WJK Varkaus ry kausi 2020
TOIMINTASUUNNITELMA v.2020
TOIMINNAN VISIO
•
•

Lasten kasvaminen ja kehittyminen kodin ja koulun rinnalla urheilun keinoin
Tarjota eri-ikäisille lapsille ja nuorille urheilutoimintaa jalkapallon parissa

SEURAN TAVOITTEET v. 2020
Tarjota joukkueille mahdollisuus toimia lasten parissa ja antaa valmentajille resurssit
toteuttaakseen seuraavia tavoitteita pelaajien suhteen
Kasvatukselliset tavoitteet
-

-

-

Pelaajan terveen itsetunnon kehittäminen
o positiivisen ilmapiirin luominen
o onnistumisen ja elämysten takaaminen
o itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
o minäkuvan ja itseluottamuksen vahvistaminen
o terveelliset elämäntavat (ravinto, oman kehon tunteminen ja huolehtiminen)
Sosiaalisuuteen kasvaminen
toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioon ottaminen
pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen
suvaitsevaisuuden kehittäminen (joukkue- ja seurahengen lisääminen)
Joukkueelle laaditun pelaajien ja vanhempien sisäisten pelisääntöjen päivittäminen ja
niiden noudattaminen

Valmennukselliset tavoitteet
-

Monipuolisten liikunnallisten valmiuksien kehittäminen
kaikille joukkueen pelaajille taataan oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus
Uusien valmentajien ja toimihenkilöiden rekrytointi seuraan
Pelaajan henkilökohtaisten jalkapallotaitojen kehittäminen

WJK Varkaus ry kausi 2020

SEURAN TOIMINTA
Seura pyrkii kehittämään toimintaa niin, että on tarpeelliset tiedot ja taidot omaavia valmentajia
riittävästi, kuten myös muitakin toimihenkilöitä. Tulevien ja toimintansa aloittaneiden
valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien tekemistä tuetaan koulutuksilla. Tavoitteena on,
että kaikissa ikäluokissa olisi koulutuksen saaneita valmentajia.
Uusien toimijoiden saaminen mukaan WJK Varkauden toimintaan luo pohjan aloittavien
ikäluokkien toiminnalle. Jalkapallokoulu sekä kouluissa ja päiväkodeissa vierailut ovat hyviä
tapahtumia hankkia pelaajien lisäksi seura-aktiiveja mukaan toimintaan. Jalkapallokouluja pyritään
toteuttamaan Varkauden talousalueella ja myös lähikuntien alueella.
Toiminnan talouden takaamiseksi seura järjestää turnauksia, Junnu-futis lehden toteutuksen sekä
muita talkoita, joihin osallistuu kaikkien joukkueiden edustajia. Seura tekee myös
markkinointiyhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa.
Seuran asusteiden yhteistyökumppanina on Stadium, merkkinä Adidas.
Joukkueenjohtajille, vastuuvalmentajille, rahastonhoitajille ja huoltajille järjestetään tapaamisia
säännöllisesti pitkin kautta. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti (kuukausittain).

SEURAN JÄSENYYDET
WJK Varkaus on
Suomen Palloliiton jäsen
TUL, TUL Järvisuomen piirin jäsen
Varkauden Urheiluseurat ry:n jäsen
Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsen
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SEURAN TIEDOTTAMINEN JA OHJEISTAMINEN
Kaudella 2020 tullaan seuran hallinnon osalta parantamaan tiedottamista ja ohjeistamista.
Tavoitteena on laittaa seuran perusasioita kuntoon ja olla kaudella entistä yhtenäisempi seura.
Seuran valmennuslinjaus tullaan ottamaan käyttöön kaikilla ikätasoilla seuran toiminnassa.
Valmennuslinjausta kehitetään yhteistyössä yhteistyöseura KUPSin kanssa. Taito- ja
talenttitoimintaa toteutetaan yhteistyöseuratoiminnan kautta tavoitteena tarjota lahjakkaille
pelaajille oma kehittyvä pelaajapolku.

YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA
Naapurikuntien seurojen kanssa on tavoitteena kenttä- ja harjoitteluolosuhteiden parantaminen
entisestään sekä tarjota ympäristökuntien nuorille mahdollisuus pelata oman ikäistensä kanssa.
Kehitetään yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa.
Kuopion Palloseura ry:n kanssa jatketaan seurayhteistyötä kaudelle 2020. Toiminta koskee
valmentajakoulutuksia, valmentajayhteistyötä sekä pelaajayhteistyötä.

FUTSAL
Tavoitteena aktiivinen ja kilpailullinen toiminta kaikissa seuran joukkueissa. Jokaisen seuran
joukkueen futsalin pelaamista tuetaan osaavalla valmennuksella, turnausavulla toimitsijoineen ja
futsalvälineillä.
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SEURAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perustoiminnan uudistaminen ja jatkuva kehittäminen
osaamisen lisääminen
talousalueen, ja valtakunnallisestikin, seurojen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen
entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa toimintaa
yhteisöllisyyden vahvistaminen
liikunnan, jalkapallon, harrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille
liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja edistäminen ohjatun seuratoiminnan kautta
perheiden liikkumisen edistäminen; perheliikunta (lapset ja nuoret yhdessä vanhempien
kanssa ja/tai erikseen)
vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, kehittäminen ja lisääminen
yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus
lasten ja nuorten harrastemäärien lisäämien, lisää uusia ikäryhmiä (joukkueita)
harrastuskustannuksien kohtuullisuus
kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen lisääminen
harrastusvuorot kohtuulliseen aikaan
seuran hallinnon kehittäminen sekä Palloliiton laatujärjestelmän Tason 1 läpäiseminen
kasvatuksellisen roolin entistä parempi huomioiminen
urheilullisten tavoitteiden kehittäminen
viihtymiseen ja hyvään ilmapiiriin liittyvien asioiden huomioiminen
yhteiskunnallisten asioiden huomioiminen

Toimenpiteet ja tapahtumat:
•
•
•
•
•

•
•

yhteistyö Varkauden kaupungin kanssa sekä talousalueen/lähikuntien kanssa
koulujen kanssa yhteistyö; iltapäiväkerhot, liikuntatunnit, liikuntailtapäivät, koulujenväliset
jalkapallotapahtumat ( koulujen väliset turnaukset)
päiväkotien kanssa yhteistyö; iltapäiväkerhot, liikuntatunnit, liikuntailtapäivät, erilaiset
taphtumat
seuran sisäiset tapahtumat
poika- ja tyttöpelaajien harrasteikäryhmien (joukkueiden) lisääminen; uudet joukkueet
(vuosittain lisää vähintään kaksi uutta ikäryhmää eli joukkueita sekä tyttö- että
poikajoukkueissa)
Jalkapallokoulu; vuosittain kesäkuussa Varkaudessa
Palloliiton Seuraohjelman mukaisen laatujärjestelmän 1 vaiheen toteutus

