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Sukupolvien unelma 



Strategian toteuttamisen nostot vuonna 2022:

TOP 3 
strategiaprojektit

1. Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä

2. Kasvatamme joukkuetoiminnan pelaajamääriä sekä seuravetoista harrastustoimintaa

3. Kehitämme Palloliiton kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön 





2022 –

Turnausten vuosi





WEURO 2022



10.8.2022





MM-kisojen tulevaisuus? 
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VUOSI 2021

• Koronan ja rajoitusten runtelema vuosi

• Seuroille varmasti vaikea vuosi

• Koronasta huolimatta EURO 2020 toi 

liitolle suunnitellun mukaisesti hyvän 

taloudellisen tuloksen, jolla voimme 

edistää strategiaa 2021-2024

• Tytäryhtiö Fanimo Oy kasvoi EURO 

2020:n myötä merkittävästi (LV 2,75 M€) 

ja osaltaan tukee suomalaista 

jalkapalloa

• Lisää mittareista tiedolla johtamisen 

osiossa



Strategiaprojekteihin ja seuratukiin 
investoidaan vuonna 2022 noin 3 M€

STRATEGIAPANOKSET





Ylen katsojaluvut – futsal 
tavoitti suuren 
urheiluyleisön!
• ITA = tavoittavuus 568k, keskiarvo 

120k, Areena 141k

• KAZ = tavoittavuus 634k, keskiarvo 
170k, Areena 131k

• SLO = tavoittavuus 604k, keskiarvo 
190k, Areena 190k

• POR = tavoittavuus 668k, keskiarvo 
278k, Areena 233k

Huuhkajien ja Helmareiden tapaan, 
myös Futsalmaajoukkueille luotiin uusi 
oma visuaalinen ilme.

Futsal-Liiga vahvasti esillä eri sisällöissä.

Digitaalisen uutismedian osumat ja 
tavoittavuus viim. 90 päivän aikana =

261 mainintaa & potentiaalinen 
tavoittavuus 194 miljoonaa. 

Joukkueenjulkaisuvideo

64 100 katselukertaa + 
YLEn suora lähetys

Futsalmaajoukkueen tarina 
–video

66 746 katselukertaa + 
YLEn suora lähetys 

Futsalmaajoukkueen 
fanituotteet→ uusi 

kategoria Maajoukkueen 
verkkokaupassa



Suunnanmuutos kohti lapsilähtöisempää toimintaa, pelikeskeistä valmennusta ja 

täysillä tekemisen kulttuuria. 

PSYKOSOSIAALINEN VALMENTAJUUS

Painopisteen vaihto psyykkisiin ja 

sosiaalisiin lasten valmentamisen 
ydintaitoihin palautteenantotaito, 

kohtaamistaito, 
ryhmänhallintataito, 

esiintymistaito,

organisointi- ja 
suunnittelutaidot

LAPSEN INNOSTAMISTA 

EDISTÄVÄT TAIDOT

Pelille heittäytyvät lapset!
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Startti tänään!



Seurojen Kokous 23.4.

Ilmoitus 
seurojen 

kokouksesta

Hallituksen 
kokous

- Vaalialueiden 
toteaminen

- Seurojen äänimäärien 
vahvistaminen

- Menettelytavasta 
päättäminen

Kokouskutsun ja 
esityslistan 

julkistaminen

- Seurojen 
nimeämien 
edustajien 
takaraja

- Seuraparlament-
tiehdokkaiden
ilmoittamisen 
takaraja*)

Hallituksen 
kokous

- Äänioikeuden 
omaavien 
seurojen 
vahvistaminen

- Esitys ehdolle-
panotoimik:sta

Seurojen 
kokous 

Helsingissä 

6 kk ennen 
kokousta

8.2.2022
2 kk ennen 

kokousta

30 päivää 
ennen 

kokousta

(14.3.)
11.4.

23.4.2022



Optimaalista Palloliittoa 
rakentamassa



Seurojen ja Palloliiton roolit

Seurojen tärkeimmät roolit Esimerkkejä Palloliiton palveluista

Laadukas arki seuraympäristössä 99,9 % ajasta H&H-toiminta, talenttivalm.tuki, alue- ja maajouk.Pelaajakehitys

Alempien tasojen koulutukset, arjen kehittäminen Ylempien tasojen ja täydennyskoulutuksetValmentajakoulutus

Turnausten järjestäminen Sarjojen järjestäminen, säännöt ja kurinpitoKilpailutoiminta

Uusien pelaajien mukaanotto, nykyisten pitäminen Konseptit, kampanjatPelaajien rekrytointi

Rekrytointi, koulutus ja tuki arjessa Jojo-, huoltaja-, ym. koulutukset, kampanjatToimijoiden rekrytointi

Rakennuttaminen, ylläpito, kehittäminen HatTrick- ja asiantuntijatukiOlosuhteet

Yhteispeli alueen kunnan ym. sidosryhmien kanssa Alueellinen tuki, kansallinen ja kv. vaikuttaminenVaikuttaminen

Seurojen oman toiminnan M&M Maajoukkueiden ja cupien M&MMyynti ja markkinointi

Viestintä seuran sisällä ja omalla alueella Jalkapalloperheen yhteinen viestintä, koulutuksetViestintä

Seura-arjen johtaminen Laatujärjestelmä, foorumit, koulutuksetToiminnan johtaminen

Työkalujen hankkiminen ja hyödyntäminen Päätyökalujen kehittäminen (mm. Taso, Pelipaikka)IT ja digitalisaatio

Toiminnassa syntyvän tiedon hyödyntäminen Jalkapalloperheen tiedolla johtamisen edistäminenTiedon tuottaminen

Pelinohjaajarekrytointi ja -koulutukset Erotuomarikoulutukset ja -asetteluErotuomaritoiminta



Åland

Naisten jalkapallo

Futsal

Eteläinen alue

Läntinen alue

Itäinen alue

Pohjoinen alue

Pääsihteeri

Urheilutoiminta

Maajoukkuetoiminta

Valmentaja- ja 

kouluttajakoulutus

Talenttivalmennustoi

minta

Aluejoukkuetoiminta 

ja 

Huuhkaja- & Helmari -

polku

Pelianalyysit

Seurapalvelut

Jäsenpalvelut

Laatujärjestelmä

Osaamisen 

kehittäminen

Olosuhdekehitys

Seuradialogi

E-jalkapallo

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnan 

perusprosessit 

(Sarja- ja pelitoiminnan 
organisointi, säännöt, 

kurinpito, jne)

Erotuomaritoiminnan 

perusprosessit

Tulospalvelu, Taso

Myynti, 

markkinointi ja 

tapahtumat

Alueellinen 

palvelu-

tuotanto

Kehitys ja 

koordinointi

Talous

IT

Kehitys

Seuralisenssit

Viestintä

HR

Tuki-

toiminnot
Johdon tuki

Organisaatio 2020-

Suomen Palloliitto



PALLOLIITON 
ORGANISAATIOUUDISTUKSEN ARVIOINTIA



Seurojen Palloliiton ensimmäiset 
vuodet

• Organisaatiouudistuksen mukainen Palloliitto aloittanut 1.1.2020

• Hallintomallin ja toimintamallin toimivuutta arvioidaan jatkuvasti
• Väliraportti Seurojen Kokoukselle 2022

• Parempi näkymä ja kokemus Seurojen Kokouksessa 2024 

• Optimaalisen Palloliiton koon haku jatkuu
• Maajoukkue- ja kilpailutoiminnan lisäksi liitolle kannattaa alistaa 

tehtäväksi asiat, jotka seurojen on tehokkaampi tehdä yhdessä kuin yksin 

• ”Hallinnosta kentälle” vs. Hyvän hallinnon kasvavat vaatimukset



• Hallintomallin osalta pohdinnassa mm.
• Seuraparlamentin kauden pituus

• Alueparlamentin toiminta ja rooli

• Helmikuussa toteutetaan seurakysely
• Vuosien 2020-2021 aikana saatu palaute ja kokemukset seuroilta

• Kysely lähetetään seurojen puheenjohtajille

• Tulokset ja johtopäätökset käydään läpi Seurojen Kokouksessa 23.4.2022

Seurojen Palloliiton ensimmäiset 
vuodet



Menti
Seurojen 

Palloliitosta



Yhteenveto 
kokouksen 
lopulla


