
                      
 

PUISTOLAN URHEILIJAT RY 
JALKAPALLOJAOSTON VUOSIKELLO 2021 

 
Päivitetty 13.11.2020 
 
Marraskuu 
 

• Jaoston järjestäytyminen 
o Organisoituminen 
o Palaverikäytännöt, vakiopalaverit vuodelle 2021: 

 Jojo-kokous (9.2, 13.4, 8.6, 17.8, 12.10. ja 14.12.) alkamisaika 18.00 
 Jaoston jory (12.1, 9.3, 11.5, 6.7, 14.9. ja 9.11.) alkamisaika 18.00 
 Jaoston vuosikokous 19.10. joukkueet voi jatkaa omilla palavereilla, Koudan koululla 

 
• Seuravalmennus ja tulevaisuuskuva 
• Sisäkenttäkauden harjoitusvuorot alkavat  
• Toimintasuunnitelma ja budjetti on esitettävä syyskokoukselle 20.11.2020 
• Joukkueiden valmennussuunnitelmat 
• Miesten harrasteryhmän perustaminen 
• Jalkapallokenttien talven 2020–21 vuorojakotilaisuus 23.11.2020 
• Avoimet Ovet-hanke käynnistyy 

 

Joulukuu  

• Seuravalmennustyöryhmän kokous 1.12. 
• Jojo-kokous 7.12.2020 klo 17:30 (erityisesti jaoston tulevaisuuskuva ja toimintasuunnitelma 2021) 
• Koko seuran joulujuhlaa ei perinteisessä muodossa järjestetä. Mahdolliset jaoston palkitsemiset järjestetään 

erillisinä tilaisuuksina  
o Leijona-maljat ikäluokittain  
o Taitokilpailu-mitalit seura 

• Turnausaikataulut kesä 2021 (luvat, kenttien varaaminen) / ikäluokka PuiU-turnaus kevät, syksy 
• Ilmoittautuminen piirisarjoihin kesäksi 2021  

 

Tammikuu 

• Pelaajien pelipassit ja vakuutukset voimaan 1.1.2021 
• Jaoston jory:n kokous 12.1.2021 
• Valmentajapalaveri? 
• Joukkueiden lisäys ja tietojen päivitys -TASO  

 

Helmikuu  

• Jojo-kokous 9.2.2020  
• Kenttävuoropalaveri Koudan tekonurmi vuorojakotilaisuus (toimisto) / Halliyhtiö  
• Piirin jalkapallokenttien kesän 2021 vuorojakotilaisuus 
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 Maaliskuu  

• Jaoston jory:n kokous 9.3.2020 
• Ulkokauden vakiovuorot organisointi  
• Koulusalien vakiovuorot anotaan kaupungilta  
• Joukkueiden ilmoittautumiset kesän turnauksiin 
• Ulkokauden vakiovuorot vahvistetaan joukkueille  
• Urheilun Pelisäännöt (joukkueen säännöt) palautettava Palloliittoon, Pelisääntöjen laatiminen on pakollista 

Leikki- ja Kaverimaailman joukkueille (F9-C15) ja suositus muille 
• Avoimet Ovet-hankeen live-kokoontuminen 

 

 Huhtikuu 

• Jojo-kokous 13.4.2021 (mm. PuiU-turnaus, Eerikkilä) 
• Perustetaan uudet joukkueet (P2015, T2014-2015) 
• Jalkapallokoulu ja perhefutis kevät 

 

Toukokuu  

• Jaoston jory:n kokous 11.5.2021 
• Nurmikausi ja kauden 2021 sarjat alkaa  
• Päiväkotifutis kevätturnaus (Puistolan nurmi)  
• PuiU lähirastit -suunnistus 
• Valmentajapalaveri? 

 

 Kesäkuu  

• Jojo-kokous 8.6.2021 
• PuiU:n futisleiri Stadi-cup viikolla niille pelaajille, jotka pelaavat to-pe 
• Stadi Cup tyttö ja erityisjoukkueille  

 

Heinäkuu  

• Jaoston jory:n kokous 6.7.2021 
• Helsinki Cup  

 

 Elokuu  

• Jojo-kokous 17.8.2021 
• Sisäkauden vakiovuorot anotaan seuralta  
• Jalkapallokoulu ja perhefutis syksy 
• PuiU-turnaus 
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Syyskuu  

• Jaoston jory:n kokous 14.9.2021 
• Sisäkauden vakiovuorot vahvistetaan joukkueille  
• Ilmoittautuminen Futsal-talvisarjoihin 
• Seurapaitapäivä 
• Team Camp Eerikkilä (syyskuussa, täsmentyy)  
• Päiväkotifutis syysturnaus 2021 (Puistolan nurmi/tekonurmi)  

 

Lokakuu  

• Jojo-kokous 12.10.2021 
• JALKAPALLOJAOSTON SYYSKOKOUS 19.10.2021 
• Jalkapallokoulu ja perhefutis talvi  
• Seuran ja piirin taitokilpailut  
• Joukkueiden kausisuunnitelman tekeminen  
• Hyvä aika järjestää vanhempainkokous/ joukkueen kauden päätöstilaisuus / pikkujoulu 

 

Marraskuu 

• Jaoston jory:n kokous 9.11.2021  
• Jaoston järjestäytyminen 

o Vuoden 2021 jaoston palaverien aikataulut: 
 jojo-kokoukset 
 jaoston jory:n kokoukset 
 jaoston vuosikokous xx.10.22 joukkueet voi jatkaa omilla palavereilla, Koudan koululla 
 muut jaoston tapahtumat  

• Sisäkenttäkauden harjoitusvuorot alkavat  
• Toimintasuunnitelma ja budjetti  
• Valmentajapalaveri  
• Joukkueiden valmennussuunnitelmat 
• Piiri jalkapallokenttien talven 2021–22 vuorojakotilaisuus  

 

Joulukuu 

• Jojo-kokous 14.12.2021 
• Koko seuran joulujuhla xx.12.2021 klo 11.00 Nurkan koulu 

o Leijona-maljat ikäluokittain 
o Taitokilpailu-mitalit 
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