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PORVOON SALIBANDYSEURA RY 

 
 
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020 
 
Porvoon Salibandyseura ry (PSS) jatkaa toimintaansa tulevalla kaudella edellisten kausien suuntavii-
vojen mukaisesti. Seuran tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus pelata salibandyä heille so-
pivalla tasolla, niin kilpa- kuin harrastejoukkueissa. Seuran toiminnan ytimessä ovat erityisesti omat 
junioripelaajat. Juniorityön ohella seuran tavoite on pitää kilpailullinen taso niin naisissa kuin miehis-
sä mahdollisimman korkealla. PSS haluaa olla kaikille jäsenilleen ”oma seura” kehittämällä ja tiivis-
tämällä seuran yhteisöllisyyttä entisestään. 
 
Seuran toiminnan laatua kehitetään pyrkimällä Olympiakomitean Tähti seura -ohjelmaan. 
 
Kauden 2019-2020 toiminnan painopistealueita on neljä: 
 

1. PSS:n valmennuksen yhtenäistäminen, erityisesti poikapuoli. 
2. Jäsenhankinta 
3. Seuran näkyvyyden lisääminen, sisäinen ja ulkoinen tiedotus. 
4. Seuran taloudesta huolehtiminen 

 
Valmennusta yhtenäistetään yhteisellä valmennuslinjauksella, valmentajien koulutuksella ja ”meidän 
tapa pelata” – ideologian ja harjoitusmallien jalkauttamisella kaikkiin junioriharjoitusryhmiin. Poika-
puolen valmennukseen panostetaan palkkaamalla uusi seuratyöntekijä valmennuksen tueksi, järjestä-
mällä yhteisharjoittelua Light Iron seuran kanssa sekä osallistumalla B-poikien valtakunnalliseen 
kilpasarjaan PSS/ÅIF yhteisjoukkueella. Tyttöjen puolella PSS on vahvasti mukana FBA- maajouk-
kuetie ohjelmassa. 
 
PSS käynnistää oman ohjaajakoulutuksen ja toimii vetovastuussa alueellisessa valmentajakoulutuk-
sessa. PSS haluaa tarjota jäsenilleen myös mahdollisuutta erotuomaritoimintaan tiivistämällä yhteis-
työtä erotuomarikerhon kanssa. 
 
PSS:n tavoitteena on kasvaa yli 1000 jäsenen omaksi suurseuraksi tai olla mukana Itä-Uudenmaan 
tiiviissä seurayhteistyössä, jossa pelaajia on pitkälle yli 1000. PSS panostaa tulevalla kaudella jäsen-
hankintaan tiivistämällä ja laajentamalla yhteistyötä alueen esikoulujen ja alakoulujen kanssa, pitä-
mällä huolta hyvin toimivasta nappulakerho toiminnasta sekä suuntaamalla harrastus- ja kerhotoimin-
taa myös teini-ikäisiin ja aikuisiin. PSS on myös aktiivinen toimija Itä-Uudenmaan seurayhteistyössä. 
 
PSS:n tavoitteena on lisätä seuran näkyvyyttä Porvoon talousalueella, kouluissa, mediassa ja katuku-
vassa. Tarkoitus on tavoittaa jäsenet oikea-aikaisella oikein suunnatulla luotettavalla viestinnällä, 
päivittää seuran nettisivut vastaamaan tätä päivää sekä huolehtia seuran ilmeestä sosiaalisessa medi-
assa. Seuran tulisi näkyä koululaisille eri tapahtumien yhteydessä ja mm seura-asusteilla. Tavoitteena 
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on kirkastaa ja vaalia PSS:n brändiä myös yhteistyökumppanien suuntaan. Tiedotuksen osa-alueelle 
etsitään osaavaa tekijää. 
 
PSS:n niin kuin muidenkin urheiluseurojen kivijalka on vakaa talous. Joukkueet vastaavat omasta 
taloudestaan ja seuran johtokunta emoseuran taloudesta. Seura hakee aktiivisesti Porvoon kaupungilta 
ja muualta yhteiskunnalta avustuksia. Seuralla on hyvät välineet ja valmiudet seurata joukkueiden 
taloutta myClub ohjelman avulla. Seuralla on hyvä talousohjeistus ja kaikilla joukkueilla on yhtenäi-
nen budjettipohja, jota on helppo seurata. Seura ei ota velkaa ja mitoittaa menonsa vastaamaan tuloja. 
Johtokunta seuraa taloudenhoitoa säännöllisesti. Seura pyrkii löytämään ”seurayhteistyökumppanei-
ta”, joiden kanssa päästäisiin pitempiaikaisiin vaikutuksiltaan suurempiin yhteistyösopimuksiin. 
 
 
 
Hyväksytty seuran sääntömääräisessä valintakokouksessa 20.5.2019 
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