
FC KIRKKONUMMI, FC KYRKSLÄTT toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
  

 

Vuosi 2019 on FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf.:in (jäljempänä FCK) ensimmäinen toimintavuosi. Viimeisen parin 
vuoden aikana ovat kirkkonummelaiset kolme seuraa tehneet aktiivista taustatyötä yhdistymisen eteen. KyIF:n sekä 
MasKi:n jalkapallojaostot ja AC Kirkkonummi kokonaisuudessaan tekivät yhteisen päätöksen yhdistymisestä syksyllä 
2018, Suomen Palloliiton (jäljempänä SPL) ja Kirkkonummen kunnan kannustamana. Tästä alkoi yhteinen tiivis 
yhteistyö. Erilaiset vapaaehtoisista kootut työryhmät ovatkin työskennelleet suurella panostuksella yhteisen seuran 
hyväksi. 

FCK vuokrasi uudet toimistotilat Kirkkotori 2 osoitteesta marraskuun alusta 2018. Tila tulee toimimaan seuran 
työntekijöiden toimistona sekä joukkueiden kokoontumispaikkana.  

FCK:n hallitus on päättänyt palkata osa- tai kokopäiväisesti toimivan seurakoordinaattorin mahdollisimman pian 
toiminnan alkaessa. Seuran hallitus on katsonut, että toiminta vaatii kokeneen toimijan pyörittämään seuran arkea 
hallintotasolla. FCK:n tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa kaikissa ikäluokissa  ja kaikilla tasoilla sekä kehittää 
seuran toimintaa monilla eri sektoreilla. Yhtenä tavoitteena on, että seurassa pelaa tulevaisuudessa edustusjoukkue II 
divisioonassa miesten osalta ja saada naisten edustusjoukkue toiminta käyntiin.  

Seurakoordinaattorin lisäksi seura palkkaa yhden kokopäiväisen ikäkausivalmentajan, sekä tulee tekemään OTO-
sopimukset neljän ikäkausi- ja maalivahtivalmentajan kanssa heti vuoden 2019 alusta. Näiden henkilöiden panostuksella 
voimme antaa pelaajille eväät liikunnallisen elämäntavan perustaksi ja auttaa kilpailullisesti motivoituneita kehittymään 
omien kykyjensä mukaiselle huipulle.   

Jalkapallollisesti pyrimme tasolle, jossa pelataan ikäluokkien parhaiden ryhmien kanssa, sekä ei niin kilpailullisissa 
ryhmissä oman tasoisia vastustajia vastaan. Tavoitteena on saada motivoituneimmat pelaajat kehittymään B-ikäluokkaan 
mennessä niin, että heillä on edellytykset pelata B ikäluokasta alkaen kotimaan huipputasolla, joko omassa seurassa tai 
jossain muualla.  

Pyrimme tukemaan 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.  

FCK:sta tulee löytymään paikka sekä huipputasolle tähtääville, että harrastepohjalla pelaaville. 

  

Organisaatio 

  

FCK:n toimintaa johtaa jatkossa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallinnollisen organisaation kehittämistä jatketaan. 
Hallinnollista vastuuta ja sen tuottamia tehtäviä pyritään vuoden 2019 aloittavan hallituksen kanssa jakamaan laaja-
alaisesti sekä toiminnan läpinäkyvyyttä korostaen. Yhtenä vuoden 2019 tavoitteista on saada uusia aktiivisia toimijoita 
lisää seuran toimintaan sekä aloittelevan miesten edustusjoukkueen tukemista esimerkiksi sponsorointien sekä 
varainhankintojen kautta. 
 
Erilaisia tehtäviä varten perustetaan tarpeen mukaan työvaliokuntia sekä niiden työskentelymalleja kehitetään. 
Työvaliokuntien rakenteen tarkoituksena on jakaa seuran töitä hallituksen ulkopuolelle, niin että samoista osa-alueista 
kiinnostuneet henkilöt saadaan yhteen ja hallitukselle tulee valmiita ehdotuksia. Työvaliokunta työskentelystä 
kiinnostuneet jäsenet ja vanhemmat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan hallitukselle. Työvaliokuntien puheenjohtajat 
nimeää hallitus, joka myös hyväksyy toimikuntien kokoonpanot. 

Joukkueiden käytännön toimintaa hoitavat pääasiassa joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja valmentajat. Joukkueiden 
välistä yhteistyötä pyritään lisäämään entisestään ja tässä joukkueilla apuna on seuran hallitus ja seuratyöntekijä. Seura 
tulee tarjoamaan toimihenkilöille koulutusta sekä yhteisiä tapaamisia eri aiheiden ympärillä.  

  

Valmennus 

 

·         Seuraan suoraan palkattava ikäkausivalmentaja tukee oman vastuuvalmentajuutensa lisäksi erityisesti nuorimpien 
ikäluokkien valmennusta, 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 eri ikäkausivalmentajat kartoittavat tarvetta erilaisiin harjoittelumuotoihin sekä tulevat toimimaan 8vs8 
joukkueiden vastuuvalmentajina. Osa ikäluokista on yhdistänyt tytöt sekä pojat samaksi joukkueeksi - osa pysyy omina 



joukkueinaan, mutta tekevät vahvaa yhteistyötä oman ikäluokan kesken. Aktiivisempia tyttöjä voidaan ohjata 
harjoittelemaan poikien joukkueen kanssa.  

- Joukkueiden toimintaa vahvistetaan jokaisessa ikäluokassa ikäkausivalmentajien avulla. 

- Seura pyrkii järjestämään jalkapallokouluja sekä leirejä vuoden aikana. 

- Ikäkausivastaavat järjestävät koulutuksia seuran muille valmentajille. 

 

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. 

B ja C -ikäluokkien pelaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua pelinohjaaja- ja/tai erotuomarikoulutukseen. Tällöin 
pelaajien on mahdollista toimia myös leikkimaailmaikäisten pelinohjaajina ja kotipeleissä tuomareina ja heille aukeaa 
mahdollisuudet laajempiin toimintamuotoihin harrastuksen parissa. Samalla he toimivat pienimmille ikäluokille omassa 
seurassa esikuvina.  Seura palkkaa omia junioreita kesäleireille ja jalkapallokouluihin kesätyöntekijöiksi.  

 

 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.  

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 partneriksi on valittu Pasilan Paritilit Oy. Hallinto on hyväksynyt budjetin toimintakaudelle 2019. 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. Joukkueiden toimintakulujen rahoittamiseen kerätään varoja kausimaksuilla sekä avustusten ja muun 
varainhankinnan kautta joukkueiden toimesta. Joukkueilla on mahdollisuus hankkia omia sponsoreita. 

Seura tulee hakemaan myös kunnan avustusta toimintakaudelle 2019.  

 

Muuta  

 

Seuran tiedotustoimintaa hoidetaan ensisijaisesti seuran tulevien nettisivujen 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.   

Toiminnassa tähdätään aktiivisesti pelaajamäärien kasvattamiseen sekä laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan. 
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 käymään katsomassa niin maaotteluita kuin oman seuran joukkueiden otteluita.  

FCK tulee osallistumaan kahteen SPL:n  hankkeeseen heti vuoden 2019 alusta. Hankkeiden tarkoituksena on kasvattaa 
tyttö- ja poikapelaajien määriä seuran toiminnassa.  

Kevät- ja syyskokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti jäsenistölle. 


