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Johtaminen ja viestintä

TAVOITTEET

Uuden organisaatiomallin vakiinnuttaminen
Työhyvinvoinnin kehittäminen
Aktiivisen ja kiinnostavan viestinnän ylläpitäminen
Yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen

TOIMENPITEET

Selkiytetään edustusjoukkueiden ja osakeyhtiöiden asema suhteessa muuhun
organisaatioon
Päivitetään johtosääntö, talousohjesääntö ja vuosikellot
Kehitetään kokouskäytäntöjä sekä niihin liittyvää dokumentaatiota ja viestintää
Luodaan mallit kk- ja kvartaaliraportointiin
Kehitetään toimintamalleja työhyvinvoinnin arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi
Uudistetaan nettisivut
Toteutetaan suunnitelmallista viestintää eri kohderyhmät huomioiden
Vahvistetaan olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia ja rakennetaan uusia

MITTARIT,
SEURANTA

Suunniteltujen materiaalipäivitysten toteutuminen
Raportoinnin toteutuminen ja tulokset
Sivujen uudistuksen toteutuminen ja kävijämäärät uusilla sivuilla
Viestintäsuunnitelma ja sen toteutuminen
Somen kävijä- ja seuraajamäärät, reaktiot
Yhteistyökumppanuuksien määrä ja arvo

Talouden kehittäminen
TAVOITTEET

Vahva ja hyvin suunniteltu talous, joka pitää harrastamisen hinnan kurissa
Ajantasainen tilannekuva taloudesta
Elinvoimainen Junioriapurahasto ja aktiivinen varainkeruu rahastolle
Uskottava markkinointi- ja myyntisuunnitelma

TOIMENPITEET

Sähköistetään seuran taloushallinto
Seuran talousohjesäännön päivittäminen
Rakennetaan selkeä sähköinen budjetti ja visio tulevista vuosista
Rakennetaan kuukausikohtainen kassavirtalaskelma
Kaupungin avustusten ja muiden tukimuotojen aktiivinen hakeminen
Junioriapu-turnauksen tuotot ohjataan junioriapurahastoon
Seuran markkinointi- ja myyntisuunnitelman kehittäminen
Fanituotemyynnin uudelleen organisointi, kasvattaminen ja kehittäminen

MITTARIT,
SEURANTA

Talousarviota ja sen toteutumista seurataan kuukausittain
Talouden kehitys ja visio tulevista vuosista
Junioriapurahaston jaettava rahallinen tuki
Sponsoritulojen kehitys
Fanituotteiden myyntimäärät

Someviestintä

TAVOITTEET

Kaikille joukkueille näkyvyyttä vuoden aikana
Yhteistyökumppanien näkyvyys
Videot ja YouTube

TOIMENPITEET

Joukkueiden sometilit kootusti tietoon ja someohjeistus ylläpitäjälle
Kalenterointi
Arjen kuvaaminen, seuran monipuolinen toiminta
Seuran tapahtumat, juhlapäivät ja teemapäivät
Vuoden teemat viestinnässä
Tyttö-etuliite pois viestinnästä
Jokaisen joukkueen esittely vuoden mittaan
Selvitetään mikä seuraajia kiinnostaa

MITTARIT,
SEURANTA

Seuraajamäärät eri somekanavissa
Jäsenkyselystä nousevat vahvuudet/kehittämiskohdat
Suosituimmat postaukset

Urheilutoiminta / Valmennus
5v5-vaihe
TAVOITTEET

Koulutetut valmentajat
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

Aktiivista peli- ja harjoitustoimintaa (näkyvyys myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolella)
PK-35 tarjoaa laadukkaat toimintaedellytykset joukkueille (harjoitusvuorot,
kentät ja valmentajat)
Jokainen tasoryhmä huomioidaan ja jokaiselle tasoryhmälle taataan
laadukasta toimintaa
Seuran omat valmennuskoulutukset ja PK-35:n valmennuslinjan
kehittäminen
5v5- vaiheen joukkueilla toimintaa 2-4 kertaa viikossa

MITTARIT,
SEURANTA

Pelaajamäärän kehittyminen
Valmentajien ja toimihenkilöiden määrä joukkueissa
Valmentajien koulutustaso
Jäsenkysely / palaute perheiltä
Joukkueiden aktiivisuus pelitapahtumissa ja tuloksien seuraaminen

Urheilutoiminta / Valmennus
8v8-vaihe
TAVOITTEET

Ikävaihevastaava
Ikävaiheeseen erikoistuneet valmentajat
Ikävaiheen valmentajien koulutustaso, ikävaihetta vastaavaksi
Pelaajille oman tasonsa vastaavaa valmennusta
Tasoaan vastaavia pelitapahtumia kaikille ja mahdollisimman tasapuolisesti
Joukkuepelaamisen periaatteet – hyökkäyspeli / puolustuspeli

TOIMENPITEET

Jatkuvaa, ikävaiheeseen sopeutuvaa valmentajakoulutusta ( Liiton / sisäinen
)
Ikävaiheseen soveltuvaa fysiikkavalmennusta
Organisoitu ja suunniteltu pelitapahtuma-kalenteri joukkueilla
Pelin eri vaiheiden kehittäminen ja harjoittelu, valmennuslinjan mukaisesti

MITTARIT,
SEURANTA

Valmennuksen tason seuranta
Kausisuunnitelmat joukkueilla
Pelitapahtumien määrän seuranta peliryhmittäin / pelaaja
Puolustuspelaamisen ymmärtämisen seuranta – joukkue ja pelaajatasolla
Pelialueen hyödyntämisen seuranta hyökkäyspelissä

Urheilutoiminta / Valmennus
11v11-vaihe
TAVOITTEET

11v11 – vastuuhenkilö (tytöt / pojat, naiset / miehet)
Toimivat valmennustiimit joukkueissa
Valmentajien koulutustaso, ikävaihetta ja tasoa vastaavaksi
Seura tarjoaa toimintaa sekä kilpailullisille että harrastaville pelaajille
Pelata liiton sarjoissa, mahdollisimman korkealla tasolla
Edistyksellisin seura Koillis-Helsingin alueella
Valmennuslinjan mukaisten toimenpiteiden asteittainen jalkauttaminen

TOIMENPITEET

Säännölliset valmentajapalaverit / -keskustelut
Kausisuunnitelman luominen ja suunnitelman toteutus
Kilpa- ja harrastetoiminnan kehittäminen (laatu, määrä, tehokkuus)
Yksilönvalmennuksen kehittäminen
Kehittää yksilöitä ja joukkueita / valmiudet pelata korkealla tasolla, liiton
sarjoissa

MITTARIT,
SEURANTA

Valmennuspäällikön keskustelut tiimien jäsenten kanssa – toiminnan
kehittäminen
Valmentajien ja toimihenkilöiden määrä joukkueissa
Valmentajien koulutustason seuranta - koulutusrekisteri
Sarjatasot eri ikäluokissa sekä harrastejoukkueiden 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 ottelutapahtumiin ja seuran talkoisiin
PK-35 värit ja fanituotteet vahvasti näkyvillä toiminta-alueemme arjessa
YKSI YHTEINEN arjen kokemuksena

TOIMENPITEET

PK-35 toimihenkilöoppaan päivitys
Toimihenkilöillat kaksi kertaa kaudessa, tuki ja sparraus kauden mittaan
Vapaaehtoisten/toimihenkilöiden palkitseminen/muistaminen kuukausittain
Kartoitetaan joukkueiden/vapaaehtoisten osaamista ja kiinnostusta eri tehtäviin
Edustusjoukkueiden ottelutapahtumien kehittäminen edelleen
Edustusjoukkueiden pelaajat vierailevat juniorijoukkueiden tapahtumissa
Yhteiset kauden päätösjuhlat junioreille MagneCit Areenalla

MITTARIT,
SEURANTA

Toimihenkilöiden määrä joukkueissa
Vapaaehtoisten määrä tapahtumissa / projekteissa
Jäsenkysely ja muu palaute vapaaehtoisilta/toimihenkilöiltä
Edustusjoukkueiden myydyt kausikortit
Edustusjoukkueiden ottelutapahtumien yleisömäärä
PK-35 jäsenmäärä
PK-35 kannatusjäsenten määrä

