LAUTTAKYLÄN LUJA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

JOUKKUE: P12
Joukkueen taustahenkilöt ja heidän yhteystiedot:
Vastuuvalmentaja
Pauli Laine, 0500-429 433, pauli.laine2@gmail.com
Valmentaja
Kai Kylä-Liuhala, 050-3249 881, kaitor81@gmail.com
Joukkueenjohtaja
Sanna Eskola, 050-5400 349, sannaeskola79@gmail.com
Rahastonhoitaja
Anne Helminen, 0400-767 147, Anne.Helminen@dnainternet.net
Joukkueen tilinumero
FI86 5059 0020 1082 53
Valmentajien koulutustaso ja tulevan vuoden koulutussuunnitelmat:
Laine: E-tason valmentaja koulutus. Osallistunut Futisvalmentajan starttikoulutukseen 2019.
Osallistuu jatkokoulutkseen tarjonnan mukaan.
Kylä-Liuhala: Osallistunut Futisvalmentajan starttikoulutukseen 2019. Osallistuu
jatkokoulutukseen tarjonnan mukaan.
Pelaajamäärä:
Tällä hetkellä kausimaksun maksaneita
15 kpl
Kesään mennessä
18 kpl
Tavoite kaudelle 2020
20 kpl
Harjoitukset 2020:
Tunnin harjoitukset kerran viikossa ikäluokan valmennussuunnitelman mukaisesti. Keväällä
ulkokauden alkaessa, harjoitukset kaksi kertaa viikossa.

Kilpailutoiminta 2020:
Joukkue osallistuu keväällä P8 Ykköseen (Leikkimaailma). Lisäksi osallistumme vähintään
yhdellä joukkueella LähiTapiola-liigaan. Tavoitteena osallistua kauden aikana 1-2 yksipäiväiseen
turnaukseen Joukkueella käytössä nimenhuuto peleihin ilmoittautumiseen.
Menestystavoitteet:
Ei menestystavoitteita.
Joukkueen rahoitus ja suunnitellut varainkeruut:
Kausimaksu, Gutz-tuotteiden myynti, LähiTapiola-liigan talkootulot, Leikkimaailman pelien
kahviotulot, sponsoritulot?.
Joukkueen muut tavoitteet kaudelle 2020:
Tarjota 2012 syntyneille pojille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan. Kehittää
poikien taitoja toimia joukkueena ja ottaa toiset huomioon. Kasvattaa pojista iloisia, reippaita,
liikunnallisia jalkapallon harrastajia. Järjestää tapahtumia (harjoitukset, LähiTapiola-liigapelit,
turnausmatkat), joihin niin pelaajien kuin myös vanhempien on kiva tulla ja osallistua.
Joukkueen mahdollinen YJ-toiminta:
Luja on lokakuusta 2018 alkaen yksi Pallo-Irojen yhteistyöseuroista.
YJ-toiminnasta on laadittu erilliset säännöt, jotka koskevat kaikkia Lujan joukkueita.
P12 joukkueesta ne pelaajat, joiden taidot, motivaatio ja aika riittävät YJ-toimintaan voivat
osallistua siihen. Tällä hetkellä joukkueesta on 3 poikaa jatkamassa YJ-toiminnassa.
Joukkueen kausimaksu 2020:
160 euroa
Kausimaksu kattaa mm. seuraavat asiat:
Pelipaidan uusille pelaajille
Joukkuemaksu jalkapallojaostolle 100,-/pelaaja.
Ohjatut harjoitukset 2 krt viikossa ulkokaudella, talvella 1 krt viikossa.
Palloliiton pelipassin ja vakuutuksen
Varustehankintoja
Valmentajien koulutusta
+ muita tarvikkeiden hankintakuluja mm. EA-tarvikkeita
Lujan jäsenmaksu tulee vielä erikseen ja sen laskuttaa emoseura.
Jokaisen pelaajan on oltava seuran jäsen.
Joukkueen toimihenkilö lisää pelaajat Lauttakylän Lujan jäsenrekisteriin.
Lapsilta Lujan jäsenmaksu on 20 euroa vuonna 2020.

