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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 vuoden 
2018 aikana.  NuPS liikuttaa yhteensä n. 900 harrastajaa. 

Kasvava kiinnostus jalkapalloharrastusta kohtaan asettaa myös seuran hallitukselle ja 
vapaaehtoistyötä tekeville aina vain kovenevia haasteita. Seuramme tuleekin huolehtia 
toiminnassamme mukana olevien vapaaehtoisten jaksamisesta.  Parhaiten tämä tapahtuu 
houkuttelemalla lisää vapaaehtoisia seuramme toimintaan ja huolehtimalla työkuorman 
mahdollisimman tasaisesta jaosta. 

Viimeisten vuosien aikana seuran toiminnassa talouden ja hallinnon kuntoon saattaminen 
on vienyt normaalia painoarvoaan enemmän aikaa. Nyt toimintamallit ovat kehittyneet ja 
painopiste päästään siirtämän varsinaiseen urheilutoimintaan. 

Vuoden 2019 painopisteet keskittyvät valmentamiseen ja yksilöiden kehittämiseen.  

Seuran uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa helmikuussa 2017 ja sen viitoittamalla tiellä 
seuraa kehitetään aina vuoteen 2020 asti. 
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NUPS STRATEGIA POIMINTOJA 
Johdanto 

Nummelan Paloseura täyttää vuonna 2017 55-vuotta. Seura elää parhaillaan voimakasta 
kasvuun aikaa, vaikka Vihdin kunnan väestönkasvu onkin taittunut. Harrastajamäärän kasvu 
vuonna 2016 oli 170 lisenssipelaajaa eli yli 30 prosentin kasvu. Tämä asettaa myös seuran 
uudelle strategialle omat vivahteensa. 

Tämän strategian lähtökohtana oli edellinen vuonna 2014 hyväksytty strategia. Työ 
aloitettiin syksyllä 2016 jäsenkyselyllä edellisen strategian onnistumisesta ja uuden 
suuntaviivoista. Näiden vastausten pohjalta sekä hallituksen muutaman strategiatilaisuuden 
pohjalta uusi strategia on muodostettu.  

Tällä strategiakaudella pääpaino on erityisesti seuran urheilullisen puolen terävöittämisessä 
harrastajamäärän ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan ohella. Viestinnän monipuolisuus ja 
talouden vakaus tulevat tukemaan näitä kehittämistavoitteita.   

Missio 

Seuran olemassaolon tarkoitus on olla aktiivinen ja laadukas liikuttaja. Seura haluaa liikuttaa 
monipuolisesti eri-ikäisiä vihtiläisiä sekä jalkapallon että muun liikunnan kautta. Seura 
haluaa olla aktiivisesti mukana päivittäin erilaisissa uusissakin liikuttamistapahtumissa. 
Laadukas toiminta on seuran toiminnan ehdoton edellytys kaikessa mitä tehdään ja laatua 
seura kehittää jatkuvasti toimihenkilökoulutusten avulla. 

Visio	
Seuran tavoitteena on olla vuoden 2020 loppuun mennessä kasvava, monipuolisesti 
menestyvä ja kehittyvä seura. Harrastajamäärän kasvattaminen on edelleen yksi 
päätavoitteista tälläkin strategiakaudella. Monipuolista menestystä haemme sekä 
vanhimpien joukkueiden sarjamenestyksellä, yksittäisten pelaajien menestyksellä 
pelaajapolulla sekä valmentajien kehittymisessä. Jatkuva kehitys seuran joka tasolla on 
viimeinen visioelementeistä, joita tällä strategiakaudella tavoittelemme. 

Arvot 

Nummelan Palloseura on nostanut tärkeimmiksi arvoiksi tälle strategiakaudelle 
kasvatuksellisuuden, yhteistyökyvyn, yhteisöllisyyden, avoimuuden ja iloisuuden. Nämä 
arvot tulee näkyä kaikessa seuran toiminnassa joka päivä.  
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Kasvatuksellisuus: Kasvatukselliset arvot ovat pohjana henkiselle kasvulle ja hyvien tapojen 
oppimiselle. Kasvun perustana on elämän kunnioitus – itsensä, ja muiden hyväksyminen. 
Hyvät tavat ovat toisten huomioon ottamista, vastuullisuutta ja välittämistä. 
Tavoitteenamme on hyvän itsetunnon kehittyminen luovassa, turvallisessa ja hyväksyvässä 
ilmapiirissä. 

Yhteistyökyky: Toimintamme NuPS perheen sisällä sekä sidosryhmien kanssa perustuu 
keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen. Pidämme antamamme lupaukset ja 
arvostamme toisiamme. Toimimme hyvää ilmapiiriä vaalien sekä arvokkaita perinteitämme 
kunnioittaen.  

Yhteisöllisyys: NuPS perheessä kaikki jäsenet, perheet ja yhteistyökumppanit ovat yhtä 
tärkeitä. Huolehdimme toisistamme ja hyväksymme jokaisen yksilön sellaisena, kun hän on. 
Meitä on helppo lähestyä ja meidän ovi on aina auki kaikille. Olemme ylpeitä kuuluessamme 
NuPS perheeseen.  

Avoimuus: NuPS perheessä keskustellaan ja tiedotetaan avoimesti. Olemme läsnä, 
kuuntelemme mitä NuPS perheessä tapahtuu. Kehitämme seuraa jäseniämme kuunnellen.  

Iloisuus: NuPS perheessä tehdään ja toteutetaan asioita ilon kautta. Me haluamme luoda 
hyvän ilmapiirin, jossa on mukava toimia ja menestyä.  
 

Strategiset painopisteet 
Seuran strategiset painopisteet eli tavoitteet, joiden avulla visiota tavoitellaan, ovat 
harrastajamäärän kasvattaminen, yhteiskuntavastuullisen toiminnan lisääminen, 
valmennuksen kehittäminen sekä pelaajakehityksen kehittäminen. 
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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 25 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 pidetään seuran sääntöjen määräämässä järjestyksessä; 
kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.  

 

1.3 HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa erikseen sopiminaan ajankohtina. 
Nämä nähtävillä Seuranet-kalenterijärjestelmästä. Joukkueilla on mahdollisuus lähettää 
aiheita hallituksen kokouksiin.  
 

1.4 JÄSENISTÖN YLEISKOKOUKSET 
Jäsenistölle kuten joukkueiden toimihenkilöille, pelaajien vanhemmille sekä muille jäsenille 
järjestetään tarpeen mukaan kaikille avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa 
vanhemmilla on 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 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 kokoa 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 budjetti on esitetty liitteessä.  

Tarkalla taloudenpidolla pyritään edelleen edellisvuosien tapaan varmistamaan seuran 
maksuvalmiutta. Helpommin raportoitavaan kirjanpitoon päästään Netvisor-ohjelmiston 
avulla. Seura pystyy nykyään seuraamaan entistä paremmin joukkueiden sekä seuran 
rahaliikennettä.  

3.2 KUUKAUSIMAKSUT JA LASKUTUS 
 
Seura kerää kaudella 2019 pelaajakohtaiset kuukausimaksut suoraan pelaajilta taulukon 
mukaisesti. Tämä taulukko on nähtävillä seuran nettisivuilla http://www.nups.fi/seura/laji-
ja-jasenmaksut 

Seura haluaa saada läpinäkyväisyyttä maksuihin ja siksi seuran hallitus on päättänyt laittaa 
maksutaulukot nähtäville seuran nettisivuille. Tämän lisäksi nettisivuilla näkyy selkeästi mitä 
seuran kuukausimaksut pitävät sisällään.  
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Laskutus tapahtuu Netvisor –ohjelman kautta. Joukkueiden tehtävä on ilmoittaa uusista 
sekä lähtevistä pelaajista seuran sähköpostiin.  

3.3. JÄSENMAKSUT 
            
 Jäsenmaksut pelaajille kaudelle 2019 ovat:  

1. 40 €, jos taloudessa yksi pelaaja 
2. 80 €, jos taloudessa kaksi pelaajaa 
3. 100 € jos taloudessa kolme pelaajaa tai enemmän 
 
OP Länsi-Uusimaa tarjoaa omille jäsenilleen 50 % alennuksen jäsenmaksusta max. 20 euroa. 

Vuoden 2019 muiden henkilöiden jäsenmaksut ja kannattajamaksut ovat: 

4. Seurassa olevat toimijapelaajat - Jäsenmaksu 20 € (normaali 40 €) 
(pelaaja, joka toimii myös toimihenkilönä seurassa) 

5. Seuran palveluksessa olevat toimihenkilöt - Jäsenmaksu 20 €  
(toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö ja vastuuvalmentajat) 

6. Hallituksen jäsenet - jäsenmaksu 0 € 

7. Seuran vakituiset työntekijät - jäsenmaksu 0 € 

8. Muut toimijat vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu 20 € 
(joukkueenjohtajat, huoltaja, rahastonhoitajat, apuvalmentajat jne.) 

9. Yleinen kannatusjäsenmaksu 40 € 
(Yksityinen henkilö, joka haluaa tukea seuran toimintaa) 
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4. URHEILUTOIMINTA 
4.1 URHEILUTOIMINTA YLEISESTI 
 
Seura on 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 

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 2019 
 

4.2.1 HARRASTAJAMÄÄRÄN KASVATTAMINEN 

Seuran harrastajamäärä on kasvanut jälleen vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on edelleen 
jatkaa kasvun tiellä vuonna 2019. Riittävän suuret ikäluokat ovat avain kaikkeen 
kehittymiseen. Riittävän suuret harrastajamäärät jokaisessa ikäluokassa mahdollistavat 
maksujen pysymisen alhaalla, kunkin pelaajan oman halun ja taitotason mukaisen 
toiminnan. 
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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. Kaudella 2019 näiden linjausten tuomisesta pelaajien ja valmentajien arkeen 
suurin vastuu on valmennuspäälliköllä ja valmennusvastaavalla. 

 
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 tulevat omalta osaltaan 
tukemaan vuonna 2019. He vastaavat oman ikäluokkansa pelaajapolun ja yhteistyön 
toteutumisesta. 

 

4.2.4 VALMENNUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Seura on kouluttanut erittäin paljon valmentajia muutaman viimeisen vuoden aikana. 
Edelleen vuonna 2019 valmentajien osaamisen kehittäminen on keskiössä. Valmentajia 
koulutetaan heidän oman kehityspolun mukaisesti.  Seura näkee, että valmentajien 
kokonaisvaltainen osaaminen on avainasia koko seuran kehittymiselle. Seura jatkaa 
Palloliiton virallisten koulutusten pitämistä koko Länsi-Uudenmaan alueella yhteistyössä 
Palloliiton kouluttajien kanssa. 

Seura jatkaa Mobile Soccer-ohjelman käyttöä, joka auttaa valmentajia kausisuunnittelussa, 
harjoitusten suunnittelussa ja fyysisen valmennuksen suunnittelussa, sekä näiden 
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analysoinnissa. Kuvien ja videoiden hyödyntäminen harjoituksissa tulee tämän työkalun 
kautta myös erittäin hyvin mahdolliseksi.  

Lisäksi valmentajat tehostavat valkku-järjestelmässä olevien testitulosten käyttöä pelaajan 
henkilökohtaisten- ja joukkueen harjoitusten suunnitteluun. 

Valmennuspäällikkö ja valmennusvastaava pitävät entistä enemmän sisäisiä 
valmennuskoulutuksia eri aiheista. Lisäksi heidän tehtävänään on olla kentällä valmentajien 
ja pelaajien tukena niin paljon kuin mahdollista. Myös seuran kaikkien valmentajien yhteisiä 
koulutuksia järjestetään vuoden 2019 aikana. 

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. 

Seuran tavoitteena on valmennusvastaavien ja ulkopuolisten ammattilaisten avulla lisätä 
fyysistä valmennusta kaikille ikäluokille nykyisen toiminnan lisäksi. Painopistealueina 
vuonna 2019 ovat 5v5 joukkueille temppukoulu, 8v8 joukkueille liiketaito ja 11v11 
joukkueille voimaharjoittelu. 

 

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. 

Vuoden 2019 tavoitteena on nostaa taitokisaharjoittelu osaksi jokapäiväistä harjoittelua ja 
kehittää seuran taitokisoja niin, että osallistujia ja merkkisuorituksia saadaan aiempaa 
enemmän tukemaan pelaajien omaa kehittymistä. 

 

4.2.7 MAALIVAHTIVALMENNUKSEN LISÄÄMINEN JA TEHOSTAMINEN 

Seura on järjestänyt maalivahtivalmennusta joka joukkueen maalivahdeille ainakin yksi 
harjoituskerta joka viikko. Maalivahtivalmennukseen tullaan panostamaan jatkossakin. 
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4.2.8 SEURAN TARJOAMA LISÄHARJOITTELU 

Seura tulee jatkamaan taitokouluharjoittelua kerran viikossa 8v8 ikäluokille. Taitokoulun 
käytännön toteutuksesta vastaavat valmennusvastaava ja valmennuspäällikkö. Taitokoulua 
järjestetään kerran viikossa hallikauden ajan ja siellä saadaan aikaan laadukas harjoitus 
haastavassa ympäristössä parhaassa mahdollisessa valmennuksessa. Samalla motivoidaan 
pelaajia omaehtoiseen harjoitteluun. 

Seura jatkaa hyvin alkanutta Rainmaker-talenttiryhmien toimintaa. Ryhmät pitävät kaksi 
kertaa viikossa aamuharjoitukset valmennuspäällikön ja ulkopuolisten ammattilaisten 
ohjauksessa. Tavoitteena on taata seuran talenttipelaajien kokonaisvaltaisesti laadukas 

harjoitteluympäristö, jossa heidän kehitys edelleen jatkuu kohti suurempia tavoitteita 
jalkapalloilijoina.   

Seura jatkaa myös 2019 Start-talent toimintaa. Toiminta on tarkoitettu seuran tuleville 
talentteille, joilla on selvä halu kehittyä jalkapalloilijana ja päästä seuran Rainmaker-ryhmiin. 
Toiminta järjestetään hallikaudella kerran viikossa.  

 

4.2.9 HARJOITTELUOLOSUHTEET 

Olosuhteiden osalta tärkeä hanke on varmistaa talviharjoittelu olosuhteet tuleville vuosille. 
Tavoitteena on vuoden 2019 yhdessä Jäähalliyhtiön, Vihdin Yleisurheilijoiden ja kunnan 
kanssa rakentaa uusi halli Pajuniityn alueelle. 

 

4.2.10 KANSAINVÄLISTYMINEN 

Seura tulee jatkossa vahvasti panostamaan myös kansainvälistymiseen ja sen tuomiin uusiin 
mahdollisuuksiin. Ulkomaanturnaukset, -valmentajakoulutukset ja tutustumiset muiden 
maiden jalkapallotoimintaan nousevat tulevilla kausilla seuran urheilutoiminnan 
tavoitteeksi.  
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5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
5.1 MARKKINOINTI 
 
Vuoden 2019 aikana pyritään edelleen löytämään uusia aktiivisia yhteistyökumppaneita 
sekä pitämään hyvä huoli jo seurassa olevista yhteistyökumppaneista. Seuran 
markkinointiyhteistyön kehittämisen eri vaihtoehtoja pyritään myös lisäämään hallituksen 
sekä muun jäsenistön toimesta. Tavoitteena on pitää pelaajien maksut mahdollisimman 
alhaalla ja kehittää seuran toimintaa.  

Joukkueet jatkavat entiseen tapaansa yhteistyötä omien yhteistyökumppaneidensa kanssa.                                 

Seuran markkinoinnin kehittämistä tullaan vahvasti jatkamaan kaudella 2019.  Haluamme 
seurana olla innovatiivinen ja kiinnostava seura, joka seuraa ajanhenkeä koko ajan 
toiminnassaan. 

Seura tulee tekemään kaudella 2019 graafiset ohjeistukset. 
 

5.2 VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuran viestinnän pääpainoalueet tulevat muodostumaan seuran strategian kautta.  
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Vuonna 2019 jatketaan seuran viestintäkanavien kehittämistä, sisältöä ja 
ylläpitomenettelyjä sekä lisätään kaikkien jäsenten aktiivisuutta sivustojen sisällön 
luomiseen ja käyttöön.   

Seuran viestinnän pääpaino halutaan edelleen pitää perhe keskeisenä  
NuPS perhe – liikuttaa kaikkia  

- Laadukkaan urheilun avaimet 
- Vihtiläisen arjessa 
- Toimintaa jokaiselle 
- Tapahtumat ja yhteistyökumppanit 

Seuran sisäisiä intranet sivustojen (Seuranet) mahdollisuuksia tullaan kehittämään tulevalle 
kaudelle, niin että sieltä on entistä helpompi löytää tietoa.  

Nettisivuja tullaan edelleen käyttämään seuran ensisijaisena tiedotuskanavana. Myös 
sivuston uusia käyttömahdollisuuksia pyritään kartoittamaan.  Seura myös kehittää 
sosiaalisen median sivustoja sekä jatkaa edelleen sähköisen mobiilikortin kehittämistä ja sen 
aktivoimista. 

Paikallislehtiin pyritään säännöllisesti saamaan artikkeleita seuran toiminnasta joko 
joukkueiden itse tai toimittajien kirjoittamana. Seura tulee aktiivisesti informoimaan 
lehdistöä seuran tapahtumista. 

 

5.3 VIESTINTÄ KANAVAT 
 
Viestintäkanavina tullaan kautena 2019 käyttämään 

- Seuranet – Seuran jäsenille tarkoitettu asiakastietokanta 
- Nettisivut 
- Facebook 
- Twitter 
- Instragram 
- Paikallislehdet 
- Kausijulkaisu 
- Mobiilijäsenkortti 
- Flickr – kuvakalleria 
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Lisäksi seura tulee tekemään mielipidekyselyitä, jotta osaamme kehittää toimintojamme 
palautteen pohjalta oikeaan suuntaan. 

5.2 TAPAHTUMAT 
 
Kauden 2019 suunnitellut tapahtumat: 

- Perhe-Futis tapahtuma tammikuu 
- Firmakeilaus huhtikuu 
- Koulu ja päiväkotifutis tapahtuma toukokuu 
- Jalkapallokoulu kesäkuu 
- M1 Edustus kotiottelut 
- N1 Edustus kotiottelut 
- Yhteistyökumppanitapahtumat 
- Wuosisatamarkkinat elokuu 
- Taitokilpailut syyskuu 
- Maaottelu tai muu iso tapahtuma syyskuu 
- Seuran kauden päättäjäiset ja palkintogaala 

 

5.3 KAIKKI PELAA -TOIMINTA 
 
Kaikki Pelaa -toimintaa jatketaan yhteistyössä Palloliiton kanssa, yhteisesti sovittujen 
päämäärien saavuttamiseksi. NuPS sitoutuu Kaikki Pelaa -ideologiaan ja pyrkii 
mahdollisimman voimakkaasti viemään eteenpäin lasten hyvinvointia tukevaa toimintaa. 
Tärkeinä välineinä ovat Pelisääntö -keskustelut sekä Kaikki Pelaa -sääntömaailman 
noudattaminen ja valvominen turnaus- ja peluuttamissääntöineen. Nuorimmat seuran 
joukkueista laativat joukkueen omat säännöt, jotka toimitetaan piirille ja edelleen Nuori 
Suomi ry:een. Seuran tavoitteena on, että jokainen ikäluokka laatii yhteiset säännöt 
joukkueelle. 

 

5.6 SEURAN ASUSTEET 
 
Seura tulee edelleen 2019 jatkamaan yhtenäisten varusteiden politiikkaa. Seura jatkaa 
varustesopimus Umbron kanssa. Joukkueilla on velvollisuus käyttää Umbron vaatetusta ja 
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noudattaa Seuran tekemiä ohjeistuksia seuravaatetuksen osalta. Seuran viralliset värit ovat 
punainen, musta ja tarvittaessa valkoinen. Seuran kotipelin pelipaidan väri tulee aina olla 
punainen.  

 

5.7 NUPS TUOTTEET 
 
NuPS fani sekä muita NuPS tuotteita tullaan kehittämään tulevalle kaudelle.  

 

6. YHTEISKUNTAVASTUU VAHVASTI MUKANA 
 

Seura on tehostanut toimintaansa vihtiläisten lasten ja nuorten kasvatustyössä.  

Seura järjestää Palloilua päiväkodeille-hanketta seuratuen turvin kunnan eri päiväkodeissa. 
Hankkeessa liikutetaan lähinnä 5-vuotiaiden ryhmiä, järjestetään ohjaajakoulutusta 
päiväkotien henkilökunnalle sekä lukukauden huipentava päiväkotiturnaus toukokuussa.  

Alakouluissa järjestetään edelleen liikuntakerhoja kunnan ja muiden ulkopuolisten tahojen 
tuella.  

Seura tulee jatkamaan myös kunnan kumppanina Liikkuva koulu- hankkeen myötä erilaisia 
lasten liikuttamiseen liittyviä projekteja.  

Seura jatkaa myös vanhustyötä. Rahoittajatahoja ovat Tuovi Siiri Hännisen säätiö sekä Stea. 
Tavoitteena on liikuttaa noin 50 vanhusta joka viikko.  

 

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


