
Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana 

vuoden 2017 lopulla
•Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

•Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa, harrastepolku jatkuu murrosiän yli

•Piirin jokaisessa sarjassa joukkue

•Aloittelevan joukkueen mahdollisuus saada seuran tuki alussa (mentorointi)

•Voidaan tarjota jokaiselle mielekäs harraste- / kilparyhmä

•Monentasoisia mahdollisuuksia pelata: ”höntsyt” – sarjapelit

•Pallotonta toimintaa; mm. juoksutreenejä.  Mahdollisuus monilajiseen harrastamiseen

•Futsal ja jalkapallo ovat selkeästi erillään ja kaudet pitenevät

•Kilpa- ja harrastejoukkueita; myös vanhemmissa ikäluokissa

•Menestystä kohtalaisesti piirinsarjoissa

•Voimme tarjota harrastusmahdollisuuden hyvään harrastusaikaan klo 17-20 päivittäin ympäri vuoden

•Tuki pelaajille ja valmentajien kehitykselle kunnossa: ohjeistukset, harjoituspankki, vuosisuunnitelmat, valmentajaklinikat… 

Ammattivalmentaja?

•Valmennus kunnossa: pelaajapolut, valmennuslinjaukset ja –suunnitelmat, valmennuskoulutus

•Seuran tuki joukkueille: antaa eväät etenkin uusille joukkueille ja toimihenkilöille

•Yhteistyö koulujen kanssa: esim. koulujoukkueet, liikuntatunneilla pelataan usein jalkapalloa

•Vakavarainen talous

•Talous kunnossa

•Edullinen seura harrastaa

•Riittävästi motivoituneita ja sitoutuneita toimihenkilöitä

•Joukkueilla riittävästi toimijoita: valmentajia, jojo:ja, avustavia valmentajia, talkoolaisia, jokaiselle ”sopivankokoinen tehtävä”

•Hyvä henki, hyvä ilmapiiri

•Hyvä yhteistyö kunnan muiden urheiluseurojen kanssa

•Nuorisopäällikkö kokopäivätoiminen

•Hyvät harjoitusolosuhteet hyvillä kentillä / saleissa, tekonurmi, lisää saleja, riittävästi vuoroja

•Olosuhteet kunnossa: nurmi, tekonurmi, salit

•Uusi liikuntahalli & tekonurmi

•Varustepuoli kunnossa: pelaajille nopea toimitus, seuran toimijoilla logo rinnassa



Esteitä / hidasteita, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät FC Kangasalan unelman 

toteutumisen vuoden 2017 isosta tavoitteesta
•Puitteet laahaa jäljessä

•Olosuhteet: tilaongelmat sekä kesällä että talvella

•Vanhempien passivoituminen; taustajoukkoja ei tarpeeksi

•Vetäjien / valmentajien puute

•Jojo-toimintaan selkeät ohjeistukset / linjaukset

•Seurassa ei ole riittävästi toimijoita

•Riittävästi motivoituneita, sitoutuneita toimijoita, joilla riittävästi aikaa

•Jatkuvuus: jos kukaan ei halua / osaa / uskalla ottaa vastuuta

•Innostus ei leviä: syntyneitä ideoita ei saada ”myytyä eteenpäin”

•Kynnys Jojo:ksi tai valmentajaksi nousee liian korkeaksi

•Pelaajavirta kilpaileviin seuroihin => naapuriseurojen vahvistuminen

•Kuntaliitos, vuorot jakaa Suur-Tampere => kisa ajoista uusien seurojen kanssa

•Junnu-joukkueen liian kovat taitovaatimukset

•Pelaajien motivointi pysymään mukana

•Liiat lupaukset seuran puolesta; vanhemmat kokevat, että kaikki lupaukset lunastetaan myös pilkulleen

•Jalkapallon maineriski

•Nuorten passivoituminen: kilpailu nuorten ilta-ajasta

•Harjoitustilojen puute (erityisesti loka-maaliskuu)

•Olosuhteita ei saada kuntoon (kuntatalous)

•Harrastusmaksujen nouseminen

•Talous ei pysy kunnossa

•Taloudelliset haasteet: seuran päätoimista työntekijää ei saa vakiinnutettua

•Varustetilaus ei toimi: vaikutukset innostukseen ja imagoon

•Seuraa ei saada tunnetuksi

•Tiedotus ei toimi: seura kasvaa ja väki lisääntyy



Mitä Kangasalalla / FC Kangasala ry:n toiminnassa / Pirkanmaalla on tapahtunut tai on 

tapahtumassa seuraavan neljän vuoden aikana, mitkä vaikuttavat seuran toimintaan ja 

kehittämiseen?

•Kuntaliitokset (+/-)

•Yhdistyminen Tampereeseen (?)

•Kuntaliitoksen epävarmuustekijät seuratoimintaan (-)

•Kunnanjohtajan vaihdos (+)

•Maksullisuus: kustannukset nousevat (-)

•Liikuntapaikkoja ei tule lisää (-)

•Kyotikkälän koulun liikuntasali (+)

•Tekonurmi (?) Yhtenäiskoulun sali(?)

•Taloudellinen tilanne huono; ei varaa harrastaa (-)

•Yleinen taloudellinen kehitys (-)

•Nuorisopäällikkö seurassa päätoiminen (+)

•Nuorisopäällikkö (+)

•Päätoiminen nuorisopäällikkö (+)

•Saatu seuratuki ja päätoiminen työntekijä (+)

•Harrastajamäärät kasvavat (nuoret ikäluokat suurimpia osallistujamääriä) (+)

•Viihdeteknologia vie harrastajia (-)

•Asukasluvun kasvu (+): harrastajamäärän kasvu => olosuhteet eivät riitä harrastajamäärien kasvaessa (-)

•Kunnan muuttovoitto (+)

•Seuran toiminnan kehittäminen palloliittotasolle / seurastrategia (+)

•SPL:n tuki (+)

•Tyttöjoukkueet (+)



Mitä tulee huomioida     

strategiatyössä (1/3)?

• Suomen Palloliitto ja sen

– Visio 2020: Euroopan TOP 10

– Toiminta-ajatus: Jalkapalloa Jokaiselle

– Arvot: Iloisuus, luotettavuus, menestys ja 

yhteisöllisyys



Mitä tulee huomioida     

strategiatyössä (2/3)?
• Yksilökeskeinen valmennusfilosofia ja pelaajakehitys keskiössä

• Osaamisen kehittäminen: valmentajakoulutus ja 
erotuomaritoiminta, muu toimihenkilökoulutus

• Olosuhteiden kehittäminen

• Seurayhteistyön mahdollisuudet

• Jalkapalloseura osana lasten ja nuorten + aikuisten kasvua ja 
kehitystä; vrt. jalkapallo elämänkouluna

• Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu

• Hyvä hallinto ja sen kehittäminen

• Futsalin mahdollisuudet osana seuran toimintaa



Mitä tulee huomioida     

strategiatyössä (3/3)?
• Nykyiset ja tulevat henkilöstöresurssit

– Päätoimiset – vapaaehtoistoimijat

• Toimijoiden laatu

• Uusien toimijoiden rekrytointi

• Toimihenkilöistä huolehtiminen – osaamisen kehittäminen

• Vapaaehtoistoiminta sekä sen tulevaisuuden haasteet

• Olosuhteet sekä niiden mahdollisuudet ja rajoitukset

• Talouden realiteetit

• Yhteisöllisyys ja sen merkitys FC Kangasala ry:n piirissä

• Kansallisen kilpailutoiminnan ympärivuotisuus: Jalkapallo - Futsal

• Vapaaehtoistoimijoiden kuuleminen

• Strategian suunnittelu pidettävä erillään henkilöistä
– Nykyiset suunnittelijat eivät välttämättä ole tulevia strategian toteuttajia

• Seuran johdon ja hallinnon sitoutuminen yhteisesti sovittuun strategiaan: lisää 
vastuunottajia, lisää tekoja, lisää…

• Strategiaviestintä ja strategian jalkauttaminen: tähän se kaatuu, jos on kaatuakseen!



Sidosryhmäanalyysi

• Kehitystyössä pitää ehdottomasti huomioida 

sekä

a) Sisäisten sidosryhmien

että

b) Ulkoisten sidosryhmien 

odotukset ja toiveet.

Nämä löytyvät erilliseltä dokumentilta.


