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PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

Seurayhteistyötä yli lajirajojen!



• Syksyllä 2012 yleisurheilukilpailujen 
kentänlaidalla kaksi aktiivista seuratoimijaa 
juttelivat urheilusta

• Aihe kääntyi nopeasti omien seurojen toimiin 
ja toimintoihin

• Seuroilla on monia yhteisiä piirteitä:
– Tytöt ovat pääroolissa molemmilla

– Toiminnan runko ja tavoitteet hyvin samankaltaisia

– Seurojen kehittäminen on molempien mielessä

• Syntyi ajatus yhteistyön kartoittamisesta

Yhteistyön alkutaival



FC Hertta

Tyttöjen- ja naisten jalkapalloseura FC Hertta

Jalkapalloseura FC Hertta on perustettu 25.8.2008. FC 

Hertalla on tällä hetkellä n. 300 tyttöpelaajaa. 

Toimintoja sekä joukkueita on eri sarjatasoilla F-

junioreista (jalkapallokerho Herttaset), Naisten Kakkosen -

edustusjoukkueeseen. 

• FC Hertta pyrkii tyttöjen- ja naisten jalkapalloilun näkyvyyden ja aseman

parantamiseen sekä harrastajamäärien lisäämiseen.

• FC Hertta toimii yhteistyössä jo alueella olemassa olevien jalkapalloseurojen

kanssa, erityisesti tarkoituksena luoda alueen pelaajista toimivat joukkueet

D-tytöistä alkaen.

• Joensuussa seura tekee omaa valmennustyötä tyttöjunioreille sekä tarjoaa

mahdollisuuden myös aikuisille pitää kuntoa yllä lajin parissa.



Tyttöjen lentopalloseura Joen Juju

Seuran tiedot

• Juniorilentopalloseura Joen Juju ry on perustettu 31.5.2012.  

• Seurassa on tällä hetkellä noin 120 eri-ikäistä tyttöpelaajaa. 

• Toimintaa on G-ikäisistä (5 - 6 -vuotiaista) Naisten 2-sarjassa toimivaan 

edustusjoukkueeseen sekä vanhempien harrastelentopalloryhmään.

• Joen Juju tarjoaa jäsenilleen lentopallon harrastusmahdollisuuksia sekä kilpa- että 

harrastelentopallon parissa. 

• Juju on positiivinen, aktiivinen ja ulospäin suuntautunut lentopalloseura ja Juju 

tekee tiivistä yhteistyötä lentopalloliiton sekä lähialueen muiden lentopalloseurojen 

ja muiden urheiluseurojen kanssa. 



Yhteistyön suunnittelu

• Kyseessä on siis kaksi nuorta taustoiltaan 
samanhenkistä seuraa, joilla ei ollut ”vanhoja 
kaavoja” kaadettavana yhteistyön edestä.

• Molemmilla seuroilla oli oma työryhmä 
käynnistämässä ja suunnittelemassa yhteistyötä 
alkuvaiheessa.

• Yhteiset tarpeet ja kehittämisen kohteet kirjattiin 
ylös ja niitä ideoitiin ryhmissä.

• Idea yhteisestä palkallisesta seuratyöntekijästä ja 
seurojen yhteisestä toimistosta syntyi.



Seuratuen avulla yhteistyöhön

• Vuoden 2013 tuen hakua päätettiin keskittää ja 
hakea tukea yhteisesti.

• Tukea haettiin ainutlaatuiseen erilaisten lajien 
väliseen yhteistyöhön, molemmille seuroille 
yhteisen seurakoordinaattorin palkkaamiseen.

• Tuki myönnettiin ja sopivan henkilön etsiminen 
alkoi.

• Syksyllä seurat hankkivat yhteisen toimisto- ja 
varastotilan.

• Koordinaattorin tehtävään oli laajalti kiinnostusta 
ja lopulta tehtävään oli 12 hakijaa ympäri 
Suomen, joista viisi kutsuttiin haastatteluun.



Yhteistyön vaikutukset

• Lajeilla on kilpailukausi eriaikaisesti, joka 
mahdollistaa tyttöjen molempien lajien 
harrastamisen.

• Varainhankintaa yhteisiin tapahtumiin ja 
toimintoihin on helpompi tehdä.

• Yhteistyötahoja on ollut helpompi saada mukaan 
seurojen toimintaan.

• Talkoolaisia on enemmän tapahtumien 
järjestämiseen.

• Palloilukerhojen avulla voidaan samanaikaisesti 
saada molempiin lajeihin uusia harrastajia.



Projektin tavoitteet

• Seurojen yhteisten perustoimintojen suunnittelu ja 
kehittäminen.

– Koordinaattori on yhteyshenkilönä joukkueiden ja 
seurojen välillä

– Seurojen oman kulttuurin ja uuden nuorekkaan ilmeen 
rakentaminen

– Urheilijapolun kehittäminen seuroissa
» Testaus
» Ravinto- ja lihashuoltoluennot
» Kansainvälisten urheilijoiden ”kotiuttaminen” seuran kautta
» Akatemiatoimintaan osallistuminen paremmin

– Valmentajapolun kehittäminen seuroissa
» Valmentajien mentorointi
» Valmennuskoulutusten informointi/järjestäminen
» Videovalmennus



Projektin tavoitteet

• Seurojen yhteisten tapahtumien järjestäminen
– Itä-Suomen Cup 10.5.2104

» C-ikäisten lentopalloturnaus Joensuu Areenassa
» Toimii esikisoina Joen Cup – palloilutapahtumalle

– Heinä Cup heinäkuussa 2014
» Harrasteturnaus aikuisille
» Lajeina Beach Volley, jalka- ja lentopallo

– Joen Cup 12.–14.9.2014
» Tyttöpalloilun ykköstapahtuma vuonna 2014
» Lajeina tapahtumassa ovat jalka-, lento-, kori- ja 

pesäpallo!
» Tavoitteena saada yli 500 tyttöurheilijaa Joensuuhun

• Seuratoiminnasta tiedottaminen ja sen kehittäminen, seurainfojen 
ja koulutusten järjestäminen

• Markkinointi ja varainhankinnan kehittäminen sekä edunvalvonta



Tapahtuneet

• Yhteinen toimisto ja varastotilat Jukolankatu 18 b 
1:ssä

• Seura-aktiivien tapaaminen marraskuun lopussa.

• Lentopallon valmentajakoulutukset

• Ravintoluennot ja fysiikkatestaamiset

• Talkoot ja muu varainhankinta:
– Inventaario ja painotalotalkoot

– Mm. Kouvolan lakritsin myyminen

• JuHe-yhteistyösopimuksia yritysten kanssa



Projektin tulevaisuus

• Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myöhemmin myös 
muihin lajeihin ja seuroihin, jos hankkeen tulokset 
ovat hyviä.

• Aika  on yhteistyölle otollinen, sillä hanke on uniikki 
ja kiinnostusta on riittänyt.

• (Juju ja Hertta ovat edelläkävijöitä) SPL ja 
Lentopalloliitto on myös yhteistyössä Fortum 
Tutoroinnin merkeissä.

• Koko maan laajuisesti lajien välistä yhteistyötä on 
nostettu esiin viime viikkoina. 

• Joensuun alueen jalkapalloseurat haluavat vahvistaa 
jalkapallon asemaa yhteistyöllä!



Kiitos!


