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HYVINKÄÄN PALLOSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Vuoden 2019 pääteemoja oli toiminnan laadun parantaminen, euroliigan kehittäminen, turnaus toimintojen
ylläpitäminen sekä osittainen kehittäminen ja taloudesta huolehtiminen.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
-

-

Vuoden 2020 talouden tavoite:
o tilikausi 10 kk. Lyhyt tilikausi asettaa haasteen WanhaAreenan osalta
o Budjetin laatiminen realistiseksi
o nolla tuloksen saavuttaminen
Toimenpiteet taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi:
o

o

Turnaustoiminnot
▪ Nuorempien poikajunioreitten kesäturnauksen joukkuemäärän ylläpitäminen vuoden
2019 tasolla
• uuden pääsponsorin hankkiminen turnaukseen
▪ Eloturnauksen pitäminen vuoden 2019 tasolla
• panostettava SPL II tason lopputurnauksien hakuun turnauksen yhteyteen
• Joukkuemäärän ylläpitäminen aktiivisella ja ajantasaisella markkinoinnilla
• oheistoimintojen kehittäminen
▪ Tyttöjen turnauksen ylläpitäminen vuoden 2019 tasolla
• joukkuemäärän pitäminen 40-45 joukkueen tasolla
• oheistoimintojen kehittäminen
Harrastetoimintojen kehittäminen
▪ uusien toimintojen aloittaminen
▪ olemassa olevien toimintojen kehittäminen ja laadun ylläpitäminen

Ikäkausipelaajien jäsenmäärän kasvattaminen
-

-

Euroliiga
o Hyvin järjestetyllä euroliigalla erittäin positiivinen vaikutus euroliigalaisten siirtymisessä
mukaan ikäkausitoimintaan.
Aloittavaan ikäkausitoimintaan panostaminen sekä tytöissä että pojissa
o Seuran vankka tuki aloittavan ikäluokan toimihenkilöille
o Valmiit valmennussuunnitelmat, budjettipohjat, seuran vuosikello, jne

Tavoite ikäkausipelaajien määrässä 530 pelaajaa.

Toiminnan uudistaminen ja kehittäminen
-

VTS toiminnat ja taitokoulut aktiivinen toimintamallin kehittäminen ja palautteen kerääminen
Maalivahtileirit
o mvleirien pitäminen 2-3 kertaa vuodessa
leiritoiminta
o vuosikalenteri koko leiritoiminta tarjonnasta
▪ hiihtoloma-, kesä- , syyslomaleiri tarjonta
o kesäleiri konseptin miettiminen uudestaan
o maalivahdeille suunnatut leirit 2-3 kertaa/vuosi
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Henkilöstö
-

Seuran palkatun henkilöstön muodostavat toiminnanjohtaja, Valmennuspäällikkö ja
nappulavastaava.
ikäluokkien vastuuvalmentajien rekrytointi ja valmennuspolku

Edustus
-

-

Miesten edustusjoukkue
o toiminnan tervehdyttämistä jatketaan
o Miesten edustusjoukkue kasataan pääsääntöisesti seuran omista junioreista ja kasvateista
o tulokselliset tavoitteet unohdetaan muutamaksi vuodeksi ja keskitytään omien junioreitten
sisään ajamiseen
o nelosen sarjapaikan säilyttäminen
Naisten edustusjoukkue
o harjoittelee yhdessä B tyttöjen kanssa
o tavoite
▪ sarjapaikan säilyttäminen

Kilpailutoiminta
-

Piirisarjaan osallistuvat P12-P17 ja T12-T18 joukkueet

Juniorijoukkueiden tavoitteena on nostaa tasoaan kauden aikana.
POJAT:
o HyPS P16-P17
o HyPS P15
o HyPS P14
o HyPS P13
o HyPS P12
TYTÖT
o HyPS T18
o HyPS T15
o HyPS T14
o HyPS T13
o HyPS T12
Lisäksi sekä poikien että tyttöjen joukkueet osallistuvat turnauksiin.
P7-P11 ja T7-T11 -ikäkausijoukkueet osallistuvat turnauksiin ja niiden pelaajat pelaavat myös
Euroliigassa.

HyPS-JUNIORITURNAUKSET
-

HyPS järjestää seuraavat turnaukset
o Alakoulun turnaus
8.5.2020
o Euroliigan avajaisturnaus 16.5.2020 Kankurin liikuntapuisto
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o
o
o
o
o

P7-P11 ikäluokkien Kesäturnaus
P11-P15 ikäluokkien Eloturnaus
T7-T12 ikäluokkien tyttöjenturnaus
Euroliigan lopputurnaus
7. - 9. luokkien Yläkoulun turnaus

6.6-7.6.2020
31.7-2.8.2020
15.8-16.8.2020
29.8-30.8.2020
4.9.2020

TAITOMESTARUUSKILPAILUT
-

Seuran taitomestaruuskilpailut pidetään syys/lokakuussa 2020.

EUROLIIGATOIMINTA
-

5-11-vuotiaiden poikien ja tyttöjen Euroliigatoiminta toteutetaan touko-syyskuun välisenä aikana.
Euroliigan ensisijaiset tavoitteet:
o Osallistujamäärän kasvattaminen laadusta tinkimättä
▪ vuonna 2019 mukana 54 joukkuetta.
o toiminnan edelleen kehittäminen

-

Euroliigatoiminnan pääyhteistyökumppani on Keski-Uudenmaan Osuuspankki.

AIKUISJALKAPALLO
-

Naisten ja miesten harrastejalkapallojoukkueet
o toiminnan vakiinnuttaminen ja ympärivuotistuttaminen

Muu Harrastetoiminta
Tavoite
-

jo olemassa olevien harrastetoimintojen kehittäminen ja osallistujamäärän nostaminen
uusien harraste/kerhotoimintojen aloittaminen
e-sport urheilu konseptin miettiminen ja alkutunnustelut

MUU JUNIORITOIMINTA
-

Seuran juniorijoukkueet osallistuvat erilaiseen talkootoimintaan kuten seuralehti HyPSiläisen
tekemiseen koskien ikäluokkakohtaisten tekstien laatimista ja jakelua. Joukkueet osallistuvat myös
edustusjoukkueen otteluiden avustaviin toimintoihin mm. lipun- ja kioskimyyntiin ja pallopoika/tyttötehtävään kuten myös seuran omien turnauksien toteutukseen. Juniori-ikäluokat suorittavat
myös muita toimintoja mm. yrityksiltä seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella, jotka
mahdollistavat esimerkiksi inventaarin tekemisestä saadulla korvauksella kartuttaa ikäluokan omia
varoja toiminnan kuluja peittämiseen. Seuran juniorit toimivat pääosin myös Euroliigan
ottelutapahtumien pelinohjaajina.

KOULUTUS
-

Valmennuskoulutus
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-

-

o seuran sisäinen valmentaja kerhon aktivointi
o suunnitelman mukaiset muut koulutukset valmentajille
o euroliigavalmentajille järjestetään erillinen koulutus huhti-toukokuussa 2020
Joukkueenjohtajien koulutus
o joukkueenjohtajien koulutuksesta vastaa toiminnanjohtaja
Maalivahtikoulutus
o viikoittaiset maalivahtiharjoitukset Mika Pölönen-Elokorpi vetäminä
o maalivahtivalmennus jalkautuu ikäkausijoukkueiden harjoituksiin erillisen suunnitelman
mukaisesti
Seuran päätoimiset työntekijät ja johtokunta
o kohderyhmän edustus osallistuu Uudenmaan piirin koulutukseen käsittäen mm. ”seurojen
ääni” seminaarin, hallintoseminaarin ja muun ajankohtaisen koulutuksen.

JULKAISUTOIMINTA
-

Seuralehti ”HyPSiläistä” tehdään kaksi numeroa, joiden ilmestymisajankohdat ovat huhti- ja
lokakuu. Muihin seuran julkaisuihin lukeutuu HyPS-vuosikalenteri 2020.

MUU TOIMINTA
-

HyPS jatkaa Olympiakomitean sekä Suomen Palloliiton kanssa yhteistyötä urheiluseurojen
kehittämiseksi. Yhteistyötä HyPS Concariklubin ja lähialueen seurojen kanssa jatketaan aktiivisesti.
HyPS pyrkii vuoden 2020 aikana edelleen kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti käsittäen
kaikki seuran toiminta-alueet.

Pääteemat vuodelle 2020
1. Vastuullisen ja positiivisen työnantajaroolin vahvistaminen
2. Uusien seuravetoisten rahantulolähteiden kehittäminen; kerhotoiminta, kolmannen sektorin
palveluntuottaja aseman vahvistaminen
3. Seuran sisäisen valmentajakoulutus konseptin kehittäminen; pelaajan laadukkaampi arki
4. Talviolosuhteet

Hyvinkäällä 23. päivänä lokakuuta 2019

Seppo Keisu
Hyvinkään Palloseura

