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Etelä-Karjalan juniorijalkapalloseurojen 

yhteistyö vuodesta 2020: Taustaa 

• Seurojen Palloliitto 
– voimavara on elinvoimaiset, verkostuvat seurat. 

(https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/strategia_2020-
24.pdf, strateginen valinta 2, sivu 37)

• Palloliiton uusi aluejako 
– Uusi aluejako 12 piiristä 5 alueiseen pahensi tilannetta: 

Etelä-Karjala Itäiseen, Kymenlaakso eteläiseen.
Lappeenrannassa oli ennen piiritoimisto

• Oma junioritoiminta loppunut tai henkitoreissaan muutamalla 
paikkakunnalla - Korona pahensi tilannetta

-> Ratkaisu: Organisoitu alueellinen yhteistyö 
• Kaikki 12 junioriseuraa mukana Parikkalasta Luumäelle.
• PEPO Lappeenranta toimii koordinaatioseurana.

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/strategia_2020-24.pdf


MITÄ TAVOITELLAAN ?
• Pelaajapolku kaikille alaikäisille Etelä-Karjalassa kaikilla tasoilla 

sukupuoleen katsomatta.
• Pelaajamäärän kasvattaminen koko Etelä-Karjalassa
• Annetaan koko alueella kaikille tasavertaiset kehitysmahdollisuudet
• Kaivetaan kaikki potentiaaliset lahjakkuudet esille 

• Rahoitusta ja muita resursseja yhteistyölle

TOIMIALUEET 
(tummenetuista laajaa yhteistyötä, kursivoidussa yhteistyötä)

• Valmennuskoulutus ja valmennustyön arjen tukeminen
• Jalkapallokerho- ja perhefutistoiminta
• Päiväkerho- ja alakoulutoiminta
• Talenttivalmennus
• Yhteisjoukkuetoiminta (seurojen välistä)
• muu mahdollinen yhteisesti myöhemmin sovittava toiminta

– Yhteinen vaikuttaminen (kunnat, kaupungit, Palloliitto)
– Pelinohjaajakoulutukset



LEHDISTÖOTTEITA (Hesari, Luumäen sanomat, Etelä-Saimaa,…) 



Pelinohjaajakoulutus 7.4, C-kurssi 2022, Startti ja IKV syksy 2021



• Kunnioitus, toisen hyväksyminen -> luottamus

– Kunnioitetaan kunkin seuran toimintatapoja

– Provosoitumisen välttäminen yksittäisestä asiasta

• Konkretia alusta saakka

• Organisointi varmistaa päätöksenteon ja toimeenpanon

– Yhteistyön koordinaattori

– Seurakokous 5-6 vuodessa päättää raamit

• Paikallisuus myös alueen sisällä

- Paikallinen seura tietää parhaiten paikalliset 
tarpeet/toimintatavat

• Yhteistyö Palloliiton kanssa, Palloliiton tuki

• Sopimus sitouttaa

– Ei velvoitetta osallistua joka aktiviteettiin

– Ei taloudellisia velvoitteita muiden maksuista

– Ei kilpailevia organisaatioita

Etelä-Karjalan juniorijalkapalloseurojen 

yhteistyö: Onnistumisen syyt



”Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella”
Edellytykset

– Lisää valmentajia/ohjaajia ja muita seuratoimijoita seuroihin
• Palloliitto: 8 pelaajaa kohti 1 koulutettu valmentaja (alle 10-vuotiaat)

– Jalkapallovalmennuskoulutus ohjaajille ja valmentajille paikallisesti
• Yhteistyö Palloliiton kanssa

– Arjen valmennustyön tukeminen valmentajille
– Selkeä valmentajapolku 

– Parempaa ja organisoidumpaa yhteistyötä

Toimenpiteet
– Palloliiton Startti-, Ikäkausivaihe- ja C-kurssi sekä teemakoulutukset 

säännöllisesti Etelä-Karjalassa
• Startti syksyisin ja mahdollisesti keväisin
• C-kurssi vähintäin joka toinen talvi
• Teemakoulutus vähintäin kerran vuodessa 

--> Paikallinen valmentajapolku

– Kuukausittainen valmentaja- ja pelaajakoulutustapahtuma
– Yksittäiset teemavalmennuskoulutustapahtumat (live ja netti)
– Valmentajien tutorointi arjessa
– Ulkopuolinen rahoitus



• Konkretia (-> syksy 2020)
• Ulkopuolinen rahoitus (ei C-kurssi)

• Palloliiton valmennuksen osaamisen kehittäminen (VOK)

• Leader-rahoitus

• Palloliiton valmentajakoulutus

• Kaksi Starttikurssia pidetty (11/2020 29 osallistujaa, 10/2021 21)

• Toukokuun -22 kurssille ilmoittautunut nyt 17, syksyllä seuraava

• Ikäkausivaihe  (11/2021 17 osallistujaa)

• Syksyllä 2022 seuraava

• Jalkapallotekniikat-teemakurssi (1/2022 12-15 osallistujaa) 

• C-kurssi (talvi 2022, 12 osallistujaa)

• Valmennuskoulutuksien ja pyydettäessä yksittäisten pelien/harjoituksien tutorointi

• Valmennuskoulutus-/taitokoulutapahtumat Visma-areenalla

• Talvella kerran kuukaudessa Koronan salliessa, 3pelaajaa/seura tietystä ikäryhmästä

• Nettikoulutukset

• Esimerkiksi Miten Jesse Jorosesta tuli jalkapalloilija Jesse Joronen” (Jesse Joronen),

• ”Erityislasten ja yleensä lasten kohtaaminen” (Atik Ismail ja Sami Halme, MLL)

• Teema-valmennuskoulutus

• Kesäkuussa Ekkono ja sen soveltaminen (Vesa Mäki)

• Haasteita
• Korona (poistuu?)
• Uusien valmentajien/ohjaajien  saaminen
• Toiminta joissakin taajamissa yhden/kahden henkilön varassa
• Päätoimisten työntekijöidenmäärä seuroissa/alueellisessa työssä
• Ikäluokkien ratkaiseva pieneneminen monella paikkakunnalla
• Olosuhteet

”Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella”


