
“Paras suomalainen seurayhteisö 2016”



Lahtelainen jalkapallo ennen vuotta

1996..

• Lahden Reipas
-kolme Suomen mestaruutta (1963, 1967, 1970) 
-seitsemän Cup-mestaruutta (1964, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1978).

• FC Kuusysi
- Viisi Suomen mestaruutta: 1982, 1984, 1986, 1989, 1991
- Kaksi Cup-mestaruutta: 1983, 1987[















Vahvemmat yhdessä - uusi lahtelaisen

jalkapallon ajattelutapa.. 

• Painopisteet

���� Kilpailutoiminta
���� Talous���� Talous
���� Myynti, markkinointi ja viestintä
� Kansainvälisyys



Vahvemmat yhdessä - uusi lahtelaisen

jalkapallon ajattelutapa.. 

• Päätöksenteko ohjausryhmässä

���� Puheenjohtajat
���� Toiminnanjohtajat���� Toiminnanjohtajat
���� Päävalmentaja sekä junioripäälliköt
� Markkinointijohtaja



Lahtelainen seurayhteisö

•FC Lahti Liigajalkapallo
•FC Kuusysi FC Lahti Akatemia II-divisioona
• FC Reipas FC Lahti A - jun

FC Lahti B – jun
*Quality Options Foundation kv-toiminnot

-2200 lisenssipelaajaa

-- 26 ikäluokkaa/74 joukkuetta

- 13 päätoimista/5 osa-aikaista

-- toimihenkilöitä 310  valmennus- jouk.joht ja huoltotehtävissä

-- kohderyhmän koko noin 10 % Päijät-Hämeen asukkaista



Lahtelainen seurayhteisö..

•Kantaseurojen..

- Kasvatusideologia säilyy ..
- Arvot säilyvät
- Seurarahoitus

Hallitukset käsittelevät ohjausryhmässä päätettävät asiat- Hallitukset käsittelevät ohjausryhmässä päätettävät asiat

- ITSENÄISYYS SÄILYY..



• Elinympäristömme..

• Tutkimusten mukaan nuorisotyöhön  satsatut  
tukitoimenpiteet tuottavat poikkeuksellisen ostouskollisen 
kohderyhmän paljon yhteistyön päättymisen jälkeenkin..kohderyhmän paljon yhteistyön päättymisen jälkeenkin..



YHTEISTYÖN SINAPINSIEMEN on ympäristö missä elämme..

Verkosto Kohderyhmät Tunnettuus

- Seurayhteisö - Harrastajat  - Infra

- Kumppaniverkosto - Aktiivit -Toiminta

- Yleisö -Osallistuminen

- Kannattajat

- Kumppanit



Millaista kumppania haemme?

• Haemme kumppania, jolla on päivittäinen viesti urheilukohderyhmälle, joka on 
ylivoimaisesti suurin koko Päijät-Hämeessä, ja lajipiirissä yksi suurimmista koko 
maassa..

• Haemme kumppania, joka ymmärtää  huippu-urheilun ja nuorisourheilun 

•

• Haemme kumppania, joka ymmärtää  huippu-urheilun ja nuorisourheilun 
ostokompetenssin..

• Haemme kumppania, jolla on halu tavoittaa ja yhdistää seurayhteisömme 10 000 
toimijaa sekä koko talousalueemme 200 000 asukasta.

• Haemme kumppania, joka luottaa siihen, että vastaamme huutoomme myös 
markkinoinnin ja viestinnän  saralla..

.
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.



Vahvemmat yhdessä - uusi lahtelaisen

jalkapallon ajattelutapa.. 

KIITOS!

Juni, Tane, Pete..


