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VUOSIKERTOMUS 2019/2020 

 
YLEISTÄ 

Kausi 2019/2020 oli seuran 73. toimintakausi alkaen marraskuusta 2019 ja päättyen lokakuun loppuun 
2020. 

Keskeisiä asioita olivat mm. seuran tuoreen strategiapäivityksen mukaisen toiminnan käynnistäminen ja 
siihen liittyen eri toimintojen johdonmukainen tarkastelu ja kehittäminen, esimerkkinä Palloliiton tukeman 
talenttivalmennuksen käynnistäminen vuoden 2020 alusta. Vahvan leimansa toimintakauteen toi kuitenkin 
maailmanlaajuinen viruspandemia, joka kiusasi maaliskuun puolivälistä alkaen lähes kaikkea tekemistä. 
Seura jatkoi vaikeuksista huolimatta toimintaansa keskeytymättä ja uusia toimintamalleja haettiin muun 
muassa yksilö- ja pienryhmäharjoitteluun. Kesällä toiminta oli jo lähellä perustasoa, mutta syksyn tultua 
rajoitteet iskivät uudelleen. Pelipassimäärässä ei tapahtunut samanlaista notkahdusta kuin valtakunnan 
tasolla yleisesti, mikä selittynee onnistuneesta toiminnasta ilman katkoksia. 

Seuran talous oli toiminnallisista haasteista huolimatta koko toimintakauden tasapainossa ja maksuvalmius 
pysyi hyvänä. Tilannetta auttoivat jonkin verran myös Palloliitolta ja OKM:ltä saadut tuet. Tuloslaskelma 
näyttää ylijäämää koko seuran osalta 32 437,77 euroa ja ilman ikäluokkien osuutta ylijäämää 19 142,30 
euroa. Seuran pääomistuksessa olevista halliyhtiöistä Järvenpään Monitoimihalli Oy kärsi pandemiasta 
enemmän ja ilman pankin kanssa tehtyjä velkajärjestelyjä yhtiö ei olisi selviytynyt. Toinen pääomistuksessa 
oleva halli, Jampan jalkapallohalli saatiin toimintakauden loppuun mennessä velattomaksi. 

JÄSENISTÖ JA PELAAJAMÄÄRÄT 

Seuran jäseniä ovat olleet kaikki ikäluokkiin kirjatut viralliset toimihenkilöt (ikäluokkavastaavat, 
joukkueenjohtajat, taloudenhoitajat, valmentajat ja huoltajat) sekä kaikki pelipassin seuraan lunastaneet 
pelaajat. Seuran kokonaisjäsenmäärä oli reilut 1300 henkilöä. 
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VASTAANOTTOVAIHEEN TOIMINTA JA HARRASTETOIMINNOT 
 
Pelitoimintaa tukevaa ja seuran vetovoiman lisäämiseen tähtäävää harrastetoimintaa järjestettiin runsaasti 
sekä lapsille että aikuisille.  

Suunnitellut koulufutisturnaukset jouduttiin perumaan koronavirusepidemian vuoksi. 
Päiväkotifutistapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja sinne saatiin 12 kunnallista päiväkotia ja noin 
500 osallistujaa. Seuran toimintoja jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa koronavirusepidemian vuoksi ja 
lopputalven talviturnaukset jouduttiin perumaan. Uutena toimintona tuli mukaan JäkeFutis, joka on 
seuravetoista harrastetoimintaa. 

Toiminnot ja niiden osallistujamäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. 

toiminto  osallistuneita 2019/2020  

     
perhefutis   25 pelaajaa 
naperofutis   27 pelaajaa 
jalkapallokoulu   54 pelaajaa 
kesäleiri   62 pelaajaa 
Jäkefutis   18 pelaajaa 
kuntofutis, aikuiset   25 pelaajaa 
taitokilpailut   50 pelaajaa 
pelinohjaajakoulutus   34 pelinohjaajaa 
     
päiväkotifutis   12 päiväkotia 
talviturnaukset   120 joukkuetta 
eloturnaus   52 peliryhmää 
Opel-liiga   28 peliryhmää 

     
 
Lisäksi JäPS ohjasi ja järjesti kauden aikana kaupungin perhekerhotoimintaa sekä erityisesti 
maahanmuuttajille suunnattua Liiku4Fun-toimintaa.  

Lasten ikäluokkatoiminta 

Uusina ikäluokkina perustettiin T2012-2015 ja P2014. 

Ikäluokka pelaajamäärä kesäkuussa 2020 
  
E11 P2009 40 
E T2010 - 2011 19 
E10 P2010 55 
F9 P2011 53 
F T2012 - 2014 14 
F8 P2012 61 
F7 P2013 47 
F6 P2014 33 

 
Keski-Uudenmaan alueella pelattua Opel-liigaa järjestettiin yhdessä KP-75:n ja TuPS:n kanssa.  
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Liigan hallintovastuu oli keravalaisilla. Lasten vanhin ikäluokka (E11) osallistui soveltuvin osin myös piirin 
kilpailuihin. 

Taitokilpailut 

Seura järjesti taitokilpailut TP2012-2008 syntyneille pelaajille monitoimihallilla lauantaina 3.10.2020 sekä 
muutamalle osallistujalle sunnuntaina 4.10.2020. Taitokilpailuihin täytyi erikseen hakea osallistumislupa, 
jonka jälkeen Palloliitto järjesti koulutuksen kilpailun järjestäjille. Palloliitosta oli myös paikalla edustus 
seuraamassa kilpailua ja antamassa palautetta järjestelyistä. Poikkeuksena edellisiin vuosiin kilpailuihin 
osallistuttiin ilmoittautumalla ja maksamalla osallistumismaksu. Kisoihin osallistui yhteensä 50 pelaajaa, 
joista 42 oli seuran omia ja loput kahdeksan seuran ulkopuolisia pelaajia. P2006 kilpajoukkueen pojat olivat 
rasteilla toimitsijoina ja ikäluokan vanhemmat vastasivat paikan päällä olleesta buffasta. 
Kokonaisuudessaan kilpailut olivat onnistunut suoritus, josta saatiin kiitettävää palautetta niin seuralta kuin 
seuran ulkopuoliselta osallistujilta.  

KILPAILUT JA OLOSUHTEET 

Nuorten ikäluokkatoiminta 

Nuorten jalkapallosarjoihin osallistuttiin aktiivisesti, mutta pandemia rajoitti kotimaista turnauspelaamista 
ja esti kokonaan kansainvälisen toiminnan. JäPSillä oli edustus kaikissa tyttö- ja poikaikäluokissa D-B.  

Menestystä tuli B-pojissa, joka nousi kauden jälkeen Ykköseen ja tyttöjen 07-ikäluokassa, jossa joukkue 
voitti Helsinki Cupin. Useita seuran pelaajia valittiin lisäksi Palloliiton aluejoukkueleireille, eniten P06-
ikäluokassa.  

ikäluokka pelaajamäärä kesäkuussa 2020 ylin sarjataso  sijoitus kauden jälkeen 

  
  

TB T2002-2006 26 Kakkonen 9. 
PB1 P2003-2004 29 Kakkonen 2. (nousu ykköseen) 
PB2 P2003-2004 21 Kolmonen 9. 
C15 P2005 46 Kakkonen 9. 
C14 T2006 15 Kolmonen 6. 
C14 P2006 16 ELL 10. 
D13 P2006/2007 41 Kakkonen 12. 
TD13 T2007 28 Ykkönen 5. 
D12 P2008 53 Kakkonen 3. 
TD12 T2008 35 Ykkönen 11. 

 

Aikuisten pelitoiminta 

Aikuisten pelitoimintaan osallistuttiin kaikkiaan kuudella joukkueella. Naisten edustusjoukkue pelasi 
Kolmosta jääden niukasti noususta takaisin Kakkoseen ja reservijoukkue Nelosta, voittaen sarjansa. Lisäksi 
JäPSin NicePower -joukkue osallistui 7v7 harrastesarjaan. Miesten edustusjoukkue pelasi Kakkosta ja 
sijoittui neljänneksi. Reservijoukkue JäPS47 putosi Kolmosesta ja miesten kolmosjoukkue, U23 nousi 
takaisin Viitoseen. Merkittävää on, että seuran kaikki aikuistoiminta perustuu erittäin vahvasti 
paikallisuuteen eli seuran omaan pelaajatuotantoon myös edustusjoukkuetasolla. 
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Soveltava jalkapallo 

Oman lisänsä seuran toimintaan tuo myös pelitoimintaan osallistuva soveltavan jalkapallon joukkue Vapari. 
Joukkue harjoittelee säännöllisesti Jampan jalkapallohallissa ja on menestynyt myös kilpailullisesti. 
Pandemia rajoitti toimintakaudella eniten soveltavan jalkapallon harjoittelua ja pelaamista.  

E-urheilu 

Pandemian aiheuttamat rajoitukset antoivat lisäpotkun seuran strategiassa mainitun e-urheilun 
käynnistämiseen. Vetovastuun otti seuran miesten edustusjoukkue, joka ideoi siirtyneen kauden 
avausottelunsa tilalle huhtikuussa Järvenpää-taloon kaupungin avustuksella e-ottelun Lahden Reipasta 
vastaan. Tapahtuma lähetettiin netin kautta yleisölle ja katsojamäärä ylitti kaikki odotukset.  

Olosuhdetyö 

Seuran harjoitusolosuhteet olivat erinomaiset pitkälle omien halliolosuhteiden takia. Taloudellisesti 
harjoittelu hallissa on raskasta, mutta toisaalta laadukkaat talviolosuhteet ovat vetovoimatekijä ja luovat 
perustaa pelaajakehitykselle. Jalkapallon kilpailuolosuhteet olivat sitä vastoin edelleen ala-arvoiset 
varsinkin edustusjoukkuetasolla. Järvenpään keskusurheilukentän alueen muutosten suunnittelutyöhön 
osallistuttiin aktiivisesti ja jonkinlaiseen yhteiseen hyväksyttävissä olevaan näkemykseen päästiin 
alkuvuonna 2020, jolloin myös kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyi alueen yleissuunnitelman.  

KOULUTUS JA VALMENNUS 

Valmentajakoulutus 

Valmennuksen linjoista ja koordinoinnista vastaavat valmentajat saivat kansainvälistä jatkokoulutusta 
seuraavasti: 

henkilö kurssi ajankohta paikka 

    
Osku Partonen WFA ProCourse (Level 3) siirretty vuoteen 2021 8.-12.6.2020, Madrid Espanja 
Samuel Ruohonen WFA Football Periodisation Mentorship (Level 1) 25.-29.5.2019 Lontoo Englanti 
Tuure Nummi UEFA C+ 2020-21 Eerikkilä 

 
Palloliiton valmennuskoulutus uudistui merkittävästi alkupään koulutusten osalta. JäPSistä 
Futisvalmentajan starttikurssille ja ikävaihekoulutukseen osallistui 20 valmentajaa, minkä lisäksi koulutettiin 
lähes saman verran koulutusyhteisön muiden seurojen valmentajia. 

Seuran sisäiseen valmentajakoulutukseen panostettiin vahvasti ja valmentajakoulutuksia pidettiin 
pelitoimintaan osallistuvien joukkueiden valmentajille. Kouluttajina toimivat Osku Partonen ja Tuure 
Nummi. 

Koulutettuja valmentajia oli joukkueissa suhteellisen hyvin, mutta määrä ei ole riittävä valmennuksen 
laadun pitämiseen tavoitetasolla. 

valmentajatasot  määrä  valmentajatasot  määrä 

       

UEFA A  2  UEFA C  6 
UEFA B  10  Startti ja ikävaihe  20 
       

    yhteensä  38 
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Oppilaitosvalmennus, talenttivalmennus 

JäPS järjesti talvikaudella aamuvalmennusta kolmesti viikossa Järvenpään lukion oppilaille. Valmentajina 
toimivat Osku Partonen ja Tuure Nummi.  

Palloliitto myönsi heinäkuussa 2019 JäPSille talenttivalmentajatuen vuosille 2020–2021 15–19-vuotiaiden 
poikien kehittämiseen. Valmennus alkoi tammikuussa 2020 ja valmentajana toimii Teimuraz Apriamashvili.   

Toimihenkilökoulutus 

Seuran hallintopäällikkö koulutti Ikäluokkien toimihenkilöitä pitkin toimikautta tehtävissään. 
Joukkueenjohtajakoulutuksia järjestettiin laajempana kolmesti, samoin kuin taloudenhoitajakoulutuksia. 
Lisäksi pidettiin täsmäkoulutuksia uusille toimihenkilöille käytännön toimiin ja ohjelmiin liittyen. 
Koulutettuja joukkuetoimihenkilöitä oli yhteensä noin 50.  

Pelinohjaajakoulutus  

Pelinohjaajia koulutettiin heinäkuussa noin 40. Kouluttajana toimi Keski-Uudenmaan 
jalkapalloerotuomarikerhon kouluttaja. Pelinohjaajia oli seuran käytettävissä kaikkiaan noin 60 ja he 
toimivat tuomareina Opel-liigan otteluissa sekä seuran turnauksissa ja harjoitusotteluissa.  

Seurayhteistyö 

JäPSillä oli sopimuksiin kirjattua valmennus- ja koulutusyhteistyötä FC Lahden sekä FC Kapinan (Mäntsälä) 
kanssa. Lahti-yhteistyö sivusi myös pelaajakehitystä FC Lahti United-yhteisön nimissä. 

Muiden seurojen kanssa verkottumista tapahtui mm. erilaisissa Palloliiton foorumeissa (puheenjohtajat, 
valmennuspäälliköt, toiminnanjohtajat). Porvoossa tammi-helmikuun vaihteessa järjestetty Seurojen ääni -
seminaari antoi jälleen perspektiiviä omaan tekemiseen.  

Kasvattajarahat 

Seura on saanut Palloliiton kautta kasvattajarahaa seuraavista pelaajista: 

- Tino Palmasto 
- Aino Martikainen 
- Rosa Wikström 
- Topi Valtonen 
- Santeri Hostikka 

TOIMISTO JA HALLINTO 

Toimitilat 

Seuran toimisto sijaitsi Koivusaaren hallikampuksella osoitteessa Vanerikuja 3. Halliyhtiö hankki toimiston 
viereen lämpimän konttirakennuksen, jota voitiin hyödyntää sekä hallin omissa turnauksissa että 
joukkueiden kokoustilana.  

Henkilöstö 

Seuran palveluksessa oli seitsemän toimihenkilöä erilaisin sopimuksin: 

- hallintopäällikkö Marjo Hellberg, kokoaikainen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
- valmennuspäällikkö Osku Partonen, kokoaikainen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
- junioripäällikkö Tuure Nummi, kokoaikainen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
- toiminnanjohtaja Jari Kurittu, osa-aikainen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
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- seuratyöntekijä Samuli Kukkonen, osa- ja määräaikainen oppisopimuskoulutettava 6.5.2019 alkaen 
- talenttivalmentaja Teimuraz Apriamashvili määräaikaisella työsopimuksella 1.1.2020 alkaen 
- naisten ja tyttöjen valmennuspäällikkö Terhi Uusi-Luomalahti, oto, ostopalveluna 
- palkanlaskija Maria Valtonen, oto, ostopalveluna 

Seuran taloushallinto hankittiin ostopalveluna tilitoimisto Rantalainen Oy:ltä. 

Luottamushenkilöstö ja kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2020 ja sääntömääräinen syyskokous 20.10.2020. 

Johtokunta kokoontui 12 kertaa, joista kaksi kokousta pidettiin sähköpostikokouksina. Osallistuminen 
kokouksiin oli mahdollista myös teams-yhteydellä kokoontumisrajoitteiden takia. Johtokuntaan kuuluivat: 

Vesa Takko  puheenjohtaja 12/12 kokousta 
Kai Kuoppamäki varapuheenjohtaja 10/12 kokousta 
Marko Haikonen jäsen 11/12 kokousta 
Hanna Koskinen jäsen 12/12 kokousta 
Osku Kuutamo jäsen 12/12 kokousta 
Samuel Ruohonen jäsen 11/12 kokousta 
Kalle Vuorela  jäsen 8/12 kokousta 
 
Johtokunnan sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Jari Kurittu ja esittelijöinä päätoiminen henkilöstö tarpeen 
mukaan. 
 
Johtokunnan alaisuudessa toimi viisi jaostoa (talous, tyttö- ja naisfutis-, olosuhde, pelaajakehitys, viestintä 
ja markkinointi), jotka kokoontuivat satunnaisesti. 
 
Jari Kurittu (varalla Vesa Takko) edusti seuraa Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin hallituksessa piirin 
lakkauttamiseen saakka.  
Vesa Takko edusti seuraa Palloliiton eteläisen alueen alueparlamentissa. 
Jari Kurittu (varalla Vesa Takko) edusti seuraa Palloliiton seuraparlamentissa. 
Jari Kurittu edusti seuraa Palloliiton eteläisen alueen seurapalvelujen kehitysryhmässä. 
Marjo Hellberg, Vesa Takko ja Jari Kurittu osallistuivat Palloliiton Seurojen ääni-seminaariin. 
 
Ikäluokkien hallinto 
 
Ikäluokkien toiminnasta huolehti laaja joukko vapaaehtoisia seuratoimijoita. Toimijaluettelo löytyy 
liitteestä.  
 
Viestintä 

Seuran viestivälineinä olivat käytössä nettisivut, facebook ja joukkueiden omat kanavat. Nettisivujen 
ulkoasua päivitettiin, luotiin sivuille uusi JäPS-TV ja facebookia aktivoitiin somekanavana. Joukkueilla oli 
lisäksi omia twitter- ja instagram-tilejä. 

Omistukset  

Seura on pääomistajana kahdessa osakeyhtiössä, Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohallissa (sijoitettu pääoma 
59000 euroa, omistusosuus 80 %) ja Järvenpään Monitoimihalli Oy:ssä (sijoitettu pääoma 50000 euroa, 
omistusosuus 71,42 %). 

 


