LAUTTAKYLÄN LUJA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

JOUKKUE: P09/08

Joukkueen taustahenkilöt ja heidän yhteystiedot: ( puhelin ja s.posti )
Vastuuvalmentaja
Timo Haavisto
040-529 7300
timoj.haavisto@gmail.com
Valmentajat
Kari Yski
050-554 2693
yskikari@gmail.com
Apuvalmentajat
Miro Laaksonen
Henrik Lehtinen
Joukkueenjohtaja
Mikko Ojapelto
040-770 9010
lujap08@gmail.com
Huoltajat
_
Rahastonhoitaja
Mikko Ojapelto

Joukkueen tilinumero
Lauttakylän Luja ry / jalkapallo P08
FI38 5059 0020 0561 55
Valmentajien koulutustaso ja tulevan vuoden koulutussuunnitelmat:
Haavisto jalkapallo D
Yski jalkapallo E
Laaksonen ja Lehtinen ( osallistuu FVS-koulutukseen keväällä )

Pelaajamäärä:
Tällä hetkellä uuteen kauteen lähdettäessä
9 kpl ( 08 )
8 kpl ( 09 )

Tavoite kaudelle 2021?
Pitää pelaaja määrä vähintään samana.

Harjoitukset 2021:
( harjoituskerrat ja mitä milloinkin harjoitellaan )
Talvella kaksi kertaa viikossa salissa ( futsal / jalkapallo harjoitus sekä toisella kertaa fysiikkatreenit).
Keväällä vähintään 2 joukkue treeniä viikossa. Harjoittelussa huomioidaan tulevalla kaudellakin
pelaajien taso ja harjoittelussa käytetään tasoryhmiä, jotta kaikille saataisiin aikaiseksi kehittymistä.
Harjoittelemme yhdessä Lujan 2010-syntyneiden kanssa.
Kilpailutoiminta 2021:
( mihin sarjoihin jalkapallo / futsal joukkue osallistuu, myös mahdolliset turnaukset kirjataan )
Osallistumme yhdelle joukkueella jalkapallon P12 / kolmoseen, mikä on jo virallista sarjaa.
Tähän sarjaan osallistumme yhdessä Lujan 2010-syntyneiden kanssa.
Lisäksi osallistumme Lujan omaan nappulaliigaan tarkoituksena saada lisäpelejä ilman matkustamista
ja ilman tavoitteellisuutta. Tämä toteutuu, jos halukkaita pelaajia on tarpeeksi ja saamme sopivia
vastustajia.
Kaikki pelaajat eivät osallistu enää nappulaliigaan.
Syksyllä alkavien Futsal-sarjojen osalta päätökset tehdään elokuussa.
Kaikkiin ottelutapahtumiin ja turnauksiin tekee pelaajavalinnat vastuuvalmentaja yhdessä muiden
valmennukseen kuuluvien henkilöiden kanssa. Kokoonpanot ilmoitetaan nimenhuudossa.

Menestystavoitteet:
P12 / kolmosesta lähdetään hakemaan mahdollisimman hyvää sijoitusta.
Kun joukkue osallistuu peleihin niin voittoa lähdetään hakemaan, mutta tärkeintä on kuitenkin, että
kentällä näkyy harjoitellut asiat ja pelaajat tekevät parhaansa.

Joukkueen rahoitus ja suunnitellut varainkeruut:
Joukkueen kausi katetaan pelaajien maksamalla kausimaksulla.
Gutz tuotteiden myyntikampanja tehdään jälleen elokuussa koko Lujan jalkapallon toimesta ja siitä
toivotaan hyvää tuottoa niin joukkueelle kuin koko seuralle.

Joukkueen muut tavoitteet kaudelle 2021:
Mahdollistaa pelaajille omalla tasollaan tapahtuva harjoittelu.
Kilpailullista / tavoitteellista toimintaa haluaville pyritään saamaan tarpeeksi haasteita sekä niille, jotka
haluavat harrastaa ilman niin kilpailullista toimintaa pyritään saamaan sopivia tapahtumia esim. Lujan
oma nappulaliiga.

Joukkueen mahdollinen YJ-toiminta:
Luja on ollut lokakuusta 2018 alkaen yksi Pallo-Irojen yhteistyöseuroista
YJ-toiminnasta on laadittu erilliset säännöt, jotka koskevat kaikkia Lujan joukkueita.
08/09 joukkue osallistuu Pallo-Iirojen YJ toimintaan.
Yj toiminnasta vastaa Pallo-Iirojen junioripäällikkö Pasi Lehtonen ja Pasi toimii myös 08 ikäluokan
vastuuvalmentajana, sekä 09 ikäluokasta vastuuvalmentaja Marko Kuttila Pallo-Iiroista.
08 pojista osallistuu YJ-joukkueen toimintaan Raumalla 3 pelaajaa.
09:tä kaksi pelaajaa on käynyt YJ-joukkueen toiminnassa
YJ toiminnassa päätösvalta pelaaja valinnoissa on Pallo-Iirojen vastuuvalmentajalla.
Pallo-Iirot YJ pelaa P13 liigaa ja P13 kakkosta sekä P12 sarjaa ( sarjataso selviää, kun ykkösen
karsinnat saadaan pelattua )
YJ pelaajista valitaan pelaajat sarjapeleihin, sekä Sami Hyypiä Akatemian testileireille.
Jotta pelaaja pääsee mukaan YJ toimintaan tulee hänen olla riittävällä taitotasolla sekä häneltä pitää
löytyä motivaatiota harjoitella kovaa, jotta kehitystä jalkapalloilijana tulee.
YJ toiminnasta tulevat kulut maksavat siihen osallistuvat pelaajat itse.

Joukkueen kausimaksu 2021:
KAUSIMAKSU P08/09 2021 ( 1.1.2021 – 31.12.2021 )
SUMMA: 150 EUR
Saaja:
LAUTTAKYLÄN LUJA RY / P08 JALKAPALLO
Tilinumero:
FI38 5059 0020 0561 55
Viestikenttään:
Pelaajan nimi
______________________________________________________________
Kausimaksu kattaa mm. seuraavat asiat:
Ohjatut harjoitukset 1 - 2 krt viikossa vuonna 2021
Pelaajamaksun jalkapallojaostolle ( 100 € ) ja seuran jäsenmaksun ( 20 € ), joka aikaisemmin on
laskutettu erikseen.
Sarjamaksut
Varustehankintoja ( EA-tarvikkeita )
Yhden apuvalmentajan kulukorvaukset ( käytetään aikaisempien vuosien säästöjä )
+ muita kuluja
Pelaajat maksavat itse PELIPASSINSA ja mahdollisen VAKUUTUKSEN.
Tämä hankitaan PELIPAIKASTA.
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/pelipaikka

Vuonna 2008 -syntyneillä sekä 2009-syntyneillä pelipassi on 40 EUR + vakuutus 40 EUR
HUOM !
Mikäli pelaajalla on kilpailutoiminnan kattava vakuutus omasta vakuutusyhtiöstä vakuutusta ei
tarvitse ostaa pelipaikasta. Selvittäkää asia omasta yhtiöstä ( näissä on paljon eroja eri yhtiöiden
välillä ). Huoltaja on vastuussa pelipassia ostaessaan, että pelaajalla on pakollinen vakuutus
olemassa!

