
Seuran strategia pelaajamäärän 
kasvattamisen perustana



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jalkapallo on Pohjanmaalla ykköslaji

Pelaajalisenssit 1000 asukasta kohden
Pohjanmaa 40
Ahvenanmaa 34
Uusimaa 31
Keski-Pohjanmaa 28
Varsinais-Suomi 27

Pirkanmaa 26
Satakunta 25

Keski-Suomi 22
Etelä-Pohjanmaa 20

Kanta-Häme 19

Lappi 19
Pohjois-Pohjanmaa 19

Pohjois-Savo 18
Etelä-Karjala 18

Kymenlaakso 17
Päijät-Häme 15

Etelä-Savo 13
Pohjois-Karjala 12
Kainuu 11



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jalkapallo on Pohjanmaalla ykköslaji

Naiset ja tytöt pelaavat
Naisten osuus kaikista lisensseistä
Pohjanmaa 35 %

Keski-Pohjanmaa 33 %
Lappi 32 %
Pohjois-Pohjanmaa 31 %

Pohjois-Savo 28 %
Keski-Suomi 28 %

Ahvenanmaa 27 %
Satakunta 27 %
Pirkanmaa 26 %
Pohjois-Karjala 26 %
Uusimaa 25 %

Varsinais-Suomi 25 %
Etelä-Pohjanmaa 24 %

Etelä-Karjala 24 %
Etelä-Savo 23 %
Kanta-Häme 23 %
Päijät-Häme 23 %
Kymenlaakso 22 %

Kainuu 20 %



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jalkapallo on Pohjanmaalla ykköslaji

Naiset ja tytöt pelaavat

Monta lähiseuraa
Mustasaari (19,500 asukasta) – 4 junioriseuraa
Vaasa (67,600 asukasta) - 6 junioriseuraa



Esittely

• Perustettu 1986

• 309 pelaajaa – C-alueen 11. suurin seura

• 15 joukkuetta

• Painopistealueena 5-13-vuotiaat

• 11v11-ikäluokissa YJ-joukkueet yhteistyöseurojen kanssa

• Miesten joukkue Nelosessa & Naisten joukkue Kolmosessa

• 45 % tyttöjä/naisia (Suomen keskiarvo 26,4 %)

• Seura toimii 100-prosenttisesti vapaaehtoisvoimin
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Strategiaprojekti 2021-2025

• Corona-tauko maaliskuussa 2020 teki kalentereihin tilaa.

• Aloitimme perusteellisella keskustelulla seuran arvoista.

• Visio, toiminta-ajatus ja strategian pääteemat linjassa seuran
arvomaailman kanssa.

• Valmiista strategiasta viestimme edelleen valmentaja- ja 
jojokokouksissa, vanhempainkokouksissa ja Futisstartti-
tapahtumissa.

• Laatujärjestelmä toteutuksen tukena



Yhteinen pelaajapolku –
kaikilla tasoilla

Yhteinen valmennuslinja

Lisäharjoittelu & aamuharjoitukset

Valmentajakoulutukset

Yhteisiä jalkapallotapahtumia



Viestintä

• Vaikka seura kehittyisi nopeasti, imago muuttuu hitaammin.

• On erittäin tärkeää, varsinkin pienelle seuralle, itse kertoa oman
tarinansa ja lisätä seuran tunnettuutta.
• Paikallislehdet

• SoMe-kanavien käyttö resurssienne rajoissa

• On helppoa ja edullista tavoittaa uutta yleisöä maksullisella SoMe-
näkyvyydellä.

• Panostakaa hyviin kuviin!



Selkeä konsepti uusille joukkueille

• Kaksi ikäluokkaa yhdessä (5-6 vuotiaat) – pojille ja tytöille eri
ryhmät.

• Harjoituksissa käytettävä malli
1. Pallottelu vanhempien kanssa.

2. Futisleikki

3. Pienpelit

• Isä/äitivalmentajille tukea
• Seuran edustaja mukana kauden alussa ja myöhemmin käymme

harjoituksissa säännöllisin väliajoin

• Valmiit, hyväksi todetut harjoitteet seuran U7-vihkossa

• Vanhemman ikäluokan valmentajat vastuussa, nuorempien valmentajat
mukana oppimassa.



Parhaat vinkit strategiatyöhön

• Tee se!

• Varaa riittävästi aikaa arvokeskusteluun!

• Pyydä apua jos teillä ei ole kokemusta strategiatyöstä!

• Hae esimerkkejä muilta, mutta älä kopioi!

• Priorisoi!

• Jalkauta strategia. Toista 10x enemmän kuin luulet tarpeelliseksi!

• Seuraa ja tee tarvittavat korjausliikkeet!



Yhteenveto

• Selkeällä strategialla ja arvomaailmalla meistä on vanhempien
silmissä tullut paljon vetovoimaisempi seura.
• Arvokysymykset ja viihtyvyys.

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä.

• Dokumentoidut toimintatavat.

• Laadun kehittäminen kentällä ja sen ulkopuolella.

• Suomalaisen jalkapallon tulevaisuus on myös pienten seurojen
vastuulla!



www.ijbk.fi

@iskmojungsundbollklubb


