
FC KIRKKONUMMI, FC KYRKSLÄTT toimintasuunnitelma vuodelle 

2021  
 

Vuosi 2021 on FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf.:in (jäljempänä FC Kirkkonummi) kolmas 
toimintavuosi. FC Kirkkonummi jatkaa toimistotilan vuokraamista Kirkkotori 2 osoitteessa. Tila toimii 
seuran työntekijöiden toimistona sekä joukkueiden kokoontumispaikkana. FC Kirkkonummi pyrkii 
luomaan pelaajien omiin valmiuksiin sopivan kasvuympäristön ja tukemaan pelaajien henkistä, 

fyysistä ja sosiaalista kasvua. 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 

FC Kirkkonummen toimintaa johtaa seuran jäsenistö syys- ja kevätkokouksen kautta. Syyskokouksen 

valitseman hallituksen toimintatapa tulee olemaan edelleen laaja-alainen sekä läpinäkyvä. 

Hallitukseen pyritään saamaan toimijoita edustamaan eri ikäluokkia sekä sukupuolia.  

Hallituksen rinnalla toimii työryhmiä. Hallihankeryhmän päätehtävänä on aloittaa lämmitetyn, 
täysimittaisen jalkapallohallin rakennuttaminen Kirkkonummelle. Tytöt jalkapallokentälle 

-työryhmän päätavoitteena on tyttöpelaajien määrän lisääminen, pelaaja-arjen parantaminen ja 
uuden tavoitteellisen naisjoukkueen tukeminen. Lisäksi työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan 
valmistelemaan ja suunnittelemaan toimintaan liittyviä asioita seurahallituksen ja seuran 

työntekijöiden tukena. 

Hallituksen tueksi seura on palkannut työntekijöitä pyörittämään seuran päivittäistä toimintaa ja 

parantamaan arjen laatua. Seurahallinnon operatiivisen toiminnan kokonaisvastuu on 
toiminnanjohtajalla. Kenttätoiminnasta vastaavat yhdessä seuran valmennuspäällikkö ja 
junioripäällikkö. Valmennusorganisaatiota pyritään täydentämään seuraan osa-aikaisesti 

palkattavilla fysiikkavalmentajalla ja maalivahtivalmentajalla.  

Joukkueiden käytännön toimintaa hoitavat pääasiassa joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja 
valmentajat. Joukkueiden välistä yhteistyötä pyritään lisäämään entisestään ja tässä joukkueilla on 

apuna seuran työntekijät ja hallitus.  

Seuran vuosikello ohjaa seuran ja joukkueiden toiminnan suunnittelua ja sen toteuttamista. Seuran 

strategiaa työstetään toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan sekä strategiatyöryhmän voimin 

alkuvuodesta 2021.  

FC Kirkkonummi on mukana Suomen Palloliiton seurojen laatujärjestelmässä, jolla kehitetään 
kokonaisvaltaisesti seuran toimintaa. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella 

osa-alueella (urheilutoiminta, johtaminen ja viestintä/markkinointi) ja viidellä eri tasolla. Seuran 

tavoite laatujärjestelmässä vuonna 2021 on nousta tasolle 1 ja tavoitella tasoa 2. 

Valmennus  

FC Kirkkonummen valmennuspäällikkö vastaa seuran 8v8 ja 11v11 joukkueista. Valmennuspäällikön 
työnkuvaan kuuluvat mm. valmentajien esimiestehtävät ja tutorointi sekä valmennustoiminnan 
kehittäminen. Junioripäällikkö vastaa seuran 5v5 joukkueista sekä grassroots-toiminnasta. 



Junioripäällikön työnkuvaan kuuluvat mm. valmentajien esimiestehtävät ja tutorointi sekä 

valmennustoiminnan kehittäminen.  

Joukkueilla on omat, nimetyt vastuuvalmentajat, valmentajat ja tarpeellinen määrä apuvalmentajia. 
Valmentajien sopimukset tehdään keskitetysti seuratasolla, ja joukkueet vastaavat valmentajien 

palkoista ja palkkioista.  

Juniorityö  

FC Kirkkonummen toiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton ja seuran sääntöjä sekä arvoja. 
Seuran valmennuslinjaus sitoo kaikkia seuran juniorijoukkueita ja jäseniä. Valmennuslinjaus pitää 

sisällään mm. ikävaihekohtaiset tavoitteet, säännöt ja toimintakulttuurin. Valmennuslinjauksen 

jalkauttaminen on yksi keskeisimpiä tavoitteita kaudella 2021.  

Seuran keskeinen tehtävä on edelleen toimia lasten ja nuorten liikunnallisena kasvattajana. Pyrimme 
kasvattamaan erityisesti 5v5 joukkueiden pelaajamääriä sekä aktiivisten tyttöpelaajien määrää. 

Tavoitteena on antaa yhä useammalle kirkkonummelaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus kokeilla 
jalkapallon harrastamista ja saada mahdollisuus iloiseen harrastamiseen omassa kunnassa sekä 
mahdollistaa harrastuksen jatkaminen aktiivisena nuoruusvuosiin ja aikuisuuteen asti laadukkaissa 

toimintaympäristöissä sekä kilpa- että harrastetasolla. 

Seuran työntekijät jatkavat taitovalmennuksen järjestämistä myös kauden 2021 aikana. Seura 
tarjoaa erilaisia toimintaryhmiä jalkapallosta kiinnostuneille. Futiskoulu jatkaa toimintaansa pienten 
pelaaja-alkujen liikuttajana. Seura järjestää pääasiassa koulujen loma-aikoina monipuolista 

leiritoimintaa lapsille ja nuorille.  

Koulutus  

Koulutus kuuluu osana seuran laadukkaan toiminnan ylläpitämiseen, ja seura on budjetoinut rahaa 

koulutuksiin. Uusien ikäluokkien ja kasvavan pelaajamäärän myötä seuralla on jatkuva tarve saada 
joukkueisiin uusia valmentajia ja muita toimihenkilöitä, joille tarjoamme omaa toimenkuvaa 

vastaavia koulutuksia sekä yhteisiä tapaamisia kauden aikana. 

Uusien joukkueenjohtajien koulutus järjestetään keväällä 2021 ja joukkueenjohtajien tapaamisia 

jatketaan seuran jojo-vastaavien toimesta, tavoitteena neljä vuotuista tapaamista. Seura järjestää 

tarvittaessa kauden aikana rahastonhoitajille, huoltajille ja muille toimihenkilöille koulutuksia. 

Seura tarjoaa yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutusta niistä 
kiinnostuneille. Erityisesti kannustamme nuoria osallistumaan seuran pelinohjaajakoulutukseen, 

koska pelinohjaajat viheltävät kaikki seuran alle 12-vuotiaiden pelit. 

Kannustamme kaudella 2021 kaikkia seuran valmentajia osallistumaan valmentajakoulutuksiin ja 
kehittämään omaa ammattitaitoa kentällä. Valmentajakoulutuksia järjestetään yhteistyössä Suomen 
Palloliiton ja FC Hongan koulutusyhteisön kanssa. Seura kouluttaa valmentajia myös sisäisillä 

koulutuksilla, joita vetävät ensisijaisesti seuran työntekijät. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, 
että jokaisessa 5v5 ikäluokassa vastuuvalmentaja on käynyt vähintään ikävaihekoulutuksen ja 
useampi valmentaja on käynyt futisvalmentajan starttikoulutuksen, 8v8 joukkueissa 

vastuuvalmentaja on käynyt vähintään UEFA C-tason valmentajakoulutuksen ja 11v11 joukkueissa 

vastuuvalmentaja on käynyt vähintään UEFA B-tason valmentajakoulutuksen.  

 

 



Talous  

Seuran syyskokous hyväksyy seuran budjetin vuodelle 2021. Seuran talouden tasapainoa seurataan 
säännöllisesti hallituksen ja toiminnanjohtajan toimesta. Seura jatkaa yhteistyötä tilitoimisto Pasilan 

Paritilit Oy:n kanssa. Seuralla on useita yhteistyökumppaneita, ja se tekee aktiivista työtä uusien 
yhteistyökumppaneiden hankkimiseksi. Seura hakee vuotuisesti kunnan avustuksia sekä muita 
mahdollisia avustuksia. Lisäksi seura hakee OKM:n seuratoiminnan kehittämistukea toimintakaudelle 

2021. 

Joukkueet laativat omat budjetit, jotka hallitus ja toiminnanjohtaja hyväksyvät vuoden alussa. 
Joukkueiden toimintakulujen rahoittamiseen joukkueet keräävät varoja kausimaksuilla, omilla 
varainhankinnoilla ja yhteistyökumppaneiden tuella. Näillä katetaan mm. valmennus, 

kenttävuoromaksut ja pelitoiminnasta aiheutuneet kulut. Hallitus ja toiminnanjohtaja seuraavat 

joukkueiden taloudellista tilannetta säännöllisesti. 

Seuralla on oma tukirahasto, jonka avulla voidaan tukea taloudellisesti seuran pelaajia. 
Tukihakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Tarkemmat ohjeet ja toimintaohjeet 

tukirahastosta löytyvät Jalkkiksen dokumenttivarastosta sekä seuran verkkosivuilta. 

Muuta  

Seura tiedottaa jäsenistöään ensisijaisesti seuran verkkosivujen sekä Jalkkis-järjestelmän kautta. 

Seura on aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä muissa tiedotusvälineissä. Seura osallistuu 

paikallisiin tapahtumiin,  joissa on mahdollisuus esitellä yhdistyksen toimintaa.  

Kaudella 2021 haluamme seurana kehittää jalkapallon harrastamisen olosuhteita Kirkkonummella. 

Erityisesti talven olosuhteet kaipaavat selkeää parannusta. 

Seura kannustaa joukkueita osallistumaan aktiivisesti erilaisiin jalkapallotapahtumiin, seuraamaan ja 

kannattamaan oman seuran joukkueita sekä maajoukkueita.  


