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Jukka Kastelvuo

Rantalainen

Seurojen ääni-seminaari 1.-2.4.2022 Tampere

FUTSALMADMAX.COM

FUTSAL MAD MAX
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FUTSAL MAD MAX
✓ Perustettu 2001
✓ Kotipaikka Valkeakoski
✓ Futsal-Liigaa kaudella 2021 - 2022
✓ Suomen mestari 2006

Rantalainen

✓ Final Four sija 2, 2019

FUTSALMADMAX.COM

✓ Futsal Cup –mestari 2008
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✓ Eikä auta unohtaa naisten joukkuetta, mikä
taisteli tämän kauden lopussa Naisten Futsal
Liiga paikasta.

Rantalainen

✓ Futsalhenkiseen yhteisöömme kuuluu noin 250
jäsentä ja lukuisa joukko seuran toimintaa
lähellä olevia ihmisiä ja yrityksiä.
Edustusjoukkue tarjoaa koskilaisille
palloiluihmisille elämyksiä hienon lajin parissa
Futsal-Liigassa ja juniorijoukkueet ikäluokissa
2005-2014 kasvattavat uusia futsalkykyjä
tulevaisuuden kilpakentille.

FUTSALMADMAX.COM

FUTSAL MAD MAX SEURANA
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JUNIORITOIMINNAN KASVU 2020 - 2022
✓ Junioritoiminnan harrastajamäärän kasvu vuonna 2020 noin 35 pelaajaa. Uusina
joukkueina tulivat pojat P08 ja pojat P11.

Rantalainen

✓ Vuonna 2022 alussa aloitti tyttöfutsal toimintansa, tarkoituksena on tarjota
koulukerhojen kautta tulleen kysyntään matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuus
tytöille futsalin parissa. Tyttöjä tällä hetkellä toiminnassa noin 15.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Vuonna 2021 joukkueina junioritoimintaan tuli P17, P13, P14 ja P09 kasvatti
pelaajamäärää. Harrastajamäärä kasvoi noin 50 pelaajalla + 10 taustalla. Määrään
vaikutti, että osa P17 pelaajista ovat P07 pelaajia.
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YHTEISTYÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN
KANSSA

Rantalainen

✓ Syksyllä 2021 yhteistyötä koulutoimen kanssa tiivistettiin hyvän palautteen kautta.
Kerhojen määrä oli 5kpl / viikko ja kävijämäärä kerhoissa on noin 76 koululaista.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Vuonna 2020 Futsal Mad Max aloitti yhteistyön Valkeakosken kaupungin koulutoimen
kanssa. Seuramme tarjoaa kouluille futsal kerhoja koulupäivien jälkeen. Vuonna 2020
kerhoja oli 4kpl / viikko
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P14 KOMMENTIT

✓ Tässä ikäluokassa monelle pelaajalle futsal on vielä yksi harrastus muiden
joukossa, mutta näyttäisi vahvasti siltä että sille on kysyntää.

Rantalainen

✓ Ilman mitään isompaa markkinointia futsalia lähti harrastamaan noin 15 pelaajaa
jalkapalloharjoitusten lisäksi. Tietoisesti lähettiin liikkeelle varovasti niukalla
markkinoinnilla, koska ”vaarana” olisi ollut että ryhmä salissa kasvaa liian isoksi jolloin
harjoittelu ei olisi enää ollut niin laadukasta ja valmentajia olisi tarvittu useita. Varmasti
pienellä markkinoinnilla saataisiin lisättyä harrastajamäärää. Tässä ikäluokassa
jalkapallon puolella harjoittelee aktiivisesti noin 45 lasta Valkeakoskella.

FUTSALMADMAX.COM

✓ 2014-syntyneet eli tänä talvena 7-8 vuotiaat pojat aloittivat tutustumisen futsaliin Mad
Maxissa viime syksynä heti jalkapallokauden päätyttyä.
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P14 KOMMENTIT

Rantalainen

✓ Tarkoitus tällä ensimmäisellä kaudella opettaa pelaajille futsalin perustaitoja aina pallon
käsittelystä joukkuepelaamiseen. Virallisia pelejä ei vielä pelata, mutta harjoituspelejä
on tarkoitus järjestää talven aikana.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Moni näistä nykyisistä 7-8 vuotiaista futsalin pelaajista on aloittanut Valkeakoskella
palloon tutustumisen ja harjoittelun jo 2-3 vuoden ikäisenä perhefutiksen parissa ja
saanut sieltä kipinän harjoitteluun. Perhefutis perustettiin Valkeakoskelle vuonna 2015.
Parhaimmillaan perhefutiksessa on tällä hetkellä 3-5 vuotiaita pelaajia yli 30. Näin ollen
perhefutis tarjoaa Valkeakoskella lapsille myös ensikosketuksen futsaliin salissa
tehtävien monipuolisten harjoitusten sekä palloon tutustumisen kautta.
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P13 KOMMENTIT
✓ Maajoukkueen menestyminen ja sen somettaminen (markkinoiminen) on perinteisesti
pitkässä juoksussa ja nykyisellään myös nopeassa tahdissa, tuonut käsittääkseni uusia
junnuja eri lajeihin. Oman seuran maajoukkuepelurit aina kiinnostavia ja pitää olla esillä
paljon eri medioissa. (Emme voi vaikuttaa tähän paikallistasolla tietenkään, mutta tällä
on merkitystä).

✓ Mediassa näkyvyys tärkeää, Ruutu+ sopimus on erittäin hyvä asia lajin
tunnettavuudelle. Mitä enemmän laji on tapetilla positiivisesti, sen parempi.
✓ Harrastekerhot kouluilla hyvä idea. Voi poikia uusia innostuneita pelaajia pitkässä
juoksussa.

Rantalainen

✓ Futsal ns. kakkoslaji junnuilla, futis ykkönen. Pelurit tulevat mukaan futiksen kautta,
eivät pelkästään suoraan vain futsalia pelaamaan. Jalkapallo on isompi juttu.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Edustus joukkueen menestys vaikuttaa myös lajin näkyvyyteen ja haluun lähteä
mukaan futsalin pariin.
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P13 KOMMENTIT

Rantalainen

✓ Se, kuinka me toimijat toimitaan ja "sitoutetaan" junnut mukaan omalla innollamme ja
esimerkillä. Meidän seura, meidän yhteinen juttu, jonka pariin on todella kiva tulla joka
kerta mukaan. Pitäisi näkyä se iloisuus ja yhteenkuuluvuus läpi koko seuran
nuorimmista edustukseen.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Lisää osaavia toimijoita (valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat) mukaan eli
koulutusta tarvitaan. Ja muitakin talkoolaisia aina tarvitaan tekemään sitä näkymätöntä
raatamista taustalle. Vanhemmat mukaan toimintaan. Kynnys lähteä mukaan on
korkea, kun lajituntemus varmasti isolla joukolla 0.
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P09 PELAAJIEN LISÄYS
✓ Kaudelle 2021 joukkueeseen otettiin lisää pelaajia 8kpl

✓ Toinen syy oli se, että kiinnostusta futsalin harrastamiseen oli niin paljon, että päätettiin
antaa mahdollisimman monelle mahdollisuus. Toki se on aina vähän pois menestyksestä
mutta ei nämä pelit vielä niin tärkeitä ole. Kun katsoo vähän pidemmälle niin oli ihan
hyvä ratkaisu. Osa saattaa kuitenkin jossakin vaiheessa keskittyä futiksen tai johonkin
muuhun lajiin niin on edes jonkun verran poikia jatkossakin futsalissa.

Rantalainen

✓ Ensimmäinen ja suurin syy pelaajamäärän kasvattamiseen oli hieman fyysisen kuorman
keventäminen pojilta kun jalkapallo tapahtumia on niin paljon talvella. Näin heidän ei
tarvitse joka viikonloppu olla jossain pelaamassa ympäri vuoden. Näin valmennus
pystyy vähän rytmittämään poikien pelaamista paremmin vähän myös vastustajien
mukaan, että on kaikille sopivia vastuksia kehittyä.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Joukkueessa oli aiemmin 12 pelaaja, lisäyksen myötä pelaajien määrä kasvoi 19
pelaajan yhden lopettaneen osalta.
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KERHOTOIMINNAN KOMMENTTEJA
✓ Ehdottomasti hyvä juttu, että futsalkerhoja järjestetään koulun oppilaille iltapäivisin
koulupäivän jälkeen.

✓ Mieleeni on jäänyt kommentti… ”täällä on aina niin kivaa, kun vaan pelataan eikä
reenata!”

Rantalainen

✓ Pääosin puitteet Suomessa kunnossa futsalin pelaamiseen kouluissa ja erityisesti
talvella loistava peli, kun jalkapalloa ei ulkona ole mieleistä pelata.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Laji tulee ainakin tutuksi lapsille ja nuorille, en tiedä kuinka paljon sitä pelataan
liikuntatunneilla nykyään.
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TYTTÖFUTSAL
✓ Valkeakosken kaupungin kanssa yhteistyössä pidetyn kerhotoiminnan osalta kerhoissa
on ollut kasvavassa määrin tyttöjä mukana. Kasvua on tapahtunut kahden vuoden
aikana hyvin, vuonna 2021 osallistujista tyttöjä oli noin 12%.

Rantalainen

✓ Tyttöfutsalin alkua ja kasvua seurataan kevään 2022 ajan ja sen jälkeen tehdään
syksylle 2022 tarvittavat toimenpiteet tyttöjen futsalin harrastajamäärän
kasvattamiseksi. Haasteita tuo salivuorojen ja taustahenkilöiden saatavuus.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Seura päätti vastata kysyntään ja aloitti 16.1.2022 alkaen tyttöfutsalin, tyttöfutsal on
tarkoitettu 1 luokkalaisista ylöspäin.

13

TULEVAISUUDEN ASKELEITA
✓ Tyttöfutsalin laajentaminen ja saada rakennettua ikäluokkia liiton sarjoihin pelaamaan
seuraavan kahden vuoden aikana.
✓ Naisten joukkueen nostaminen liigaan.
✓ Uusien ikäluokkien saaminen toimintaan mukaan, huomioiden salitilanteet.

✓ Seuran valmentajien kouluttaminen.
✓ Yhteistyön syventäminen kerhotoiminnan osalta Valkeakosken kaupungin kanssa.

Rantalainen

✓ Seuralle palloliiton laatujärjestelmä, työ alkanut 1/2022. Tasojen aikataulutukset vielä
kesken.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Junioritoiminnan pelaajapolun luominen.
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TULEVAISUUDEN ASKELEITA
✓ Valkeakosken koulutoimen kanssa on aloitettu ajatustyö talveksi 2022-2023 järjestää
koulujen väliset futsal miniturnaukset, sarjoina alustavasti ala- ja yläkoululaiset.

Rantalainen

✓ Yksi keino lisätä futsalin kiinnostusta ja harrastajamäärää näin nuorilla olisi järjestää
Mad Maxien pelitapahtumiin välillä jotain pientä ohjelmaa lapsille (kun korona
helpottaa). Sitä kautta lasten ja nuorten kiinnostus seuraa ja lajia kohtaan myös
lisääntyisi. Positiivista palautetta olen myös kuullut kouluilla järjestettävistä futsal
kerhoista, joissa useat tämänkin ikäluokan pelaajat ovat tykänneet käydä.

FUTSALMADMAX.COM

✓ Yhteistyössä Valkeakosken voimistelijoiden kanssa on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022
perhefutsal / perhevoimistelu, jossa tuotaisiin kumpiakin lajeja esille.
Kohderyhmänä alle kouluikäiset lapset ja heidän perheet.

