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Jyväskylän Pallokerho ry

TOIMINTASUUNNITELMA tilikaudelle
1.11.2020 – 31.10.2021
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TOIMINTA-AJATUS
Jyväskylän Pallokerho ry toimii jalkapallon erikoisseurana tyttöjen ja naisten joukkueilla.
Seuran tehtävänä on tarjota mahdollisuus harrastaa ja toimia jalkapallon parissa useista
eri lähtökohdista, kilpaurheilusta harraste- ja nuorisoliikuntaan.
YLEISTÄ
Jyväskylän Pallokerho ry on erityisesti nais- ja tyttöjalkapalloon suuntautunut seura, jonka
kilpailullisena tavoitteena on kehittää seuran koko toiminnan tasoa yhä ylemmäksi kohti
kansallista huippua ja toimia samalla keskisuomalaisen nais- ja tyttöjalkapallon
edelläkävijänä.
Seuran tavoitteena on kehittää edelleen toimintatapaa, jossa kortteliliigan kautta
toimintaan

liittyy kehityskykyisiä

laadukkaan

valmennustyön

pelaajia juniorijoukkueisiimme,

ansiosta

voimme

täydentää

joissa tapahtuvan

liigajoukkuetta

vuosittain

lahjakkailla omilla kasvateilla.
Seuran juniorityössä tavoitteena on, että jokainen voi harrastaa ja pelata taitotasonsa ja
mielenkiintonsa mukaisella tasolla. Kaikista pelaajista ei tule huippupelaajia, eivätkä kaikki
halua huipulle. Tämän vuoksi pyrimme järjestämään mahdollisimman kattavaa ja
monipuolista toimintaa, josta jokainen voi valita itselle sopivimman. Tavoitteena on pitää
harrastuksen kustannukset kohtuullisina ja näin toimintamme kaikille saavutettavissa.
Seuran toiminnan tarkoituksena on herättää rakkaus lajiin, saada lapset ja nuoret
innostumaan

ja

pysymään

pitkään

seuramme

toiminnassa

mukana,

pelaajina,

valmentajina, ohjaajina, erotuomareina sekä ennen kaikkea jalkapallon ystävinä. Juniori- ja
kortteliliigatoiminnassamme olemme sitoutuneet Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –
ohjelman

periaatteisiin.

kasvatuksellisessa

Pyrimme

mielessä.

kehittämään

Joukkueemme

pelaajia

toimivat

sekä

yhdessä

taidollisesti
sovittujen

että

seuran

toimintaperiaatteiden mukaan ja tiiviissä yhteistyössä keskenään.
Seurassa on tavoitteena saada joukkue kaikkiin ikäluokkiin ja kasvattaa pelaaja- ja
jäsenmäärää. Nuorin joukkue kaudella 2020 – 2021 on 2014 syntyneet, joka
muodostetaan pääsääntöisesti seuramme kortteliliigassa mukana olleista pelaajista.
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Seuramme on mukana Keski-Suomen aluevalmennuskeskuksen toiminnassa ja Palloliiton
laatujärjestelmän mukaiset auditoinnit kehittävät seuraa eteenpäin.

HENKILÖSTÖ
Seurassa työskentelee toiminnanjohtaja, hallintopäällikkö, nuorisopäällikkö,

seuran

päävalmentaja

Seuran

sekä

Palloliiton

palkkaustuella

palkattu

talenttivalmentaja.

hallitukselle, seuran työntekijöille ja joukkueiden toimihenkilöille tarjoamme koulutusta
heidän tehtävissään.

VALMENNUS
Kauden 2020 – 2021 tärkeänä tavoitteena on vahvistaa ja kehittää valmentajien
toimintaympäristöä
yksilölliset

panostamalla

kehityssuunnitelmat

valmennustoiminnan

tavoitteet

valmentajien

koulutukseen

valmentajapolulle,
huomioiden.

eri

Tämän

ja mahdollistamalla

ikäkausien
vaatii

tarpeet

muutoksia

ja

seuran

päävalmentajan ja nuorisopäällikön toimenkuviin, jotta valmennuksen arvostus näkyy mm.
käytettävissä olevan ajan muodossa. Valmentajille annetaan henkilökohtaista palautetta ja
tukea, erityisesti joukkueen vastuuvalmentajilla on oltava luonteva tapa saada yhteys
seuraan.

Seuran pelitapa, valmentajaprofiili, fyysisen harjoittelun linjaukset ja pelipaikkakohtaiset
vaatimukset valmistuivat kaudella 2019. Kaudella 2020 – 2021 aloitetaan seuran sisäinen
valmentajakoulutus näiden materiaalien pohjalta.
Maalivahtivalmennus
Seuran maalivahtivalmennus ja sen toimintamalli kaudella 2020 – 2021 jatkavat edellisen
kauden

periaatteita

maalivahtivalmennusta.
maalivahtivalmentajan

ja

kaikille
Osa

kautta,

ikäluokille

tarjotaan

valmennuksesta
osa

hoidetaan

riittävä

tapahtuu
joukkueiden

määrä

oikeanlaista

seuran

valitseman

toimesta.

maalivahtivahtivalmennukselle löytyvät pelipaikkakohtaisista vaatimuksista.

Tavoitteet
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Fysiikkavalmennus
Seuran fysiikkavalmennus kaudella 2020 – 2021 hoidetaan liigajoukkueen, B1ja B2-joukkueiden osalta seuran valitseman ulkopuolisen toimijan kautta. Muille joukkueille
seura

tarjoaa

fysiikkaharjoittelun

linjaukset

sekä

opastusta

ja

koulutusta

fysiikkaharjoitusten- ja valmennusten vetämiseen.

Talenttivalmennus
Talenttivalmennuksen tavoitteena on tuottaa seuran motivoituneille, potentiaalisille ja
työteliäille

14-19

–

vuotiaille

pelaajille

kokonaisvaltainen

kehittymismahdollisuus,

huomioiden psykososiaaliset, fyysiset, taktiset ja tekniset konseptit.
Seuran talenttivalmentaja työskentelee osana joukkueen valmennustiimiä B1 ja B2 –
joukkueissa sekä Naisten liigajoukkueessa, päätehtävänään pelaajien yksilökohtainen
huomioiminen.

Jyväskylä Football Academy (JFA)
Jyväskylä Football Academy (JFA) muuttaa seuran talenttivalmennuksen käytäntöjä
kaudelle 2021. Talenttivalmennuksen pelaajien määrä tuplaantuu viidestä pelaajasta
kymmeneen pelaajaan lokakuussa 2020. JFA toimii kolmikantaisena yhteistyönä, jonka
päätahot ovat JyPK, Palloliitto ja KIHU ja sen konkreettinen käynnistyspäivä on
marraskuussa 2020.

JFA:n toimintakausi kestää aina marraskuusta marraskuuhun. Toimintakauden aikana
kartoitetaan aktiivisesti myös mahdollisia uusia pelaajia. Pelaajat myös sitoutetaan
vähintään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, jotta harjoittelua voidaan suunnitella,
toteuttaa ja todentaa pitkäjänteisesti.

JFA:n kokonaisuuteen kuuluu: Aamuharjoittelun jalkapallollisten sisältöjen luominen
pelaajien henkilökohtaisten suunnitelmien pohjalta ja harjoitusten vetäminen yhdessä
valmennustiimin muiden jäsenten kanssa, asiantuntijapalavereiden organisoiminen,
pelaajien kokonaisuuden hallinta ja palaverit seuran B- joukkueiden valmentajien kanssa.
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Valmentajien koulutus
Tarjoamme kaikille ikäkausijoukkueiden valmentajille mahdollisuuden kouluttautua SPL:n
koulutuksissa

aloittaen

futisvalmentajan

starttikoulutuksesta

ja

eteenpäin

ikävaihekoulutuksiin sekä Uefa C ja Uefa B-tason koulutuksiin asti siten, että
juniorijoukkueiden

toimintaperiaatteissa

sekä

SPL:n

laatujärjestelmässä

määritellyt

tavoitetasot saavutetaan.
Ikäluokka
=> E11

D12 / D13

C14 / C15

B 16-18

valmentajien koulutusvaatimukset
Kaikilla valmentajilla on D-tason
valmentajatutkinto / ikävaihekoulutukset
suoritettuna tai sovittu koulutussuunnitelma
tason suorittamiseksi
Kaikilla valmentajilla on D-valmentajatutkinto /
ikävaihekoulutukset suoritettuna + ainakin yksi
C-valmentaja / joukkue
Kaikilla valmentajilla on D-valmentajatutkinto /
ikävaihekoulutukset suoritettuna
Vastuuvalmentajalla on vähintään C-tason
koulutus
Vastuuvalmentajilla on vähintään Uefa B
valmentajatutkinto. Valmentajilla on C-tason
koulutus tai suunnitelma tason suorittamiseksi

JOUKKUEET
Kaudella 2020 toiminnassa on mukana tätä kirjoitettaessa yhteensä 16 joukkuetta.
Kilpajoukkueita ovat:
Liigajoukkue
N2 joukkue
B1
B2 + C15
Ikäkausijoukkueita ovat:
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13/14
- 04/05 vihreä
- 05/06 vihreä
- 07/08 vihreä
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Muita seuran joukkueita ovat:
Naisten harraste
Ikämiehet

KILPAILU- JA HARRASTUSTOIMINTA
Tavoitteenamme

on

kehittää

pelaajakoulutusjärjestelmää

siten,

että

pystymme

mahdollistamaan kilpailullisin tavoittein harrastaville pelaajille yksilöllisen kehityspolun
kohti seuran liigajoukkuetta ja mahdollisesti vieläkin pidemmälle. Polku huipulle JyPK:n
matkassa on aloitettu yhteistyössä urheiluakatemian kanssa ja asian työstäminen ja
vieminen

eteenpäin

kaudella

2020

–

2021

on

seuran

päävalmentajan

ja

talenttivalmentajan vastuulla.
Kaudella 2020 – 2021 seuran valmentajille tullaan rakentamaan 11v11 harjoituspankki,
joka tukee seuran tapaa pelata jalkapalloa. Myös pienen kentän valmentajien
harjoituspankki tullaan uudistamaan vastaamaan seuran tapaa pelata. Harjoituspankkien
rakentaminen ja kouluttaminen valmentajille on seuran päävalmentajan ja nuorisopäällikön
vastuulla.

Kilpailutoiminnan lisäksi seura tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ilman
kilpailullisia tavoitteita kaiken ikäisille.

Kaudella 2021 JyPK:n liigajoukkue pelaa Kansallisessa Liigassa. Tätä kirjoittaessa kausi
2020 on vielä kesken ja Kansallisen Liigan sarjapaikkaa ei ole vielä varmistettu. Seuralla
on myös joukkue Naisten Kakkosessa. B1-joukkue osallistuu tyttöjen BSM-sarjan
karsintaan tavoitteenaan pelata edelleen kesällä 2021 tyttöjen BSM-sarjassa. B2-joukkue
pelaa tyttöjen B-ykköstä päätavoitteenaan edelleen pelaajien kehittyminen.
Seuran 2007 – 2010 syntyneistä pelaajista kootut ryhmät osallistuvat Keski-Suomen
aluevalmennuskeskuksen
tavoitteellisesti toimivaa

(AVK)

toimintaan.

Hankkeessa

suomalaista tyttöseuraa,

jotka ovat

on

mukana

kolme

valikoituneet AVK:n

huipputasolle. Seurana olemme sitoutuneet mukaan AVK:n toimintaan kausille 2020 ja
2021.
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Seuran ikäkausijoukkueet ja vihreä-joukkueet harjoittelevat ja pelaavat alueellisissa
sarjoissa sekä turnauksissa omien kausisuunnitelmiensa mukaisesti. Joukkueiden
kausisuunnitelmat tehdään yhdessä nuorisopäällikön kanssa.
Kilpajoukkueiden tavoitteet
Naisten Liigajoukkue
- Tavoitteena on, että mahdollisimman moni liigajoukkueen pelaajista tulee olemaan JyPK
oman ”valmennusputken” tuotos. Kuitenkin kansallisen liigan vaatimukset huomioiden
- Tavoitteena on lisäksi kehittää liigajoukkueen organisaatiota ja taloustilannetta edelleen
sellaiseksi, että sillä on edellytykset pelata ja menestyä Kansallisessa Liigassa pysyvästi.
N2 – joukkue
- Kauden 2021 tavoitteena on menestyä Naisten Kakkosessa. Lisäksi tavoitteena on
nuorten pelaajien kehittäminen edelleen liigajoukkueeseen ja tarjota joukkueesta peliaikaa
liigajoukkueen niille pelaajille, jotka eivät sitä saa tarpeeksi liigajoukkueessa
- Mahdollisesti pelaajatilanteen salliessa tulevaisuudessa, tavoitteena on nostaa joukkue
Naisten Ykköseen. Tällöin hyppäys junioreista Naisten Kansalliseen Liigaan ei olisi liian
suuri.

B1, Tyttöjen BSM-sarja
- Toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisellä / pääsarjatasolla pärjääviä pelaajia
sekä saavuttaa karsintojen kautta sarjapaikka B-tyttöjen pääsarjatasolle kesälle 2021.

B2, Tyttöjen B -Ykkönen
- Toiminnan tavoitteena on kehittää kilpailullisella tasolla pärjääviä pelaajia sekä säilyttää
edellä mainitun turvaamiseksi sarjapaikka B-tyttöjen Ykkösessä.

Seuran tavoitteena kaudella 2021 on parantaa 11v11 joukkueiden välistä yhteistyötä ja
yhtenäistää pelaajapolkua edelleen.

Seuran ikäkausijoukkueet keskittyvät laadukkaaseen pelaajakoulutukseen ja pelaavat
alueellisia sarjoja sekä osallistuvat turnauksiin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi D13-C15
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joukkueet osallistuvat Pohjoiseen Liigaan tavoitteenaan paikka ikäluokkansa Suomen
Palloliiton lopputurnaukseen kaudella 2021.

Seuran tavoitteena on myös saada mahdollisimman paljon pelaajia mukaan Palloliiton
Idän

alueen

aluejoukkueeseen

ja

nuorten

maajoukkueisiin.

Tämän

tavoitteen

saavuttamiseksi järjestämme itse ja osallistumme yhteistyössä koulujen kanssa C14 – B18
ikäisten aamuharjoittelun järjestämiseen ja tarjoamme F9 – D13 ikäisille lisäharjoituksia
seuran organisoimissa lisäharjoitteluryhmissä.

Seura tarjoaa kaikenikäisille, lapsista aikuisiin mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa myös
ilman kilpailullisia tavoitteita. Näissä ryhmissä harrastamisen kustannukset pyritään
pitämään kohtuullisina.
Junioripelaajan polut JyPK:ssa
ikä

harjoitusryhmä

6-9
10-11
12-13
14-15
15-18

ikäkausijoukkue / kortteliliigajoukkue
ikäkausijoukkue / kortteliliigajoukkue
ikäkausijoukkue / kaverijoukkue
ikäkausijoukkue / kaverijoukkue
kilpajoukkue / kaverijoukkue

lisäharjoittelumahdollisuudet
lisäharjoitteluryhmä, kesätreenit
lisäharjoitteluryhmä, kesätreenit
lisäharjoitteluryhmä, kesätreenit
liikuntaluokat, yläkouluharjoittelu
liikuntaluokat / lukion aamuharjoittelu

TURNAUSTOIMINTA
Seura

järjestää vuosittain

kaksi junioriturnausta.

Kesäkuussa

2021

järjestämme

poikaturnauksen Jyväskylä Cupin yhdessä Jyväskylän Nousun kanssa ja syyskuussa
2021 tyttöjen Hippo – turnauksen. Talvikaudella joukkueet voivat järjestää turnauksia
Piispalan leirikeskuksessa ja Vehkalammen jalkapallohallissa on tavoitteena järjestää
miniturnauksia.
Seura tulee edelleen kehittämään kauden 2020 – 2021 aikana molempia turnauksia
kokonaisvaltaisesti erityisesti sillä ajatuksella, että turnauksiin ilmoittautumisten määrän
tippuminen saadaan pysäytettyä ja tätä kautta hiljalleen taas kasvamaan. Turnausten
kehittämisessä keskitytään mm. päivittämällä ja uudistamalla sarjoja/ikäluokkia, turnausten
ohjeistuksia, nettisivuja ja yleisilmettä, majoitus- ja ruokailupaketteja ja turnausten
oheistarjontaa sekä pohditaan myös turnausten järjestämisajankohtia. Yhteistyötä
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Torneopalin kanssa kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin turnauksiemme
tarpeita.
Kaudella 2020 – 2021 on myös suunnitteilla pilotoida pienimuotoisesti uutta turnausta 1-2
päivän mittaisena. Alustava suunnitelma on, että turnaus järjestettäisiin huhtikuussa
muutamalla

kaupungin

ulkokentällä

ja

turnaus

järjestettäisiin

kutsuturnauksena.

Pilottivuoden jälkeen, uutta turnausta lähdettäisiin kehittämään kokemusten ja palautteen
mukaisesti sekä tavoitteena olisi tehdä tästä pysyvä kevätturnaus JyPK:lle.

KORTTELILIIGA
Seura on järjestänyt vuodesta 1995 lähtien jalkapallon kortteliliigatoimintaa tytöille.
Jatkamme kaudella 2020 – 2021 edelleen kortteliliigan kehittämistä edellisten vuosien
kokemusten ja palautteiden perusteella. Teemme toiminnan markkinoinnissa ja myynnissä
sekä pelitapahtumien, valmentajakoulutusten ja päättäjäisten järjestämisessä yhteistyötä
JJK juniorien ja FC Vaajakosken kanssa.
Kortteliliiga tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia.
Harjoittelu on leikinomaista jalkapallon perustaitojen oppimista leikkien ja kisailujen avulla
ja tietenkin pelaamista. Toiminnassa korostetaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –
ideologiaa, jossa kaikille mukana oleville taataan yhtäläinen mahdollisuus osallistua.
Kortteliliiga alkaa toukokuussa 2021 jatkuen syyskuun 2021 puoliväliin. Harjoituksia on
kerran viikossa ja pelitapahtumia, joissa kaikki joukkueet ovat yhtä aikaa mukana, on
kesän aikana vähintään kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Kortteliliigaan 2021
voivat osallistua vuosina 2009 – 2016 syntyneet tytöt. Seuran tavoitteena on lisätä
kortteliliigan harrastajien määrää kauden 2020 määrästä ja saada heitä jatkamaan entistä
enemmän seuran ikäkausijoukkueissa sekä tätä kautta lisätä seuran jäsenten määrää
Keväällä

2019

pilotoitiin

”korttelikiertuetta”,

jonka

tarkoituksena

on

markkinoida

Kortteliliigaa 1-3 – luokkalaisille koululaisille Jyväskylän alueella. Korttelikiertue todettiin
hyväksi tavaksi markkinoida Kortteliliigaa sekä yhdistää yhteistyöseurojen työvoimaa ja
osaamista.

Keväällä

2021

korttelikiertue

järjestetään

uudestaan.
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MUU TOIMINTA
Seura

toimii

aktiivisesti

lasten

liikuntamahdollisuuksien

lisäämiseksi

järjestämällä

liikunnallisia iltapäiväkerhoja sekä muita tapahtumia. Seura järjestää myös kerhoja, jotka
ovat toistaiseksi tauolla syksyllä 2020 koronaepidemian vuoksi. Keväällä 2021 kerhoja
pyritään järjestämään usealle koululle, jos koronatilanne sen vain mahdollistaa.
Seura järjestää joka kevät Eskarifutis – tapahtuman Hipposhallissa ja päiväkotien
futistapahtuman. Päiväkotifutis pilotoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019
ja toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan myös kaudella 2021.

Seura tekee yhteistyötä yläkoulujen ja urheilulukion kanssa järjestäen joka syksyisen
yläkoulujen välisen jalkapalloturnauksen sekä osallistuen yläkoulujen aamuharjoituksiin.
Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 lukioharjoitukset ovat kolme kertaa viikossa ja
yläkouluharjoitukset ovat 2 kertaa viikossa. Seura on vastuussa lukion aamuharjoittelun
järjestämisestä syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

Seura tekee tiivistä yhteistyötä FC Vaajakoski ry:n, JJK Juniorit ry:n ja Palokan Riento ry:n
kanssa ja tavoitteena kaudelle 2020 – 2021 on kehittää näitä yhteistyökumppanuuksia
edelleen, jokaisen kanssa erikseen sovitulla suunnitelmalla.
Kaudella 2019 – 2020 käynnistynyttä yhteistyötä Urheiluakatemian Training Room –
projektin kanssa on pyrkimys päästä jatkamaan kaudella 2020 – 2021

Liiga- ja B-

joukkueiden osalta.
Seuran tavoitteena kaudelle 2020 – 2021 on etsiä ja kehittää uusia toiminta- ja
yhteistyömuotoja seuralle ja myös tätä kautta saada seuraan lisää pelaajia ja jäseniä.
Myös uusien yhteistyökumppanien saamiseen seuralle keskitytään kaudella 2020 – 2021.
Kaudella 2020 – 2021 seuran kehittää edelleen JyPK Shop:n fanituotemyyntiä ja sen
tuotteiden myyntiä sekä tätä kautta saada seuran värit entistä paremmin esille.
Seuran kauden 2020 – 2021 yhtenä tärkeänä tavoitteena on kaikessa seuran käytännön
toiminnassa ja sen suunnittelussa huomioida seuran pelaaja-, harrastaja- ja jäsenmäärän
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lisääminen sekä kuinka saadaan pidettyä nykyiset ja tulevat pelaajat ja harrastajat seuran
eri toiminnoissa entistä pidempään mukana.
Olemme mukana Jyväskylän alueen palloiluseurojen yhteisessä Kaikki Peliin – projektissa.

Pelikauden päätteeksi järjestetään kauden päättäjäiset, jossa palkitaan ansioituneet
pelaajat ja seuratoimijat.

