KESKUSTELUTYÖKALU

MIKÄ VAIKUTTAA JALKAPALLON
HARRASTAMISEN HINTAAN?
Jalkapallon harrastamisen hinta muodostuu useista tekijöistä. Eri kuluerät voidaan toteuttaa edullisesti, kohtuuhintaisesti tai hintavasti. Työkalun avulla joukkueissa ja seuroissa voidaan keskustella siitä, mihin toimintoihin halutaan panostaa paljon ja toisaalta missä kuluerissä voitaisiin säästää, sekä miten valinnat vaikuttavat
toiminnan laatuun.
Keskusteltavaa:
• Mitkä asiat (kuluerät) aiheuttavat eniten kustannuksia joukkueemme/seuramme toiminnassa?
• Mihin asioihin haluamme panostaa ja mistä olemme valmiita tinkimään? Miten eri asiat (kuluerät) vaikuttavat toiminnan laatuun?
• Mistä hintavalinnoista päätetään seuratasolla / joukkuetasolla / pelaajan perheen tasolla?

KULUERÄ

€

€€

€€€

Olosuhteet

• Kunnallisessa omistuksessa olevat tilat
esim. lähikenttä (myös hiekkakentät) tai
liikuntasali
• Tilan käyttö on ilmaista tai edullista
• Harjoituksia varten varataan vain puolikas tai neljäsosa kentästä

• Hinta huomioidaan olosuhteen valinnassa
• Alkulämmittely ja oheisharjoittelu tehdään
maksullisen kenttävuoron ulkopuolella (ennen
tai jälkeen)
• Myydään käyttämättä jäävät vuorot eteenpäin

• Kunnallisessa tai yksityisessä omistuksessa
olevat tilat, joissa korkeat käyttömaksut
• Talvella harjoitellaan aina jalkapallohallissa
• Harjoituksia varten varataan kokonainen
kenttä

Valmennus

• Valmentajat vapaaehtoistoimijoita,
yleensä pelaajien vanhempia
• Valmentajilla ei välttämättä valmentajatai pedagogista koulutusta / osaamista.

• Vastuuvalmentaja koulutettu valmentaja, jolle
maksetaan palkkaa valmentamisesta
• Apuvalmentajina vanhempia vapaaehtoistoimijoina
• Maalivahdeilla oma valmentaja esim. kerran
viikossa

• Joukkueen kaikki valmentajat ja apuvalmentajat koulutettuja valmentajia, joille maksetaan
valmentamisesta palkkaa
• Maalivahdeilla oma, koulutettu valmentaja
mukana useissa treeneissä
• Ulkopuoliset taitovalmentajat

Oheisharjoittelu

• Ei järjestetä oheisharjoittelua ohjatusti

• Joukkueen/seuran omat valmentajat ohjaavat pelaajille oheisharjoittelua

• Ohjaajina ulkopuolisia ammattivalmentajia, fysioterapeutteja ja muita asiantuntijoita
• Panostetaan vammojen ehkäisyyn testeillä
ja yksilöllisillä ohjelmilla

Varusteet

• Hankitaan peliasut, jotka voidaan kierrättää joukkueelta toiselle
• Ei erikseen vieraspelipaitoja
• Pelaajille yksinkertainen seuran perusvarustus (esim. T-paita, shortsit ja verkkarit)

• Pelipaitoihin ja varusteisiin ei paineta pelaajien
nimiä (ei painokuluja, mahdollistaa varusteiden
kierrättämisen)
• Varusteita kierrätetään aktiiviesti, esim. seurojen omissa Facebook-kierrätysryhmissä
• Pelaajille kohtuullisen kokoinen varustesetti

• Pelaajille mittava setti seuran varusteita
• Varusteet uusitaan joka vuosi
• Vaatteisiin painetaan pelinumerot ja nimet
(kierrätys hankaloituu)
• Seuralle/joukkueelle hankitaan digitekniikkaa
pelien tallentamiseen ja analysointiin

Peli- ja turnaustoiminta

• Pelitoiminta tapahtuu lähellä pelaajien
kotipaikkaa
• Järjestetään pelitoimintaa itse, esim.
harjoituspelit/turnaukset

• Huomioidaan hinta pelitapahtumia valittaessa
• Pelataan useita otteluita samalla pelimatkalla
• Kiinnitetään huomiota matkalle lähtevien
pelaajien (vaihtopelaajien määrä) ja taustahenkilöiden määrään
• Käytetään kimppakyytejä ja edullisinta matkustustapaa

• Pitkät pelimatkat
• Yhden ottelut pelimatkat
• Matkustetaan kauas/ulkomaille turnauksiin
useita kertoja vuodessa
• Iso taustajoukko mukana matkoilla
• Monta palkattua valmentajaa mukana yhden
joukkueen pelitapahtumassa

Leiritoiminta

• Ei järjestetä leiritoimintaa

• Järjestetään päiväleirejä, lähellä pelaajien
kotia

• Järjestetään usean vuorokauden mittaisia
harjoitus-/pelileirejä etäällä kotoa

Ryhmäkoko

• Iso ryhmäkoko (mm. kenttävuorokulu
jakautuu monelle
• Paljon pelaajia per palkattu valmentaja

• Keskikokoinen ryhmäkoko (n. 10 pelaajaa
per valmentaja)

• Pieni ryhmäkoko
• Vähän pelaajia per palkattu valmentaja

Joukkueen ja seuran
hallinto

• Joukkueen ja seuran hallintotyöt tehdään täysin vapaaehtoisvoimin
• Hallintotyö tehdään manuaalisesti ilmaisilla talous-/hallinto-ohjelmistoilla
• Seuralla ei ole toimistotilaa

• Joukkueen taustahenkilöt toimivat tehtävässä
vapaaehtoispohjalta. Taustahenkilöt voivat
saada kulukorvausta tehtäviin liittyviin kuluihin perustuen (sovittu maksimisumma)
• Suurin osa seuran tehtävistä hoidetaan
vapaaehtoispohjalta, mutta seuran hallinnon
avainrooleissa palkatut toimihenkilöt, esim.
toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö
• Seuralla edullinen toimistotila
• Hallinnossa käytetään edullisia sähköisiä talous-/hallintotyökaluja

• Seuralla on useita palkattuja työntekijöitä,
jotka hoitavat toiminnan organisoinnin seuraja joukkuetasolla
• Joukkuetasolla usealle taustahenkilöille maksetaan korvausta tehtävästä
• Seuralla isot toimistotilat
• Käytössä mittavat sähköiset talous-ja hallintotyökalut

Tapahtumien määrä

• Harjoitus- ja pelitapahtumia vähän
(1-2 kertaa viikossa)

• Kaikki maksavat perustoiminnasta
• Kaikki lisätapahtumat (mm. lisätreenit,
taito- ja kykykoulutoiminta, turnaukset) on
hinnoiteltu erikseen siten, että osallistuja
maksaa vain siitä, mihin etukäteen valitsee
tulevansa mukaan

• Harjoitus- ja pelitapahtumia paljon
• Kaikki pelaajat maksavat kaikesta toiminnasta (vaikka eivät olisi kaikessa toiminnassa mukana, esim. turnauksessa, lisätreeneissä tai taitokoulutoiminnassa)

Varainhankinta

• Tehdään paljon varainhankintaa
• Sekä vanhemmat että pelaajat osallistuvat usein erilaisiin talkoisiin

• Tehdään muutama varainhankintarutistus
vuodessa
• Valitaan joukkueen yhteisöllisyyttä vahvistava
varainhankintatapa

• Ei tehdä varainhankintaa
• Vanhemmat osallistuvat joukkueen/ seuran
toimintaan vain maksamalla maksut ja tuomalla lapsen harjoituksiin/peleihin

