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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 edelleen
kasvanut. NuPS liikuttaa lähes 1000 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 24 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 toimintaalueellamme.

1.2 SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seuran sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuran sääntöjen määräämässä
järjestyksessä; kevätkokous huhtikuu 10.4.2019 ja syyskokous 27.11.2019

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 muutti hieman työryhmiä kaudelle 2019, niin että jatkossa työryhmiä on
vain kolme: urheilutoimintatiimi, talous-ja hallintotiimi sekä viestintä- ja
markkinointitiimi, johon kuuluu vahvasti yhteiskuntavastuutoiminta. 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 10 360,71 euron laskennallista voittoa. Velkaa ei seuralla ole.
Emoseuran tulos -308,71euroa.
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 edelleen säännöllisin välein palautetta.
Joukkueiden tulos voi vaihdella vuosittain paljon joukkueiden erilaisten
tapahtumien / suunniteltujen matkojen vuoksi.
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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
joukkueemme noudattavat toiminnassaan.
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.
Tässä olemmekin onnistuneet hienosti yhteistyössä Jäähalliyhtiön
hallihankkeen sekä Vihdin Kunnan kanssa ulkokenttien osalta.

4.2 URHEILUTOIMINNAN PÄÄPAINOPISTEET KAUDELLE 2019
4.2.1 HARRASTAJAMÄÄRÄN KASVATTAMINEN
Seuran harrastajamäärä on kasvanut jälleen vuoden 2019 aikana.
Rekisteröityneiden pelipassien määrä on pysynyt lähes samana, mutta
harrastepelaajien määrä on kasvanut. Valitettavasti kauden 2019 pelipassi
lukuja Palloliitto ei ole julkaissut, joten emme pysty vahvistamaan tarkkoja
lukuja vuodelle 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. Tässä tavoitteessa seura on onnistunut
suunnitelman mukaisesti.
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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. Kaudella 2019 valmennuspäällikkö yhdessä
seuramme vastuuvalmentajien kanssa jalkautti valmennuslinjausta
päivittäiseen arkeen. Valmennuslinjaus on 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 2019.
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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 LänsiUudenmaan alueella. Koulutusten tehostamiseksi Nummelan Palloseura solmi
koulutusyhteistyösopimuksen FC Lahden kanssa.
2019 koulutettu valmentajia:
-

9 valmentajaa - Futisvalmentajastartti
8 valmentajaa – Ikävaihekoulutus
1 valmentaja- UEFA B

Seura jatkoi Mobile Soccer-ohjelman käyttöä, joka auttaa valmentajia
kausisuunnittelussa, harjoitusten suunnittelussa ja fyysisen valmennuksen
suunnittelussa, sekä näiden analysoinnissa.
Lisäksi valmentajat tehostivat valkku-järjestelmässä olevien testitulosten
hyödyntämistä.
Lisäksi seura järjesti kaksi valmentaja iltaa seuran valmentajille. Näissä
tilaisuuksissa valmentajilla on mahdollisuus kertoa toiveita seuralle sekä käydä
läpi oman joukkueen toimintaa.
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.
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Fyysistä valmennusta toteutettiin yhteistyössä Balanssiklubit kanssa. Fyysinen
valmennus on kehittynyt vuosi vuodelta parempaan suuntaan ja joukkueet
ovat ottaneet valmennuksen osaksi joukkueen toimintaa.

4.2.6 TAITOKILPAILUT 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 103 pelaajaa.

4.2.7 MAALIVAHTIVALMENNUKSEN LISÄÄMINEN JA TEHOSTAMINEN
Seura on järjestänyt maalivahtivalmennusta kaudella 2019. Lähes jokaisen
joukkueen maalivahdit ovat päässeet mukaan maalivahtivalmennukseen.
Nuorimmat maalivahtivalmennukseen pääsevät ovat 9 vuotiaita (2011
syntyneitä). Maalivahtivalmennus toteutetaan viikoittain joukkueiden omien
harjoitusten yhteydessä.

4.2.8 SEURAN TARJOAMA LISÄHARJOITTELU
Seuran taitokoulu kuten muutkin seuran tarjoamat lisäharjoittelut jouduttiin
keväällä keskeyttämään hallin romahtamisen vuoksi. Taitokoulua kuitenkin
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pystyttiin jatkamaan heti kun ulkokausi saatiin startattua. Tämä taitokoulu oli
tarkoitettu 2009 pojille sekä 2008-2009 tytöille.
Taitokoulun käytännön toteutuksesta vastasivat valmennusvastaava ja
valmennuspäällikkö. Taitokoulua järjestettiin kerran viikossa hallikauden ajan.
Taitokoululla pyritään motivoimaan pelaajia omaehtoiseen harjoitteluun.
Seura jatkoi hyvin alkanutta Rainmaker-talenttiryhmien toimintaa myös
kaudella 2019. 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 2019 oli 25 pelaajaa.
Seura jatkoi myös 2019 Start-talent toimintaa. Toiminta on tarkoitettu seuran
lupaaville talenteille, joilla on selvä halu kehittyä jalkapalloilijana ja päästä
seuran Rainmaker-ryhmiin. Toimintaa järjestettiin hallikaudella kerran viikossa.
Start-Talentti kausi katkesi hallin romahdettua, mutta se aloitettiin jälleen
uuden hallikauden alettua. Start-Talentti ryhmä on kasvanut vuosittain ja
kysyntä lisäharjoitteluun on kasvanut.

4.2.9 HARJOITTELUOLOSUHTEET
Olosuhteiden osalta tärkeä hanke oli hallihanke, joka valmistui tammikuussa
2020. Kesän kenttäolosuhteet ovat Vihdin Kunnan alueella erinomaiset.
4.2.10 KANSAINVÄLISTYMINEN
Kauden 2019 lopussa seura solmi FC Stoke Cityn kanssa yhteistyösopimuksen,
jolla mahdollistamme aivan uusia asioita kansainvälistymisen puolella sekä
tuomme uusia mahdollisuuksia seuramme pelaajien pelaajapolkuun.
Kesällä 2019 järjestimme jälleen FC Stoke leirin johon osallistujia oli jo lähes 90
innokasta pelaajaa.
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4.2.11 URHEILUPUOLEN KAUDEN 2019 ONNISTUMISIA
T05 selviytyminen SPL 1.tason lopputurnaukseen.
T06 selviytyminen SPL 2.tason finaaliin. Sijoitus hopea.
P06 Selviytyminen SPL 2.tason lopputurnaukseen.
Liisa Merisalun nousu Viron naisten maajoukkueeseen.
T06 tytöt viron jalkapalloliiton kutsumana viron alueturnauksessa. T06
tytöt voittivat turnauksen.
Þ Kansainvälinen Stoke-leiri pidettiin toista kertaa kaudella 2019.
Þ Kansainvälinen yhteistyösopimus solmittiin joulukuussa 2019 FC Stoke
Cityn kanssa kaudelle 2020.
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
5.1 MARKKINOINTI
Vuoden 2019 aikana pyrittiin edelleen löytämään uusia aktiivisia
yhteistyökumppaneita sekä pitämään hyvä huoli jo seurassa olevista
yhteistyökumppaneista. Kumppaneita pidetään ajan tasalla seuran
toiminnasta kuukausittaisella viestinnällä. Laajalla yhteistyökumppani
verkostolla pyrimme pitämään pelaajien maksut mahdollisimman alhaalla ja
kehittämään seuran toimintaa koko ajan.
5.2 VIESTINTÄ KANAVAT
Seuran viestintäkanavina 2019 käytettiin
-

-

Seuranet = >MyClub
Seuran jäsenille tarkoitettu asiakastietokanta
Seuranet viestintä kanava vaihdettiin marraskuussa 2019 uuteen
monipuolisempaan viestintäkanavaan MyClubiin, joka toimii myös
seuran jäsenrekisterinä.
Nettisivut
Facebook
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Twitter
Instagram
Paikallislehdet
Kausijulkaisu
Mobiilijäsenkortti

5.3 TAPAHTUMAT
Seuran kauden 2019 tapahtumat
-

Firmakeilaus12.4.2019
Koulu ja päiväkotifutis tapahtuma 14.-15.5 ja 22.5.2019
Jalkapallokoulu 3.-7.6.2019
Stoke-leiri 10.-14.6.2019
M1 Edustus kotiottelut
Yhteistyökumppanitapahtuma 13.9.
Wuosisatamarkkinat
Taitokilpailut 22.9
Seuran kauden päättäjäiset ja palkintogaala 9.11 ja 16.11
Talviturnauksia ei pidetty uuden hallin aloitus ajankohdan vuoksi.

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
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.
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5.5 SEURAN ASUSTEET JA VARUSTEET
Seura jatkoi edelleen 2019 yhtenäisten varusteiden politiikkaa. Seura solmi
uuden varustesopimuksen Adidaksen kanssa. Sopimus on tehty vuosille 20202022. Tavoitteena on kuitenkin jatkaa sopimusta pitempään, jotta
joukkueiden ei tarvitse uusia joukkueiden varusteita liian usein. Joukkueilla on
velvollisuus käyttää adidaksen 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. Varusteohjeistukset joukkueen jäsenille löytyvät MyClub
tiedotteista.
Kaudella 2019 tehtiin myös päätös seuran yhtenäisestä harjoittelupaidasta.
Tämä paita oli seurassa 2019 oleville jäsenille ilmainen. Sen mahdollistivat
paikalliset yhteistyökumppani yritykset. Tällä paidalla halutaan tukea
pelaajien samanarvoista kohtelua pelaajan taustasta ja taloudesta
riippumatta. Tätä paitaa tulee pelaajien käyttää aina harjoituksissa ja pelien
alkulämmittelyssä.
Vaate ja varustetoimittajana jatkaa paikallinen Intersport Nummela.

5.6 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 2019 ONNISTUMISIA
Þ NuPS seura esittelyt mm. Palloliitto Länsi
Þ Paikallislehdet kirjoittaneet hienosti juttuja seuran toiminnasta
Þ Palloliitto lahjoitti yhdessä Autotalo Lohjan kanssa auton NuPS:in
joukkueiden käyttöön sarjakauden ajaksi.
Þ Autotalo Lohja ja Volkswagen lahjoitti 20 lippua suomen EMKarsintaotteluun.
Þ Onnistunut päiväkotiturnaus ja kaikki pelaa turnaus
Þ Onnistunut huutokauppa palkintogaalassa vähävaraisten perheiden
tukemiseen
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Seuran viestinnän pääpainoalueet muodostuvat vuosittain seuran strategian
kautta.
Seuran viestinnän pääpaino oli ja on jatkossakin perhe keskeinen
NuPS perhe – liikuttaa kaikkia

6. NUPS TULOSKORTTI 2019
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7. 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 liikutettiin noin 35 4-5vuotiaiden ryhmää, n 20:ssa
eri päiväkodissa. Hankkeessa järjestettiin myös ohjaajakoulutusta päiväkotien
henkilökunnalle ja lukukauden huipensi päiväkotiturnaus toukokuussa 2019.
Alakouluissa järjestettiin edelleen liikuntakerhoja kunnan ja Lasten Liikehankkeen tuella. Näitä kerhoja järjestettiin joka viikko kaikilla Vihdin alueen
kouluilla. Yhteensä kerhoja pidettiin viikoittain n. 17 ja niiden avulla liikutettiin
n. 300 lasta joka viikko. Monelle lapselle liikuntakerho oli ensikosketus
liikuntaharrastukseen.
Seura jatkoi myös kunnan kumppanina Liikkuva koulu- hankkeen parissa.
Hankkeessa on tarkoitus lisätä lasten liikkumista koulupäivien aikana.
Liikuntaa vietiin yhteistyössä koulujen henkilöstön kanssa oppilaiden ja
opettajien arkeen eli suoraan oppitunneille. Luotiin uudenlaista oppimista,
jossa liikunnalla on merkittävä rooli. Samalla myös koulujen henkilökunnalle
saatiin nostettua esille koulupäivän aikaisen liikunnan tärkeyttä.
Myös seuran vanhustyötä jatkettiin. Rahoittajatahoja ovat Tuovi Siiri Hännisen
säätiö sekä Stea. Liikutettavien määrää saatiin lisättyä vuonna 2019 .
Vanhuksia liikutettiin parhaillaan jo lähes 100 viikoittain. Syynä tähän
lisäykseen oli kerhojen perustaminen, joita saatiin loppuvuodesta pyörimään
jo kaikkiaan neljä. Loppuvuonna varmistui myös Tuovi Siiri Hännisen
lisäpanostus toimintaan. Vuonna 2020 voimme liikuttaa vanhuksia jo kahden
täysipäiväisen liikuttajan voimin!
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YHDISTYKSEN TIEDOT
Nummelan Palloseura Ry
Kuoppanummentie 22, 03100 Nummela
seura@nups.fi
050-3122623 / Nina Åberg, Toiminnanjohtaja
www.nups.fi
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NUMMELAN PALLOSEURA
Hallitus hyväksynyt vuosikertomuksen 30.3.2020 Nummela

Kari Virta
Puheenjohtaja

Nina Åberg
Sihteeri

Merja Lipponen
Hallituksen jäsen

Timo Värri
Hallituksen jäsen

Jukka Kesälä

Mika Hämäläinen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Jari Mesimäki

Kati Isokirmo-Hämäläinen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Jaakko Järvensivu
Hallituksen jäsen
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