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1. YLEISTÄ  
Järvenpään Palloseuran tavoitteena vuonna 2019 on edelleen kehittää 
seuratoimintaa ja päivittää strategiaa kuluvan 5-vuotiskauden mukaisesti.  
Arvot, missio ja visio ohjaavat seuran toimintaa.   
 
Arvot  iloisuus, urheilullisuus, yhteisöllisyys ja reiluus 
Missio  jalkapalloa laadukkaassa jalkapalloseurassa 
Visio  JäPS- suomen TOP10 juniorijalkapalloseura kaikilla mittareillamme 

                      
Järvenpään palloseuran toimintaperiaatteiden mukaisesti olemme kaikkien 
jalkapallosta kiinnostuneiden ja innostuneiden seura. Ensisijainen työmme 
keskittyy kasvattajaseuran roolin, toki unohtamatta aikuisten joukkueita.  
Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden harrastaa pelaamista oman tasonsa  
mukaisessa peliryhmässä nappulaikäisistä ikämiehiin/-naisiin. 
 
JäPS logo edustaa meille vahvoja perinteitä seuramme toimintakulttuurista jo  
vuodesta 1947 saakka. Sinisellä värillä haluamme viestiä vahvasta 
paikallisuudesta Järvenpään kaupungin tunnusvärin mukaisesti. 

      
     Toimintaa jatketaan kenttätyössä uudistetun valmennuslinjan mukaisesti.  

Päivittäisestä toiminnasta vastaavat seuran palkatut työntekijät ja heitä tukee 
jäsenien valitsema johtokunta. Johtokunta kokoontuu kuukausittain tai tarpeen 
mukaan. Johtokunta on järjestäytynyt jaosten kautta, jotka alustavat ja 
valmistelevat yhdessä työntekijöiden kanssa isompia kokonaisuuksia. Jaokset 
kokoontuvat tarvittaessa. 

 
 Jatketaan edelleen vuonna seuran edustusjoukkueiden ottelutapahtumien 

kehittämistä. Tapahtumista tehdään koko seuran ja urheilusta kiinnostuneen 
yhteisön koko Keskisen Uudenmaan jalkapalloilun ykköstapahtumia. 

 
 Pyritään ylläpitämään seura alueen vetovoimaisimpana ja suurimpana seurana 

yli 1100 pelipassin omaavalla pelaajalla sekä 1400 jäsenellä.  
Jatketaan tiivistä yhteistyötä niin jalkapallon, paikallisten urheiluseurojen kuin 
yhteiskunnallisella saralla. Osallistutaan ja pyritään vaikuttamaan alueen ja piirin 
toimintaelimissä rakentavasti.  

 
 Pyritään kehittämään kansainvälistä toimintaa yhdessä Järvenpään kaupungin ja 

kaupungin opetustoimen kanssa. 
 
2. NAPPULA- JA JUNIORITOIMINTA 
 
  Nappula- ja junioritoiminta on Järvenpään Palloseuran kivijalka. Kaiken toiminnan 

täytyy tukea nappuloiden ja junioreiden hyväksi tehtävää työtä. 
Junioritoiminta jatkuu poikien ja tyttöjen ikäluokkatoimintana, jonka perusohjeisto 
on kuvattu vuonna 2017 päivitetyssä valmennuslinjauksessa: ”Nuoren pelaajan  
oppimisprosessi naperoista edustusjoukkueeseen”.  
Linjauksen kolme avainasiaa ovat: 
1. Pelaajien pitää pelata jalkapalloa 
2. Pelaajien pitää oppia pelaamaan jalkapalloa 
3. Pelaajien pitää nauttia jalkapallon pelaamisesta 
 
Leikkimaailmassa (6-11v), kaverimaailmassa (12-15v) ja tulevaisuusmaailmassa 
(16-19v) harjoitellaan ja kilpaillaan erilaisissa taito- ja tavoitetasoryhmissä. 
Leikkimaailmassa pelataan Opel-liigassa ja osittain piirin sarjoissa. Kaveri- ja 
tulevaisuusmaailmassa pelataan piirin ja liiton sarjoissa. Toiminnan tasoa 



pidetään yllä ja kehitetään pelaajajatkumoa sarjapaikkojen säilyttämiseksi ja 
nostamiseksi. 
 
Huippupelaajaksi kehittymisen mahdollistamiseksi JäPS:ssä on tehoryhmä- ja  
talenttitoimintaa  F-, E-, D- ja C -ikäluokissa. Seuraan on palkattu tyttöpuolelle 
oma tyttöpuolen valmennuspäällikkö ja seurassa jatkaa myös kaudella 2018-19 
Palloliiton tuella palkattu Fortum Tutor –valmentaja. Seurayhteistyötä jatketaan FC 
Lahden sekä FC Kapinan kanssa. Seurayhteistyötä halutaan edelleen laajentaa 
myös muiden lähialueen seurojen kanssa.   

 
Seuran ikäluokat pidetään vahvoina ja toimintaa kehitetään edelleen.  
Pelaajan etu on tärkeintä.    

     Kaudella 2018-19 Järvenpään Palloseurassa pojat ja tytöt harjoittelevat ja 
pelaavat nuorimmissa (P/T2012 & P/T 2013) ikäryhmissä samassa joukkueessa. 

  
Junioritoiminnassa on pelaajakehityksen rinnalla jatkuvasti myös kasvatukselliset 
tavoitteet. Jalkapallon avulla harjoitetaan terveiden elämäntapojen opettelun 
lisäksi myös tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja, kuten suvaitsevaisuutta, 
sosiaalisuutta ja hyviä tapoja.  

  
Taitoharjoitteluun panostetaan ja taitokisat järjestetään sekä ikäluokissa, että 
seuran kisoina. Pelaajien kehitykseen liittyviä mittauksia ja dokumentointia 
seurataan aktiivisesti. 
 

Jalkapallokoulu  
Jalkapallokoulun (5-6v) toiminta jatkuu edelleen. Jatketaan syksyllä 2010 
aloitettua naperofutista (3-4v). Jalkapallokoulu ja Naperofutis toimivat 
ympärivuotisesti puolen vuoden jaksoina.  

 
Jalkapalloa kouluissa ja päiväkodeissa 
 
 Järjestetään kouluissa jalkapalloliikuntatunteja sekä tutustutetaan päiväkoti-

ikäisetkin jalkapalloon. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä myös alakoulujen 
kerhotoimintana. 
Järjestetään Kaikki Pelissä -futistapahtuma ja jalkapalloturnaus koululaisille.  
Järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa maahanmuuttajaperheiden lapsille 
kerhoja sekä liikuntakerhoja nuorille. 
Jatketaan lukioyhteistyötä lukion urheilulinjan jalkapallovalmennuksena. 
 

3. EDUSTUSTOIMINTA 
            

 Miesten ja Naisten edustusjoukkueet ovat seuran lippulaivoja.  
 

Miesten edustusjoukkue on koko seuran yhteinen mielenkiinnon kohde ja 
ylpeyden aihe. Tällöin joukkue toimii seurassa innoittajana ja yhdistävänä tekijänä 
ja lisää seuran vetovoimaa niin pelaajien kuin taustavoimienkin keskuudessa. 
Samalla joukkueesta syntyy keskeinen vaikuttaja Järvenpään ja Keski-
Uudenmaan urheiluelämässä.  
 
Pelaajakehitystä vahvistetaan edustusjoukkueen, M2 -joukkueen ja B- junioreiden 
välisellä yhteistoiminnalla.  
 
Naisten edustusjoukkuetoimintaa kehitetään ja vahvistetaan. Tavoitteena on 
nostaa nais- ja tyttöjalkapallon arvostusta. Naisten joukkue tekee tiivistä 
yhteistyötä TB1- ja N2 -ikäluokkien kanssa.  



 
4.  KKI- JA HARRASTETOIMINTA  

 
Aikuisten osalta Kunnossa Kaiken ikää -toimintaa on tarjolla sekä miehille että 
naisille niin monessa ikäluokassa, kuin pelaajia riittää. Lisäksi naisten ja miesten 
kuntojalkapalloryhmät toimivat aktiivisesti kerran viikossa. 
Aikuisille on tarjolla harrastejalkapallosarjat kesällä, syksyllä ja talvella sekä 
erillisiä turnauksia. 
  
Lasten osalta jatketaan harrastetoimintaa Futiskerho –toiminnan muodossa.  
Lisäksi tärkeänä harrasteryhmänä toimii erityisryhmäjoukkue Vapari tarjoten  
jalkapallon harrastamisen mahdollisuuden erityisryhmille laajalla ikähaitarilla 
Keski-Uudenmaan ainoana joukkueena.  
 
Uutena toimintona aloitetaan Perhefutis. Se on tarkoitettu 2014, 2015- ja 2016 
syntyneille lapsille ja heidän vanhemmille. 

 
5. KOULUTUS   
 

Seura panostaa edelleen valmentajien ja muiden toimihenkilöiden (huoltajat, 
joukkueenjohtajat, ikäluokkavastaavat, taloudenhoitajat) koulutukseen.  
 
Pelinohjaajien koulutusta järjestetään käytännön harjoituksineen sekä 
kannustetaan nuoria osallistumaan tuomarikurssille. Piirin ja alueen muiden 
seurojen kanssa kehitetään edelleen pelinohjaajien tutorointia motivoinnin tueksi 
ja jatkamaan tuomarina. 
 

6. TALOUS JA HALLINTO 
 

 JäPS:n seuratoiminta on laadukasta, Tähtiseurakriteerit täyttävää ja avointa. 
Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja talous on tasapainossa. 
 
Palkattuja työntekijöitä ovat urheilutoimenjohtaja Jari Kurittu, hallintopäällikkö 
Marjo Hellberg, valmennuspäällikkö Osku Partonen, tyttöpuolen 
valmennuspäällikkö Terhi Uusi-Luomalahti, junioripäällikkö Tuure Nummi sekä 
Fortum Tutor –valmentaja Mikko Åhlgren. Palkatuille työntekijöille ja johtokunnan 
jäsenille on päivitetyt vastuualuekuvaukset.  
 
Jokaisella seuran ikäluokalla on tarpeelliset toimihenkilöt. Uusien toimihenkilöiden 
rekrytointi on ajantasaista ja toimivaa, koska vetäytyvien henkilöiden tilalle pitää 
pystyä löytämään nopeasti uudet toimihenkilöt. Jokaisella juniori-ikäluokalla ja 
kilpatason aikuisjoukkueella on vähintään ikäluokkavastaava, vastuuvalmentaja ja 
taloudenhoitaja. Ikäluokka ei voi toimia ilman em. vastuuhenkilöitä. Lisäksi 
ikäluokan sisällä toimivissa harjoitus- ja peliryhmissä on omat joukkueenjohtajat, 
valmentajat sekä huoltajia, joita tukevat muut ikäluokan toimihenkilöt kuin myös 
seuran työntekijät. 
 
Talouden prosessit ja vastuut perustuvat hyväksyttyyn talousohjesääntöön. 
Kirjanpito on ulkoistettu auktorisoidulle tilitoimistolle, jolla varmistetaan kirjanpidon 
oikeellisuus ja riittävä raportointi.  
Taloutta, sen kehitystä ja tärkeimpiä tunnuslukuja seurataan säännöllisesti 
johtokunnan kokouksissa.  
 
Seuran keskitetty varainhankinta koostuu jäsenmaksuista, seuran 
toimintamaksuista, kaupungin ja mahdollisten muiden tahojen avustuksista, sekä 



yhteistyökumppaneilta saadusta taloudellisesta tuesta. Tällä varainhankinnalla 
katettavat kulut koostuvat palkattujen kokopäivätoimisten palkoista, koulutuksesta, 
erotuomareiden palkkioista, seuran toimitilojen ylläpidosta, kirjanpidosta, 
seuratilaisuuksista, sekä muista seuran yhteisten asioiden hoitamisen kuluista.  

 Seuran järjestämät tapahtumat, kuten tehoryhmät, turnaukset, jalkapallokoulu ja 
naperofutistoiminta, muodostavat tärkeän osan seuran rahoitusta. 

 Muiden kulujensa kattamiseksi kukin ikäluokka kerää tarvittavat varat 
omatoimisesti. Seuran talousarvio vuodelle 2019 on liitteenä. 

 
Seuran markkinointia ja varainhankintaa vahvistetaan. Lisäksi ikäluokkien 
omatoimista varainhankintaa tuetaan. Muun muassa pipot, lippikset, kaulahuivi, 
sadetakki, autokoriste, sateenvarjo, collegetakki, viirit ja jumppapussi ovat 
varainhankinnan tuotteita myös vuonna 2019.  
 

7. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 

 Seuran nettisivustoa kehitetään ja pyritään edelleen elävöittämään. Muita seuran 
julkaisukanavia ovat yleisesti käytössä olevat SoMe-kanavat sekä 
täsmäinformaation välineenä WhatsApp. Ikäluokkien toimijoille annetaan 
tarvittaessa sisällön tuottamisen koulutusta sekä päivitetään seuran SoMe -
ohjetta. Kaupungin ilmoitustilaa hyödynnetään myös sekä Uudenmaan piirin 
mahdollistamia julkaisuja tai turnausilmoituksia. 
Seuratasolla ylläpidetään sähköistä ”Sininen Sydän” jäsenkirjettä. Huolehditaan 
myös seuran sisäisestä viestinnästä ja pyritään siten kasvattamaan seuran 
yhteisöllisyyttä. 
 
Seuran tapahtumat ilmoitetaan nettisivuilla. Jäsenrekisteriä ylläpidetään 
Jalmari-ohjelmalla ja ilmoittautumisia hallinnoidaan Ilmari –ohjelmalla. 

 
 

8. OLOSUHTEET 
 
Talviharjoittelupaikkojen riittävyys on seurassamme taattu uuden Monitoimihallin 
myötä. Vanha ja uusi halli mahdollistavat erinomaiset olosuhteet seuramme 
jäsenille harrastaa jalkapalloa omien tavoitteidensa mukaisesti ympärivuotisesti. 
Kesäkaudella harjoittelemme tulevalla kaudella vielä Ainolan nurmikentillä, mutta 
haluamme varmistua siitä, että  myös tulevina vuosina kaupunki pystyisi 
tarjoamaan suurelle harrastajamäärälle riittävät harjoitusolosuhteet. 

 Joukkueidemme korkeampien sarjatasojen myötä sekä harrastajamäärän 
olennaisen kasvun myötä tämän hetkiset olosuhteet Järvenpäässä ovat 
riittämättömät aikuisjoukkueiden ottelutapahtumien järjestämiselle. Keskuskentällä 
ei ole riittäviä katsomoita, yleisö-wc tiloja eikä valaistusta. Haluamme olla mukana 
yhteistyössä muiden tahojen kanssa kehittämässä olosuhteita nykypäivän tasolle 
siten, että ne vastaisivat myös tulevaisuuden tarpeisiin. 

 
                               
 

                          Sinivalkoinen tie, meitä eteenpäin vie! 
 

                           


