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Me ollaan Honka – tuloksellista pelaajakehitystä
Hongassa pelaajia kehitetään aina ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä, olipa
tavoitteena liikunnallinen elämäntapa, antoisa harrastus tai jalkapalloilijan ammatti.
Visionamme on toiminta, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti, ja
kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheiden.
FC Honka haluaa erottua 2020-luvulla niin seuratyöllään, urheilutyöllään kuin yhteistyöllään.
Toimintaamme ohjaa tuore strategiamme, joka on suunniteltu vuosille 2020-2024. Arkityön
suunnittelua uudella strategiakaudella tukee yhteistyössä Palloliiton kanssa läpikäyty laatutaso
5:n kehitysprosessi, jonka yhteenvetona tämä dokumentti toimii. Prosessin aikana seuralle
määriteltiin viisi kehityskohtaa, joiden kautta se voi edelleen parantaa pelaajakehitystyötään,
sen tuloksellisuutta sekä laatua:
1. Valmennuslinjan kehittäminen
2. Pelin opettaminen ja taktisten valmiuksien kehittäminen
3. Teknisten valmiuksien kehittäminen
4. Fyysisten valmiuksien kehittäminen
5. Urheilijan kasvu ja henkisten valmiuksien kehittäminen
Näiden ydinprosessien sekä tässä dokumentissa esiteltävien tukiprosessien kautta tapahtuva
toiminnan kehittäminen vie meitä kohti Palloliiton viisitasoisen laatujärjestelmän korkeinta
tasoa, tasoa 5. Se haastaa meitä kaikkia kunnianhimoiseen työhön pelaajakehitystyön laadun
edelleen kehittämiseksi. Huippu-urheiluun tähtäävässä pelaajapolussa Honka tarjoaa pelaajille
erinomaisen ympäristön kehittyä ja tavoitella sekä kansallista että kansainvälistä kärkeä.
Määrätietoinen harjoittelu, valmennusosaamisen laatu ja rohkeus menestyä vievät sekä pelaajia
että seuraa eteenpäin. Olemme onnistuneet työssämme, kun pelaajamme jatkavat aktiivisina
lajin parissa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman pitkälle.
Espoossa 1. päivänä joulukuuta 2020
Mariet Louhento
Puheenjohtaja
FC Honka ry

Petri Harainen
Toiminnanjohtaja
FC Honka ry

Hexi Arteva
Manageri
Esport Honka Oy

Kehitysohjelman työskentelyyn prosessin eri vaiheissa ovat osallistuneet:
Hexi Arteva
Petri Harainen
Niko Laiho
Rosa Lappi-Seppälä

Mariet Louhento
Jere Matilanssi
Abdi Mohamed
Riku Paularinne

Annariina Seppä
Vesa Vasara
Petri Vuorinen
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ENTISTÄ VAHVEMPI
SEURAYHTEISÖ

Vastuu

Olosuhteiden oivaltava organisointi
& kehittäminen

Edustusjoukkueiden kannatus on
vahvaa ja kasvavaa

Oppimista edistävät ympäristöt

Kilpailu

Pelaajan arkea tukeva
kouluyhteistyö

Vapaaehtoistyön merkitys ja
merkityksellisyys

Edelläkävijyys fyysisessä
valmennuksessa

FC Honka ry:n strategia vuosille 2020-2024.

Taito

Viestintä ajantasaiseksi

Työpaikka toimivaksi

Talous kannattavaksi

Kodeilla sitoutunut rooli
pelaajakehitystyössä

Toimiva, yhdessä kehittyvä,
laaja seurayhteisö

Osaamisen ja
tiedon jakaminen

Honka on seurayhteisön osaamista
kehittävä, haluttu ja arvostettu
kumppani sekä valtakunnallisestikin
merkittävä lajin kehittäjä.

ALUEELLINEN
VASTUUNKANTO

Tietoon perustuva
pelaajakehitystyö

Arvot

Yhteiseksi ja tärkeäksi koetun,
espoolaisen Hongan luominen

Edelläkävijyys valmennusosaamisen
kehittämisessä

Johtaminen tietopohjaiseksi

Seuratyö systemaattiseksi

Seurassa on kasvava joukko
yhteiseen visioon sitoutuneita
toimijoita, kodin ja seuran yhteistyö
on saumatonta.

Jokaisella pelaajalla on
koulutettu valmentaja ja seurassa
Suomen kyvykkäimmät asiantuntijat.
Pelaajakehitystyö on tietoon
perustuvaa.

Strategian tavoitteet

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

Honka on
suunnitelmallisesti toimiva
ja osaavasti johdettu,
hyvinvoiva asiantuntijaorganisaatio.

AMMATTIMAINEN
SEURATOIMINTA

Strategian valinnat

Me ollaan Honka – Tuloksellista pelaajakehitystyötä

Visio 2024

FC Honka
Pelaajakehitysohjelma

Prosessin pelitapa,
näkökulmat ja
sisältöalueet
KEHITYOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT
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Kehitysohjelman lähtökohdat
Honka-yhteisöllä on jo vuosikymmenien ajan ollut tärkeä rooli suomalaisten pelaajien kehittäjänä. Se on näkynyt niin miesten, naisten, tyttöjen kuin poikienkin kohdalla. Vaikka seuran
edustusjoukkueilla on ollut välillä haastaviakin vaiheita, ne ovat aina palanneet takaisin maan
johtavien joukkueiden joukkoon. Pelaajakehityksessä rooli on ollut vakaa ja arvostettu. Hongan
kasvatteja on vuodesta toiseen ollut eri ikäluokkien maajoukkuetehtävissä ja moni heistä on
suunnannut urallaan myös kansainvälisille kentille. Honka on ollut hyvän arkityönsä kautta myös
erinomainen nuorten valmentajien ”hautomo”, joka on tuonut kunnianhimoista lisäarvoa maamme valmennuskulttuuriin.
Suomen Palloliitto on rakentanut tavoitteellisten seurojensa tueksi laatujärjestelmän, jota kesällä
2020 käyttää jo lähes 200 seuraa. Sen ytimessä ovat vuoden 2016 aikana uusitut urheilutoiminnan kriteerit, jonka painopisteet tulevat liiton pelaajakehitysstrategiasta. Laatujärjestelmän
viisitasoisen toimintamallin korkein taso, taso 5, haastaa johtavat suomalaiset pelaajakehitysseurat kunnianhimoisiin rytminvaihdoksiin pelaajakehityksen laadun parantamiseksi. Liitto
haluaa syventää yhteistyötä näiden seurojen arjessa ja suunnata resursseja johtavien pelaajakehitysympäristöjen kehittämiseen. ”Seurojen Palloliitto” mahdollistaa työlle aiempaa vahvemman perustan.

Pelaajakehitysohjelmalle asetettu päämäärä:

Prosessin kautta Hongan
jalkapalloyhteisön avaintoimijoille syntyy yhteinen,
konkreettinen tahtotila
pelaajakehitysohjelman
2020–2023 tavoitteista,
sisällöistä, resursseista ja
toimintatavoista.

Tätä Honka-yhteisön pelaajakehitysohjelmaa ovat olleet rakentamassa seurayhteisön keskeiset toimijat. Lähtökohdat työskentelylle olivat edustusjoukkueiden ja
junioritoiminnan viime aikoina tiivistyneen
arkiyhteistyön myötä hyvät.

Ohjelman työstämisestä vastasi ryhmä,
johon kuuluivat FC Honka ry:n puheenjohtaja Mariet Louhento, FC Honka ry:n
toiminnanjohtaja Petri Harainen, Esport
Honka Oy:n urheilutoimenjohtaja Hexi
Arteva, pelaajakehityspäällikkö Niko
Laiho, miesten edustusjoukkueen päävalmentaja Vesa Vasara, naisten edustusjoukkueen päävalmentaja Rosa LappiSeppälä, valmentaja, Petri Vuorinen,
valmentaja Riku Paularinne, valmentaja
Abdi Mohamed, lapsiurheiluvaiheen koordinaattori Jere Matinlassi ja FC Honka ry:n seurakoordinaattori Annariina Seppä. Prosessin ohjaajana toimi Jorma Vertainen ja mentorina Henri Alho
Palloliitosta.
Ryhmä kokoontui prosessin aikana, helmi–lokakuussa 2020, yhteensä seitsemän kertaa,
kerrallaan noin 4–5 tunnin lähijaksoihin. Lähijaksojen välillä kehitysryhmän jäsenet tekivät useita
valmistelutehtäviä.

.

FC Honka
Pelaajakehitysohjelma

Prosessilla vastauksia keskeisiin kysymyksiin
Prosessin tuloksena syntynyt kehitysohjelma kuvaa Honka-yhteisön vastaukset
seuraaviin peruskysymyksiin:
1. Mitkä ovat FC Hongan pelaajakehityksen/urheilutoiminnan vahvuudet ja haasteet nyt ja
lähivuosina?
2. Mitä ovat lyhyen/pitkän aikavälin realistiset, konkreettiset, mitattavat ja kunnianhimoiset
tavoitteet
3. Millä ratkaisuilla parannetaan päivittäisen valmennustyön laatua ja vaikuttavuutta
4. Millä organisaatiorakenteella ja toimintatavoilla seurassa mahdollistuu urheilun ja
pelaajakehityksen dynaamisuus ja haluttujen kilpailuetujen toteutuminen?
5. Mitä rooleja ja tehtävänkuvia tarvitaan urheilun ja pelaajakehityksen tavoitteiden ja
toimintamallin toteutukseen?
6. Kuinka resursseja (hlöt, eurot, olosuhteet, osaaminen) käytetään kehitysohjelman
tavoitteiden mukaisesti?
7. Kuinka varmistetaan seurayhteisön yhteistyökyky ja osaamisen syvennys?

Prosessi tuottaa strategisen kehitysohjelman, jonka keskeisenä näkökulmana
on pelaajakehityksen päivittäinen laatu ja sitä ohjaava toimintarakenne ja
toimintatavat. Laatua arvioidaan pelaajakehityksen hyvän kansainvälisen
laadun näkökulmasta.

Samalla kun kehitysohjelma kuvaa ja perustelee strategiset pitkän aikavälin
valinnat, se antaa lähikausille konkreettiset ”askelmerkit”.

Prosessin kautta syntyvän kehitysohjelman johdonmukainen käyttöönotto
mahdollistaa seuran siirtymisen laatujärjestelmän ylimmälle tasolle
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Prosessi seuran näkökulmasta
1.

Ennen käynnistämistä seurajohto paneutuu prosessiin ja sen mahdollisuuksiin.
Palloliitto tekee taustoituksen seuran kanssa.

2. Seurajohto ja valmennusjohto tekevät yhteisen päätöksen osallistumisesta ja
muodostavat kehitysryhmän.
3. Ennakkovalmistautuminen, sisältäen tausta-aineistot ja käynnistyskeskustelut.
4. Lähijaksot
Lähijakso 1: Nykytilan arviointi, prosessin tavoitteet, prosessin ”pelitapa”
Lähijakso 2: Pelaajakehityksen ydinprosessit
Lähijakso 3: Pelaajakehityksen tukiprosessit
Lähijakso 4: Pelaajakehityksen viitekehys (talous, olosuhteet, toimintatavat)
Lähijakso 5: Luonnos vs Tason 5 kriteerit (Ydinryhmä – alustava kriteeritarkastelu)
Lähijakso 6: Ohjelmaluonnos / Käyttöönoton lähtökohdat
Lähijakso 7: Kehitysohjelman viimeistely/Käyttöönoton käynnistys
5. Arviointijakso seuran kanssa sovitulla aikataululla ja sen jälkeen 1 krt/vuosi:
•

ulkoinen arviointi kerran kahdessa vuodessa, joka määrittelee seuran tason
laatujärjestelmäss),

•

sisäinen, sparraava arviointi kerran kahdessa vuodessa.

6. Sitoutuminen kärkiseurojen yhteistyöhön, kokoontumiset 2-X kertaa vuodessa:
•

2 yhteistä peruskohtaamista seurojen ohjausryhmien kanssa,

•

X työpajaa seurojen kanssa sovittujen kehitysteemojen äärellä.

Kaikkia lähijaksoja edeltää ennakkotehtävät jokaiselle ryhmän jäsenelle sekä
laatujärjestelmän infran tuki prosessille.
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Prosessin pelitapa
LÄHIJAKSOT
•

7 lähijaksoa, kesto 4–5 tuntia, tarvittaessa 1-2 pidempää sessiota

•

1 lähijaksoista pidetään seuran valinnan mukaan pienemmälle/koko
ryhmälle (jakso 5/7)

• Kutsu ja ennakkotehtävät tulevat vähintään 12 pv ennen lähijaksoa.
•

Jokaisesta lähijaksosta tehdään jaksomuistio SPL/JV toimesta 3 pv
kuluessa.

ENNAKKOTEHTÄVÄT
•

Jokaiselle osallistujalle lähijaksojen välillä, paneutumishaaste – palautus
viimeistään 2 pv ennen jaksoa. Tehtävien yhteinen johtopäätöstyöstö
(valmistelu SPL toimesta) lähijaksoa varten.

OHJAUSRYHMÄ
•

Valmistelu ja ohjaus: Mariet Louhento, Petri Harainen ja Hexi Arteva
yhdessä Henri Alhon ja Jorma Vertaisen kanssa.

ARKIRESPECT
•

Aina ja ajoissa paikalla, vastaukset asap ja määräaikoja kunnioitetaan.

AVOIMUUS
•

Ei kammiossa – aktiivista keskustelua.

LUOTTAMUS
•

Keskeneräisten asioiden viestintä sovitaan.

ROHKEUS
•

…mennä epämukavuusalueille… luopua toimimattomista asioista ja
toimintatavoista.

”TO DO”
• Reagoidaan ajankohtaisiin haasteisiin jo prosessin aikana.
•

Loppuvaiheessa käyttöön otolle luodaan konkreettiset askelmerkit.
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Prosessin näkökulmat ja sisältöalueet

Urheilijana
kasvaminen ja
psyykkisten
valmiuksien
kehittäminen

Teknisten
valmiuksien
kehittäminen

Fyysisten
valmiuksien
kehittäminen

Pelaajakehityksen
vaikuttavuus

Kumppanuuksien
kehittäminen

Arvomme

Pelin oppiminen
ja taktisten
valmiuksien
kehittäminen

Valmennusosaamisen
vahvistaminen

Toimintatapamme

Rakenteemme

Tukipalvelujen
kehittäminen

Resurssimme

Viestintämme

TAHTOTILAMME
Laatujärjestelmän taso 5 – kehitysohjelmataso – tarkastelee pelaajakehityksen päivittäisen laadun
kokonaisuutta ylläolevien näkökulmien kautta.
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Pelaajakehityksen
vahvuudet ja
haasteet 2020
KEHITYOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT
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NYKYTILAN ARVIOINTI

Pelaajakehityksen vahvuudet ja haasteet 2020
Kehitysryhmän tekemät ennakkotehtävät ja niistä lähijaksolla käyty keskustelu on jäsennelty
kolmeen kokonaisuuteen: 1. valmennus ja urheilu, 2. rakenteet ja resurssit ja 3. toimintakulttuuri.
Kaikista kolmesta kokonaisuudesta on tässä nykytilan arvioinnissa nostettu esille avainkohdat
sekä muut tärkeät tai haastavat teemat. Monet teemoista ovat luonnollisesti sellaisia, että niissä
on nähtävissä sekä vahvuuksia että kehitystarpeita.

Vahvuudet valmennuksessa ja urheilussa
KIVIJALKOJA
VAHVA PELILLINEN IDENTITEETTI
Seuralle on rakentunut vahva pelillinen identiteetti, jonka tunnuspiirteet näkyvät
edustusjoukkueen ohella myös juniorijoukkueiden pelissä. Identiteetin tunnistavat myös
ulkopuoliset. Se on, tai sen ainakin tulisi olla, jatkossakin valmennuslinjausten, arkiharjoittelun
ja sisäisen koulutuksen oleellinen ”ohjuri”.
VALMENNUSLINJA
Seuran pelaajakehitykselle on luotu selkeä valmennuslinja, jossa on otettu huomioon myös
yhteisön toimintakulttuuri. Valmennuslinja on läpinäkyvä ja nojaa seuran pelilliseen
identiteettiin
VALMENNUSTIIMIEN YHTEISTYÖ JA URHEILUTOIMINNAN JOHTORYHMÄ (RY)
Päätoimisten yhteistyössä on otettu parin viime vuoden aikana tärkeä harppaus parempaan
suuntaan. Yhteistyö on tiivistä, säännöllistä ja samalla sekä yhteisöä että valmentajia kehittävää
LAPSIURHEILUVAIHEEN LAATU
Seuraan on luotu laadukas ja hyvin koordinoitu lapsiurheiluvaiheen toimintakulttuuri.
Keskeisillä toimijoilla on hyvä yhteistyö ja kausisuunnittelu toimii. Joukkuerakenne on joustava ja
sitä päivitetään lapsen kehitysvaiheen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa “hisseillä” (siirto
kehitysvaiheen kannalta sopivaan joukkueeseen).

MUITA VAHVUUKSIA
LINJAUKSET JOUKKUEIDEN TOIMINTATAVOISTA
Seura on viime aikoina lähtenyt konkreettisilla linjauksilla ohjaamaan joukkueiden toimintaa.
Vanhakantainen ”joukkuevetoinen” toimintakulttuuri on muuttunut kohti linjakasta
seuraohjausta. Se on selkiyttänyt toimintaa, vähentänyt joukkuekohtaisia ristiriitoja ja tehnyt eri
toimijoiden roolit selkeämmiksi.

FC Honka
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NAISTEN EDUSTUSJOUKKUEEN KEHITYSTYÖ
Toiminnalla on nyt konkreettiset, pitkäjänteiset tavoitteet ja selkeä tahtotila luoda toimintakulttuuri, joka pitää Hongan kestävästi Top 3 -joukkueena Suomessa. Uusiutunut valmennustiimi
mahdollistaa hyvän arkilaadun joukkueelle. Tuore siirtyminen Esportin huippu-urheiluyksikköön
mahdollistaa joukkueelle uusia kehitysaskelia.
SELKEÄ, KONKREETTINEN PELAAJAPOLKU
Seurayhteisöllä on yhteinen ja selkeä pelaajapolku lapsuusvaiheen urheilusta edustusjoukkueeseen saakka. Polun joukkuerakenne (kilpa, haaste, harraste) mahdollistaa poikien puolella lapsen
ja nuoren kehitysvaiheen ja hänen omien tavoitteidensa huomioon ottamisen.
NUORISOURHEILUVAIHEEN LINJAUKSET JA FYSIIKKAHARJOITTELUN TOIMINTAMALLI
Nuorisourheiluvaiheen arkea ohjataan selkeillä linjauksilla. Tähän vaiheeseen on luotu myös
toimiva toimintamalli fysiikkaharjoittelulle.
FYSIIKKAVALMENNUKSEN OLOSUHTEET
Toimintaympäristö mahdollistaa olosuhteiden puolesta edustus- ja Akatemiajoukkueelle ja U17joukkueelle erinomaisen viitekehyksen hyvään fysiikkaharjoitteluun. Teema on myös seuran
sisäisen valmentajien kehittämisen yksi painopiste.
TUKI LOUKKAANTUMISTILANTEISSA
Seuralla on selkeät vakuutusratkaisut. Konkreettinen hoitopolku on määritelty ja viestitty
pelaajille ja heidän koteihinsa.
TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITYSPROSESSI
Hongassa on äskettäin käynnistetty tiedolla johtamisen kehitysprosessi, joka tuo toiminnan
ohjaukseen lisää tietoperustaa.

Vahvuudet rakenteissa ja resursseissa
KIVIJALKOJA
AMMATTIVALMENTAJIEN MÄÄRÄ
Hongan päätoimisten valmentajien määrä on noussut viime aikoina nopeasti ja tällä hetkellä on
3 hallinnossa työskentelevän päätoimisen lisäksi jo 16 päätoimista ammattivalmentajaa. Määrä
antaa edellytykset laadukkaalle arkitoiminnalle, kun henkilöiden roolit ja tehtävänkuvat saadaan
muokattua vastaamaan henkilöiden osaamista ja joukkueiden tarvitsemaa ajankäyttöä.
Päätoimisten valmentajien ohella seurayhteisössä työskentelee kymmeniä oto-valmentajia,
jotka kaikki ovat työsuhteessa seuraan.
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PELAAJIEN TALOUDELLINEN TUKI
Vaikka Hongassa erityisesti kilpajoukkueissa toimintakustannukset vuosittain ovat kansallisesti
tarkasteltuna pelaajalle korkeita, seura pystyy tarvittaessa tarjoamaan pelaajille taloudellista
tukea stipendien, maksuaikojen jouston ja loukkaantumistilanteissa myös määräaikaisten
maksuvapautusten kautta.
Seura on omilla linjauksillaan ja suosituksillaan ohjaamassa myös joukkuekohtaisia
talousratkaisuja.
UUDISTUVA ORGANISAATIORAKENNE
Hongassa on parin viime vuoden aikana tehty paljon hyvää työtä organisaation rakenteen ja
toimintamallien kehittämiseksi. Eri toimijoiden roolit ja vastuut on määritelty konkreettisesti ja
seuralla on valmius niiden systemaattiseen päivitykseen.
Tiivis Esport-yhteistyö mahdollistaa tiekartan kohti hyvän pohjoismaisen pelaajakehitysympäristön luomista.

MUITA VAHVUUKSIA
TALENTTIVALMENTAJAT
Seuralla on kaksi päätoimista talenttivalmentajaa, jotka ovat hyvin löytäneet roolinsa
valmennuksen tukena. Heidän työskentelynsä koetaan tärkeänä osana pelaajakehityksen arkea.
OLOSUHTEET
Honka-yhteisön olosuhteet mahdollistavat laadukkaan toiminnan suurimman osan vuodesta,
vaikka talvikuukausien tilanne vaatiikin kehittämistä. Lämmitetyn nurmikentän, kolmen
tekonurmikentän ja hallin kokonaisuus mahdollistaa Urheilupuistossa esimerkiksi fyysisen
harjoittelun toteutuksessa selkeän kilpailuedun. Yhdessä EBK:n kanssa oleva halliratkaisu on
erityisesti talvella tärkeä lisä olosuhteiden kokonaisuudessa.
UUSIUTUVA TALOUSHALLINTO
Taloushallinto mahdollistaa, että seura voi seurata, tukea ja ohjata myös joukkueiden tervettä
taloudenpitoa. Seura on johdonmukaisesti siirtynyt pois epämääräisistä
kulukorvauskäytännöistä ja kaikki valmentajat ovat työsuhteessa seuraan.
KUMPPANUUDET
•

Keskeinen kumppanuus Hongan arjessa rakentuu FC Honka ry:n ja Esport Honka Oy:n välille.
Se luo laadukkaalle toiminnalle edellytyksiä niin olosuhteiden, talouden kuin innostavien
toiminta-mallienkin osalta.

•

Haukilahden lukio on nuorisourheiluvaiheen tärkeä yhteistyötaho, jonka kanssa yhteistyö on
toiminut joustavasti jo useita vuosia.

•

Pohjola Sairaala mahdollistaa loukkaantumistilanteissa pelaajien laadukkaan hoitopolun.

•

Pelin opettamisen ja kehittämisen seurannan kumppanina on Soccer Service/SHA, jonka
myötä seuralla on käytössään myös sähköisen toimintaympäristön työkalu MyEWay.

•

Psyykkisten valmiuksien kehitystyössä seuran kumppanina on ollut Ville Ojanen.
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Vahvuudet toimintakulttuurissa
KIVIJALKOJA
PELAAJAKEHITYKSEN MERKITYS YMMÄRRETÄÄN
Seurayhteisössä keskeiset toimijat ymmärtävät pelaajakehityksen ja sen laadun jatkuvan
parantamisen moniulotteisen merkityksen. Seurassa ei enää tarvitse juurikaan käyttää energiaa
kuluttavaan kädenvääntöön siitä, kumpi on tärkeämpää, tavoitteellinen vai harrastepainotteinen
toiminta. Honkayhteisössä on tilaa, lapsen omia tavoitteita kuunnellen, molemmille näkökulmille,
pelaajien kehitysotetta vaalien.
VALMENTAJALLE MOTIVOIVA YMPÄRISTÖ
Pelaajakehityskulttuurin tärkeä kilpailuetu on olemassa, kun valmentajat kokevat olevansa
motivoivassa, ammattitaitoa kehittävässä ympäristössä. Sitä kuvaa avoin dialogi eri toimijoiden
kesken ja keskinäinen sparraus. Valmentajien ja muiden toimijoiden säännölliset kohtaamiset
vahvistavat vuorovaikutusta ja tukevat ”uteliaisuutta” sukeltaa entistäkin syvemmälle pelin,
oman ammattitaidon ja valmentamisen laadun kehittämiseen.
Honka tarjoaa valmentajille myös monipuolisen valmentajan polun, jossa on luonteva siirtyä
uusiin tehtäviin.
Seura tukee valmentajien peruskoulutusta ja haluaa nostaa koulutustasoa. Samalla seuran
sisäistä koulutusta syvennetään ja ulotetaan sitä myös yhteistyöseurojen suuntaan.
EDUSTUSJOUKKUEET SUUNNAN NÄYTTÄJINÄ
Molemmat edustusjoukkueet tunnistavat roolinsa seurayhteisön pelaajakehityksen esimerkkeinä.
Sekä joukkueiden, pelaajien ja valmentajien toimintatapoja, asennetta, esiintymistä, työotetta ja
viestejä jne. seurataan pelaajapolun varrelta tarkasti. Molemmat joukkueet haluavat kantaa
kunnianhimoisen toimintakulttuurin syventämisessä myös nuorempien ikäluokkien suuntaan
oman vastuunsa.

MUITA VAHVUUKSIA
SEURALLA ON VAHVA ROOLI NUORTEN MJ-PELAAJIEN KEHITTÄJÄNÄ
Hongalla on ollut jo kauan tärkeä rooli nuorten maajoukkuepelaajien kehittäjänä. Se tuo
uskottavuutta omaan osaamiseen ja tukee merkittävästi pelaajien ja valmentajien rekrytointia.
Se luo osaltaan myös mielikuvaa Hongan seuraproﬁilista ja seuran urheilullisista tavoitteista.
SEURAN DYNAAMINEN KEHITYSOTE JA AMMATTIMAISUUS TYÖNANTAJANA
Urheilullisen kehitysotteen rinnalla seurayhteisö on viime aikoina edennyt ripeästi myös
organisaation kehittäjänä. Sen osana on päivitetty seuran työnantajaroolin vastuulliset
toimintamallit.
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NAISTEN JA TYTTÖJEN TOIMINNAN POTENTIAALI
Naisten toiminnalle on luotu selkeä ammattimainen proﬁili ja uskottava imago, joka luo imua
seuraan ja antaa selkänojan urheilulliselle tavoitteelle olla pysyvästi Top3 seura Suomessa.
Esport-yhteistyö edustusjoukkueen osalta mahdollistaa uusia rytminvaihdoksia.
Tyttötoiminnalla on hyvä potentiaali hyvien olosuhteiden ja hyvän sisäisen yhteistyön kautta,
vaikka ikäluokat tällä hetkellä ovatkin liian pieniä ja heterogeenisia.
VIESTINNÄN TUKI PELAAJIEN REKRYTOINTIIN
Seuraan on erityisesti poikien puolella imua. Viestinnän merkitys pelaajien rekrytoinnin tukena
tunnistetaan ja sille on jo olemassa hyviä toimintamalleja.
PELAAJAT TIETÄVÄT MIHIN OVAT SITOUTUNEET
Seura on melko hyvin onnistunut kertomaan sekä pelaajille että heidän vanhemmilleen sen
mitä arkitoiminta Hongassa tarkoittaa ja mihin pelaajien ja kotien odotetaan sitoutuvan.

Haasteet valmennuksessa ja urheilussa
STRATEGISET HAASTEET

Kestävien pelaajakehitystulosten näkökulmasta ratkaisun löytäminen ratkaisevaa.
KOKO YHTEISÖN URHEILUJOHTAJUUDEN PUUTE
Vaikka Ry ja Oy ovat tahoillaan tehostaneet viime vuosina urheilusisällön laadun kehittämistä,
niin kokonaisvaltainen urheilutoimen ja urheilusisällön johtaminen koko yhteisössä hakee vielä
uomiaan. On olemassa paljon hyviä elementtejä (valmennuslinja, joukkueiden valmennus tiimien rakentaminen, pelaajien tukitoiminnot, sisäiset yhteistyöprosessit jne,) mutta kokonaisuuden ohjaus pirstaloituu nyt usean toimijan kesken.
Vastaavaa pohdintaa on monessa johtavassa jalkapalloseurassa. Niissä on päädytty osin toisistaan
poikkeaviin ratkaisuihin, jotka riippuvat yhteisön rakenteesta (OY/RY tilanne), henkilökysymyksistä
tai seurajohdon tahtotiloista
Suomessa vahvin traditio ammattimaisen urheilujohtajuuden kehittämisessä on ehdottomasti
jääkiekolla. Johtavissa seuroissa Urheilutoimenjohtajan rooli on vakiintunut keskeiseksi rooliksi
seuran urheilusisällön ja siihen suoraan vaikuttavien toimintojen johtamisessa. Parhaiden
käytäntöjen bench markkaus jääkiekosta kannattaa tehdä.
VALMENTAJUUDEN KEHITTÄMINEN
Samalla kun päätoimisten valmentajien määrää on pystytty kasvattamaan ja monissa
ikäluokissa tilanne on varsin hyvä, on tärkeä tunnistaa ne ilmiselvät kehityskohteet, jotka
valmentajuuden kehittämisessä Hongassa on:
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• koulutustaso ei kokonaisuutena ole vielä riittävällä tasolla,
• valmentajapolun kilpailukykyä on tärkeä vahvistaa,
valmentajien rekrytointi vaatii tehostamista, sekä aikataulujen että uusien
valmentajien laadun osalta,
• pelaajakehityksen vaikuttavuuden kannalta keskeistä on se, kohdentuuko
valmentajien työ oleellisiin asioihin.

•

Tämän prosessin aikana on tärkeä määritellä ne kilpailukykytekijät, joiden kautta Honka tulevina
vuosina varmistaa parhaiden valmentajien pysymisen ja hakeutumisen seuraan.
PELAAJAPOLUN KILPAILUKYKY – TODELLINEN LAATU?
Urheilijan polkuja rakennetaan laadukkaasti monissa eri lajeissa. Pelaajienkin poluista
pääkaupunkiseudulla on paljon vaihtoehtoja. Ja vaikka lapsen reitti olisikin alusta lähtien
Hongassa, riittääkö sen laatu viemään sellaisiin tavoitteisiin, mitä niin lapsella, nuorella,
aikuispelaajalla kuin seurayhteisölläkin on.

TÄSSÄ JA NYT HAASTEET (TO DO)

Asioita, joita on kehitettävissä nopeallakin aikataululla.
VALMENNUSLINJAN KÄYTTÖÖNOTON HAASTEET
Valmennuslinjan käyttöönoton haasteet kiteytyvät asenteeseen, aikaan ja tietoon. Kaikki
valmentajat eivät ole riittävän sitoutuneita linjauksiin, joita valmennuslinja edellyttää, vedetään
ns. ”my way” -otteella)
Moni valmentaja tarvitsee ohjausta ja tukea valmennuslinjan käytännön soveltamiseen
joukkueen kanssa. Tämä vaatii aikaa niiltä valmentajilta, jotka lapsuus- ja nuorisourheiluvaiheen
osalta ovat ohjauksesta ja tuesta vastuussa.
Valmennuslinjan toteutumisen arviointiin tarvitaan nykyistä paremmin dokumentoitua tietoa
pelaajien kehityspoluista.
VALMENNUSLINJAN JATKUVA SYVENNYS
Onko seurayhteisössä riittävän systemaattinen toimintamalli, jolla syvennetään ja päivitetään
valmennuslinjaa:
• pelin periaatteet,
•
•

ikäkausisisällöt,
pelaajaproﬁili,

•
•

pelipaikkakohtaiset vaatimukset,
arviointi ja seuranta,

•

muut arkea ohjaavat prosessit.

FYYSISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN
Mitä konkreettisesti tarkoittaa fyysisen valmennuksen ”Honkalainen linja”. Dokumentoidut
periaatteet, sisällöt ja toimintamallit ikävaiheittain. Arvioitava samalla, onko linja kuitenkaan
riittävän kunnianhimoinen kilpailukyvyn luomisen näkökulmasta.

19

20

FC Honka
Pelaajakehitysohjelma

PSYYKKISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN
Mitä konkreettisesti tarkoittaa psyykkisten valmiuksien kehittämisen ”Honkalainen linja”.
Tämän työn syventämiselle on jo olemassa hyvä selkänoja psykologi Ville Ojasen johdolla
tehdyssä ”Honkalainen mentaliteetti” - prosessissa.
KEHNO KANSAINVÄLISYYS
Hongan nykyisellä palaajapolulla kansainvälinen kosketus jää pelaajilla ja valmentajilla hyvin
pieneksi ja erityisesti niissä ikävaiheissa, joissa sillä voisi jo olla vaatimustasojen ymmärtämisen
osalta merkitystä.
EDUSTUSJOUKKUEIDEN ODOTUKSET JA VAATIMUSTASOT EPÄMÄÄRÄISIÄ
Pelaajapolkua kehittäville toimijoille tarvitaan edustusjoukkueiden suunnasta selkeät,
konkreettiset viestit siitä, mitä valmiuksia nuorilta pelaajilta edustusjoukkuetta kohti mentäessä
odotetaan.
NAISTEN JA TYTTÖJEN TOIMINTAKULTTUURIN HAASTEET
Naisten edustusjoukkue on vasta matkalla puoliammattimaiseen arkeen. Vaikka edustusjoukkueen joukkueharjoitusten laatu kestäisikin tarkastelun, kokonaisuus ei pelaajien ajankäytön, palautumisen yms. osalta ole vielä riittävällä tasolla.
Tyttötoimintaa leimaa “pelaajavuoto” muihin seuroihin, liian pienet ja tasoltaan epätasaiset
ikäluokat. Myös pelaaja- ja valmentajarekrytoinnissa tunnistetaan tyttöjen ikäluokissa paljon
haasteita.
NUORTEN “LÄPIMURRON” HAASTEET
Periaatteessa moni haluaa nähdä nuoria omia kasvatteja kentällä. Käytännössä se ei aina ole
yksinkertaista. Joskus pelaajan valmius ei vielä riitä, joskus nuoriin “ei uskota” tai ei haluta “ottaa
riskiä”.
On tärkeä, että seurayhteisö on linjannut ja viestinyt omat periaatteensa nuorten pelaajien
viemisestä kohti ammattilaisuutta.

Haasteet rakenteissa ja resursseissa
STRATEGISET HAASTEET
OLOSUHTEET
Vaikka tilanne on talviaikaa lukuun ottamatta kohtuullisen hyvä niin haasteita edelleen riittää.
Pelaajamäärän suhde käytettävissä olevaan tilaan on usein liian pieni eikä harjoituskertojen tai aikojenkaan kohdalla olla optimitilanteessa. Talviaikaan lämmitettyjen tekonurmien puute on
akuutti ongelma.
Stadionin rakennushanke mahdollistaa toteutuessaan vahvan kansallisen kilpailuedun
honkalaiselle jalkapalloyhteisölle ja nostaa puitteet parhaiden pohjoismaisten pelaajakehitysympäristöjen tasolle. Oleellista tässä näkökulmassa on se, että stadionratkaisua kehitetään
samalla ns. valmennuskeskuksen näkökulmasta.
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KILPAJOUKKUEIDEN KUSTANNUSTASO
Hongan kilpajoukkueiden kustannustaso on korkea. Vaikka seura on vastuullisesti rakentanut
stipendijärjestelmiä, on tärkeä löytää keinoja kustannusten hallintaan kaikkien halukkaiden pitämiseksi mukana myös kilpajoukkueiden toiminnassa. Kaudella 2021 seurassa pilotoidaan harrastusmaksukattoa. Harrastusmaksukaton perusajatus on, että seurassa määritellään kausittaisen
budjetin maksimisumman (pelaajakohtainen maksu). Mikä kauden suunniteltu toiminta ylittää
budjetin maksimisumman, tulisi ylimenevä osuus kustannuksista kattaa joukkueen yhteisellä
varainkeruulla tai vastaavalla toiminnalla.
ERINOMAISTEN JUNIORIVALMENTAJIEN VÄHÄINEN MÄÄRÄ
Korkean laadun ja vaatimustason toteutukseen tarvitaan erinomaisia valmentajia. Heidän määränsä Suomessa ja myös Hongassa on varsin rajallinen. Tarvitaan määrätietoista valmentajarekrytointia ja innostavaa sisäistä koulutusta haasteen taklaamiseen.
KOULUYHTEISTYÖN PUUTE
Tavoitteellinen harjoittelu ja kunnianhimoinen opiskelu on vaikea yhtälö erityisesti yläastevaiheen
pojille ja tytöille. Sen jälkeen toisen asteen koulutusvaiheessa joustot ovat jo varsin hyviä, mutta
tällöin haasteeksi tulee usein itsenäisen työskentelyotteen löytäminen.
Espoossa urheilun ja opiskelun kokonaisuutta tarkastellaan eri lajien yhteistyön kautta ja pidemmällä aikavälillä uusia hyviä toimintamalleja on tulossa. Yläastevaiheen toimintamallia yksityiskouluratkaisuna selvitetään samaan aikaan myös Honka-vetoisesti.

TÄSSÄ JA NYT HAASTEET (TO DO)
OSAAMISEN SISÄINEN VAHVISTAMINEN
Valmennusosaamisen ohella seurayhteisössä on paljon hyvää ja toimintaa edistävää osaamista.
Päätoimisten ohella sitä löytyy oto-toimijoista, kumppaneista ja tietysti pelaajista ja heidän kotijoukoistaan. Tarvittavan osaamisen määrittely sekä yhteisössä olevan erityisosaamisen tunnistaminen tärkeää. Samoin osaamisen syventäminen ja jakaminen.
LAPSUUSVAIHEEN ERITYISHAASTEET
Valmentajien työmäärä ja valmentajien vaihtuvuus.
Tyttöikäluokkien pienet pelaajamäärät.
Iltapäivätoiminta nähdään mahdollisuutena niin valmentajien kuin pelaajienkin pitkäjänteisen
kiinnittämisen näkökulmasta. Tällä hetkellä Esport on jo käynnistänyt toimintaa ja on tärkeä
yhdessä koko Honka-yhteisön voimin tarkastella asian tarkoituksenmukaisia kehittämismahdollisuuksia.
TYTTÖTOIMINNAN STRATEGIAN SYVENTÄMINEN
Toiminta tarvitsee sekä uusia pelaajia että uusia henkilöstöresursseja. Samalla tarvitaan hyviä
toimintamalleja lähialueella olevien vahvojen tyttöjalkapallotoimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. Kilpajoukkueiden tilanne (BSM, B 1.div, N1) tarvitsee myös omat konkreettiset askelmerkit
lähivuosille.
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TIEDOLLA JOHTAMISEN HAASTEET
• Oikeiden järjestelmien valinta
•

Oikeiden laitteiden valinta

• Tiedon jalostuksen haasteet

Haasteet toimintakulttuurissa
STRATEGISET HAASTEET
ESPOOLAINEN SEURAKULTTUURI JA YHTEISTYÖN TASO
Perinteisesti espoolainen jalkapalloseurojen yhteistyö on koettu haastavaksi, tosin lähtötilanne ei
juurikaan poikkea muiden alueiden vastaavista haasteista. Tilanne Espoon alueella on kuitenkin
muuttumassa ja yhteistyötä on tehty jo useamman kauden ajan mm. olosuhteiden kehittämisessä ja vuorojen jaossa. Honka-yhteisöllä on tahtotila toimia alueellisena vastuunkantajana lajin
kehittäjänä ja kehittämisessä. Osa alueen seuroista ovat jo mukana yhteistyöverkostossa mm.
valmennusosaamisen kehittämisen kautta ja osan kanssa neuvotellaan yhteistyön tiivistämisestä
myös kokonaisvaltaisemmin sekä seurakehityksen sekä pelaajakehitykseen liittyvissä asioissa.
Alueen yhteistyöverkostoa on mahdollisuus laajentaa koskemaan jopa 10 000 pelaajaa.
RY:n/OY:n VÄLINEN VUOROVAIKUTUS TIIVIIMMÄKSI
Yhteistyö on viime vuosina ottanut tärkeitä kehitysaskelia, mutta vuorovaikutus koetaan vielä
riittämättömäksi. Parannettavaa on mm. yhteisten toimintatapojen konkreettisissa linjauksissa.
Kun molempien tahtotilat ja tavoitteet yhteistyöstä ovat samansuuntaisia, kehittämiselle on hyvät
edellytykset.
Yhteistyön dynaamisuutta voidaan kehittää edelleen kirkastamalla rooleja ja vastuualueita, syventämällä johtamisen toimintamalleja ja vahvistamalla hyvää suunnitteluotetta
Yhteinen tavoite on, että hyvien toimintatapojen dokumentaatio on sillä tasolla, että toiminta ei
ole henkilöriippuvaista, vaan henkilöiden vaihtuessakin hyvät käytännöt ja prosessit jatkuvat halutulla tavalla.
ISO KUVA HELPOSTI HÄMÄRTYY
Honkalaista pelaajakehitystä leimasi pitkään ”joukkuevetoisuus”, jossa yksittäiset joukkueet elivät
omilla tavoitteillaan ja osin myös toimintatavoillaan. Viime vuosina toimintaa on viety vahvasti
seuran yhteisten linjauksien suuntaan, mutta vieläkin arkitoiminnan ratkaisuissa yhteiset tavoitteet helposti hämärtyvät, kun kaikki toimijat eivät ole sitoutuneet linjauksiin. Monilta osin myös
eri toimijoiden rooleja ja tärkeä kirkastaa.
ARVOT TOIMINTAKULTTUURIN KIVIJALKANA JA OHJAAJANA
Kestävä kehitys nojaa vahvoihin arvoihin. Juhlapuheiden sijaan niiden uskottavuus ja merkitys
mitataan arjen valinnoissa ja erityisesti vaikeiden ratkaisujen tai ristiriitojen kohdalla. Arvotyötä
on Honka-yhteisössä tärkeä edelleen syventää ja konkretisoida.
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TÄSSÄ JA NYT HAASTEET (TO DO)
TUNNETAANKO KILPAILIJOIDEN METODIT?
Moni keskeinen kilpailija pelaajakehityksessä on päivittänyt toimintatapojaan ja linjauksiaan.
Seurojen välinen yhteistyö on samaan aikaan muuttumassa avoimemmaksi ja tunnistetaan
yhteiset haasteet kansainvälisen kilpailukyvyn osalta pelaajakehityksessä. Tähän kumppanuuteen on hyvä heittäytyä avoimesti, muiden hyviin ratkaisuihin paneutuen ja samalla omia
kilpailuetuja vahvistaen.
MITTAREIDEN LAATU JA KÄYTTÖ
Vaikuttavuutta peilaavien tulosmittareiden jatkuva syventäminen on tärkeä osa toiminnan
kehittämistä. Tässä työssä ollaan muiden kärkiseurojen ja liiton kanssa yhteisten haasteiden
äärellä.
VANHEMPIEN VALMENTAMISEN HAASTEET
Pelaajan urheilijaksi kehittymisen polulla kotien rooli on oleellinen. Tämän kumppanuuden
merkitystä on jalkapalloseuroissa alettu ymmärtämään aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja
yhteistyötä ja luottamusta rakentavia toimintamalleja on tärkeä jatkuvasti syventää.
VIESTINNÄN YHTEISTYÖ
Paljon hyvää sisältöä jää edelleen viestimättä. Seuran sisäistä yhteistyötä on tärkeä edelleen
syventää ja luoda siihen konkreettiset toimintatavat. Osana sitä on tärkeä vahvistaa Honka
brändin ja Honka yhteisön esille tuomista.
VASTUULLISUUDEN LISÄÄMINEN
Jalkapalloseurojen toiminnalle kohdistuu suuret odotukset toiminnan vastuullisuudesta. Sen
toteutuksesta on seurajohdon ohella vastuussa jokainen yksittäinen toimija. Vaatimukset
korostuvat erityisesti lasten ja nuorten toiminnan arjessa. Vastuulliselle arjelle tarvitaan
käytännön toimintatapojen päivitys ja niiden hyvä viestintä.
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Esport Hongan huippu-urheiluyksikössä
toimiva FC Hongan B-poikien joukkue juhli
Suomen mestaruutta kauden 2020
päätteeksi.
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Hongan juniorivaiheen kilpailuasemasta
Ryhmä tarkasteli yhdellä lähijaksolla Hongan junioripuolen kilpailuasemaa viime vuosien osalta.
Taustalla oli SPL/Jorma Vertaisen tekemä yhteenveto vuosien 2016-2019 kansallisista kilpailutuloksista pääkilpailuissa (ikäluokkien SM-turnaukset, Etelä Länsi -liiga ja Puolen Suomen Liiga).
•

U12 ikäluokassa poikien puolella Hongan sijoitukset ELL:ssa olivat 9-7-?-7

•

U13 ikäluokassa poikien puolella SPL-turnauksesta ei ollut tietoja, mutta
ELL:ssa sijoitukset olivat 2-6-6-3

•

U14 ikäluokassa poikien puolella SPL P14-turnauksessa sijoitukset 1-5-3-3 ja ELL:ssa 1-3-5-3

•

U15 ikäluokassa poikien puolella SPL P15-turnauksessa sijoitukset 3-3-5-11 ja
ELL:ssa 1-2-1-3

•

BSM -vaiheessa poikien puolella BSM 11-11-1-6

•

T15 ikäluokassa Laura Kalmari turnauksessa Hongan sijoitukset 2-9-?-11

•

TBSM -vaiheessa sijoitukset 2-1-4-8

Kun SM-pokaaleja oli poikien ikäluokissa jaossa ko. vuosina 15 kpl, Honka otti niistä 2 (KäPa 5,
HJK 4, TPS 2, KuPS 2).
ELL-pokaaleja ikäluokissa oli jaossa 16 kpl, joista Honka otti 3 (HJK ja KäPa molemmat 4, Ilves 2,
TPS 1, PKKU 1 ja VJS 1).
Puolen Suomen Liigassa vahvimpia olivat Oululaiset seurat yht. 4, SJK 2, KuPS 2, VPS 2 ja JJK 1.

Todettiin, että
•

Hongan nuorimpien ikäluokkien kilpailulliset tulokset eivät ole vielä olleet
kansallisesti parasta luokkaa, mutta ikäluokkien vanhentuessa tilanne muuttuu
selvästi kilpailukykyisempään suuntaan,

•

C- ja B-junioreissa Honka kuuluu maan 3-4 parhaan pelaajakehitysseuran joukkoon
kilpailutulosten osalta,

•

ryhmä arvioi, että pelaajien vaihtuvuus ikäluokasta toiseen on pienempää kuin
keskeisillä kilpailijoilla,

•

vanhempien ikäluokkien valmentajien laatu on kilpailukykyinen kansallisesti
mitattuna,

•

tiivistyvä yhteistyö Esportin kanssa vahvistaa vanhimpien ikäluokkien päivittäisen
laadun kehitysotetta,

•

tyttöjen osalta Honka on pystynyt säilyttämään kilpailuasemansa, vaikka tänä
vuonna sijoitukset eivät vastanneet odotuksia, Samalla tyttöjen puolella kilpailu on
selvästi kiristymässä ja se näkyy myös pelaajien siirtymisinä joukkueiden välillä
erityisesti pääkaupunkiseudulla.
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Kansallista Liigaa pelaavan naisten
edustusjoukkueen pelaaja Aino Vuorinen
on vuonna 2001 syntynyt FC Hongan oma
kasvatti. Vuorinen on vakiinnuttanut
paikkansa Suomen tyttömaajoukkueissa ja
edustanut Suomea mm. U17 EM-lopputurnauksessa Liettuassa sekä MM-lopputurnauksessa Uruguayssa. Vuorinen aloittaa
2021 jo kolmannen kautensa naisten
edustusjoukkuetasolla.
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Pelaajakehityksen
arjen ydinprosessit
PELAAJAKEHITYSOHJELMA 2020-2024
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1. Valmennuslinja
TAUSTAA
Nykyinen valmennuslinja julkaistiin 11/2016 ja se on löydettävissä verkosta. Honkalaisen valmennuslinjan tavoitteena on antaa urheilijalle valmiudet laaja-alaiselle osaamiselle, joka mahdollistaa
myöhemmin erikoistumisen. Valmennuslinja mukailee sveitsiläisen kehityspsykologi Jean Piaget’n
teoriaa kognitiivisen kehityksen vaiheista (Pelaajan Polku). SHA:n partnerin Soccer Service Barcelonan Ekkono-metodi mukailee Piaget`n teoriaa.
Valmennuslinja koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: fyysinen harjoittelu (VoimanPolku),
henkinen (Honka-mentaliteetti), taktinen (egosentrinen-yhteistyö ja yhdistely- kollektiivinen/
strateginen), Lapsen Kasvu ja kehitys (MLL).
TAHTOTILA 2024
Seuralla on yhtenäinen valmennuslinja lapsista aikuisiin. Se on pelaajakehityksen kivijalka, joka ei
vaihdu avainhenkilöiden vaihtuessa. Valmennuslinjan säännöllisestä syvennyksestä ja kehitystyöstä vastaavat Ry ja Esport yhdessä ja sisältö jäsennellään lapsi-, nuoriso- ja huippu-urheiluvaiheisiin. Kaikissa niissä on ikäluokkakohtaiset oppimistavoitteet, testit, avainharjoitteet ja
mittarit (aikuisilla myös tulostavoitteet).
Osa-alueet linkittyvät toisiinsa ja nojaavat
honkalaiseen, tarkasti määriteltyyn pelitapaan (jota teknistaktinen harjoittelu tukee). Vaativa pelitapa vaatii fyysisen harjoittelun ohella tuekseen myös oikeanlaisen henkisen valmentautumisen (kuten
esim. korkean paineensieto- ja päätöksentekokyvyn).
Vuositasolla valitaan valmennuslinjalle
erityiset kehityskohteet (osana seuran
strategiaa), joita kehitetään keskeisten
kumppaneiden (Esport, SPL, SHA, Urhea)
kanssa. Seuran hallitus päättää keskustellen mitä kohteita toteutetaan, milloin ja
millä resursseilla. Päivitetty valmennuslinja
viedään ripeästi käytäntöön dokumentoinnin, sisäisen viestinnän ja sisäisen koulutuksen kautta.

FC Honka
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. SEURAYHTEISÖLLÄ ON KÄYTÖSSÄ YHTEINEN VALMENNUSLINJA
Mittarit
Joukkuevalmentajat käyttävät valmennuslinjan työkaluja viikoittain (tavoite 90 %)
• Määrittelemme max 2 keskeistä työkalua ja sovimme seurantakäytännön (tavoitteena
sähköinen harjoitepankki, jonka käytöstä jää data).
Ulkopuolinen arviointi tunnistaa Hongan joukkueiden/pelaajien suorituksissa valmennuslinjan
pelitavan
• Aloitamme pilotilla, jonka kautta määritellään arviointiin tarvittava pelien määrä/joukkue ja
löydetään ratkaisu ”ulkopuolisen” arvioinnin toteutukseen,
• hyödynnämme johdonmukaisesti myös sisäistä arviointia mentorointikohtaamisten kautta.
2. VALMENNUSLINJA PÄIVITTYY JA SYVENEE HALUTULLA TAVALLA
Mittarit
•

Päivitysvaiheiden dokumentit kerran vuodessa

3. VALMENNUSLINJAN KÄYTTÖÖNOTTOA ARKIVALMENNUKSESSA TUETAAN
LAADUKKAALLA OHJAUKSELLA (mentorointi, sparraus)
Mittarit
• Mentorointikohtaamisten dokumentoitu määrä (koko seurassa + määrä/valmentaja)
• Joukkuevalmentajien antama kyselypalaute 2 kertaa vuodessa
4. VALMENNUSLINJA PARANTAA PELAAJAKEHITYKSEN KILPAILUKYKYÄ KAIKILLA TASOILLA
Mittarit
• Hongassa sovitut päämittarit lapsi-, nuoriso- ja huippu-urheiluvaiheisiin
• Ikäluokkien kansallinen kilpailuasema (SPL ja Kärkiseurojen yhdessä sopimat mittarit)

TO DO 2020-2021
1. Määritellään, dokumentoidaan ja viestitään valmennuslinjan
sisältämä termistö (yhteinen kieli).
2. Sovitaan valmennuslinjan (myös mv-valmennus) päivitysryhmät,
aikataulut, Ry/Oy roolit ja valmennuslinjan ohjaus.
3. Sovitaan konkreettinen toimintamalli, jolla joukkuevalmentajien
työtä arjen kenttätasolla sparrataan.
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2. Pelin opettaminen ja taktisten valmiuksien
kehittäminen
TAHTOTILA 2024
Honka on kirkastanut seuraidentiteettinsä huippu-urheilijan pelaajapolun tueksi. Identiteetti
kuvaa ja perustelee sen, mitä honkalainen lajikulttuuri, joukkue ja pelaaja haluaa olla. Se kuvaa
myös sen, millaista jalkapalloa FC Honka haluaa pelata ja miksi. Se avaa myös honkalaisen
identiteetin arvot ja vision. Seuraidentiteetti on dokumentoitu.
Seuran pelitavassa korostuvat ”positional play” ja ”combinative gamestyle”. Tätä isoa kuvaa
halutaan vaalia lapsuusurheiluvaiheesta edustusjoukkueeseen saakka. Pelitavan uskottava
kehittäminen edellyttää jatkuvaa päivitystä vastaamaan lajin jatkuvasti kehittyviä vaatimuksia.
Seurassa on yhteinen näkemys siitä, että kehitystyö lähtee aina pelin vaatimuksista ja kaiken
valmennuksen tulee palvella peliä.
Yhtenäinen pelitapa ja pelin opettamisen linjakkuus varmistetaan hyvällä valmentajarekrytoinnilla. Samalla vahvistetaan seuran omaa valmentajapolkua. Seura on ylpeä valmentajistaan,
jotka jakavat honkalaisen arvopohjan, ovat motivoituneita ja omaavat erinomaiset sosiaaliset
taidot pelaajien kehittämiseen. He ymmärtävät ja ovat sitoutuneita ikäkausikohtaisiin oppimisen
ja muiden osa-alueiden vaatimuksiin. Samalla heillä on osaaminen opettamisen tarkoituksesta
ja heidän työlleen on olemassa selkeät ikäkausikohtaiset mittarit.
Hongassa on käytössä digitaalinen pelaajakortti pelaajakehityksen seurantaan ja
jatkuvaan kehityskeskusteluun valmentajien ja pelaajien välillä.

”.

Lapsiurheiluvaiheen erityisvaatimuksina
olevia pedagogisia ja didaktisia osaamisia
kehitetään ja syvennetään johdonmukaisesti. Se on mahdollistanut hyvän, kasvatuksellista taitoa arvostavan, palautteen
kodeilta.
Parantuneet
olosuhteet,
esimerkiksi
riittävän suuret harjoitusalueet, mahdollistavat laadun parantamisen myös pelin
oppimisen ja taktisten valmiuksien kehittämisen näkökulmasta.
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. VALMENTAJIEN KOULUTUSTASON VAHVISTAMINEN (pelitavan opettamisen näkökulmasta)
Mittarit
•

SPL/UEFA -peruskoulutuksen tasojen määrittely (Taso 5 kriteerit täyttyvät).

•

Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien määrä (tavoite 80 %:lla valmentajista) ja toteutuma
(80 %).

2. YHTEISTYÖSEUROJEN MÄÄRÄN VAHVISTAMINEN
Mittarit
•

Yhteistyöseurojen määrä pelaajapolun rakentamiseen: jokaisen seuran kanssa on
dokumentoitu yhteistyömalli, jonka toteutumista seurataan.

3. PELITAPA JALOSTUU LAJIN VAATIMUSTEN SUUNNASSA
Mittarit
•

Vuosittain sovittujen seurattavien kehityskohteiden toteutuminen kehityskohteiden valinnan
tulee perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon lajin evoluutiosta.

4. TEKNOLOGIAN/DIGITALISOITUMISEN HYÖDYNTÄMINEN PELITAVAN ARVIOINNISSA
Mittarit
•

Teeman rooli tiedolla johtamisen hankkeessa, edetään Palloliiton aiheeseen liittyvien
strategiahankkeiden mukaan. Mittareina esim. kehittämishankkeen eteneminen tavoitteiden
mukaan ja esim. opinnäytetöiden määrä Aalto, AMK.

TO DO 2020-2021
1. Valmentajien rekrytointimallin syvennys (dokumentoitu sisältö
vaatimuksineen).
2. Workshop ”Hongan pelitavan opettamisen tarina 2000-luvulla –
mitä säilytämme ja opimme, mistä sanoudumme irti.
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3. Teknisten valmiuksien kehittäminen
TAHTOTILA 2024
Pelaajan teknisiä valmiuksia kehitetään ikävaiheen ja valmennuslinjan mukaisesti, systemaattisesti sekä nousujohteisesti. Taitotason tulee tukea kehitysvaiheen teknis-taktisia tavoitteita. Valmennuslinjan syventämisen kautta määritellään taidon oppimisen metodit tarkempi opettamisen jäsentely); miten paljon, millä harjoitteilla, mikä konteksti ja tavoite.
Harjoittelu Hongassa on monipuolista, esimerkiksi:
• Harjoitteet, jotka keskittyvät puhtaasti tekniseen suoritukseen sekä riittävään toistomäärään
• Harjoitteet, joissa taitoja sovelletaan pelinomaiseen (osittain manipuloituun) tilanteeseen
• Harjoitteet, joissa taitoa tulee soveltaa täysin pelinomaiseen tilanteeseen
• Tilan, ajan, havainnoinnin ja päätöksenteon määrän monipuolinen vaihtelu
Arkiharjoittelua ohjaavia keinoja monipuolisen taitoharjoittelun toteutumiseen ovat
mm.:
• Viikkokalenteri (”lukujärjestys”), johon on selkeästi määritelty, milloin harjoitellaan mitäkin osaaluetta ja millaisella harjoitetyypillä
• Seuran ydinharjoitteet (määritellyt tavoitteet ja avainasiat)

Tavoitteena on rakentaa pelaajapolun aikana lapsiurheiluvaiheesta alkaen sellainen perustaitotaso (työkalupakki), joka ei rajoita pelaajan kehittymistä huipulle myöhemmissä ikävaiheissa:
perustaidon jalostaminen, monipuoliset taidot, erityistaidot, pelipaikkakohtaiset taidot, pelitavalliset taidot.
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. VALMENTAJILLA ON SELKEÄ KÄSITYS TAIDON OPPIMISEN KOKONAISUUDESTA
•

Jokaisella ikävaiheen valmentajalla on selkeä kuva kauden tavoitteista taidon oppimisen
kannalta.

•

Honka on määritellyt ja valmentajat ymmärtävät, mitkä ovat teknisten valmiuksien
ydinharjoitteita.

•

Toteutumaa/Kehittymistä seurataan (yksilö- ja joukkuetaso) - paljonko aikaa käytetty eri
harjoitemuotoihin.

Mittarit
•

Joukkuevalmentajien kyvykkyys taidon opettajina / Valmennuspäälliköiden arviointi

•

Ydinharjoitteiden käytön määrä ja tuloksellisuus (määritellään ikävaiheiden tavoitetasot ja
arviointimalli)

2. SEURALLA JA JOUKKUEILLA ON MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ TAIDON OPETTAMISEN
ASIANTUNTIJOITA
Tarkoituksenmukaisin ratkaisu on kouluttaa erityisosaajia seuran omaan valmentajaverkostoon.
Mittarit
•

Erityisosaajien käytön laajuus (tunnit/kausi) ja määritellyn kehityskohteen kehitys
ikäluokittain.

3. HONKA ON SUOMEN PARAS TEKNISTEN VALMIUKSIEN OPETTAMISESSA – MENESTYS
HONKALAISELLA JALKAPALLOLLA.
•

Haasteena pelin keskuksen arviointi. Miten mitata taidon kehittymistä peleissä kytkettynä
peliin/pelitapaan.

•

Onko honkalaisella pelaajalla laadukkaampi ja monipuolisempi työkalupakki?

•

Kehittää taidon opetteluun myös Hongan oman ajan harjoittelumalli – oman ajan harjoittelun
seuraaminen.

Mittarit
• Oman ajan harjoittelun määrä (harjoituspäiväkirja).
•

Täsmällisesti määriteltyjen kehityskohteiden toteutuminen (aluksi arvioinnin pilotointi max. 3
kohteesta).

TO DO 2020-2021
1. Seuran sisäinen valmennuskoulutus teknisten valmiuksien
kehittämiseksi.
• Säännöllinen syventäminen ymmärryksessä (miten ja missä
tilanteissa, avainasiat).
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4. Fyysisten valmiuksien kehittäminen
TAHTOTILA 2024
Honka on saavuttanut jalkapallourheilijan fyysisten valmiuksien kehittämisessä hyvän kilpailuedun. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Esportin fyysisen valmennuksen osaajien kanssa.
Tärkeä perusta tulosten saavuttamisessa on ollut testauksesta saatavan datan hyödyntäminen
aiempaa paremmin.
Huippu-urheiluvaiheen fyysisten valmiuksien kehittämisessä on suuntauduttu aiempaa paremmin yksilölliseen työskentelyyn.

.

Lapsiurheiluvaiheessa organisoitu fysiikkaharjoittelu käynnistyy kahden viimei-sen
ikäluokan (U10 ja U11) aikana. Silloin käynnistyvät positiivisia kannusteita korostaen
myös pelaajien testit. Lapsiurheiluvaiheen
edeltävissä ikäluokissa keskitytään leikkien
ja erilaisten fyysisten harjoitteiden kautta
kehittämään yleisliikunnallisia taitoja ja lasten motoriikkaa.
Honka päivittää säännöllisesti omia fyysisen valmennuksen konseptejaan ja hyödyntää seuran arkeen ja tavoitteisiin sopivia ostopalveluratkaisuja.

Fyysisten valmiuksien kehittämisessä seuran valmennuslinjaa päivitetään säännöllisesti. Vaatimustasoa määriteltäessä käytetään vertailuarvoina erinomaisten kansainvälisten pelaajakehitysakatemioiden arvoja.
Tärkeä selkänoja fysiikkavalmennuksen kehittämiselle on se, että Honka on monia kilpailijoita paremmin pystynyt ratkaisemaan lasten omatoimisen liikunnan haasteita yhdessä Esportin kanssa.
Konkreettiset, erityisesti lapsiurheiluvaiheen koteihin suunnatut toimenpiteet ovat osaltaan vahvistaneet koko Honka-yhteisön palvelujen kysyntää ja vetovoimaa.
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. HONGAN PELAAJAT OVAT FYSIIKKATULOSTEN SUOMEN ELIITTIÄ
Mittarit
•

Ikäluokkien Top XX pelaajien fyysisten tulosten kehitysprosentti (Data testauksista ja
mittauksista)

2. PELAAJAT YMMÄRTÄVÄT FYYSISEN HARJOITTELUN MERKITYKSEN KASVUSSA
URHEILIJAKSI
Mittarit
• Palautekyselyt
• Dataan (harjoituspäiväkirjat) perustuva vertailuaineisto

TO DO 2020-2021
1. Varmistetaan valmennuslinjassa säännöllisesti, että fyysinen
harjoittelu ja suorituskyvyn optimointi ovat looginen osa sen
kokonaisuutta.
2. Sovitaan konkreettiset toimenpiteet, joilla testien datasta saadaan
parempi hyöty (MyEwayn hyödyntäminen).
3. Lapsiurheiluvaiheen kahden ylimmän ikäluokan testaus käynnistyy:
• varmistetaan positiivinen ja fysiikkaharjoitteluun innostava
kokemus lapselle.
4. Sovitaan askel kerrallaan konkreettiset toimenpiteet lasten
omatoimisen liikkumisen lisäämiseksi.
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5. Urheilijan kasvu ja henkisten valmiuksien
kehittäminen
TAHTOTILA 2024
FC Hongassa on selkeät, ikäkausikohtaiset ja valmennuslinjaan kirjatut oppimis- ja kehittymistavoitteet pelaajille – myös henkisellä puolella. Tavoitteet on käyty läpi pelaajien kanssa niin, että
jokainen yksilöllisesti tietää, millaiset kehitysaskeleet kauden aikana tulisi saavuttaa.
Seurassa toimitaan ympäristössä, jossa pelaajaa käsitellään yksilönä, henkilökohtaiset vahvuudet
ja heikkoudet tunnistaen ja niitä molempia kehittäen. Pelaajia kehitetään kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös vanhempien merkitys pelaajakehitystyössä – varsinkin lapsiurheiluvaiheessa.
•

Valmentajat ymmärtävät, mitä urheilijan
kokonaisvaltaisella valmentamisella (ml.
Henkinen valmennus) tarkoitetaan.

•

Henkisen valmennuksen osa-alueella,
kuten valmennuslinjauksessa ylipäätänsä, on määritelty ikävaiheittain tarpeet, toimintatavat ja metodit, miten eri
ikäisten kanssa toimitaan.

•

Itseluottamuksen ja henkisten voimavarojen kasvattaminen alkaa jo varhaislapsuudessa (lapsiurheiluvaiheen valmentajilla on merkittävä rooli henkisten
valmiuksien kehittämisessä). Myöhemmin voi olla vaikea paikata itseluottamusta. Varmistetaan riittävä koulutus
lapsiurheiluvaiheen valmentajille.

•

Kilpa- ja huippu-urheilijoille on honkalainen malli ja menetelmät, joilla kehitetään työkaluja
oman huipun saavuttamiseen.

•

Seurassa
pelaajat ovat syntyneet eri aikaan vuodesta) mahdollistamalla esim. pelaaminen nuoremman
ikäluokan joukkueessa, jos kasvu ei ole lähtenyt käyntiin (tai toisinpäin pelaaja saattaa pelata
vuotta vanhemmassa, jotta hän pysyy omassa kehityksessään).

•

Erityisesti nuoruusiässä tapahtuu nuoren mielessä paljon asioita: mielipiteet ja arvot
muodostuvat, mielen toiminnot kehittyvät, ollaan monella tavalla keskeneräisiä ja
kehittymättömiä. Fyysiset ja psyykkiset muutokset tapahtuvat eri aikaan. Nuori voi olla
epävarma ja vertailla kehitysvaihettaan. Se voi korostua urheiluharrastuksessa ja
pahimmillaan lannistaa ja johtaa jopa lopettamiseen. Valmentajan tuki ja fyysisistä ja
psyykkisistä asioista puhuminen on tärkeää.

FC Honka
Pelaajakehitysohjelma

•

Lapset ja nuoret oppivat nykyisin koulussa hyvät itsearviointitaidot, joita kannattaa
hyödyntää myös seuraympäristössä. Tunteiden sanoitus valmentajan kanssa ja omien
vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, itseluottamuksen vahvistuminen,
paineensietokyvyn kehittyminen ja kokonaisvaltainen kehittyminen. Akatemiajoukkueiden
osalta itsearviointia tehdään jo SHA:ssa.

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. TULOKSELLINEN PELAAJAKEHITYS (urheilutoimi)
•

Tavoitteena on auttaa pelaajia kehittymään ihmisinä ja urheilijana, tunnistamaan omat
vahvuudet ja heikkoudet ja kannustaa niiden kehittämisessä ja tätä kautta auttaa urheilijaa
saavuttamaan oma huippunsa – samalla pelaajasta kasvaa vahva yksilö, joka pärjää elämän
muillakin osa-alueilla

•

Suunnitelmalliset, pelaajakohtaiset kehityskeskustelut käydään kausittain ja niillä on
positiivista vaikutusta urheilijan kehittymisessä (mm. kehityskohtien sisäistämisessä ja
heikkouksien kehittämisessä). Kehityskeskusteluita varten luodaan raamit, jotta jokaisen
pelaajan ja joukkueen kohdalta käydään samat, seuran linjauksen mukaiset asiat läpi

•

Lapsiurheiluvaiheen valmentajilla (päätoimiset/oto) on riittävä tietotaso ja pedagoginen taito
lapsen kohtaamiseen ja henkisten valmiuksien kasvattamiseen lajitaitojen ohella.
Pelaajakeskustelut lapsiurheiluvaiheen akatemiajoukkueisiin.

•

Kaikissa joukkueissa on sisäänrakennettuna sellaiset prosessit, joissa hyödynnetään
urheilijan itsearviointitaidot ja joissa valmentaja kohtaa urheilijan ja tukee pohdinnoissa.
Valmentajan vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa ja niitä tulee vahvistaa.
Valmentajan omaa henkistä kasvua tulee seurassa tarvittaessa tukea.

•

Tavoitteena on kasvattaa henkisesti vahvoja ja sisäisesti motivoituneita urheilijoita, joilla on
lajitaitojen lisäksi hyvä paineensietokyky, kyky käsitellä epäonnistumisia ja kyky arvioida omia
vahvuuksia ja kehityskohteita

Mittarit
•

Urheilijan henkilökohtainen menestyminen ja eteneminen lajissa.
• Savoitetasojen määrittely taustalle
(kv TOP 5 sarjat – kv seuraava taso – Veikkausliiga, jne.)
• Seuran maajoukkue-edustuksien/pelattujen ottelujen määrä

•

Urheilijan antama palaute (tyytyväisyys) valmennuksesta ja seuran toiminnasta.

2. TULOKSELLINEN PELAAJAKEHITYS (kodit)
Tavoitteena ottaa perheet aktiivisemmin mukaan nuoren urheilijan kasvatustyöhön, jotta
perheissä omaksutaan kehittymistä tukevat toimintamallit ja työtä tehdään yhdessä seuran
kanssa. Huomiota kiinnitetään myös henkisen osa- alueen kehittämiseen ja perheiden
vastuuseen/merkitykseen tässä tehtävässä. On tärkeää, että tämänkaltainen yhteistyö
perheiden kanssa aloitetaan jo lapsiurheiluvaiheessa.
Mittarit
• Perheille tarjotun koulutuksen määrä ja laatu
• Perheiden toiminnan itsearviointi ja ”Hankalien tapausten” määrä
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3. VALMENNUSOSAAMISEN (HENKINEN VALMENNUS) KEHITTÄMINEN
Seuran valmentajia koulutetaan suunnitelmallisesti kokonaisvaltaisen valmennuksen
ymmärtämisessä, ml. henkinen valmennus ja sen merkitys (perustuen esim. jo kehitettyyn
honkalaiseen mentaliteettiin).
SHA ja valmentajien henkisen valmennuksen jakso: tiedon jakaminen myös oto-valmentajille.
Mittarit
• Koulutettujen valmentajien määrä
• Metodin (honkalainen mentaliteetti) laatu ja käyttöönoton eteneminen (valmentajakyselyn
arviointi)
• Pelaajien psyykkisten valmiuksien kehitysarvio
• löytyisikö metodin kehittämisestä vastaavalta kontaktipintaa esim. Aalto-yliopiston
suuntaan, jossa toteutettaisiin opinnäytetyön pilotti (arviointiin kytkettäisiin mukaan
pelaaja-valmentaja-vanhemmat)

TO DO 2020-2021
Valmennuslinjan syventäminen (henkinen valmennus huomioiden)
• selkeiden, ikäkausikohtaisten tavoitteiden määrittely
• prosessien ja toimintatapojen kirjaaminen
• toiminnan jalkauttaminen kaikkiin ikäluokkiin ja valmentajien
sitoutuminen seuran linjauksiin
• mittareiden kehittäminen ja toimintatapojen käyttöönoton seuranta
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Pelaajakehityksen
arjen tukiprosessit
PELAAJAKEHITYSOHJELMA 2020-2024
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6. Osaamisen kehittäminen
Valmentajien osaamisen vahvistaminen
TAHTOTILA 2024
FC Hongan valmennusosaamisen vahvistaminen nojaa neljään kivijalkaan:
1. Jokaisella pelaajalla on koulutettu valmentaja
2. Honka luo valmentajille selkeän ja motivoivan “valmentajapolun”
3. Rekrytoimme motivoituneita ja intohimoisia jalkapallovalmentajia
4. Tarjoamme valmentajille hyvän kasvuympäristön ja verkostot.
FC Honka haluaa olla valmentajalle paikka,
johon halutaan ja jossa valmentaja viihtyy.
Se tarkoittaa yhteisöä, jossa valmentaja
kokee kehittyvänsä ja jossa hän saa yksilöllisen, järjestelmällisen kehityspolun. Nuori,
kehityshaluinen valmentaja saa tien huipulle osaamisen ja koulutuksen osalta.
Tärkeä osa honkalaista kehityspolkua on
valmentajille tarjolla oleva akateeminen
koulutuspolku.
FC Honka on vakiinnuttanut roolinsa läntisen Uudenmaan keskeisenä valmennusosaamisen kehittäjänä. Vuonna 2019 hyvin
käynnistynyttä yhteistyötä Palloliiton kanssa on johdonmukaisesti lisätty ja yhteistyöseurojen verkostossa on jo merkittävä
määrä seuroja. Yhteistyö tuottaa tuloksia
monen muunkin asian näkökulmasta.

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. JOKAISELLA PELAAJALLA ON KOULUTETTU VALMENTAJA (suhdeluku 1/8)
Mittarit
• Koulutettujen valmentajien määrä
• Suhdeluku valmentaja/pelaajat
• Valmentajien koulutustaso eri ikävaiheissa
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2. VALMENTAJAPOLUN RAKENTAMINEN
Mittari
• Valmennusvuosien määrä Hongassa
• Hongan valmennuspaikkojen kysyntä (hakijoiden määrä rekrytoitaessa)
3. OSAAMISEN VAHVISTAMINEN VALMENTAJAPOLULLA
Mittari
• Dokumentoitujen kohtaamisten/sparrausten määrä
• Koulutustapahtumien määrä ja osallistujamäärä
• Yksilöllisten kehityssuunnitelmien määrä
• Valmentajakoulutusrekisterin tiedot

TO DO 2020-2021
1.NUV/LUV dokumentoitujen valmentajakohtaamisten
aloitus/lisääminen (toimintamallin päivitys Taso 5 kriteerien mukaiseksi).
2. Dokumentoitujen kehityskeskustelujen käynnistys.
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Muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen
TAUSTAA
Suomalaisia urheiluseuroja johdetaan pääsääntöisesti ”urheilu edellä, talkoovoimin”. Toiminnan
suunnitelmallisuus, dokumentointi ja johtaminen on yleensä varsin sattumanvaraista ja henkilöön sidotun näköistä.
Viime vuosina suurimmat lajiliitot ovat kehittäneet koulutustoimintojaan niin, että valmentamiseen liittyvät osaamispolut ovat useassa lajissa hyvällä mallilla. Koulutusohjelmat ovat kattavia ja
niissä on huomioitu hyvin esimerkiksi uralla huipulle pyrkivän valmentajan polku, kuten myös
niiden osaamisen kehittäminen, jotka haluavat keskittyä esim. pienten lasten valmentamiseen.
Seurajohtamisen ja seurahallinnon osalta
koulutustarjonta on Suomessa sekavaa.
Koulutusta tarjoavat käytännössä kokonaan toisiinsa integroimattomilla tarjottimilla liikunnan aluejärjestöt (Hongan
alueella ESLU), Olympiakomitea, lajiliitot ja
paikallis-tasolla EteläSuomen aluehallintovirasto ja kunnat. Urheiluseuran ”muiden
toimijoiden” osaamista voidaan kehittää
parhaiten niin, että seura itse luo urheilutoiminnan ulkopuolisille toimijoilleen oman
räätälöidyn koulutusohjelman/- prosessin
ja siihen liittyvän toimintamallin. Tässä
mallissa palveluntuottajia voi olla monia,
mutta vastuu sisällöstä ja toteutumisesta
on seuralla.
Seuran toimijakenttä on laaja ja kokonaisuuden panos seuran hyväksi on elintärkeä. Seurasta
puhutaan usein yhteisönä, mutta ”muiden toimijoiden” huomioiminen on usein sekalaista. Tässä
on pyritty lyhyesti kuvaamaan niitä prosessin osia, kivijalkoja, jonka varaan honkalaisen yhteisön
”muut toimijat” osaamisen kehittämistä voisi rakentaa. Yhteisön vahvuuden ratkaisee pitkälti
siihen sitoutuneet toimijat. Tässä kuvatut sidosryhmät voidaan osaamisen kehittämisen keinoin
sitouttaa.
TAHTOTILA 2024
Haluamme määrätietoisesti parantaa seuran toiminnan tasoa ja laatua. Tämän saavuttamiseksi
seuran eri toimijasektoreiden osaamisen kehittämiseen panostetaan. Tärkeimmät toimijasektorit
seuran osalta ovat tässä yhteydessä:
Hallitus - Hallinnon työntekijät - Kokopäiväiset valmentajat - Vapaaehtoiset joukkueenjohtajat ja
muut toimihenkilöt.
Näille pääryhmille on luotu selkeät ja kiinnostavat koulutusprosessit joihin on helppo osallistua.
Päätoimisten työntekijöiden osalta oman osaamisen kehittäminen seuran koulutusprosessin
tarjoamalla mallilla voi olla jopa velvoittavaa. Vapaaehtoisten osalta osaamisen kehittämistä
voidaan vahvasti suositella.
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OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KIVIJALAT HONGASSA
OHJELMAT
Hallituksen ajokortti
• Miten seura toimii, mitä hallituksessa toimiminen vaatii?
• Tavoitteena hallituksen jäsenen ja seuran päätöksenteon kehittäminen ja hallituksen
jäsenten sitouttaminen
Hallinnon tutkinnot
• Taloushallinto, seurajohtamisen koulutukset, tutkinnot hopsin mukaan
• Tavoitteena kehittää hallinnon hlökuntaa
Vapaaehtoisena Hongassa
• Miten seura toimii?
• Palveluntarjoajien tukikurssit
• Tavoite sitouttaa vapaaehtoisia ja sujuvoittaa joukkuetoimintaa
Nuoret johtajat
• Nuorisovaiheessa aloitettava ”opinto-ohjaus”
• Tavoitteena ohjata nuoria pelaamisen ohella/jälkeen mukaan seuran eri tehtäviin ja sen
kautta sitoutumaan seuraan tiiviimmin (Seurajohtajaksi, Valmentajaksi, Erotuomariksi)
Seura- ja lajiyhteistyö
• Tiedon jakaminen, vaihto-opiskelu, seuravierailut, lajivierailut
OSAAMISEN TARJOAJAT
•

Palloliitto, ESLU ja Olympiakomitea, Omnia ja työväenopistot, Esport-yhteisön tarjoamat
kurssit ja seuran omat kurssit

OSAAMISPOLKU
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma
• Oman työnkuvan mukainen kouluttautuminen
• Seura- ja lajikokonaisuuden ymmärrys
MITTARIT
• Eri koulutuksissa aloittaneiden määrä
• Hyväksytysti suoritetut koulutukset
• Vapaaehtoisten määrä ja vaihtuvuus
• Seuran toiminnan kehittyminen (jäsenmäärä, joukkuemäärä, laatutaso, kyselyt, ohjelmat)

TO DO 2020-2021
1. Seurayhteisön koulutussuunnitelman päivitys yo. lähtökohtien
pohjalta.
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7. Tukipalveluiden kehittäminen
KEHITYSHANKKEEN KÄYNNISTYSHETKELLÄ (KEVÄT 2020) OLEMASSA OLEVAT PALVELUT:
•
•
•
•
•
•
•

Pohjola – Terveyden hoitopolku
Aamuharjoittelu: Tytöt ja P15 läpi vuoden, PU12-U14 kesäisin
Esport fyysinen harjoittelu (nopeus ja voima): U12-U15 T/P + TB
Esport ja SHA testaus: U12-U15 (T/P akatemia ja musta) + TB
Kestävyysharjoittelu: U12-U15 (T/P, akatemia ja Musta) + TB
Kasva urheilijaksi tukimateriaali U12-U19
Urhean uravalintatilaisuudet pelaajille ja vanhemmille

TAHTOTILA 2024
Honka-yhteisö on ottanut määrätietoisen askeleen kohti parempaa ammattiurheilua. Laajalla
tukipalvelujen kokonaisuudella on dokumentoitu kehityspolku vuosittaisine sisältöineen. Pelaajien tukipalvelut on saatettu nykyajan vaatimusten mukaiseksi ja tärkeänä yhteistyötahona sekä
kehitystyössä että toteutuksessa on Esport.
Tieteeseen nojautuen on saatu absoluuttista faktaa. Se on liitetty älykkääseen datahallintaan, tulosten oikeaan tulkintaan ja siirtoon harjoitteluun ja saavutetaan selvää kilpailuetua. Hongassa
ymmärretään, että tiede ei tarjoa suuria kehitysloikkia, vaan maltillista kehittymistä. Se luo kestävää pohjaa. Hylkäämme vanhaa kun uutta ja perustellusti parempaa tarvitaan tilalle.

STRATEGISET TAVOITTEET
•

Tukipalvelujen yhteisen tahtotilan (mukana selkeä priorisointi) vahvistaminen ja sen
määrätietoinen viestintä.

TO DO 2020-2021
1.Tavoitetilan aukikirjoitus
! Fysioterapia, lääkintä, uni, ravinto (tiedolla johtamisen
tavoitteet huomioiden) toteutusvastuun päivitys kilpaurheilun
vahvistamiseksi.
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KEHITYSKOHTEET
AAMUHARJOITTELU – tavoitetila
! U12 1xvko kesäisin
! U13 1xvko koko vuoden
! U14 2xvko koko vuoden
! U15 2xvko koko vuoden
! U16 2xvko + 1 voimaharjoitus, koko vuoden
! U17 2xvko + 1 voimaharjoitus, koko vuoden
! U18 2xvko + 2 voimaharjoitusta, koko vuoden
! U19 2xvko + 2 voimaharjoitusta + hieronta, koko vuoden
FYSIOTERAPIA – tavoitetila
!

Hongalla on keskitetty sopimuskumppani, joka tuo osaamisensa seuraaviin haasteisiin:
lihaskireydet, turvotukset, kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset tilat, kivunlievitys,
arpikudoksen hoitaminen, aineenvaihdunnan parantaminen, liikerajoitukset, jänteen- ja
jännetupin tulehdukset, hermovauriot, palautuminen.

RAVITSEMUS
!
!
!
!
!
!

Ravitsemusluento pelaajien siirtyessä nuorisourheiluvaiheeseen: miksi ruokavalio on tärkeä
huomioida.
Perusruokavalio: hiilihydraatit, proteiinit, rasvat
Energiansaanti, energiatasapaino, energia/aineenvaihdunta
Liikunnanaikaiset energialähteet, ateriarytmi ja ajoitus, urheilijan lautasmalli
Nesteen tarve , nestetasapaino
Ravintolisät (mitä ja milloin)

UNI
!

U15 saakka pelaajat eivät pääsääntöisesti kärsi uniongelmista. Murrosiän kiihtyessä
ongelmat alkavat. Vika ei ole urheilijoissa, vaan ongelmat liittyvät murrosikään (tieto pitäisi
saavuttaa myös vanhemmat). Urheilijoiden univalmennus mm. verkkokoulutuksena.

PSYYKKINEN VALMENNUS
!
!

Pelaajille ja valmentajille tukihenkilö, joka olisi tavattavissa tarpeen vaatiessa.
Tukea tarvitaan sekä joukkueen arkipäiväisissä asioissa että kriisitilanteissa.

FYYSINEN VALMENNUS
Nykytilanteessa osa pelaajista ostaa lisäpalveluita seuran ulkopuolelta ns. ”harmailta
markkinoilta.
! Harjoittelu olisi hyvä saada hallintaan ja tarkoituksenmukaiseksi. Harmaiden markkinoiden
valmentajat teettävät kukin oman osaamisalueensa mukaista harjoittelua, joka harvoin tukee
tai huomioi joukkueharjoittelua ja pelaajan kehitysvaihetta.
! Fyysisen harjoittelun lisäpalvelut tulisi liittää osaksi pelaajapolkua ja kulloistakin
kehitysvaihetta.

!
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KEHITYSKOHTEET
PALAUTUMISEN SEURANTA
Pelaajien palautumiseen pyritään vaikuttamaan kausisuunnitelman laadinnalla.
Kausisuunnitelmaan kirjataan kuormitustasot (kognitiivinen ja fyysinen sekä yhteisvaikutus).
Pelaajien palautumiseen vaikuttaa kuitenkin lukuisat sellaiset asiat, joihin ei pystytä
vaikuttamaan kausisuunnitelman keinoin. Pelaajien kuormituksen seuranta on aina yksilöllistä,
siten mittaaminenkin tulisi olla yksilöllistä.
Alla vaihtoehtoisia välineitä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Firstbeat (sykevälivaihtelu)
Omegawave (sykevälivaihtelu, aivojen sähköinen aktiivisuus)
EmﬁtQS (sykevälivaihtelu, unianalyysi)
Ouraring (sykevälivaihtelu, unianalyysi)
Polar, Suunto, Garmin (pääosin sykepohjaisia menetelmiä)
Mobiilisovellukset, HRV4training, EliteHRV, ithlete (sykevälivaihtelu)
CheckMyLevel (sähköimpulssin johtumisnopeus)
Hyppytestit (staattinen, esikevennys! , reaktiivisuus hypyt)/tehon mittaus kiihtyvyysantureilla
tai mobiilisovelluksilla (esim. MyJump)

LIIKUNTALÄÄKETIEDE
Ymmärryksen, tiedon ja osaamisen lisääminen liikuntalääketieteen osa-alueiden osalta:
•
•
•
•
•
•
•

hengitys- ja verenkiertoelimistön vasteiden tutkiminen kuormituksen aikana,
hengitysoireiden ja rasitusastman diagnosointi,
urheilijoiden ja kuntoilijoiden terveystarkastukset,
liikuntavammojen diagnosointi ja hoito,
ylikuormitustilan diagnosointi ja hoito,
kestävyysominaisuuksien testaaminen haoenottokyky-, kynnysä, ja
harjoitustasomäärityksineen,
urheilijoiden ravitsemusneuvonta.

URHEILUN ETIIKKA
•
•
•
•
•

Raha
Sponsorit
Agentit
Väkivalta urheilussa
Huijaaminen (tulosmanipulaatio, doping, lahjominen, kielletyt välineet)
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8. Arjen kumppanuudet
Koulukumppanuuksien kehittäminen
NYKYINEN YHTEISTYÖ ESPOON KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN KANSSA
FC Honka ry on mukana Espoon kaupungin keskiviikkoiltapäivien hankkeessa. Espoon yläkouluissa koulupäivä päättyy keskiviikkoisin puoli kolmeen mennessä, jotta urheilua tavoitteellisesti harrastavat nuoret ehtisivät harjoituksiinsa. FC Hongan yläkouluikäisten osalta tämä tarkoittaa sitä,
että harjoitukset voidaan järjestää joidenkin joukkueiden kohdalla heti koulupäivän päätyttyä, jolloin ilta jää vapaaksi. Tällä hetkellä neljä FC Honka ry:n joukkuetta sekä tyttöjen talenttiryhmä harjoittelevat aiemmalla keskiviikkovuorolla. Haasteena on se, että monissa joukkueissa on pelaajia
myös Helsingin puolelta, jolloin aikaistaminen keskiviikkoisin ei onnistu, koska helsinkiläiset eivät
pääse aikaisin koulusta.
Osana hanketta järjestetään myös matalan kynnyksen toimintaa keskiviikkoisin sellaisille nuorille,
jotka eivät harrasta liikuntaa tai muuten haluavat käydä kerran viikossa pelaamassa jalkapalloa.
Tämä matalan kynnyksen toiminta on maksutonta ja avointa kaikille Espoon yläkoululaisille. Muutamia kouluvierailuja on Tapiolan alueen kouluihin tehty matalan kynnyksen toiminnan markkinoimiseksi. Kävijämäärät ovat kuitenkin olleet vähäisiä.
Seuran harrastajien osalta Espoon kaupunki maksaa keskiviikkotoiminnan tilan ja matalan kynnyksen toiminnan osalta tilan sekä seuralle valmennuskorvauksen.
URHEA ja aamuharjoittelu: talenttivalmentajat vetävät aamuharjoituksia 2005 syntyneille ja sitä
vanhemmille akatemiapelaajille. Talviaikaan ei tätä nuoremmille ole harjoitusvuoroa.
Suunnitelmissa oli järjestää pienten koululaisten ja esikoululaisten jalkapalloturnaus keväällä
2020. Tätä joudumme koronaepidemian vuoksi siirtämään, mutta tulemme tämän kuitenkin toteuttamaan myöhemmin.
FC Honka ry:ssä on ollut opintoihin liittyvässä, muutaman kuukauden työharjoittelussa Solvalla
Idrottsinstitutin liikuntaneuvojaopiskelijoita (toisen asteen koulutus). Arvioinnit ja sisällöt on tuotettu yhteistyössä opettajan kanssa.
Yläkoulujen urheiluluokkien testitilaisuuksissa on ollut seuran valmentajia paikalla.
TAHTOTILA 2024
FC Honka ry:n tahtotilana on lisätä ja tiivistää koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä vuoteen 2023
mennessä ja tehdä yhteistyöstä nykyistä organisoidumpaa.
• Espoon kaupungin kanssa koordinaatio ja yhteinen suunnittelu toimii
• FC Hongassa on tavoitteellisesti harrastavien nuorten osalta selkeästi kirjattu yhteistyökuvio
koulujen kanssa. Muutaman koulun kanssa on tiivistetty (jopa viikkosisältöihin ulottuva)
yhteistyö ja selkeä rakenne ja mittarit.
• Espoossa on nykyistä enemmän urheilupainotteisia yläkouluja ja lukioita tai luokkia. Myös
urheilupainotteinen alakoulu tuo hyvän lisän tarjontaan.
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FC Hongalla on selkeä rakenne koulujen kanssa yhteistyössä tehtävästä aamuharjoittelusta
(nyt 2005 syntyneet ja vanhemmat osallistuvat URHEA:n tapahtumiin, nuoremmissa
ikäluokissa aamuharjoittelu painottuu kesäaikaan)
FC Honka tekee nykyistä laajempaa yhteistyötä alakoulujen kanssa: kouluvierailut esim.
liikuntatunneilla tai välitunneilla (yhteistyö Esport Hongan kanssa), alakoulu- ja
esikouluikäisten jalkapalloturnaukset joka vuosi toistuvana konseptina.
Yhteistyö on alkanut jo päiväkoti-ikäisten kanssa. Tiiviimpääkin yhteistyötä tiettyjen alueen
päiväkotien kanssa kokeillaan -> Urheilijana kasvamisen polku rakentuu Hongassa päiväkotiikäisestä aikuisuuteen.
Yksityinen jalkapalloyläkoulu on syntynyt Stadionin yhteyteen
Liikuntateemapäivät kouluissa toteutuvat yhteistyössä Tapiolan alueen muiden
urheiluseurojen kanssa (lajikokeilut + edustusjoukkueiden markkinointi)
Kerhotoimintaa seura järjestää aamuisin tai koulupäivän jälkeen koulun ja Esportin tiloissa
(6-8 -vuotiaille). Laajeneva kerhotoiminta mahdollistaa myös täyspäiväisten
valmentajaratkaisujen lisäämisen
Yhteiskuntavastuu: esim. kiusaamisen vastainen projekti kouluvierailujen yhteydessä (Esport
Hongan pelaajat mukaan)
Lisärahoitusta toiminnalle: kunta, OKM, säätiöt, yrityssponsorit

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. Lisäämme Espoon yläkoulujen, lukioiden, toisen asteen oppilaitosten (Omnia) ja FC Hongan
välistä yhteistyötä.
 Tuki tavoitteellisesti harrastavien nuorten harjoittelulle (kunta, rehtorit,
liikunnanopettajat).

2. Lisäämme Espoon alakoulujen ja FC Hongan välistä yhteistyötä ja sen kautta lasten
kiinnostusta jalkapalloon.
 Molemminpuoliset hyödyt ja tavoitteet (win -win). Hongan tavoitteena erityisesti uusien
tyttöpelaajien saaminen.

3. Urheiluseurayhteistyö on osa Hongan yhteistyökouluverkoston toimintaperiaatteita ja
liikunnan opetussuunnitelmaa.

4. Urheilijana kasvamisen polku mahdollistuu jo päiväkoti-ikäisestä alkaen aina aikuisuuteen
asti.
 Selkeästi rakennettu yhteistyö päiväkotien, ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden ja
ammatillisten oppilaitosten kanssa.
MITTARIT
 Uusien pelaajien määrä ja heidän koulutaustansa
 Toteutuneiden aamuharjoittelutuntien määrä ikäluokittain
 Kyselytutkimusten palaute yhteistyön sujumisesta oppilaitosten liikunnanopettajilta ja
rehtoreilta
 Päiväkotiyhteistyössä kohdattujen lasten määrä
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KOULUKUMPPANUUKSIEN TO DO 2020-2021
1. Nykyisen toimintamallin päivitys
Nyt tilanne rasittaa perhettä ja pelaajaa liikaa. Koulu ja harrastus
ovat erillään toisistaan ja esiintyy päällekkäisiä toimia, joita ei ole
koordinoitu.
Koulun ja seuratoiminnan nykyistä parempi yhteensovittaminen
erityisesti tavoitteellisesti harrastavien lasten ja nuorten kohdalla.
Jalkapalloseurojen yhteinen ääni koulujen ja kaupungin suuntaan.
2. Yhteistyökoulujen ja -päiväkotien kartoittaminen. Yhteistyön
käynnistäminen ja rakenteiden luominen.

Kotikumppanuuden vahvistaminen
TAHTOTILA 2024
”Me Ollaan Honka” - yhteisöllisyyden rakentamisella perheiden kanssa saadaan vaikuttavuutta
myös pelaajakehitykseen.
Vanhempien ymmärtäessä oman roolinsa, pelaajakehityksen tukemisessa ja seurayhteisöllisyyden kehittämisessä, vahvistaa se entisestään sitoutumista seuraamme. Sitouttaaksemme vanhemmat hoitamaan omat ”velvollisuutensa” pelaajakehityksessä, tulee seuran jakaa tietoa pelaajakehityksestä eri ikävaiheissa. Avoimella tiedottamisella ja yhteydenpidolla vanhempiin voimme
saavuttaa yhteisöllisen Honkaperheen, jossa vanhemmilla on luottamus seuran toimintaan ja
lisääntyvä ymmärrys pitkäjänteisestä pelaajakehitystyöstä.
Pelaajakehitystyön lisäksi kotikumppanuuden vahvistamisella voidaan tarjota vanhemmille elämyksiä ja kokemuksia yhteisöllisyyden arvoista ja mahdollisuuksista lapsen harrastuksen parissa
seuran erinäisillä tapahtumilla.
Kotikumppanuus pelaajakehityksen tueksi tarkoittaa vuosittain mm. seuraavia konkreettisia
toimenpiteitä:
 Ikäluokkakohtaiset tiedotustilaisuudet pelaajapolusta
 Urheilijan terveellinen elämäntapa -koulutukset
 Honka-asenne koulutukset
 Koulutukset pelaajille
Kotikumppanuus seuran yhteisöllisyyden tueksi tarkoittaa vuosittain mm. seuraavia konkreettisia
toimenpiteitä:
 Seurapäivät
 Miesten ja naisten edustusjoukkueiden kotiottelutapahtumat
 Seuran päättäjäiset
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. Seurassa toimii kasvava joukko vapaaehtoisia toimihenkilöitä, jotka kokevat tehtävän
merkitykselliseksi. He toimivat seuran missiota edistäen sekä seuran linjauksia arvostaen.
2.

Seurassa tunnistetaan olemassa oleva potentiaali ja vanhemmilla olevaa asiantuntemusta
osataan hyödyntää seuraa kehittävällä tavalla, seuran eri tasoilla. Toimihenkilöt toimivat
linkkinä seuran ja joukkueiden välillä, joten heidän kauttaan seura pystyy jalkauttamaan
omia arvojaan, visioitaan ja missiotaan.

3. Tapahtumat vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta luovat mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa.
MITTARIT YHTEISÖLLISYYDEN KEHITYKSESSÄ (näkökulmana kotiyhteistyö)


Aktiivisuus seuran toiminnassa



Konfliktien määrän lasku



Kiinnostus pitkäaikaisiin toimihenkilötehtäviin



Kiinnostus lyhytaikaiseen vapaaehtoistyöhön



Vanhempien määrä seuran tapahtumissa



Vanhempien määrä edustusjoukkueiden kotiotteluissa



Jäsenkyselyt



Konfliktien määrä

MITTARIT PELAAJAKEHITYSTYÖN VAIKUTTAVUUTEEN (näkökulmana kotiyhteistyö)


SHA-harjoituspäiväkirjan käytön intensiteetti (käyttäjien määrä kokonaisuutena/eri osaalueilla)



Datamittareiden kehittyminen (ravinnosta, levosta, unen määrästä ja harjoittelusta)

TO DO 2020-2021
1. Kotiyhteistyön toimenpiteiden päivitys ja dokumentointi valmiiksi
ennen seuraavaa kautta.
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Arkitoiminnan
viitekehys
PELAAJAKEHITYSOHJELMA 2020-2024
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9. Olosuhteiden kehittäminen
TAHTOTILA 2024
Seuran toiminnan keskittäminen Tapiolan Urheilupuistoon
Tapiolan Urheilupuiston olosuhteiden tulisi mahdollistaa seuran koko toiminnan keskittäminen
TUP:n kentille, joka vaatisi vähintään 4 tekonurmea seuran käyttöön. Yhdellä kentällä tulisi olla
katettu katsomo. Koko seuran joukkueiden harjoittelu Tapiolan Urheilupuistossa lisäisi
entisestään seuran yhteisöllisyyttä.
Lämmittelyalueet ja kenttävuorot
Tapiolan Urheilupuistoon tarvittaisiin suuremmat lämmittelyyn soveltuvat tekonurmialueet ja
oheisharjoitteluun soveltuvat olosuhteet. Myös mahdollinen voimaharjoittelutila
kenttäharjoittelun yhteyteen olisi tarpeellinen.
Kenttävuoroilla joukkueilla tulisi olla käytössään isommat kenttätilat ja ajallisesti pidemmät
vuorot.
Pukukoppitilat
Tapiolan Urheilupuistossa tulisi olla pukukoppeja riittävästi kaikille samaan aikaan harjoitteleville
ryhmille. Pukuhuoneet voisivat olla ikäluokkakohtaisia, jolloin saman ikäluokan pelaajat
kohtaisivat toisiaan vapaamuotoisesti seuran varusteista.
Varastotilat
Joukkueilla tulisi olla omat varastotilat, jossa harjoitusvälineitä säilyttää. Lisäksi seuralla tulisi olla
oma varasto, johon vain päätoimisilla työntekijöillä on pääsy.
Päätoimisten työ- ja sosiaalitilat
Toimiston tulisi mahdollistaa päätoimisten työntekijöiden työnteko omassa rauhassa, kokousten
ja koulutusten järjestämisen lisäksi. Vähintään päätoimisille työntekijöille tulisi mahdollistaa
riittävät sosiaalitilat pukeutumiseen, peseytymiseen, ruoan lämmittämiseen, ja tavaroiden
säilyttämiseen.
Kioski- ja ravintolatilan sekä parkkipaikkojen kehittäminen toisi varmasti myös lisää viihtyvyyttä.

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. Tapiolan Urheilupuiston uudelleen rakentaminen
2. Stadionin alustan muuttaminen tekonurmeksi
3. Kuplahallin rakentaminen

FC Honka
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OLOSUHTEIDEN TO DO 2020-2021
1. Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Tapiolan Urheilupuiston
kehitystyössä.
2. Pikaratkaisujen pohdinta talvikautta 2020/21 varten (nuorimpien
ikäluokkien kevythallit, yms.).

10. Viestinnän kehittäminen
TAUSTAA
Viestintä on tärkeä osa organisaation toimintaa. Oikeanlaisella ja oikea-aikaisella viestinnällä on
mahdollisuus vaikuttaa ihmisten mielikuvaan seurasta. Toisaalta epäonnistuneen viestinnän vaikutukset voivat olla merkittäviä ja niiden aiheuttamien mielikuvien korjaaminen vaikeaa. Siksi
viestinnän tulee olla suunnitelmallista ja esim. kriisiviestinnän suunnitelma tulee olla erikseen.
Viestinnän vastuut tulee olla tiedossa kaikilla organisaation toimijoilla.
Organisaation sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli. Toimiva ja ennakoiva sisäinen viestintä helpottaa ja selkeyttää työtä. Selkeät ohjeistukset, prosessit ja avoimuus mahdollistavat toimivan
organisaation ja luovat tyytyväisyyttä ja luottamusta.
Viestinnän tärkeitä arvoja ovat avoimuus, ajantasaisuus, luotettavuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja asiantuntijuus. FC Hongan viestinnän tavoitteena on kertoa avoimesti ja positiivisesti
seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on vahvistaa seuran brändiä ja erottua joukosta ammattimaisena, positiivia tuloksia aikaansaavana seurana.
VIESTINNÄN TAVOITTEENA ON


Seuran näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen toiminta-alueella



Ammattimaisesti toimivan jalkapalloseuran brändin vahvistaminen



Vetovoimaisen ja menestyneen seuran imagon vahvistaminen niin, että sekä pelaajat että alan
toimijat, kuten valmentajat, kannattajat, potentiaaliset kumppanit ja sponsorit, kokevat seuran
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi



Me-hengen luominen seurassa



Kannattajien ja jäsenten sitouttaminen



Seuran vastuullisen toiminnan, arvojen sekä yhteiskuntavastuullisten teemojen pitäminen
esillä
Tavoitteena viestinnän osalta tulisi olla ensin Espoon ja sitten Suomen paras jalkapalloseura.
Viestintä vaikuttaa vahvasti ihmisten mielikuviin seurasta.
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KÄYTÄNNÖN TOIMIA VIESTINNÄN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI


Viestinnässä tulee näkyä, että olemme ylpeitä omasta seurastamme.



Seurassa on paljon osaavia ihmisiä, joiden osaamista ja persoonaa tulisi tuoda nykyistä
enemmän esille. Nostetaan pelaajat ja tekijät nykyistä enemmän esille.



Seuratyö ja urheilu ovat tärkeässä osassa perheiden ja kannattajien elämässä. Teemme FC
Hongassa paljon hyviä asioita, mutta tuommeko tätä riittävästi esille? Taivoitteena toiminnasta
viestiminen nykyistä avoimemmin ja laajemmin.



Perustetaan kuvapankki, johon kerätään kuvia ennen kaikkea lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen
joukkueista sekä ry:n toimijoista. Esport Hongan joukkueiden puolella jo olemassa laadukasta
kuvamateriaalia Juhani Järvenpään taltioiman. Kuvataan myös kuvia, joissa on edustusjoukkueiden pelaajia ja ry:n pelaajia yhdessä. Tavoitteena seuraidentiteetin ja brändin vahvistaminen
ja junioreiden sitoutuminen edustusjoukkueiden kannattajiksi, esim. ry:n pelaajille ja heidän
perheilleen kohdennetut markkinointikuvat liittyen esim. edustusjoukkueiden peleihin.



Edellisen kohdan jatkona yhtenäisen some-ilmeen luominen Esport & ry:n kuvien tyyli ja
pohjat.



Seurayhteisön arvojen tuominen esille päivittäisessä toiminnassa, omilla nettisivuilla ja
viestinnän sisällössä nykyistä enemmän, jotta ne tulevat toimijoille sekä kannattajille hyvin
tietoon.



Esport Honka: lisää positiivista sisältöä kannattajille. Kannattajien kunnioittaminen ja
sitouttaminen.



FC Honka ry:n joukkueiden MyClub -kalentereihin lisätään edustusjoukkueiden kotiottelut
omina tapahtumina ja jokaisesta kotiottelusta välitetään kohdennettu mainos ry:n pelaajille.
Materiaali Esportilta? Esim. lyhyet some-videot, joissa pelaajat kutsuvat junioreita otteluihin.



Esportin puolella urheilun ammattilaisia eli pelaajia ja valmentajia voisi myös hyödyntää
viestinnän tekemisessä nykyistä enemmän. Monella olisi annettavaa ja ammattitaitoa tällekin
osa-alueelle.



FC Hongasta on moni pelaaja ponnistanut maailmalle. Tarinat toimivat niin muiden ihmisten
kiinnostuksen herättäjinä kuin omien junioreiden motivoijina. Myös omien nykyisten nuorten
pelaajien saavutuksista voimme viestiä nykyistä selkeämmin, mm. nuorten maajoukkuepelaajat.

TAHTOTILA 2024
Tavoitteena on lisätä organisaatioiden välistä keskustelua ja suunnitelmallisuutta viestinnän osalta sekä viestinnän sisältöä ja avoimuutta yleisesti. Molemmissa organisaatioissa on vankkaa ammattitaitoa ja paljon tietoa, joka tulisi saada nykyistä paremmin esille. On tärkeää osallistaa urheilutoimen henkilöstö viestintään ja saada koko organisaation ymmärrykseen se, että viestintä on
kaikkien yhteinen asia. Tämä vaatii ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen.
Organisaatioissa on nimetyt henkilöt, jotka vastaavat viestinnästä, mutta viestinnän sisällön osalta
valmentajilla ja Esportin puolella myös pelaajilla on paljon tärkeää tietoa ja osaamista. Nettisivuja
tulee kehittää niin, että ihmiset löytävät helposti tietoa seuran tavoitteista ja arvoista erityisesti
urheilutoimen osalta. Minkälaisen kuvan haluamme antaa FC Hongasta?
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Tavoitteena on, että vuonna 2023 kummassakin organisaatiossa on säännöllisesti toimiva viestinnän työryhmä ja työryhmät tapaavat säännöllisesti myös keskenään. Organisaatioilla on yhteinen viestinnän vuosikello, johon on kirjattu selkeästi vastuut ja ajankohdat. Viestintä on selkeästi
johdettua ja vuosikellon toteutumista ja mittareita seurataan.

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. Viestinnän johtaminen tietopohjaisesti: seurataan viestinnän onnistumista mittareiden avulla.
2. Viestinnän toteuttaminen suunnitelmallisesti ja yhteistyössä organisaatioiden välillä.
3. Viestinnän painopisteiden tarkentaminen ja selkeyttäminen organisaatioiden toimijoille.
4. Ammattimaisesti toimivan jalkapalloseuran brändin vahvistaminen viestinnän avulla.
MITTARIT
Mittareiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää viestintää parempiin tuloksiin. Mittarit tulee
linkittää viestinnän tavoitteisiin ja seuran strategiaan. Mittareiden avulla voidaan todeta, mikä
viestinnässä on toimivaa ja mikä ei ja mitä kannattaa edelleen kehittää.
Viestinnän mittareita:


Jäsenille ja some-seuraajille sekä alueen asukkaille suunnatut kyselyt.



Määrät: esim. some-kanavien seuraajat, julkaisujen tykkäykset, reaktiot, jaot, kommentit,
nettisivujen kävijämäärät, uutiskirjeen lukijamäärät, negatiivisten kommenttien määrä.



Medianäkyvyys: Kuinka monta kertaa seura näkynyt mediassa? Kuinka suuri osa näkyvyydestä
on positiivista tai negatiivista?



Nettosuositteluaste: kartoitetaan, miten todennäköisesti henkilö suosittelisi brändiä muille.



Vuosikellon ja tavoitteiden seuraaminen: kuinka hyvin tavoitteet ja aikataulut ovat
toteutuneet?

VIESTINNÄN TO DO 2020-2021
1. FC Honka ry:n ja Esport Hongan yhteinen viestinnän vuosikello,
johon kummankin organisaation oma viestintäkalenteri pohjautuu.
2. Viestinnän työryhmien perustaminen FC Honka ry:lle ja Esport
Hongalle. Säännölliset tapaamiset kummankin organisaation sisällä
sekä yhteiset säännölliset palaverit FC Honka ry:n ja Esport Hongan
viestintäryhmien kesken.
3. Mittareiden valinta, käyttöönotto ja seuranta.
4. Viestinnän resurssien varmistaminen.
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11. Toimintatavat
Johtaminen, yhteistyö ja arvojen vaikuttavuus
ALUKSI
Johtamisen tarkoituksena seuraympäristössä on ohjata henkilöstö/vapaaehtoiset toimimaan haluttuun suuntaan. Siinä yhdistyvät vastuu sekä ihmisistä että arjen asioista.
Sujuvat työprosessit selkiyttävät johtamista, ne luovat ennakoitavuutta ja järjestelmällisyyttä koko
organisaatioon. Ne auttavat myös ymmärtämään toiminnan kokonaisuuden ja oman työn merkityksen sen toimivuudelle. Nämä ovat asioita, joihin urheiluseuroissa on alettu kiinnittämään huomiota vasta viime vuosina.
Esimiestyö määritetään vastuiden, tehtävien ja roolien kautta. Näiden selkeä määrittäminen kohdentaa johtamista seurojen
kannalta tärkeisiin asioihin. Suunnitelmallisesti toimivalla urheiluseuralla jää aina
enemmän tunteja työn tehokkaaseen tekemiseen ja kuluu vähemmän aikaa sähläämiseen ja virheiden korjaamiseen. Tästä
syystä ammattimainen toiminta urheiluseurassa tulisikin ymmärtää sekä strategisena painopisteenä että arvona itsessään.
Koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa on seuroissa punnittu niin arvot,
johtajuus kuin viestintäkin. Johtamisen
näkökulmasta moni organisaatio on ollut
aivan uuden tilanteen edessä puhuessaan
yt-neuvotteluista tai lomautuksista sillä ihmiset eivät välttämättä edes ymmärrä, mitä eri termeillä tarkoitetaan. Ihmiset luottavat, jos ymmärtävät. Jos eivät ymmärrä, he
pelkäävät, että jotain vielä pahempaa salataan. Hyvin johdetulla kommunikaatiolla
on näissäkin tilanteissa mahdollista osoittaa arvostusta, joka voi ratkaista sen, halutaanko tulevaisuutta vielä rakentaa yhdessä vai ei.
Johtajien ja esimiesten empatiataidoilla on suuri merkitys luottamuksellisten suhteiden saavuttamisessa työntekijöiden kanssa. Hyvät empatiataidot omaavat johtajat kykenevät kunnioittamaan,
tunnistamaan ja arvostamaan omia työntekijöitään. Tämä auttaa rakentamaan keskinäistä luottamusta sekä lisäämään sitä kautta tehokkuutta ja myös toiminnan laatua.
TAUSTOITUS
Ry:n puolella on toteutettu muiden uudistusten ohella nyt kolmatta kautta johtamisen uudistamista. Kun valta ja päätöksenteko olivat ennen merkittäviltä osin johtokunnan käsissä, on muu-
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toksessa pyritty siirtämään johtamisvastuuta, mukaan lukien päätöksenteko, seuran operatiiviselle henkilöstölle. Samalla johtokuntaa on ohjattu ymmärtämään oma vastuunsa ja roolinsa johtamisessa, joka eroaa päivittäistyöstä ja sen johtamisesta.
Päivittäisjohtamisen tukena toimivat 2020-2024 strategia, kausittain tehtävä toimintasuunnitelma
sekä muut toimintaa ohjaavat määrittelyt, kuten talousohjesääntö, matkustusohjesääntö ja vastuullisuusohjelma. Myös ensi kaudesta käyttöön otettavat, uudistetut säännöt antavat johtamiselle selkänojaa. Urheilutoimenjohtajan puuttuessa, urheiluun liittyvää päätöksentekoa ja johtamista
toteutetaan viime kaudella perustetun urheilutoimen johtoryhmän toimesta, jolloin varmistutaan,
että päätöksentekoa valmistellaan hyvin ja monipuolisesti.
Oy:n puolella johtaminen poikkeaa ry:n mallista siinä, että päätöksenteko on keskittynyt pääsääntöisesti omistajalle. Omistaja antaa mittavan taloudellisen panoksen oy:n alla toimivien joukkueiden toimintaan, joka antaa hänelle mahdollisuuden tehdä päätöksiä hyvinkin itsenäisesti ja/tai
osallistamatta. Esportin huippu-urheiluyksikön joukkueet toimivat tällä hetkellä hieman eri tavoin.
Yhteisen vision kirkastaminen voisi auttaa kokonaisuutta toimimaan yhtenäisemmin. Jaettu visio
myös oy:n ja ry:n kesken suuntaisi toimintaa entistä paremmin kohti yhteisiä tavoitteita.
TAHTOTILA 2024
Johtamisen tahtotila
Edellä mainitun taustoituksen perusteella, johtamisen tahtotila eroaa hieman ry:n ja oy:n välillä.
Tahtotilana kuitenkin on, että molemmissa organisaatioissa toiminta on avointa ja läpinäkyvää,
tavoitteet tehdään yhteisiksi ja tieto on kaikkien saatavilla. Työpaikalla toimitaan eettisesti oikein
ja niin, että johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi.
Ry:n puolella toimintaa johdetaan strategian mukaisesti ja tuloksia on jo näkyvissä. Tarvittaessa
strategiaa on hienosäädetty vastaamaan muuttuneita tilanteita (korona yms.). Oy:n puolella toimintaa on selkeytetty ja toimintatavat on dokumentoitu. Neljän joukkueen kokonaisuus toimii yhtenäisesti, toimintatavat on sovittu yhdessä ja niihin on sitouduttu.
Molemmissa organisaatioissa kaikille on selvää, miksi asioita tehdään, kenelle tehdään ja mitä halutaan. Myös strategiset painopisteet on määritelty, jotka ohjaavat päätöksentekoa, johtamista
sekä valintoja.
Yhteistyö yksiköiden välillä
2024 ry:n ja oy:n välillä on muodostettu yhteinen visio, joka kattaa koko pelaajapolun edustusjoukkueisiin (miehet & naiset) asti ja johon on sitouduttu. Yhteistyön tiivistäminen on mahdollista
yhteisellä urheilutoimen johtamisresurssilla, joka toimii molemmissa yksiköissä vastuunaan
urheilutoimen ja sen päivittäistyön toimintatapojen ja toiminnan laadun jatkuva kehitys.
Oy:lle muodostetut strategiset painopisteet eivät ole ristiriidassa ry:n linjausten kanssa, vaan ne
muodostavat kokonaisuuden pelaajapolun kaikkiin vaiheisiin kilpa- ja huippu-urheilun puolella.
Yhteistyö on tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista sekä tuloksia tuottavaa. Se edellyttää molemmilta organisaatioilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, myös haasteiden edessä.
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Arvojen vaikuttavuus
Tutkitusti parhaiten toimivia työyhteisöjä ovat ne, joita yhdistävät samat tavoitteet, arvomaailma
ja tapa tehdä asioita. Arvoja ei välttämättä tarvitse kirjoittaa auki, ne näkyvät päivittäisessä tekemisessä. 2023 molemmissa yksiköissä toiminnalle linjatut arvot on omaksuttu ja ne ohjaavat päivittäistä toimintaa. Organisaatioissa toimivilla on usko siihen, että yhteisöä ohjataan oikeamielisesti sekä avoimesti ja luottamus toimintaan on vahva. Vapaaehtoiset luottavat, jakavat yhteiset
arvot ja osallistuvat.
Työelämän arvomuutos on muuttanut johtajuutta ja vallankäyttöä myös urheiluseuroissa. Myös
Hongassa edetään jatkuvasti kohti avoimemman keskustelun aikakautta, jossa johtajilla on taitoa
ja halua perustella päätöksiään yhteisen päämäärän kirkastamiseksi, kuunnella yhteisöä ja tarjota
sille vaikutusmahdollisuuksia sekä osallistaa yksilöitä aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Me
ollaan Honka -mentaliteetti on vahva ja sen antama lupaus on voitu lunastaa koko seurayhteisössä.

STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. Ammattimainen toiminta ja hyvä johtaminen molemmissa organisaatioissa
 Henkilöstön tyytyväisyys (mittaukset, kehityskeskustelut)
 Henkilöstön vaihtuvuus, lähdön syyt (+/-)
 Työryhmien/johtoryhmien itsearvioinnit
 Vapaaehtoisten tyytyväisyys (vuosittaiset kyselyt)
 Jäsenistön tyytyväisyys (vuosittaiset kyselyt)
 Jäsenmäärän muutokset, seurassa lopettamisen syyt (+/-)
2. Yhteistyö & yksiköiden välisen toiminnan tuloksellisuus
 Yhteisten, kausikohtaisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen
seuraaminen
 Yhteisten kehityshankkeiden määrä/kausi
 Yhteiset kehityspalaverit, määrä/kausi
 Jollakin aikavälillä tulisi näkyä myös omien kasvattien määrän kasvulla
edustusjoukkueissa
3. Viestinnän avoimuus ja vaikuttavuus
 Onko tieto saatavilla henkilöstölle, pelaajille, jne. (kokemuksen mittaus kyselyllä)
 Arvojen mukainen toiminta (arviointi vuosittaisella kyselyllä)
 Sitoutumisen taso (arviointi vuosittaisella kyselyllä)
4. Me ollaan Honka -vision toteutuminen


Me ollaan Honka on arvojen ilmentymä, parhaimmillaan toimintaa ohjaava ajatus, jossa
yhteistyö ja organisaatioiden välinen pelaajakehitys ovat keskiössä, kannattajia (ml.
vapaaehtoiset) unohtamatta. Voiko ”Me ollaan Honka” olla yksiköiden yhteinen visio?



Mittareina toimisivat esim. edellä mainitut tyytyväisyys- /mielikuvakyselyt, muut
mittaukset sekä muutokset henkilöstön ja jäsenten määrissä.
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MITTARIT


Henkilöstön työhyvinvointimittaukset



Lähtöjen syiden seuranta (seurasta johtuvat, henkilökohtaiset, jne.)

 Pelaajamäärät ja omien kasvatusvuosien määrä edustusjoukkueen pelaajistossa

TO DO 2020-2021
1. Yhteinen suunta toiminnalle
 Oy:n & ry:n yhteisen vision kirkastaminen (= Me ollaan Honka).
 Oy:n strategisten painopisteiden linjaaminen, valintojen
jalkauttaminen ja toiminnan johtaminen valintojen kautta niin,
että tunnistettavissa kaikissa neljässä joukkueessa (prosessissa
mahdollista dokumentoida myös se, mistä lähdettiin -» tekee
näkyväksi kehityksen), omistajan sitouttaminen mukaan/
osallistaminen linjausten luomiseen, myös vaihtoehtoisten
suunnitelmien tekeminen, varautuminen myös kriiseihin sekä
äkillisiin muutoksiin (what if...).
2. Strategiaan pohjautuva viestintä/toiminta
 jotta painopisteet ja tavoitteet tulevat tutuiksi niin
henkilöstölle kuin pelaajillekin (ml. vanhemmat ry:n puolella).
 Me ollaan Honka -mentaliteetin omaksuminen/sitoutuminen,
tapahtuu osittain viestinnän, mutta ennen kaikkea toiminnan
(esimerkin) kautta,
 toiminnasta avoimesti kertominen uutisin, uutiskirjein ja
tiedon päivittämisellä verkkosivuille huomioidaan myös
koulutuksissa ja muissa kohtaamisissa (toimihenkilöt,
valmennusosaamisen kehittäminen, vanhempainillat, pelaajien
kehityskeskustelut)
 Viestinnän tone of voice on aina linjassa seuran
toimintatapojen kanssa (esim. ry:ssä luottamusta herättävä,
asiantunteva, kiihkoton, pröystäilemätön, muita kunnioittava ja
kieliopillisesti oikein).
3. Jaettu resurssi organisaatioiden yhteiskäyttöön
 Kartoitus organisaatioiden yhteisen urheilutoimenjohtajan
mahdollisuudesta, valmistelu ja rekrytointiprosessiin
käynnistäminen.
4. Sovitaan toimintamalli, jolla seura kartoittaa sisäisten ja
ulkoisten sidosryhmiensä odotukset ja huomioi ne
strategiassaan.
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AJANKOHTAISIA HAASTEITA | TO DO NYT
To Do 1

Urheilutoimenjohtajan rekrytointiprosessin startti
Helmikuun käynnistysjaksolla tunnistettiin vahvojen argumenttien kautta tarve koko
Honka-yhteisön urheilun johtamisen kehittämiseen, näkökulmana urheilun sisällön
laatu ja siihen liittyvä yhteistyö. Yhteisö tarvitsee UTJ:n, joka ymmärtää jalkapallourheilun kehittämisen keskeiset prosessit ja pystyy rakentamaan niitä toteuttavan
“honkalaisen” toimintamallin. Hän hallitsee strategisen “ison kuvan”, mutta pystyy
ammatilliseen sparraukseen myös sisällöistä. UTJ tuo vahvan lisäarvon niin edustusjoukkueen kuin koko pelaajapolun kehittämistyöhön yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.
Onnistunut ratkaisu vahvistaa Honka-yhteisön urheilullista, yhteistoiminnallista ja
viestinnällistä kilpailukykyä merkittävästi.
Askel 1:
Urheilutoimen johtoryhmä vastaa UTJ:n tehtävänkuvan perusmäärittelystä. Kaikkia
yksityiskohtia ei tarvitse lyödä lukkoon, mutta peruspohdinta Hongan kehitysvaihetta
tukevasta tehtävästä ja roolista tarvitaan.
Askel 2:
Ryhmä tekee ehdotuksen aikataulusta, rekrytointitavasta ja resurssiraamista ry:n ja
oy:n johdolle.
Askel 3:
Rekrytointi ja sen viestintä.

To Do 2

Urheilun johtoryhmän laajennus
Urheilun johtoryhmä on Petri H johdolla lähtenyt ry:n puolella hyvin liikkeelle. Nyt on
hyvä laajentaa kokoonpanoa ja näköalaa koko yhteisön urheilusisällön kehittämisratkaisuihin (utj, muut mahdolliset yhteispalkkaukset, yhteisössä olevan osaamisen
käytön tehostaminen, kumppanuusverkostot, tukitoimien yhteinen kehittäminen yms.)
Askel 1:
Lähtisikö ryhmän tehtävän määrittely ja jatkon askelmerkkien hahmottaminen
ry:n toiminnanjohtajan ja oy:n Hexi Artevan yhteispelillä?

To Do 3

Olosuhteiden pullonkaulojen lähiajan ratkaisut
Jo lyhytkin keskustelu ryhmässä tuotti useita järkeviltä tuntuneita ehdotuksia
nykyisten pullonkaulojen ratkaisuun. Jatketaan…
Askel 1:
Akselilla Jere-Niko-Riku-Leena listaus toimenpiteistä, jotka tehtävissä jo
kesän/seuraavan talvikauden osalta.

To Do 4

Viestinnän “Akilleen kantapää” hoitoon
Haaste koskee erityisesti Oy:tä ja ulkoisen viestinnän yhteispeliä. Ry:n sisäisessä
viestinnässä moni asia toimii erinomaisesti. Vaatii vielä ehkä yhden pohdintakierroksen lisää siinä vaiheessa kun Oy:n avainhenkilöiden aikataulut sallivat.
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12. Seurayhteisön talouden vahvistaminen
TAUSTAA JA TAHTOTILAA 2024
Tämän hetken tilanne yhteisen myynnin, markkinoinnin tai yhteisten jaettujen resurssien suhteen
on heikko. Ry:llä ja oy:llä ei käytännössä ole myynnillisesti tai markkinoillisesti mitään synergiaa.
Yhteisön suuruuttaa tai laajuutta ei hyödynnetä.
Tahtotilan tulisi mielestäni olla sen suuntainen, että haettaisiin selkeää kilpailuetua ja synergiaa
yhteisön suuruudesta sekä myynnin että markkinoinnin saralle. Olisi tärkeää, että meillä olisi
yhteinen myynti- ja markkinointitiimi, joka kehittäisi sekä junioripuolen että huippuurheiluvaiheen myyntiä ja markkinointia.
Yhteisten henkilöstöresurssien osalta meillä on kaksi jaettua resurssia. Toinen heistä
on talenttivalmentaja ja toinen naisten liigajoukkueen valmennustiimissä oleva valmentaja. Henkilöstöresurssien puolelta
näkisin, että yhteisiä jaettuja henkilöstöresursseja voisi olla tietyissä toimenkuvissa. Yhteinen urheilutoimenjohtaja sekä urheilutoimen koordinaattori voisivat olla niitä resursseja mitkä olisivat hyvinkin jaettavissa.
Lasten leiri-, iltapäivätoiminnan sekä aikuisten ja vanhusten muiden harrastetoimintojen kehittäminen yhteistyössä. Yhteisöllä olisi huikea mahdollisuus kasvattaa
erilaisia aikuisten/vanhusten harrastetoimintoja sekä lasten iltapäiväkerho- ja leiritoimintaa yhdessä. Esportin tilat ja ry:n kanavat harrastajiin tarjoaisivat yhdessä loistavat mahdollisuudet tehdä taloudellisesti tuottavaa toimintaa yhdessä. Kysyntä lasten, aikuisten sekä
vanhusten ohjatulle liikuttamiselle tulee tulevaisuudessa kasvamaan.
Yhteisten resurssien sekä myynti- ja markkinointityön yhdistämisellä pystyisimme kummatkin
karsimaan päällekkäistä työtä ja sitä kautta hakea myös taloudellisessa mielessä järkevyyttä
kummankin toimintaan. Eri kohderyhmille suunnattujen harrastustoimintojen avulla saisimme
taloudellisia tulovirtoja sekä ry:n että Esport Hongan toiminnan tukemiseen.
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STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2020-2024
1. FC Honka ry:n ja Esport oy:n yhteistyön laajentaminen kilpailupuolelta myös hallinnon
puolelle.
 Yhteisen myynti- ja markkinointitiimin rakentaminen.
2. Selkeä suunnitelma yhteisten koko seurayhteisöä palvelevien henkilöstöresurssien suhteen
3. FC Honka ry - yhteisten lasten leiri- ja iltapäivätoimintojen kehittäminen ja
aikuisten/vanhusten toimintojen aloittaminen
MITTARIT
 Osittain yhteisen myynti- ja markkinointisuunnitelman rakentaminen.
 Yhteisten henkilöstöresurssien määrä ja niistä saatava taloudellinen hyöty.


Perustetut harraste- tai iltapäiväkerhoryhmät.

TO DO 2020-2021
1. Avoimempi ja synergioita hakevan vuorovaikutuksen aloitus myös
hallinnon toimien osalta oy:n ja ry:n välille.
 Tehdään selkeä suunnitelma yhteisten jaettujen
henkilöstöresurssien suhteen ja hakea kummankin toimintaan
sitä kautta taloudellista järkevyyttä päällekkäisyyksien
poistamiseksi.
2. Keskusteluyhteyden avaaminen ja selkeän suunnitelman laatiminen harrastetoimintojen, iltapäiväkerhotoimintojen, kesä- ja
muiden lasten lomaleirien suhteen.
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