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JPS Juniorit ry
 Toimintasuunnitelma 2020-2021



Toimintasuunnitelman perusta

• Visio: 
– JPS- juniorit Ry on v. 2021 laadukas 

suomalainen juniorijääpallo- ja -jalkapalloseura 
kaikilla toiminnan osa-alueilla

• Seuran arvot:
– Pelaajalähtöisyys
– Terveet elämäntavat
– Joukkuepeli
– Avoimuus
– Suunnitelmallisuus
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Toiminta-ajatus  

”Laadukkaan ja elämyksiä tuottavan harrastus-, 
liikunta- ja kilpailutoiminnan järjestäminen 

lapsille ja nuorille”
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Toimintakauden tavoitteet  

1. Toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Ohjaaja- ja valmentajapolun rakentaminen.

2. Seuran toiminnan ja talouspohjan turvaaminen poikkeustilanteessa.

3. Uusien harrastajaryhmien perustaminen, harrastajamäärän 
kasvattaminen. Pudokkaiden minimointi.

4. Osallistuminen kaikkien jääpalloikäluokkien lopputurnauksiin.

5. Monipuolista ja yhteisöllistä liikuntaa jäällä ja nurmella! -hankkeen 
toteuttaminen.

6. Jalkapallotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen.



Keinot

• Toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
Ohjaaja- ja valmentajapolun rakentaminen.

– Osa-aikaisen seurakehittäjän palkkaaminen.
– Päivitetään toimintakäsikirja ja parannetaan kaikkien toimihenkilöiden tietoisuutta 

toimintakäsikirjan sisällöstä ja sitoutetaan toimihenkilöt toimintakäsikirjan 
toteuttamiseen.

– Ohjaaja- ja valmentajapolun rakentaminen yhteistyössä seuran toimihenkilöiden 
kanssa. 

– JPS-pelikirjan laatiminen
– Liitetään jalkapallo osaksi toimintakäsikirjaa. Tarkennetaan jalkapallon rooli 

seuratoiminnassa.

• Seuran toiminnan ja talouspohjan turvaaminen poikkeustilanteessa.
– Asetetaan tavoitteet seuran yhteistyökumppaneiden löytämiseksi ja yhteistyön 

kehittämiseksi. Arvioidaan tilannetta säännöllisesti.
– Kehitetään edelleen joukkuekohtaista tiliöintiä yhdessä tilitoimiston kanssa.
– Kehitetään edelleen valmentajien ja toimihenkilöiden palkkio- ja 

korvauskäytäntöjä.
– Laaditaan suunnitelma, miten seura toimii jos esim. jääpallokausi ei ala 

poikkeustilanteesta johtuen.
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Keinot
• Uusien harrastajaryhmien perustaminen, harrastajamäärän 

kasvattaminen. Pudokkaiden minimointi.
– Nykyisten harrastajien pitäminen kiinni lajissa
– Pelaajien pitkäjänteisen kehittymisen ymmärtäminen ja pelaajan polun 

toteuttaminen
– Uusien harrastajien hankkiminen
– Kauden pidentäminen, kesäharjoittelun kehittäminen erityisesti 

vanhemmissa ikäluokissa
– Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen, koululiikuntaryhmien perustaminen  

(seurakehittäjä)
– Koulujen jääpalloturnauksen kehittäminen,luokat 3-4, 5-6 ja yläkoulu, uutena 

ryhmänä eskarit, 1-2 luokat. 
– Jääpallokoulutoiminnan edelleen kehittäminen
– Sosiaalisen median käytön edelleen tehostaminen 
– Jääpallotoiminnan markkinointi ja edellytysten parantaminen tytöille
– Jalkapallotoiminnan laajentaminen ja jatkuvuuden varmistaminen
– Uusien valmentajien ja toimihenkilöiden nimeäminen uusiin ikäryhmiin
– Valmentajien kouluttaminen
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Keinot

• Osallistuminen kaikkien jääpalloikäluokkien 
lopputurnauksiin

– Turnauksissa noudatetaan toimintakäsikirjan linjauksia
– Turnauskohtaiset tavoitteet asetetaan joukkueen toimesta

• Monipuolista ja yhteisöllistä liikuntaa jäällä ja nurmella! 
-hankkeen toteuttaminen.

– Laaditaan hankkeelle toimintasuunnitelma hakemuksen 
tavoitteiden pohjalta ja toteutetaan hanke toimintasuunnitelman 
mukaisesti.

• Jalkapallotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen.
– Perustetaan nuorimpiin ikäluokkiin uusia joukkueita.
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