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FC KIRKKONUMMI - TAUSTAA

• FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf on jalkapallon erikoisseura, 
toimialueena Kirkkonummi, jonka toiminta aloitettiin 1.1.2019.

• Jalkapalloseurassa on yli 1300 lisenssipelaajaa (1325kpl 31.12.2021), 
2-vuotiaista tytöistä ja pojista aikuisiin naisiin sekä miehiin.

• Seuran keskeinen tehtävä on toimia lasten ja nuorten liikunnallisena 
kasvattajana sekä aikuisten elinikäisen liikkumisen tukijana

• FC Kirkkonummi tarjoaa ikäluokka- ja joukkuetoimintaa kaikille 
jalkapallosta kiinnostuneille paikan harrastaa ja kilpailla omalla 
tasolla ympärivuotisesti.

• Kirkkonummen suurin urheiluseura (KirkU 1200, MasKi 600)

• Suomen 8. suurin jalkapalloseura vuonna 2021 (pelaajamäärässä 
mitattuna) 

1325 pelaajaa

28 joukkuetta / 

ikäluokkaa

7 palkattua

15 OTOvalmentajaa

200 toimihenkilöä



FC KIRKKONUMMI - TAUSTAA



Missiomme on toimia liikunnallisena kasvattajana 

MISSIO

Laadukas valmennus tukee niin kilpailullisesti tavoitteellisen pelaajan kuin harrastajan 

mielekkään pelaajapolun ja urheilijan hyvän arjen rakentumista. Tarjoamme ympärivuotista 

jalkapallotoimintaa hyvissä olosuhteissa. 

FC Kirkkonummi on vetovoimainen ja turvallinen yhteisö harrastaa jalkapalloa. Seuran 

keskeinen tehtävä on toimia lasten ja nuorten liikunnallisena kasvattajana sekä aikuisten 

elinikäisen liikkumisen tukijana. 



Arvomme ovat avoimesti, innostuen, kehittyen ja 
yhdessä

AVOIMESTI Toiminta ja viestintä on avointa ja talous läpinäkyvää.

INNOSTUEN Ilmapiiri ja toiminta ovat tekemiseen innostavaa sekä rohkaisevaa.

KEHITTYEN
Jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittyä paremmaksi turvallisessa ympäristössä.

Seura kehittää aktiivisesti toimintatapoja ja olosuhteita sekä kouluttaa toimijoita.

YHDESSÄ
Toimitaan yhdessä ympäri vuoden - yhteistyössä on voimaa.

On ilo ja kunnia kuulua seurayhteisöön, edustaa ja kannustaa FC Kirkkonummea.



Missä olemme onnistuneet kaudella 2021

• seurastrategia vuosille 2021-2026

• UEFA SROI –mallinnus

• talous läpinäkyvää ja vakaata

• uudet toimintaryhmät, uusien pelaajien hankinta

• pelaajamäärän kasvu erityisesti harrastepuolella

• aktiivisten toimijoiden määrän kasvu

• Masalan kuplahalli seuran omistukseen, hallin rakentaminen

• yhteisöllisyys



Tavoitteet tulevaisuudessa

• jalkapalloilijaksi kasvaminen

• tavoitteellisesti johdettu seuratoiminta

• alueen merkittävä vaikuttaja ja liikuttaja

• kehittyvä seura

• LAADUKAS SEURA – resurssit ohjattava kentälle

• YMPÄRIVUOTISET OLOSUHTEET – hallihanke

• KIINNOSTAVUUS – viestintä ja markkinointi



KIITOS!


