
	

	

 

KÄPYLÄN PALLO RY 

Tursontie 3, 00610 Helsinki 

www.kapylanpallo.fi 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2022 – 31.10.2023 

’’ Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, 
erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, 
henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen. ( Säännöt 2§ ) ’’ 

Strategiset valinnat 2023: 

Vuoden 2023 seuratoiminnan tavoitteina ovat: päivitetyn seurastrategian 
vahvistaminen. Näitä ovat: Hyvä hallinto, pelaajakehitys, Grassroots -toiminta, 
olosuhteet ja osaamisen kehittäminen. Pääpaino strategian urheilujohtaminen 
ja pelaajakehitykseen liittyvät toimenpiteet.  

Toiminta: 

Toiminnan painopistealueet pohjautuvat seurastrategiaan, jota on päivitetty 
18.11.2020. Toiminnan tärkeitä kehittämisalueita ovat: viestinnän 
parantaminen, osaamisen kehittäminen, johtajuus, organisaatiomalli/tehtävät 
ja hyvä hallinnointitapa. Hallituksen ja toimihenkilöiden selkeämpi työnjako ja 
toimintamallit. Näiden avulla parannetaan seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja 
KäPa –’brändiä’. 

• Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. Uusi 
Laatujärjestelmä 2.0 -työkalu otetaan käyttöön marras-joulukuussa 
2021. Seuran laatutaso säilyy 4/5 tasolla  

• Seura jatkaa valtakunnallista SPL huippuseurojen yhteistyötä 2022-
2023 nimellä Huuhkaja-Helmaripolku ( entinen SH-akatemia ) 

• Seura teettää tyytyväisyyskyselyn seuravaikuttajille vuoden 2023 
aikana 

• Seura jatkaa vastuullisuusohjelman jalkauttamista 

• Seura teettää hallituksen työn itsearvioinnin keväällä 2023 

• Seura jatkaa U17 poikien 4-vuotista projekti UEFA:n ja SPL:n kanssa. 

• Seura pitää seurainfopäivän: kevät tai syksy 2023 

• Seuralle on myönnetty SPL;n talenttivalmentajasopimus kausille 
2022-2023 

• Seura jatkaa kv. yhteistyötä HSV:n kanssa 



	

	

• Tavoitteena edelleen saada pelaajia nuorten maajoukkuetapahtumiin 
sekä ulkomaisiin seuroihin. 

• Edustusjoukkueen tavoitteena saada kaudelle 2024 Ykkösliiga -
paikka. 

• Seura ei osallistu ASM karsintoihin keväällä 2023 

• Seura aloittanut vuonna 2021 futsal-toiminnan ja vahvistaa sitä 
edelleen vuonna 2023. 

 

Olosuhteet 

Vuonna 2020 keväällä avattiin Kumpulan valmennuskeskukseen täysimittainen 
lämmitetty jalkapallokenttä entisen nurmikentän paikalle. Tuleviksi talviksi on 
suunnitteilla nykyisen keinonurmikentän päälle juniorimitat täyttävä 
ylipainehalli, johon on saatu jo kaupungilta luvat. Tavoitteena on myös  lisätä 
pukukoppi -ja varastotiloja sekä 2022-2023 aikana. Tavoitteena saada seuran 
kaikki joukkueet harjoittelemaan ja pelaamaan valmennuskeskuksessa. 
Tavoitteena kävijämäärien nostaminen 3500. 

Muina olosuhdekumppaneina toimivat PikkuPekka –kenttä Oulunkylässä ja 
kaupungin jalkapallokentät, liikuntasalit ja jalkapallohallit. 

Valmennuslinja ja organisaatiorakenne 

Seura aloitti 1.10.2019 uuden valmennusorganisaatiouudistuksen. Sen 
tavoitteena on lisätä tasojoukkueiden välistä yhteistyötä, tehostaa pelaajien 
kehittymistä tasoryhmissä, luoda horisontaalista syvyyttä toiminnassa ja 
parantaa valmentajien välistä toimintaa ja parantaa valmentajakoulutusta. 
Organisaatiouudistuksen lisäksi on luotu runsaasti eri ikäkausivaiheille 
harjoitteluun ja toimintaa liittyvää harjoittelu – ja toimintamateriaalia. 

 
KÄPYLÄN PALLO VALMENNUSLINJA 2019

Edustusjoukkue Ykkönen
KäPa2 4.div

Nuoruusvaihe 2. 15-18v

Nuoruusvaihe 1. 11-14v

Lapsuusvaihe 2. 7-10v

Lapsuusvaihe 1. 3-6v

NAPPULAKÄPA

AC

United City AC

BSM B2/B3

EDUSTUSJOUKKUE KäPa 2

Tasojoukkueet 
perustetaan 

Yhteistyöseura U16

Valmennuspäällikkö 
U3-U6

Valmennuspäällikkö 
U7-U10 

Valmennuspäällikkö 
U11-U14

Barca

Naiset, KKI

PELAAJAPOLKU



	

	

Valmentajakoulutus 2022-2023 

• Sisäiset koulutukset 

• Palloliiton koulutukset / HJK ry 

• Huuhkaja-Helmaripolku / Ekkonokoulutus 

Sisäiset koulutukset 

Painopiste aloittaville valmentajille 

Tietoiskuja valmennuslinjan aiheista 

Noin 5 kertaa vuodessa 

Tavoitteina uuden valmennuslinjan jalkautus, seuraidentiteetin vahvistaminen, 
valmentajien kehittyminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen 

Palloliiton koulutukset 

Seura on luopunut omasta korkeamman tason valmentajakoulutuksesta 
resurssipulan takia. Koulutus tapahtuu SPLn alaisen kouluttajaseuran avulla, 
joka on HJK ry. 

Aloitteleville sekä kouluttautumishaluisille valmentajille 

UEFA A pro, UEFA B, UEFA C, Ikävaihe, Futisvalmentajan startti, Fyysinen 
valmennus, MV valmennus. 

Tavoitteena seuran valmentajien kehittyminen, valmentajien koulutuspolun 
starttaaminen. 

Ekkono täydennyskoulutukset 

Pääsääntöisesti seuran United-joukkueiden valmentajille 

1-2 kertaa vuodessa kolmen päivän jakso Eerikkilässä 

Tavoitteena tehdä parhaista vielä parempia, sekä jalkauttaa tietoa seuran 
muiden valmentajien käyttöön 

 

Kilpailutoiminta (miehet, naiset, A- ja B-juniorit) 

Seuran miesten joukkueet pelaavat kaudella 2023 miesten Ykköstä ja Nelosta. 
Edustuksen uudistettua valmennustyötä jatketaan, huomioiden joukkueen 
nuorten pelaajien valmentaminen sekä hyödyntäen vahvemmin seuran 
junioriputken omia kasvatteja. Edustusjoukkueen tavoite on vakiinnuttaa 
paikkansa Ykkösliigassa / Ykkösessä tulevina kausina. 

Seuran B-juniorit pelaavat alkavalla kaudella SM–karsintaa ja B1 -divisioonaa. 
BSM-joukkue toimii läheisessä yhteistyössä edustusjoukkueen kanssa. Seuralla 



	

	

on kaudelle 2023 neljä B-ikäluokan joukkuetta. Ikämiehissä pelataan KKI 70 ja 
KKI 75 ikäluokissa. Joukkueet osallistuvat 2023 KKI SM -kilpailuihin. 

Futsal toimintaa kehitetään edelleen. Kaudella 2022-2023 on joukkueita P14-
19 -sarjoissa, sekä miesten 4.divisioonassa. Harrastajamäärien tavoitteena on 
150 pelaajaa. 

Seura aloitti 1.11.2019 yhdessä UEFAn, SPLn, Mäkelänrinteen urheilulukion ja 
Olympiakomitean kanssa 4-vuotisen Elite Youth Academy -ohjelman. Toiminta 
kohdistetaan seuran BSM-joukkueeseen. Projektityön tavoitteena on 
jalkapallon ja opiskelun yhdistäminen saumattomasti urheiluakatemioiden 
tuottamien asiantuntija- ja tukipalveluiden avulla. Toiminta jatkuu kaudella 
2023.Kauden 2023 aikana suunnitellaan UEFA -projektin kokemuksista saadut 
pysyvät kehitystoimenpiteet seuran kilpailutoimintaan. Varsinainen ohjelma 
loppuu kesällä 2023. 

 

Maalivahti-,yksilö-ja fyysinen valmennus 

Maalivahti-, yksilö- ja fyysisistä valmennusta kehitetään edelleen koko 
seurassa. Kokopäiväisenä maalivahtivalmentajana aloitti 1.11.2019 Oliver 
Pannell, joka vastaa koko seuran maalivahtivalmennuksesta. 
Yksilövalmennuksesta vastaa seuran talenttipelaajille aloittava 
talenttivalmentaja (C-ikäryhmät), apunaan seuran muut ns 
ammattivalmentajat. Edustuksen ja BSM joukkueiden lisäksi jatketaan fyysistä 
valmennusta 2008 - 2012 joukkueissa. 

 

 

United –joukkueet 

Kaikki 7-united joukkuetta pelaavat oman ikäluokkansa korkeimpia sarjoja. 
2008-2010 ikäluokat aloittavat keväällä 2023 ELL-sarjoissa. Vanhimpien 
ikäluokkien tavoitteet on menestyä Kai Pahlman -turnauksessa sekä 
ikäluokkien kotimaisissa ja kansainvälisissä turnauksissa, mutta ennen kaikkea 
onnistua kasvattamaan pelaajia nuorten maajoukkueisiin.  

City/AC 

Seuralla on haastejoukkueet kaikissa United ikäluokissa. Eri tasojoukkueiden 
välinen yhteistyö jatkuu kaudella 2023. Tämä tarkoittaa pelaajien liikkumista 
eri tasojen välillä sekä tietojen ja taitojen vaihtamista valmentajien kesken.  

SPL yhteistyö Huuhkaja-Helmaripolku 

Seura jatkaa yhteistyöllä kansallista elite-seuratoimintaa.   Ko. yhteistyö 
korvaa entisen SHA-sopimuksen, ja se kuuluu toistaiseksi seuran strategisiin 
valintoihin pelaaja- ja valmentajakehityksessä.  



	

	

Neljän ikäluokan testaukset, kansainväliset ottelut, kehittymisen seurannat ja 
valmentajien sekä valmennuspäällikön kouluttamiset kuuluvat yhteistyön 
keskiöön. 

Seura valittiin 10/2015 SPL:n alaiseen laatujärjestelmäjatkohankkeeseen, 
jonka tavoitteena on kehittää seurojen elinvoimaisuutta. Vastuuhenkilöinä 
toimivat: Ilkka Rantanen ja utj Marko Honkanen yhdessä talentti-ja muiden 
valmennuspäälliköiden kanssa. Seurakehittämistyö jatkuu vuoden 2023 
loppuun. Uudistettu laatujärjestelmä 2.0 on aloitettu 1.11.2021. 

 

Seurayhteistyö ja kansainvälinen toiminta 

Seura jatkaa HSV;n kanssa aloitettua yhteistyötä. Tavoitteena hyödyntää 
sopimuksessa mainittuja valmentaja-/pelaajavaihtoa ja koulutusta. 

Tärkeä ja kasvava toiminta on KäPa:n pelaajien harjoitusleirit 
ammattilaisseuroissa. Maajoukkuetoiminta ja seuran pelaajien menestyminen 
maaotteluissa on tulevankin kauden tärkeimpiä tavoitteita.  

 

 

 

 

 

 

KäPa Nappulaliiga – Leirit – Tapahtumat- Harrastetoiminta 

 

KäPan Nappulaliiga järjestää koululaisten lomaviikoilla leiritystä seuraavasti: 
Hiihtoloman, kesä- ja elokuun liikuntaleireillä tulee liikkumaan noin 400 lasta. 
Perinteisiin futiskouluihin kesä- ja elokuussa osallistuu n. 300 lasta. Seura 
panostaa jatkossakin lasten ja nuorten turvallisuuteen ja turvalliseen 
toimintaympäristöön. 

Keväällä ja/tai syksyllä 2023 järjestetään erillinen Päiväkoti Cup -tapahtuma. 

Nappulaliigassa harjoittelee ja pelaa ympäri vuoden noin 250 pelaajaa 
ikäluokista 2015 -2019 syntyneet. Nappulaliiga on seuravetoinen ja 
tarkoituksena saada mahdollisimman hyvä startti pelaajille ja joukkueille. 10 - 
vuotiaille perustetaan omat itsenäiset joukkueensa. Tulevana kautena aloittaa 
neljä uutta itsenäistä joukkuetta. 

Seura järjestää kaksi isompaa futistapahtumaa: Perinteinen Kevätturnaus  
2023 toukokuussa ja Pingviini Cup tapahtuma elokuussa 2023. Tämän lisäksi 



	

	

HJKn kanssa syksyllä 2020 aloitettua Winterliigaa jatketaan 2023. 
Winterliigasta 2023-2024 päätetään toukokuussa 2024. 

2019 aloitettiin naisten harrasteryhmän toiminta, jossa liikkuu tällä hetkellä 40 
pelaajaa. Seuran tavoitteena on kaudesta 2020 lähtien kasvattaa 
harrasteryhmien toimintaa. Vuonna 2021 aloitettua Perhefutis -toimintaa 
jatketaan ja kehitetään edelleen. 

 

Muu koulutus 

Seura panostaa työntekijöiden, valmentajien, huoltajien ja joukkueenjohtajien 
koulutukseen. Koulutuksen kautta pyritään sitouttamaan ko. henkilöt entistä 
tehokkaammin seuratyöhön. Valmentajakeskeisyydestä 
seuratyökeskeisyyteen. Joukkuejohtajakouluttajana on johtokunnan jäsen 
yhdessä seurakoordinaattorin kanssa. 

 

Talous 

Talouden hoidossa pyritään edelleen parantamaan seuran talouden 
kannattavuutta ja seurantaa sekä selkeyttämään sen toimintoja. Taloudellisen 
tilanteen tarkempi kartoitus tehdään johtokunnassa vuonna 2023 kolme kertaa 
vuodessa ja seurataan edelleen talousarvion toteutumista. Jäsenmaksujen 
perintä toteutetaan joulukuussa 2022 ja tammi- helmikuussa 2023. Seuran 
tapahtumatoiminta on siirretty pääosin Kumpulan nurmikenttä Oy;n alle. 
Sponsorointitulot jaetaan käytön kautta ry:lle ja seuran omistamalle Kumpulan 
nurmikenttä Oy:lle. Tilikausi on muutettu vuoden 2016 aikana sääntöjen 
puitteissa nykyisestä kalenterivuodesta ( 1.1.-31.12 ) ajanjaksoon 1.11.- 
31.10. niin, että tilikausi 2023 on 1.11.2022 – 31.10.2023. Tilitoimistona 
jatkaa RN -yrityspalvelut Oy ( kirjanpitäjä Merja Juolahti ) ja tilintarkastuksesta 
vastaa Nexia Oy tilintarkastusyhteisö ( tarkastaja Päivi Michael ). 

 

Kokoukset 

Seuran pitää vuosittain sääntöjen mukaan kaksi varsinaista kokousta. Toinen 
tammikuussa 2023 ja syyskokous marras-joulukuussa 2023 johtokunnan 
tarkemmin määrääminä päivinä. Tämän lisäksi kokoonnutaan vähintään kuusi 
kertaa vuodessa sekä tarpeen vaatiessa. Kokousaikataulu tarkennetaan 
joulukuun 2022 kokouksessa. Vuoden 2023 aikana tehostetaan hallitustyötä.   

 

’’  MAISEMAT VAIHTUVAT VAIN KOIRAVALJAKON ENSIMMÄISEN 
KOIRAN SILMISSÄ ’’ 

- kersantti Preston, Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi 



	

	

Helsingissä 16.11.2022 

 

Ilkka Rantanen / toiminnanjohtaja / Käpylän pallo ry 

 

 

Petri Vanhala  

Puheenjohtaja  

 


