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Johdanto
Piirin strategiatyötä ohjaa Palloliiton yhteiset strategiset valinnat.
Piirin strategiatyöhön osallistuvat piirihallitus yhdessä piirijohtajan
ja piiritoimiston henkilöstön kanssa käyttäen apunaan valiokuntien
ja työryhmien työn pohjalta saatuja arvokkaita näkemyksiä ja kokemuksia sekä piirin henkilöstön seuratapaamisilta keräämiä palautteita ja toiminnan tuloksia.
Näiden pohjalta laaditaan vuosittain piirin alueen toimintasuunnitelma. Tähän asiakirjaan on koottu toiminta-ajatus, päämäärät,
tavoitteet ja vastuut sekä ne keskeiset asiat, joita tullaan toteuttamaan ja valmistelemaan vuonna 2014.
Piiri kehittää yhteistyötä mm. liiton, muiden piirien, kuntien ja muiden alueellisten liikunta-järjestöjen kanssa. Yhteistyöllä pyritään
vähentämään päällekkäistoimintoja.
Piirin päätösvaltaa käyttävät piirikokoukset. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä maaliskuun
loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja syksyllä marraskuun
loppuun mennessä pidettävä syyskokous.
Kevätkokouksessa käsitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
Syyskokouksessa 2014 valitaan piirin puheenjohtaja, piirin varapuheenjohtaja, piirihallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä tilintarkastajat. Asialistalla ovat myös seuraavan vuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Piirin vuoden 2014 toiminta rakentuu seura-, pelaajakehityksen ja
osaamisen kehittämisen ympärille.
Kurinpitoasiat Suomen Palloliiton ja piirin sääntöjen mukaisesti
ilmoitetut, piirin kilpailutoimintaan liittyvät, kurinpidolliset rikkomuk2 | 20.11.2013
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set, joista kilpailusäännöissä ei ole määritelty rangaistusta. Lisäksi
tehtävänä on rikkomusten ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet.
Kaudelle 2014 otetaan käyttöön jalkapalloerotuomariasettelussa
ResultCoden- järjestelmän erotuomariasettelumoduuli ja erotuomaripalkkiomaksatusmoduuli.
Voi käydä läpi yleiset toiminta-ajatukseen liittyvät missiot, visiot,
arvot yms.

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia 2013–2016
Palloliiton julkaisema Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia
vuosille 2013–2016 koostuu viidestä peruspilarista. Ne ovat jalkapallon missio, yhteisön perusarvot, visio 2020, strategiset painopistevalinnat sekä operatiivinen toiminta. Näiden valintojen avulla
ja niitä noudattamalla Palloliitto pyrkii kehittämään toimintaansa
optimaalisesti ja kokonaisvaltaisesti käynnissä olevan kolmivuotis3 | 20.11.2013
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jakson aikana. Keski-Suomen piiri pyrkii toimimaan linjassa Palloliiton toimintamallien kanssa.
Palloliiton, piirien ja niiden jäsenjärjestöjen yhteiseksi missioksi on
nimetty ”Jalkapalloa jokaiselle”. Missio perustuu yhdenvertaisuuteen, ja pyrkii tuomaan esille jalkapallon monipuolisuuden ja yhteiskunnallisen tehtävän laajassa merkityksessään. Sen tavoitteena on sitouttaa laji-ihmiset pelaajista huoltajiin pitkäaikaiseen harrastamiseen, ja kasvattaa aktiivisten toimijoiden määrä miljoonan
ihmisen yhteisöksi vuoteen 2020 mennessä. Suomalainen jalkapallo haluaa olla näyttämö, jolle kuka tahansa voi astella sukupuolesta, uskonnosta, etnisestä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.
Jalkapalloperheen asenne on ”Voittoja joka päivä”. Jalkapallo on
pikemminkin ilmiö kuin peli, ja sen parissa on mahdollista kokea
nautintoa, intohimoa, yhteisöllisyyttä, itsensä ylittämistä. Jalkapallossa on mahdollista kokea voittoja joka päivä, monella eri tavalla.
Kaikki tavoitteellinen toiminta tähtää aina johonkin. Palloliiton liitohallitus on linjannut visiokseen Suomen nostamisen Euroopan
TOP10 jalkapallomaaksi vuoteen 2020 mennessä. Visio ei ole
määritelmällisesti tavoite, vaan unelma, ja näin ollen jo lähtökohtaisesti rohkea ja kunnianhimoinen. Vision ohessa kulkevia strategisia päämääriä ovat muun muassa pelaajamäärän kasvattaminen, useita arvokisakokemuksia sekä miehille että naisille, ykköslajin aseman saavuttaminen Suomessa sekä yhteiskuntavastuullinen edelläkävijyys.
Näitä suuria haasteita Palloliitto lähestyy valitsemalla joka vuosi
viisi strategista painopistealuetta, joiden kehittämiseen keskitytään
erityisellä painokkuudella. Myös Keski-Suomen piiri noudattaa tätä
toimintamallia Palloliiton liittohallituksen esityksen pohjalta, alueelliseen toimintaan sisältyvät vaatimukset huomioon ottaen.
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Piirin organisaatiokaavio 2014
Jäsenseurat
Piirikokous
Piirihallitus
Hallituksen työvaliokunta
Kurinpitovaliokunta
Olosuhteet, edunvalvonta

Valiokunnat

Työryhmät

Pelaajakehitys
Seurakehitys

Kilpailu
Futsal
Erotuomari

Piirijohtaja
Hallinto / talous
Ari Matinlassi

Seurakehitys

Kilpailu

Pelaajakehitys

Ari Matinlassi
Timo Hämäläinen

Mika Järvinen

Ari Matinlassi
Timo Hämäläinen
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Suomalaisen jalkapallon strategiset valinnat
Keski-Suomen piirin strategia pohjautuu Palloliiton liittokokouksessa nimettyihin tavoitevalintoihin.
1. Pelaajakehitys
2. Seurakehitys
3. Osaamisen kehittäminen
4. Markkinointiviestintä ja myynti
5. Johtajuus ja hyvä hallintotapa

Pelaajakehitys
Pelaajakehitys koostuu pelaajille tarjottavasta valmennuksesta,
pelaajan osaamisen kehittämisestä, kansallisesta kilpailutoiminnasta, olosuhteista sekä kansainvälisestä toiminnasta.
Valmennuksen suhteen piirijoukkue- ja piirihaavitoiminnassa tavoitteena on painottaa Palloliiton keväällä 2012 julkaisemaa yksilökeskeistä valmennusfilosofiaa, jonka myötä jokaisen pelaajan
yksilölliset kehitystarpeet huomioitaisiin parhaalla mahdollisella
tavalla. Varsinaisen piirin alaisen toiminnan lisäksi tavoitteena on
myös lisätä tietoutta seuroille Suomalaisen jalkapallon valmennuslinjasta piiri- ja piirihaavitapahtumissa sekä järjestettävässä valmentajaseminaarissa. Valmennuksen tavoitteena on olla pelaajalähtöistä ja yksilöllisiin tarpeisiin muokkautuvaa. Keväällä 2014
käynnistetään myös niin sanotuille talenttipelaajille tarjottava lisäharjoittelumahdollisuus U13- ja U12–ikäluokissa. Lisäharjoituksia
on torstaisin 3 kertaa kuukaudessa ja ryhmien koko on 8 -10 pelaajaa / ikäluokka.
Valmennusosaamista ammennetaan myös Sami Hyypiä – akatemian kautta. Piirit ja laatuseurat noudattavat Suomalaisen jalkapallon valmennuslinjaa sekä osallistuvat Sami Hyypiä Akatemian
(SHA) toimintaan. Piiri osallistuu ja perehtyy SHA testien käyttöönottoon.
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Poikien -00 piirijoukkuetoiminta jatkuu harjoituksilla kerran kuukaudessa tammikuusta alkaen. Tasomittausturnauksiin osallistutaan Tampereella maaliskuussa ja Kuopiossa huhtikuussa.
Piirijoukkuetoiminta -99 ja -00 syntyneillä tytöillä jatkuu tammikuussa leirillä Piispalassa. Tyttöjen tasomittausturnaukset järjestetään Seinäjoella helmikuussa ja Kuopiossa huhtikuussa. Piirijoukkue-cup on pojilla 12.–15.6. ja tytöillä 15.–18.6. Eerikkilässä.
Piirijoukkueelle tulee 8-10 tapahtumaa ennen Eerikkilän piirijoukkue-cuppia.
Piirihaavitoiminta käynnistyy -01 syntyneiden poikien kanssa maaliskuussa ja tyttöjen kanssa toukokuussa. Tavoitteena on tarjota
yksittäisille pelaajille mahdollisimman laadukasta valmennusta
piirihaavitoiminnassa. Poikien ja tyttöjen piirihaavitoimintaa kehitetään järjestämällä alueellisia piirihaaveja yhteistyössä seurojen
kanssa. Tavoitteena on lisätä pelaajien, seuravalmentajien ja
vanhempien tietoutta piirijoukkuetoiminnasta järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia piirihaavi- ja piirijoukkuetoiminnan alkuvaiheessa seuravalmentajille ja joukkueenjohdolle ja kannustetaan heitä yhteistyöhön pelaajakoulutuksessa yli seurarajojen.
Taitokilpailut tullaan järjestämään syksyllä Jyväskylän Hipposhallissa tytöille ja pojille erikseen. Piirihaavi- ja –joukkuetoiminnassa olevia pelaajia edellytetään osallistumaan piirin taitokilpailuihin.
Piirin taitokilpailuissa menestyneitä pelaajia (ikäluokissa E11 ja
E10) palkitaan kutsumalla heidät 10-11-leireille jossa heille
tarjotaan yksilöllistä pelipaikkakohtaista valmennusta. Leirejä järjestetään kaksi kappaletta.
Keski-Suomen piirin toimesta järjestetään yksi (1) Kaikki Pelaa –
maajoukkuejalkapallokoulu. Jalkapallokoulu suunnataan maalivahdeille.
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Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittämiseen tarjotaan mahdollisuuksia piirin/liiton
valmentaja- ja erotuomarikoulutuksissa. Uuden nuorisotoimintaan
liittyvän kannustinjärjestelmän myötä seurojen mahdollisuudet
toimihenkilöidensä lisäkouluttamiseen kohentuvat entisestään.
Ohjataan seuroja laatimaan henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat
eri tehtävissä toimiville toimihenkilöille. Tavoitteena on, että Leikkimaailmaikäisten joukkueiden ohjaajat ovat käyneet E-tason Lastenohjaajakurssin.
Piiri järjestää vähintään kaksi E-tason Lastenohjaajakurssia. Etason Lastenohjaajakursseja voidaan tarvittaessa järjestetään
myös alueittain tai seuroittain.
D-tason valmentajakoulutusta järjestetään eri osioina kertaalleen
keväällä sekä syksyllä. D-tason valmennuskursseja voidaan
järjestää myös alueellisesti yhteistyössä seurojen kanssa. C-tason
valmentajakoulutuksesta järjestetään C-valmentajakurssi sekä
siihen liittyvä näyttötilaisuus.
Seuroja edellytetään kouluttamaan C14 – ikäiset joukkueet Kaikki
Pelaa – Pelinohjaajakurssilla. Kurssien järjestämisen tavoitteena
on lisätä pelaajien omaa sääntötietoutta, saada seuroihin lisää
Pelinohjaajia sekä innostaa nuoria erotuomarikursseille ja erotuomaritoimintaan. Kyseiset kurssit voidaan järjestää myös seurakohtaisesti kysynnän mukaan. Pelinohjaajakurssin käyneiden
joukkueiden yhteyshenkilöt julkaistaan netissä. Seuroille tiedotetaan mahdollisuudesta käyttää Pelinohjaajakurssin käyneitä henkilöitä seuran omissa peli-illoissa.
Seuroja edellytetään kouluttamaan D13-ikäiset joukkueet ravintokoulutuskursseilla. Kurssien järjestämisen tavoitteena on lisätä
pelaajien omaa ravintotietoutta. Kyseiset kurssit voidaan järjestää
myös seurakohtaisesti kysynnän mukaan.
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Piirin toimesta järjestetään maalivahdeille pelaajakoulutusta
Maalivahtitallin muodossa. Maalivahtitalli on suunnattu 11–14vuotiaille tytöille ja pojille, jotka ovat kiinnostuneet lisäharjoittelusta. Harjoittelukertoja tullaan järjestämään kymmenen.
Levitetään tietoa taitokulttuurista seuroille ja sitä kautta yksittäisille
pelaajille.
Näin pyritään lisäämään yksittäisten pelaajien
kiinnostusta taitoharjoitteluun. Seuroja kannustetaan järjestämään
harjoitustaitotapahtumia joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden
seurojen kanssa.
Osallistutaan Suomen Palloliiton kanssa yhteistyössä mahdollisten uusien Fortum tutorien koulutukseen ja tukemiseen. Tavoitteena on säilyttää vähintään nykyinen Tutoreiden määrä piirin
alueella. Tavoitteena on saada Tutor-toiminnassa alueellinen kattavuus, jonka saavuttamiseksi palkataan piiritutor.
Pelaajakehityksen kannalta hyvät olosuhteet muodostavat välttämättömän reunaehdon. Talviharjoittelumahdollisuuksia pyritään
parantamaan Vehkalammen talvihallin avulla. Jyväskylän alueellisen valmennuskeskuksen infrastruktuuri valmiina keskuksen
käynnistämiseksi 2014–2015. Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden, KIHUn, Oppilaitosten ja Palloliiton, sekä piirin välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan alueellinen valmennuskeskus Jyväskylään.

Seurakehitys
Vuoden 2014 aikana Keski-Suomen piiri pyrkii ylläpitämään ja
parantamaan paikallisten seurojen elinvoimaa. Tärkeitä teemoja
ovat seurojen yhteistyön ja olosuhteiden kehittäminen. Kuten kaikessa suomalaisessa urheilussa, myös jalkapallossa seuratoiminnan elinehtona on aktiivinen vapaaehtoisyhteisö. Seurojen johtohenkilöstön tavoitteena tuleekin olla mahdollisimman motivoivan,
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arvostavan ja palkitsevan ilmapiirin luominen, jotta korvaamattoman vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus saadaan varmistettua.
Suurin osa vapaaehtoistoimijoista on mukana oman lapsen harrastuksen kautta, ja näin ollen toiminta on mahdollisesti vain hyvinkin lyhytaikaista. Piirin ja seurojen on yhteistyössä pohdittava ja
pyrittävä korostamaan sellaisia motivaatiotekijöitä, jotka pitävät
henkilön kiinni seuratoiminnassa vaikkei oma lapsi välttämättä
pelaisikaan. Pitkäaikaiseen sitouttavuuteen vaikuttavia tekijöitä
ovat esimerkiksi vapaaehtoistoimijan tehtävissään kokemat pätevyyden ja autonomian tunteet, sekä vahva kokemus ”yhteisestä
asiasta”, eli positiivisen seurahengen välittyminen vapaaehtoistoimijoille. Erinomaisen foorumin piirin ja seurojen yhteistyölle
luovat seuravierailut, joissa Keski-Suomen alueella toimiva seura
voi kutsua piirin henkilöstöä pohtimaan ja keskustelemaan seuralle ajankohtaisista kehitysaiheista ja – ongelmista.
Seuraohjelman käynnistäminen piirissä sekä käynnistetään alueellinen uudelleen organisoituminen seurapalvelujen uudistamiseksi piireissä.
Käynnistetään alueellinen uudelleen organisoituminen seurapalvelujen uudistamiseksi piirissä. Seuraohjelman käynnistäminen
yhdessä seurojen ja alueellisen seurakehitystiimin kanssa.
Harrastaja- ja jäsenmäärien kasvu pyritään varmistamaan aktiivisella lajipromootiolla paikallisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Jalkapallo ja futsal ovat helposti lähestyttävä laji ja kustannuksiltaan
suhteellisen edullinen, joten lajin tutuksi tekeminen sekä jalkapallokoulujen avulla harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen luovat
edellytykset jatkuvasti kasvaville pelaajamäärille.

Johtajuus ja hyvä hallintotapa
Keski-Suomen piiri tähtää päätöksenteossaan eettisesti kestäviin
ja vastuullisiin ratkaisuihin. Jalkapallon on tarkoitus toimia pelkän
harrastuksen sijasta myös elämänkouluna, ja yhteisön ilmapiiri ja
10 | 20.11.2013
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toimintakulttuuri välittyvät päätöksentekoportaalta aina ruohonjuuritasolle asti. Niinpä ehdoton nollatoleranssi epäeettisen toiminnan
suhteen on välttämättömyys tavoitellun kasvatusvaikutuksen aikaansaamiseksi.
Päätöksenteon läpinäkyvyys lisää avoimuutta piirin ja seurojen
välillä ja mahdollistaa entistä kattavamman vuoropuhelun eri toimijoiden kesken. Piiri pitää tulevan tilikauden taloutensa vakaalla
pohjalla, ja on avoin toimintansa kulurakenteesta. Laaditun budjetin raameissa operoimista valvoo piirihallitus. Vakaa taloudellinen
tilanne turvaa riittävän palvelutason ylläpitämisen piirin toiminnassa.
Piiri pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kaikessa päätöksenteossaan, että päätöksistä vastuullisissa elimissä
sekä tekee kiinteä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

Olosuhteet
Olosuhteiden kehittämisessä tärkein askel on talviharjoittelumahdollisuuksien moninkertaistuminen Vehkalammen hallin myötä.
Palloliiton yhteisen linjauksen mukaan tavoitteena on, että seuroilla on jokaista 300 rekisteröitynyttä harrastajaa kohti yksi täysmittainen nurmikenttä. Keski-Suomen alueella on tällä hetkellä yksi
kenttä 500 pelaajaa kohden.
Jalkapallon ja futsalin harrastamisen olosuhteiden parantaminen
kaikilla tasoilla on eräs keskeisimmistä menestystekijöistä molemmille lajeille tulevaisuudessa.
Piirihallitus kehittää, koordinoi ja valvoo piirin olosuhdetoimintaa.
Piiri tuottaa ja tiedottaa päättäjille sekä muille sidosryhmille suunnattua materiaalia. Lisäksi piiri ylläpitää olosuhdevaikuttajien verkostoa.
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Piirin tehtävänä on yhteistyössä liiton olosuhdetoiminnon kanssa
kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä tukemaan seuroja ja piirin kuntia
erilaisissa liikuntapaikkahankkeissa, jotka edistävät olosuhteiden
parantamista näiden lajien parissa. UEFA:n Hat trick – ohjelman
myötä seurojen ja kuntien on mahdollisuus hakea kohdennettua
taloudellista tukea olosuhdehankkeille ja saada piiriltä apua julkisessa päätöksenteossa.
Varsinkin kaupunkien ja kuntien liikuntavastaavien kanssa tullaan
keskustelemaan heidän mahdollisuuksistaan kehittää jalkapalloolosuhteita omissa kunnissaan. Lisäksi SPL:n ja S-ryhmän yhteisprojektin avulla tullaan markkinoimaan monitoimikenttien rakentamisia kunnille ja seuroille, jotta ne aktivoisivat omia kuntiansa
asiaan liittyen. Tavoitteena on saada piirin alueella käynnistymään
kaksi uutta jalkapallonurmihanketta ja kaksi S-kenttä hanketta.
Olosuhdeteko – tunnustuksella tullaan huomioimaan merkittäviä
hankkeita tai investointeja jalkapallokenttien tai futsalsalien rakentamisessa ja olosuhteiden kehittämisessä.

Joutsan kenttä kesällä 2013
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Viestintä
Viestinnän tavoitteena on levittää informaatiota mahdollisimman
monipuolisesti eri kanavia pitkin piirin jäsenten käyttöön. Toimivalla viestinnällä on informaation levityksen lisäksi merkittävä rooli
sekä piirin maineenhallinnassa, että aikaisemmin mainittujen
avoimuuden ja läpinäkyvyyden toteutuksessa. Viestinnän perusperiaatteet noudattelevat vuonna 2013 päivitettyä Keski-Suomen
piirin viestintäsuunnitelmaa, ja ovat yhteneväiset myös Palloliiton
yleisten viestintälinjausten kanssa.
Keski-Suomen piirin verkkoviestinnän julkisina kanavina toimivat
piirin www-sivut sekä piirin Facebook-sivusto. Järjestelyllä pyritään tavoittamaan piirin uutisille mahdollisimman laaja lukijakunta;
www-sivujen kohdeyleisö koostuu piirin asioita tarkkaan seuraavista aktiivisista jäsenistä, kun taas Facebookin avulla tavoitetaan
nuorempia ja satunnaisempia käyttäjiä. Tärkeimmät piiriä koskevat tiedotteet uutisoidaan molemmilla sivustoilla, mutta muuten
sivustojen käytössä on nyanssieroja, www-sivujen painottuessa
ns. kovaan ja viralliseen dataan, kun taas Facebookia hyödynnetään muun muassa lataamalla kuva-albumeita piirin järjestämiltä
leireiltä yms. tapahtumista.
Lisäksi piiri tiedottaa ja viestii sähköpostin, kirjeiden ja tiedotustilaisuuksien välityksellä. Piiri pyrkii suurimpien tiedotusvälineiden
kanssa aktiiviseen yhteistyöhön.
Suurempia tavoitekokonaisuuksia ja piirin yleisiä linjauksia ovat
muun muassa vuosittain julkaistavat toimintasuunnitelmat ja –
kertomukset.
Toimiva ja tarkoituksenmukainen viestintä edellyttää selkeitä tehtäväjakoja ja vastuualueita. Keski-Suomen piirissä tiedotusvastuu
on pääosin piirijohtajalla, mutta tiettyjä osa-alueita (esim. nuoriso,
kilpailu) koskevissa asioissa piirin henkilöstö pyrkii vastaamaan
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omaan toimenkuvaansa kuuluvasta tiedottamisesta. Piirihallituksen viestinnästä vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja piirijohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä.
ResultCode asiakasrekisteriohjelma / seuratoimijarekisteri otetaan
käyttöön.

Talous
Piiri pitää tulevan tilikauden taloutensa vakaalla pohjalla. Taloutta
valvoo piirihallitus laaditun budjetin mukaisesti. Piirin tulot
koostuvat Suomen Palloliiton ja muiden julkisten yhteisöjen
avustuksista sekä piirin järjestämästä toiminnasta. Talouden
menot tulee kattaa tuotoilla niin, että vakaa piiritoiminnan kehitys
voidaan turvata. Piirin vakaa talous turvaa riittävän piiritoiminnan
palvelutason ylläpitämisen.
Palautteen saamiseksi piirin toiminnasta laaditaan kevään 2014
aikana piirin seuroille ja seurojen toimihenkilöille kohdennettu piirikysely ja toteutetaan se syksyllä 2014.

Kilpailutoiminta
a. Sarjatoiminta
Tavoitteena kaudella 2014 on järjestää seuraavat jalkapallosarjat
piirissä:
11 pelaajaa kilpasarjat
- Kolmonen, Nelonen, Vitonen, Kuutonen, B-, C- ja Cn-pojat
- B-, C- ja Cn -tytöt
7 pelaajaa kilpasarjat
- D-, Dn - ja E-pojat sekä – tytöt (E –ikäluokassa ei pelata
piirin mestaruudesta)
7 pelaajaa pienkenttäsarjat
- Miesten kuntoliiga
- Naisten kuntoliiga
- B-, C-, D-, Dn-, E- ja En-pojat
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- B-, C-, D- ja E-tytöt
5 pelaajaa pienkenttäsarjat
- F-, Fn- ja G-pojat sekä F-tytöt
Muu harraste- ja kilpailutoiminta
Karsinnat liiton kilpailuihin
Yhteissarjat muiden piirien kanssa
3 v 3 Minisoccer-turnaus
Junioreiden piiricup
Sporttiliiga
Tavoitteena kaudella 2014 - 2015 on järjestää seuraavat futsalsarjat piirissä:
5 pelaajaa kilpasarjat
Miesten Kakkonen, Kolmonen, Nelonen
B-, C-, Cn- ja D-juniorit
Miesten piiricup
5 pelaajaa harrastesarjat
Miesten ja naisten harrastesarja
Dn-, E-, En- ja F-juniorit

Talenttiryhmä harjoituksissa Vehkalammella.
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Jalkapallo
Palloliiton Keski-Suomen piiri vastaa alueen kilpailutoiminnasta
miesten ja naisten puolella Kolmosesta alaspäin. Poikien ja tyttöjen puolella piiri vastaa alueen kilpailutoiminnasta B-poikien ja tyttöjen Kakkosesta alaspäin. Miesten ja naisten Kolmonen sekä
B-poikien Kakkonen ja Kolmonen sekä B-tyttöjen Kakkonen ovat
alueellisia Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen piirin
yhteisiä sarjoja, joiden hallinnoinnista piiri vastaa omalla alueellaan. Lisäksi kolmen piirin kesken pelataan C15 –ikäluokassa alueelliset poikien Kai Pahlman- ja tyttöjen Laura Kalmari –karsinnat.
Kyseisen C15 –ikäluokan poikien alueelliseen karsintaan selvinneet joukkueet pelaavat syksyllä uutena sarjana samanlaisen kevään karsintaa vastaavan sarjan turnauksina. D13 – pojissa pelattavassa alueellisessa sarjassa Puolen Suomen Liigassa on KeskiSuomen piirin joukkueiden lisäksi mukana joukkueita Itä-Suomen,
Pohjois-Suomen, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piireistä. KeskiSuomen piiri on halukas käynnistämään vastaavan Puolen Suomen Liigan tulevaisuudessa myös D12 – poikien ikäluokalle.
Piirin sarjat, joissa pelataan piirin mestaruuksista järjestetään B –
Dn –ikäluokille sekä pojissa että tytöissä joukkuemäärien niin salliessa. Piirin mestaruuksista pelattavissa sarjoissa ottelut ovat
aina yksittäisiä pelitapahtumia. Lisäksi piiri järjestää peli-iltoina
pelattavaa sarjatoimintaa miehille ja naisille sekä B – F –
ikäluokissa pojille ja tytöille (pojille lisäksi tarjolla Fn- ja Gikäluokat). Näissä sarjoissa ei pelata piirin mestaruudesta.
Jalkapallokaudella 2014 otetaan käyttöön junioreiden piirin pienkenttäsarjoissa tasoluokitustyökalu kaikissa 5v5 pelimuodolla pelattavissa sarjoissa. Joukkueet jaetaan kahteen eri lohkoon näissä
ikäluokissa sen mukaan, miten joukkueet määrittelevät oman
pelillisen
ja
toiminnallisen
tasonsa.
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Futsal
Futsalissa piiri vastaa alueellisesta miesten Kakkosesta oman
piirinsä alueella. Miehille on tarjolla sarjatoimintaa Neloseen saakka. Naisille järjestetään oma harrastesarja. Piirin mestaruuksista
pelataan pojissa ja tytöissä ikäluokissa B – D. Sarjatoimintaa järjestetään futsalissa F –ikäluokkaan saakka.
Futsalissa pyritään siirtymään tehokkaaseen peliaikaan entistä
enemmän. Miesten Kakkosessa ja Kolmosessa pelataan ottelut
tehokkaalla peliajalla, kuten myös B- ja C-pojissa. Final Four –
loppuotteluissa B- ja C –pojat pelaavat ottelunsa tehokkaalla peliajalla ja muissa sarjoissa Final Four –loppuotteluissa pelataan
otteluiden viimeiset minuutit tehokkaalla peliajalla.
Piirin alueen erotuomaritoiminnasta jalkapallon ja futsalin osalta
vastaa Erotuomari- ja peliohjaajatyöryhmä niiden suunnitelmien
puitteissa, jotka piirihallitus ja – kokous ovat hyväksyneet.
Piirin futsal piirijoukkuetoiminnan käynnistäminen 2014 aloitetaan
selvityksellä pelaajamääristä ikäluokittain keväällä 2014.

Erotuomaritoiminta
Lisääntyneiden kolmikkopelien myötä uusien erotuomareiden
saaminen mukaan toimintaan on tärkeää, jotta kaikkiin sarjaotteluihin piirin alueella on aseteltavissa vaadittava erotuomarikapasiteetti. Erotuomareiden määrän nostamisen kautta ja uusien erotuomareiden sitouttamisella toimintaan on tulevaisuudessa mahdollisuus ulottaa ns. kolmikkopelit myös piirin kilpasarjoihin
(11v11).
Piiri nimeää erotuomarivastaavan, joka toteuttaa erotuomareiden
ja – tarkkailijoiden kouluttajien koulutuksen. Erotuomarivastaava
koordinoi piirin jalkapallo- ja futsalerotuomaritoimintaa ja tekee
tarvittavat suunnitelmat yhdessä erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmän kanssa piirin erotuomarien määrän sekä tason kehittä17 | 20.11.2013
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miseksi. Tarpeen mukaan nimetään aluevastaavia piirissä erotuomarivastaavan esityksestä.
Jalkapallon erotuomaritoiminnassa piiri järjestää koulutusjärjestelmän mukaisesti kaksi (2) peruskurssia.
Perusosa, täydennysosa ja valmiustaso ovat kolme peruskurssin
osa-aluetta, joista jokainen tulee suorittaa läpäistäkseen kurssin.
Lisäksi piiri järjestää neljä (4) jatkokurssia, erotuomaritarkkailijoiden koulutustilaisuuden ja erotuomareiden, kouluttajien sekä tarkkailijoiden avaus- ja palautetilaisuuden ja pienryhmäkoulutusta
joissakin turnauksissa.
Piirin nuorille lupaaville erotuomareille pyritään järjestämään lisäkoulutusmahdollisuus Piirijoukkue Cupeissa.
Futsalin erotuomaritoiminnassa piiri järjestää yhden perus-kurssin
(sisältää toimitsijakurssin), kaksi (2) jatkokurssia, kenttäkoulutusja
kuntotestitapahtuman
sekä
erotuomareiden,
erotuomarikouluttajien ja -tarkkailijoiden yhteisen palautetilaisuuden kauden päätyttyä.
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