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1.1 JUNIORI STPS TOIMINNAN ARVOT

Yksilön henkinen kasvu, sosiaalisuuteen kasvaminen, 
reilun pelin sääntöjen noudattaminen pelissä ja pelin 
ulkopuolella on tärkeä osa toimintaamme.

Kasvatustyö

Pelikavereiden, vastustajien, tuomareiden, pelin ja 
ympäristön kunnioittaminen on läsnä kaikessa 
toiminnassamme.

Kunnioittaminen

Terve Urheilu tukee yksilön kasvua. Motivaatio, 
sitoutuminen,  tavoitteet ja unelmat kehittävät ja tukevat 
harrastajien henkistä kasvua.

Suvaitsevaisuus

Urheilukasvatus

Seurassa on mahdollisuus yhdenvertaiseen 

harrastamiseen erilaisuudesta, uskonnosta 

ja rodusta riippumatta.



1.2. ORGANISAATIO: SEURAN JOHTOKUNTA

ORGANISAATIO

Vuosikokous

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

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.



1.2.1 JUNIORI STPS JOHTOKUNTA

Sami Ilvonen

Puheenjohtaja

Jarkko Ruohoaho
Varapuheenjohtaja

Ari Partanen

Esa Ruuskanen

Petri Nummikari

Janne Karttunen

Mauri Vihavainen

Kari Kallio Kalle Husso



1.3. ORGANISAATIO: TOIMIHENKILÖT

Toimihenkilöt

Seuralla on yksi päätoiminen työntekijä, valmennuspäällikkö Mika Kinnunen. Palkatun toimihenkilön 

esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja.

Tulevan kauden seuratoimihenkilöitä valitaan talouden mahdollistamissa raameissa. Valmennuspäällikkö 

esittää seuran johtokunnalle toimihenkilötarpeen ja johtokunta tekee tulevalle kaudelle tarvittavien 

toimihenkilöiden valinnat. 

Seuratoimihenkilöt 2022

Mika Kinnunen Valmennuspäällikkö Kokoaikainen työntekijä

Tuomas Olli Koulutusvastaava Oto

Riina Pirhonen Joukkueenjohtajavastaava Oto

Seura pyrkii löytämään vahvistusta Seuratoimintaan hanke rahoituksen avulla. Myös tuntiohjaajien avulla 

pyritään mahdollistamaan seuran laadukas toiminta. Tällä hetkellä toisen työntekijän palkkaaminen ei ole 

mahdollista.

Seura käyttää erityistyövoimaa eri tehtäviin kauden 2022 aikana. Seuran kirjanpidon ja taloushallinnon 

hoitaa vuonna 2020 tilitoimisto PM Laskenta oy Pasi Myllys.



1.4. ORGANISAATIO: JOUKKUEIDEN VASTUUHENKILÖT

Juniorijoukkueiden vastuuhenkilöt

Joukkueilla on omat vastuuhenkilöt ja seuran linjausten mukaiset vuosisuunnitelmat sekä 

käyttötaloussuunnitelmat, jotka johtokunta hyväksyy. Ne ovat edellytys joukkueiden 

ilmoittamiselle piirin turnaus- ja sarjapelitoimintaan. 

Joukkueissa toimivat vastuuhenkilöt Valmentaja(t), joukkueenjohtaja(t) ja huoltaja(t) 

allekirjoittavat Valmennuspäällikön kanssa sopimuksen, jossa määritellään tehtävät, velvoitteet 

ja korvaukset. 

Jokaisella joukkueella on oltava nimetty johtoryhmä (4-6hlöä), joka vastaa ryhmänä siitä, että 

joukkueentoiminta on vastuullista ja seuran linjojen ja arvojen mukaista. Johtoryhmää johtaa 

nimetty Joukkueenjohtaja tai erikseen nimetty henkilö.
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JUNIORI STPS

TOIMINNAN TARKOITUS

2.1. Juniori STPS TOIMINNAN TARKOITUS

Toiminnantarkoitus on tarjota jalkapallon joukkuetoimintaa 

Savonlinnan seudun lapsille, nuorille ja aikuisille. Juniori STPS 

haluaa olla myös monipuolinen matalankynnyksen liikuttaja.

Seuran ydintoimintana on jalkapallon joukkuetoiminta. Seura pyrkii 

mahdollistamaan ikäluokittain kilpa-, ja harrastetason 

joukkuetoimintaa. 

Tavoitteena on saada luotua seudun jalkapalloharrastajalle oman 

tasoinen pelaajapolku lapsesta aikuisharrastajaksi.

Tällä hetkellä seurassa on 12 tyttö ja poika joukkuetta, lisäksi 

seuran alla toimii naisten kolmosen joukkue sekä miesten 5 

divisioonan joukkue. 

Seurassa on tällä noin 200 aktiiviharrastajaa, tämän lisäksi 

toiminnassa on vuosittain noin 100-150 matalan kynnyksen 

liikunnan harrastajaa.



2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ: ALUEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Juniori STPS toimii aktiivisesti Savonlinnan kaupungin alueella. Harjoitukset painottuvat Noblessa Areenana lisäksi, 

Kellarpellon sekä osittain Kyrönniemen kentille. Talvisin  suuntaamme Tanhuvaaran Urheiluopistolla sijaitsevaan 

Savonlinnan Jalkapallohalliin. Matalan kynnyksen toimintoja pyritään tarpeen mukaan järjestämään myös muissa 

kaupunginosissa.

SAVONLINNAN SEUTU

Juniori STPS toimii aktiivisena toimijana Savonlinnan seudun jalkapallotoiminnassa. Seudun jalkapalloseurat 

pelaavat kesäisin seudullista Nappulaliigaa sekä aloittavat kaudella 2022 yhteisharjoittelun Tanhuvaaran 

jalkapallohallissa

NOBLESSA AREENA 

Savonlinnan, Talvisalossa toimii Juniori STPS kotikenttänä ja on seuran pääasiallinen harjoituskenttä.

Noblessa Areena on seuran pääkenttänä Huhtikuu-Lokakuun välisenä aikana. Areena on kaikille harrastajille avoinna 

harjoitusten ulkopuolella. 

TANHUVAARAN URHEILUOPISTO

Savonlinnan Jalkapallohalli sijaitsee Tanhuvaaran urheiluopiston yhteydessä. Jalkapallohalli on Juniori STPS 

pääharjoittelu ja pelipaikkana talvisin. Tanhuvaaraan pyritään keskittämään mahdollisimman paljon talviajan 

toimintaa: Koulutukset, leirit, turnaukset, ottelut.



2.3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ: LAJILIITTO

SUOMEN PALLOLIITTO

• Juniori STPS on Suomen Palloliiton jäsenseura ja noudattaa kaikessa 
toiminnassaan Lajiliiton eettisiä ja urheilullisia sääntöjä sekä toimintaperiaatteita. 

• Juniori STPS pelaa Palloliiton Itäisen – alueen sarjoissa sekä joissakin ikäluokissa 
Palloliiton valtakunnallisissa sarjoissa. Alueelliset sarjat ulottuvat Palloliiton sarja 
uudistusten myötä Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon alueille.

• Pyrimme kouluttamaan valmentajia Palloliiton valmentajakoulutuksissa ja 
osallistumme aktiivisesti Palloliiton järjestämään Huuhkaja ja Helmari
pelaajakehitys Toimintaan.



SAVONLINNAN JALKAPALLOSEUROJEN YHTEISTYÖ

13

Savonlinnan seudun Jalkapalloseurojen historiallinen yhteistyötoiminta ollaan käynnistetty syksyllä 2021. 

Toiminnan tarkoitus on edistää kokonaisvaltaisesti seudun jalkapallotoimintaa ja saada harrastajille yhä 

parempia mahdollisuuksia harrastaa jalkapalloa ja kehittyä pelaajana.

Toiminnan alkaessa ollaan järjestetty sunnuntaisin yhteistoimintaharjoituksia, jonne voivat osallistua kaikki 

Savonlinnan seudun jalkapallon harrastajat.

ITÄ-SAVON FUTISHANKE

Yhteistyötoiminnalle saatiin 2 vuotinen Opetus ja kulttuuriministeriö HANKE, joka käynnistyi syksyllä 2021. 

Hankkeen avulla saamme toiminnalle taloudellisia resursseja järjestää hankkeen toimintasuunnitelman 

mukaisia toimintoja

Seurojen yhteistyötoiminnassa ovat mukana: Juniori STPS, Fc Anttola, Kulenoisten Pallo, Karvilan

Kivekkäät, Parikkalan Urheilijat, Fc Kerimäki.

2.4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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3.1.1 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Seuratoiminnan kehittäminen

Juniori STPS tavoitteena on kehittää seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti. Kehityskohteita kaudella 

2022 ovat muun muassa valmentajien kouluttaminen, valmennus toiminnan kehittäminen, 

organisaation vahvistaminen ”oto” toimijoilla sekä viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen.

Valmentajakoulutukset

Kauden 2022 aikana Pyritään panostamaan valmentajakoulutuksiin. Kauden aikana järjestetään 

Savonlinnassa jalkapallon Starttikoulutus sekä ikävaihekoulutus. Lisäksi maalivahtivalmentaja 

koulutuksiin pyritään löytämään maalivahtivalmennuksesta kiinnostuneita valmentajia. Seura tukee 

valmentajien kouluttautumista.

Valmennustoiminnan kehittäminen

Kauden 2022 aikana pyritään merkittävästi kehittämään seuran valmennustoimintaa. Viikoittain 

järjestettävissä Seudun jalkapalloseurojen yhteistoimintaharjoituksissa on valmentajilla mahdollisuus 

saada tutorointia ja tukea omaan valmentamiseen. Lisäksi koulutuksien avulla pyrimme nostamaan 

arkisen valmennuksen tasoa. 



3.1.2. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VIESTINNÄN VAHVISTAMINEN

Juniori STPS pyrkii vahvistamaan seuran sisäistä ja ulkoista viestintää. Seura käyttää 

jäsenhallinnassaan  My Club- jäsenpalvelua sekä kotisivuja. Seura pyrkii 2022 vuoden aikana 

ottamaan some alustat säännölliseen käyttöön.

My Clubia käytetään jäsenhallinnassa. Seuran kotisivuja päivitetään yhteneväisemmäksi sekä 

selkeämmäksi. 

SOME STRATEGIA

Osana Juniori STPS näkyvyyttä ja markkinointia on some Strategian käyttöönotto alkuvuodesta 

2022. Jatkossa pyrimme seurana näkymään monipuolisesti sosiaalisen median alustoilla.
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3.2.1. SEURAYHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN

EDUSTUS STPS

Juniori STPS pyrkii tulevallakin kaudella toimimaan hyvässä yhteistyössä Edustus STPS kanssa 

ja luomaan junioripelaajille ja aikuispelaajille pelaajapolun Edustusjoukkueeseen.  

YHTEISTYÖSEURAT

Juniori STPS toimii Itäisen alueen seurojen kanssa yhteistyössä. Seurojen välisellä yhteistyöllä 

pyritään kehittämään seurojen toimintaa, luomaan pelaajille monipuolisempia pelaajapolkuja sekä 

vahvistamaan alueellista jalkapallotoimintaa.
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3.3.1. PELAAJAKEHITYS JA KILPATOIMINTA

PELAAJAKEHITYS

Juniori STPS ensisijaisena tavoitteena on kehittää pelaajia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti hyviksi pelaajiksi. Yksilön 

kehittyminen ja kehittäminen valmennuslinjausten mukaisesti on jokaisen valmentajan ensisijainen tehtävä. Yksilön kehitys 

toteutetaan kuitenkin pääsääntöisesti kollektiivisessa harjoitus ympäristössä, eli joukkueharjoituksissa. 

Mikäli pelaaja ei syystä tai toisesta pysty kehittymään omassa joukkueessaan voidaan pelaajalle tehdä yksilöllinen 

PELAAJAPOLKU.

LIIKUNTASUOSITUKSET

Tulevan kauden tavoitteena on lisätä pelaajien liikuntataitoja sekä jaksamista. Kannustamme pelaajiamme liikkumaan 

jalkapalloharjoitusten lisäksi ainakin liikuntasuositusmäärien verran. Kokonaisliikuntamäärien lisäämisen lisäksi, pyrimme 

vahvistamaan pelaajien harjoitusaktiivisuutta. 

STPS liikuntasuositukset: monipuolista liikuntaa 2 tuntia päivässä. 

SEURAHARJOITUKSET

Seuraharjoituksia järjestetään kevät ja kesä kaudella. Skilli ryhmä harjoittelu motivoituneille ja kehittyneille pelaajille sekä kaikille 

seuran pelaajille tarkoitettu Taito harjoitus. Maalivahtikerhoa järjestetään kerran viikossa ja maalivahtiharjoittelu pyritään 

vakiinnuttaman osana seuran toimintaa ja maalivahtien kehittämistä



3.3.2. PELAAJAKEHITYS JA KILPATOIMINTA

KILPATOIMINTA

Kilpatoimintaa pyritään mahdollistamaan aina kun joukkueessa on riittävästi sitoutuneita, motivoituneita ja kilpatason 

edellytykset täyttäviä pelaajia. Kilpatasolle ei joukkueena voi lähteä mikäli muu joukkuetoiminta siitä kärsii tai todetaan, 

että yksilöiden kehittyminen ei ole vielä kilpatoiminnan tasolla. Yleistä kilpailullisuutta pyritään vahvistamaan  joukkueiden 

toiminnassa paremmalla sitoutumisella sekä selkeämmillä harjoitusjakson tavoitteilla. 

YHTEISJOUKKUETOIMINTA

Juniori STPS joukkueet muodostavat tulevallakin kaudella Yhteisjoukkueita. YJ – joukkueita muodostetaan mikäli omassa 

ikäkausi joukkueessa ei ole riittävästi pelaajia tai tahdotaan joukkueena lähteä pelaamaan kilpatason pelejä, mutta oman 

seuran joukkueen taso ei siihen riitä.

HUUHKAJA JA HELMARITOIMINTA

Tavoitteena on seurana saada mahdollisimman kilpailukykyisiä pelaajia Huuhkaja ja Helmari pelaajakehitys toimintaan 

mukaan. Osana valmentaja ja pelaajakehitystoimintaa, kerrotaan selkeämmin niistä vaatimuksista ja osaamisen 

tavoitteista, mitä oman ikäluokan pelaajilta vaaditaan.
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4.1. JUNIORI STPS JOUKKUEET 2022

MIESTEN JA POIKIEN JOUKKUEET

STPS Inter Aikuisjoukkue

STPS Pojat 2008-2009

STPS Pojat 2010

STPS Pojat 2011

STPS Pojat 2012

STPS Pojat 2013

STPS Pojat 2014

STPS Pojat 2015

NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEET

STPS Naiset Aikuisjoukkue

STPS Tytöt 2007-2008

STPS Tytöt 2009

STPS Tytöt 2012-2014



4.2. JOUKKUEIDEN TOIMINTA

Juniori STPS tavoite on saada mahdollisimman moneen ikäluokkaan joukkuetoimintaa. 

Joukkueiden toiminta on säännöllistä ja ympärivuotista. Joukkueiden toiminta perustuu 

joukkueenjohtoryhmän kauden alussa tehtyihin kausisuunnitelmiin. Kausisuunnitelmissa tulisi 

ilmetä Talven ja kesän turnaukset, sarjasuunnitelma, tapahtumien määrä. 

Kesällä Joukkueet pelaavat Seudullista nappulaliiga sekä Palloliiton-Itäisen alueen sarjoja. 

Muutama joukkue pelaa Palloliiton valtakunnallisia nuorten sarjoja YJ-joukkueina. 

Joukkueet harjoittelevat 2-4krt viikossa, ikäluokasta riippuen. Talvikaudella pyritään pelaamaan 

ikäluokittain sopiva määrä harjoitusotteluita ja turnauksia. Osa joukkueista osallistuu Itäisen 

alueen Talviliigaan. Kesällä toimintaa tulee enemmän Turnausten,  nappulaliigan ja Aluesarja 

otteluiden myötä.



TAPAHTUMAT JA TOIMINNOT
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TAPAHTUMAT 2022

Huhtikuu

Noblessa Pienpelileiri

Toukokuu

Futispäivä – kauden avajaistapahtuma

Kesäkuu

EPL-Champs
• Englannin valioliiga Akatemia valmentajien pitämä leiri

Heinäkuu

Goal – Maalintekoleiri

Noblessa Junioriturnaus

Noblessa Aikuisten harrastefutis turnaus

TOIMINNOT 2022

Syksy – kevät 

HIPPO-Perhefutis

Kesäkuu 

Futiskoulu

Lähifutis

5.1. TAPAHTUMAT JA TOIMINNOT 2022

Seura pyrkii aktiivisesti suunnittelemaan ja järjestämään 

monipuolista jalkapallo-, ja liikuntatoimintaa sekä 

liikuntatapahtumia. Tapahtuma kalenteri päivittyy sitä 

mukaan kun toiminnot varmistuvat.



KOULUTUSTOIMINTA

2022

Juniori STPS Ry

6.



6.1. KOULUTUSTOIMINTA

VALMENTAJAKOULUTUKSET

Juniori STPS järjestää yhdessä Itä-Savon Futishankkeen kanssa Suomen Palloliiton Valmentajan Startti 

koulutuksen sekä Ikävaihekoulutuksen. Juniori STPS valmentaja Tuomas Olli vastaa Startti ja ikävaihe 

koulutuksista.

Valmentajan Startti koulutus kevät 2022

Ikävaihekoulutus Syksy 2022

Lisäksi seura kannustaa osallistumaan Itäisellä alueella järjestettäviin valmentajakoulutuksiin. Seura 

tukee valmentajien kouluttautumista maksamalla koulutusmaksut.

Lisäksi seura järjestää kauden aikana Etelä-Savon Liikunnan järjestämän Lasten ohjaajakoulutuksen 

sekä Seurakoulutuksen.

TUOMARI JA PELINOHJAAJAKOULUTUS

Seura järjestää pelinohjaajille koulutuksen kevään 2022 aikana ja kannustaa osallistumaan  Palloliiton 

järjestämille erotuomarikursseille.
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7.1. OLOSUHTEET

KENTÄT

Juniori STPS pääkenttänä toimii Noblessa Areena, Talvisalossa. Muita kenttiä ovat 

Kellarpellon nurmikenttä sekä Kyröniemen urheilukenttä. Talvisin toiminta on keskitetty 

Tanhuvaarassa sijatsevaan Savonlinnan jalkapallohalliin.

OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

Noblessa Areenan nurmen uusiminen ja kentän kehittäminen on seuran toiveena. Seura pyrkii 

aktiivisesti vaikuttamaan Areenan kehittämiseksi tämän päivän vaatimusten tasolle.

Areenan Kioskin korjaaminen/uusiminen on tehtävä kevään 2022 aikana.

Jalkapallohallin ja Noblessa areenan harjoitusvälineitä pyritään hankkimaan yhdessä 

Savonlinnan kaupungin kanssa. 
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8.1. SEURAN TALOUS

TALOUSARVIO

Seuran talousarvio vahvistetaan seuran syyskokouksessa.

Seuramaksujen keräämistä uudistetaan niin, että seura yksinkertaistaa seuramaksuja ja kerää 

ainoastaan seuran yleisiin kuluihin tarvittavan summan. 

Seuran tuloista pääosa koostuu pelaajien seuramaksuista, Oopperajuhlatalkoista sekä muusta 

varainhankinnasta ja mahdollisista avustuksista. Suurin seuran kuluerä tulevat olemaan palkkakulut 

sekä harjoitus- ja peli olosuhteista tulevat kulut. Muita kuluja ovat kilpailu-, valmennus- ja 

ohjauskustannukset sekä hallintokustannukset.

Tulopuolta pyritään vahvistamaan Sponsorimyynnillä ja mainosmyynnillä mm. Tanhuvaara halliin, sekä 

mahdollisen STPS Lehtiliitteen tehokkaammalla toteutuksella.

Juniori STPS on mukana kaudella 2022 Suur-Savon Osuuskaupan Kannattajat kampanjassa.



8.2. JOUKKUEIDEN TALOUS

Joukkueenjohtaja yhdessä joukkueenjohtoryhmän 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 

hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Joukkueet vastaavat itsenäisesti esim. peliasu- ja varustehankinnoista. Joukkueiden tulee kuitenkin 

noudattaa seuran tekemiä sopimuksia.

Aluesarja- ja nappulajoukkueiden toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä käyttötaloussuunnitelmat 

käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan kokouksessa.
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9.1. AKTIIVINEN VAIKUTTAMINEN

Juniori STPS Pyrkii vaikuttamaan lähiseudulla aktiivisena urheiluseurana. Juniori STPS 

kunnia asiana on edustaa terveellisiä elämäntapoja sekä kannustaa monipuoliseen 

liikkumiseen.

Kauden aikana seura pyrkii osallistumaan seudun yhteisiin liikuntatapahtumiin sekä osaltaan 

vaikuttamaan terveyttä ja hyvinvointia edistäen. 

Juniori STPS on mukana Saimaan syöpäyhdistyksen Nuuskaton Urheiluseura kampanjassa.

Juniori STPS pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan Kaupungin, yritysten sekä muiden 

urheiluseurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.



9.2. OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Juniori STPS tekee monipuolista yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Kaakkois-Suomen 

Ammattikorkeakoulun (xamkin) sekä Tanhuvaaran Urheiluopistojen kanssa tehdään yhteistyötä 

työharjoittelijoiden ja oppilastöiden osalta. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille työelämälähtöistä 

harjoittelua sekä seuralle avustavia resursseja seuratoimintaan.

Savonlinnan Lukion urheilulinjan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja Urheilulinjalle pyritään 

saamaan vuosittain jalkapallon lajiryhmä.

Talvisalon Urheiluyläkoulu tarjoaa Juniori STPS pelaajille mahdollisuuden oppia urheilijan 

elämään ja saada lisää laji ja oheisharjoittelua koulunohessa.

Jalkapallon Yläkoululeiri on järjestetty jo useana vuonna Tanhuvaaran Urheiluopistolla. Leiri on 

oiva mahdollisuus kokeilla ammattimaista jalkapalloilijan elämään ja yhdistää urheilu ja opiskelu.



JUNIORI STPS

Juniori STPS toivottaa kaikille pelaajille, 
toimihenkilöille sekä vanhemmille mitä parhainta 

Jalkapallokautta 2022. 

Kiitos kun olette mahdollistamassa tätä upeaa 
harrastusta!

STPS jalkapallo perhe toivottaa kaikki uudet 
harrastajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan 

jalkapalloa harrastamaan.

Yhteystiedot:
Juniori STPS Ry

Muurarinkatu 4. 57100 Savonlinna
www.juniori-stps.fi/

Seuran työtekijä:
Valmennuspäällikkö: Mika Kinnunen

stps.valmennus@gmail.com
0440656155

Joukkueiden yhteystiedot:
www.juniori-stps.fi/joukkueet/

Jalkapallo yhdistää, jalkapallo kasvattaa!

Jalkapallo, paljon enemmän kuin harrastus!

http://www.juniori-stps.fi/
mailto:stps.valmennus@gmail.com

