
Elämä on osa jalkapalloa ( M. Platini ))



Seuratoiminnan kehittäminen

Olosuhteet ja toimintaympäristön muutos 1956 - 2013

Käpylän Pallo perustettiin vuonna 1956 edistämään sen lähialueiden 

liikuntaa ja urheilua. Tällä hetkellä se on yksi aktiivisimmista ja 

jäsenmäärältään suurimpia jalkapalloliikuttajia Helsingissä. Jäsenmäärä 

on vuodesta 2006 vuoteen 2011 kasvanut 450 jäsenestä lähes 1000, 

tarjoten eri-ikäisille tytöille, pojille, naisille ja miehille ohjattua liikuntaa.

PERHEKESKEISYYDESTÄ LÄHIALUEILLE !!!



Käpylän Pallo - Pähkinänkuoressa

• Vuonna 1956 perustettu seura –
pitkät perinteet alueella ja lähialueilla

• Aktiivisia jäseniä lähes 1000 ( + vanhemmat ) – viime vuosina 
voimakas kasvu – Helsingin alueen suurimpia seuraliikuttajia

• Helsingin alueella piirin 2-3. suurin jalkapalloseura
• Tyttö- nais – poika – ja miesjäseniä – jäsenmäärän järkevä ja 

hallittu kasvattaminen
• Nappulaliigatoiminta
• Edustusjoukkue pelaa SPL;n II – divisioonassa kaudella 2011
• KKI aktiivi liikuttaja 
• United –toiminta ( kilpailullinen aspekti )
• Aktiivinen ote kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan ( 

Ministeriöt, Virastot, SPL, Piirit, ESLU, seurayhteistyö )
• Tapahtumien kehittäminen
• Kaikkiin sidosryhmien aktiivisempaa vuorovaikutusta
• Visio 2015 profiloi seuran pääkaupunkiseudun johtavaksi 

kasvattajaseuraksi
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Seuratoiminnan kehittäminen

Olosuhteet ja toimintaympäristön muutos 2006 - 2015
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Vuosi 2006 Marraskuu

Käännös, murros ja nousu !



Käpylän Pallo - TARPEET

Seuran jäsenmäärän nopea kasvu asettaa seuran kehittämiselle erittäin suuria 

paineita. 

Uuden kotikenttä -’areenan’’ rakentaminen on lähes pakottava, jotta nykyistä 

toimintaa pystytään tavoitteellisesti toteuttamaan (Visio 2015 ). 

Tilanne on huolestuttava myös siltä osin, että emme pysty vuonna 2011 tarjoamaan 

harjoitusmahdollisuuksia kaikille halukkaille – myydään ’’ EI OOTA ’’ ja huonoja ja 

ahtaita harrastusolosuhteita.

Kehittyvä seura on huomattavan tärkeä myös lähiympäristölle ja sen julkikuvalle. 

Hyvin hoidettu seura antaa arvostusta ja ryhtiä omasta ympäristöstä, ja Käpylän 

Pallolle kasvavia mahdollisuuksia toimia ja liikuttaa koko alueen väestöä.

Päätavoite: lasten ja nuorten liikuttaminen turvallisessa ja 
kehittyvässä ympäristössä = Kaikki pelaa omalla tasollaan 

Organisaation vahvistuminen ja 
seuratoiminnan kehittäminen seuraavalle tasolle.

Kaikkiin sidosryhmien aktiivisempaa vuorovaikutusta



AJATUKSIA !

KENTTÄOLOSUHDE ON SEURAKEHITTÄMISEN MAHDOLLISTAJA !

KILPAILUETU SE ON VAIN VÄHÄN AIKAA !

KENTTÄOLOSUHTEIDEN PARANEMINEN EI OLE SAMA ASIA KUIN, 
ETTÄ SEURAN TOIMINTA PARANTUISI !

’’ MIKÄÄN KEHITYSMAA EI KEHITY PELKÄSTÄÄN YHDISTYNEIDEN 
KANSAKUNTIEN (YK ) TUILLA ! ’’



KOTIKENTÄSTÄ –

KOTIAREENAAN

LIIKKEELLE 

PANEVAT 

VOIMAT

HARRASTAJA

MÄÄRÄN KASVU

SEURATOIMINNAN 

LAATU

KILPAILULLINEN 
MENESTYS



Kumpulanlaakso haltuun !

Kumpulanlaakson kotikenttä seuran kotiareenaksi !

Hankkeen kohteena on nykyisen hiekkakentän muuttaminen 

tekonurmikentäksi. Se parantaa seuran 

toimintamahdollisuuksia omalla lähialueella.

Merkityksellistä on laadukkaiden harjoitus/otteluvuorojen 

lisääntyminen ja lähialueellisuus

Seuran olosuhteiden optimaalinen ja tehokas hallinnointi. 

Auttaa seuran muissa nykytoiminnoissa, joita ovat mm. 

alueella toimivien koulujen liikunnalliset yhteistyöhankkeet, 

iltapäiväkerhotoiminta sekä mahdolliset muut tapahtumat ja 

aktiviteetit.

Käpylän Juniorihalli ( Nappulatoiminta – U11)

Kumpulanlaakso ( U12 – KKI )



•KeTARPEEN PERUSTELUT !

Lähialueellisuus (saavutettavuus):

• Kodin ja harjoituskentän välisten matkojen pituuksien minimointi

turvallisuus, taloudellisuus, ajankäyttö, ekologisuus

Kotikentän optimaalinen ja tehokas hallinnointi:

• Harjoitusvuorot, ottelut, turnaukset ja muu käyttö

kentän hoito ja vuorojen jako

Uuden jalkapallonurmihankkeen merkitys:

a) seuralle: pelaajakehitys, seuratoiminnan laadun ja yhteisöllisyyden parannus

b) lähialueelle: viihtyvyyden, lähiliikuntamahdollisuuksien ja -palveluiden parannus



MUUTAMA PIENI ASIA - HUOMIOITAVAA

ENNEN KUIN UIDAAN SINISELLÄ MERELLÄ !



I am a member of a team, 
and I rely on the team, 
I defer to it and sacrifice for it, 
because the team is the ultimate champion


