit 
- valmennuspäällikön palkkakulut 
- seurakoordinaattorin palkkakulut 

Seuran jäsenmaksu (15€/lapset ja 30€/aikuiset) kerätään erikseen suoraan emoseuran toimesta. 

 

JOUKKUEET 

Jokaista ikäluokkaa varten pyritään perustamaan yksi joukkue. 

Joukkueet tekevät keskenään yhteistyötä. 

Joukkueen toimihenkilöt PuiU:ssa ovat: 

- Joukkueenjohtaja  
- Vastuuvalmentaja ja muut valmentajat 
- Taloudenhoitaja 
- Huoltajat 



- Varustevastaava 
- Lisäksi joukkueen toimihenkilöihin voi kuulua esim. Nettivastaava/tiedottaja ja/tai 

tapahtumavastaava 

Joukkueiden toimihenkilöiden tulee olla seuran jäseniä, jotta henkilöt voivat edustaa seuraa ja jaostoa sekä 
peli- ja edustustehtävissä että seuran vuosikokouksessa.  

Joukkueenjohtaja osallistuu itse, tai määrittelee jonkun muun joukkueen toimihenkilön osallistumaan 
jaoston joukkueenjohtajakokouksiin ja toimintaan.  

Joukkueenjohtaja valvoo omalta osaltaan, että joukkue noudattaa seuran strategiaa, valmennuslinjaa ja 
toimintatapaa.  

Lisäksi joukkueenjohtaja valvoo, että kaikilla joukkueen jäsenillä on voimassa oleva pelipassi (lisenssi ja 
vakuutus). 

Joukkueenjohtaja hyväksyy valmentajien kulukorvausten maksamisen. Mikäli joukkue ei ole seuran 
keskitetyssä taloushallinnossa joukkueenjohtaja tekee joukkueelle vuosittain tulo- ja menoarvion, sekä 
vastaa joukkueen taloudesta yhdessä taloudenhoitajan kanssa. 

Joukkueiden valmennuksen tulee noudattaa PuiU:n valmennuslinjaa, joka toimitetaan kaikille valmentajille. 

Kaikilla valmentajilla tulee olla valmennuspäällikön ja joukkueenjohtajan allekirjoittama työsopimus. 

Joukkueet osallistuvat vuosittain Eerikkilän leirille, taitokilpailuihin ja PuiU-turnaukseen. 

PuiU noudattaa Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – järjestelmää. 

 

Jaoston virallinen seuraportaali on MyClub. Kaikkien pelaajien tulee olla MyClubissa. 

Joukkueita tiedotetaan pääasiallisesti MyClubin, sähköpostin ja whatsappin kautta. Joukkueen tulee 

varmistaa myös itse kuulumisensa em. tiedotuskanaviin.  

 

VUOSI 2021 PAINOPISTEET 

- Pelaajamäärän kasvattaminen 

 - Jalkapallokoulut ja perhefutikset (myös uusille kentille) 

 - Aikuisjalkapallotoiminta (uudet ryhmät ja mahdollinen oma höntsäsarja) 

- Seurakulttuurin vahvistaminen 

  - yhtenäinen viestintä ja yhteiset työkalut (MyClub) 

 - Järjestetään ja kehitetään seuran tapahtumia 

 - Lisätään seuran näkyvyyttä ja tunnettuutta: 

  - MyClub 

  - FB ja muu sosiaalinen media 

  - Seuran verkkosivut 



- Avataan julkinen verkkokauppa (tarvittaessa perustetaan erillinen yhtiö 
tähän) 

- Hallinnon kehittäminen 

- Vapaaehtoisten roolien terävöittäminen ja kuvausten päivittäminen sekä   
toimihenkilösopimusten käyttöönotto 

 - Jojo-tutor –toimintaympäristön vahvistaminen  

- Laadukas valmennus 

- Uusien valmentajien rekrytointi ja seuraan sitouttaminen 

- Valmentajien osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 

 - koulutussuunnitelman mukainen toteuttaminen 

 

Liitteet 

Liite 1: Jaoston vuosikello 


