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TFT Toimintalinja
VISIO & TAVOITTEET

TFT on 1987 perustettu Akaalainen koko perheen salibandyseura.

TFT:n Visio on kasvaa suureksi salibandyseuraksi panostamalla vahvasti 
laadukkaaseen junioritoimintaan sekä nostaa aikuisten edustusjoukkueiden 
tasoa. 

TFT:n junioritoiminnan tavoitteena on perustaa joka vuosi uusi junioriryhmä niin 
että vuoteen 2025 mennessä sillä on liitonsarjoissa pelaava ryhmä poikien 
kaikissa ikäluokissa aina P8-junioreista P18-junioreihin. Myös tyttöjen ryhmiä on 
tavoitteena perustaa kolmen ikävuoden ryhminä.

Junioritoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten urheilullisia 
elämäntapoja ja ylläpitää junioriryhmissä hyvää joukkuehenkeä ja kaikkia 
kannustavaa ilmapiiriä. 



TFT Toimintalinja
TOIMINTAMUODOT 2021-2022

Alle kouluikäiset (-15 ja aikaisemmin syntyneet)

- Perhesähly: pienet lapset tutustuvat lajiin yhdessä vanhempien kanssa, 1 
kerta viikossa

P8 (-14&-15)

- Harjoittelua kerran viikossa

- Osallistuu salibandyliiton sarjaan

P9 & P10 (-12&-13)

- Omat ryhmät F2 ja F1 junioreille, harjoittelua kaksi kertaa viikossa

- Joukkueet osallistuvat salibandyliiton sarjaan
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TOIMINTAMUODOT 2021-2022

P11 & P12 (-10&-11)

- Omat ryhmät, harjoittelua kolme kertaa viikossa (2xLaji, 1xFysiikka)

- Joukkueet osallistuvat salibandyliiton sarjaan

P13 & P14 (-09&-08)

- Omat ryhmät, harjoittelua kolme kertaa viikossa (2xLaji, 1xFysiikka)

- P14 joukkueessa 07 ja 08 syntyneitä pelaajia

- Joukkueet osallistuvat salibandyliiton sarjaan

P16 (-06)

- P16 joukkueessa 05, 06 ja 07 syntyneitä pelaajia, harjoittelua kolme kertaa viikossa 
(2xLaji, 1xFysiikka)

- Joukkue osallistuu salibandyliiton sarjaan
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TOIMINTAMUODOT 2021-2022

Aikuisten joukkueet

- Miesten edustus joukkue pelaa 4-divarissa, harjoittelee 2 kertaa viikossa

- Naisten edustusjoukkue pelaa 3-divarissa, harjoittelee 2 kertaa viikossa

- Miesten kakkosjoukkue pelaa 6- divarissa, harjoittelee kerran viikossa

Aikuisten kondis-ryhmät

- Naisille ja Miehille omat kondis ryhmät säbän pelaamiseen

- Molemmat ryhmät kerran viikossa



TFT Toimintalinja
KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT - Yleistä

TFT on osa Toijalan Nuorisoseura Ry:tä ja TFT:llä on kaksi edustajaa 
Nuorisoseuran seitsemän jäsenisessä hallituksessa.

TFT:n toimintaa johtaa johtoryhmä joka kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa 
tarpeen mukaan. 

TFT:n valmentajille ja joukkueenjohtajille järjestetään info tilaisuus ennen 
kauden alkua syyskuussa.

Kauden päätteeksi järjestetään päätöstilaisuus jossa palkitaan seuran 
jäseniä.

TFT on valmiudessa mahdolliseen yheistyöhön muiden seurojen kanssa. 

Seuran kummina toimii Henri Johansson.
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ORGANISAATIO JA VASTUUT 2021-2022

TFT Johtoryhmä Puheenjohtaja (Mika Hakala) Talous & Laskutus (Vesa Vilpas)

Yhteistyö/rahoitus kumppanit Kauden budjetointi ja seuranta

Puheenjohtaja Kauden budjetointi ja seuranta Laskutus ja sen seuranta (kausimaksut&varusteet)

Tilat Varusteiden sopimukset Maksut, seuran tilinkäyttöoikeus

Talous&Laskutus Aikuisten toiminnan organisointi ja kehitys MyClub-pääkäyttäjä

Varusteiden tilaukset & laskutus

Nuorisoseuran hallituksessa

Junioritoiminnan vastaava Aikuisten toiminnan Vastaava (PJ)

Junioritoiminta (Teemu Vankka) Tilat yms (Ari Ilottula)

Perhesähly Vastuuvalmentaja Edustus Miehet Junioritoiminnan organisointi ja kehitys Kunnan kommunikointi

Vastuuvalmentaja & JoJo P8 Vastuuvalmentaja Edustus Naiset Nettisivut Salivuorosopimukset

Vastuuvalmentaja & JoJo P9 Vastuuvalmentaja Miesten 2. porukka Tapahtumat Salivuorojen jako ja ylläpito

Vastuuvalmentaja & JoJo P10 Vastuuhenkilö Miesten kondis Media & Tiedotus Kunnan salihankkeeseen osallistuminen

Vastuuvalmentaja & JoJo P11 Vastuuhenkilö Naisten Kondis Nuorisoseuran hallituksessa Seurayhteistyö Akaan urheiluseurojen kanssa

Vastuuvalmentaja & JoJo P12 Vastuuhenkilö perhesähly

Vastuuvalmentaja & JoJo P13 JORY yhteiset

Vastuuvalmentaja & JoJo P14 Liiton kommunikointi

Vastuuvalmentaja & JoJo P15&16 Seuran kehitys

Juniorivalmentajien ja JoJo:jen tukeminen



TFT Toimintalinja
KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT - Ryhmät

Junioriryhmät
- Junioriryhmät muodostetaan elokuun alussa ja kausi kestää elokuusta 

toukokuuhun.
- Junioriryhmille on laadittu seuran säännöt ja ne ovat luettavissa seuran 

nettisivuilla
- Junioriryhmien harjoituksiin ilmoittautuminen MyClub:ssa. Myös laskutus 

hoituu MyClub:in kautta.
- Junioriryhmät pitävät vähintään yhden palaverin kaudessa lasten vanhempien 

kanssa.
- Pienimmillä junioreille (=perhesähly ja P8) tapaturmavakuutus kuuluu 

kausimaksuun. Muiden junioreiden tulee hankkia vakuutus itse tai ostaa se 
salibandyliiton lisenssin yhteydessä
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KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT - Ryhmät

Aikuisten ryhmät

- Kausi elokuusta-toukokuuhun

- Ilmoittautuminen ja laskutus myclubissa

- Aikuisten ryhmät huolehtivat itse pelipassista sekä    
tapaturmavakuutuksesta.

- Aikuisten ryhmät hoitavat vastuuturnauksien toimitsijavastuut 
joukkueiden kesken.
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RYHMIEN VASTUUHENKILÖT 2021-2022

RYHMÄT Valmentajat Joukkueenjohtaja

2015-> Perhesähly Veli-Ville Kasurinen

2014 P8 Vesa Vilpas (haetaan vetäjää)

2013 P9 Jukka Aalto

2012 P10 Antti Nuora

2011 P11 Asko Kontio Tuija Kosonen

2010 P12
Toni Pylkkänen, Anssi Rautiainen,

Sami Järvinen
Liisa Hietamaa, Mari Kuusenaho

2009 P13 Tomi Ahojoki, Ville Ahojoki Timo-Pekka Koivuniemi

2008 P14 Ari Ilottula, Juha Setälä Ari Ilottula

2007-

2005
P16

Antti Järvinen, Teemu Vankka, Hanna 

Hautamäki
Päivi Mölsä

Tytöt Pia Viander

Miehet I Risto Parikka Mika Hakala

Miehet II Vesa Vilpas

Naiset Jonne Sakala Heidi Tromstedt

Miehet kondis Juha Setälä

Naiset kondis Milja Kuha
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KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT - Viestintä

- Ryhmät hallitaan MyClub:ssa jossa harjoituksiin ja turnauksiin 
ilmoittaudutaan.  Myclubin kautta lähetetään myös sähköposteja ja 
laskutuskin hoidetaan siellä

- Ryhmien kokoonpanolistat ja valmentajien yhteystiedot nähtävillä myös 
seuran nettisivuilla

- Useimmilla ryhmillä on myös WAP ryhmät (junnareilla ryhmissä 
vanhemmat)

- TFT:n JoRy hoitaa kommunikoinnin salibandyliiton kanssa

- Seuran varustekuvastot ja hinnastot sekä ohjeet tilausten tekemiseen 
seuran nettisivun materiaalipankki osiossa
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KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT - Talous

- TFT:n tavoitteena on mahdollistaa salibandyn harrastaminen mahdollisimman 
monelle pitämällä kausimaksut kohtuullisena

- Kauden budjetti tehdään aina edeltävänä kesänä. Maksut määräytyvät 
harjoituskertojen ja turnausten mukaan niin että maksut nousevat kohti vanhempia 
junioreita ja aikuisryhmiä.

- Kausimaksu sisältää harjoitukset ja sarjaan kuuluvat turnaukset. Liiton lisenssit eivät 
sisälly maksuun vaan ne ostetaan itse suoraan salibandyliitolta.

- Peliasut laskutetaan erikseen ja vakuutukset tarvitsee hankkia itse (voi hankkia 
myös liiton lisenssin yhteydessä).

- Seuralla on sponsoreita ja näitä tuloja käytetään kaikkien ryhmien eduksi 
johtoryhmän päätösten mukaisesti. Ryhmillä voi olla myös omia sponsoreita joiden 
rahoja käytetään ryhmän turnausmaksujen yms kattamiseen. Sponsorit 
laskutetaan myclubin kautta.



Maksut 2021-2022
- TNS jäsenmaksu 13€/25€

- Kausimaksut

- Perhesäbä 10€

- Tytöt 10€

- P8 (2014→)   120€ 

- P9&P10 (2012-2013)  170€

- P11→ 220€

- Miehet I & II  220€

- Naiset 220€

- Kondis 30€

- Sisar alennus toiselle lapselle -30€, kolmannelle (tai useammalle) -50€. 

Joukkueenjohtajat toimittavat listan alennukseen oikeutetuista 31.9. mennessä.

- Laskutus kolmessa erässä syyskuu, marraskuu, tammikuu, mahdollinen alennus viimeisestä erästä.

- Junnuryhmien valmentajille & Jojo:lle oman (vanhimman) lapsen kausimaksu -50%. Jos valmentaja pelaa 
TFT:ssä mutta lapsia ei TFT ryhmissä niin oma pelimaksu -50%.


