Tornion Jalkapalloklubi Ry:n toimintakertomus v. 2018

Yleistä
Tornion Jalkapalloklubi Ry jatkoi v. 2018 aktiivista seuratoimintaa olemalla näkyvästi esillä
mediassa ja paikallisessa juniorityössä.
Seuran tavoitteena oli saada mm. uusia junioreita kaudelle 2018 ja samalla tehostaa juniorityötä
entisestään.
Tytöt 10-12, P11-13, P 09-10, T05, T06-07, P07-08 sekä P05-06 jatkoivat aktiivisina. Ladyklubi
toimii aktiivisesti, myös ToJK Naiset jatkoivat futsalissa, eli seurassa on yhteensä 234 harrastajaa ja
vuodessa noin 30 000 osallistumiskertaa. Ohjaajina toimii yhteensä 35 henkilöä.
ToJK on aloittanut 2016 Palloliiton Laatujärjestelmän parissa jonka tavoitteena on parantaa ja
tehostaa seuran toimintaa.
Jalkapallo
Varsinaisessa jalkapallotoiminnassa toteutettiin hyväksi havaittua Kaikki Pelaa–toimintaa.
Leidit ovat harjoitelleet kerran viikossa jalkapalloa. Talviaikana Lappiahallissa sunnuntai iltaisin ja
kesällä ulkokentällä Puuluodossa tiistai iltaisin. Mukana harjoituksissa on ollut keskimäärin 13
pelaajaa. Aktiivisena on 23 pelaajaa. Leidien valmentajana toimii Pia Niemi. Kesällä Pialle tuli
avuksi
Marja
Tilus.
Jojona
ja
taloudenhoitajana
toimii
Mari
Kreivi.
Helmikuussa järjestimme oman Ei mithään raijjaa- turnauksen jo toista kertaa.
Lisäksi olemme käyneet pelaamassa yksittäisiä turnauksia kesän aikana Muhoksella, Kempeleessä
ja Haukiputaalla. Osallistuimme myös kesän alussa Ylitornion puulaakiin, joka pelattiin kolmena
maanantaina peräkkäin. Puulaakin voitimme ja muista turnauksista on tullut hyvää pelikokemusta.
Olemme pelanneet muutaman harjoituspelin Kemissä MeLun naisia vastaan.
Tärkein tavoite on edelleenkin pitää liikkumisen ilo yllä hauskan harrastuksen parissa.

Naisten futsal naisten joukkue pelasi, futsal kaudella 2017-18 Pohjois-Suomen piirin järjestämässä
naisten futsalin kakkosta. Futsal sarja päättyi helmikuussa 2018. Joukkue sijoittui sarjassa sijalle
kahdeksan. Harjoittelu kaudella 2018-2017 on tapahtui Tornion Lappian liikuntasalissa sekä Putaan
liikuntahallissa. Joukkueen kotipelit olivat Putaan liikuntahallissa. Joukkueen pelaajamäärä oli
futsalissa 13 pelaajaa, joista kaksi oli maalivahteja.
Joukkueen futsal kauden aikana vastuuvalmentajana toimi Juha Aho, joukkueen muina
toimihenkilöinä toimivat Kimmo Niemi, PiaNiemi sekä Janne Hirvonen.
Joukkueen kuljetukset sarjapeleihin ovat kaikki tapahtuneet pikkubusseilla.
Futsalia talvella pelanneet pelaajat ovat kesällä 2017 pelanneet jalkapalloa piirisarja tasolla.
Joukkueen maksuja kustannettiin pelaajakohtaisilla jäsenmaksuilla sekä sponsoreilta saamilla

rahoilla.
Joukkueen maksuliikenne on tapahtunut kaudella 20017-2018, kokonaisuudessaan joukkueen oman
tilin kautta.

T05 Joukkueeseen liittyi muutama uusi pelaaja hyvän yhteistyön seurauksena SBT Tornion kanssa.
Ryhmän koko on nyt 20 pelaajaa.
Osallistuimme Pohjois-Suomen mestaruussarjaan yhdessä TP-47:n, Roi Utd:n, RoPS:n ja ONS:n
kanssa. Joukkue pelasi kaikkien aikojen parhaan kautensa, saavutuksena mestaruussarjan hopea.
Turnauksiin osallistuttiin myös, alkaen heti tammikuussa. Menestys oli myös turnauksissa loistavaa;
Tammi Cup – kultaa, Huhti Cup – kultaa, Tornio-Haaparanta Cup – kultaa. Lisäksi osallistuttiin
Piteå Summer Gamesiin, jossa taso oli todella kova ja joukkue jäi erittäin tiukkojen pelien jälkeen
lohkovaiheeseen.
Futsalin piirisarjaa pelattiin yhdistetyillä joukkueilla T06-07 joukkueen kanssa. Toinen joukkue
selvitti tiensä lopputurnaukseen, jossa mestaruussarjan joukkueet osoittautuivat vahvemmiksi.
Kauden päättäjäisten jälkeen aloitettiin uusi harjoituskausi osittain yhdessä uuden B-tyttöjen
joukkueen kanssa. Lisäksi osa tytöistä jatkoi futsalia, vaikka tyttöjen sarjaa ei ollut tarjolla,
osallistuttiin P11 sarjaan.
Pelaajien kehitys on ollut kauden mittaan huikeaa ja ensi kautta odotetaan jo innolla.

P05 joukkue lähti kauteen 2018 mittaamaan tasoaan pääasiassa Piirisarjassa ja siinä alimmalla
sarjatasolla.
Joukkueessa oli koko kauden ajan mukavasti pelaajia niin harjoituksessa mutta myös peleissä. 2005
syntyneitä oli mukana kauden eri vaiheissa n. 25 junioria.
Piirisarjan lisäksi joukkue osallistui turnauksiin, heinäkuussa Piteåssa ja tietenkin TornioHaparanda
Cupissa. Vahvistuksia kauden aikana tuli myös P06 joukkueesta.
Kauden suurin haaste oli nimetyn valmentajan puuttuminen. Onkin kiitettävä Jani Harjua tässä
yhteydessä, joka venyi paljon ja hoiti joukkueen peluutusta, P05-06 yhteisharjoitusten vetämisen
ohessa. Kauden aikana joukkue ja vanhemmat osoittivat hyvää yhteishenkeä paikatakseen
puuttuvaa valmentajaa. Peluuttajina toimi myös Matti Smeds, Jaakko Joona, Sakari Lehtonen ja
myös P06:n valmentaja Mika Pukero.
Piirisarjan avaus oli Oulussa OsPaa vastaan, josta tulikin voitto. Siitä seurasikin useampi
tuloksellisesti laiha peli. Seuraava voitto tuli kesäkuun puolella Raahessa. Piirisarja jakaantui kevätja syyskauteen ja joukkue pelasi kakkosdivisioonassa koko kauden.
Kevätkierroksessa ToJK P05 oli 9. ja syyskierroksella 11. mutta ei viimeinen.
Heinäkuussa joukkue osallistui toisen kerran Piteån turnaukseen, jossa joukkue pelasi ensi kertaa
pelejä isolla (90x60) kentällä. Heinä-Elokuussa TornioHaparanda Cupissa joukkue sitten oli 6.
Piirisarjan syyskierrokselle joukkue lähti odottavissa tunnelmissa. Pelejä käytiin pelaamassa
Kajaanissa asti, jonne lähdettiin 12 pelaajan voimin yhteiskuljetuksella. Jokaiseen peliin, jotka siis
myös vieraspeleihin, saatiin vähintään täysi kahdeksan pojan joukkue mukaan, eikä missään
vaiheessa luovuttaminen tullut kyseeseen. Syyskaudella mukaan saatiin myös muutama uusi
harjoittelija.
Eeli Smeds oli jälleen kauden paras maalintekijä, mutta nyt vain 13 osumalla. Toiseksi paras
maalintekijä oli monipuolinen Mikko Leinonen 10 osumalla.
Kauden päätteeksi Mikko Leinonen valittiinkin ToJK:n vuoden poikapelaajaksi.

P06 joukkue lähti kauteen 2018 mittaamaan tasoaan pääasiassa piirisarjassa 1 sarjassa. Joukkueessa
oli koko kauden ajan runsaasti pelaajia. Kaiken kaikkiaan piirisarjassa pelasi kaudenaikana 22
pelaajaa.
Piirisarja oli tasainen, ainoistaan maalin tai parin tappiot jäivät harmittamaan.
Piirisarjan lisäksi joukkue osallistui turnauksiin, heinäkuussa Piteåssa 1:llä joukkueella ja tietenkin
TornioHaparanda Cupiin 2:lla joukkueella.
T06-07 on osallistunut piirisarjaan jalkapallossa sarjassa T 12-13, eli olimme vanhemmassa
ikäluokassa koska osa tytöistä on jo 12 vuotta, mutta osa vasta 10 vuotta niin kokoero oli välillä tosi
suuri kun sai olla mukana myös yli-ikäisiä eli 2004 syntyneitä.
Harjoituksia on 3 kertaa viikossa, yksi Lappiahallissa jalkapalloa harjoitellen, kerran Kokkokankaan
koululla ja Lappian liikuntasalissa jossa treenataan futsalia ja pidämme kuntopiiriä.
Kesällä osallistuttiin Piteå Summergamesiin, mistä saatiin kansainvälistäkin vastusta Ruotsista ja
Norjasta.
Treeneissä tyttöjä on käynyt n.10-12, mutta tällä hetkellä aktiivisia treenaajia on n. 15 joista neljä
on 2008 syntynyttä. Lisää tyttöjä mahtuu mukaan treenaamaan.
T/P09-10 2018 kävimme erinäisiä turnauksia ja Piteå Summer Gamesissa. Tulosta tuli ja kaikki
saivat pelata.
Futsal auttaa hyvin nopean liikkeen ja syöttöpelin luomiseen jota kerran viikossa syksystä
kevääseen harrastamme Kokkiskan liikuntasalissa.
Harjoituspelit HFF:n kanssa auttoivat näkemään missä mennään harjoituksellisesti.
Joukkue on reipas ja innokas harjoittelemaan
T10-12 Tytöt aloittelivat toiminnan eli oli ensimmäinen kausi. Tyttöjä oli heti aloituksessa 16.
Tyttöjä on tullut ja mennyt ja nyt on innostunut vakiintunut joukko ollut noin 15. Olemme
osallistuneet Tornio cupiin ja nyt syksyllä onssi turnaukseen Oulussa. Pelikokemusta molemmista
turnauksista ja yksi maali :) Olemme tehneet harjoitteita ja lähinnä lämmittelyt vielä leikin varjolla.
Pääasia on, että kaikilla olisi hauskaa ja jokainen kokee olevansa tärkeä osa joukkuetta. Yhdessä
tekemällä ja kannustamalla toisia luodaan edellytyksiä myös tulevaisuuden peleissä.
P11-13 Kauden aikana olemme harjoitelleet yhdessä pelaamista ja pelisääntöjä. Harjoituksia
olemme pitäneet kerran viikossa ja pyrkineet harjoituksissa pitämään sopivan keveän ja leikkisän
tunnelman. Olemme saaneet mukavasti uusia pelaajia mukaan. Kauden aikana olemme
osallistuneet 3 turnaukseen; Ulrikan turnaukseen, tornio-haapranta cuppiin sekä ONS
syysturnaukseen. Peleistä on saatu hienoja pelikokemuksia sekä ONS syysturnauksessa useampi
voittokin. Yhteishenki ja kannustaminen on ollut hienoa.
Harjoituspaikat
Lappian palloiluhalli ja tekonurmi, Putaan halli, Kokkokankaan koulu sekä Puuluodon ja VR:n
kenttä olivat myös v. 2018 ahkerassa käytössä. Harjoittelumahdollisuudet ja olosuhteet pysyivät
koko kauden ulkona että sisällä hyvinä.

Hallitus ja talous
Hallitus jatkoi melkein samana v.2018 syyskokouksessa.
Hallituksen tavoitteena kaudelle 2018 olivat uusien joukkueiden toiminnan turvaaminen, seuran
talouden pitäminen vakaana ja sekä imagon nostaminen ja seuran luotettavan maineen ylläpito.
Taloutemme on seurassamme kohtuullisen hyvällä pohjalla. Kaupungin myöntämät ohjaaja-, tila- ja
perusavustukset olivat v.2018 seuralle erittäin tärkeitä. Seuran saamaa avustusta käytetään muun
muassa urheiluvälineiden hankintaan, ohjaajien kouluttamiseen sekä kilpailutilaisuuksista ja
matkoista aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
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