Pallo-Pojat Juniorit ry
Missio
Tarjoamme kaikille mahdollisuuden jalkapallon harrastamiseen Etelä-Helsingissä.
Visio
Laadukasta futista. Hyvällä Fiiliksellä. Etelä-Helsingin ylpeys.
Arvot
• Iloisuus
- Tuomme iloa jalkapallon harrastamisesta pelaajillemme, heidän vanhemmilleen,
joukkueidemme toimihenkilöille ja muille sidosryhmille.
• Taitavuus
- Kehitämme pelaajiemme taitoja kunkin ikäluokan vaatimusten ja Suomen Palloliiton
valmennuslinjausten mukaisesti.
- Huolehdimme työntekijöidemme, valmentajiemme ja muiden joukkuetoimijoidemme
osaamisesta aktiivisella kouluttamisella.
• Avoimuus
- Kaikki halukkaat voivat liittyä seuraamme sitoutumalla sääntöihimme ja toimintaamme.
- Viestintämme on avointa, kaikilla on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa seuramme
ja joukkueidemme toiminnasta.
- Toimintamme on avointa yli joukkue- ja seurarajojen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Hallinto
• Toiminnanjohtaja hoitaa keskitetysti seuran jäsenrekisterin ylläpidon ja pelipassien
hankkimisen jäsenilleen vuodelle 2018. Vuoden 2018 aikana selvitetään, voidaanko
pelipassihallinta ja jäsenrekisterin joukkuekohtaisten tietojen ylläpito siirtää joukkueille.
• Hallitus huolehtii siitä, että seura on mukaan edustettuna Suomen Palloliiton ja sen Helsingin
piirin elimissä sekä Kiinteistö Oy Väinämöisen kentän, Hietaniemen Juniorikupla Oy:n ja
Drumsö Juniorhallar rf:n hallituksissa.
• Hallitus huolehtii Suomen Palloliiton ja sen elimien sekä muiden seurojen kanssa tehtävän
yhteistyön jatkamisesta ja edelleen kehittämisestä.
• Vuonna 2018 seura jatkaa vähävaraisten PPJ-pelaajien tukirahaston ylläpitämistä..
• Vuonna 2018 seura etenee kohti tasoa kolme Palloliiton seurojen laatujärjestelmässä.
Talous
• Hallitus vastaa ja huolehtii seuran talouden sekä omaisuuden hoitamisesta.
• Jäsenmaksut käytetään seuran jäsenten hyväksi.
• Hallitus vastaa Helsingin kaupungin ja muilta tahoilta anottavien avustusten anomisesta ja
siitä, että saadut avustukset käytetään jäsenten hyväksi.
Olosuhteet
• Hallitus vastaa harjoituspaikkojen hankkimisesta ja jakamisesta joukkueille.
• Vuoden 2018 painopisteenä on uusien kenttähankkeiden edistäminen ja Hernesaaren
kuplan siirron valmistelu. Valmisteltavina ja edistettävinä kenttähankkeina ovat:
o Hernesaaren hallin siirron ja Ruukinlahden puiston uuden juniorikentän rakentamisen
valmistelu.
o PPJ-kenttä Jätkäsaareen
o Jalkapallonurmi Johanneksen kentälle
o Jalkapallonurmi Ruoholahden ala-asteen kentälle

Joukkuetoiminta ja organisaation kehittäminen
• Seura
vastaa
uusien,
nuorimpien
ikäluokkajoukkueiden
perustamisesta
ja
vanhempaintoiminnan organisoimisesta.
• Vuosien 2016 ja 2017 tapaan vuonna 2018 perustetaan seuran toimesta tulevalle P12ikäluokalle poikien edustusjoukkue vahvistetun valmennuslinjauksen mukaisesti.
• Seura perustaa seuravetoiset B-ikäluokan joukkueet tyttöihin ja poikiin.
• Joukkueiden toiminnan tavoitteellisuutta kehitetään jatkamalla joukkueiden auditointia ja/tai
koulutusta.
• Tyytyväisyyskyselyn
tekeminen
pelaajille,
heidän
vanhemmilleen
ja
myös
joukkue/seuratoimijoille.
• Vuonna 2015 aloitettua Jojo-foorumitoimintaa jatketaan myös vuonna 2018.
• Seuravetoinen valmentajien nimeäminen P12 ikäluokkaan saakka
Viestintä
• Hallitus vastaa seuran virallisesta viestinnästä. Vuonna 2018 viestinnän tavoitteena aktivoida
joukkueita viestimään toiminnastaan enemmän myös seuran kanavissa
• Junnulehti julkaistaan kahtena erillisenä numerona vuonna 2018.
• Seuran toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä.
• Jäsenistölle viestitään seuran toiminnasta ja tapahtumista kuukausittaisessa uutiskirjeessä.
Varusteet
• Hallitus huolehtii seuran virallisen asuste- ja varustemalliston, kuten pelipaidan, muiden pelija harjoitteluvarusteiden sekä viirien, lippujen ja muiden oheistuotteiden hankkimisesta ja
määrittämisestä.
Valmennus- ja koulutustoiminta
• Valmennus-, juniori-, nuoriso- ja pelaajakehityspäälliköt toimivat seuran edustus- sekä
nuorimpien ikäluokkien vastuuvalmentajina sekä vastaavat taito- ja kykykoulun, kesän
aamuharjoittelun, kouluyhteistyön ja maalivahtikoulun järjestämisestä sekä vastaavat
yhteydenpidosta Palloliiton Helsingin piiriin erityisesti Huuhkaja- ja Helmaripäivien sekä
Kaikki pelaa – toiminnan osalta.
• Uudet taitokoulutoimintamallit otetaan käyttöön ikäluokissa P8-P11 ja T8-T11.
• Valmentajien koulutus otetaan painopistealueeksi vuonna 2018 tavoitteena oleellisesti
parantaa joukkuevalmentajien koulutustasoja.
• Seura järjestää joukkueiden valmentajille ja muille toimihenkilöille koulutusta talousarvionsa
puitteissa. Seuran junioripäällikkö vastaa seurantoimijoiden kouluttamisesta (E- B- tasot) ja
ilmoittaa osallistujat eri kursseille.
• Vuonna 2018 jatketaan panostamista valmentajien peruskoulutukseen järjestämällä tarpeen
mukaan omat E- ja D-tason omat koulutukset yhteistyössä muiden seurojen kanssa.
• Joukkueilta kerätään kausisuunnitelmat valmennuslinjauksen mukaisesti.
• Vuonna 2018 järjestetään yhteiset leirit seuran poika- ja tyttöpelaajille edellisten vuosien
käytännön mukaisesti. Vuonna 2018 järjestetään seuran taitokisat ja 1. v. 1 – turnaus.
• Seuran palkatut työntekijät vastaavat seuratoimijoiden säännöllisistä kokoontumisista
(Iltakoulu) 1 - 2 kertaa vuodessa.
• Seura anoo jatkoa Fortum Tutor – toiminnalle vuodelle 2018.
Kilpailutoiminta
• Seura kustantaa joukkueittensa osallistumismaksut Palloliiton Helsingin piirin järjestämiin nk.
ulkokauden sarjoihin ja peli-iltoihin. Futsal-sarjoihin joukkueet osallistuvat omalla
kustannuksellaan ja oman harkintansa mukaan.
• Herneliigan järjestämistä jatketaan Hernesaaren hallissa.
• Seura järjestää itse Girls Cupin ja vastaa sen kehittämisestä. Seura myös edistää
joukkueiden omien turnausten järjestämistä.

Kerhotoiminta
• Seura kehittää koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa kevät- ja syyslukukausien aikana ja
päiväkoti-ikäisten Prinssi- ja Prinsessa- kerhotoimintaa kevät-, kesä- ja syyskausina
alueensa kouluissa.
• Seura järjestää kesälomakauden aikana jalkapallokoulut Seppärin, Lauttasaaren,
Hernesaaren ja Väinämöisen kentillä.
• Järjestetään perinteisten jalkapallokoulujen lisäksi mahdollisuus kokopäivän kestävään
(8-16) jalkapallokouluun. Kokopäivätoimintaa pyritään järjestämään koulujen loma-aikoina.
Tapahtumat ja palkitseminen
• Seura tukee tapahtumien järjestämistä. Näitä tapahtumia ovat muun muassa Rieha
toukokuussa ja seurapelipäivä piirin kanssa päätettävänä päivänä. Hallitus myöntää
anomuksesta näiden sekä muiden vastaavien turnausten ja tapahtumien käytännön
järjestelyoikeudet halukkaille joukkueille.
• Hallitus palkitsee saamiensa esitysten perusteella vuoden joukkueen, vuoden
joukkueenjohtajan ja vuoden valmentajan/valmentajat sekä lisäksi jokaisesta joukkueesta
joukkueen itsensä valitseman vuoden pelaajan seuran palkinnolla. Syksyllä järjestetään
kauden päätöstilaisuus, ”PPJ-Gaala”, jossa nämä toimijat palkitaan.
• Hallitus anoo toimijoilleen soveltuvilta osiltaan Suomen Palloliiton ja Helsingin piirin kunniaja ansiomerkkejä sekä tunnustuksia.
• PPJ osallistuu mahdollisuuksien mukaan kaupunginosien tapahtumiin kuten Lauttasaaripäivään.
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