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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1.

YLEISTÄ

FC Wimman toiminta keskittyy Kajaanilaisen nais- ja tyttöjalkapallon kehittämiseen.
Painopiste on kilpailullisessa jalkapallotoiminnassa, mutta myös harrastustoimintaa pyritään
kehittämään nuoremmissa ikäluokissa..
Seuran joukkueet osallistuvat SPL:n nuorten sarjoihin T18 - T12 sarjoissa.
Sarjoihin ilmoittautumiset tehdään kauden 2020 osalta suunnitelmallisesti.
Seuran johtokunta ja puheenjohtaja vastaavat ilmoittautumisista sarjoihin Taso
-järjestelmässä. Päätökset sarjoihin osallistumisesta tehdään yhteisymmärryksessä
joukkueiden kanssa koska pelaajia on kohtu vähän ikäkausi joukkueissa ja yhteistyötä
tarvitaan joukkueiden kesken.
Seuran arvot ovat innostus, osaaminen, kannustavuus, tasa-arvo ja tekemisen Wimma!
Seura ohjaa jäseniään urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin. Seura sitoutuu kaikessa
toiminnassaan noudattamaan Suomen Palloliiton sääntöjä. Suomen Palloliiton perusarvot
ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys. Palloliiton toiminta perustuu
yhdenvertaisuuteen. FC Wimmassa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus harrastaa
jalkapalloa ilman kiusaamista tai syrjintää, taustasta riippumatta.
2.

JÄSENISTÖ JA JOUKKUEET

Seura ottaa uusia jäseniä pääsääntöisesti joukkueiden kautta. Seuran johtokunta voi myös
hyväksyä jäseneksi henkilöitä myös joukkueiden ulkopuolelta. Jokainen rekisteröity pelaaja
on seuran jäsen. Joukkueet maksavat pelaajiensa jäsenmaksun kootusti seuran
laskuttamana. Seuran tavoitteena on lisätä jäsenmääräänsä vuoden 2020 aikana.
Painopisteenä jäsenhankinnassa on junioreiden saaminen mukaan toimintaan
prinsessakerhon ja jalkapallokoulun kautta, sekä pelaajien vanhempien saaminen seuran
jäseniksi. Vanhempia pyritään sitouttamaan joukkueiden toiminnan lisäksi koko seuran
toimintaan. Prinsessa futiskerhosta tulee muodostaa oma ikäkausijoukkue, 12-13 joukkue
kevättalvella 2020
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Kaudella 2020 seurassa toimii:
● B-tytöt (04-05 joukkue)
● 06-07 joukkue
● 08-09 joukkue
● 10-11 joukkue
● Prinsessafutis
3.

TALOUS

Seuran talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulot. Joukkueiden talouden perustana
ovat kausimaksut ja talkootyöt. Jäsenmaksutuloilla kustannetaan kauden päättäjäiset ja
palkitsemiset sekä mahdollisuuksien mukaan tuetaan valmentajien koulutusta.
Talousarvioon jäsenmaksun suuruudeksi on vuodelle 2020 laskettu 30€/jäsen.
Edustusjoukkueen lakattua seuran talousarvioon tulee sitä vastaava vähennys verrattuna
edelliseen vuoteen.
4.

KOKOUKSET

Virallisia kokouksia järjestetään sääntöjen mukaisesti kaksi: seuran kevätkokous
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukussa.
Johtokunta kokoontuu useammin erikseen sovittavina aikoina. Tavoitteena on ketterämpi
päätöksenteko joten johtokunta pitää tavoitteena kokoontua kerran kuukaudessa.
5.

TAPAHTUMAT

Vuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat:
● Piirisarjojen ja Puolen Suomen liigan pelit ja turnaukset
● Kaleva Cup:iin osallistuminen
● Seuran taitokisat syksyllä 2020
● Kauden päättäjäiset loka-marraskuussa 2020
Lisäksi seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin ja messuihin
esittelemällä omaa toimintaansa kuten Villiinny Keväästä -tapahtuma, Liikuntamessut sekä
Markkinakatu. Tavoitteena on kasvattaa harrastajamäärää joukkueissa.
6.

VALMENNUSTOIMINTA

Vuonna 2020 pyritään jatkamaan valmentajien koulutusohjelmaa. Vanhempia ja muita lajista
kiinnostuneita pyritään kannustamaan ja innostamaan valmentajakoulutuksiin ja
valmennustehtäviin.
Valmentajia kannustetaan koulutuksiin ja sekä seura että joukkueet tukevat koulutuksiin
osallistumista taloudellisesti, mahdollisuuksien mukaan.
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Seuran tavoitteena 2020 on laadukkaan ja nousujohteisen valmennustyön jatkaminen.
Pelaajille pyritään takaamaan laadukas ja yksilöllinen taitotasonsa mukainen valmennus
mahdollistaen pelaajien vapaa liikkuminen joukkueesta toiseen oman taitotasonsa
mukaisesti.
7.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotustoimintaa tulee kehittää vuoden 2020 aikana. Varsinkin sisäisessä ja myös
ulkoisessa viestinnässä on huomattu puutteita. Seuraan tulee löytää tiedotusvastaava, joka
yhdessä johtokunnan ja joukkueiden toimihenkilöiden kanssa tehostaa tiedonkulkua.
Tiedotustoiminta seuran sisällä hoidetaan MyClub -palvelun kautta ja sähköpostilla.
Joukkueiden toimihenkilöt välittävät tietoa pelaajien vanhemmille MyClubin kautta,
sähköpostilla ja esimerkiksi vanhempien omissa kanavissa (esimerkiksi whatsapp-ryhmät).
Tiedotustoiminta seuran ulkopuolelle hoidetaan pääsääntöisesti seuran web-sivujen kautta.
Seura tiedottaa tapahtumista myös omien facebook-sivujen sekä Instagrammin ja Twitterin
kautta.
Joukkueet tiedottavat omista tapahtumistaan myös omien facebook-sivujensa kautta.
Kokouskutsut kevät- ja syyskokouksiin julkaistaan sääntöjen mukaan sanomalehdessä
(Kainuun Sanomat tai Koti-Kajaani).
8.

SEURAN KEHITTÄMINEN

Seuran toimintaa kehitetään vuoden 2020 aikana parantamalla tiedotusta ja tiedonkulkua ja
sitouttamalla pelaajien vanhempia seuratyöhön ja seuran toimintaan.
Seura on mukana Palloliiton laatujärjestelmässä. Seuran toimintaa kehitetään tekemällä
laatujärjestelmän mukaisia toimenpiteitä ja sitouttamalla kaikki seuratoimijat laatujärjestelmän
mukaiseen toimintaan.
Joukkueiden toimihenkilöille (joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat) järjestetään koulutusta ja
joukkueita kannustetaan jakamaan tehtäviä useamman henkilön kesken, jolloin toimintaan
saadaan mukaan lisää aktiivisia toimijoita ja seuratoimijoiden jaksaminen voidaan näin
varmistaa.

Kajaanissa 14.12.2019
FC Wimma ry
Johtokunta

