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1 Johdanto
1.1 Esipuhe
Korson Palloseura ry (KOPSE) on itäisellä Vantaalla toimiva jalkapalloiluun ja futsaliin erikoistunut
urheiluseura. KOPSEn toiminta kattaa kaikki ikäluokat alle kouluikäisistä aikuispelaajiin. Alusta alkaen seuran
tavoitteena on ollut tarjota toimialueensa lapsille ja nuorille, niin tytöille kuin pojillekin, mahdollisuus monipuoliseen ja sosiaaliseen liikunta- ja urheiluharrastukseen jalkapallon parissa.
KOPSE on Korson alueen suurin urheiluseura, joka pyrkii luomaan kaikille tasapuoliset edellytykset kehittyä
taitojensa edellyttämälle tasolle – aina huipulle asti. Tämän tavoitteen onnistumisen näytöstä käy se, että
vuonna 2018 alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueessa on kolme KOPSEssa uransa aloittanutta pelaajaa.
Neljässä vuodessa seuran jäsenmäärä on tuplaantunut. Toiminnan laadun ja valmennuksen tason
säilyttäminen ja jopa nostaminen vaatii vapaaehtoisorganisaatiolta entistä enemmän. Ammattimaisen
valmennuksen osuus on kasvanut samaan aikaan kun nuorimmissa juniorijoukkueissa pelaajien määrät ovat
nousseet yli viidenkymmenen, suurimmassa joukkueessa ollen 89 poikaa. Vaikka kaikkein nuorimpien
pelaajien valmennus ei perustukaan kokonaan ammattivalmentajien työhön, voi riittävän ammattitaitoisen
valmennuksen osuuden kasvattaminen tulevina vuosina muodostua suureksi haasteeksi, jos tulevat
nuorimpien joukkueiden pelaajien lukumäärät pysyvät jatkossakin korkeina. Seura tietenkin pyrkii
parhaimpansa mukaan tukemaan mahdollisimman ammattimaisen valmennuksen saamiseksi kaikille
joukkueille.
Vuoden 2018 keväällä aloittanut ja pitkän lajikokemuksen omaava uusi valmennuspäällikkö tuo valmennuksellisiin tavoitteisiin lisää uskottavuutta. Vuonna 2019 ja sitä seuraavina vuosina valmennusta kehitetään
edelleen. Edellisen vuoden tapaan seura pyrkii tässä hyödyntämään monilajista yhteistyötä ja inspiroimaan
pelaajia harjoittelemaan myös itsenäisesti. Lajista riippumatta vain harjoittelemalla ahkerasti syntyy kaikkein
korkeimmille tasoille yltäviä huippuja.
KOPSE jatkaa vuonna 2017 Jokivarteen rakennetun oman kotikentän toimintamahdollisuuksien ja
olosuhteiden kehittämistä. Seuran kokonaan omistaman KOPSE Tekonurmi Oy:n toimintaan tuli mukaan
Jakon varusteiden myynti. Myynti tulee jatkumaan ja jokaisesta myydystä tuotteesta KOPSE Tekonurmi Oy
saa pienen siivun samalla kun seuran jäsenten varustehankintojen kuluja on voitu pienentää. Tämän
voitollisen toiminnan johdosta tekonurmen hankintakuluja on mahdollista kattaa myös vuonna 2019.
Korson Palloseuran hallitus 1
24.10.2018

1.2 Yhteystiedot
Korson Palloseura ry, Tavitie 1, 01450 Vantaa
www.kopse.org, toimisto@kopse.org
Y-tunnus 0516309-5
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Seuran sääntöuudistuksen yhteydessä vuosikokouksessa 2018 johtokunta korvattiin hallituksella.
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2 Korson Palloseura
Jalkapallo on maailman suosituin joukkueurheilulaji. Laji on yhtä aikaa periaatteiltaan hyvin yksinkertainen ja
silti teknisesti haastava.
Pelaajan ura lajin parissa voi kestää suuren osan elämää. Ura voi alkaa noin 2-6 vuotiaana futiskerhoissa,
joissa kaikkea liikuntaa harjoitellaan leikin kautta, jatkuen aikuisjoukkueissa aina ikämiesluokan peleihin asti,
joissa yläikärajaa ei ole määrätty.
Vaihtoehtoinen urapolku aikuisena voi olla myös siirtyminen valmentajaksi tai joukkueenjohtajaksi ja täten
antaa oma panoksensa uusien nuorten pelaajien harjoittelun tukemiseen.

2.1 Korson Palloseuran historia lyhyesti
Korson Palloseura ry on perustettu vuonna 1980. Seuran alkupotkuna voi pitää vuonna 1980 pidettyä
kortteliliigaa, jossa pelasi myös korsolaisia juniorijoukkueita. Kohtuullisen hyvien saavutusten innoittamina
muutama puuhamies perusti Korson Palloseuran. Samoista asetelmista perustettiin myös Koivukylän Palloseura (KoiPS) ja silloinen Vantaan Palloseura (nykyinen VJS).
Siitä huolimatta, että KOPSE on keskittynyt nuorten jalkapalloilijoiden kehittämiseen, on seura saavuttanut
hyviä tuloksia myös aikuisten jalkapallossa. Seuramme nimi onkin valtakunnallisesti tunnettu. Kooltaan
KOPSE kuuluu jalkapalloseurojen ylempään keskiluokkaan 2.

2.2 Seuran toimialue
Seura toimii Itä-Vantaalla Korson suuralueella. Vuodesta 2007 lähtien Korson suuralueeseen ovat kuuluneet
seuraavat kaupunginosat: Jokivarsi, Leppäkorpi, Matari, Metsola, Mikkola, Nikinmäki, Vallinoja, Vierumäki,
Kulomäki 3 sekä myöhemmin myös Etelä- ja Pohjois-Nikinmäki. Sipoon kunnasta osa sijaitsee Lahdentien ja
Valtatie 4:n välisellä alueella. Tämän Peltotien alueen asukkaista suuri osa käyttää Korson palveluita.
Pelaajia KOPSEen tulee myös toimialueen ulkopuolelta. Korso ja sen lähiympäristö on kuitenkin alue, jossa
KOPSE toimii vuorovaikutuksessa lähikoulujen ja päiväkotien kanssa. Tälle alueelle teemme myös aktiivista
pelaajahankintaa, josta uskomme toiminnasta kiinnostuneita eniten löytyvän.

2.3 Talkoohenki toiminnan perustana
Korson Palloseurassa suuri osa työstä on talkootyötä, josta ei makseta palkkaa tai palkkioita. Seuran
toimintaa ylläpitävät henkilöt ovat pelaajien vanhempia. Seuran hallitus työskentelee vapaaehtoisuuden
pohjalta eikä sille makseta kokouspalkkioita tai muita korvauksia.
Poikkeuksen tekevät joukkueisiin palkatut valmentajat sekä seuran palkkaamat työntekijät. Työn tekijöitä
ovat toiminnanjohtaja Juha Mattila, valmennuspäällikkö Sami Vehkakoski sekä monessa joukkueessa
valmennustyötä tekevä Jesse Pekkonen.

Syyskuun 2018 pelipassitilaston mukaan Korson Palloseura on 16. suurin jalkapalloseura. Vuoden 2017 lopun
listauksessa KOPSE on 13. Vuoden aikana vaihtelu on melko suurta.
3
Virallisesti Kulomäki ei ole kaupunginosa.
2
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Talkoohengen merkitys on seuran toiminnalle elintärkeä. Seuran kaikki tuotot ja avustukset käytetään
toiminnan rahoittamiseen, eikä rahaa erityisesti kerätä pahan päivän varalle ylimääräisillä maksuilla. Oman
tekonurmen hankkiminen ei ole näkynyt seuran jäsenten kustannuksissa, jota voi pitää todella hyvänä
saavutuksena tämän kokoisessa seurassa.
Pitämällä kulut minimissään voidaan harrastusta tarjota mahdollisimman suurelle joukolle. Erityisesti vähävaraisille perheille tällä on suuri, joskus jopa kriittinen merkitys, kun harrastamista ei voida kuitenkaan tarjota
täysin ilmaiseksi.
Kilpailullisen toiminnan ohella Korson Palloseurassa toteutetaan toiminnan sosiaalista puolta. Tästä
esimerkkeinä ovat vuonna 2017 aloittaneet Soveltavan jalkapallon joukkue motorisen kehityksen hitaudesta
kärsiville sekä Harrastefutis, jotka molemmat tarjoavat liikunnan iloa eri ikäisille nuorille edullisesti ja hyvin
matalalla aloittamisen kynnyksellä.
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3 Toiminta
3.1 Joukkueet ja sidosryhmät
Seurassa on päättyvällä kaudella 2018 yhteensä 22 joukkuetta ikäluokissa 1999 – 2012 sekä näiden lisäksi
aikuisten kilpa- ja harrastejoukkueet, joita on neljä. Seurassa oli Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin
syyskuun 14. päivä tilastojen mukaan noin 770 lisensoitua pelaajaa.
Yhteistyötä tehdään tiiviisti Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin kanssa koulutuksen ja kilpailutoiminnan
osalta.
Jokivarren tekonurmikentän käytön ja ylläpidon osalta yhteistyötä tehdään Vantaan kaupungin kanssa.

3.2 Seuran sääntömääräiset kokoukset
Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään seuran sääntöjen mukaan: kevätkokous huhtikuun loppuun
mennessä 4 ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

3.3 Hallituksen kokoukset
Seuran hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä vastaa seuran hallitus, joka kokoontuu sovitun aikataulun
mukaan sekä erikseen tarvittaessa. Hallituksen kokousajat ovat seuran kalenterissa 5.

3.4 Muut kokoukset ja tilaisuudet
Seuran jäsenille (joukkueiden toimihenkilöt, pelaajien vanhemmat, muut jäsenet) järjestetään tarpeen
mukaan kaikille avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Kauden päättäjäiset pidetään loka-marraskuun
vaihteessa 2019.

3.5 Seuran organisaatio
Seuran organisaatiossa on palkattuna valmennuspäällikkö Sami Vehkakoski, toiminnanjohtaja Juha Mattila
sekä valmentaja Jesse Pekkonen.
Joukkueilla on tunti- ja kuukausipalkkaisia valmentajia.
Tarvittaessa palkataan määräaikaista henkilökuntaa projekteihin ja vastaamaan muuttuneisiin tilanteisiin.
Hallitus vastaa mahdollisen lisähenkilöstön palkkaamisesta.

3.6 Seuran talous
Seuran perusrahoitus hoidetaan jäsenmaksuilla, seuran järjestämien tapahtumien tuotoilla sekä kaupungin
avustuksella.
Kevätkokouksessa 2018 päätettiin sääntömuutoksesta kevätkokouksen takarajan siirrosta maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun.
5
http://www.kopse.org/kalenteri/
4
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3.7 Hankkeet
Seuran tavoitteena on vuoden 2019 aikana varmistaa oman tekonurmikentän toiminnan laadukas
jatkuminen KOPSE Tekonurmi Oy:n hallinnassa.
Seuran omistama osakeyhtiö on käynnistänyt loppuvuodesta 2017 oman varustemyymälän ja tämän
toiminnan kehittäminen jatkuu. Tarkoituksena on vuoden 2018 tapaan järjestää useampi oma turnaus
vuoden 2019 aikana.
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4 Valmennus- ja koulutustoiminta
4.1 Valmennustoiminta
4.1.1

Yleistä

Seuran urheilutoiminnan perusyksikkö on joukkue. Korson Palloseurassa toimii kaudella 2019 yhteensä 27
joukkuetta tai ryhmää. Uusin perustetuista ryhmistä on poikien ja tyttöjen yhteisjoukkue P/T2013.
Seuralla ei toistaiseksi ole käytössään pelijärjestelmään tai -tapaan sidottua, seuran sisäistä nk.
valmennuksen linjaa. Joukkueet suunnittelevat toimintaansa itsenäisesti, mutta saavat sekä suunnitteluun
että valmennuksen käytännön toteutukseen halutessaan apua seuran valmennuspäälliköltä. Valmisteilla
kuitenkin on seurakohtainen, valmennuksen sisältöjä käsittelevä tukimateriaali. Joukkueiden toimintasuunnitelmat on esitelty toimintasuunnitelmassa joukkuekohtaisesti.
Joukkuekohtaisen valmennuksen lisäksi seura järjestää kesä- ja syyslomakaudella 7-11 v. lapsille
kohdennettuja futisleirejä sekä kesäkaudella 12-15 v. tytöille ja pojille kykykoulutoimintaa. Kykykoulujen
tarkoituksena on antaa kesäloma- ja päiväaikaan tapahtuvaa lisävalmennusta motivoituneimmille 12-15v.
tytöille ja pojille.
Kykykoulujen sisältöä ohjaavat omatoimisen harjoittelun mallit, pelin perustilanteiden läpikäyminen sekä
teknisten toistojen lukumäärät. Kykykoulut ovat osa ikäluokkarajat ylittävää vertaistukiryhmätoimintaa, ja
2019 toimintavuoden aikana etsitään edellytyksiä kykykoulujen ympärivuotisen toiminnan järjestämiselle.
Seura kartoittaa toimintavuoden aikana edellytyksiä ikäluokkarajat ylittävän taitovalmentajan, maalivahtivalmentajan sekä fyysisen valmentajan rekrytoinnille ja toiminnalle.
4.1.2

Valmentajien kouluttautuminen

Valmennuspäällikkö pitää seuran sisäisiä koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan epäsäännöllisen säännöllisesti. Lisäksi valmennuspäällikkö pitää vastuuvalmentajille kehityskeskustelut kahdesti vuodessa. Muilta osin
seuran valmennustoiminta nojaa Palloliiton koulutuksiin ja niiden sisältöihin (kts. kohta 4.2).
Syyskokous päättää budjetin teon yhteydessä valmentajien käyttöön ohjattavista koulutus- ja valmennusresursseista.
4.1.3

Ikäkausikohtaiset suunnitelmat

Joukkueiden toimintasuunnitelmat keskittyvät joukkueen oman toiminnan kehittämiseen. Alla on lueteltuina
niiden joukkueiden toimintasuunnitelmien yhteenvedot, jotka ovat jo ehtineet omansa tehdä.
4.1.3.1

B-pojat (P00)

Talvikaudella harjoitukset 3 kertaa viikossa, osallistutaan Gnistanin talvisarjaan ja piirin futsaliin. Harjoituksissa tavoitteena saada jalkoihin voimaa lisää ja syöttöihin napakkuutta.
Keväällä/kesällä on tarkoitus harjoitella 2 kertaa viikossa Aulis Aktia Areenalla tai Peakfin Arenalla, sekä
pelata piirin pelejä (3 tasolla).
Valmennusryhmä pysyy näillä näkymin samana. Joukkueessa ei varsinaisia kilpailullisia tavoitteita, vaan
harrastamme futista!
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4.1.3.2

P07

KOPSE P07 harjoittelee talvikaudella 3 kertaa viikossa ja kesällä 3-4 kertaa viikossa harjoittelun rakentuessa
"pelin jatkuvan kierron" ja pelipaikkakohtaisen valmentamisen ympärille. Joukkue osallistuu kolmella peliryhmällä piirisarjan Ykköseen, Kolmoseen ja Neloseen, painopisteen ollessa koko joukkueen puolustus-,
prässi- ja hyökkäyspelaamisessa.
4.1.3.3

P10

KOPSE P10 harjoittelee talvikaudella 2-3 kertaa viikossa ja kesäkaudella 3 kertaa viikossa. Harjoittelun painopisteet ovat 1vs1, pelaaminen, pelipaikat ja pallonkäsittelytaidot.
Joukkue osallistuu kuudella peliryhmällä Keravan Energia -talvisarjaan ja kesällä vastaavasti Opel-liigaan.
Joukkueen kauden tavoitteena on kehittää joukkuepeli- ja yksilötaitoja edelleen, sekä valmistautua tuleviin
8v8 peleihin.
4.1.3.4

P11

Harjoitusmäärät 2 tuntia viikossa. Painopiste harjoituksissa: pelaaminen ja pallonhallinta.
Marraskuusta alkaen osallistutaan talvisarjaan. Keväällä alkaa opel-liiga ja lisäksi osallistutaan turnauksiin.
4.1.3.5

Naiset

Naisjoukkue jatkaa harjoituksia kahdesti viikossa, osallistuen samalla talven aikana futsal-sarjassa Kakkoseen.
Tavoitteena kesäkaudella 2019 on pysyä kolmosdivisioonassa ja nousta siinä lähemmäksi kärkeä.
4.1.3.6

T01-03 (KOPSE-PPS YJ)

Joukkueen toiminta jatkuu tulevalla kaudella entiseen tapaan toimihenkilömuutoksia lukuun ottamatta. Uusi
valmentaja tekee tarkemmat suunnitelmat, mutta todennäköisesti jatketaan T16-18 Kolmosessa.
Harjoituksia on kolme kertaa viikossa.
Joukkueessa on tällä hetkellä 16 pelaajaa joista 8 Kopsesta ja 8 PPS:stä. Maalivahti kuluvalla kaudella oli
lainassa KOPSEn T04:stä. Pelaajia siis kaivattaisiin lisää joukkueeseen. Talven futsaliin se on riittävä määrä,
mutta kesäkaudeksi muutama lisäpelaaja mahtuisi hyvin mukaan.
Olemme myös keskustelleet joukkueen sisällä PPS:n pelaajien siirtymisestä KOPSEen vuoden vaihteessa,
koska PPS:llä ei tällä hetkellä ole tarjota naisten joukkuetta eikä pelaajareserviä nuoremmista ikäluokista.
Alueellisesti osa pelaajista tulee Kartanonkosken lähettyviltä, joten toiminnan jatkuminen sielläkin voisi olla
perusteltua esimerkiksi harjoitusvuoron puitteissa.
4.1.3.7

T04 (KoiPS-KOPSE YJ)

Joukkue harjoittelee tavoitteellisesti ja monipuolisesti 3-5 kertaa viikossa, tavoitteenaan olla aluesarjassa
kärkipäässä. Harjoittelun painopisteinä on parantaa pelaajien 1v1-osaamista ja laukauksia sekä joukkuetasolla tehostaa pallottomien pelaajien liikkumista pelattavaksi ja parantaa heidän valmiuksiaan tilanteenvaihtopelaamiseen. Tulevan kauden tavoitteena on myös kannustaa tyttöjä entistä enemmän urheilulliseen
elämäntapaan.
4.1.3.8

T05 (KoiPS-KOPSE YJ)

Yhteisjoukkue harjoittelee tulevalla kaudella kolme kertaa viikossa itä-Vantaan alueella. Kesän 2019 sarjapelit
pelataan YJ1 peliryhmällä 11v11 sarjatasolla kaksi ja YJ2 peliryhmällä 8v8 harrastesarjassa.
Joukkueen yhteinen tavoite tulee olemaan tekemisen vaatimustason nostaminen niin treeneissä kuin
peleissäkin.
9
© 2018 Korson Palloseura ry

Toimintasuunnitelma 2019
4.1.3.9

T08/09

Ensi kaudeksi talvella on harjoituksia 3 kertaa viikossa, keväällä 2-3 kertaa viikossa. Talvella osallistumme PK35 talviliigaan tasolle 1.
Joukkueen koko tällä hetkellä on 21 pelaajaa, joista 5-7 vasta aloittanutta. Näille pelaajille tarjotaan aluksi
5v5 pelejä. Tavoite tammi-helmikuussa 8v8 pelejä ja ymmärrys pelata niin sanotulla isolla kentällä ja omilla
pelipaikoilla. Harjoittelu tälle ryhmälle painottuu pallon kanssa olemiseen, syöttöön, kuljettamiseen, 1v1 ja
2v1-tilanteisiin ja omaan pelipaikkaan (oikea/vasen).
Toisella ryhmällä (enemmän pelanneilla) harjottelu painottuu oman taitotason nostamiseen, potkutekniikkaan, hyökkäyksien nopeampaan rakenteluun ja prässiin ja sovittujen asioiden muistamiseen ja
toteutukseen tietyissä pelitilanteissa. Koko joukkueelle talvella sisätreeneissä tavoitteina ketteryys,
koordinaatio ja taitotreenipainotus.
Ensi vuoden sarjatasot ovat piirisarjan taso 1 ja Opel/piirisarjan taso 2.

4.2 Palloliiton valmentajakoulutus
KOPSE ja Suomen Palloliitto järjestävät kursseja valmentajille, joukkueenjohtajille ja muille aktiivijäsenille
kysynnän ja tarpeen mukaan. Seura tukee ja kannustaa kurssitoimintaan osallistumista.
Tavoitteena on parantaa valmentajien osaamistasoa sekä huolehtia siitä, että kaikilla ikäluokilla on pätevät
valmentajat. Valmentajat osallistuvat SPL:n Uudenmaan piirin Futisvalmentajan Startti ja ikävaihekoulutuksiin6.

4.3 Pelaajakoulutus
Seura järjestää vuoden 2019 aikana pelaajakoulutusta seuran omilla taitokouluryhmillä F9-E11 ja
kykykoululla sekä mahdollisesti myös muiden lähiseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Pelaajakoulutuksen osa-alueita ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Futiskerhot
Ikäkausijoukkueet
Taitokilpailut
Taitokoulu F9
Taitokoulu E10 ja E11 (Uudenmaan piirin taitokouluturnaukset)
Kykykoulu PD12
Fyysiset testaukset
Maalivahtivalmennus
Soveltava jalkapallo
Harrastefutis

Vuoteen 2018 saakka nämä tunnettiin termeillä E- ja D-valmennuskurssit.
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4.4 Pelinohjaajakoulutus
Pelinohjaajakoulutusta järjestetään ikäluokittain ainakin kerran vuodessa. Kurssi pidetään keväällä ennen
varsinaisen pelikauden alkua tai syksyllä.

4.5 Muu koulutus
Seura järjestää myös joukkueenjohtaja- ja huoltajakoulutusta sekä tarvittaessa toimihenkilökoulutusta.
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5 Nuorisotoiminta
5.1 Taitokilpailut (E8 – C15)
KOPSE järjestää vuoden aikana yhdestä kolmeen taitotapahtumaa, joissa kilpaillaan Uudenmaan piirin taitokisoihin pääsystä. Taitokisoihin panostetaan aktiivisella tiedottamisella, joukkueiden harjoittelun
ohjaamisella, vähintään pronssimerkin voittaneiden palkitsemisella sekä sopivien kisaolosuhteiden
järjestämisellä.

5.2 Futiskerhot ja erityisryhmätoiminta
KOPSE järjestää futiskerhoja ja perhefutiskerhoja pienimmille lapsille. Kerhojen osallistujat ovat 3-6 vuoden
ja 2-4 vuoden ikäisiä, vastaavasti. Monet futiskerhon käyneet jatkavat ikäluokkajoukkueessa, joka keväällä
2019 perustetaan 2013 syntyneille ja joka todennäköisesti on aluksi yhteinen tytöille ja pojille, kuten P/T12
joukkue kesällä 2018.
Futiskerho on osa KOPSEn matalan kynnyksen toimintaa. Se tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle helpon tavan
tutustua lajiin ja mahdollisuuden siirtyä mukaan seuran varsinaiseen, ikäluokkiin perustuvaan toimintaan.
Perhefutiskerho tarjoaa vanhemmille ja lapsille mukavaa yhdessä oloa leikin ja liikunnan parissa, tarjoten
lapselle varovaista ensikosketusta jalkapalloon.
Maksutonta jalkapallotoimintaa tarjotaan alueen kaikille päiväkodeille ja kouluille. Päiväkotifutis on aina
saanut valtavan suosion, mikä ei ole ihme. Tarjoaahan se vaihtelua päiväkotien ja koulujen normaaleihin
arjen toimintoihin.

Kuva 1 Futiskerholaisia harjoittelemassa 14.5.2017 Kalmuurin tekonurmella
KOPSE aloitti soveltavan jalkapallon ja harrastefutiksen tarjoamisen elokuussa 2017. Tarkoituksena on tarjota
liikuntaharrastus motoriikan vaikeuksien, hahmotusvaikeuksien tai kehitysviiveen vuoksi erityistukea
tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka liikkuvat itsenäisesti ilman apuvälineitä. Tämä toiminta jatkuu
myös vuonna 2019.
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5.3 Leirit
Edellisen vuoden tapaan vuonna 2019 järjestetään jalkapalloleirejä kahdesti. Ensimmäinen leiri pidetään
koulujen kesäloman alkaessa kesäkuussa. Toinen leiri on vantaalaisten koulujen syyslomaviikolla lokakuussa.
Leirit on tarkoitettu noin 6-10 vuotiaille pelaajille, jotka ovat jo harrastaneet lajia jonkin aikaa.

5.4 Kaikki pelaa
KOPSE sitoutuu noudattamaan Suomen Palloliiton ”Kaikki Pelaa” sääntöjä ja toimii yhteistyössä SPL
Uudenmaan piirin kanssa yhteisesti sovittujen päämäärien saavuttamiseksi.
Juniorijoukkueet laativat joka vuosi omat Kaikki Pelaa -sääntönsä, jotka joukkueet toimittavat Nuori Suomi
ry:lle sähköisesti.

Kuva 2 Harrastefutiksen harjoitukset syksyllä 2017
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6 Harjoittelu
Joukkueiden talviharjoittelu tapahtuu Peakfin Arenalla 7 sekä Korson ja lähialueiden koulujen saleissa,
halleissa ja kentillä.
Kesäharjoittelu tapahtuu pääasiassa elokuussa 2017 valmistuneella Jokivarren tekonurmikentällä (Aulis Aktia
Areena) sekä Peakfin Arenalla. Jonkin verran on vuoroja myös Tikkurilan Urheilupuiston tekonurmikentillä
sekä muilla Korson alueen kentillä, kuten Korson, Mikkolan ja Leppäkorven hiekkakentillä.

Kuva 3 Harjoitukset Jokivarressa 13.10.2017

7

Entinen Legirus Arena
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7 Kilpailutoiminta
7.1 Sarjat
Joukkueet osallistuvat oman harkintansa ja tasonsa mukaan piirisarjoihin eri tasoilla tai muihin sarjoihin,
kuten Opel-liigaan.
Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2019 Kolmosessa. Vuonna 2018 P99-joukkueen pelaajista
muodostettu miesten edustusjoukkue pelaa kaudella 2019 Kuutosessa.

7.2 Turnaukset
Joukkueet järjestävät entiseen tapaan omia turnauksiaan sekä kesä- että talvikaudella.

7.3 Erotuomaritoiminta
Keväällä 2019 pyritään järjestämään jokavuotinen pelinohjaajakurssi 2006 syntyneille tytöille ja pojille
yhdessä Kujekin kanssa. Pelinohjaajakoulutus on ensimmäinen askel jalkapallotuomareiksi haluaville.
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8 Markkinointi ja viestintä
Seuran suhdetoimintaa ja sponsoriyhteistyötä pyritään kehittämään sekä löytämään seuralle vuoden 2019
aikana uusia yhteistyökumppaneita. Joukkueet jatkavat yhteistyötä omien yhteistyökumppaneidensa kanssa.

8.1 Verkkoviestintä
Jäsenkirjanpitoon käytetty Jalkkis.Net ja seuran sivusto www.kopse.org toimivat seuran keskeisinä
tiedotuskanavina. Niitä täydentävät sähköpostitse halutuille vastaanottajille (esim. joukkueenjohtajille)
kohdistetut tiedotteet.
Seuralla on myös sosiaalisen median sivut Facebookissa sekä Twitterissä. Twitter on jäänyt vähemmälle
huomiolle Facebookin osoittauduttua riittäväksi kanavaksi lähes kaikkeen sosiaaliseen mediaan.

8.2 Muu viestintä
KOPSEn toiminnasta pyritään aktiivisesti tiedottamaan seuran sivuilla sekä tekemään yhteistyötä median
kanssa.
Seura osallistuu Korson alueella aktiivisesti alueen tapahtumiin ja kertoo niissä toiminnastaan. Seura
mainostaa toimintaansa myös kouluissa, päiväkodeissa ja alueen ilmoitustauluilla.

Kuva 4 Jalkapallorasti Korson Kyläpäivillä 12.5.2018
Seuran viestinnässä käytetään johdonmukaisesti samoja logoja, värejä ja kirjasimia tuomaan seuraa
tunnetuksi myös mainosmateriaaleissa. Tapahtumien mainoksissa ja muussa paperisessa tai kuvallisessa
viestinnässä niitä käytetään johdonmukaisesti.
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8.3 Seuran asusteet
Peliasusteet ovat yksi tärkeä viestintäkeino. Seuran asusteena on Jakon seuramallisto. Pelaajien käyttämiin
asusteisiin tuli vuonna 2018 vähäisiä muutoksia, esimerkiksi logojen ja pelinumeroiden osalta. Samalla
uudistetulla kuosilla jatketaan myös vuonna 2019.
Varustekaupan ottaminen omaan hallintaan KOPSE Tekonurmi Oy:lle tuo seuralle tuloja, jotka muutoin
menisivät kaupan välikäsille. Samalla se säästää jäsenistön kustannuksia pelivarusteiden hankinnassa.
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