Toimintasuunnitelma 2018
Seuratoiminta
Kausi 2017 oli Kalajoen Pallon historiassa uusien sääntöjen ja uusien toimintojen tuomaa
opettelua, mutta kuitenkin mittavaa kehityksen aikaa. Uuden hallin myötä jalkapallosta tuli
Kalajoellakin ympärivuotista. Paljon saatiin seuratointaan parannuksia tälle kaudelle, mutta
korjattavaakin vielä jäi. Tulevalle kaudelle tulisi johtokunta valita niin, että jokainen joukkue saisi
edustajan johtokuntaan, mutta suurehkon johtokunnan epävarmaa kokoontumista ajatellen, seura
tarvinnee pienemmän johtoryhmä hoitamaan, jos ei päivittäisiä niin ainakin viikoittaisia asioita.
Tarvitaan myös omat johtokunnan alaiset ryhmät kehittämään taloutta sekä toimimaan
johdollisessa roolissa uuden palkattavan henkilön kanssa.
Edellinen kausi jo näytti että 250 pelaajan seurana meidän on pyrittävä saamaan seuraamme
palkallinen ammattitaitoinen ohjaaja. Etupäässä tehostamaan vapaaehtoisten toimia
valmennuksessa ja mikäli mahdollista antaa apua myös seurarutiinien hoitoon. Joukkomme on jo
niin suuri, että pelkästään vapaaehtoisvoimin hyvä kehitys pysähtyy. Mikäli saamme
toimintaamme palkattua tuon edes osapäiväisen ammattitaitoisen henkilön, tulisi seuralle
tarpeelliseksi hankkia myös toimistotilaa.

Taloudellinen toiminta
Edellä mainittu asia tuo haasteita myös varainhankintaan sekä myös lisää maksuja pelaajille.
Ideoita varojen hankintaan pitää kehitellä, mutta toisaalta yhä kasvava jäsenmäärä tuo lisää
tekijöitä kunhan sopivaa tekemistä löytyy.
Suunnitelmissa varainhankintaan on ollut seuraavaa:
-

Yhä kasvavalla joukolla erilaisten käyttötuotteiden myynti

-

Hallissa talven aikana pidettävät turnaukset.

-

Kesällä pallokentillä pidettävät turnaukset

-

Elokuussa Hiekkasärkillä järjestettävä junioreiden BF-turnaus.

-

Lisäksi matkailupaikkakunnalla on tarjolla monia talkootyön paikkoja, kuten esim. Suuri
Kalajoen BF-turnaus kesäkuussa.

-

Kalajoen Pallon tiedotustoiminta ja näkyvyys paikkakunnan medioissa on ollut heikkoa. Sen
korjaaminen esim omalla julkaisulla toisi ainakin toimintaa näkyviin ja samalla euroja
seuran kassaan.

Noin vuosi sitten seura hankki toiminnalliset Jopox-internetsivut. Vuosi ei vain riittänyt niiden
opetteluun, joten noiden sivujen hallinta on otettava tulevan kauden tavoitteeksi. Niiden avulla
voidaan poistaa satoja tunteja seuratyöstä sekä hankkia myös tuloja. Lisäksi ne ovat tiedottamisen
kulmakivi nykyisessä maailmassa.

Jalkapallotoiminta
Jalkapallotoiminnassa on menty kovaa vauhtia eteenpäin. Tällä hetkellä seurassa on 12 joukkuetta
ja niissä pelaa 250 pelaajaa. Viime vuosina joukkueita on lisätty 2-3 / vuosi mutta vielä ei portaat
G:stä A:n ole valmiit edes pojissa ja tyttöjen sarjoissakin on isoja aukkoja. Tälle kaudelle tai ainakin
tulevan kauden alkuun olisi tarkoitus käynnistää lisää 1-2 tyttöjoukkueen harjoitukset. Kauden -17
aikana koulutettujen valmentajien(n. 25 henk) taidot ovat olleet käytössä ja edelleen valmentaja
koulutusta on syytä järjestää hyvin aktiivisesti.
Miesten joukkueen tulevaisuutta on arvioitava vuodenvaihteen jälkeen. Joukkueelle pitäisi yrittää
saada tiettyyn toiminnan tasoon sitoutuva valmentaja ja samaa tasoon sitoutuvat pelaajat.
Tällä hetkellä tuossakin yhtälössä on vaara, että se tulee maksamaan ainakin valmentajan osalta
jotakin ja asia on selvitettävä myös taloudellisesti ennen sarjaan ilmoittautumista.
Kaiken kaikkiaan tulevalle kaudelle on panostettava seuratoiminnan kehittämiseen. Sen avulla on
mahdollisuus nostaa myös varsinaisen- eli jalkapallotoiminnan tasoa ja edelleen määrää.
Johtokunta

