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Visio

JäPS on
ainutlaatuinen

jalkapalloyhteisö

Elämyksiä ja onnistumisia
laadukkaassa seurassa!
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VISIO JäPS on ainutlaatuinen jalkapalloyhteisö

TOIMINTA-AJATUS Elämyksiä ja onnistumisia laadukkaassa jalkapalloyhteisössä

OSASTRATEGIAT Jäsenhankinta Kilpailu ja valmennus Harraste Uudet avaukset

Talous
• Jäsenmäärätavoite vuoteen

2025 on 1947 jäsentä
• Jäsenryhmien erillistavoitteet

määrinä
• JäPSistä luodaan alueen

vahvin urheilubrändi
• JäPSin merkitys alueellisena

toimijana

• Oman juniorikasvatuksen
tulokset määrittävät pääosin
kilpailullisen menestyksen
omalla edustustasolla

• Tavoitteiden määrittely yli- ja
alle 12-vuotiaille pelaajille

• Edustusjoukkueiden
tavoitteet

• Valmennuksen tavoitteet,
määrä ja laatu

• Pelaajien urheilullinen
elämäntapa ja henkiset
valmiudet

• Taustatoimijoiden osaaminen
ja sitoutuminen

• Kustannusten vakiointi

• Harrastetoiminnon
organisointi (JäkeFutis)

• Paikallisen väestön
liikuttaminen
mahdollisimman laajasti

• Harrastajamäärän
kasvattaminen kaikissa
ikäryhmissä

• Mukaan saatujen pitäminen
mukana toiminnassa (pelaajat
sekä muut toimijat)

• Taustatoimijoiden riittävä
määrä, innostavuus

• e Sport / Liiketoimintamallin
selvitys ja sen mukaiset
jatkotoimenpiteet

Organisaatio

Olosuhteet

Viestintä

ARVOT Reiluus, yhteisöllisyys, iloisuus, urheilullisuus, ennakkoluulottomuus
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Uudet avaukset
E-sport ym. uudet alueet

Jäsen- & pelaajahankinta

Harraste
JäkeFutis

Juniorit, kerhotoiminta
Aikuiset

Kilpatoiminta
Alle 12v
Yli 12v

Edustus-joukkueet

JäPS-yhteisön
kasvattaminen

Visio: Ainutlaatuisuus! JäPS on ainutlaatuinen jalkapalloyhteisö.
Tavoite: Jäsenmäärä vuonna 2025: 1947 jäsentä.
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Toiminta-ajatus

Elämyksiä ja onnistumisia laadukkaassa jalkapalloyhteisössä!

Järvenpään Palloseura on kaikkien jalkapallosta kiinnostuneiden ja
innostuneiden seura.

Visiomme mukaisesti haluamme kehittyä ainutlaatuiseksi yhteisöksi,
jossa jokaisella mukana olevalla on mahdollisuus kokea elämyksiä ja
onnistumisia niin pitkälle kuin omat kyvyt ja innostus riittävät.
Haluamme tarjota kaikille yhteisön jäsenille mahdollisuuden nauttia
jalkapallosta, niin pelaajille, toimijoille kuin kannattajille sekä
yhteistyökumppaneille.
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01

02

03

04

05

Reiluus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja reilusti

sekä kunnioitamme peliä ja kaikkia sen

parissa olevia toimijoita

Yhteisöllisyys

Olemme yhtä jalkapalloperhettä, olemme ylpeitä

seurastamme ja kotiseudustamme.

Iloisuus

Nautimme jalkapallosta ja toiminnastamme hymy

huulilla, tosissaan, mutta ei totisina.

Urheilullisuus

Toimimme tavoitteellisesti huomioiden yksilöiden

kehittymisen, harjoittelemme monipuolisesti ja

kannustamme urheilullisiin elämäntapoihin.

Ennakkoluulottomuus

Olemme innovatiivisia, uskallamme tarttua

uuteen ja haastaa vanhat toimintatavat.
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• tuo lisää tuloja
• vaatii panostuksia

Talous

• lisää toimihenkilöiden määrää ja osaamista
• palkattujen resurssit ja toimenkuvat

Organisaatio

• Jäsenmäärätavoite vuoteen 2025
on 1947 jäsentä

• Jäsenryhmien erillistavoitteet
asetetaan määrinä

• JäPSistä luodaan alueen vahvin
urheilubrändi

• JäPSin merkitys alueellisena
toimijana

Viestintä
• haaste mitä ja miten viestitään
• yhteisesti sovitut kanavat ja roolit

(viestintäsuunnitelma)

• kasvua kaikissa kohderyhmissä ja ikäryhmissä
• priorisointi aktiivisiin

Jäsenhankinnan keinot ja toimenpiteet

• takaa korkean käyttöasteen
• päiväaikojen hyödyntäminen

Olosuhteet
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• realistinen kustannustaso
• stipendirahasto

Talous

• lisää toimihenkilöiden määrää ja osaamista
• palkattujen resurssit ja toimenkuvat

Organisaatio

• Oman juniorikasvatuksen tulokset
määrittävät pääosin kilpailullisen
menestyksen omalla
edustustasolla

• Tavoitteiden määrittely yli- ja alle
12-vuotiaille pelaajille

• Edustusjoukkueiden tavoitteet
• Valmennuksen tavoitteet, määrä

ja laatu
• Pelaajien urheilullinen

elämäntapa ja henkiset valmiudet
• Taustatoimijoiden osaaminen ja

sitoutuminen
• Kustannusten vakiointi

Viestintä
• kilpailullinen menestys lisää kiinnostusta jäsenyyteen
• valmennuksen laatu lisää kiinnostusta jäsenyyteen
• scouttaus ja jatkuvat avoimet harjoitukset

• ainutlaatuisuuden hakeminen
• kansainvälisyys
• sitouttaminen ja sitoutuminen seuraan
• kyky- ja talenttivalmennus
• kustannusten vakiointi valmennuksen ja olosuhteiden osalta

Jäsenhankinnan keinot ja toimenpiteet

• Suomen parhaat
harjoitusolosuhteet

• kilpailuolosuhteet iso haaste

Olosuhteet
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• hintojen kohtuullisuus ja vakaus

Talous

• seuravetoisuus

Organisaatio

• Paikallisen väestön liikuttaminen
mahdollisimman laajasti

• Harrastajamäärän kasvattaminen
kaikissa ikäryhmissä

• Mukaan saatujen pitäminen
mukana toiminnassa (pelaajat
sekä muut toimijat)

• Taustatoimijoiden riittävä määrä,
innostavuus

Viestintä
• ”tunne kohderyhmäsi”

• valmennuslinja ajan tasalla

Jäsenhankinnan keinot ja toimenpiteet

• prime-time ajat myös harrastajien
käytössä

Olosuhteet
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Talous

Organisaatio

• e Sport / liiketoimintamallin
selvitys ja sen mukaiset
jatkotoimenpiteet

Viestintä

• kumppanuuksien löytäminen

Jäsenhankinnan keinot ja toimenpiteet

Olosuhteet
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Kaikki joukkueet tärkeitä

Seurayhteistyö

Kansainvälisyys ja kansainväliset yhteydet

JäPS on alueen veturi

Uudet avaukset

”Omat” halliyhtiöt

Säännöllinen yhteydenpito kaupungin kanssa

Logistiikka

Vakaa ja terve talous

Vahva yhteisöllisyys

JäPS-perheen kasvattaminen

Viestintä ja vaikuttaminen organisoitua

JäPS-brändi

Proaktiivisuus

Digitalisaatio

Laadukas valmennus

Valmennuslinja ja pelitapa

Toimintojen systemaattisuus ja
johdonmukaisuus
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Tuloskortti: jäsenhankinta
Toiminta Kohde/toimenpide Määrätavoite Laatutavoite Vaatimukset Vastuu

Jäsenmäärän lisääminen

Selvitetään
kasvupotentiaalit eri
ryhmissä:
• Pelaajat
• Toimihenkilöt
• Kannattajat
• Yhteistyökumppanit

Suhdeluvut asukasmäärään

Organisaatio:
Talous:
Viestintä: ulkoisen viestinnän lisääminen,
sidosryhmätyö
Olosuhteet:

JK

Jäsenmäärän lisääminen Sisäänheittotuotteet ja
hintajoustot (JäkeFutis) Pelaajamäärät Viihtyvyys lisää vetovoimaa

Organisaatio: vahvistettava määrällisesti
Talous:
Viestintä: ulkoisen viestinnän lisääminen
Olosuhteet: kehittäminen olennainen asia

JK / OP

Seuran brändin
vahvistaminen

• Edustusjoukkueiden
ottelutapahtumien
kehittäminen

• Seuratuotteet

Viihtyvyyden lisääminen
Organisaatio: vahvistettava määrällisesti
Talous:
Viestintä: ulkoisen viestinnän lisääminen
Olosuhteet: kehittäminen olennainen asia

JK
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Tuloskortti: kilpailu ja valmennus
Toiminta Kohde/toimenpide Määrätavoite Laatutavoite Vaatimukset Vastuu

Valmentajien määrän
lisääminen

Valmentajien
rekrytointiehtojen
tarkistaminen

Yksi sopimusvalmentaja / 15
pelaajaa
(nykytasolla 14 valmentajan
lisäys)

Paikallinen ja sitoutunut

Organisaatio:
Talous: lisärahan tarve olennainen
Viestintä:
Olosuhteet:

OP

Valmennuksen laadun
lisääminen

Valmennukseen osallistuvat
koulutettuja, koulutuksen
aktiivinen tarjonta

Kaikki
Kaikilla vähintään
futisvalmentajan
starttikoulutus

Organisaatio:
Talous: lisärahan tarve
Viestintä:
Olosuhteet:

OP
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Tuloskortti: harraste
Toiminta Kohde/toimenpide Määrätavoite Laatutavoite Vaatimukset Vastuu

Organisoitu toiminta Uusi toiminto Jäkefutis 112 osallistujaa
Osallistujien positiivinen
kokemus toiminnan
mielekkyydestä

Organisaatio: kaksi valmentajaa / 4
viikkotuntia/valmentaja
Talous: hallikustannusten kattaminen
Viestintä: ulkoinen viestintä ei valmiiksi
mukana oleville
Olosuhteet: kaksi kertaa prime-time/ryhmä

JK / OP
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Tuloskortti: uudet avaukset
Toiminta Kohde/toimenpide Määrätavoite Laatutavoite Vaatimukset Vastuu

e-sport

• Liiketoimintasuunnitelman
valmistelu

• Yhteistyökumppanien
hakeminen

Organisaatio:
Talous:
Viestintä:
Olosuhteet:

JK
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