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1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Juniori STPS ry on Savonlinnan seudun alueella toimiva jalkapalloseura, jonka tarkoituksena on 
tarjota mahdollisuus jalkapallon pelaamiseen kilpa- ja harrastetasoilla. Aktiivisen pelaamisen ohella 
seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia jalkapallon parissa erilaisissa seuran 
vastuutehtävissä, ohjaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai tärkeänä 
tukijoukkona.  
 
Olemme seudun isoimpia urheiluseuroja ja joukkueurheilua tarjoavista seuroista toinen suurista. 
Tavoite on luoda vahvempaa seura identiteettiä ja vahvistaa seuraylpeyttä, samalla pyritään 
vahvistamaan seuran roolia myös koko seudullisen urheilun ja liikunnan toimintaympäristössä.  

 
Tällä hetkellä Juniori STPS:llä on noin 210 aktiivista jalkapallon harrastajaa, ikäkausijoukkueita 
seurassa on 12. Lisäksi seuralla on kausittain vaihtuvaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.  
 
Juniori STPS ry on Suomen Palloliiton jäsenseura ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä. Juniori 
STPS jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja virallisten kokousten tekemiä päätöksiä.  
 
 
2. SEURAN PAINOPISTEALUEET KAUDELLE 2021 
 
2.1. Seuratoiminnan kehittäminen 

 
2.1.1. Juniori STPS:n toimintaperiaatteet 

 
Seura jatkaa vahvasti toimintaansa tyttö - ja poikajalkapalloseurana. Seuralla on joukkueita 
2015 syntyneistä B-junioreihin. Seuran tavoite on jatkossakin pitää myös naisten joukkue 
osana seuran toimintaa. 
 
Tulevalle kaudelle pyrimme saamaan joukkueen B-nuorista yli-ikäisiksi jääneille pelaajille, 
joille muutoin ei löytyisi enää joukkuetta, jossa harrastaa. STPS Inter -joukkueessa voisi 
pelata myös vanhempia pelaajia. Joukkueeseen pyritään myös saamaan maahanmuuttajia, 
joiden on ollut haastavaa löytää harrastejalkapallo ryhmää. Tämän joukkueen tarkoitus on 
vähentää seudun drop out -ilmiötä ja tarjota yhä useammalle pelaajalle mahdollisuus 
harrastaa jalkapalloa seurassa.  
 

2.1.2. Palloliiton laatujärjestelmä  
 
Juniori STPS on laatujärjestelmän tasolla 1. Jatkamme seuran sisäistä kehittämistä sen eri 
osa-alueilla laatujärjestelmätyökalun avulla. Vuoden 2021 ehdoton tavoite on nousta 
laatujärjestelmän tasolle 2. 

 
2.1.3. Yhteistyö seudun eri urheilu- ja jalkapalloseurojen kanssa 
 

Kauden 2021 tavoite on tehdä yhteistyötä muiden seudun urheilua harrastavien seurojen 
kanssa. Tulevan kauden aikana käynnistämme keskustelut lähialueen pienempien 
jalkapalloseurojen kanssa siitä, kuinka voisimme jatkossa parantaa yhteistyötä ja saada  
kehitettyä lajin vetovoimaa seudulla. 
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2.1.4. Valmennuksen kehittäminen 
 

Seura onnistui erinomaisesti viime kauden valmentajarekrytoinnissa ja joukkueissa onkin 
tällä hetkellä hyvä määrä innokkaita valmentajia. Juniori STPS tulevan kauden tavoitteena 
on kehittää valmennuksen sisällön ja toteuttamisen osaamista. Seuran  
valmennuslinjauksen sisään ajaminen ja siihen liittyvä ikäluokkakohtainen sisällön 
kehittäminen yhdessä valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa on tulevan kauden isoin 
tavoite. 
 
Pyrimme myös aktiivisemmin kannustamaan valmentajia käymään Palloliiton 
valmentajakoulutuksia. Tavoite on löytää myös valmentaja, joka pystyisi ottamaan 
vastuulleen seuran maalivahtivalmennuksen kehittämisen ja kouluttautumaan tämän 
pelipaikan valmentajakoulutuksissa. 
 
Seurassa on kaksi valmentajaa, jotka pystyvä kouluttamaan Futis-Startti-
valmentajakoulutuksia. Tulevan kauden aikana pyrimme kouluttamaan seuraan uusia 
innokkaita valmentajia ja mahdollistamaan säännölliset Starttikoulutukset Savonlinnassa. 
 
Valmennuspäällikkö pitää valmentajakoulutuksia oman seuran valmentajille 3-4 kertaa 
vuodessa. 

 
 
2.2. Seuran toiminnan tehostaminen 

 
2.2.1. Ikäluokkien toiminnan tukeminen 

 
Juniori STPS panostaa kaudella 2021 valmennuksen laadun kehittämiseen. Seura pyrkii 
järjestämään säännöllisiä sisäisiä koulutus tai kehitystilaisuuksia sekä kannustaa valmentajia 
Palloliiton järjestämiin valmentajakoulutuksiin. Seuran uuden valmennuslinjauksen toivotaan 
selkeyttävän ja yhtenäistävän seuran valmennuslinjaa. Joukkueiden vuosi- ja 
harjoitussuunnitelmiin annetaan seuran puolesta tukea.  
 
Valmennuspäällikkö raportoi mentoroinnin tuloksista ja toteutuksesta kuukausittain 
johtokunnalle laadittavalla raportilla. 

 
2.2.2. Harrastetoiminnan kehittäminen  

 
Seura tarjoaa jatkossakin kaikille innokkaille ja halukkaille mahdollisuuden harrastaa 
jalkapalloa ja kuulua seurayhteisöön. Seuran tavoite on luoda toimintamalleja, joissa yhä 
useampi lapsi löytäisi itselleen sopivan tavan harrastaa. Yhteistyön vahvistaminen 
ikäluokkien välillä pyritään vahvistamaan.  
 
Harrastustoimintaa kehitetään ja mietitään vaihtoehtoja aktiivisesti jalkapallon ja liikunnan 
lisäämiseksi savonlinnalaisille iästä riippumatta. Tulevalle kaudelle pyritään löytämään  
hanketta, jonka avulla pystymme edistämään nuorten ja aikuisten miesten 
harrastejalkapallotoimintaa ja edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista 
jalkapallon avulla.  
 
Juniorijoukkueilla on tarkoitus osallistua myös tulevana vuonna Savonlinnan seudun 
nappulaliigaan.  
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Seura järjestää jatkossakin jalkapallokoulun ja sen toteutusta kehitetään edelleen. Seura 
tekee säännöllisiä päiväkoti- ja alakouluvierailuja, mikäli koronatilanne sallii. Seura pyrkii 
vahvistamaan leiritoimintaa, mikäli koronatilanne mahdollistaa järkevän leiritoiminnan 
järjestämisen. 
 

2.2.3. Kilpailullisen toiminnan kehittäminen 
 
Kilpailullista toimintaa pyritään kehittämään ja vahvistamaan seuran luomien linjausten 
puitteissa. Tavoitteena on vahvistaa harjoittelukulttuuria ja pelaajien kiinnostusta itsensä 
kehittämiseen.  
 
Pyrimme luomaan omaehtoiseen liikkumiseen ja liikuntamäärä suositusten toteutumiseen 
mallin, jolla kannustamme lapsia liikkumaan enemmän ja monipuolisesti. Näin pyritään 
parantamaan pelaajien valmiuksia kehittyä urheilijoina ja jalkapalloilijoina.  
 
Yhtenä pelaajakehityksen osa-alueena on kehityksen seurannan mittarit, joihin kuuluvat 
testaus ja mittauksien säännöllinen toteuttaminen ja seuranta. Tavoitteena on lisätä pelaajien 
sisäistä motivaatiota ja tietoisuutta seurannan avulla. 
 
Jatkamme myös pelaajapolkumallin kehittämistä, jossa motivoituneille ja kehittyneille 
yksilöille pyritään löytämään optimaalista paikkaa harjoitelle, pelata ja kehittyä. Pyrimme 
vahvistamaan joukkueiden välistä yhteistyötä ja pelaajien lisäharjoittelua omaa ikäluokkaa 
vanhempien mukana. 
 
Teemme myös suunnitelmia lähialueiden joukkueiden yhteistyön vahvistamisen osalta ja 
mietimme malleja, joissa voisimme kehittää ja tehostaa alueellista kilpailullista 
joukkuetoimintaa. Tämä vaatii ensin kuitenkin hyvää suunnittelua ja yhdessä sopimista. 
 

2.2.4. Jäsenhankinta ja perheiden vaikuttavuus 
 
Toimintavuoden aikana luodaan pelaajien vanhemmille sääntöjen mukaisesti mahdollisuus 
liittyä seuran jäseniksi, niin että seuran jäsenistön rakenne vastaa sitä todellisuutta, jonka 
mukaisesti Juniori STPS käytännössä toimii. Jäseneksi liitytään maksamalla syyskokouksen 
määrittämä jäsenmaksu seuran tilille.  
 
Seuran edustaja jalkautuu vanhemmille järjestettyihin yhteisiin tilaisuuksiin, joissa kerrotaan 
seuran toiminnasta ja toimintalinjoista. Korostamme vanhempien merkitystä lasten ja nuorten 
harrastamisessa ja tukemisessa. Pyrimme vahvasti luomaan mallia, joissa seura toimijat, 
perheet tai huoltajat ovat yhteisesti mukana pelaajan tukena ja kasvussa. 
 
Seurana pyrimme vahvistamaan rooliamme turvallisena ja laadukkaana lasten ja nuorten 
liikuttajana. Seuran tavoite on tuoda vahvemmin esille omia toiminnan arvojaan. 
 
 

2.3. Aktiivinen vaikuttaminen  
 

2.3.1. Olosuhteiden jatkuva kehittäminen 
 
Juniori STPS:n aktiivinen ote olosuhteiden kehittämisessä jatkuu. Nyt kun Tanhuvaaraan on 
noussut uusi jalkapallohalli, on yksi tärkeä olosuhde tavoite saavutettu ja 
talviharjoittelumahdollisuus siirtynyt aivan uudelle tasolle.  
 
Kesämaa Areena vaatii edelleen jatkuvaa kehittämistyötä mm. ympäristönsä suhteen.  
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Juniori STPS on kartoittanut tarpeitaan liikuntapaikkojen osalta ja pitää tärkeänä mm. 
seuraavia hankkeita vuoden 2021 aikana:    
  

• Kesämaa Areenalle ja Tanhuvaaran hallin yhteyteen varustekopit, joista löytyy 
harjoitusvälineitä joukkueiden käyttöön.  

• Kesämaa Areenan toimisto parempaan käyttöön. 

• Strategisena tavoitteena Juniori STPS pyrkii edistämään osaltaan lähikenttien 
kehittämistä Savonlinnassa. 
 
 

 
3. ORGANISAATIO 

 
3.1. Vuosikokous 

 
Seuran ylimpänä päättävänä elimenä ovat vuosikokoukset, jotka kokoontuvat seuran 
sääntöjen mukaisesti.    
 

3.2. Johtokunta 
 
Seuran asioita hoitaa ja seuraa edustaa syyskokouksen 2 vuodeksi kerrallaan valitsema 
puheenjohtaja ja johtokunta. Johtokunta päättää itse sisäisestä työnjaostaan. 
 
Johtokunnan vastuualueita ovat mm.: 

- seuratoiminnan organisointi ja valvonta, yhteydet Palloliittoon ja sen piiriin, kuntaan ja muihin 
seuroihin sekä sidosryhmiin. 

- varainhankinnan koordinointi/organisointi ja seuran mainos- ja sponsorisopimukset 
- seuran järjestämien turnausten koordinointi ja toteuttaminen. 
- budjetointi, kirjanpito, rahastonhoito, laki- ja veroasiat, vakuutukset, työsuhdeasiat, 

jäsenrekisterin ylläpito. 
- seuran www-sivujen ylläpito, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 
- peli- ja edustusasujen, palkintojen ja muiden seuratuotteiden hankinta, kierrätys ja 

jakaminen. 
- jaettujen peli- ja harjoitusvuorojen hyväksyminen. 
- kilpailutoiminta ja sen koordinointi. 

 
3.3. Toimihenkilöt 

 
Seuralla on yksi päätoiminen työntekijä, valmennuspäällikkö Mika Kinnunen. Palkatun 
toimihenkilön esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja. 
 
Tulevan kauden seuratoimihenkilöitä valitaan talouden mahdollistamissa raameissa. 
Valmennuspäällikkö voi esittää seuran johtokunnalle toimihenkilötarpeen ja johtokunta tekee 
tulevalle kaudelle tarvittavien toimihenkilöiden valinnat.  
 
Vuonna 2021 seuran palveluksessa ovat: 
 

- Valmennuspäällikkö: Mika Kinnunen 
- Rahastonhoitaja (oto): Sami Ilvonen 
- Taito/ mv-valmentaja (oto): Ari Pasanen  
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Seura pyrkii löytämään vahvistusta seuratoimintaan hankerahoituksen avulla. Myös 
tuntiohjaajien avulla pyritään mahdollistamaan seuran laadukas toiminta. Tällä hetkellä 
toisen työntekijän palkkaaminen ei ole mahdollista. 
 
Seura käyttää erityistyövoimaa eri tehtäviin kauden 2021 aikana. Seuran kirjanpidon ja 
taloushallinnon hoitaa vuonna 2021 tilitoimisto PM Laskenta oy Pasi Myllys. 
 

3.4. Juniorijoukkueiden vastuuhenkilöt 
 
Joukkueilla on omat vastuuhenkilöt ja joukkueiden tulee laatia seuran linjausten mukaiset 
vuosisuunnitelmat sekä käyttötaloussuunnitelmat, jotka esitellään vanhempainpalavereissa 
ja pyydettäessä johtokunnalle.  
 
Joukkueissa toimivat vastuuhenkilöt joukkueenjohtaja(t), talkoovastaava(t), 
rahastonhoitaja(t), valmentaja(t) ja huoltaja(t) allekirjoittavat valmennuspäällikön kanssa 
sopimuksen, jossa määritellään tehtävät, velvoitteet ja korvaukset.  
 
Jokaisella joukkueella on oltava nimetty johtoryhmä (4-6 hlöä), joka vastaa ryhmänä siitä, 
että joukkueentoiminta on vastuullista ja seuran linjojen ja arvojen mukaista. Johtoryhmää 
johtaa nimetty joukkueenjohtaja tai erikseen nimetty henkilö. 
 

 
 
4. JOUKKUEET 

 
Seuran joukkueet jaetaan nappula-, juniori-, nuoriso-, aikuis- ja harrastejoukkueisiin.  

 
4.1. Nappulapelaajat 

 
Nappulaikäisiin kuuluvat alle 8-vuotiaat pelaajat. Toiminnan tarkoituksena on luoda pelaajille 
liikunnan mahdollisuuksia, tukea perustaitojen oppimista ja tutustuttaa leikinomaisesti lajin 
harjoitteluun. Noudatetaan yhtenäistä ohjauslinjausta.  
 

4.2. Junioripelaajat 
 
Junioripelaajiin kuuluvat 9-13-vuotiaat pelaajat. Joukkueet harjoittelevat vastuuvalmentajan 
johdolla. Juniori pelaajat harjoittelevat säännöllisesti ja harjoittelun painopiste on lajitaitojen 
ja tekniikan opettelussa sekä fyysisisien valmiuksien harjoittelussa. Joukkueet ilmoitetaan 
oman ikäluokkansa aluesarjaan. Noudatetaan yhtenäistä toiminta- ja valmennuslinjausta.  
 

4.3. Nuorisopelaajat 
 
Nuorisopelaajiin kuuluvat 14-17-vuotiaat pelaajat. Joukkueet harjoittelevat tavoitteellisemmin 
mutta pelaajakehitys edellä. Nuorisopelaajien osalla harjoittelun pääpaino on laji- ja 
pelitaidoissa sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä. Kehityksen seuranta ja 
harjoittelun vaatimukset kasvavat. Joukkueet harjoittelevat valmennuslinjausten mukaisesti. 
Joukkueet osallistuvat Palloliiton Itäisen alueen sarjoihin. 
 

4.4. Aikuisjoukkueet 
 
Aikuisjoukkueisiin kuuluvat naisten joukkue ja perustettava STPS Inter miesten joukkue. 
Aikuisjoukkueet harjoittelevat säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Harjoittelun pääpaino on laji- 
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ja pelitaitojen kehittämisessä sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä. Joukkueet 
osallistuvat Palloliiton itäisen alueen sarjoihin. 
 

4.5. Harrastejalkapalloilijat 
 
Harrastejalkapalloilijoihin kuuluvat eri kohderyhmät. Ryhmiä muodostetaan kysynnän 
mukaan. Harrastejalkapallon toiminnan ei tarvitse olla säännöllistä. Harrastejoukkueet eivät 
maksa kausimaksuja vaan toimintamaksuja. 
 

 
5. TAPAHTUMAT 

 
Seura ja sen joukkueet järjestävät kausittain useita erilaisia tapahtumia. Vuonna 2021 seura 
järjestää mm. seuraavat tapahtumat: 

• Huuhkaja ja Helmari - päiväkoti- ja alakoulufutis. Lajitutustumiset. 

• Seurapäivät keväällä ja syksyllä 

• Juniorijoukkueiden järjestämät turnaukset, jokainen joukkue pyrkii järjestämään 
vähintään 1-2 turnausta kauden aikana. 

• Huuhkaja ja Helmari -jalkapalloleiritoiminta 

• Huuhkaja ja Helmari -jalkapallokoulu 

• Seuran taitokilpailut  
 

• Sarjakauden jälkeen seura järjestää kaikille yhteisen päätöstilaisuuden, missä 
huomioidaan pelaajia ja toimihenkilöitä kauden aikana hyvin tehdystä työstä 

 
Seuran tapahtumien valmisteluun osallistuvat hallituksen jäsenet sekä kaikki STPS:n 
joukkueet. Joukkueiden osalta keskeisinä vastuuhenkilöinä ovat joukkueenjohtajat ja 
talkoovastaavat.  
 
 

6. KOULUTUS JA KILPAILUTOIMINTA 
 
Seura tarjoaa mm. seuraavia koulutustapahtumia toimihenkilöille: 

• Futis-startti ohjaajakoulutus  

• D-, C – valmennuskurssit sekä muita seuran sisäisiä valmennustilaisuuksia 

• Joukkueenjohtaja- ja huoltajakoulutusta 

• Peliohjaajakoulutus C-ikäisistä lähtien SSE:n kanssa 

• Järjestyksenvalvojakoulutus 
 
Seura osallistuu kustannuksiin ja kannustaa osallistumaan Palloliiton ja muiden seurojen 
järjestämille kursseille. 

 
 
7. OLOSUHTEET 

 
Seuran pääharjoittelupaikat ovat Kesämaa Areena ja Tanhuvaaran jalkapallohalli.  Lisäksi 
kesäaikaan seura käyttää Savonlinnan kaupungin jalkapallokenttiä ja harkiten muita 
liikuntatiloja. 
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8. TIEDOTUS 

 
Tiedottamisessa seuran www-sivut, youtube, sähköposti ja WhatsApp-ryhmät ovat 
avainasemassa. Joukkueiden viestinnässä olemme siirtyneet MyClubin käyttöön. Lisäksi 
WhatsApp ja sähköposti toimivat joukkueiden viestinnässä. Seuralla on viestintäohjeistus, 
jonka pohjalta joukkueet määrittelevät itse viestintätavat. Facebookia ja muuta sosiaalista 
mediaa käytetään seuran ja joukkueiden tapahtumien mainostamisessa. Paikallislehtiä 
pyritään hyödyntämään paremmin seuran ja sen joukkueiden toimintojen ja tapahtumien 
tiedottamisessa (esim. lehtiliite). 
 

 
9. TALOUS 

Talousarvio vahvistetaan seuran syyskokouksessa.  
Seura kerää seuramaksuina ainoastaan seuran yleisiin kuluihin tarvittavan summan. 
Joukkueet vastaavat itsenäisesti esim. peliasu- ja varustehankinnoista. Joukkueiden tulee 
kuitenkin noudattaa seuran tekemiä sopimuksia, kuten peliasut. 
 
Joukkueenjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa joukkueensa toimintasuunnitelman 
laatimisesta sekä joukkueensa varojen riittävyydestä seuran hyväksytyn talousarvion ja 
laaditun käyttötaloussuunnitelman mukaisesti. Seuralla on käytössään johtokunnan 
hyväksymät pankkitilit. 
 
Joukkueilla on seuran hallituksen hyväksymät omat pankkitilit joukkueen omaa 
varainhankinta varten. Joukkueiden omat tilit ovat täsmäytettävä seuran viralliseen 
kirjanpitoon säännöllisesti johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Seuran tuloista pääosa koostuu pelaajien seuramaksuista, joukkueiden maksamista 
talkoomaksusta, oopperajuhlatalkoista sekä muusta varainhankinnasta ja mahdollisista 
avustuksista. Suurin seuran kuluerä tulevat olemaan palkkakulut sekä Tanhuvaaran 
hallikulut.   
 
Muita kuluja ovat kilpailu-, valmennus- ja ohjauskustannukset, pelivarusteet ja tarvikkeet 
sekä hallintokustannukset. 
 
Tulopuolta pyritään vahvistamaan sponsorimyynnillä ja mainosmyynnillä mm. Tanhuvaara 
halliin, sekä mahdollisen Lehtiliitteen tehokkaammalla toteutuksella. Lisäksi seura 
suunnittelee leirien ja tapahtumien tuotteistamista niin, että ne toisivat lisätuloja seuraan. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 


