Tornion Jalkapalloklubi Ry:n toimintasuunnitelma v. 2018

Yleistä
Tornion Jalkapalloklubin ry.n päätavoitteena on edistää jalkapallotoimintaa ja –kulttuuria Torniossa.
Yhteistyötä on tehty niin TP-47 kuin Meri-Lappi Unitedin kanssa.
Pidämme tärkeänä edelleen kehittää yhteistyötä lähiseurojen kanssa.
Seuramme toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle juniori- ja naisikäisille
pelaajalle sopiva taso jalkapallon harrastamiseen ja pelaamiseen Tornio - Haaparanta- alueella.
Pyrimme lisäämään ja vahvistamaan jo olemassa olevia juniori joukkueita sekä lisäämään uusia
joukkueita jalkapallokoulun kautta.
Tornion Jalkapalloklubi Ry. onkin enemmän ja enemmän suuntautunut matalan kynnyksen
kasvattajaseuraksi, josta pelaajat voivat myös etsiä lisää kilpailullisia haasteita muistakin lähialueen
seuroista.
Seurassa on tehty yhdessä piirin toimijoiden kanssa suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi ja
tehostamiseksi.
Junioritoimintaa vahvistetaan ja uusia joukkueita syntyy vuosittain.
Seuran juniorien määrä on pysynyt viimevuoden tasolla. Jalkapallokoulusta on saatu kaksi uutta
joukkuetta T10-12 ja P11-13
Junioritoimintaan saadaan lisätehoa jatkokouluttamalla valmentajia ja mainostamalla seuran
matalaa kynnystä ja ”Kaikki pelaa” –mottoa.
Taloudellisesti seura pyrkii myös vahvistamaan toimintaedellytyksiään.
Tavoitteenamme on aktivoida entistä enemmän pelaajien vanhempia mukaan joukkue- ja
seuratoimintaan.
Seuran näkyvyyttä ylläpidetään paikallisessa mediassa.
Toiminta
Seuran juniorit osallistuvat Suomen Palloliiton piirisarjoihin ja nappulaliigaan omissa
ikäluokissaan. Lisäksi juniorit osallistuvat turnauksiin eri puolella Suomea ja Ruotsia.
Osa joukkueista osallistuu myös piirin Futsal-sarjoihin.
Vuoden aikana on myös järjestetty paljon harjoituspelejä TP-47 sekä Meri-Lappi Unitedin kanssa.
Järjestämme edelleen vuoden 2018 kesäkauden aikana jalkapallokoulua tytöille ja pojille
ikäluokissa 2013-2014.
Naisissa jatketaan myös harrastejalkapallotoimintaa turnausten ja pelien muodossa. Uusia pelaajia
otetaan aktiivisesti mukaan kokoajan.
Osallistumme edelleen erilaisiin tapahtumiin, joissa pyrimme saamaan seuraan uusia juniori- ja
aikuispelaajia.
Seura ja joukkueet järjestävät harkintansa mukaan myös pieniä turnauksia paikkakunnalla.
Juniorit ja vanhemmat osallistuvat itse varainhankintaan esim. talkootyöllä ja esim vaatteiden
(GUTZ) myynnillä.
Seuran tavoitteena on yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa vaikuttaa edelleen Tornion
päättäjiin kenttä- ja harjoitusolosuhteiden parantamiseksi.
Pelikauden päättyessä järjestetään seuran yhteiset päättäjäiset.
Syksyllä 2016 liityimme Suomen Palloliiton laatujärjestelmään, joka tuo seuralle lisäedellytyksiä
laadukkaaseen ja järjestelmälliseen toimintaan.

Hallitus
Yleinen seuran vuosikokous päättää seuran hallituksen kokoonpanon.
Hallitukseen pyritään nimeämään mahdollisimman ammattitaitoisia seuratoimintaan ja taloutta
tuntevia henkilöitä.
Hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen pidetään mahdollisimman pian, jotta
asioiden kartoitus seuran tulevaisuuden kannalta voidaan arvioida heti. Sääntömääräinen
vuosikokous pidetään toukokuussa.
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.
Seuran hallitukseen pyritään saamaan edustaja jokaisesta joukkueesta, jotta tiedonkulkua ja
toimintaa voitaisiin entisestään tehostaa.
Pyrimme saamaan hallitukseen mukaan aktiivisia ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita
henkilöitä.
Talous
Seuran taloutta hoidetaan mm. sponsorointituloilla, jäsen- ja kannatusmaksuilla, eri järjestöjen
avustuksilla ja Tornion kaupungin avustuksilla.
Seuran varusteiden ja tekstiilien hankinta pyritään keskittämään ja seura-asusteet myös
yhdenmukaistamaan seuran eri joukkueissa.
Koulutus
Osallistutaan SPL.n järjestämiin valmentaja-, joukkuejohtaja- ja huoltajakoulutuksiin
Pohjois-Suomen alueella ja muuhun seuratoimintaan läheisesti liittyvään koulutustoimintaan
tarvittaessa.
Yhteistyö
Seura jatkaa aktiivista yhteistyötä Palloliiton ja sen Pohjois-Suomen piirin kanssa, osallistuen
seuratoiminnan kehittämisohjelmaan ja erilaisiin koulutustilaisuuksiin.
Osallistumme aktiivisesti juniori- ja naisjalkapalloilun kehittämiseen yhteistyössä Haaparanta Tornio alueen jalkapalloseurojen kanssa.
Tornion Jalkapalloklubi Ry jatkaa hyväksi koettua yhteistyötä myös paikallisten K-kauppiaiden
kanssa.
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