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1. YLEISTÄ 

Riihimäen Palloseura on perustettu vuonna 1928 ja on yksi Suomen vanhimmista 

jalkapalloseuroista. Vuonna 2021 jäsenmäärä on ollut noin 630 henkilöä. Jäsenmäärällä 

mitattuna RiPS on yksi suurimmista riihimäkeläisistä urheiluseuroista. 

Riihimäen Palloseura pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laadukkaat olosuhteet jalkapallon 

harrastamiseen yhteistyössä Riihimäen kaupungin ja muiden liikuntapaikkatoimijoiden kanssa. 

Seuran tavoitteena on edelleen kasvattaa junioripohjaa ja kehittää pelaajia systemaattisesti 

ikäluokasta toiseen siten, että edustusjoukkueiden urheilullinen menestys lepäisi omien 

riihimäkeläisten pelaajien harteilla. 

Tavoitteena on myös toimia laadukkaana kasvattajaseurana, joka tarjoaa mahdollisuudet 

jalkapallon harrastamiseen eri tasoilla kaikissa ikäryhmissä pelaajan omien edellytysten ja 

halujen mukaan.  

Yhteistyömahdollisuuksia muiden Riihimäen alueiden urheiluseurojen kanssa pyritään 

kehittämään siten, että kilpailuasetelmaa syntyisi mahdollisimman vähän eri lajien välillä. 

Yhteistyössä muiden seurojen kanssa vaikutetaan kaupunkiin ja pyritään mahdollistamaan 

toisen asteen opiskelijoille aamuharjoittelumahdollisuus. 

Riihimäen Palloseuran tärkein tehtävä on edelleen junioritoiminta ja sen kehittäminen 

suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Seura toivottaakin tyttö- ja poikajuniorit tervetulleeksi 

jalkapalloharrastuksen pariin innostavien ja osaavien valmentajien valmennukseen. Toivomme 

myös seurana, että saisimme lisää vanhempia sekä muita vapaaehtoisia toimimaan 

riihimäkeläisen jalkapallon parissa. Aiempaa kokemusta ei tarvita, jokaiselle vapaaehtoiselle 

löytyy omanlainen tapa olla mukana lajin parissa sekä seuratoiminnan kehittämisessä. 
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STRATEGIA 2022 – 2025  

• VISIO  

Riihimäen Palloseura on alueen merkittävin liikuttaja.  

- Alue: Riihimäki ja lähialueet (Loppi, Hausjärvi, Janakkala) 

- Merkittävin: Suurin, vetovoimaisin (jäsenmäärän pito) ja alueellisesti tunnetuin urheiluseura 

- Liikuttaja: Laadukasta urheilullista toimintaa jokaisen oman osaamistason huomioiden. 
 

• ARVOT 

Yhteisöllisyys 

- Toimimme yhdessä toisiamme huomioiden, kannustaen ja kunnioittaen. Me olemme RiPS – 

kaikkien yhteinen seura. 

Urheilullisuus 

- Mahdollistamme ja tuemme kehittymistä kohti urheilullista elämäntapaa niin yksilö- kuin 

joukkuetasolla. Toimintamme seurana on suunnitelmallista, opimme ja kehitymme yhdessä 

määrätietoisesti. 

Tasapuolisuus 

- Toimintamme on läpinäkyvää ja perusteltua. Vaalimme tasa-arvoisuutta ja rehellisyyttä niin 

yksilöinä, kuin yhteisönä. Jokainen seuran jäsen on yhtä tärkeä ja tasa-arvoinen. 

• TOIMINTA AJATUS:  

Riihimäen Palloseura mahdollistaa toiminnallisesti laadukkaan urheilullisen ja tavoitteellisen 

jalkapallon harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille osaamistasot huomioiden. 
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• STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 

o Hallinnon kehittäminen 
▪ Roolien selkeyttäminen ja joukkueiden hallinnon kehittäminen 
▪ Koko seuran hallinnon kehittäminen 
▪ Laatutoiminnon kehitys 

o Vakaa ja ennustettava talous 
▪ Seuran talouden turvaaminen 
▪ Tunnettuuden tehostaminen 

o Yhteisöllisen urheilullisuuden kehittäminen 
▪ Selkeä valmennuslinjaus 
▪ Pelaajakehitys (esim. taitokisat) 
▪ Olosuhteet 
▪ Oppilaitosyhteistyö 
▪ Seurayhteistyö lähikuntien kanssa 

 

2. SEURAN ORGANISAATIO: 

Seuran toimintaa johtaa seuran syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu noin 

kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Hallituksen jäsenille on määritelty omat vastuualueet 

ja hallitus käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita apunaan asioiden valmistelussa. 

Osa-aikaisesti työskentelevä seurasihteeri hoitaa laskutusta, kirjanpidon esitöitä sekä erilaisia 

viestinnällisiä ja jalkapallon kilpailutoimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Seuralla on 

valmennuspäällikkö, joka vastaa nuorimman ikäluokan valmennuksesta sekä U7-U18 (U7-U13 

kun seura saa toisen valmennuspäällikön) joukkueiden valmennuksen kehittämisestä 

vapaaehtoisvalmentajien tukena. Toinen valmennuspäällikkö on palkkauslistalla ja tulee 

toimimaan tällöin U14 ja tätä vanhempien joukkueiden valmennusta tukevana sekä toimii osa-

aikaisesti seuran B/A juniorijoukkueen sekä miesten edustusjoukkueen valmentajana. 

Valmennuspäälliköt kehittävät RiPS:n valmennuslinjaa ja järjestävät monipuolisia 

valmennuskoulutuksia. Lisäksi seuralle ollaan hankkimassa toiminnanjohtaja, joka vastaa koko 

seuran operatiivisesta toiminnasta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. 

Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Riihimäen Palloseuran kotisivuilta 

www.riihimaenpalloseura.fi 

 

http://www.riihimaenpalloseura.fi/
http://www.riihimaenpalloseura.fi/


TOIMINTASUUNNITELMA 2022                                            
 

 

3. JOUKKUE- JA PELITOIMINTA 

3.1. JUNIORITOIMINTA 

Riihimäen Palloseuralle laadukas ja motivoiva junioritoiminta on keskeinen asia, johon 

koko seuran toiminta-ajatus pohjautuu. Hyvin hoidetulla, organisoidulla ja laadukkaalla 

juniorityöllä lisätään kiinnostusta jalkapallon harrastamiseen ja rakennetaan 

tulevaisuuden pelaajapolkuja ikäluokasta toiseen aina edustusjoukkueeseen asti.  

Toiminta toteutetaan ikäkausijoukkueissa seuraavissa joukkueissa: 

- RiPS 2016 (perustetaan keväällä 2022) 
- RiPS 2015 
- RiPS 2014 
- RiPS 2013 
- RiPS 2012 
- RiPS P2011 
- RiPS P2010 
- RiPS T2009-10 
- RiPS P2009  
- RiPS P2007-08 
- RiPS T2007-08 
- RiPS T2005-06 
- RiPS P2004-06 
 

Joukkueet ovat suunnitelleet oman toimintansa seuran ohjeistuksen mukaisesti. 

Joukkueen toimintasuunnitelmassa kuvataan mm. joukkue, organisaatio, harjoitus- ja 

pelitoiminta sekä pelaajien yhdessä laatimat säännöt.  

Harjoittelu perustuu seuran valmennuspäälliköiden luomaan valmennuslinjaan, jonka 

pohjalta joukkueen vastuuvalmentaja luo joukkuekohtaisen kausisuunnitelman yhdessä 

muiden valmentajien kassa. Lisätietoa joukkuekohtaisesta toiminnasta saa kunkin 

joukkueen joukkueenjohtajalta. 

Nuoremmille (3–5-vuotiaat) seura järjestää Perhefutista Suomen Palloliiton tuella. 

Perhefutiksen tarkoituksena on leikinomaisten harjoitusten kautta tutustua lajiin ja 

yleiseen liikunnalliseen harrastustoimintaan yhdessä vanhemman kanssa. 

Perhefutikseen RIPS pyrkii rekrytoimaan uusia vapaaehtoisia vetäjiä.  
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3.2. EDUSTUSTOIMINTA 

Riihimäen Palloseurassa on edustusjoukkueet miehissä. Miesten edustusjoukkue pelaa 

kaudella 2022 Eteläisen alueen Kolmosessa ja 2-joukkue pelaa Vitosessa. 

Tavoitteena molemmilla edustusjoukkueilla on sarjapaikan säilyttäminen ja pelin jatkuva 

laadullinen kehittäminen. Tavoitteena on säilyttää molemmissa joukkueissa 

mahdollisimman korkea omavaraisuusaste omia entisiä junioreita peluuttaen. 

Kaikkien edustusjoukkueiden itsenäistä toimintaa tuetaan, kehitetään ja vahvistetaan 

(varainhankinta, valmennus ja hallinto). Varainhankinnan puitteissa tavoitteena on 

löytää 1–3 pääsponsoria, joiden kanssa voidaan kehittää toimintaa yhteistyössä 

pitkäjänteisesti. Sponsoritarjonnan osalta on tavoitteena rakentaa kumppanipaketteja, 

jossa yhdistyvät perinteinen mainonta ja peli- ja koulutustapahtumat. 

3.3. KEVARITOIMINTA 

Riihimäen Palloseura liikuttaa myös erityisryhmiä. Kevareilla alkaa 12. toimintakausi. 

Toiminnassa on mukana 14–18 pelaajaa ikähaarukalla 12–67-vuotiaat. Joukkue treenaa 

kerran viikossa ja osallistuu kauden 2022 aikana turnausmuotoisiin tapahtumiin. Kevarit 

osallistuvat talkooapuna miesten edustusjoukkueen toimintaan kotipelissä (peliohjelmien 

jako, pallopoikina/-tyttöinä toimiminen sekä jälkisiivous). 

3.4. KÄVELYFUTIS 

Kävelyfutis on jalkapallon pohjalta kehitelty laji, jonka keskiössä ovat matala 

aloituskynnys ja saavutettavuus. RIPS käynnistää yhdessä paikallisten 

eläkeläisjärjestöjen kanssa kävelyfutisryhmän. Kävelyfutiksella yritämme tavoittaa 

jalkapallon jo lopettaneita aktiivisia pelaajia ja uusia jalkapallon harrastajia.   
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4. KOULUTUS 

Riihimäen Palloseura panostaa entistä enemmän vuonna 2022 valmentajien ja joukkueiden 

toimihenkilöiden koulutukseen (joukkueenjohtajat, huoltajat). 

Valmennuspäälliköt järjestävät sisäisiä valmennuskoulutuksia eri teemoista seuran 

vapaaehtoisille valmentajille. Seuran valmennuskoordinaattorit jatkavat vuonna 2020 aloitetun 

harjoitepankin kehittämistä. RiPS:n valmennuslinjan ja siitä johdetun opetussuunnitelman 

jalkautusta eri joukkueiden toimintaan jatketaan. Valmennuskoulutuksessa yhteistyötä tehdään 

FC Lahden kanssa vuonna 2019 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Pelinohjaajien koulutusta ja rekrytointia jatketaan yhteistyössä Riihimäen Erotuomarikerho ry:n 

kanssa siten, että vanhemmista tyttö- ja poikaikäluokista saadaan tarvittavat pelinohjaajat 

sarjapeleihin, Nappulaliigaan ja syksyn päätösturnaukseen.  

 

5. TALOUS JA HALLINTO 

Riihimäen Palloseuran taloutta seurataan jatkuvasti hallituksen toimesta. Hallitus on laatinut 

budjetin kaudelle 2022. Talouden seurannalla varmistetaan se, että talous pysyy tasapainossa 

ja seura pystyy vastaamaan sille asetetuista velvoitteistaan. Seurasihteeri raportoi talouden 

kehityksestä hallitukselle kuukausittain. Joukkueenjohtajat saavat seurasihteeriltä oman 

joukkueen tuloslaskelmat säännöllisesti ja näin mahdollistetaan ajantasainen talousseuranta 

myös joukkuetasolla.  

 

Seuran tilin käyttöoikeudet ovat varapuheenjohtajalla ja seurasihteerillä sekä hallituksen 

erikseen määrittelemillä henkilöillä.  

Riihimäen Palloseuran kirjanpitopalvelut hankitaan ostopalveluna tilitoimistolta. Tällä 

varmistetaan kirjanpidon oikeellisuus ja riittävien raporttien saanti päätöksenteon tueksi. 

Seuran keskitetty varainhankinta koostuu kausimaksuista, kaupungin ja muiden 

yhteistyötahojen avustuksista sekä ulkopuolisten yritysten/yhteisöjen kohdistamasta 

sponsorituesta. 
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Keskitetyllä varainhankinnalla ja kuukausittain pelaajilta kerättävillä maksuilla katetaan 

palkatun henkilöstön palkkakulut, kirjanpito, tilavuokrat, myClub-jäsenhallintaohjelmisto, kenttä- 

ja salimaksut, materiaalit, palkat, tilintarkastus, valmennus, pelipassi, vakuutus, sarjapelit, 

erotuomarikulut, turnaukset, matkakulut ja varusteet sekä muut mahdolliset kulut. 

Joukkueet vastaavat omien budjettiensa laadinnasta ja toimittavat ne hallitukselle.  

Joukkueet voivat hakea ja saada tukea toimintaansa omilta yhteistyökumppaneiltaan. 

Sponsorisopimuksista tulee kuitenkin informoida seuran seuratyöntekijää. 

Jokaisella joukkueella tulee olla tarvittavat toimihenkilöt nimettynä. Vähimmäisvaatimuksena 

on, että joukkueella on joukkueenjohtaja ja huoltaja nimettynä toiminnan käynnistyessä. Mikäli 

henkilövaihdoksia joukkueessa tapahtuu, tulee uudet henkilöt rekrytoida mahdollisimman pian. 

Juniorijoukkueiden osalta tulee nämä käsitellä vanhempainpalaverissa, jotta toiminta ja 

valinnat ovat avoimia. Tehtäviin nimettyjä seura tukee koulutuksin ja tarvittaessa tuutoreiden 

kautta. 

6. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 

Seuran pääasiallinen viestintäkanava ulospäin on RiPS kotisivut (www.riihimaenpalloseura.fi). 

Seuran kotisivut uudistettiin vuoden 2021 ja sivujen kehitystyö jatkuu aina 2022 aikana. 

Riihimäen Palloseuran Facebook-sivustolle päivitetään ajankohtaisia tietoja myös joukkueiden 

toimesta, lisäksi sen kautta jaetaan tietoa tulossa olevista tapahtumista. 

Joukkueiden toimihenkilöiden ja Seuran välisessä tiedottamisessa käytetään myClub-

tiedotuskanavaa. 

Seuran jokaisella joukkueella on käytössään myClub-jäsenpalvelu. 

Seuralla on kausijulkaisu Ripsiläinen. 
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7. OLOSUHTEET 

Riihimäen Palloseuralla on käytettävissä seuraavat harjoituspaikat: 

Riihimäen kaupunki, Liikuntapaikat: 

• Keskuskenttä, Tekonurmi ja Pallokenttä (11v11) 

• Ravirata, useita erikokoisia kenttiä (5v5 → 11v11) 

• Koulujen liikuntasalit 

Kaupungin hallinnassa olevat liikuntapaikat haetaan Palloseuran käyttöön vuosittain seuran 

toimesta, myönnetyt käyttövuorot jaetaan seuran olosuhdevastaavan toimesta joukkueiden 

esittämien tarpeiden mukaisesti. 

Käyttömaksut kaupunki vahvistaa vuosittain ja ne julkaistaan kaupungin nettisivuilla. 

Areena: 

Areenan vuorot jaetaan seuran ja halliyhtiön edustajan yhteistyönä seuran joukkueiden 

esittämien tarpeiden perusteella.  

Halliyhtiö vahvistaa käyttömaksut vuosittain. Hallin käyttömaksut kerätään käyttäjiltä eli 

joukkueiden pelaajilta. Seura ei saa näihin erillistä tukea ulkopuolisilta tahoilta (kaupunki, 

sponsorit). 

Seura pitää jatkuvaa yhteyttä eri suorituspaikkoja hallinnoiviin tahoihin niiden edelleen 

kehittämiseksi. 

Kesäkaudella harjoittelumahdollisuudet ovat hyvät, talvikaudella haasteita aiheuttaa 

Tekonurmen käyttö luistelukenttänä ja tämän seurauksena kaikkien joukkueiden harjoittelun 

keskittyminen samanaikaisesti Areenalle. 
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8. TAPAHTUMAT: 

• Nappulaliiga 2022 

• Syksyllä 2022 järjestetään seuran päätöstilaisuus, jossa palkitaan ansioituneita 

vapaaehtoisia ja pelaajia. 

• Seurapäivät 1-2 kertaa vuodessa 

• Seuran järjestämä turnaus kesällä 2022 

• Joulukonsertti 2022 
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