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TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2019-2020  

Päättynyt toimintakausi oli 17.11.1975 perustetun FC Honka ry:n järjestyksessään 44. 
toimintavuosi. Tilikausi alkoi 1.11.2019 ja päättyi 31.10.2020. FC Honka ry toimii 
pääasiassa lasten ja nuorten parissa, mikä asettaa seuran toiminnalle erityisen vastuun.   

Kausi 2019–2020 jää varmasti mieleen täysin poikkeuksellisena toimintavuotena. 
Keväällä 2020 Suomeen levinnyt Covid-19 koronavirus keskeytti koko jalkapallon 
seuratoiminnan Suomessa ja sen vaikutukset näkyivät myös FC Hongassa.  

Kun harjoitus- ja kilpailutoiminta keskeytettiin maaliskuussa 2020 kokonaan, seuran 
valmentajat koostivat pelaajille laajan etäharjoittelupaketin, joka julkaistiin seuran 
verkkosivuilla. Kaikille, myös seuran ulkopuolisille käyttäjille avoin harjoitepankki otettiin 
positiivisesti vastaan. Toiminnan keskeytyksen vuoksi yhdistys joutui käynnistämään 
myös henkilöstöön vaikuttaneet supistamistoimenpiteet. Tavoitteena oli seuran 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja jatkuvuuden varmistaminen myös keskeytyksen 
jälkeen. Toimenpiteissä onnistuttiin ja keskeytyksen jälkeen harjoittelu päästiin 
käynnistämään aluksi pienryhmissä, palaten kesäkuussa lähes normaaliin toimintaan.  

Kauden toimintasuunnitelma rakentui viiden strategisen osa-alueen ympärille:  

1. Kohti ammattimaista seuratoimintaa   
2. Valmennus osaaminen huipputasolle  
3. Pelaajakehitys tuloksia tuottavaa  
4. Avaintoimijana muuttuvassa toimintaympäristössä  
5. Seurayhteisö urheilutyön mahdollistajana  

Osa-alueille asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista käsitellään tämän toiminta-
kertomuksen kohdissa 4–8. Talouteen ja taloushallintoon liittyviä asioita käsitellään 
kohdassa 9. Kauden aikana toteutettua strategian painopistealueiden, tavoitteiden ja 
mittareiden sekä arvojen tarkentamista käsitellään kohdassa 10. ja urheilutoimea 
kohdassa 11. Huomioitavaa on, että koronaviruspandemiasta johtuen viime kaudelle 
laadittua toimintasuunnitelmaa ei pystytty täysin toteuttamaan suunnitelmien 
mukaisesti. Pandemian toiminnalle aiheuttamia vaikutuksia käsitellään aihealueittain 
em. kohdissa.  
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1. TOIMINNAN TARKOITUS

FC Honka ry:n tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jalkapalloilun erikoisseurana, luoda 
edellytykset jäsenistölle seuran harjoittamien urheilumuotojen harrastamiseen sekä 
edistää liikunta- ja urheiluharrastusta seuran toiminta-alueella.  

Tilikauden aikana FC Honka ry:ssä otettiin käyttöön uudet vuosikokouksen ja patentti- ja 
rekisterihallituksen hyväksymät säännöt. Uusien sääntöjen myötä johtokunta vaihtui 
hallitukseen ja hallituksen jäsenmäärää pienennettiin. Uusi hallitus valittiin seuran 
syyskokouksessa kaudelle 2020–2021.  

Tämän perinteisen ja yhdistyksen säännöissäkin määritellyn toiminnan tarkoituksen 
lisäksi seuran hallitus haluaa korostaa vastuullisten toimintatapojen merkitystä 
suomalaisessa urheiluseuratoiminnassa laajemminkin. Niillä rakennetaan toimintaa 
niin vastuullisen harrastamisen ja pelaajakehityksen, vastuullisen seurahallinnon 
kuin vastuullisen joukkuetoiminnan ja jäsenpalveluidenkin mittareilla mitattuna ja 
tällaisen toiminnan tulokset perustuvat hyvään hallintotapaan sekä arvojen mukaiseen 
toimintaan.  

2.TOIMIELIMET JA HALLINTO

JOHTOKUNTA JA YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Poikkeuksellisen toimintakauden aikana johtokunta kokoontui 18 kertaa (yksi sähkö-
postikokous). Koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet näkyivät myös johtokunnan 
kokousten määrässä. Poikkeusaikana johtokunta kokoontui etäyhteyden kautta.  

Johtokunta toimi seuraavassa kokoonpanossa: 

• Mariet Louhento (puheenjohtaja)
• Mikko Ronikonmäki (varapuheenjohtaja)
• Pirkko Ilmonen
• Raimo Konkola
• Timo Lanki
• Kalle Lehtinen
• Irina Kupiainen
• Antti Nousiainen
• Mika Pulliainen
• Jani Tukia
• Anton Ropa

Yhdistyksen vuosikokousta jouduttiin siirtämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilanteen vuoksi pidettäväksi 17.6.2020 Esport Arenalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset vuosikokousasiat sekä hyväksyttiin toisen kerran käsittelyssä olleet seuran 
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uudet säännöt. Uudet säännöt vahvistettiin käyttöön patentti- ja rekisterihallituksen 
toimesta 15.9.2020.  

Esport Arenalla 21.10.2020 pidetty syyskokous vietiin läpi yhdistyksen uusien sääntöjen 
mukaisesti. Uusien sääntöjen mukaan sekä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä kuuden (6) uuden hallituksen jäsenen toimintakausien pituudet ratkaistiin arvalla.   

FC Honka ry: puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi 
valittiin kaudelle 2020–2021:  

Puheenjohtajat  
• Mariet Louhento, puheenjohtaja (toimintakausi 1. vuosi)   
• Anton Ropa, varapuheenjohtaja (toimintakausi 2. vuotta)  

Hallituksen jäsenet  
• Irina Kupiainen (toimintakausi 2. vuotta)  
• Antti Nousiainen (toimintakausi 2. vuotta)  
• Timo Lanki (toimintakausi 2. vuotta)  
• Kalle Lehtinen (Toimintakausi 1. vuosi)      
• Mika Pulliainen (Toimintakausi 1. vuosi)  
• Pirkko Ilmonen (toimintakausi 1. vuosi)         

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT Marko Saxell ja varalla KHT Lauri Lehtoviita. 
Toiminnantarkastajina toimivat Anu Karjalainen ja Satu Maaranen.   

Syyskokous kutsui seuran kunniajäseniksi seurassa pitkään eri tehtävissä ansiokkaasti 
toimineet Kalle Lehtisen (nro 17), Antti Nousiaisen (nro 18) sekä Jani Tukian (nro 19). 
Seurassa on tämän jälkeen kaikkiaan yhdeksäntoista kunniajäsentä.  

Seuran edustustehtävät muissa yhteisöissä      

Petri Harainen  
• Sami Hyypiä Akatemian johtoryhmän jäsen  
• Futispartnerit Oy:n hallituksen puheenjohtaja  

Raimo Konkola  
• Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin hallituksen jäsen (Uudenmaan piiri 

lakkautettiin 06/2020)  

Mariet Louhento         
• Palloliiton liittohallituksen jäsen  
• Helsinki Cup Oy:n hallituksen jäsen  
• Kansallisen Liigan hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja  

Antti Nousiainen   
• Futispartnerit Oy:n hallituksen jäsen  
• Palloliiton Eteläisen alueen olosuhderyhmän jäsen  
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3. FC HONGAN SEURAYHTEISÖ

JÄSEN- JA PELIPASSIMÄÄRÄT 

FC Hongan jäsenmäärä oli kauden päättyessä 1516 ja Palloliiton pelipasseja jäsenistöllä 
oli 1622. Ero jäsenmäärä ja pelipassien määrän välillä selittyy sillä, että yksittäisellä 
jäsenellä voi olla sekä jalkapallon että futsalin pelaamiseen oikeuttavat pelipassit. Peli-
passien määrässä mitattuna FC Honka on yksi Eteläisen alueen suurimmista jalkapallo-
seuroista.  

SEURAN JOUKKUEET 

Honkalainen jalkapallotoiminta on jaettu ikäluokkatoimintaa toteuttavaan lapsiurheilu-
vaiheeseen (U5-U11), nuorisourheiluvaiheeseen (U12-U15) sekä näiden vaiheiden jäl-
keen jatkuviin harraste- ja huippu-urheiluvaiheisiin (U16 >).  

Lapsiurheiluvaiheessa valmennuslinjan mukaista ikäluokkamallitoimintaa toteutettiin 
ikäluokissa 2009-2014 yhteensä 28 joukkueessa noin 650 harrastajalle. Poikkeusolojen 
vuoksi suosittujen jalkapallokoulujen sekä perhefutiksen osallistujamäärät hiukan 
tippuivat edeltävistä vuosista.  

Nuorisourheiluvaiheessa joukkuetoimintaa on ollut tarjolla kilpaurheilu- ja harrastetoi-
mintaa tasojen mukaan nimetyissä akatemia, mustan -linjan ja keltaisen- sekä vihreän -
linjan joukkueissa. Nuorisourheiluvaiheen toimintaa toteutettiin ikäluokissa 2008–
2004 yhteensä 26 joukkueessa ja sen vaikutuspiirissä oli kauden aikana keskimäärin 
500 pelaajaa.  

Lisäksi seurassa toimi kuusi B-juniorijoukkuetta, kolme poikapuolella ja kolme tyttö-
puolella sekä kaksi A-juniorijoukkuetta poikapuolella.   

Aikuisten harrastepuolella toimi kaksi miesten ja kolme naisten jalkapallojoukkuetta, yksi 
futsaljoukkue sekä yksi erityisjoukkue, Erkat.  

FC HONGAN NAISTEN LIIGAJOUKKUE OSAKSI ESPORTIN HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖÄ 

FC Honka ry ja Esport Honka Oy:n yhteistyötä laajennettiin myös naisten joukkueen 
puolelle. 1.1.2020 kirjatulla sopimuksella naisten liigajoukkueen hallinnointi siirtyi FC 
Honka ry:ltä Esport Honka Oy:lle. Huippu-urheilun puolella Veikkausliigaa pelaava 
miesten edustusjoukkue, Miesten Kakkosta pelaava reservijoukkue Honka Akatemia 
sekä poikien U17 Akatemia toimivat jo aiemmin solmitun yhteistyösopimuksen kautta 
Esport Hongan alaisuudessa. FC Hongan ja Esportin yhteistyön keskeisimpänä tavoit-
teena on mahdollistaa honkalaisten junioripelaajien polun jatkuminen nuorisourheilu-
vaiheesta huippu-urheiluvaiheeseen omassa seurassa entistä kokonaisvaltaisempana ja 
kilpailukykyisempänä.  
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TOIMIHENKILÖT 

Seuratyö luo Hongassa edellytykset lähes 2000 lapsen ja aikuisen liikuntaharrastukselle. 
Se ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia.   

Kaudella 2019–20 seurassamme toimi keskimäärin 100 joukkueenjohtajaa, 75 rahaston-
hoitajaa ja yli 100 vapaaehtoista vanhempivalmentajaa. Nämä pitkäaikaista sitoutumista 
vaativat, seuralle elintärkeät tehtävät tuovat harrastamiseen sellaista lisäarvoa, jota ei 
aina muisteta riittävästi huomioida.  

Kauden päätteeksi teetimme vapaaehtoistoimijoille kyselyn, jonka kautta selvitimme 
kehitysajatuksia sekä palautetta seuran ohjeistuksiin ja yleisarvosanaa hallinnon työs-
kentelylle. Hongan toimiston työskentely sai vapaaehtoistoimijoiden keskuudesta 
keskiarvosanan 4 (hyvä). Toimintaa tulee johtaa sellaiseksi, että vapaaehtoiset kokevat 
ylpeyttä toimiessaan FC Hongassa ja ”Me ollaan Honka” –mentaliteetti vahvistuu.  

4. KOHTI AMMATTIMAISTA SEURATOIMINTAA

Uusi toiminnanjohtaja aloitti työssään 1.11.2019. Seuran toiminnanjohtajan ensimmäisiä 
asioita yhdessä johtokunnan kanssa oli strategisten painopistealueiden tavoitteiden ja 
mittareiden tarkennus. Strategiatyö saatettiinkin loppuun vuoden alkupuolella ja uusi 
viisivuotinen strategia esiteltiinkin jäsenistölle seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 
2020.   

Hallinnon prosessien läpikäynti ja tarkentaminen tehtiin operatiivisten hallinnon työn-
tekijöiden keskuudessa kauden aikana. Joukkueenjohtaja- ja rahastonhoitajaohjeistus-
ten päivitysten lisäksi seurassa järjestettiin joukkueenjohtaja- ja rahastonhoitajakoulu-
tukset. Myös seuran toimintamaksun sisältöön tehtiin tarkennuksia toiminnasta saadun 
palautteen perusteella. Toimintamaksun muutokset esiteltiin joukkueenjohtajille syys- 
kuussa pidetyissä infotilaisuuksissa.  

Ohjeistusten ja koulutusten avulla kaikissa joukkueissa on toimittu samojen linjausten 
pohjalta, mitä osaltaan tukevat yhteiset taloushallinto- ja muut järjestelmät.  

Seurahallinnon kehittämisen ajureina toimivat myös jäsenistön kasvavat odotukset 
toiminnan sisällölle ja laadulle. Kehitystoimenpiteistä on pyritty viestimään seuran 
tavoitteiden mukaisesti avoimesti ja vuoropuhelua on käyty joukkueiden toimihenki-
löiden ja jäsenistön kanssa.   

HENKILÖSTÖHALLINNON OSA-ALUE 

Koronaviruksen aiheuttamat toimintakatkokset harrastustoiminnassa aiheuttivat myös 
seuran henkilöstöön poikkeuksellisia toimenpiteitä. Maaliskuun 15. päivä alkanut har- 
rastustoiminnan keskeyttäminen pakotti käynnistämään toiminnan supistamistoimet, 
joiden tavoitteena oli turvata seuran elinvoimaisuus ja jatkuvuus myös toimintakatkok-
sen jälkeen.  
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Päätoimisten työntekijöiden kanssa supistamistoimet toteutettiin yhteistoimintaneuvot-
teluiden kautta. Neuvotteluiden päätöksenä henkilöstöä lomautettiin joko kokoaikaisesti 
tai osa-aikaisesti, riippuen henkilön työnkuvasta. Oman toimen ohella valmentavien osa-
aikaisten työntekijöiden kohdalla palkanmaksu keskeytettiin 1.4. alkaen. Kaikkien 
henkilöstöryhmien edustajat palasivat takaisin tehtäviinsä 1.6. mennessä.  

HENKILÖSTÖ KAUDELLA 2019–2020  

Tilikauden päättyessä 31.10.2020 seuralla oli 20 päätoimista työntekijää, joista hallinnon 
puolella toimi kolme päätoimista henkilöä ja urheilutoimen puolella 17 henkilöä.   

Uusina rekrytointeina seurassa aloittivat Omar Adlani (1.11.2019) seurahistorian 
ensimmäisena tyttöjen talenttivalmentajana sekä Kari Laukkanen (1.1.2020) 
seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjänä. Molemmat tehtävänkuvat ovat 
Palloliiton taloudellisesti tukemia.  

Abdi Mohamedin siirtyminen U14 ikäluokan vastuuvalmentajan paikalta Esportin 
huippu-urheiluyksikköön B-poikien SM-joukkueen valmentajaksi oli hyvä osoitus 
valmentajapolun toimivuudesta Honka yhteisössä. Pelaajakehityspäällikkö Niko Laiho 
siirtyi U14 ikäluokan vastuuvalmentajapaikalle hoitaen samalla osittain pelaajakehitys-
päällikön tehtäviä.  

Hallinto  

Toiminnanjohtaja          Petri Harainen          
Seurakoordinaattori    Annariina Seppä  
Urheilutoimen koordinaattori  Leena Lassila  

Urheilutoimi  

Pelaajakehityspäällikkö/valmentaja  Niko Laiho  
Valmennusosaamisen kehittäjä 1.1 alk. Kari Laukkanen  
Lapsiurheiluvaiheen koordinaattori  Jere Matinlassi  
Talenttivalmentaja (pojat)   Jussi Vasara  
Talenttivalmentaja (tytöt)   Omar Adlani   
Valmentaja     Tero Tainio  
Valmentaja     Jani Lähde  
Valmentaja     Henri Kaasalainen  
Valmentaja     Ari Innala  
Valmentaja     Jussi Väyrynen  
Valmentaja     Kimmo Ketonen  
Maalivahtivalmentaja   Eemeli Reponen  
Ikäluokkavastaava    Mikko Tarvainen  
Ikäluokkavastaava    Pekka Lagerblom  
Ikäluokkavastaava    Felix Lück  
Ikäluokkavastaava    Niko Vainio  
Ikäluokkavastaava    Olli Juusela  
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SPL:n LAATUJÄRJESTELMÄN TASON 5. PROSESSI  

Seurahallinnon kehittämisen merkittävänä tukena on toiminut Palloliiton laatuseura-
arviointijärjestelmä, jonka avulla on tunnistettu sekä seuran kehityskohteita että 
toiminnan vahvuuksia. FC Honka sai hienon tunnustuksen Palloliitolta päästessään 
mukaan koko seurayhteisönä laatujärjestelmän korkeimman tason, tason 5 kehitys-
prosessiin.   

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2014. Järjestelmässä on 
mukana 193 seuraa, mikä kattaa noin 75 prosenttia valtakunnallisesta seuramäärästä. 
Sen keskeisenä tavoitteena on kannustaa seuroja systemaattiseen ja pitkäjänteiseen 
toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja jäsenistön laajasti hyväksymä 
toimintamalli.   

Laatujärjestelmän korkein taso 5 muodostuu kolmesta osasta: pelaajakehityksen 
kehitysohjelmasta, seuran ulkoisesta ja Palloliiton sisäisestä arvioinnista. Ensimmäisenä 
vuonna painopiste on kehitysohjelmassa, toisena vuonna seuraan tehdään Laatukeskuk-
sen johdolla ulkoinen arviointi ja kolmantena vuonna Palloliiton sisäinen arviointi.   

Prosessin ensimmäistä vaihetta työstettiin koko kauden ajan yhdessä Esport Hongan 
huippu-urheiluyksikön kanssa seitsemällä lähipäivällä sekä pienryhmissä tehdyillä 
ennakkotehtävillä. Prosessia veti Palloliiton toimesta seurakehityspäällikkö Henri Alho 
sekä kehitysohjelman ohjaaja Jorma Vertainen.  

5. VALMENNUSOSAAMINEN HUIPPUTASOLLE  

FC Honka ry valittiin Palloliiton toimesta yhdeksi alueelliseksi vastuunkantajaksi valmen-
nusosaamisen kehittämisessä. Seura sai tätä varten kaksivuotisen tuen henkilön palk-
kaamiseksi. FC Honka ry:ssä aloitti 1.1.2020 valmennusosaamisen kehittäjänä Kari 
Laukkanen.  

Laukkasen johdolla saimme toiminnan hyvin liikkeelle ja pystyimme rakentamaan 
nopealla aikataululla valmennusosaamisen kehittämisen yhteistyösopimukset useiden 
espoolaisten seurojen kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin myös kahden 
kirkkonummelaisen seuran kanssa.  

Valmennusosaamisen kehittäjän tehtävänä on kouluttaa Palloliiton alaisia valmentaja-
koulutuksia seurayhteisön valmentajille. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta 
pystyimme järjestämään useita Futisvalmentajan starttikursseja, ikävaihekoulutuksia 
sekä aloittamaan yhden UEFA C-kurssin. Loppukaudesta saimme myös ensimmäiset 
teemakoulutukset vietyä läpi.  
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6. PELAAJAKEHITYS TULOKSIA TUOTTAVAA  

Kestävä pelaajakehitys ja menestys ovat seurausta päivittäisharjoittelun laatutekijöiden 
määrätietoisesta parantamisesta. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi 
olimme myös pelaajakehityksellisissä asioissa täysin uuden edessä. Loimme nopealla 
aikataululla yksilö- ja pariharjoittelun tueksi ikäluokkakohtaisen etäharjoitepankin, johon 
kuvasimme kaikkien harjoitteiden mallisuoritukset.  

IKÄLUOKKAKOHTAINEN ETÄHARJOITEPANKKI  

Lähdimme poikkeusoloissa nopealla aikataululla rakentamaan pelaajan laadukkaan 
arjen tueksi yksilö- ja pariharjoitteluun soveltuvaa harjoitepankkia. Jo alusta lähtien oli 
selvää, että teemme harjoitepankista julkisen ja näin ollen palvelemme sillä koko 
suomalaista jalkapalloseurayhteisöä. Harjoitepankkia varten henkilöstömme kuvasi ja 
dokumentoi Ikäluokkakohtaiset viikkoharjoitteet sekä rytmit. Harjoitepankin tarpeesta 
kertoo sen julkaisun jälkeen kävijämäärät. Ensimmäisen viikon aikana harjoitepankissa 
oli käyty yli 5000 kertaa. Harjoitepankin rakentaminen poikkeusoloissa nopealla 
aikataululla vaati henkilöstöltämme sitoutunutta ja päämäärätietoista työskentelyä.   

OLOSUHTEET JA KILPAILU  

Jalkapallon kilpailukausi typistyi koronanepidemian vuoksi neljän kuukauden mittaiseksi. 
Virallinen kilpailukausi päästiin aloittamaan vasta kesäkuun alussa. Nuorisourheiluvai-
heen sekä aikuisharraste joukkueistamme yli 60 joukkuetta osallistui Palloliiton sarjoihin. 
Kotiotteluita pelattiin Tapiolan urheilupuiston ja Tapion kentillä tynkäkaudesta huoli-
matta reippaasti yli 300 ottelua. Lisäksi samoilla kentillä pelattiin lapsiurheiluvaiheen yli 
20 joukkueen Espoon Liigaan kotiottelut.  

Olosuhteiden päätehtävä on tukea joukkueiden toimintaa siten, että ne palvelevat 
joukku-eita saavuttamaan urheilulliset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet niin joukku-
een kuin yksilön näkökulmasta. Vuorojaossa tavoitteemme on, että joukkueet harjoitte-
levat säännöllisesti ja johdonmukaisesti seuralla olevien olosuhteiden puitteissa.  

Talvella 2019–2020 pystyimme hyödyntämään osalle yläkouluikäisiä joukkueita Espoon 
Kaupungin mahdollistaman keskiviikko iltapäiväharjoittelun.  

Kevään 2020 aikana toteutettujen harjoitustuntimäärä ihanne-inhorealistimallien 
perusteella tiedostettiin muutostarve tavoitteellisten kilpaurheilijoiden harjoitus-
tuntimäärien lisäämiseen.   

Tätä edistääksemme otimme jo kesän vuorojaon tueksi kilpailun runkopäivät sekä 
harjoitusten kenttätilassa kilpailun vaatiman kentän koon (11v11 tai 8v8). Kesän aikana 
teimme töitä, jotta pystyisimme kasvattamaan tavoitteellisten urheilijoiden jalkapallo-
kenttä aikaa lähemmäksi ikäluokkien kansallisia liikuntamäärä suosituksia. 
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7. AVAINTOIMIJANA MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ  

Suomalainen jalkapallo kehittyy vain yhteistyössä, jossa profiileiltaan erilaiset seurat 
verkostoituvat, jakavat osaamistaan ja kehittävät toinen toisiaan. Seuroilla, joilla on 
resursseja sekä kyvykkyyttä tuoda osaamistaan sekä kokemustaan muiden seurojen 
kehittämiseksi, tulee niin tehdä. Seurayhteisöissä vuorovaikutus vie kaikkia eteenpäin.  

FC Honka oli koolle kutsujana espoolaisten seurojen yhteisessä tapaamisessa elokuussa. 
Veikkausliigan otteluun huipentuneessa päivässä oli edustettuna lähes kaikki espoolaiset 
jalkapalloseurat. Tilaisuudessa esiteltiin FC Hongan Palloliiton tason 5 prosessia ja tästä 
oli kertomassa myös prosessin vetäjät Henri Alho ja Jorma Vertainen. Saimme päivän 
aikana myös tilannekatsauksen Espoon jalkapallo-olosuhteista liikuntapaikkapäällikkö 
Jarmo Ikävalkon toimesta.  

FC HONKA JA ETELÄ-ESPOON PALLO YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN  

FC Honka ja Etelä-Espoon Pallo solmivat kauden aikana sopimuksen, jolla määriteltiin 
seurojen välinen yhteistyö ja pelaajien siirtyminen seurojen välillä. Yhteistyön 
tavoitteena on rakentaa jokaiselle pelaajalle yksilöllisesti paras ja laadukkain 
mahdollinen pelaajapolku kohti pelaajan omaa huippua parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa.  

FC Hongan ja ESPA:n yhteistyösopimus on hyvä osoitus espoolaisen jalkapallon 
yhtenäistymisestä. Tavoitteena on jatkaa yhteistyön laajentamista alueen muiden 
seurojen kanssa.   

8. SEURAYHTEISÖ URHEILUTYÖN MAHDOLLISTAJANA  

Joukkueenjohtaja- sekä rahastonhoitajakoulutukset järjestettiin heti uuden kauden 
alussa. Koulutuksissa oli mukana sekä pitkään toiminnassa mukana olleita että uusia 
toimihenkilöitä.  

Uutena toimintona aloitimme uuden kauden infopaketit joukkueenjohtajille hyvissä ajoin 
ennen uuden kauden alkua. Järjestimme syyskuun aikana kolme eri kohderyhmille 
suunnattua tilaisuutta, joissa kävimme läpi seuraavan kauden suunnitelmat sekä 
aikataulut.  

Toisena uutena toimintona otimme keväällä 2020 kenttäkalenteri ASIO:ssa käyttöön 
joukkueiden itsepalvelun olosuhteiden vuorovarauksiin liittyen. Tällä tukipalvelulla 
pyrimme selkeyttämään ja tehostamaan kenttävuorojen käyttöä sekä siten luomaan 
joukkueille ja valmennukselle työrauhan. 

Yhteisöllisyyttä ylläpitävät tapahtumat, kuten kauden päättäjäiset sekä Honka-päivä 
jouduttiin perumaan koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. 
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Yhdistyksen vuosikokous jouduttiin myös siirtämään pahimman epidemian alta 
kesäkuulle. Syyskokous pidettiin suunnitellusti lokakuussa epidemiaan liittyvät 
turvallisuusohjeet huomioiden.  

9. TALOUDEN KAUSIKATSAUS  

FC Honka lähti tilikauteen 2019–2020 keskeisenä tavoitteinaan seurahallinnon kehittä-
minen aiempaa ennakoitavammaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Talousarviossa lähdet- 
tiin tavoittelemaan pientä ylijäämää.   

Koronaviruksen aiheuttamat toiminnan keskeyttämiset sekä osittaiset rajoittamiset 
tekivät talouden ennustamisesta kauden aikana haastavaa. Tilikauden taloudellinen 
ylijäämä oli 34 201 euroa (edeltävän tilikauden alijäämä -134 451 euroa). Seuratoiminnan 
suurimmat kuluerät olivat henkilöstö- ja olosuhdekustannukset.  

Koronaviruksen aiheuttaman toiminnan keskeytyksen vuoksi yhdistyksessä jouduttiin 
reagoimaan nopeasti seuran suurimpaan kuluerään eli henkilöstökuluihin. Keväällä 
ei myöskään ollut vielä tietoa yhteiskunnan tai lajiliiton tarjoamista taloudellisista 
tukimahdollisuuksista.  

Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten vuoksi seura sai vuoden 2020 aikana 
taloudellista tukea seuraavasti:  

• 04/20: Palloliitto, lajiliiton tuki 30 000 euroa (1 500 euroa/päätoiminen 
työntekijä) 

• 06/20: Aluehallintovirasto, 12 000 euroa 
• 06/20: Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki 15 000 euroa  

Myönnetyt tuet mahdollistivat yhdistyksen talouden pitämisen kohtalaisella tasolla ja 
toimintakauden päättyessä yhdistyksen taloudellinen asema oli vakaa ja maksuvalmius 
hyvä.  

Tilikauden päättyessä seuralla oli avoimia lyhytaikaisia saamisia 56 414,46 euroa. Rahat 
ja pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 213 542,63 euroa. Vastaavasti 
lyhytaikainen vieraspääoma oli yhteensä 197 275,78 euroa, josta avointen ostovelkojen 
osuus oli 66 519,83 euroa ja lyhytaikaista ja muuta velkaa oli 130 755,95 euroa.  

Toimintamaksujen alentaminen keväällä toiminnan ollessa keskeytyneenä aiheutti 
merkittävän alijäämän toimintamaksuihin talousarvioon nähden.  

Toteutuneet toimintamaksut olivat 1 179 150,44 euroa verrattuna budjetoituun  
1 456 000,00 euroon. Toimintamaksun piirissä oli tilikauden aikana noin 1250 pelaajaa. 
Jäsenmaksujen osalta ylitimme talousarvion ja toteutuma oli 240 199,00 euroa (202 
233,00 kaudella 2018–19).  
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”ME OLLAAN HONKA” VARAINHANKINTAKAMPANJA 

Keväällä seura organisoi varainhankintakampanjan kerätäkseen varoja koronaepide-
mian aiheuttamassa haastavassa taloustilanteessa. Kampanjan t-paitoja sekä yksityis- 
henkilöille että yrityksille sekä muille yhteisöille. T-paitoja myytiin tempauksen aikana 
yhteensä 270 kappaletta ja kampanja tuotti kulujen Jälkeen yhteensä 9 922 euroa. 

FC HONGAN JUNIORIRAHASTO 

Pienituloisten perheiden tukemisesi seuraan perustettu FC Hongan juniorirahasto aloitti 
toimintansa kauden 2020 alkaessa. Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea FC 
Honka ry:n vähävaraisten jäsenien harrastamista ja kilpailemista. Tarkoituksensa 
mukaisesti rahasto jakaa jäsenille avustuksia, joilla katetaan jalkapalloharrastuksen 
kustannuksia. Kaudella 2019–20 tukea myönnettiin 18 pelaajalle ja se kohdennettiin 
seuran toimintamaksuihin. 

OSAKKUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ 

Helsinki Cup Oy 

Yhdistys on osakkaana ja perustajajäsenenä Helsinki Cup Oy:ssä. FC Honka ry edustaa 
yhtiössä 22 prosenttia osakkeista (220 osaketta) ja äänistä ja HJK Oy 78 prosenttia yhtiön 
osakkeista (780 osakkeita) ja äänistä. 

Poikkeusvuosi oli haastava myös Helsinki Cup Oy:lle, mutta turnaus onnistuttiin toteutta-
maan heinäkuussa kotimaisin joukkuein ja ilman yhtään todettua koronavirustartuntaa. 
Turnausta pelattiin vuosien tauon jälkeen myös Tapiolan Urheilupuiston kentillä. 

Yhdistystä yhtiön hallituksessa edusti kaudella 2019–2020 puheenjohtaja Mariet 
Louhento.  

Futispartnerit Oy 
Yhdistys on ollut osakkaana myös EBK-Honka Areenaa hallinnoivan Futispartnerit Oy:ssä 
edustaen 45 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön muut osakkaat ovat Esbo 
Bollklubb ry ja CoolAge Oy. Yhdistystä yhtiön hallituksessa edustivat kaudella 2019–2020 
johtokunnan jäsen Antti Nousiainen ja toiminnanjohtaja Petri Harainen. Toimintakausi 
oli haastava myös Futispartnereitten suhteen. Futispartnerit selvisi kuitenkin koronan 
ensimmäisestä aallosta kohtalaisen pienin taloudellisin seuraamuksin. 
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10. STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TAVOITTEIDEN JA 
MITTAREIDEN TARKENNUS

Seuran strategiassa todetaan, että FC Honka haluaa erottua 2020-luvulla niin seuratyöl-
lään, urheilutyöllään kuin yhteistyöllään. Toiminnan painopisteet on kiteytetty visioon 
sekä neljään sitä tukevaan päävalintaan. Valittujen painopistealueiden tavoitteiden ja 
mittareiden tarkennus tehtiin kauden aluksi ja lopullinen strategia esiteltiin jäsenistölle 
seuran vuosikokouksessa 17.3.2020. Samalla aukikirjoitettiin ja esiteltiin seuran visio 
2024 sekä seuran arvot taito, kilpailu ja vastuu. 

Strategian painopistealueet ja niiden keskeiset tavoitteet 

1. Ammattimainen seuratoiminta
Painopistealueen tavoitteena on, että Honka on suunnitelmallisesti toimiva ja osaavasti
johdettu, hyvinvoiva asiantuntijaorganisaatio.

2. Osaamisen kehittäminen
Painopistealueen tavoitteena on, että jokaisella pelaajalla on koulutettu valmentaja: seurassa
on Suomen ammattitaitoisimmat ja kyvykkäimmät valmentajat, pelaajakehitystyö on tietoon
perustuvaa.

3. Entistä vahvempi seurayhteisö
Painopistealueen tavoitteena on, että seurassa on kasvava joukko yhteiseen visioon
sitoutuneita toimijoita, kodin ja seuran yhteistyö on saumatonta.

4. Alueellinen vastuunkanto
Painopistealueen tavoitteena on, että Honka on seurayhteisön osaamista kehittävä, haluttu ja
arvostettu kumppani sekä valtakunnallisestikin merkittävä lajin kehittäjä.

Visio 2024 

Me ollaan Honka, jalkapalloyhteisö nuorimmasta jalkapallokoululaisesta erityisryhmä-
läisiin ja aina menestyneimpiin ammattilaisiin. Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin 
pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat ja kannattajat. Jalkapallo 
on meille rakas laji, jossa haluamme jatkuvasti oppia ja kehittyä ilon ja yhteisöllisyyden 
kautta, toisiamme kannustaen. 

Visionamme on toiminta, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjäntei-
sesti, ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheilu-
vaiheiden. Pelaajakehitykselle määriteltyjä, tietoon pohjautuvia oppimissisältöjä toteute-
taan seuran linjausten mukaisesti.  

Kehitämme pelaajiamme aina ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä, olipa 
tavoitteena liikunnallinen elämäntapa, antoisa harrastus tai jalkapalloilijan ammatti. 
Olemme onnistuneet työssämme, kun pelaajamme jatkavat aktiivisina lajin parissa 
mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman pitkälle.  
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KUVA: FC Hongan strategian visio ja päävalinnat tarkentuivat kauden 2019–20 aluksi. Päävalinnoilla on jokaisella oma selkeä 
tavoite, joka jakaantuu kuvassa mustissa laatikoissa näkyviksi alatavoitteiksi. Strategian toteutumista seurataan tuloskorttien 
avulla. 

FC Honka ry:n arvot 

Taito 

Honka on seura, jonka koko yhteisöä yhdistää intohimo taitoon. Meillä jokainen 
joukkuetapahtuma vie kannustavasti, päämäärätietoisesti ja iänmukaisesti kohti uutta 
osaamista. Toimintamme on motivoivaa, pitkäjänteistä, ja kannustavaa.  

Lajitaitojen ohella kasvamme myös elämäntaidoissa. Ymmärrämme kannustamisen 
merkityksen ja arvostamme joukkuetovereitamme. Turvallisessa toimintaympäristössä 
on lupa onnistua ja epäonnistua, yrittää uudelleen ja oppia. Suvaitsevaisuudella ja 
toisiamme rohkaisemalla saavutamme yhteisiaä tavoitteita. Valmennus tukee 
esimerkillään oppimista myös näissä taidoissa. 

Olemme taitava myös seurana. Honkalaisuus on jatkuvaa kykyä kehittää ja kehittyä. 
Arvostamme ammattitaitoa ja koulutamme henkilöstöaämme ja toimihenkilöitämme 
eteenpäin. Osaaminen ja ammattiylpeys näkyy toimintamme kaikilla osa-alueilla. 

Kilpailu 
Meillä kilpaurheilua ja harrastustoimintaa yhdistää pelaajien jatkuvaan kehittämiseen 
liittyvä tavoitteellisuus. Kilpailu on osa pitkäjänteistä pelaajakehitystyötä, positiivinen 
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paikka, jossa mitellään taidoista, testataan sinnikkyyttä ja opetellaan sietämään myös 
epämukavuuden tunteita. Siinä onnistutaan ja epäonnistutaan yhdessä, opitaan 
joukkueena, mutta ei menetetä mitään. Vahva joukkuehenki vie meitä eteenpäin. Osa 
nauttii kilpailusta luonnostaan. Toiset kilvoittelevat osana joukkuetta. Jokaisen omalle 
tasolle sopiva ympäristö mahdollistaa pelaajan kehityksen ja pärjäämisen. 

Huippu-urheiluun tähtäävässä pelaajapolussa Honka tarjoaa pelaajille erinomaisen 
ympäristön kehittyä ja tavoitella sekä kansallista että kansainvälistä kärkeä. 
Määrätietoinen harjoittelu, valmennusosaamisen laatu ja rohkeus menestyä vievät sekä 
pelaajia että seuraa eteenpäin. 

Vastuu   

Honka kantaa kasvatus- ja nuorisotyöhön liittyvää vastuutaan mahdollistamalla lähes 
2000 lapsen ja nuoren jalkapalloharrastuksen. Olemme yhteisö nuorimmasta 
jalkapallokoululaisesta erityisryhmäläisiin ja aina menestyneimpiin ammattilaisiin. 
Urheilemme aina puhtaasti, kannustamme toisiamme ja kohtelemme kilpailijoitamme 
reilusti.   

Kannamme vastuuta turvallisesta toimintaympäristöstä, jossa urheilu tuottaa meille 
kaikille iloa ja positiivisia kokemuksia. Toimimme kannustavassa ilmapiirissä jossa 
jokainen kokee olevansa arvostettu ja jossa jokaista kohdellaan tasapuolisesti. 
Haluamme, että meillä kukaan ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista 
käytöstä. Linjauksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat 
siihen puuttumisen.  

Toimintamme on hyvän hallinnon mukaista, avointa ja läpinäkyvää. Uskomme, että se 
luo kestävimmän mahdollisen pohjan koko seuran toiminnalle. Edistämme 
yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua lajiin ja sen päätöksentekoon. 
Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan, jotta keltamusta kasvutarina 
jatkuu vahvana myös tulevina vuosikymmeninä.  

Strategian mittarit ja toteutumisen seuranta 

Strategian päävalintojen toteutumista seuraavat mittarit on avattu tarkemmin kauden 
2020–21 toimintasuunnitelmassa, johon painopistealueet on avattu tuloskorttimaisesti 
auki niin tavoitteiden, toimenpiteiden kuin mittareidenkin osalta. Yhdistyksen hallitus 
seuraa strategian toteutumista tuloskorttien avulla.  
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11. URHEILUTOIMINNAN KAUSIKATSAUS  

FC Hongassa jalkapallon harrastaminen jaetaan ikävaiheiden mukaan lapsi- ja nuoriso-
urheiluvaiheeseen sekä aikuisvaiheeseen. Aikuisten puolella FC Hongan organisaatiossa 
on huippu-urheilujoukkueita sekä aikuisten harrastejoukkueita. Seuran urheilutoimen 
linjauksia kehitettiin kauden aikana ja toimintaa pyrittiin päämäärätietoisesti viemään 
eteenpäin kohti aiempaa yhtenäisempää organisaatiota ja toimintatapoja.   

LAPSIURHEILUVAIHE  

FC Hongan lapsiurheiluvaiheen ikäluokissa U5-U11 harrastetaan honkalaisen ikäluokka-
mallin mukaan. Lapsiurheiluvaiheessa keskiössä on honkalaiseen valmennuslinjaan ja 
seuraidentiteettiin kasvattaminen.   

Ikäluokkamallien sisällä toimii tarvittava määrä harjoitus- ja peliryhmiä, joiden välillä 
pelaajaliikehdintä on joustavaa.  

Johtavana ajatuksena on, että yhden ikäluokan pelaajat ovat yhtä suurta joukkuetta, 
jossa toimintaa eriytetään omien motiivien sekä harrastamisen suoritustasojen mukaan 
yksilön kehittymistä tukevalla tavalla. Eriyttämisestä ja ryhmäjaoista vastaavat seuran 
työntekijät.   

Lapsiurheiluvaiheessa harrasti päättyneellä kaudella keskimäärin 600 lasta. Kaudella 
2019–20 kaikissa lapsiurheiluvaiheen poikapuolen ikäluokissa toimintaa johtivat seuran 
palkatut, päätoimiset ikäluokkavastaavat ja tyttöpuolen joukkueissa seuran palkkaama 
OTO-valmentaja. Lapsiurheiluvaiheen esimiehenä toimi lapsiurheiluvaiheen koordinaat-
tori Jere Matinlassi.  

Ikäluokkavastaavat kaudella 2019–2020:  

• PU11 Niko Vainio  
• PU10 Mikko Tarvainen  
• PU9 Pekka Lagerblom  
• PU8 Felix Lück  
• PU7-6 Olli Juusela  
• TU6-12 Mirka Hulkkonen  

Ikäluokkavastaavien tehtävänä on koordinoida ikäluokkien toimintaa ja valmennusta, 
suunnitella sisältöjä ja vastata seuran valmennuslinjan mukaisesta toiminnasta.    

Jalkapallokoulut  

Jalkapallokoulujen keskeisin tavoite on synnyttää kiinnostus ja ilo lajitoimintaa kohtaan, 
joka tulevien vuosien aikana syventyy rakkaudeksi ja kasvaa intohimoksi, ohjaten lapsia  

jalkapalloharrastuksen pariin. Talven 2019–2020 jalkapallokoulut tarjosivat harrastajille 
jalkapallotoimintaa kerran viikossa EBK-Honka Areenalla 2012–2016-syntyneille pojille 
ja tytöille. Talven jalkapallokouluihin osallistui yhteensä 98 pelaajaa. Kesän 2020 osalta 
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jalkapallokoulut päästiin käynnistämään elokuun alussa. Kesän jalkapallokouluihin 
osallistui yhteensä 168 pelaajaa. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus näkyi selkeästi 
negatiivisesti jalkapallokoulun osallistujamäärässä.  

Perhefutis 

FC Hongan Perhefutis on suunnattu lapsille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan 
harrastustoiminnan liikunnallisten leikkien ja pelien kautta. Perhefutiksessa tutustutaan 
palloon pelivälineenä ja kehitetään lasten liikunnallisia perusvalmiuksia.  

• Vanhemman ja lapsen yhteinen harrastus
• Ei suorittamista vaan liikunnasta nauttimista
• Yhdessä oppimista ja oivaltamista
• Kiireetön, jokaisen lapsen omassa tahdissa etenevä toiminta
• Mahdollisuus vanhemman jakamattomaan aikaan
• Mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä, yhteisen tekemisen parissa

Perhefutiksen osalta jouduimme keskeyttämään toiminnan keväällä koronaviruksen 
vuoksi. Epävarman tilanteen vuoksi emme myöskään päässeet aloittamaan uutta 
ryhmää kesällä.  

LAPSIURHEILUVAIHEESSA KAUDELLA 2019–20 PALKITUT: 

Kauden kehittynein pelaaja, lapsiurheiluvaihe tytöt: Julia Hautamäki, T09 

Julian kehitys on ollut huimaa viimeisen kauden aikana. Treenimotivaatio ja kehittymisen halu 
ovat kohdillaan joka tapahtumassa. On hienoa, miten määrätietoisesti ja tavoitteellisesti hän 
harjoittelee treeneissä ja omalla ajalla.  

Kauden kehittynein pelaaja, lapsiurheiluvaihe pojat: Oliver Alho, P10 

Oliver aloitti jalkapallon kaksi vuotta sitten. Harrastus alkoi P10 Vihreässä joukkueessa ja 
ensimmäinen siirto haastavampaan, P10 Keltaisen joukkueen, toimintaympäristöön tapahtui 
jo talvikauden jälkeen. Kehittyminen jatkui nousujohteisena ja kauden lopussa Oliver 
siirrettiin jälleen haastavampaan, P10 Mustan joukkueen, toimintaympäristöön. Kuluneen 
kauden 2019–2020 aikana kehittyminen on jatkunut tutulla kaavalla ja kauden loppupuolella 
tehtiin jälleen siirto haastavampaan, P10 Pre-Akatemia joukkueen, toimintaympäristöön. 
Uskomaton kehitystarina vailla vertaa!  

Vuoden lapsiurheiluvalmentaja -palkinto: Olli Juusela P13, P14 

Kuluvalla kaudella Olli on toiminut nuorimpien junioreiden P13 ja P14 ikäluokkavastaavana. 
Ollin on onnistunut luomaan poikkeuksellisen positiivisen ilmapiirin joukkueiden toimintaan, 
mikä on näkynyt pelaajien sitoutuneisuutena, pelirohkeutena ja kehittymisenä läpi kauden. 
Myös ikäluokkien pelaajamäärät ovat kasvaneet kauden aikana valtavasti. Ollin oma innostus 
ja energia on omiaan levittämään lajirakkautta seuramme nuorimpiin junioreihin.  
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LAPSIURHEILUVAIHEEN JOUKKUEIDEN TSEMPPARIPALKINNOT  

Ikäluokka U5 
• Jooa Tornivaara, Musta P15 

 
Ikäluokka U6 

•    
• Noel Huumo, Musta P14      
• Eemil Untamala, Keltainen P14 

 
Ikäluokka U7 

• Ville Kauria, Musta P13 
• Noel Antikainen, Keltainen P13 
• Patrik Lunttila, Vihreä P13 

 
Ikäluokka U8 

• Milo Maula, Musta P12 
• Oliver Pyykkö, Keltainen P12 
• Niilo Kokko, Vihreä P12 

 
Ikäluokka U9 

• Sofia Heilala, Pantteriinat T11-12 
• Lucas Sjöberg Pérez, Musta P11 
• Julius Simola, Valkoinen P11 
• Ossi Nieminen, Keltainen P11 
• Elias Jääskelä, Vihreä P11 

 
Ikäluokka U10 

• Izabela Saloranta, Lumileopardit T10 
• Eemil Honkanen, Pre-Akatemia P10 
• Leevi Ylimäki, Musta P10 
• Mido Elbaghdad, Valkoinen P10 
• Joona Seppänen, Keltainen P10 
• Joni Hietaluoma, Vihreä P10 

 
Ikäluokka U11 

• Minna Kangas, Leijonatytöt T09 
• Joel Visuri, Pre-Akatemia P09 
• Oscar Skytte, Musta P09 
• Julius Luokola, Keltainen P09 
• Moritz Kull, Vihreä P09 
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NUORISOURHEILUVAIHE  

Nuorisourheiluvaiheessa toimintaa toteutettiin neliportaisesti. Motivoituneimmat ja laji- 
sekä pelitaitojen osalta edistyneimmät pelaajat osallistuivat kilpaurheilutoimintaan 
akatemia- sekä mustan linjan joukkueissa ja harrasteryhmätoimintaa toteutettiin ikä-
luokkien keltaisen ja vihreän linjan joukkueissa sekä erityistuen tarpeessa oleville 
special-joukkueessa.  

Seurassa oli kaudella 2019–20 kaikissa poikien ikäluokissa erinomaisesti toimivat kilpa- ja 
haastejoukkueet U12-ikäisistä aina A-junioreihin saakka. Tyttöpuolella kaikissa nuoriso-
urheiluvaiheen ikäluokissa toimi akatemiatason kilpajoukkueet sekä osissa harraste-
toimintaa harjoittavia keltaisen linjan joukkueita.  

Akatemiajoukkueiden valmennuksesta poikapuolella vastasivat kaudella päätoimiset 
valmentajat, tyttöpuolella päätoimisia valmentajia toimi kauden aikana yksi. Mustan ja 
keltaisen linjan valmennuksesta vastasivat oman toimen ohella toimivat valmentajat.  

Varsinaisia juniorimaajoukkueotteluita ei koronan vuoksi vuoden 2020 aikana pelattu. 
Maajoukkuetapahtumissa seuran edustus oli seuraava: U15 ikäluokassa kahdeksan 
poikaa ja kolme tyttöä, U16-ikäluokassa yksi poika ja seitsemän tyttöä, U17 ikäluokassa 
kahdeksan poikaa, U18-ikäluokassa viisi poikaa ja U19-ikäluokassa yksi poika ja yksi 
tyttö.   

P20 A-SM sarjan joukkue sijoittui kauden päätteeksi 5. sijalle. P15 akatemiajoukkue 
sijoittui Etelä liigassa 2. sijalle häviten kauden aikana vain yhden ottelun sarjassa. 
Poikkeusvuonna P15 ikäluokassa ei pelattu Kai Pahlman -turnausta.   

T18 -joukkue sijoittui kauden päätteeksi SM-sarjassa 2. sijalle. TB Youth sijoittui 1. 
divisioonan lohko B:n 6. sijalle. T15 -akatemiajoukkue sijoittui Etelä liigassa 6. sijalle. 
Poikkeusvuonna T15 ikäluokassa ei pelattu Laura Kalmari -turnausta.   

Muissa nuorisourheiluvaiheen ikäluokissa akatemiajoukkueiden sarjasijoitukset olivat 
seuraavat:  

• P14 3. sija Liiga Etelä  
• T14 1. sija Kakkonen  
• P13 5. sija Liiga Etelä  
• T13 7. sija Ykkönen  
• P12 5. sija Ykkönen karsinta  
• T12 4. sija Ykkönen  
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NUORISOURHEILUVAIHEESSA KAUDELLA 2019-20 PALKITUT  

Kauden kehittynein maalivahti, tytöt: Noa Nastase, T05 Akatemia  

Noa on kehittynyt paljon vuoden aikana ja osoittanut tinkimätöntä luonnetta viihtyä kentällä 
aamusta iltaan. Kesän huippukohtina esimerkiksi Helmariturnaukseen osallistuminen ja siellä 
finaalissa voitto. Tulevaisuudessa iso aihio päästä vielä pitkälle, jos työmoraali säilyy yhtä 
korkealla.   

Kauden kehittynein maalivahti, pojat: Julius Ylinen, P08 Akatemia  

Julius ei ole kerennyt vielä kauaa olemaan virallisesti maalivahtina, mutta sitäkin 
innokkaampana lähtenyt kehittämään itseään, ja tulostakin on jo tullut. Pelannut kauden 
erinomaisesti, mikä näkyy sarjataulukossa ja päästetyissä maaleissa. Moderni maalivahti, 
joka kykenee avaamaan peliä erinomaisesti ja atleettisuudellaan ottaa paljon palloja kiinni.   

Kauden kehittynein pelaaja, nuorisourheiluvaihe tytöt: Liina Juntunen, TBSM  

Liina siirtyi täksi kaudeksi HJK:sta Honkaan ja aloitti kautensa B:n SM-karsinnassa verrattain 
pienessä roolissa. Kauden mittaan teki esimerkillisesti töitä ja taisteli itselleen paikan SM-
joukkueen avauksessa. Kauden päättyessä oli yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista SM-
hopeaa voittaneessa joukkueessa. Erinomainen joukkuepelaaja, joka laittaa itsensä 
tilanteesta riippumatta täysillä likoon. Hyvä esimerkki periksi antamattomuudesta.  

Kauden kehittynein pelaaja, nuorisourheiluvaihe, pojat: Lauri Laine, P05 
Akatemia  

Vuosien saatossa laitahyökkääjänä viihtyvästä pelaajasta on jalostunut monipuolinen 
joukkuepelaaja. Pelaaja hallitsee tekniset ja taktiset nyanssit erinomaisesti, kokonaisuutta 
täydentää huomattava fyysinen suorituskyky sekä terve suhtautuminen urheilulliseen 
elämäntapaan.  

Kauden valmentaja, nuorisourheiluvaihe: Jussi Väyrynen, ASM  

A-poikien joukkue saavutti talvella paikan SM-sarjaan. Talven erinomaiset otteet ovat saaneet 
jatkoa siten, että syksyllä joukkue kamppaili SM-mitaleista. Jussi Väyrynen on johtanut 
joukkuettaan ihmisläheisellä tavalla sekä saanut joukkueen pelaamaan saumattoman 
tehokkaasti.  
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NUORISOURHEILUVAIHEEN TSEMPPARIPALKINNOT  

U20 
• Joona Strömberg, A1     
• Juho Haaramäki, A2 

 
U17 

• Iida Jokinen, TBSM 
• Koko joukkue, TB Youth 
• Julia Lindholm , TB United 
• Valter Salavuo, B2     
• Manu mäkinen, B3      
• Akseli Rantala, B4  

 
U15 

• Dario Naamo, Akatemia P05 
• Jenny Sundberg, Akatemia T05  
• Eino Harju, Musta 1 P05    
• Said Caliskan, Musta 2 P05 
• Tapio Seitsonen, Keltainen P05 
• Aino Widbom, Keltainen T05 
• Onni Lecklin, Vihreät 

 
U14 

• Adam Jouhi, Akatemia P06 
• Stella Parkkari, Akatemia T06 
• Anton Äikäs, Musta P06  
• Nuutti Vähäkylä, Keltainen P06 

 
U13 

• Riku Tamminen, Akatemia P07  
• Nea Ikonen, Akatemia T07 
• Tuomo Väisänen, Musta1 P07 
• Amos Nisunen, Musta P07 
• Lauri Pihlasto, Keltainen P07 
• Martta Bordi, Keltainen T07 
• Eelis Haapea, Vihreä P07 

 
U12   

• Albert Rama, Akatemia P08  
• Stella "Myynä" Honkonen, Akatemia T08 
• Severi Seuranen, Musta P08    
• Joona Laine, Keltainen P08     
• Suluhan Efe Tacim, Vihreä P08 
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HUIPPU-URHEILUVAIHE  

FC Honka on Espoon alueen ainoa jalkapallon huippu-urheilu seura. Seuran naisten ja 
miesten edustusjoukkueet pelaavat molemmat kansallisella, ylimmällä sarjatasolla, 
naiset Kansallista Liigaa ja miehet Veikkausliigaa. Seuran U17 edustusjoukkueet sekä 
tyttöjen että poikien puolella pelasivat molemmat kaudella 2019–20 SM-sarjaa. Miesten 
reservijoukkue pelasi Miesten Kakkosta.  

Naisten edustusjoukkue  

Naisten edustusjoukkue sijoittui kauden päätteeksi Kansallisen Liigassa neljänneksi. 
Rosa Lappi-Seppälän valmentaman joukkueen avauskokoonpanossa pelasi useita 
seurassa kasvaneita junioreita.  

Miesten edustusjoukkue  

Miesten edustusjoukkue sijoittui Veikkausliigassa neljänneksi. Joukkuetta valmensi 
kaudella päävalmentaja Vesa Vasara.  

Honka Akatemia (Miesten reservijoukkue)  

Miesten reservijoukkue, Honka Akatemia, pelasi kaudella 2019–2020 Miesten Kakkosta 
 sijoittuen B lohkon kolmannelle sijalle. Joukkuetta valmensivat Riku Paularinne ja Petri 
Vuorinen.  

U17  

Poikien U17 edustusjoukkue voitti kauden päätteeksi SM-sarjan kultaa. Joukkuetta 
valmensivat Abdi Mohammed ja Jussi Vasara  

Tyttöjen U17 edustusjoukkue sijoittui SM-sarjassa hopealle. Joukkuetta valmensivat Ari 
Innala ja Omar Adlani.  
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