LAUTTAKYLÄN LUJA RY / JALKAPALLO
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
JOUKKUE: P13

Joukkueen taustahenkilöt ja heidän yhteystiedot:
Vastuuvalmentaja:
Teemu Virtanen
Lujan junioripäällikkö
044-2405930
luja.juniorit@gmail.com
Valmentaja:
Sanna Kemppi
Apuvalmentaja:
Tiia Sjöblom
Joukkueenjohtaja:
Sanna Kemppi
050-3041938
sanna1.kemppi@gmail.com
Huoltajat:
Tiia Sjöblom
Rahastonhoitaja:
Sanna Kemppi
Joukkueen tilinumero:
LAUTTAKYLÄN LUJA RY / P13
FI43 5059 0020 1144 59
Valmentajien koulutustaso ja tulevan vuoden koulutussuunnitelmat:
Virtanen: Suorittaa Futisvalmentajan starttikoulutuksen kevään 2020 aikana.
Kemppi: Suorittaa Futisvalmentajan starttikoulutuksen kevään 2020 aikana.
Sjöblom: Osallistuu koulutuksiin tarpeen ja tarjonnan mukaan.
Tarkoitus olisi kouluttaa ainakin yksi valmentaja/kausi.

Pelaajamäärä:
Tällä hetkellä: 11 kpl
Kesään mennessä: 14 kpl
Tavoite kuinka monta pelaajaa kauden loppuun mennessä: 16 kpl

Harjoitukset 2020:
Kesäkaudella (ulkoharjoitukset tekonurmella/keskusurheilukentällä) tunnin harjoitukset kaksi kertaa
viikossa ikäluokan valmennussuunnitelman mukaisesti. Talvikaudella (sisäharjoitukset) tunnin
harjoitukset kerran viikossa ikäluokan valmennussuunnitelman mukaisesti.
Joukkueella käytössä nimenhuuto harjoitusten ja pelien ilmoittautumiseen.

Kilpailutoiminta 2020:
Joukkue osallistuu Tammiturnaukseen Raumalla tammikuussa.
Joukkue osallistuu keväällä P7 Ykköseen (Leikkimaailma).
Osallistumme vähintään yhdellä joukkueella LähiTapiola-liigaan.
Lisäksi joukkue osallistuu kesäkuussa Tampereella Särkänniemi-cupiin, mikäli riittävän moni
joukkueesta pääsee osallistumaan.

Menestystavoitteet:
Ei menestystavoitteita.

Joukkueen rahoitus ja suunnitellut varainkeruut:
Pelaajien maksama kausimaksu, Gutz-tuotteiden myyntikampanja, LähiTapiola-liigan talkootulot ja
Leikkimaailman pelien kahviotulot.

Joukkueen muut tavoitteet kaudelle 2020:
Saada joukkueeseen mukaan uusia pelaajia jo harrastuksessa mukana olevien lisäksi. Tarjota 2013
syntyneille pojille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan. Kehittää poikien taitoja toimia
joukkueena ja ottaa toiset huomioon. Kasvattaa pojista iloisia, reippaita, liikunnallisia ja toiset
huomioon ottavia harrastajia. Järjestää tapahtumia (harjoitukset, LähiTapiola-liigapelit, turnausmatkat),
joissa tärkeintä on ilon, riemun ja onnistumisen kokemusten saaminen.

Joukkueen mahdollinen YJ-toiminta:
Luja on lokakuusta 2018 alkaen yksi Pallo-Irojen yhteistyöseuroista
YJ-toiminnasta on laadittu erilliset säännöt, jotka koskevat kaikkia Lujan joukkueita.
P13-joukkue osallistuu Pallo-Iirojen YJ toimintaan mahdollisesti loppuvuonna 2020. Ne pelaajat,
joiden motivaatio ja aika riittävät YJ-toimintaan voivat osallistua siihen.

Joukkueen kausimaksu 2020:
P13 kausimaksu 160 EUR (1.1.2020 – 31.12.2020).
Kausimaksu kattaa mm. seuraavat asiat:
Joukkuemaksu jalkapallojaostolle
Junioripäällikön käytön valmennuksessa (mukana osan vuotta)
Ohjatut harjoitukset 1-2 krt viikossa vuonna 2020
Leikkimaailman P7 osallistumismaksu
Pelipaidan
Varustehankintoja
Valmentajien koulutuksen (pl. junioripäällikön koulutus)
+ muita tarvikkeiden hankintakuluja mm. EA-tarvikkeita
Kausimaksu ei sisällä Palloliiton pelipassia ja vakuutusta, joten jokaisen pelaajan tulee lisäksi hankkia
itselleen Palloliiton pelipassi (25 EUR) ja Palloliiton vakuutus (4 EUR).
Lauttakylän Luja ry:n jäsenmaksu tulee olemaan vuonna 2020 aikuisilta 30 EUR ja lapsilta 20 EUR.
Jäsenmaksun laskuttaa seura vuoden 2020 aikana.
Jokaisen pelaajan ja taustahenkilön on oltava seuran jäsen.

