
FC VAAJAKOSKI RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

• Kausi 2023 on seuran 31. toimintavuosi. Järjestämme seuran 30v-juhlan.

• Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran

toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto-

ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja

tarpeidensa mukaisesti päälajeina jalkapallo ja futsal.

• Seuran toimintaa ohjaavat seuran arvot: yhteisöllisyys, vastuullisuus, tasa-arvo, rohkeasti ylpeä ja

yhteistyö.

• Seuran toiminnan tavoitteena toimintavuonna 2023 on jatkaa toiminnan kehittämistä ja saavuttaa

Palloliiton laatujärjestelmän taso 2 kaikilla osa-alueilla.

• Merkittävimmät kehityskohteet ovat toiminnan laadun kehittäminen, talouden tasapainottaminen,

hallinnon kehittäminen ja tyttöjoukkuetoiminta. Kiinnitämme erityistä huomiota seuran toiminnan

systemaattiseen organisoimiseen.

• Pääpaino seurassa on tällä hetkellä vahvasti junioreiden sekä edustusjoukkueen toiminnassa.

Haluamme taata Vaajakosken suuralueen junioreille mahdollisuuden harjoitella ja pelata laadukkaassa

valmennuksessa omilla lähikentillään.

• Miesten edustusjoukkue pelaa kaudella 2023 Palloliiton Kakkosessa. Käydään keskustelu

edustusjoukkueen visiosta ja tulevien vuosien strategiasta. Keskustellaan edustusjoukkueen sarjapaikan

tavoitteesta, ammattimaisuuden tasosta sekä mahdollisesta yhtiöittämisestä. Edustusjoukkueen

pelitapahtumia halutaan kehittää edelleen ja jatkaa uuden polven vaajakoskelaisen yhteisöllisyyden

rakentamista nimenomaan Vaajakosken urheilukentän tapahtumien yhteyteen.

• Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa. JJK:n ja JyPKin kanssa kehitetään toimintaa

yhteistyösopimusten mukaisesti. Yksittäisissä ikäluokissa järjestetään yhteisjoukkueita myös muiden

seurojen kanssa tarpeen mukaan. Olemme vahvasti mukana alueen urheilu- ja harrastetoiminnan

kehittämisessä. Olemme mukana lajiohjelman muotoilussa ja pilotoinnissa yhdessä alueen muiden

seurojen ja Jyväskylän urheiluakatemian kanssa.

Jäsenistö ja joukkueet

• Jäsenmäärän kasvattaminen pitkällä tähtäimellä niin suureksi kuin realistisesti Jyväskylän kaupungin

Vaajakoski-Jyskä suuralueella sekä lähiseudulla on mahdollista. Jäsenmäärätavoite vuonna 2023 on 530.



• Kaksi miesten joukkuetta: Edustus (Kakkonen) ja Reds (Kutonen). Yhteensä noin 60 pelaajaa.

• Naisten harrastejoukkue (PuNaiset) noin 20 pelaajaa.

• Juniorijoukkueet: B, P08-09, P10, P11, P12, P13, P14, P15 ja P16 sekä perustettava tyttöjoukkue, noin

250 junioripelaajaa.

• Kortteliliigan osallistujamäärätavoite vuodelle 2023 on 120 pelaajaa.

• Toimihenkilöt 80.

• Jäsenistön tyytyväisyyttä kartoitetaan kyselyillä. Pelaajille ja toimihenkilöille järjestetään kyselyt kaksi

kertaa vuodessa. Henkilöstökysely ja hallituksen itsearviointi tehdään kerran vuodessa.

Organisaatio ja hallinto

• Organisaation kehittämisessä hyödynnetään koko jäsenistöä. Pohditaan yhteisten tilaisuuksien

järjestämistä koko jäsenistölle.

• Johtokunta vastaa strategian ja toimintasuunnitelman tekemisestä sekä valvoo seuran toimintaa.

Johtokunnan kokouksia järjestetään kuukausittain ennakolta sovittuina päivinä. Johtokunnan lisäksi

organisaatiossa toimitaan ns. työryhmäperiaatteella, jolloin erityistä huomiota vaativien asioiden

suunnitteluun ja toteutukseen voidaan keskittyä paremmin.

• Toimintavuoden loppupuolella aloitetaan tulevan vuosille 2025-2028 sijoittuvan strategiakauden

valmistelu.

• Seuran operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka alaisuudessa urheilutoimenjohtaja ja

valmennuspäällikkö johtavat omien vastuualueidensa mukaisesti.

• Seuran johtokunta vastaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa seuran taloudesta. Talouden

tasapainottaminen jatkuu vuoden 2023 aikana.

• Seuran johtokunta ja työntekijät kokoontuvat neljä kertaa vuoden 2023 aikana erikseen sovittuihin

seuran kehityspäiviin. Lisäksi johtokunta ja toiminnanjohtaja sekä tarvittaessa muu johto tapaavat

kuukausittain.

• Seuran toiminnan kehittäminen jatkuu Palloliiton laatujärjestelmän avulla.

• Kausisuunnitteluun tehtyä seurakäsikirjaa kehitetään edelleen.

• Seuran tapahtumia seurataan vuosikellon sekä seuran sisäisen ja ulkoisen kalenterin avulla.

• Viestinnän laatuun ja määrään kiinnitetään huomiota. Informaatiolähteinä seuran toiminnasta ovat

ensisijaisesti sähköpostiviestintä, MyClub, seuran nettisivut, Facebook ja Twitter. Sisäisesti käytetään

WhatsAppia nopeiden asioiden hoitamiseen.



Sidosryhmät

• Jatketaan kumppanuuksien kehittämistä ja ylläpitoa.

• Kehitetään seuran brändiä sekä jäsenistöä että sidosryhmiä varten.

Jalkapallo

• Kauden 2023 tavoitteena on vähintään 450 pelipassia.

• Miesten edustusjoukkue osallistuu Kakkoseen.

• Alle 10-vuotiaissa pelaajissa keskitytään lähinnä peli-innostuksen syntymiseen ja sen tukemiseen.

Tavoitteena on saada jokaiselle pelaajalle hyvät jalkapalloilijan perustaidot sekä opettaa liikunnallista

elämäntapaa.

• Yli 10-vuotiaiden ikäluokissa mahdollistetaan sekä kilpa- että harrastejoukkueiden toiminta.

• Pyritään tarjoamaan lahjakkaille 13-vuotiaille ja vanhemmille pelaajille mahdollisuus kansallisen tason

sarjoihin osallistumiseen.

• Tyttöjen jalkapallotoiminnan käynnistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

• Kortteliliigatoimintaa jatketaan yhteistyössä JJK:n ja JyPKin kanssa. Panostamme edelleen

portaattomaan siirtymään Korttelista ikäkausijoukkueisiin sekä myös Kortteliliigan tarjoamiseen

harrastevaihtoehdoksi vanhemmillekin junioreille (8-12 vuotiaat). Kortteliliigatoimintaa kehitetään

edelleen yhdessä yhteistyöseurojen kanssa.

• Seuran aikuisten harrastejoukkueet osallistuvat miehissä Kutoseen sekä naisissa harrastesarjaan. Lisäksi

futsalissa miesten joukkue osallistuu Kolmoseen ja naisten joukkue harrastesarjaan. Näiden lisäksi

järjestetään erillisiä aikuisten harrasteryhmiä.

• Pohditaan ja kirjataan seuran eri joukkueiden tarkoitus ja tulevaisuuden visio.

• Suunnitellaan mallia pelaajien kehittymisen seurantatesteille U10-ikäluokasta alkaen.

Valmennus

• Sovelletaan seuran valmennuslinjaa.

• Seuran yleisen valmennuslinjan ja pelaajapolun kehittäminen. Valmennuksen laadun varmistaminen

kautta linjan.

• Kehitetään valmentajien koulutusta. Lähtökohtaisesti jokaisella valmentajalla vähintään

Futisvalmentajan startti -koulutus. Valmentajille kirjataan koulutussuunnitelma.



• Uusien valmentajien rekrytointi mukaan seuran toimintaan. Sovelletaan uutta rekrytointimallia

valmentajien rekrytoinneissa. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.

• Kehitetään valmentajien ohjausta ja valmennuskerhoja.

• Jatketaan yhteistyössä JJK:n ja muiden alueen seurojen kanssa VOK-hanketta aloittavien ikäluokkien

valmentajien kouluttamiseen ja ohjaamiseen.

Kouluyhteistyö

• Jatketaan lakisääteistä iltapäiväkerhotoimintaa Jyskän ja Vaajakummun kouluilla. Koululaisten

lakisääteistä iltapäivätoimintaa tarjoavien Nappis- ja Riemu-jälkkärien toiminta on vakiintunut. Toimintaa

on tarkoitus järjestää keskimäärin noin 70 lapselle.

• Osallistutaan Suomen harrastamisen mallin toiminnan tuottamiseen mikäli kaupunki mahdollistaa

toiminnan järjestämisen.

Tapahtumat

• Edustusjoukkueen kotiottelut järjestetään Vaajakosken liikuntapuistossa. Kakkonen kaudella 2023

sisältää 11 kotipeliä.

• Kortteliliigan pelitapahtuma järjestetään Viitaniemen liikuntapuistossa.

• Järjestetään matalan kynnyksen jalkapallotapahtumia.

• Järjestetään koulujen lomien aikana kykykoulua tavoitteellisille jäsenille.

• Selvitetään mahdollisuuksia myös muiden leirien ja yritystapahtumien järjestämiseen.

Olosuhteet

• Selvitetään koko Vaajakoski–Jyskä-alueen olosuhteiden kehittämistä yhdessä kaupungin kanssa.

• Jatketaan olosuhteiden kehittämisen suunnitelmia yhdessä muiden alueen jalkapalloseurojen kanssa.


