
FLANELS
2022 – 2026

Strategia
työkalut tulevaan

Esitetään vuosikokoukselle 2022 
hyväksyttäväksi



Voimistelu-, urheilu- ja 
raittiusseura
• Flanels on Itä-Hämeessä Joutsan ja Luhangan kuntien 
alueella toimiva salibandyn erikoisseura. Toiminta käynnistyi 
keväällä 1999 JH-Team ry:n alaisuudessa erillisenä jaostona. 
Seura itsenäistyi Flanels ry:ksi syksyllä 2003. Lisäksi seuralla 
on e-urheilun, alppihiihdon ja pesäpallon jaostot.

• Kotiturnaukset Flanels järjestää Joutsan vuonna 2007 
valmistuneessa liikuntahallissa. Liikuntahalli ympäristöineen 
toimii seuran pääharjoituspaikkana.



Missio

“Iloa, elämyksiä ja onnistumisia”
Strategia 2023-2026



Arvot

Avoimuus

Yhteisöllisyys

Vastuullisuus

Rohkeus

Strategia 2023-2026



Strategiset painopisteet
ELINVOIMA
• Flanels arvot toiminnan perustana
• Esimerkillistä johtamista ja tekemistä
• Olosuhteet ja varusteet kunnossa
• Valmennus ja ohjaus laadukasta, 

ammattimaista
• Tasapainoinen talous
• Hallittu ja johdettu kokonaisuus

SALIBANDYN MALLISEURA / PIENIKUNTA
• Matalankynnyksen toiminta
• Edulliset kausimaksut
• Varusteapurahat
• Huolehtiminen
• Salibandyn sosiaalinen merkitys 

kunnassa tiedetään ja tunnustetaan
• Flanels on aktiivinen seutukunnallinen 

toimija
• Menestyminen

SUOSIO KASVAA
• Flanels alueen johtava toimija
• Aktiivinen toimija 
• Some suosio kasvaa
• Laadukkaat ja suositut kokoperheen 

ottelutapahtumat
• Harrastajamäärien kasvu
• Vetovoimainen toiminta
• Lisää uusia Joeleita
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Visio –
“peli meille kaikille”
Olemme mukana laajasti toimintaympäristömme asukkaiden 
elämässä tarjoamalla harrastuksen meille kaikille matalan kynnyksen 
toimintaperiaatteella, helposti ja kohtuuhintaisesti.  

Huolehdimme vetovoimastamme tarjoamalla laadukasta, vastuullista 
ja ammattimaista toimintaa. Olemme vahvasti verkostoituneet 
sidosryhmiemme kanssa. Haluttu kumppani. 

Seuramme myönteisen ja vaikuttavan toiminnan kautta meidät 
kuullaan ja meidän seuramme tarpeet tullaan huomioiduksi.  Olemme 
aktiivinen toimija.

Tiedostamme vastuumme ja toimimme sen mukaisesti olemalla 
enemmän kuin urheilua.  Olemme laadullisesti ja toiminnallisesti 
alueemme johtava yhteisö. 

Haluamme kehittää tapahtumiamme salibandyn ympärille ja rakentaa 
ikimuistoisia kokoperheen tapahtumia. Viestimme toiminnastamme 
aktiivisesti ja myönteisesti. Kehitämme sosiaalisen median 
saavutettavuutta ja rakennamme yhteistyötä median kanssa. Meistä 
puhutaan myönteisesti. 
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Toimintaympäristö
• Joutsa

• ”Joutsa on liki 4300 asukkaan virkeä kunta eteläisessä Keski-Suomessa 
nelostien varrella. Keskellä kauneinta Järvi-Suomea, ylväiden havumetsien 
ja kimmeltävien vesistöjen rauhassa on tilaa vapaa-ajan unelmille ja 
perhe-elämälle. Kuntaan kuuluu useita vireitä kyliä ja kaksi taajama-
aluetta, Joutsa sekä pohjoisempana sijaitseva Leivonmäki.

• Kätevän kokoinen kuntamme on viihtyisä alueellinen palvelukeskus, joka 
tarjoaa mahdollisuuden avaraan asumiseen, järkeviin työmatkoihin, 
turvalliseen koulutiehen ja aktiiviseen harrastamiseen. Meillä myös 
lomailijat ja vapaa-ajan asukkaat viihtyvät. Joutsaa ympäröi upea luonto, 
marjaisat metsät ja lukuisat järvet, mm. Päijänne ja Suontee.

• Joutsassa kaikki arvokas on lähellä!” Lähde www.joutsa.fi

• Luhanka ja muut naapurikunnat

• Salibandyliitto
• Sisä-Suomi 

• Toimitilat
• Joutsan liikuntahalli 960 m2

• 2007
• Suihkullisia pukuhuoneita löytyy 6 kpl. Yläkatsomossa on istumapaikat 128 

henkilölle ja kenttätasolla vedettäville katsomopenkeille mahtuu 150 henkilöä.
• Koulutustilat

• Tekonurmi
• Kuntosali
• Muut hyvät puitteet
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Toimintaympäristön
muutokset

• Digitaalisaatio
• Hyödynnetään rohkeasti

• Kaupungistuminen
• Voimmeko muuttaa suuntaa?

• Ikääntyminen

• Kilpailu vapaa-ajasta

• Vastuullisuus
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Salibandyn kehitys

• Salibandyä ja sählyä pelataan useilla pelipaikoilla erilaisin muodoin, tavoittein, 
lähtökohdin sekä erilaisten harrastajien toimesta. Kysyntä ja 
halu harrastaa lajia kasvaa koko ajan. Salibandyliitto ja sen jäsenseurat pyrkivät 
yhdessä edistämään sekä pelaamista että harrastamista laajasti ja monipuolisesti.

Keskeiset muutokset 2022-2023

• Pelipaikkariippumaton pelitapa 
• Pelipaikkojen kierrätys vaihdon sisällä

• 3 vs 3 ja 4 vs 4 juniori-ikäluokissa 
• P12 2022-2023
• P13 2023-2024
• T14 2022-2023

• Pienten seurojen kilpailukyky ja jatkuvuus

• Laajemmat kehitysmahdollisuudet

• SSBL materiaali

Työkalut



SWOT 
• Vahvuudet

• Vetovoimainen seura
• Seuran jäsenet ja toimihenkilöt
• Osaaminen
• Liikuntapaikat
• Varainhankinta
• Kunta avustukset
• Rohkeat toimintatavat
• Hyvät ohjelmistot
• Hyvät verkostot SSBL Sisä-Suomi mm

• Heikkoudet
• Henkilöresurssien riittävyys
• Salivuorohen niukkuus

• Mahdollisuudet
• Kunnan uudet asukkaat niiden aktivointi heti

mukaan toimintaan, kunta viestintä?
• SSBL uudet suuntaukset
• Matalankynnyksen toiminnan kautta lisää

harratajia
• Lähialueet
• Ottelutapahtumien kehittäminen

• Uhat
• Pienenevät ikäluokat
• Vanhenevat seuratyöntekijät “ukkoutuminen”
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Riskit ja toimet
• Kiusaaminen ja epämiellyttävä ilmapiiri

• Kiusaamisen 0 toleranssi
• Jokaisen pois jääneen perään soitetaan
• Ratkaistaan ongelma, ei lakaista

• Onnettomuudet
• Kaikille pelipassi
• Vakuutukset
• Ensiaputarvikkeet
• EA Koulutus ohjaajille

• Kulkutaudit
• Ohjeistus ja tiedottaminen
• Nopea reagointi

• Avainhenkilö
• Toimenkuvat ja varahenkilöjärjestelmät

• Tietoturva
• Järjestelmät
• tietosuojaseloste
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Kilpailukykytekijät

Startegia

LAADULLISET 
KILPAILUKYKYTEKIJÄT
• Valmennus ja ohjaus 

laadukasta, 
ammattimaista

• koulutus
• Tasapainoinen talous
• Hallittu ja johdettu 

kokonaisuus
• Toimintaolosuhteet

TOIMINNALLISET 
KILPAILUKYKYTEKIJÄT
• Matalankynnyksen 

toiminta
• Edulliset kausimaksut
• Varusteapurahat
• Laajat toimintaryhmät
• Vetovoimainen laji
• Hyvät työkalut seuran-

ja taloudenhallintaan



Hallinto

• Flanelsin ylin päättävä elin on vuosikokous, joka sääntöjen 
mukaisesti kutsutaan koolle kesä-heinäkuussa. 
Vuosikokous päättää mm. seuran tulo- ja menoarviosta, 
toimintasuunnitelmasta, hallinnon henkilövalinnoista jne.

• Flanelsin toimintaa johtaa ja toteuttaa vuosikokouksen 
valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 
ympäri vuoden. Lisäksi yhdistyksellä voi olla toimikuntia 
tai työvaliokuntia erinäisiä projekteja varten.

• Yksittäinen jäsen voi tehdä esityksiä ja aloitteita 
hallitukselle. Jäseneksi pääsee maksamalla seuran 
jäsenmaksun, jäsenyys vaatii seuran hallituksen 
hyväksynnän. 

• Jäsenmaksut kaudella 2022-2023 ovat: yksittäisjäsen 20 
euroa, perhejäsen 30 euroa, kannattava jäsen 50 euroa 
tai muu merkittävä tukitoimenpide.
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Hallinto vuosikokous / 
hallitus
• Vuosittain vahvistettavat

• Toimintasuunnitelma 
• Talousarvio
• Toimintakertomus

• 3-5 vuoden strategia
• Tietosuojaselosta
• Säännöt
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Hallitus 2021-2022
Puheenjohtaja
Pekka Huikko
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org

Varapuheenjohtaja
Ilari Suuronen
040 0648196

Pääsihteeri
Marja Kuurne
040 822 6988
marja.kuurne(a)flanels.org

Jäsen
Tatu Kiiski
040 700 3406
tatu.kiiski(a)flanels.org

Jäsen
Heidi Mutkala

Jäsen
Vesa Kuurne

Jäsen
Maiju Maunula

Toiminnantarkastaja

Flanels ry:n toiminnantarkastajana toimivat Kai Tuominen ja Antti 
Tonteri.

Työvaliokunta
Työvaliokunnan tehtävänä on 
valmistella hallituksen käsittelyyn 
tulevia asioita sekä vastata kiireellisistä 
tai muista sovituista asioista. Lisäksi 
työvaliokunta vastaa seuran 
kurinpidollisista asioista kiireellisissä ja 
lievemmissä tapauksissa. Työvaliokunta 
toimi tarvittaessa.

Työvaliokunnan muodostavat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
talousvastaava ja toiminnanohjaaja-
seurakehittäjä.
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Organisaatio, johtamisjärjestelmä

Jäsenet

Operatiivinen toiminta

Työvaliokunta

Vuosikokous Hallitus

Hallinto ja johtaminen

Puheenjohtaja
Johtaminen, hallinto, kehittäminen, sopimukset, 

sidosryhmät, 
Valmennus ja koulutus

Joukkueenjohtajat
Valmentajat

Ohjaajat

Harrastajat

Matalankynnyksen 
liikunta

Sarjapelaajat

Kilpaurheilu

Maajoukkuetie

Työryhmät

Seuratyöntekijä – Myclub
Operatiivisen toiminnan -johto ja suunnittelu, 

tiedottaminen, mainonta, jäsenrekisteri, 
yhteyshenkilö SSBL (ilmoitukset)  

Turnausvastaava

Varaukset, toimitsijat
yhteydet, koneet. 

Viralliset järjestelyt

16+ pelaajat  ja 
huoltajat

Tapahtumavastaava

Ottelutapahtumat

Muut tapahtumat

Muut jäsenet ja 
osallistujat, oheislajit

Kioskivastaava

huoltajat

Talousvastaava -
Procounter

Taloushallinto, palkkahallinto, 
hankinnat

Sidos-
ryhmät

SSBL
Kunta
Fanit

Sponsorit
Seurat
Vieraat

Kesli

Vuosikokous 1 /v
Hallitus 4/v

Työvaliokunta
1/kk

Jojo / valmentaja-
palaverit 1/kk

Työryhmäkokoukset
Toimihenkilöpalaverit

Joukkue / 
ryhmäpalaverit
yksilöpalaverit

Työkalut



Toiminanohjaus ja 
tiedotus
• MyClub

• Toiminanohjaus ja sisäinen tiedotus

• Procounter
• Taloushallinto

• Canva
• Median suunnittelu

• Internet www.flanels.org
• Ulkoinen tiedotus

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• Paikallislehti Joutsan Seutu
• Ulkoinen tiedotus
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Ryhmät 2022-2023 

• Miehet 5 div. SSBL

• Äijäsähly harrasteryhmä

• Naiset 3 div

• Naisten ja tyttöjen harrasteryhmä

• Salibandykoulu 2007-2010, SSBL P15

• Salibandykoulu 2012-2013, SEPPÄ P11 ja P10

• Salibandykoulu 2014-2015, SEPPÄ säbäkipinä P9

• Salibandykoulu 2016  ja nuoremmat, perhesähly

Työkalut



Juniorijoukkueet 
muutos 2022-2023 
• Laadukkaammat harjoitukset

• Laadukkaampi ohjaaminen

• Salivuorojen riittävyys / yhdistelmät

• Yksilöllinen kehittyminen

• Salibandyliiton muutokset

• Maajoukkuetie

• Aktivoida lopettaneet takaisin harrastukseen

• Tasaisemmat pelit

• Kilpaurheilun ja harrastamisen mahdollisuus

• Ilon kautta ja hyvällä sykkeellä

• 70 junioripelaajaa 2021-2022  tavoite 85 harrastajaa
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Juniorijoukkueet 
muutos 2022-2023 

SSBL 2007-2010
Salibandykoulu

Seppä liiga 2012-
2013

Salibandykoulu

Salibandykoulu 
2014-2015

P15 (2008)
5 vs 5

2007-2010
20 pelaajaa

P11 / P10 (2011-2013)
4 vs 4

2012-2013
25-30 pelaajaa

P9 (2014)
Säbäkipinä
2014-2015

15-20 pelaajaa

Perhesähly
2016 ja 

nuoremmat
10-15 pelaajaa

SSBL Maajoukkuetie P15, P14, P13

Harraste 
naiset ja tytöt

15-20

Naisten
joukkue
15-20

Miesten
joukkue 15-20

Vanha Uusi

Työkalut
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Koulutussuunnitelma

• Kaikki ohjaajat Salibandyn valmentajakoulutus

• Vastuuvalmentajat junioireille P10-P12 SPV1

• Vastuuvalmentajat P15-aikuiset SPV2

• Toimitsijakortti jokaiselle pelaajalle +16v ja pelaajien
huoltajille

• Muut koulutukset
• EA koulutus

• Avustusmahdollisuudet koulutuksiin
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Varainhankinta

• Pääyhteistyökumppanit
• Tienvarsimainokset
• Pelipaitamainokset
• Seura-asumyynti
• Kioski
• Kausimaksut
• Avustukset
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Kioskitoiminta

• Seuratyöntekijä
• Hankinnat
• Ylläpito
• Hinnastot ja päivittäminen
• Tarvittava tekniikka
• Kioskivastaavan ohjeistaminen

• Kioskivastaava
• Henkilöstö ja tarjoilut
• Juniorivanhemmat 1-2 vuoroa / perhe
• P9, P10, P11 
• P15 ensisijaisesti toimitsijat

• Jokaisessa turnauksessa

• Hinnatot ja niiden päivittäminen
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Ottelutapahtumat
• Me olemme Flanels

• Sanoman kirkastaminen, brändi

• Keskitetään tapahtumatoiminta salibandyn ympärille

• Ottelutapahtumien kehittäminen
• konseptointi
• ”tunteella” ja näyttävästi
• Lapsi elää unelmista
• Kotikenttäetua, mainetta ja yhteenkuuluvuutta
• Kokoperheen tapahtuma 

• Pomppulinnaa ym
• Yhteistyökumppaneita

• Valot, savut, liput
• Vetovoimaa
• Roolit: 

• Seuratyöntekijä, tiedottaminen ja johto
• Turnausvastaava viralliset toimet ja toimitsijat
• Tapahtumavastaava, show  ja sidosryhmät
• kioskivastaava

• Toimitsijat
• Miehet
• Naiset
• P15 huoltajat ja P15 pelaajat, joilla ikä riittää

Salibandy

Oheispalvelut

Kokoperheen 
tapahtuma

Unelmien 
ottelu

Yhteistyö-
kumppanit

Fanit

Oheis-
tapahtumat
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Kiitos


