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OSAAVAT SEURAT 
LAJITARJONNAN KASVATTAJINA
Futsalin kasvun mahdollisuus on siinä, että lajia eri muodoissa tarjoavien
seurojen määrä kasvaa. Suomeen tarvitaan lisää seuroja, joiden joukkueet
osallistuvat futsalin kilpatoimintaan. Futsal lajina ja
harrastusmahdollisuutena tarvitsee lisää seuroja, jotka tarjoavat
futsalvalmennusta joko jalkapallon kanssa tasapäisenä lajina tai futsaliin
keskittyneinä joukkueina. Avainasiana olisi lisätä sellaisen toiminnan määrää,
jossa futsalkoulutetut valmentajat opettavat futsalin tekniikoita ja taktiikoita.

Seuroille, jotka ovat nyt keskittyneet jalkapallon kehittämiseen tai futsalin
edustusjoukkuetoimintaan, laji tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa
toimintaansa ja lisätä siten seuran elinvoimaa. Seuroihin tarvitaankin
futsalosaamista, jotta laji saa kestävän kasvualustan. Lajin tunnettavuuden
kannalta sen edistäminen koululajina ja erilaisina tapahtumina on tärkeää.

Lajin kannalta on kriittistä kasvattaa uusi, määrältään suurempi
futsalpelaajien sukupolvi.



MIELIKUVAT, NÄKYVYYS JA KAUPALLISUUS 
RESURSSIEN VAHVISTAJANA

Futsalin muista lajeista erottavat vahvuudet on tunnistettava ja niistä
on viestittävä aktiivisesti. Lajin kaupallinen kehitys tulee olla
seurausta mielikuvien kehittämisestä ja suosion kasvattamisesta.
Futsalin mielikuvien kehittäminen ja suosion kasvattaminen vaatii
resursseja. Lajin tunnettuutta on kasvatettava ja edistettävä.
Erityisesti futsalin tunnistaminen omana jalkapallosta erillisenä lajina
ja pelaajamäärältään suurena sisäpalloilupelinä on tärkeää.

Miesten maajoukkueen menestyksen avulla futsalista tulee kyetä
luomaan kuva sekä suurta yleisöä puhuttelevana suomalaisena
menestyslajina että kasvavana harrastuksena. EM-lopputurnaukseen
selviytyneen miesten maajoukkueen tarinaa ja lopputurnausta on
tärkeää hyödyntää.

Pääsarjaseurojen kaupallinen kyvykkyys hyödyntää kasvava suosio
on kriittistä futsalin huippu-urheilun kehittymisen kannalta. Kaiken
keskiössä on tehokas viestintä.

















FUTSALIN KIINNOSTAVAT PELAAJA-
JA VALMENTAJAPOLUT 





KEHITTYVÄT 
FUTSALOLOSUHTEET

• Suomessa futsalilla on hyvät olosuhteet, jos asiaa tarkastelee mahdollisten
olosuhteiden kappalemäärissä. Huipputapahtumia voi järjestää jäähalleissa ja
valmennustoimintaa eri ikäisille koulujen saleissa.

• Futsalin asema vuorojen jaossa sisäpalloilulajien joukossa on kuitenkin paikoin
heikko, koska sitä ei tunnisteta jalkapallosta itsenäisenä sisäpalloilulajina
vuorojakojen yhteydessä.

• On tärkeä olla aktiivinen myös silloin kun uusia hankkeita, joissa voisi olla
mahdollisuuksia harrastaa futsalia, käynnistyy.

• Pääsarjatasolla mahdollisuudet järjestää yleisöä kiinnostavia tapahtumia ovat
vaikeat katsomokapasiteettien takia. Kenttien viivoitukset ovat sekavat eivätkä
palvele futsalia mediatuotteena. Futsalin olosuhteiden eteen on tehtävä
järjestelmällisesti töitä uusien olosuhdehankkeiden yhteydessä ja olemassa
olevia olosuhteita kehittäen. On huolehdittava olosuhde-edellytyksistä, kun
lajia kasvatetaan.









Strategiaprojektien 
aikataulutus



2022
• Lajin tunnettuuden kasvattaminen itsenäisenä lajina

• Viestimme futsalista yleisöä kiinnostavana lajina ja 
vauhdikkaana harrastuksena

• Kehitämme Futsal-Liigojen ja maajoukkueiden brändejä

• Edistämme lajin asemaa kuntien olosuhdejaoissa ja uusissa 
hankkeissa

• Edistämme futsalin asemaa, kun uusia 
sisäpalloiluolosuhteita suunnitellaan, ja että olemassa 
olevissa olisi futsalvälineet

• Tiedolla johtaminen lajin ja valmennuksen kehittämisessä



2023
• Tuemme futsalin junioritoiminnan vahvistumista seuroissa, 

joissa futsalia jo on

• Edistämme junioritoiminnan käynnistymistä seuroissa, joissa 
sitä ei vielä ole

• Tuemme pääsarjaseurojen kaupallisen toiminnan 
kehittymistä

• Nuorten pelaajapolkujen kiinnostavuuden kehittäminen

• Edistämme kiinnostavia erotuomaripolkuja

• Futsaliin erikoistuvien valmentajien määrän kasvattaminen



2024
• Edistämme futsalia koululajina ja harrastamisen mallin lajina

• Tuemme seurojen aikuisten ja senioreiden harrastefutsalia

• Edistämme katu-/pienpeli (3v3-5v5) -tapahtumien määrän 

kasvua

• Maajoukkuepelaajien tukitoimintojen järjestäminen

• Tuemme tavoitteellisten valmentajien jatkuvaa oppimista



Huipulla nyt,
huipulla 

huomenna!
Kampuksen Dynamo



KaDy
• Futsal-intohimo
• Kehittymisen ja 

voittamisen kulttuuri
• Unelmointi
• Kunnioitus
• Yhteenkuuluvuus





KaDy – strategiset päävalinnat

• Kilpatoiminnan pitäminen lajin huipulla

• Jatkuva kehittyminen seuratoiminnassa

• Futsalkulttuurin ja harrastefutsalin 
mahdollisuudet

• Oma pelaajapolku

• Laatujärjestelmätyö, liigalisenssitaso

• KaDy Yhdessä





Futsal-palon sytyttäminen:

Intohimo luo sitoutumista ja sisäistä motivaatiota. Futsal-palon syttymisen 
kautta voimme parhaimmillaan kokea jotain, mikä ei unohdu koskaan vaan 
pysyy merkityksellisenä kokemuksena elämässä. Sisäisesti motivoitunut 
pelaaja kasvaa usein luontevasti vastuullisuuteen ja omaehtoisuuteen. 
Ammattilaisiksi KaDysta ulkomaille lähteneiden huippupelaajien tarinat 
osoittavat, että futsalin palo voi viedä meidät pitkälle myös itse lajissa.

Kehittymisen kulttuuri

“Yritä uudestaan ja uudestaan, kunnes onnistut.” Haluamme aina kehittyä, 
mikä vaatii kovaa työntekoa ja oikeaa oppimisen asennetta. Kehittyminen on 
itseisarvo, menestys on sen seuraus. Virheet ja epäonnistumiset ovat osa 
oppimisen ja kasvun prosessia; ainut todellinen virhe on virheen pelko. 
Innostava ympäristö kannustaa rohkeuteen.

Unelmointi

Unelmat ajavat meitä eteenpäin. Haluamme luoda uskoa jokaisen 
mahdollisuuksiin saavuttaa unelmansa - koskivatpa ne futsalia tai mitä 
tahansa muuta asiaa elämässämme. Intohimo ja työnteko vievät meitä kohti 
unelmia.



Kunnioitus
Kunnioitamme lajia, seuraa, valmentajia, joukkuetovereita, vastustajia, 
tuomareita ja kaikkia muita toimijoita. Edustamme seuraamme mutta myös 
futsalia lajina, ja olemme ylpeitä siitä.

Yhteenkuuluvuus
“Joukkue on tärkein.” Pyrimme ilmapiiriin, jossa kaikki voivat tuntea kuuluvansa 
johonkin ja kokea tekevänsä jotain merkityksellistä. Yhteenkuuluvuus lisää 
sitoutumista. Esimerkiksi tervehtiminen ja harjoitusten jälkeiset loppuhuudot 
ringissä ovat osa kulttuuriamme.
Seuran edustusjoukkueiden pelit ovat oppimistapahtumia nuorille pelaajille. 
Edustusjoukkueiden pelaajat ovat esimerkkejä seuran nuorille pelaajille. 

(Mikko Kytölä 2021)








