
FC KIRKKONUMMI, FC KYRKSLÄTT toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 

Vuosi 2020 on FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf.:in (jäljempänä FCK) toinen toimintavuosi.  

FC Kirkkonummi jatkaa toimistotilan vuokraamista Kirkkotori 2 osoitteessa. Tila toimii seuran työntekijöiden 

toimistona sekä joukkueiden kokoontumispaikkana.  

FC Kirkkonummi sai Palloliiton Uudenmaan piiriltä palkkatukea toiminnanjohtajan palkkaamiseen ja hallitus 

on päättänyt palkata Sami Rukkilan seuran toiminnanjohtajaksi. Sami Rukkila aloittaa työnsä 1.12.2019. 

FC Kirkkonummi pyrkii tukemaan pelaajien henkistä, fyysistä ja sosiaalista kasvua, luomalla pelaajien omiin 

valmiuksiin sopivan kasvuympäristön. Tämä onnistuu joukkueiden välistä yhteistyötä edelleen lisäämällä ja 

kehittämällä, sekä saattamalla samalla motivaatiotasolla olevat pelaajat yhteen.  

FC Kirkkonummen alta tulee löytyä paikka sekä huipputasolle tähtääville, että harrastepohjalla pelaaville. 

  

Organisaatio 

 

FCK:n toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Vuoden 2019 hallituksesta jäävät erovuorossa 

pois Piia Hirvonen, Jan-Erik Kekki sekä Janne Rainio. Kiitämme hallituksen poisjääviä edustajia hienosta 

työpanoksesta seuran hyväksi. Hallituksen kokoa kasvatetaan kaudelle 2020-2021. Hallituksen toimintatapa 

tulee olemaan edelleen laaja-alainen sekä läpinäkyvä jäsenistön suuntaan. Uuteen hallitukseen pyritään 

saamaan toimijoita edustamaan eri ikäluokkia sekä sukupuolia.  

 

Hallituksen rinnalla toimii jatkossa viestintäryhmä jonka kokoa pyritään kasvattamaan sekä halli-hanke 

toimintaryhmä jonka päätehtävänä on aloittaa lämmitetyn, täysimittaisen jalkapallohallin rakennuttaminen 

Kirkkonummelle. Jalkapalloilijoiden talviolosuhteet kaipaavat kipeästi parempia olosuhteita.  

Joukkueiden käytännön toimintaa hoitavat pääasiassa joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja valmentajat. 

Joukkueiden välistä yhteistyötä pyritään lisäämään entisestään ja tässä joukkueilla apuna on seuran hallitus 

ja toiminnanjohtaja. Seura tulee tarjoamaan toimihenkilöille koulutusta sekä yhteisiä tapaamisia eri 

aiheiden ympärillä.  

Uusien joukkueenjohtajien koulutus järjestetään kevättalvella 2020 ja joukkueenjohtajien tapaamisia 

jatketaan seuran jojo-vastaavan (Marja-Leena Johansson) toimesta. 

Toiminnanjohtaja luo kauden 2020 aikana yhdessä hallituksen kanssa seuran vuosikellon jonka tarkoitus on 

palvella joukkueita toiminnan suunnittelussa. Viestinnän vuosikello valmistuu seuran vuosikellon liitteeksi.  

Hallitus on luonut uusia seuran linjauksia pelaajille, toimihenkilöille sekä vanhemmille. Linjaukset 

julkistetaan loppuvuodesta 2019.  

Seuran strategiaa aletaan luomaan uuden toiminnanjohtajan ja hallituksen toimesta kauden 2020 alusta. 

  

  



Valmennus 

 

FC Kirkkonummen palkattuina/OTO -ikäkausivalmentajina tulevat toimimaan jatkossakin Jarno Kärkkäinen, 

Mikko Viitsalo ja  Aarne Sulg. Näiden ikäkausivalmentajien lisäksi FC Kirkkonummen hallitus on päättänyt 

palkata 5vs5 maailmasta vastaavaksi ikäkausivalmentajaksi Tatu Nevalan. 

Seuran ikäkausivalmentaja tukee oman vastuuvalmentajuutensa lisäksi valmennuksen suunnittelua ja 

kehittämistä. Ikäkausivalmentajat vastaa kyky- ja taitoryhmien toiminnasta, muiden valmentajien 

avustuksella. Ikäkausivalmentajat auttavat aloittavaa ikäluokkaa ja kouluttavat aloittavan ikäluokan 

vanhemmista seuran arvoperiaatteiden mukaisia toimihenkilöitä ja vastaavat seuran valmennuslinjauksen 

toteutumisesta joukkueissa. 

Seuran ikäkausivalmentajat etsivät seuralle kaudelle 2020 fysiikkavalmentajaa jonka palvelua joukkueet 

voivat ostaa. Fysiikkavalmennus nähdään tärkeänä lisänä jalkapalloharjoittelulle. Seuran 

ikäkausivalmentajat etsivät seuralle kaudelle 2020 maalivahtivalmennusta jonka palvelua joukkueet voivat 

ostaa.  

Juniorityö  

 

Seuran toiminnassa noudatetaan SPL:n ”Kaikki pelaa” -periaatetta kaikissa juniorijoukkueissa. Tähän kuuluu 

mm. joka vuosi käytävät pelisääntökeskustelut niin pelaajien kuin vanhempienkin kanssa ja yhteisesti 

sovittujen pelisääntöjen noudattaminen joukkueen toiminnassa. Joukkueiden pelisääntökeskusteluihin 

osallistuvat seuran työntekijät tai hallituksen jäsenet. 

Loisto-futiskoulu jatkaa toimintaansa kahden kauden periaatteella (kevät- ja syksy). 

Talvilomaleiri, hiihtolomaleiri ja kesän jalkapalloleirit tulevat tarjoamaan aktiivisen lomanviettotavan 

seuran toimesta.  

 

 Koulutus  

 

Jatkuva koulutustoiminta kuuluu osana seuran laadukkaan toiminnan ylläpitämiseen. Uusien ikäluokkien ja 

kasvavan pelaajamäärän myötä seuralla on jatkuva tarve saada uusia valmentajia ja muita toimihenkilöitä 

joukkueisiin. Seuran tavoitteeksi asetetaan se, että jokaisessa ikäluokkajoukkueessa olisi vähintään yksi D-

tason vastuuvalmentaja. Lisäksi valmentajat joiden joukkueet pelaavat ison kentän pelejä, tulisi omata C-

tason valmentajakoulutus. Koulutusta järjestetään yhteistyössä SPL:n kanssa, tarjoten opetusta myös 

muiden seurojen valmentajille tai valmentajien kouluttautumista SPL:n tai piirin järjestämissä 

koulutustilaisuuksissa. Seura on budjetoinut rahaa koulutukseen.  

Seuran omat sisäiset koulutukset aloitetaan kevään 2020 aikana valmennusta koskien.  

B ja C -ikäluokkien pelaajille tarjotaan pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutusta kauden alussa ja halukkaille 

mahdollisuutta myös valmentajakoulutukseen. Joukkueita kannustetaan hyödyntämään mahdollisuuksien 

mukaan mm. piirin järjestämää koulutusta pelaajille ja tarjoamaan pelaajille maalivahtivalmennusta 

joukkueen normaalin valmennuksen lisäksi. Joukkueenjohtaja-koulutusta tarjotaan vähintään kerran 

vuodessa. Seuraa ohjaa myös muita toimihenkilöitä mahdollisuuksien mukaan eri koulutuksiin.  

 



Talous 

 

Seuran talouden tasapainoa seurataan säännöllisesti esimerkiksi kulujen ja maksujen osalta. Tiukalla 

taloudenpidolla varmistetaan seuran budjetin hyvä toteutuminen. Seuran taloutta hoidetaan yhdessä 

tilitoimiston kanssa. Seuran tilitoimisto on Pasilan Paritilit Oy. Hallinto on hyväksynyt budjetin 

toimintakaudelle 2020. Hallinnon tulovirrasta suurin osa koostuu jäsen- ja pelaajamaksuista. Suurin 

menoerä on seuran työntekijöiden palkat ja palkkiot. Joukkueiden suurimmat kulut muodostuvat 

kenttävuoroista, sarja- ja turnausmaksuista sekä valmennuksesta.  

Jäsenmaksuilla kerätään varoja seuran yleisten kulujen kattamiseen ja pelaajamaksuilla varsinaisen 

toiminnan rahoittamiseen. Seuran sponsoreina jatkavat kaudella 2020 K-Citymarket Kirkkonummi, 

Saarikoski Travels ja Uudenmaan Osuuspankki. Joukkueiden toimintakulujen rahoittamiseen kerätään 

varoja kausimaksuilla sekä avustusten ja muun varainhankinnan kautta joukkueiden toimesta. Joukkueilla 

on mahdollisuus hankkia omia sponsoreita. 

Seura tulee hakemaan kunnan avustusta sekä OKM:n seuratoiminnan kehittämistukea toimintakaudelle 

2020.  

Seuralla on kaudella 2020 käytössään tukirahasto jonka avulla voidaan taloudellisesti tukea pelaajia.  

 

Muuta  

 

Seuran tiedotustoimintaa hoidetaan ensisijaisesti seuran verkkosivujen sekä Jalkkis-järjestelmän 

viestitoimintojen kautta. Seuran näkyvyyttä pyritään edistämään paikallisissa tiedotusvälineissä kuten 

Kirkkonummen Sanomissa ja verkkolehdissä. Seura osallistuu joka syksy järjestettäviin Kirkkonummi-päiviin 

ja mahdollisiin muihin tapahtumiin, joissa paikalliset yhdistykset esittelevät toimintaansa.   

Kaudella 2020 tähdätään aktiivisesti pelaajamäärien kasvattamiseen, pääpaino on vuonna 2020 uusien 

tyttöjen mukaan saamisessa. Tavoitteena on antaa yhä useammalle kirkkonummelaiselle lapselle ja 

nuorelle mahdollisuus kokeilla jalkapallon harrastamista ja saada mahdollisuus iloiseen harrastamiseen 

omassa kunnassa. Laadukkaan toiminnan edellytyksenä on riittävän laaja ja toimiva taustaorganisaatio. 

Seura kannustaa joukkueita osallistumaan piirin järjestämiin tapahtumiin sekä katsomaan niin maaotteluita 

kuin oman seuran joukkueiden otteluita.  

 

Kevät- ja syyskokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti jäsenistölle. 


