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ESIPUHE 
Nummelan Palloseura ry:n (NuPS) toiminnan tarkoituksena on edistää 
liikunnan kuten jalkapallon ja futsalin toimintaedellytyksiä Vihdin kunnan 
alueella ja tarjota sellaista toimintaa, että mahdollisimman monella kunnan 
asukkaalla, ikään ja sukupuoleen katsomatta, olisi mahdollisuus harrastaa ko. 
lajeja tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaisesti, ympärivuotisena 
harrastuksena tai kilpailutoimintana. Juniori-toiminnassa NuPS pyrkii luomaan 
kaikille tasapuolisesti edellytykset kehittyä valitsemassaan lajissa taitojensa 
edellyttämälle tasolle – aina huipulle asti. Tarvittaessa voidaan tehdä 
yhteistyösopimuksia muiden seurojen, yhdistyksien ja yritysten kanssa, jos sille 
nähdään tarvetta. 

Nummelan Palloseuran rekisteröityneiden pelaajien määrä on kasvanut 
edelleen vuonna 2018.  NuPS liikuttaa yhteensä lähes 900 harrastajaa Vihdin 
Kunnan alueella. 
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1. SEURAN TOIMINTAMALLI 
 

1.1 TOIMINTA-ALUE 
Seuran toiminta-alue on Vihdin kunta. Seuran jäseneksi kuitenkin voi liittyä 
kuka tahansa. Viime vuosina seuraan on liittynyt paljon jäseniä myös 
lähialueilta. 

Seurassa oli päättyneellä kaudella joukkueita 26 eri ikäluokassa. Useissa 
ikäluokissa on pelaajia niin runsaasti, että ikäluokasta muodostetaan 
useampia peliryhmiä.  

Jatkuvasti laajeneva toiminta asettaa seuran toiminnalle uusia haasteita, sillä 
tavoitteena on palvella kaikkia jäseniä tasapuolisesti. 

Yhteistyö Suomen Palloliiton kanssa sekä koulutuksen että kilpailutoiminnan 
alalla jatkuu entiseen tapaan. Vihdin kunnan kanssa jatketaan tiivistä 
yhteistyötä jalkapallon toimintaedellytyksien parantamiseksi toiminta-
alueellamme.  

 
1.2 SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
Seuran sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuran sääntöjen määräämässä 
järjestyksessä; kevätkokous huhtikuu 3.4.2018 ja syyskokous 28.11.2018 

 
1.3 HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Hallitus kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa sovitun aikataulun 
mukaisesti. 
 

1.4 JÄSENISTÖN YLEISKOKOUKSET 
Jäsenistölle kuten joukkueiden toimihenkilöille, pelaajien vanhemmille sekä 
muille jäsenille järjestettiin tarpeen mukaan kaikille avoimia tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksia, joissa vanhemmilla oli mahdollisuus kysyä avoimista 
aiheista.  
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1.5 SEURAN TYÖRYHMÄT 
 
Seura on muodostanut neljä työryhmää: urheilutoimintatiimi, talous-ja 
hallintotiimi, yhteiskuntavastuutiimi sekä viestintä- ja markkinointitiimi. Nämä 
työryhmät muodostuvat hallituksen jäsenistä ja kutsutuista seuran jäsenistä. 
Nämä työryhmät suunnittelevat, valmistelevat ja raportoivat avoinna olevat 
tehtävät ja asiat hallitukselle.  
 

2. SEURAN HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO 
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3. SEURAN TALOUS JA HALLINTO 
 
3.1 SEURAN TALOUDELLINEN TILANNE 
Seuran tavoitteena on aina ollut ja tulee olemaan harrastemaksujen 
pitäminen mahdollisimman alhaalla olosuhteet ja toimintaympäristö 
huomioiden sekä toisaalta yhä laadukkaamman toiminnan järjestäminen 
yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Seuran talouden tulopuoli on täysin riippuvainen jäsenmaksuista ja pelaajilta 
kerättävistä kuukausimaksuista. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden osuus 
on ollut hyvällä tasolla viimeiset vuodet, muodostaen reilun kymmenyksen 
tuloista. Yleinen taloudellinen taantuma on kuitenkin tehnyt taloudellisen 
tuen saamisen entistä vaikeammaksi. Sen vuoksi kehitämme koko ajan uusia 
toimintamalleja pystyäksemme tarjoamaan yhteistyökumppaneille 
enemmän vastinetta.  

Menopuolella puolestaan kulut pystytään pitämään alhaalla laajan 
vapaaehtoistyön voimin, niin seura, kuin ennen kaikkea joukkuetasolla. 
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja sama tilanne on suurelta osin 
joukkueiden toimihenkilöiden osalta. Suurimmat kuluerät muodostuvat 
olosuhteista (kenttä- ja hallivuokrat) sekä valmennuksesta.  

Yksityiskohtainen tulos-ja talouslaskelma liitteenä. 

Toimintavuoden tulos osoittaa koko seuran (joukkueet ja emoseura) 
tilinpäätöksessä 18 668,28 euron laskennallista voittoa.  Velkaa ei seuralla ole.  

Joukkueet onnistuivat jälleen hyvin oman toimintansa rahoituksessa 
tekemällä talkootyötä ja muita omaa toimintaansa rahoittavia hankkeita. 
Suurin menoerä joukkueille on edelleen talvikauden harjoittelu hallissa, josta 
saamme säännöllisin välein palautetta. 
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4. URHEILUTOIMINTA 
4.1 URHEILUTOIMINTA YLEISESTI 
 
Seura oli asettanut seuraaville vuosille urheilutoiminnan nostamisen keskiöön 
ja sen toiminnan kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteekseen. Tällä pyrimme 
siihen, että NuPS pelaajalla on sopivan haasteellista harjoittelua ja 
omantasoisia pelejä, jotta pelaajaan kehitys jatkuu hyvänä vuodesta 
toiseen. Tätä varten NuPS:ssa on käytössä seuran valmennuslinjaus, jota 
päivitimme kauden 2018 aikana. 

Haluamme tarjota Vihdin ja lähikuntien pelaajille sellaiset olosuhteet ja 
valmennuksen (taidon sekä mielekkyyden), jotta he voivat jatkaa tavoitteista 
riippumatta jalkapalloharrastusta Vihdissä, siirtymättä pääkaupunkiseudun 
joukkueisiin, ainakaan liian aikaisin ennen siirtymistä Palloliiton alaisiin sarjoihin. 

 
4.2 URHEILUTOIMINNAN PÄÄPAINOPISTEET KAUDELLE 2018 
 

4.2.1 HARRASTAJAMÄÄRÄN KASVATTAMINEN 

Seuran harrastajamäärä on kasvanut jälleen vuoden 2018 aikana. Kasvua oli 
6,7 % edellisestä vuodesta. Riittävän suuret ikäluokat ovat avain kaikkeen 
kehittymiseen. Riittävän suuret harrastajamäärät jokaisessa ikäluokassa 
mahdollistavat maksujen pysymisen alhaalla, kunkin pelaajan oman halun ja 
taitotason mukaisen toiminnan. Tässä tavoitteessa seura onnistui erittäin 
hyvin. 
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4.2.2 VALMENNUSLINJAUKSEN PÄIVITTÄMINEN JA SEN TUOMINEN 
PELAAJAN JA VALMENTAJIEN ARKEEN 

Seura on tehnyt valmennuslinjauksen vuonna 2014 ja sitä on täydennetty 
pelitapaoppaalla vuonna 2016. Kauden 2018 aikana päivitimme 
linjauksemme tämän päivän vaatimuksiin sopivaksi. Valmennuslinjaus on 
jaettuna jokaiselle vastuuvalmentajille, sekä nähtävillä seuran nettisivuilla. 

 
4.2.3 PELAAJAPOLKUJEN SELKEYTTÄMINEN JA YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN 
JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ 
 

Valmennuslinjauksessa sanotaan pelaajapolusta seuraavasti ”Yhteistyö eri 
joukkueiden välillä tulee olla saumatonta, jotta pelaajien kokonaisvaltainen 
ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuu. Jokainen pelaaja on seuran 
pelaaja ja jokainen valmentaja seuran valmentaja. Tällä taataan pelaajien 
yhtenäinen pelaajapolku Nummelan Palloseurassa. Valmentajien tehtävänä 
on kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti ja luoda heille paras mahdollinen 
ympäristö kehittymiseen vahvan valmentajien välisen yhteistyön avulla”. Tätä 
valmentajien välistä yhteistyötä ja pelaajakehitystä valmennusvastaava ja 
valmennuspäällikkö yhdessä ikäluokkien valmentajien kanssa ovat jatkaneet 
kaudella 2018. 
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4.2.4 VALMENNUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Seura on kouluttanut erittäin paljon valmentajia muutaman viimeisen 
vuoden aikana. Valmentajia koulutetaan heidän oman kehityspolkunsa 
mukaisesti.  Seura näkee, että valmentajien kokonaisvaltainen osaaminen on 
avainasia koko seuran kehittymiselle. Seura jatkoi Palloliiton virallisten 
koulutusten pitämistä koko Länsi-Uudenmaan alueella yhteistyössä Palloliiton 
kouluttajien kanssa. 

2018 koulutettu valmentajia: 

- C-Taso = 2 
- D-Taso = 8 
- UEFA B = 1 

Seura jatkoi Mobile Soccer-ohjelman käyttöä, joka auttaa valmentajia 
kausisuunnittelussa, harjoitusten suunnittelussa ja fyysisen valmennuksen 
suunnittelussa, sekä näiden analysoinnissa.  

 
4.2.5 FYYSISEN VALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN 

Seura on järjestänyt kaikille yli 6v pelaajille fyysisiä testejä kaksi kertaa 
vuodessa jo vuodesta 2014 lähtien. Tulokset on tallennettu yhteiseen Valkku-
järjestelmään, joka on itse tehty järjestelmä seuran tarpeisiin. 

Fyysistä valmennusta toteutettiin yhteistyössä Balanssiklubit kanssa. Fyysiseen 
valmennukseen keskistyttiin selkeästi enemmän kaudella 2018, joka näkyy 
fysiikkavalmennus määrien kasvuna. 

 
4.2.6 TAITOKOULU OSAKSI JOUKKUEHARJOITTELUA 

Seuraan taitokisasuoritusten määrät ja tulokset ovat parantuneet viimeiset 
kolme vuotta joka vuosi. Kuitenkin joukkueiden välillä on suuria eroja ja 
edelleen joukkueiden sisällä on myös paljon eroja määrissä ja tuloksissa. 
Seuran taitokilpailuun osallistui 124 pelaajaa. 
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4.2.7 MAALIVAHTIVALMENNUKSEN LISÄÄMINEN JA TEHOSTAMINEN 

Seura on järjestänyt maalivahtivalmennusta kaudella 2018. 

 

4.2.8 SEURAN TARJOAMA LISÄHARJOITTELU 

Seura jatkoi taitokouluharjoittelua (2008-2009 syntyneille) kerran viikossa 8v8 
ikäluokille. Taitokoulun käytännön toteutuksesta vastaavat 
valmennusvastaava ja valmennuspäällikkö. Taitokoulua järjestettiin kerran 
viikossa hallikauden ajan. Taitokoululla pyritään motivoimaan pelaajia 
omaehtoiseen harjoitteluun. 

Seura jatkoi hyvin alkanutta Rainmaker-talenttiryhmien toimintaa myös 
kaudella 2018. Ryhmät pitävät kaksi kertaa viikossa aamuharjoitukset 
valmennuspäällikön ja ulkopuolisten ammattilaisten ohjauksessa. Tavoitteena 
on taata seuran talenttipelaajien kokonaisvaltainen harjoitteluympäristö, 
jossa heidän kehityksensä edelleen jatkuu kohti suurempia tavoitteita 
jalkapalloilijoina. Rainmaker ryhmässä kaudella 2018 on pelaajia 22. 

Seura jatkoi myös 2018 Start-talent toimintaa. Toiminta on tarkoitettu seuran 
tuleville talenteille, joilla on selvä halu kehittyä jalkapalloilijana ja päästä 
seuran Rainmaker-ryhmiin. Toimintaa järjestettiin hallikaudella kerran viikossa. 
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Toiminta on kasvanut edellisestä kaudesta. Start-Talentti ryhmässä oli 
kaudella 2018 pelaajia 60. 

 

4.2.9 HARJOITTELUOLOSUHTEET 

Olosuhteiden osalta tärkeä hanke on hallihanke, joka varmistaa 
talviharjoittelu olosuhteet tuleville vuosille.  

 

4.2.10 URHEILUPUOLEN KAUDEN 2018 ONNISTUMISIA 

Þ Seuran P20 joukkue nousi valtakunnan ykköseen. 
Þ Seuran kansainvälistyminen projekti aloitettiin T13 ikäryhmän kanssa. 

Kyseinen ikäryhmä oli kutsuttuna Viron liiton alue turnaukseseen. NuPS 
T13 voitti kyseisen turnauksen. 

Þ Kansainvälinen Stoke-leiri pidettiin ensimmäistä kertaa kaudella 2018. 
Þ T04-tytöt pääsivät mukaan epäviralliseen SM-turnaukseen 
Þ T05 nousivat aluesarjaan 
Þ Ria Karjalainen nousi nuorten maajoukkueen mukaan. 
Þ Liisa Merisalu nousi Viron naisten maajoukkueeseen 

 

5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
5.1 MARKKINOINTI 
 
Vuoden 2018 aikana pyrittiin edelleen löytämään uusia aktiivisia 
yhteistyökumppaneita sekä pitämään hyvä huoli jo seurassa olevista 
yhteistyökumppaneista. Seuran markkinointiyhteistyön kehittämisen eri 
vaihtoehtoja pyrittiin myös lisäämään hallituksen sekä muun jäsenistön 
toimesta. Tavoitteena on pitää pelaajien maksut mahdollisimman alhaalla ja 
kehittää seuran toimintaa.  
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5.2 VIESTINTÄ KANAVAT 

 
Seuran viestintäkanavina 2018 käytettiin 

- Seuranet – Seuran jäsenille tarkoitettu asiakastietokanta 
- Nettisivut 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Paikallislehdet 
- Kausijulkaisu 
- Mobiilijäsenkortti 

 
5.3 TAPAHTUMAT 
 
Seuran kauden 2018 tapahtumat 

- Perhe-Futis tapahtuma 11.3 
- Firmakeilaus13.4 
- Koulu ja päiväkotifutis tapahtuma 29.-30.5 ja 23.5 
- Jalkapallokoulu 4.-8.6 
- M1 Edustus kotiottelut 
- Yhteistyökumppanitapahtuma 7.9. 
- Wuosisatamarkkinat 
- Taitokilpailut 23.9 
- Seuran kauden päättäjäiset ja palkintogaala 10.11 ja 28.11 
- Talviturnaukset 1.12 ja 8.12 

 
5.4 KAIKKI PELAA -TOIMINTA 
 
Kaikki Pelaa -toimintaa jatketiin yhteistyössä Palloliiton kanssa, yhteisesti 
sovittujen päämäärien saavuttamiseksi. NuPS on sitoutunut Kaikki Pelaa -
ideologiaan ja pyrkii mahdollisimman voimakkaasti viemään eteenpäin 
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lasten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Tärkeinä välineinä ovat Pelisääntö -
keskustelut sekä Kaikki Pelaa -sääntömaailman noudattaminen ja 
valvominen turnaus- ja peluuttamissääntöineen. Seuran tavoitteena on, että 
jokainen ikäluokka laatii yhteiset säännöt joukkueelle. Tässä tavoitteessa on 
vielä tekemistä. 

 

5.5 SEURAN ASUSTEET 
 
Seura jatkoi edelleen 2018 yhtenäisten varusteiden politiikkaa. Seuralla on 
edelleen varustesopimus Umbron kanssa. Joukkueilla on velvollisuus käyttää 
Umbron vaatetusta ja noudattaa Seuran tekemiä ohjeistuksia 
seuravaatetuksen osalta. Seuran viralliset värit ovat punainen, musta ja 
tarvittaessa valkoinen. Seuran kotipelin pelipaidan väri tulee aina olla 
punainen.  

 

5.6 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 2018 ONNISTUMISIA 
 

Þ Vuoden tähtiseurapalkinto 
Þ NuPS-vanhustyö Lotto lähetyksessä mukana 
Þ NuPS seura esittelyt mm. Forssa, Oulu, Helsinki ja Veikkauksen 

tapahtuma 
Þ NuPS-liikuntakerhot mukana Urheiluruudussa 
Þ NuPS mainittuna EsLU uutisissa 
Þ NuPS esittelemässä seurojen äänessä omaa toimintaa 
Þ Vuoden oppisopimuskouluttaja 2018 
Þ Bridgestone palkinto 
Þ Paikallislehdet kirjoittaneet hienosti juttuja seuran toiminnasta 

Seuran viestinnän pääpainoalueet muodostuvat vuosittain seuran strategian 
kautta.  

Seuran viestinnän pääpaino oli ja on jatkossakin perhe keskeinen 
NuPS perhe – liikuttaa kaikkia  
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6. YHTEISKUNTAVASTUU VAHVASTI MUKANA 
Seura on jatkanut erittäin vahvaa toimintaansa vihtiläisten lasten, nuorten, 
aikuisten ja vanhusten parissa.  

Seura järjesti Palloilua päiväkodeille-hanketta seuratuen turvin kunnan eri 
päiväkodeissa. Hankkeessa liikutetaan 37 4-5vuotiaiden ryhmää, 18:ssa eri 
päiväkodissa. Hankkeessa järjestetään myös ohjaajakoulutusta päiväkotien 
henkilökunnalle ja lukukauden huipensi päiväkotiturnaus toukokuussa 2018. 

Alakouluissa järjestettiin edelleen liikuntakerhoja kunnan ja Lasten Liike-
hankkeen tuella.  

Seura jatkoi myös kunnan kumppanina Liikkuva koulu- hankkeen myötä 
lasten liikuttamista koulupäivien aikana.   

Myös seuran vanhustyötä jatkettiin. Rahoittajatahoja ovat Tuovi Siiri Hännisen 
säätiö sekä Stea. Seura liikuttaa lähes 60 vanhusta viikoittain.  

 

 

 

 

 

 

YHDISTYKSEN TIEDOT 
Nummelan Palloseura Ry 
Kuoppanummentie 22, 03100 Nummela 
seura@nups.fi 
050-3122623 / Nina Åberg, Toiminnanjohtaja 
www.nups.fi 


