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Seuran strategiailta 

 

Sidosryhmä Mitä he odottavat FC Kangasalan 

toiminnalta? 

SISÄISET SIDOSRYHMÄT 

Pelaajat Hauskaa ja mukavaa tekemistä, onnistumista, 

kavereita, osaavaa valmennusta, sopivantasoisia 

pelejä, voittoja, maaleja, kehitystä ja oppia, 

kannustusta ja kehumista, varusteita, 

säännöllistä ja laadukasta harjoitusta, tasa-

arvoisuutta, iloista joukkuehenkeä, 

turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta, paljon 

toimintaa, monipuolista harjoittelua, hienoja 

seuravaatteita, mitaleita 

Toimihenkilöt (Valmentajat, jojot, + muut 

toimihenkilöt) 

Tukea ja ohjeita omaan toimintaan, 

aloituspaketti uusille jojoille / valmentajille, 

infotilaisuuksia, yhteisiä tapaamisia (yhtenäisiä 

toimintatapoja), vastuunjakoa, tasapuolisuutta, 

oikeudenmukaisuutta, selkeää työnjakoa 

seuran ”johdon” kanssa, hyviä harjoitusvuoroja, 

kohtuullista talouden tukea, 

yhtenäistävarustelookia, koulutusta, jojo-piiri, 

alkutietoiskua,  

Vanhemmat Osaavaa valmennusta, peliaikaa lapselle, 

turvallista ja positiivista / kannustavaa 

harrastusta, hyviä esikuvia, sosiaalista 

kasvatusta, huolenpitoa, osaamisen huomiointia, 

yksilöllistä ohjaamista, lupauksien lunastamista, 

toimivaa tiedottamista, ohjattua ja kehittyvää 

liikuntaa, yhteistä harrastusta lapsen kanssa, 

hyvin organisoitua toimintaa, menestystä (osa), 

edullisuutta, matalan kynnyksen toimintaa, 

viihtyvyyttä, elinikäistä liikuntaharrastusta 

Seura (hallitus) Eri sidosryhmien sitoutumista 

Nuorisopäällikkö Palkka, tukea toiminnoille, mahdollisuuksia 

toteuttaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sidosryhmä Mitä he odottavat FC Kangasalan 

toiminnalta? 

ULKOISET SIDOSRYHMÄT 

Kangasalan kunta Liikuntapaikkojen täyttymistä ja ohjeiden 

mukaista käytöstä, paljon liikkujia, kasvattavaa 

nuorisotyötä, talkooehdotuksia 

(korvausmahdollisuus), laadukasta 

junioritoimintaa, luotettavuutta, nuoriso-

ohjausta, positiivista näkyvyyttä, terveellisen ja 

liikunnallisen elämäntavan opettamista 

SPL Tampere Olosuhdekannanottoja, ideoita, lisää pelaajia ja 

harrastajia, kasvattavaa seuratyötä, 

osallistumista piirin eri toimintoihin, 

lahjakkuuden tunnistamista, laadukasta 

junioritoimintaa, joustavuutta, 

tulevia ”huippuja”, taitavia yksilöitä, 

valmentajien kouluttautumista, pelitapahtumien 

asiallista järjestämistä 

SPL Harrastajia lisää, taitavia yksilöitä, laadukasta 

seuratoimintaa 

Opetusministeriö (seuratuki) Määrä- ja laatutavoitteiden täyttymistä, hyvää 

raportointia 

Sportia-Pekka Lisää varustemyyntiä, näkyvää yhteistyötä, lisää 

myyntiä muissa tuoteryhmissä, asiakkaita, 

positiivista näkyvyyttä, liikevaihtoa, 

kärsivällisyyttä toimitusajoissa, ostojen 

keskittämistä 

Kangasalan LP (tsto, varasto) Yhteistyötä 

Paikalliset seurat monilajikerhotoimintaa, yhteisiä vuoroja, 

varainkeruuideoita, yhteistyökykyä, 

joustavuutta 

Sponsorit + talkookumppanit Näkyvyyttä, aktiivisuutta, ideoita, 

teematapahtumia, luotettavuutta 

Ilves (+muut kaksoisedustus-/treeniseurat) Lahjakkaita pelaajia, yhteistyötä (esim. 

valmentajaresurssi), harjoituspelivastustajia 

KaVo (aikuispelaajan polku / miehet) Lahjakkaita pelaajia 

Turnausjoukkueet omiin turnauksiin Laadukkaita turnauksia, hyviä nurmikenttiä, + 

saleja, tapahtumien toimivuus 

Vastustajajoukkueet Reilua peliä, luotettavuutta, asianmukaista 

käyttäytymistä, yhteistyötä 

Prisma Talkooväkeä, asiakkaita, positiivista 

näkyvyyttä, liikevaihtoa 

Löytötex Asiakkaita 

Kangasalan Sanomat Lukijoita, kiinnostavia tapahtumia kuntaan 

 


