
 
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022  
 
YLEISTÄ 

Alkava kausi 2022 on Kaarinan Nappuloiden 46. toimintakausi kasvattajaseurana. 

Kaarinan Nappulat ry:n tavoitteena on ollut perinteisesti ja on edelleen ”Kaikki Pelaa” -hengen 
ja sen toiminnan toteuttaminen. Jokaiselle jalkapallosta kiinnostuneelle lapselle ja nuorelle 
pyritään luomaan mahdollisuus harrastaa lajia edullisesti lähellä kotia sekä antaa onnistumisen 
tunteita lajin parissa. 

Seuran toiminta ja talous on saatu vakaalle pohjalle. Tänäkin vuonna Korona vaikuttaa 
todennäköisesti uusien pelaajien määrään ja sekoittaa koko kauden toimintaa. 
Valmentajakoulutuksilla valmennuksen laatu on väistämättä parantunut, mutta edelleen 
kouluttautuminen pitää saada kiinnostavamaksi ja sopivammaksi seuramme valmentajille. 
Johtokunta pohtii tapoja ja mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi. Tälläkin tulevalla kaudella 
valmentamisen laadun parantaminen ja varsinkin yhtenäistäminen tulee olemaan toiminnan 
tärkeimpiä asioita.  

Seuran päämääränä on antaa lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa 
lähellä kotia, jonka lisäksi seuran toiminta-ajatuksena on tukea lasten ja nuorten monipuolista 
liikunta- ja harrastustoimintaa.   

Seuran toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden alueiden jalkapalloseurojen kanssa. 
Johtokunnan tarkoituksena on kehittää seuran organisaatiota ja mahdollisuuksien mukaan 
seura tulee rekrytoimaan osa-aikaisen valmennuskoordinaattorin, jonka tehtäviä viimekaudella 
aloitettiin päivittämällä seuran valmennuslinjaa. Valmennuskoordinaattorin tehtävänä on luoda 
seuratasolla yhtenäiset vuosisuunnitelmat ja treenipohjat kullekin ikäluokalle. 
Valmennuskoordinaattori työskentelee yhdessä valmentajien kanssa ja ohjaa/valvoo 
valmennuksen laatua. Johtokunta keskittyy seuran toiminnan kehittämiseen, tehostamiseen, 
jäsenhankintaan, markkinointiin ja varainhankintaan.  

 
UUSIEN JOUKKUEIDEN PERUSTAMINEN  

Nuorimpaan ikäryhmään 2016 voi liittyä 2017 pelaajia “eskaritoimintaan”. Toukokuun alussa 
seuran tuella järjestetään 2017 startti, jonka tarkoitus on saattaa joukkueen toiminta sille 
tasolle, että joukkueella on mahdollista jatkaa itsenäisenä ryhmänä syksyllä. Eli myös 
toimihenkilöitä “rekrytoidaan” yhteistoiminnan aikana. Kauden päätyttyä 2017 jatkaa omillaan 
ja kierto jatkuu; 2017 ryhmään voi liittyä 2018 pelaajia jne… Tällä toiminnalla pyritään 
pehmentämään uuden ikäryhmän perustamisen taakkaa ja välittämään tietotaitoa pidemmällä 
aikajaksolla toimihenkilöiden välillä.  

Olemassa oleviin joukkueisiin pelaajia voidaan kutsua mukaan esim. Facebookin kautta tai mm. 
”tuo kaveri treeneihin”- päivällä. 

 
 

 

 

 



 
 

 

KESÄN NAPPULALIIGA JA TALVISARJA    

Turun Nappulaliigan sarja ja Palloliiton aluepiirin sarjat ovat olleet toimiva yhdistelmä ja ne 
tulevat olemaan runkona tulevankin kauden pelitoiminnalle. Pelitoimintaan ikäryhmät / 
peliryhmät osallistuvat omien lähtökohtiensa mukaisesti. Seura tukee joukkueita talven 
osallistumismaksuissa (100€ / peliryhmä). 

Talvikaudella osallistutaan lähialueiden talvisarjoihin ja pelitapahtumiin.  
 

IKÄRYHMÄT JOUKKUEET  

Toimintaa jatketaan ikäryhmittäin, joissa on tarkoituksenmukaiset peliryhmät. Toiminnassa on 
myös mukana naisten harrasteryhmä. Ikäryhmän kasvaessa yli 25 pelaajan, on peliryhmiin 
hyvä nimetä omat vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat. Jokainen ikäryhmä laatii 
toimintasuunnitelman ja hyväksyy seuran ja Urheilun Pelisäännöt.   

 
HARJOITTELU 

Nappulajalkapalloa harrastetaan Kaarinassa ympäri vuoden ja tulevalla kaudella 
talviharjoittelupaikoista on alueella pula. Toivottavasti Palloiluhalli valmistuttuaan hieman 
parantaa tilannetta. Kesäkaudella Valkeavuoren ja Kesämäen uudet KHT kentät ovat mukava 
lisä olosuhteisiin. Johtokunta työstää kenttätilannetta yhdessä kaupungin ja alueen muiden 
seurojen kanssa saavuttaakseen kaikille ikäryhmille tarkoituksenmukaiset olosuhteet. 
Talvikaudella harjoitellaan koulujen liikuntasaleissa, lähialueen jalkapallohalleissa ja Kaarinan 
keskusliikuntapuiston KHT-kentällä. Kesäkaudella harjoittelu tapahtuu Piispanlähteen, 
Kesämäen ja Valkeavuoren kentillä. 
 
OLOSUHDEASIAT 

Seura pyrkii muiden Kaarinan seurojen sekä Kaarinan kaupungin kanssa yhteistyössä 
edistämään jalkapallon ja urheiluseurojen olosuhteita Kaarinassa. Piispanlähteen KHT:n pinta 
kaipaa uusimista ja asiasta on tehty pyyntö Kaarinan kaupungille yhdessä alueen muiden 
seurojen kanssa. 
 
MUU TOIMINTA 

Seura on järjestämässä tai mukana järjestämässä yhteistyösopimusten mukaisia tapahtumia. 

Kauden päättäjäiset pidetään kauden päätteeksi. Toimihenkilöille järjestetään oma 
päätöstilaisuus kauden lopussa.  

Jokainen nappulapelaaja saa kauden aikana pallon, tai vastaavan arvoisen joukkueittain 
sovittavan varusteen ja kannustuspalkinnon. Päättäjäisissä pelaajia, toimihenkilöitä ja 
joukkueita palkitaan erikseen sovittavalla tavalla. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KOULUTUS 

Tavoite on, että seuran jokainen toimihenkilö on käynyt vähintään Palloliiton alimman tason 
koulutuksen. Seura tukee toimihenkilöitä maksullisissa kursseissa. 

KaaNa:n joukkueenjohtajapalaveri (koulutus) järjestetään 3–4 kertaa vuodessa antaen 
joukkueenjohtajien toimintaan tietoa ja tukea.  

Seurassa jatketaan toimihenkilöiden koulutusmallien kehittämistä. Tavoitteena on aloittaa mm. 
säännöllisesti kokoontuva valmentajakerho, jota organisoisi seuran valmennuskoordinaattori 
tai seuran pelitoiminnasta vastaava henkilö.  
Seura edellyttää jatkossakin valmentajilta treenipohjien käyttöä. Tällä on tarkoitus seurata 
valmennuslinjan toteutumista ja myös kartuttaa treenipohjakirjastoa helpottamaan treenien 
suunnittelua ja aloittamista uusissa ja vanhemmissakin ikäryhmissä. 
 
VARUSTEET  

Seura hankkii keskitetysti osan joukkueiden tarvitsemista varusteista. Kaikille pelaajille 
hankitaan pelipaidat ja muita varusteita toiminnan aloittamisen helpottamiseksi. Seuralta on 
mahdollista lainata turnauksiin tarvikkeita. Valmentajat saavat seuran logolla varustetun 
verryttelypuvun, paidan ja takin. 

Muista varustehankinnoista joukkueet huolehtivat itse seuran ohjeistuksen mukaisesti. 
Joukkueiden tulee keskittää varuste- ja asuhankintansa seuran yhteistyöliikkeeseen 
Stadiumiin. 
 
TALOUS  

Seuran talous on vakaa. Merkittävimmät varainhankintalähteet kaudella ovat jäsenmaksut, 
varainhankinta, Kaarinan kaupungin avustus sekä yhteistyö- ja mainossopimuksilla saatavat 
tulot. 

Seuran toiminnan uusia rahoittamismahdollisuuksia kartoitetaan johtokunnan toimesta. 
 
Kaarinassa 17.11.2021 
 
Johtokunta 
Kaarinan Nappulat ry 


