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Johtaminen ja sisäinen viestintä

TAVOITTEET Johtamisen edellytysten vahvistaminen

Työhyvinvoinnin vahvistaminen

Sisäisen viestinnän vahvistaminen

TOIMENPITEET Selkiytetään johtamisen rakenteita ja henkilöstön toimenkuvia

Päivitetään johtosääntö ja seuran toiminnan vuosikello 

Luodaan mallit kk- ja kvartaaliraportointiin hallitus  työntekijät

Kehitetään toimintamalleja työhyvinvoinnin arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi 

Kehitetään sisäistä viestintää ja dokumentaatiota (sharepoint) 

Lisätään jäsenistölle ja toimihenkilöille suunnattua tiedottamista (jäsenkirjeet ja 

tiedotteet)

MITTARIT,

SEURANTA

Suunniteltujen materiaalipäivitysten toteutuminen

Raportoinnin toteutuminen ja tulokset

Työhyvinvoinnin arviointi

Jäsenpalaute



Ulkoinen ja sidosryhmäviestintä

TAVOITTEET Aktiivisen ja kiinnostavan viestinnän ylläpitäminen

Sidosryhmäviestinnän vahvistaminen

Kaikille joukkueille näkyvyyttä vuoden aikana

Yhteistyökumppanien näkyvyys sosiaalisessa mediassa

Seuraajamäärien kasvu eri kanavissa

Edustusjoukkueilla aktiiviset omat sometilit

TOIMENPITEET Huolehditaan nettisivujen ajantasaisuudesta ja tietojen oikeellisuudesta

Kaikkien työntekijöiden osallistaminen viestinnän toteutukseen

Viestinnän vuosikello (arjen monipuolinen toiminta, juhla- ja teemapäivät)

Yhteistyökumppaneihin liittyvä viestintä sopimusten mukaisesti

Jokaisen joukkueen esittely vuoden mittaan

Nimetään sosiaalisen median vastaava naisten edustusjoukkueelle

MITTARIT,

SEURANTA

Nettisivujen kävijämäärä

Seuraajamäärät eri somekanavissa

Somekanavien omat seurantatyökalut

Jäsenpalaute



Talous

TAVOITTEET Vahva ja hyvin suunniteltu talous, joka pitää harrastamisen hinnan kurissa

Ajantasainen tilannekuva taloudesta

Yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen

Elinvoimainen Junioriapurahasto ja aktiivinen varainkeruu rahastolle

TOIMENPITEET Sähköistetään seuran taloushallinto

Seuran talousohjesäännön päivittäminen 

Rakennetaan kuukausikohtainen kassavirtalaskelma 

Kaupungin avustusten ja muiden tukimuotojen aktiivinen hakeminen 

Fanituotemyynnin kasvattaminen ja kehittäminen

Vahvistetaan olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia ja rakennetaan uusia

erillisen myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti

Junioriapu-turnauksen tuotot ohjataan junioriapurahastoon, tukien / sponsorien 

hakeminen

MITTARIT,

SEURANTA

Talousarviota ja sen toteutumista seurataan kuukausittain

Sponsoritulojen kehitys

Fanituotteiden myyntimäärät

Yhteistyökumppanuuksien määrä

Junioriapurahaston jaettava rahallinen tuki



Urheilutoiminta / Valmennus

5v5-vaihe

TAVOITTEET Koulutetut valmentajat jokaisessa joukkueessa

Uudet apuvalmentajat futisvalmentajan starttikurssin kautta valmentajaksi

Poikien ikäluokissa 50+ pelaajaa, tyttöjen ikäluokissa 20+ pelaajaa

Laadukkaat ja uskottavat pelaajapolut tyttö- ja poikapuolella. Seura tarjoaa 

jokaiselle mahdollisuuden harrastaa omalla tasollaan ja nauttia 

harrastamisesta

Kiinnostavin seura Koillis-Helsingin alueella aloittaa jalkapallon 

harrastaminen

TOIMENPITEET Aktiivinen minifutistoiminta 

Aktiivista peli- ja harjoitustoimintaa (näkyvyys myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella)

Huolehditaan hyvistä harjoitusolosuhteista

Seuran omat valmennuskoulutukset ja PK-35:n valmennuslinjan 

kehittäminen

5v5- vaiheen joukkueilla toimintaa 2-4 kertaa viikossa

MITTARIT,

SEURANTA

Pelaajamäärän kehittyminen

Valmentajien koulutustaso

Jäsenpalaute



Urheilutoiminta / Valmennus

8v8-vaihe

TAVOITTEET Ikävaiheeseen erikoistuneet koulutetut valmentajat jokaisessa joukkueessa 

Jokaisessa ikäluokassa mahdollista harrastaa eri tasoilla 

Pelaajille oman tasonsa vastaavaa valmennusta

Ikävaihevastaava (tytöt/pojat)

Taitokoulutoiminnan kehittäminen

Joukkuepelaamisen periaatteiden ymmärtäminen – hyökkäyspeli / 

puolustuspeli

Laadukkaat ja uskottavat pelaajapolut tyttö- ja poikapuolella

Kerhotoiminnan käynnistäminen

TOIMENPITEET Säännöllistä valmentajakoulutusta ( Liiton ja sisäinen )

Ikävaiheeseen soveltuvaa fysiikkavalmennusta

Ylläpidetään taitokoulutoimintaa säännöllisesti

Pelin eri vaiheiden kehittäminen ja harjoittelu valmennuslinjan mukaisesti

Käynnistetään kerhotoiminta

MITTARIT,

SEURANTA

Valmennuksen tason seuranta

Kausisuunnitelmat joukkueilla

Pelitapahtumien määrän seuranta peliryhmittäin / pelaaja

Taitokoulutoiminnan toteutuminen ja osallistujamäärät

Puolustuspelaamisen ymmärtämisen seuranta – joukkue- ja pelaajatasolla

Hyökkäyspelin perusperiaatteiden toteutumisen seuranta peleissä

Kerhotoiminnan toteutuminen



Urheilutoiminta / Valmennus

11v11-vaihe

TAVOITTEET Toimivat valmennustiimit joukkueissa

Valmentajien koulutustaso vastaa ikävaihetta ja tasoa

Seura tarjoaa toimintaa sekä kilpailullisille että harrastaville pelaajille

Edistyksellisin seura Koillis-Helsingin alueella 

Valmennuslinjan mukaisten toimenpiteiden asteittainen jalkauttaminen

Laadukkaat ja uskottavat pelaajapolut tyttö- ja poikapuolella. 

TOIMENPITEET Säännölliset valmentajapalaverit / -keskustelut

Kilpa- ja harrastetoiminnan kehittäminen (laatu, määrä, tehokkuus)

Yksilövalmennuksen kehittäminen

MITTARIT,

SEURANTA

Valmennuspäällikön keskustelut tiimien jäsenten kanssa

Valmentajien koulutustason seuranta - koulutusrekisteri

Ylin sarjataso eri ikäluokissa sekä joukkueiden määrä

Seuran ”junioriputken” läpikäyneiden pelaajien määrä edustusjoukkueissa

Palloliiton toiminnassa (aluejoukkue, maajoukkue) mukana olevien pelaajien 

määrä



Vapaaehtoiset ja seuraylpeys

TAVOITTEET Jokaisessa joukkueessa on aktiiviset ja osaavat toimihenkilöt

Toimihenkilöillä on riittävä tuki arjen toiminnassa

Vapaaehtoisryhmät edustusjoukkueiden ottelutapahtumissa ja seuran talkoissa

PK-35 värit ja fanituotteet vahvasti näkyvillä toiminta-alueemme arjessa

YKSI YHTEINEN arjen kokemuksena

TOIMENPITEET PK-35 toimihenkilöoppaan päivitys

Toimihenkilöillat vähintään kaksi kertaa kaudessa, tuki ja sparraus kauden mittaan

Toimihenkilökoulutukset uusista järjestelmistä ym

Vapaaehtoisten/toimihenkilöiden palkitseminen/muistaminen kuukausittain 

Kartoitetaan joukkueiden/vapaaehtoisten osaamista ja kiinnostusta eri tehtäviin

Edustusjoukkueiden pelaajat vierailevat juniorijoukkueiden tapahtumissa

Yhteiset kauden päätösjuhlat junioreille

MITTARIT,

SEURANTA

PK-35 jäsenmäärä

PK-35 kannatusjäsenten määrä

Toimihenkilöiden määrä joukkueissa ja muussa toiminnassa

Edustusjoukkueiden kausikorttimyynti ja yleisömäärä

Jäsenpalaute


