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Seuran  päämäärä  ja  tavoite

PK-35  haluaa  olla  toiminta-alueensa  suurin,  monipuolisin  ja  kehittyvin  
jalkapalloseura,  joka  varmistaa  pelaajille  mahdollisuuden  kehittyä  
huippupotentiaaliin.
#Avoimuus  #Kehittyminen  #Yhteisöllisyys

Arvot
Avoimuus
•

Asioista  kerrotaan  ja  tiedotetaan  avoimesti  ja  rehellisesti.  Vastaanotamme              
kritiikkiä  ja  pyrimme  toimimaan  jatkuvassa  vuorovaikutuksessa  seuran  jäsenistön  
kanssa.  Seuraa  koskevista  uusista  päätöksistä  pyrimme  tiedottamaan  ja  viestimään  
vuorokauden  sisällä.

Yhteisöllisyys
•

Toimimme  aina  myönteisen  ilmapiirin  luomiseksi  kaikessa  toiminnassamme.  
Pidämme  huolta  toisistamme  yli  joukkuerajojen.  Seurassamme  on  nollatoleranssi  
rasismille  ja  kiusaamiselle.

Kehittyminen
•

Haluamme  jatkuvasti  kehittyä  ja  parantaa  toimintaamme.  Emme  pelkää  ottaa  
hallittuja  riskejä.  Olemme  valmiita  sitoutumaan  saavuttaaksemme  yhteiset  
tavoitteemme.

Strategia  2017-2018
Yksi  Yhteinen
Seurakehitys
Oma  identiteetti
Olosuhteiden  parantaminen
Seurakulttuuri

Jäsenmäärän  kasvu
Panostus  aloittaviin  ikäluokkiin
Aikuisliikunnan  lisääminen
Drop-out  ilmiön  minimointi

Urheilutoiminta
Parhaat  mahdolliset  ammattilaiset  seuran  toiminnassa  mukana
Jalkapalloilijat  ja  heidän  kokonaisvaltainen  kehittäminen
PK-35  Metodin  kehittäminen  ja  valmentajien  kouluttaminen

Strategia  2017  – 2018
Seurakehitys

TAVOITTEET

Parantaa  seuran  johtamista  ja  hallintoa
Oma  Identiteetti  
Kehittää  kokonaisvaltaisesti  seuran  markkinointiviestintää
Olosuhteiden  kehittäminen
Junioriaputoiminnan  edelleen  kehittäminen

TOIMENPITEET

Toimihenkilöiden  tuki  ja  sparraus
Yhtenäistää  seuran  markkinointi  materiaali  
Cafe-35  vanhempien  ja  kannattajien  kohtauspaikka
Aavan  Areenan  katsomorakenteiden  rakentaminen
Aava  Areena  ”oma  harjoituskeskus”

MITTARIT,
SEURANTA

Jäsenkysely
Seuran  kotisivujen  kävijämäärä,  sekä  sosiaalisen  median  tykkääjien  määrä
Seuran  taloudellinen  tilanne
Aava  Areenan  kävijämäärät

Strategia  2017  – 2018
Jäsenmäärän  kasvu

TAVOITTEET

Kasvattaa  seuran  jäsenmäärää
Lisätä  aikuisliikuntaa
Minimoida  drop-out  ilmiötä
Varmistaa  pelaajien  ja  joukkuetoiminnan  laadukas  arki

TOIMENPITEET

Aktiivinen  tiedotus  ja  sosiaalinen  media
Aloittavien  ikäluokkien  markkinointi  ja  laadukas  toiminta
Tarha- ja  koulufutistapahtumat  Koillis-Helsingin  alueella
Mielekkäät  ja  laadukkaat  seuratapahtumat  à leirit,  turnaukset

MITTARIT,
SEURANTA

Pelipassien  määrä
Aikuisjoukkueiden  määrä
PK-35  turnauksiin  osallistuvien  joukkueiden  määrä
PK-35  leireille  osallistuvien  lapsien  määrä

Strategia  2017  – 2018
Urheilutoiminta

TAVOITTEET

Oma  identiteetti  PK-35  Metodi  5v5,8v8  ja  11v11  pelikirja
Pelikulttuuri  "voitetaan  omalla  tyylillä”  
Harjoituskulttuuri  "laatu  korvaa  määrän”
Korkea  tasoiset  pelaajapolut  tyttö  ja  poikapuolella  

TOIMENPITEET

Seuran  oma  valmennuskoulutus  ja  PK-35  Metodin  kehittäminen
Maalivahtimetodin  kehittämisen  jatkaminen
Yksilöllinen  pelaajakehitys,  seuran  omille  pelaajille  aamuharjoitukset
Rekrytoidaan  parhaat  mahdolliset  ammattilaiset  valmennukseen

MITTARIT,
SEURANTA

Aluejoukkue  toimintaan  osallistuvien  pelaajien  määrä
Maajoukkuepelaajien  määrä
Joukkueiden  sarjatasot  ja  sijoitukset
Junioripelaajien  nousu  seuran  edustusjoukkueisiin  naiset  ja  miehet
Valmentajien  koulutustaso

Jalkapallotoiminta
Minifutis
•

Aloittavat  ikäluokat:  tavoitteena  saada  lapset  yhä  aiemmin  mukaan  seuratoimintaan  
ja  sitouttaa  PK-35:een.  Laadukasta,  hauskaa  ja  organisoitua  toimintaa.

Jalkapalloleirit
•

Hiihtoloma-,  kesä- ja  syyslomaleiri: monipuolista,  kehittävää  ja  hauskaa  toimintaa  
joukkuetoiminnan  ulkopuolella.  Tutustutaan  muihin  seuran  pelaajiin=Yhteisöllisyys

Sarjat  ja  turnaukset
•

Talviliiga,  Helsinki  Open,  PK-35  Cup,  Assu Cup,  Stadi  Open,  Aava  turnaus,  sekä  
liiton  ja  piirin  ottelut

Seurakaavio  - Staff
Vuosikokous  (jäsenistö)
Annual membership meeting
HALLITUS
BOARD

Olosuhteet
Miika  Silander

Nuorisotoimenjohtaja
Director of  youth development
Juuso  Mattila

U10  – U6

Nuorisotoiminta
Club  events and  
youth activities

Hallintopäällikkö  
Administration Manager
Teemu  Jaronen

Toiminnanjohtaja
Chief Executive
Jukka  Santala

Seuravalmentajat
Club  coach´s
Kim  Raimi
Sacha Navalkar
Miguel  Cervera Lopez
Patrick  O´Shaughnessy

U19  – U6
Pelaajakehitys
Player  Development

Junioripäällikkö
Akan  Okomoh

U12– U9
Pelaajakehitys
Player  Development

Tiedotus  ja  sosiaalinen  media
Public  Relations and  social media
Mitri Pakkanen  
Akseli  Innanen

