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SUDET VISIO 2020 
Sudet on laadukas seura, joka kasvattaa menestyviä jalkapallon pelaajia kaikille 
sarjatasoille ja synnyttää harrastajilleen elinikäisen kiinnostuksen kohteen. 
Kasvatusyhteisö aktivoi lisää harrastajia, seuratoimijoita ja kannattajia. Sudet on 
näkyvä osa kouvolalaista liikuntakenttää sekä jalkapallon lajiperhettä.  
 
Sudet ry:n tulevan tilikauden pa a teema on edelleen toiminnan selkeytta minen ja 
seurastrategian mukaisen toiminnan konkretisoituminen. 

HALLINTO / TALOUS 
 
Seuraa johdetaan hyvää hallintotapaa noudattaen avoimesti ja luottamuksellisesti. 
Seuran taloutta hallitaan suunnitelmallisesti ja sen seuranta on jatkuvaa. Seuran 
houkuttelevuutta ja näkyvyyttä kohennetaan Sudet Brändiä ja markkinointia 
kehittämällä. Harrastamisen kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina 
palvelutasosta tinkimättä. Jokaisella joukkueella on mahdollisuus saada 
seuravalmentajan palveluita käyttöönsä. 
 
Vuonna 2019 organisaatiossa on aktiiviset ja motivoituneet ihmiset oikeilla 
paikoilla. Vastuualueet ja niista  johdetut tehta va t jaetaan seuratoimijoille. 
Seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa kehitta miseen. 
Vapaaehtoistoimijoille seura on kiinnostava paikka kasvaa ja kehittya . 
Seuran sisa ista  toimihenkilo koulutusta ja rjesteta a n mm joukkueenjohtajille ja 
rahastonhoitajille. Myo s MyClub- ja rjestelma n ka yto sta  ja rjesteta a n erillisia  
koulutuksia.   
 
Hallitustyo skentelyssa  seurataan tehtyjen pa a to sten toteutumista. 
 
Tavoite on saada pysyma a n talous tasapainossa. Miesten edustusjoukkueen 
shekkitilin limiittia  tulee pienenta a  va hinta a n 6000 eurolla vuodessa. Joukkueille 
teroitetaan tarkkuutta taloudenhoidossa ja ohjataan laatimaan toimintaa 
selkeytta va t talousarviot oman toimintakautensa mukaisesti.  
 
Pa a osa tuloista koostuu ja senten maksamista erilaisista toimintamaksuista ja 
ja senmaksuista seka  yhteistyo -/tukijasopimuksista. Ja senma a ra n seka  erilaisten 
avustusten tason sa ilyminen tai kasvaminen ja yhteistyo sopimusten jatkuminen 
ovat edellytyksena  talousarvion toteutumiselle. 
 
Jatketaan KJP seurayhteistyo ta  ja sen kehitta mista . Sudet on aktiivisesti 
yhteistyo ssa  myo s muiden lajien seurojen kanssa seka  Kouvolan alueen 
seuraparlamentissa. 
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LIIKUNNALLISUUS / JOUKKUEET / JÄSENISTÖ 
 
Tavoite: Harrastaminen ja toimiminen Susissa synnyttää iloa ja onnistumisia sekä 
koko eliniän harrastuksen ja kiinnostuksen kohteen. 
 
Harrastuksen aloittamisen kynnys tehdään matalaksi. Yhteistyö koulujen ja 
päiväkotien kanssa on jatkuvaa. Laadukas kerhotoiminta on monille uusille 
harrastajille ensimmäinen kokemus lajista. Joukkueita perustetaan kaikille 
ikäluokille niin tytöille kuin pojillekin.  
 
Tavoitteena on jatkuva, sa a nno llinen perhefutis- ja kerhotoiminta seka  uusien 
joukkueiden synnytta minen nuorimpiin ika luokkiin vuosittain. Korttelitoiminta 
liigan yhteistyo n selvitta minen. 

PELAAJAKEHITYS/ VALMENNUS JA KOULUTUS 
 
Tavoite: Susissa kasvaa laadukkaita, menestyviä ja motivoituneita urheilijoita, 
jotka ymmärtävät ja osaavat pelata omaa lajiaan. 
 
Sudet luo kokonaiskuvan pelaajakehityksen sisältöön eri ikäluokille, molemmille 
sukupuolille. Pelaajakehityksen lähtökohtana määritetään, minkälaisia 
ominaisuuksia hyviltä pelaajilta vaaditaan. Harjoittelun painopisteet ja määrät 
yhtenäistetään lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi. Valmentajia 
kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Valmentajien osaamista 
kontrolloidaan koulutuksella, tutoroinnilla ja mentoroinnilla. Suunnitelmallisuus ja 
analysointi ovat valmennuksen kulmakiviä niin vuosi-, jakso- kuin viikkotasollakin. 
Lajin ja valmennusmenetelmien kansainvälisen kehittymisen seuranta on jatkuva 
prosessi. Valmennukselle asetetaan ikäluokittain eriasteisia mitattavia tavoitteita. 
Tavoitteet sisältävät sekä yksilö- että joukkuekohtaisia mittareita. 
 
Edustusjoukkueen rooli on tarjota alueen tavoitteellisille pelaajille tie 
juniorisarjoista aikuisten kilpasarjaan ja siita  eteenpa in. Aikuispelaajalle 
edustusjoukkue tarjoaa laadukkaan ja urheilullisen ympa risto n harrastaa lajia 
tavoitteellisesti. 
 
Valmennuslinja, erityisryhmät ja matalan kynnyksen toiminta: 
Valmennus pyrita a n toteuttamaan pa ivitetyn valmennuslinjauksen mukaisesti. 
Seura toimii yhteistyo ssa  alueen muiden toimijoiden kanssa ja pyrkii resurssien 
mukaan ja rjesta ma a n soveltavan jalkapallon ja aikuisten matalan kynnyksen 
harrastetoimintaa. Kouvolan Vammaisja rjesto jen yhdistys ry:n (KVY) kanssa 
tehdyn aiesopimuksen mukaan kartoitamme aktiivisesti yhdessa  
mahdollisuuksia ja rjesta a  soveltavaa jalkapallotoimintaa. 
 



 

 
 
Sudet ry 
Savonkatu 23 
45100 Kouvola 

 
 

#LiikuHyvässäLaumassa 

 
Y: 1710808-5 

Pankki OKOYFIHH 
FI75 5750 0120 0707 28 

sudetjalkapallo.fi 

Jokaista pelaajaa kannustetaan jatkamaan harrastusta omalla tasollaan ja 
panostuksellaan.  Juniorivaiheen jälkeen mahdollistetaan harrastuksen jatkuminen 
aikuisryhmissä huomioiden uusien joukkueiden perustaminen ja seurayhteistyö 
sekä tarjotaan mahdollisuus osallistua myös muihin seuratoiminnan tehtäviin. 

YHTEISÖLLISYYS / TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 
 
Tavoite: Sudet on houkutteleva ja hyvähenkinen yhteisö. 
 
Seura kehittää edelleen Sudet Brändiä näkyvyyden lisäämiseksi ja seuran 
arvostuksen kohottamiseksi. Sudet järjestää harjoittelun ja pelien lisäksi myös 
muita yhteisöllisyyttä kasvattavia tapahtumia, koulutuksia ja seurainfoja. 
Toiminta on avointa, rehellistä, oikeudenmukaista ja kannustavaa. 
Seuratoimijat sitoutetaan noudattamaan seuran toimintamallia, näyttämään 
hyvää esimerkkiä ja tekemään monen suuntaista hyvää yhteistyötä. Seuran 
kouluttamia valmentajia sitoutetaan jatkamaan seurassa myös oman lapsen 
ikävaiheiden jälkeen.  
 
Edustusjoukkueesta aktivoidaan kiinnostuneita pelaajia valmennukseen. 
Valmennustiimejä perustetaan ja tiimejä tuetaan erilaisilla tiimivalmennuksen 
malleilla. Joukkueen vastuuvalmentaja vastaa aina kokonaisuudesta, mutta eri 
mallit kuvaavat minkälaisista osista muut tiimin valmentajat voivat vastata 
vastuuvalmentajalle, jotta kaikki valmennusresurssit saadaan hyödynnettyä 
mahdollisimman tehokkaasti joukkueen ja pelaajien kehittämiseen.  
Pelaajat opetetaan arvostamaan ja auttamaan pelikaveria sekä suvaitsemaan 
erilaisuutta. Uudet pelaajat toivotetaan tervetulleiksi mukaan joukkueeseen omana 
itsenään. Joukkuehengen kohottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Ristiriidat 
käsitellään ensisijaisesti keskustelemalla joukkueen ja tarvittaessa seuran sisällä. 
Edustusjoukkueen pelaajat ja pääsarjatasolle kasvatetut Sudet -pelaajat toimivat 
esikuvina junioreille.  
Pelaajien vanhemmille kerrotaan seuran toimintamallista ja heillä on oma tärkeä 
rooli osana kokonaisuutta. Perheitä aktivoidaan mukaan seuratoiminnan erilaisiin 
tehtäviin.  
Sudet tekee yhteistyötä lajiliiton, urheiluakatemian, muiden seurojen ja 
sidosryhmien kanssa. Lajin sisäisellä yhteistyöllä pidetään huolta koko lajin 
kehittymisestä kaupungissa yhteiseen suuntaan. Seurojen välisellä yhteistyöllä 
mahdollistetaan pelaaminen vanhemmissa juniori-ikäluokissa valtakunnallisissa 
sarjoissa. Sudet on avoin uusillekin yhteistyömuodoille. Susien pelaajat, 
seuratoimijat ja vanhemmat kantavat seuravaatteita ja tuntevat vahvaa sisäistä 
ylpeyttä omasta perinteisestä seurastaan. 
 
2019 seura ja sen joukkueet ja rjesta va t runsaasti erilaisia kerho-, peli-, leiri- ja 
turnaustapahtumia.  
Muita tapahtumia ovat kauden pa a tta ja iset niin pelaajille kuin toimihenkilo ille. 
 
-Hallitus-   


