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FC Kangasala - taustaa 
 Kasvattajaseura Tampereen 

”nauhataajamassa” kasvualueella.  

 2006 asti kahden yleisseuran (Kisa, Voitto) 
summittaista junnutoimintaa 

 Yhteinen seura 2006 syksystä lasten ja nuorten 
+ aikuiskuntoilijoiden jalkapalloon ja futsaliin. 

 2010 asti kunkin joukkueen oma toiminta. 

 2010 alkoi seurayhteistyö LP:n ja UKK:n 
kanssa. Yhteinen työtekijäresurssi 2011-2013. 
Lasten harrastejalis ja tyttöjalis kasvuun. 

 



FC Kangasala nyt – miksi 

seurakehitysohjelma 2014-2017? 
 Yli 500 pelaajaa (n. 430 lisenssipelaajaa) 

 Noin 20 jalkapallon joukkuetta, jo 16 futsalin 

juniorijoukkuetta piirisarjassa 

 Harraste-, liikuntakerhopelailun kysyntäpaine 

 Olosuhdehaasteet  

 Päätoiminen oma nuorisopäällikkö syksystä 

2013: Opetusministeriön seuratuki kehityksen 

mahdollistajana. 



FC Kangasala nyt – miksi 

seurakehitysohjelma 2014-2017? 

 Selkeä toiminnan laadun ja hallitun kasvun tarve: 

oma valmennuslinjaus, tasoryhmät, harraste- ja 

kilpapelaajan polut raivattava ja viitoitettava.  

 Perheet odottavat urheiluseuralta laadukasta, 

kasvattavaa ja vastuullista touhua – Kaikki Pelaa 

ja onnistumisia ja iloa...ja helpompaa 

mukaantuloa (ohjeet, maksut, varusteet, 

Palloverkko jne.). 

 SPL Tampereen seurakehityspilotointi. 

 



Strategiaprosessin perusteita 

 Johdettu – vetäjä (FCK: Petri Puronaho) 

 Sisäinen innostus – miksi (FCK:lla 15-20 

osallistujaa/kerta). Hallituksen jäseniä, 

joukkueiden/ryhmien toimihenkilöitä + nuoria 

harrasteohjaajia  

 2,5 hr: 0,5 hr tarjoilut, seuran oma info” + 2 hr  

 Nykytilan analyysi tärkeä: Unelma, uhat, 

mahdollisuudet, esteet/hidasteet, 

toimintaympäristö 



Strategiaprosessin perusteita 

 ”Kahden maalin peli”: Hoidettava nykyhetken 

pakolliset hallinto – ja toiminta-asiat 

(nykyorganisaatiolla) + samalla tehtävä 

kehitystyötä (tulevien vuosien organisaatiolla) 

 Varottava että hallitus = kehitysryhmä (osin 

oltava samoja, mutta myös uusia ihmisiä 

kehitystyöhön mukaan). Mutta varottava myös 

ettei tuplakokoontumisia samoista asioista (esim 

varainkäyttö) 

 Kehityspolut ja niiden suunniteltu toteuttaminen 



FC Kangasala – 2017... 
 Visiona:  

  - Iloista jalista joka junnulle vuoden ympäri  

 Toiminta-ajatuksena:  

  - FC Kangasala kasvattaa lapset ja nuoret 
 liikunnalliseen elämäntapaan ja antaa eväät oman 
 huipun tavoitteluun jalkapallossa ja futsalissa 

 Arvoina:  

  - Iloisuus – Yhteisöllisyys - Luotettavuus – 
 Kasvatuksellisuus – Aloittamisen helppous ja Lajin 
 kunnioittaminen 

 Kehityspolut konkreettisina päätoimintojen 
suunnitelmina.  


