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Kuva: Juhani Järvenpää

Me ollaan Honka
Päättynyt toimintakausi oli 17.11.1975 perustetun FC Honka ry:n järjestyksessään 43.
toimintavuosi. Tilikausi alkoi 1.11.2017 ja päättyi 31.10.2018.
FC Honka ry toimii pääasiassa lasten ja nuorten parissa, mikä
asettaa seuran toiminnalle erityisen vastuun. Kaudella 2017-18
FC Honka ry:ssä kehitettiin toimintaa yhä vastuullisempaan
suuntaan ja seuran johtokunta otti aktiivisen roolin seuran
hallinnon, sen toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä.
Organisaation uudelleenorganisointi, taloushallinnon uudistusprosessi sekä joukkueiden toimintatapojen yhtenäistäminen
muodostuivat keskeisiksi hankkeiksi. Koska johtokunta halusi
keskittyä vahvasti seurahallinnon kehittämiseen ennen uusien
tavoitteiden linjaamista, toimintasuunnitelmaan kirjattu uuden
strategian työstäminen siirrettiin tehtäväksi seuraavalle kaudelle.
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Kauden toimintasuunnitelma rakentui neljän strategisen
osa-alueen ympärille:
1. Seurahallinnon kehittäminen
2. Yhtenäisen valmennuslinjan jalkauttaminen
3. Harjoitusolosuhteiden parantaminen
4. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vahvistaminen
Osa-alueille asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista
käsitellään tämän toimintakertomuksen kohdissa 4-7. Talouteen
ja taloushallintoon liittyviä asioita käsitellään kohdassa 8 ja
urheilutoimea kohdassa 9.

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 toimintaalueella.
Tilikauden aikana tehdyt toimenpiteet ovat palvelleet suoraan tai välillisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.
Tämän perinteisen ja yhdistyksen säännöissäkin määritellyn toiminnan
tarkoituksen lisäksi seuran johtokunta 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.
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Kuva: Juhani Järvenpää

Toimielimet ja hallinto
Johtokunta ja yhdistyksen kokoukset Toimintakauden aikana 13
kertaa kokoontunut johtokunta toimi seuraavassa
kokoonpanossa:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mariet Louhento (puheenjohtaja)
Mikko Ronikonmäki (varapuheenjohtaja)
Petri Juhala
Kalle Lehtinen
Sofia Lipponen
Antti Nousiainen
Kari Palenius
Soile Rautio
Jussi Tella
Jani Tukia
Jari Wallasvaara

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 17.3.2018 Esport Arenalla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Esport
Arenalla 23.10.2018 pidetyssä syyskokouksessa todettiin
johtokunnan mandaattikauden toiselle toimintavuodelle jatkavat
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henkilöt (”2.vuosi”) sekä tehtiin johtokuntaan seuraavat
henkilövalinnat:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mariet Louhento (puheenjohtaja)
Pirkko Ilmonen
Raimo Konkola
Kalle Lehtinen
Antti Nousiainen
Mika Pulliainen
Mikko Ronikonmäki
Petri Juhala (2.vuosi)
Jussi Tella (2.vuosi)
Jani Tukia (2.vuosi)
Jari Wallasvaara (2.vuosi)

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT Marko Saxell varalle KHT
Lauri Lehtoviita. Toiminnantarkastajina toimivat Anu Karjalainen
ja Satu Maaranen. Johtokunta valitsi syyskokouksen jälkeen
Mikko Ronikonmäen jatkamaan johtokunnan varapuheenjohtajana.

Talous- ja työvaliokunta

Seuran edustustehtävät muissa yhteisöissä

Toimintakauden aikana yhdistyksessä toimi johtokunnan jäsenistä koostunut, kolmihenkinen talous- ja työvaliokunta, jonka
keskeiseksi tehtäväksi muodostui henkilöstöön ja taloushallintoon liittyvien haasteiden tunnistaminen, korjaustoimenpiteiden
tekeminen sekä sitä kautta koko toiminnan kehittäminen. Valiokunnan puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Mariet
Louhento ja jäseninä yhdistyksen varapuheenjohtaja Mikko
Ronikonmäki sekä johtokunnan jäsen Jari Wallasvaara.

Raimo Konkola
! Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin hallituksen varajäsen

Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouskorvausta. Puheenjohtajalle on korvattu aiempina kausina 500 euroa kuukaudessa eli
6000 euroa vuodessa, josta puheenjohtaja kieltäytyi ja pyysi
ohjaamaan summan seurakehitystyöhön.
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Niko Laiho
! Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin valmennuskoulutustyöryhmän jäsen
! Sami Hyypiä Akatemian johtoryhmän jäsen
Mariet Louhento
! Helsinki Cup Oy:n hallituksen jäsen
! Suomen Palloliiton Eteläisen alueen Pelaajan laadukas arki –
kehitystyöryhmän jäsen
Jari Wallasvaara
! Futispartnerit Oy:n hallituksen jäsen

FC Hongan
seurayhteisö
Jäsen- ja pelipassimäärät
Harrastajamäärän kasvu on yksi tärkeimmistä suomalaisen jalkapallon
mittareista. FC Hongan jäsenmäärä oli kauden päättyessä 1870 ja
Palloliiton pelipasseja jäsenistöllä oli 1573. Ero jäsenmäärän ja pelipassien
välillä selittyy sillä, että kaudella 2018 jalkapallokoululaisia ei rekisteröity
pelipassein. Jatkossa kaikki pelaajat rekisteröidään Palloliiton pelipassein.
Uudenmaan piirin pelaajamäärä pelipasseilla mitattuna oli n. 4% edellistä
vuotta alhaisempi. Espoon alueella harrastajamäärä oli pelipasseilla
mitattuna kauden aikana 10 566, joka edustaa 3,78 prosenttia koko maan
pelipasseista. Espoo on harrastajamääriltään siten Suomen viidenneksi
aktiivisin kunta, kun pelipassien määrä suhteutetaan kunnan
asukalukuun.
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Seuran joukkueet
Honkalainen jalkapallotoiminta on jaettu ikäluokkatoimintaa toteuttavaan lapsiurheiluvaiheeseen (U5-U11), nuorisourheiluvaiheeseen
(U12-U15) sekä näiden vaiheiden jälkeen
jatkuviin harraste- ja huippu-urheiluvaiheisiin.
Lapsiurheiluvaiheessa valmennuslinjan mukaista ikäluokkamallitoimintaa toteutettiin ikäluokissa 2007-2013 yhteensä 29
joukkueessa noin 650 harrastajalle. Lajin harrastamisen aloittamista varten sekä perustaitojen kehittämiseen järjestettiin
ympärivuotisesti myös jalkapallokoulutoimintaa, jossa lajiin
tutustui yhteensä noin 300 lasta.
Nuorisourheiluvaiheessa joukkuetoimintaa on ollut tarjolla
kilpaurheilu- ja harrastetoimintaa tasojen mukaan nimetyissä
akatemia, mustan -linjan ja keltaisen- sekä vihreän -linjan
joukkueissa. Nuorisourheiluvaiheen toimintaa toteutettiin
ikäluokissa 2006-2003 yhteensä 20 joukkueessa ja sen
vaikutuspiirissä oli kauden aikana keskimäärin 250 pelaajaa.
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Lisäksi seurassa toimi kolme B-juniorijoukkuetta, kaksi poikapuolella ja yksi BSM- ja Youth –ryhmistä muodostunut kokonaisuus
tytöissä sekä yksi A-juniorijoukkue poikapuolella. Poikapuolella
toimi myös EBK:n (Esbo Bollklubb ry) kanssa muodostettu yjjoukkue. Aikuisten harrastepuolella toimi kolme miesten ja kolme
naisten jalkapallojoukkuetta, yksi futsaljoukkue sekä yksi erityisjoukkue, Erkat.
Huippu-urheilun puolella Veikkausliigaa pelaava miesten edustusjoukkue, Miesten Kakkosta pelaava reservijoukkue Honka
Akatemia sekä poikien U17 Akatemia toimivat yhteistyösopimuksen kautta kaudella 2017-18 Esport Hongan alaisuudessa.
FC Hongan ja Esportin yhteistyön keskeisimpänä tavoitteena on
mahdollistaa honkalaisten junioripelaajien polun jatkuminen
nuorisourheiluvaiheesta huippu-urheiluvaiheeseen omassa
seurassa entistä kokonaisvaltaisempana ja kilpailukykyisempänä.
Naisten huippu-urheilua edustava edustusjoukkue toimi
yhdistyksen alla ja pelasi ylimmällä sarjatasolla Naisten Liigaa.

Toimihenkilöt
Seuratyö luo Hongassa edellytykset lähes 2000 lasten ja
aikuisten liikuntaharrastukselle. Se ei olisi mahdollista
ilman vapaaehtoisia.
Kaudella 2017-18 seurassamme toimi keskimäärin 100 joukkueenjohtajaa, 75
rahastonhoitajaa ja yli 100 vapaaehtoista vanhempivalmentajaa. Nämä pitkäaikaista sitoutumista vaativat, seuralle elintärkeät tehtävät tuovat harrastamiseen sellaista lisäarvoa, jota ei aina muisteta riittävästi huomioida.
Jatkoimme kauden aikana koko seuran kattavien toimintamallien kehittämistä
sekä vapaaehtoisten kouluttamista toimimaan yhtenäisesti ja seuran linjausten
mukaisesti, kuitenkin niin, että päätösvalta joukkueen omasta toiminnasta on
säilynyt pitkälti joukkueissa.
Tulevaisuudessa meidän tulee seurana kyetä huolehtimaan aina vain paremmin
vapaaehtoisten hyvinvoinnista, oppimisesta, sitoutumisesta ja yhteisöllisyyden
kokemuksesta sekä mahdollistaa luottamuksen syntyminen, hyvät kokemukset
sekä aktiivinen vuorovaikutus.
Toiminnan kehittämisen tavoitteena tulee olla arvostuksen tunteen synnyttäminen, tietoisuus siitä, että vapaaehtoisista välitetään. Toimintaa tulee johtaa
sellaiseksi, että vapaaehtoiset kokevat ylpeyttä toimiessaan FC Hongassa ja
”Me ollaan Honka” –tunne vahvistuu.

Kuva: Juhani Järvenpää

Seurahallinnon kehittäminen
Strategian neljästä osa-alueesta kaudella 2017-18 keskityttiin vahvimmin seurahallinnon
kehittämiseen. Hallintoa kehitettiin kauden aikana pääsääntöisesti seuran johtokunnan sekä
seuran talous- ja työvaliokunnan toimesta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
aktiivisella operatiivisella työllä. Organisaatiouudistuksilla on vastattu seuran tarpeisiin ja
mahdollistettu vastuullinen kehitystyö niin seuran hallinnon kuin valmennuksen puolella.
Taloushallinnon uudistusten lisäksi myös muita hallinnon toimintatapoja on muutettu aiempaa vastuullisimmiksi ja yhtenäisemmiksi. Kaudella 2017-18 seurassa jatkettiin koko seuran
kattavien toimintamallien kehittämistä sekä vapaaehtoisten
kouluttamista toimimaan yhtenäisesti ja seuran linjausten
mukaisesti kuitenkin niin, että päätösvalta joukkueen omasta
toiminnasta on säilynyt pitkälti joukkueissa.
Seurahallinnon kehittämisen ajureina toimivat myös jäsenistön
kasvavat odotukset toiminnan sisällölle ja laadulle. Kehitystoimenpiteistä on pyritty viestimään seuran tavoitteiden mukaisesti
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avoimesti ja vuoropuhelua on käyty joukkueiden toimihenkilöiden
ja jäsenistön kanssa. Huomioiden hallinnon resurssit, kaksi päätoimista henkilöä, on yhteydenottoihin vastaamisessa voinut
kauden aikana olla ajoittaista viivettä, mutta jäsenistöä on pyritty
palvelemaan muutostilanteissa mahdollisimman hyvin ja tukea on
annettu aktiivisesti.

Henkilöstöhallinnon osa-alue
Seuran johtokunta pitää vastuullisena työnantajana toimimista ja siihen
liittyvien prosessien jatkuvaa parantamista äärimmäisen keskeisenä asiana.
Työntekijöiden sitouttaminen työhön on tärkeää ja sitä tehdään aktiivisessa
yhteistyössä, henkilöstöä osallistaen ja tukien. Sitoutuminen edellyttää hyvää
johtamista, jota tarvitaan seuratyön kaikissa tilanteissa.
Kauden ja kehitystyön edetessä yhdistys mahdollisti työntekijöilleen mm.
osallistumisen koulutuksiin, joiden pohjalta seuraa on voitu kehittää aiempaa
ammattimaisemmaksi ja vastuullisemmin toimivaksi organisaatioksi niin
urheilutoimen kuin hallinnon puolella. Modernit työkalut ja järjestelmät ovat
lisänneet työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Ne säästävät myös aikaa ja
ympäristöä.
Seuran toimistotilojen remontti valmistui kesäkuussa 2018. Viihtyisät työtilat
ovat lisänneet työntekijöiden ja muiden seuratoimijoiden viihtyvyyttä. Tilojen
saneeraus rahoitettiin lahjoitusvaroin, eikä uudistukseen käytetty jäsenistön tai
yhdistyksen varoja.
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Henkilöstö kaudella 2018
Tilikauden päättyessä 31.10.2018 seuralla oli 12 päätoimista työntekijää, joista hallinnon puolella
toimi kaksi päätoimista henkilöä ja urheilutoimen puolella 10 henkilöä.

Hallinto
Seurasihteeri
Toiminnanjohtaja
Seurakoordinaattori
Koordinaattori

Urheilutoimi
Minna Huusko*
Manu Kangaspunta**
Annariina Seppä
Leena Lassilla

*Työsuhde päättynyt 28.2.2018
** Työsuhde päättynyt 8.8.2018
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Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkö
Talenttivalmentaja
Talenttivalmentaja
Valmentaja
Valmentaja
Ikäluokkavastaava
Ikäluokkavastaava
Ikäluokkavastaava
Ikäluokkavastaava

Niko Laiho
Kjell Friberg
Kimmo Ketonen
Xavi Gurri (10.8.2018 asti)
Jussi Vasara (1.9.2018 alkaen)
Abdi Mohamed
Tero Tainio
Jani Lähde
Jere Matinlassi
Dieudonne Mavunda
Niko Vainio

Kauden aikana uusina päätoimisina työntekijöinä seurassa
aloittivat seurakoordinaattori Annariina Seppä, koordinaattori
Leena Lassila ja talenttivalmentaja Jussi Vasara. Vastuullisena
toimijana seura haluaa edistää lasta ja nuorta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä. Seuran päätoimisilta työtekijöiltä pyydetään aina ennen työsuhteen alkamista rikostaustaselvitys ja
käytäntöä laajennetaan koskemaan myös vapaaehtoistoimijoita.
Hallinnon puolella seurakoordinaattori Sepän työsuhde alkoi
kesäkuussa 2018. Seurakoordinaattorin keskeisiksi tehtäviksi
määriteltiin kokonaisvastuu seura- ja jäsenpalveluiden tuottamisesta ja niistä tiedottamisesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm.
joukkueiden toimihenkilöiden koulutusta ja ohjeistamista. Seppä
siirtyi tehtäviin Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitosta,
jossa hän toimi järjestösihteerinä.
Heinäkuussa hallintoa vahvistettiin määräaikaisella työntekijällä,
Leena Lassilalla, joka tuli koordinoimaan yhdistyksen talouden
prosessien ja tehtävien valmisteleminen tilaan, jossa seuran on
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mahdollista siirtyä sähköiseen taloushallintoon. Lassilalla oli
kokemusta urheiluseuratyöstä toimittuaan aiemmin vastaavissa
tehtävissä Tikkurilan Palloseurassa. Kauden 2018 päättyessä
Lassilan työsuhde muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi ja
päätoimiseksi ja tehtävänkuva vakiintui urheilutoimen
koordinaattoriksi.
Urheilutoimen puolella tapahtui valmentajamuutos Palloliiton
tukeman talenttivalmennuksen osalta, kun tehtävää hoitanut
valmentaja Xavi Gurri siirtyi Egyptin miesten A-maajoukkueen
apuvalmentajaksi. Gurrin työsuhde päättyi 10.8. ja uutena
talenttivalmentaja seurassa aloitti 1.9. Jussi Vasara, joka siirtyi
tehtävään Espoon Palloseurasta.
Poikien nuoruusvaiheen talenttivalmentaja toimii FC Hongassa
kaksivuotisella Palloliiton tuella. Talenttivalmennusohjelman
päämääränä on tukea pelaajien laadukasta arkea yläkouluvaiheessa ikäluokissa U13-U15.

Ennen kauden päättymistä urheilutoimen puolella toteutettiin
valmennuspäälliköiden tehtäviä koskeva uudelleenorganisointi.
Prosessin seurauksena valmennuspäälliköiden toimenkuvat
seurassa lopetettiin ja aiemmin seurassa toimineiden, kolmen
valmennuspäällikön sijaan, seuran urheilutoimen johtamisesta
vastaavat jatkossa lapsiurheiluvaiheen puolella lapsiurheiluvaiheen koordinaattori ja nuorisourheiluvaiheen puolella pelaajakehityspäällikkö. Kaikki uudelleenorganisointiprosessissa mukana
olleet työntekijät jatkavat edelleen työntekijöinä organisaatiossa.
Päätoimisten ohella seurassa toimi kauden aikana yhteensä noin
35 oman toimen ohella toimivaa, sopimuksellista valmentajaa sekä
yli sata vapaaehtoista vanhempivalmentajaa. Kaudelle 2019
urheilutoimessa toimivien päätoimisten määrä kasvoi
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viiteentoista ja sopimuksellisten, oman toimen ohessa toimivien
valmentajien määrä neljäänkymmeneenviiteen.
Hallintohenkilöstössä tapahtuneiden muutosten seurauksena
puheenjohtaja hoiti seuran toiminnanjohtajan tehtäviä
huhtikuusta kauden päättymiseen asti. Samalla johtokunnan
päätöksen mukaisesti uuden toiminnanjohtajan rekrytointi
päätettiin siirtää tulevalle kaudelle, jotta tarpeelliset
kehitystoimet ja keskeiset toimintamallien linjaukset saadaan
valmiiksi. Tavoitteena on rekrytoida seuratoiminnan edelleen
kehittäjä, joka vie seuraa vastuullisesti eteenpäin niin hallinnon
kuin urheilutoimen osa-alueilla.

Taloushallinnon kehitystyö
Kauden 2017-2018 aikana seurassa aloitettiin merkittävä taloushallinnon uudistusprosessi, jonka
päämääränä oli siirtyminen ennakoivaan, paremmin seurattavaan ja yhdenmukaiseen
taloudenhoitoon.
Kartoittaminen aloitettiin kevään 2018 aikana syventymällä
aikaisemman toimintamallin eri osa-alueisiin, kuten reskontran eri
osa-alueisiin, palkanlaskentaan ja –maksuun sekä kassavirran
hallintaan. Kesän ja alkusyksyn aikana kartoituksen tuotoksena
päädyttiin kilpailuttamaan taloushallintopalvelukumppani ja
siirtymään samalla kartoituksessa käytyjen keskustelujen ja
suositusten pohjalta yhden tilin käyttöön aiemman noin 60 tilin
sijaan.

Muutoksen valmistelut yhteistyössä valitun kumppanin
(Rantalainen) kanssa mahdollistivat yhden tilin malliin, ulkoistettuun palkkahallintoon ja sähköiseen taloushallintoon siirtymisen
kauden vaihtumisen yhteydessä 1.11.2018 alkaen. Jatkossa seurahallinto on suunnitelmallisempaa, ennakoitavampaa, avoimempaa
sekä ennen kaikkea reaaliaikaisempaa. Lisäksi uudet toimintatavat
yhtenäistävät seuran taloushallintoa, kun kaikissa joukkueissa on
käytössä sama, vastuullinen toimintamalli.

Kilpailutuksen lopputuloksena johtokunta päätyi vaihtamaan
tilitoimistokumppania palvelutarjoajaan, jolla oli vakuuttavat
referenssit vastaavan muutosprosessin läpiviennistä ja kokemusta
valitun taloushallintojärjestelmän osaamisesta. Seuran valmiudet
vuoden 2019 alusta voimaantulleen Tulorekisterin vaatimuksiin
palkanlaskennan raportoinnin toteutumisesta tiukoissa aikarajoissa ei olisi ollut mahdollista ilman palkanlaskennan ulkoistusta
ja sähköistä taloushallintoa.

Uudistuksen myötä osa taloushallinnon vastuista siirtyi vapaaehtoistoimijoilta yhdistyksen hallinnolle. Joukkueiden toimihenkilöillä on uudessa toimintamallissa mahdollisuus seurata oman
joukkueensa taloutta ajantasaisemmin. Seuran vapaaehtoistoimijoita koulutettiin toimimaan uusien ohjeistusten mukaisesti
ja käyttämään valittua sähköistä taloushallintojärjestelmää
(Netvisor).
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Toiminnan kehittäminen SPL:n laatujärjestelmän avulla
Seurahallinnon kehittämisen merkittävän tukena on toiminut Palloliiton Laatuseuraarviointijärjestelmä, jonka avulla on tunnistettu sekä seuran kehityskohteita että toiminnan
vahvuuksia.
Toukokuussa 2018 suoritetun arvioinnin perusteella seura on
sekä urheilutoiminnassa, johtamisessa että viestinnässä &
markkinoinnissa tasolla 3. Kehityskohtien osalta on odotettavissa,
että seura saavuttaa tason 4. kauden 2019 arvioinnin yhteydessä.
FC Honka haluaa edetä rauhallisin askelin kohti tasoa 5., jonka se
odottaa saavuttavansa, kun tason 4. kaikki osa-alueet ovat
varmuudella hyvin saatettu maaliin.

valmentajia, lähtemällä selkeyttämään perusteellisesti seuran
johtamiskäytäntöjä ja ohjaamalla koko Hongan toimintaa läpinäkyvämmäksi.

Kauden 2018 arviointitilaisuuden yhteydessä todettiin Palloliiton
edustajien toimesta mm. seuraavaa:

Junioreiden (FC Honka ry) ja edustusjoukkueen (Esport Honka Oy)
yhteistyö on myös tiivistynyt niin, että Hongan pelaajapolussa Esport
Honka Oy vastaa edustusjoukkueen lisäksi reserveistä ja B-junioreista.
Arviointitilaisuudessa tuli myös esille, että käytännön yhteistyö on
myös parantunut arjen ”urheilupuistotapaamisten” avulla, joissa
yhteisiä asioita on voitu ja voidaan edistää.

”Siihen nähden, että FC Hongassa on viimeisen vuoden aikana ollut
paljon muutoksia sekä päätoimisissa työntekijöissä, että hallituksen
luottamushenkilöissä, tuli arviointitilaisuudessa selvää näyttöä, että
seuran hallitus vie määrätietoisesti eteenpäin tarpeelliseksi katsomiaan
kehityskohteita. Esimerkiksi viime vuoden merkittävät panostukset
valmennuksen laatuun, rekrytoimalla uusia ja ansioituneita päätoimisia

Toimintamallin kehittyessä, tähänkin yhteistyöhön voidaan tuoda
systematiikkaa säännöllisillä ”kehittämistapaamisilla, joissa agenda on
ennakkoon kaikilla tiedossa. Honka on myös toiminut proaktiivisesti
Espoon alueen seurayhteistyössä, mikä on konkreettinen näyttö entistä
avoimemmasta toiminnasta ja jolla edistetään koko Espoon
jalkapallotoimintaa.”
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Yhtenäisen
valmennuslinjan
jalkauttaminen
Urheilutoiminnan merkittävin kehityskohde on seuran yhtenäisen
valmennuslinjan käyttöönotto, niin että se näkyy seuran kaikkien
joukkueiden ja pelaajien arjessa. Kaudella 2017-18 osa-aluetta
edistettiin kehittämällä urheilutoimen johtamista, kirkastamalla
valmennusorganisaation toimenkuvia ja vastuualueita sekä tukemalla ja kehittämällä valmentajien osaamista.
Valmennuslinjan onnistuneeseen käyttöönottoon on luotu hyviä
käytäntöjä, kuten valmennusjohdon ajankäytön kohdistuminen
suunnitteluun, kehittämiseen ja koko valmennus ja pelaajakehitysprosessin johtamiseen. Valmennuslinjan käyttöönoton johtamisessa tärkeimmät työkalut ovat olleet seuran sisäinen valmentajakoulutus, jossa valmentajat saavat valmennuslinjan teoreettisen
tiedon ja valmentajien mentorointi, mikä tapahtuu arjen valmennustilanteessa ja erikseen kehityskeskusteluissa.
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Henkisten valmiuksien kehittäminen osaksi pelaajakehitystyötä
Vastuullisessa seuratyössä äärimmäisen tärkeää on
vuorovaikutus, yhteinen puhe siitä, mitä meillä tapahtuu ja miten
meillä kasvatetaan yhdessä vanhempien, valmentajien ja seuran
toimesta henkisesti kyvykkäitä nuoria.
Seura käynnisti loppusyksystä 2017 työn, jonka tavoitteena on
ollut luoda pohjaa jalkapallon harrastajien henkisten valmiuksien
kehittämiselle. Henkisen valmennuksen periaatteet muodostavat
kivijalan, jonka päälle rakentuu arkista toimintaa. Mentaliteetti on
seuran henkinen kokonaisasenne, mielenlaatu. Sille voidaan
asettaa tavoitteita, joista tulee keskustelun ja vuorovaikutuksen
työkaluja arjessa toimimiseen. Honkalaisen asenteen määrittely
on pohja, jolta ammattihenkilö, esimerkiksi urheilupsykologi tai
valmentaja voi ryhtyä toimimaan arjessa henkisten kykyjen
kehittämisen alueella.
Hankkeessa on määritelty Hongassa tapahtuvaa käytännön työtä
ja toimintaa ohjaavat henkiset periaatteet neljän ryhmän osalta:
vanhemmat, pelaajat, valmentajat ja seura.
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Projektin käynnisti johtokunnan puheenjohtaja Louhento ja sen
koordinointi-vastuussa on projektin alusta alkaen toiminut
psykologi Ville Ojanen. Työhön osallistuivat kaikki FC Honka ry:n
päätoimiset valmentajat sekä Esport Hongasta Vesa Vasara ja
Sampo Koskinen. Projektin ensimmäisen vaiheen toteutukseen
saatiin 10 000 euron lahjoitus, jolla ensimmäisen vuoden työ
rahoitettiin. Kehitystyö jatkuu kaudella 2019 ja sen ensimmäistä
versiota sovelletaan sekä jatkokehitetään yhdessä joukkueiden
kanssa.

Harjoitusolosuhteiden
parantaminen
Tapiolan Urheilupuiston olosuhteet tarjoavat kesäkaudella FC Honka ry:n jäsenille ja
joukkueille erinomaiset harjoitusolosuhteet. Myös Tapion kentän uudistuksen valmistuminen
kauden aikana lisäsi toiminnan toteuttamisen mahdollisuuksia.
Lähes 1800 pelaajan ja 65 joukkueen talviharjoittelun
mahdollistamisessa on kuitenkin edelleen haasteita. Seuran
joukkueet harjoittelivat talvikaudella pääsääntöisesti Esport
Arenan ja EBK-Honka Arenan yksityisissä jalkapallohalleissa sekä
Espoon kaupungin tarjoamilla koulusalivuoroilla. Seuralla oli
lisäksi muutamia vuoroja Laaksolahden jalkapallohallissa sekä
Matinkylän ja Espoonlahden lämmitettävällä tekonurmella.
Talviharjoittelusta aiheutuu seuralle merkittäviä kustannuksia.
Vaikka Espoon kaupunki myöntääkin Esport Arenalta seuralle
tuettuja vuoroja, on sekä Esport Arenan keskiviikkovuorot että
kaikki EBK-Honka Areenan vuorot kaupungin vuorohintoja
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huomattavasti korkeammat. Tämä aiheuttaa seuralle paineita
löytää ratkaisuja ennen kaikkea harrastamisen kustannusten
nousun hillitsemiseksi.
Seura on toiminut aktiivisessa roolissa Espoon alueen muiden
jalkapalloseurojen kanssa alueen olosuhteiden kehittämiseksi.
Seurat tekevät myös toimivaa yhteistyötä kaupungin tarjoamien
olosuhteiden vuorojaossa. Toimivat suhteet seurojen välillä ovat
alueellisen kehittämisen edellytys ja yhteistyötä jatketaan ja
mahdollisuuksien mukaan tiivistetään jatkossa.

EBK-Honka Areenan harjoitteluolosuhteiden peruskorjaus

Tapiolan Urheilupuiston
stadionhanke

Vuonna 2009 valmistuneen jalkapallohallin tekonurmi vaihdettiin
uuteen kesällä 2018. Uuden maton täyteaineeksi valittiin vihreä
rouhe, koska samalla oli mahdollisuus luopua paljon keskustelua
aiheuttaneesta, vanhoista autojen renkaista tehdystä, mustan
kumirouheen käytöstä. Peruskorjauksen yhteydessä halliin asennettiin sähkökäyttöiset väliverhot, jotka helpottavat huomattavasti tilan käyttöä ja jakamista, myös lämmittelyalueita uudistettiin. Aiemmin kolmiosainen kenttä jaettiin uudistuksen myötä
neljään osaan, jonka seurauksena hallin käyttöastetta saatiin
nostettua.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston
päätöksellä Esport-yhtiöt on SRV-yhtiöiden kanssa mukana
Tapiolan jalkapallostadion -hankkeen loppusuoralla ja yhtiöiden
keskinäinen yhteistyö on mahdollinen vaihtoehto. Tulevan
stadionin toteuttaja joutuu itsenäisesti kantamaan stadionin
rakentamisen kustannusvastuun, sillä Espoon kaupunki ei avusta
hanketta rahallisesti.

Projekti valmistui aikataulussaan ja pysyi kustannusarviossaan,
300 000 eurossa. Hanke rahoitettiin yhtiön ottamalla, 100 000
euron pankkilainalla sekä edellisiltä tilikausilta kertyneillä
voitoilla. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 70 000 euron
avustuksen.
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Toistaiseksi Tapiolassa joudutaan jatkamaan naisten ja miesten
ylimmän sarjatason liigajalkapalloa nykyisten olosuhteiden
varassa. Vaikka itse nurmi onkin erinomaisesti hoidettu ja sopii
liigajalkapallon vaatimuksiin, ovat katsomo- ja muut
oheisolosuhteet riittämättömät. Kaudella 2018 FC Hongan
naisten edustusjoukkueen pelatessa UEFAn Mestareiden Liigaa,
joutui seura järjestämään otteluparin kotiottelun FC Zürichiä
vastaan HJK:n kotikentällä, Telia 5G Arenalla Helsingissä, koska
Tapiolan urheilupuiston katsomorakenteet eivät täyttäneet
UEFAn kriteereitä. Seurassa toivotaan, että päätöksenteko etenee
ja vuosia suunniteltu stadionhanke etenisi toteutusvaiheeseen.

Yhteisöllisyyden ja avoimuuden
vahvistaminen
Yhteisöllisyys on iloa siitä, että kuuluu johonkin. Hongassa on rakennettu yhdessä Esport
Hongan kanssa muodostetun seurayhteisön piirissä useamman vuoden ajan ”Me ollaan Honka”
-henkeä ja sen ympärillä seuran harrastajat, vanhemmat, vapaaehtoiset ja työntekijät saavat
urheilun riemuun ja seuratyöhön liittyviä kokemuksia.
Yhteisöllisyyden tunnetta on voitu vahvistaa seuran
edustusjoukkueiden pelitapahtumilla, joihin juniorijäsenillä on
ollut vapaa pääsy. Kauden päätöstilaisuus järjestettiin 27.10.
miesten edustusjoukkueen viimeisen sarjapelin yhteydessä.
Tilaisuudessa palkittiin yhteensä 52 pelaajaa sekä 24 nuorten ja
aikuisten maajoukkueissa kauden aikana esiintynyttä seuran
edustajaa.
Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vahvistaminen on myös aktiivista
vuorovaikutusta paikallistoimijoiden, kuten alueen muiden
seurojen, Palloliiton ja Espoon kaupungin välillä. Kaudella 2017-
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18 seurassa tiivistettiin suhteita kaikkiin näihin toimijoihin ja
osallistuttiin aktiivisesti lajin ympärillä tapahtuvaan
kehitystyöhön yhteistyössä em. osapuolien kanssa.
Viestinnän osalta kauden aikana pyrittiin kehittämään keinoja
tehostaa yhteydenpitoa joukkueisiin sekä muihin keskeisiin
sidosryhmiin. Jäsenistölle tapahtuvaa tiedottamista tehtiin
onnistuneesti seuran jäsenpalvelujärjestelmä myClubin kautta,
jonka avulla jäsenet tavoitetaan hyvin. Seuran uudistettu
verkkopalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2018 ja
tiedottamista sen kautta kehitetään edelleen.

Sähköposti on nopea viestintäväline, mutta muutosvaiheessa
yhteydenottojen määrän huomattiin kasvavan merkittävästi, joka
vaikutti vastausaikoihin. Kauden aikana seuran toimiston
sähköpostiosoitteeseen toimisto@fchonka.fi lähetettiin yhteensä
3194 yhteydenottoa.
Kesällä 2018 hallinnossa otettiin käyttöön myös laskutukseen ja
olosuhteisiin tarkoitetut sähköpostiosoitteet laskutus@fchonka.fi
ja olosuhteet@fchonka.fi ja sekä sopimuksellisten valmentajien
palkkahallintoa varten osoite palkat@fchonka.fi. Näihin
osoitteisiin yhteydenottoja lähetettiin loppukauden aikana lähes
tuhat. Toimenpiteillä yhteydenottoja saatiin kanavoitua
aihealueittain paremmin ja vastausaikoja hieman lyhennettyä.
Kauden 2017-18 aikana on seurassa tarkennettiin myös seuran
tietosuojakäytäntöjä. Toukokuussa 2018 tuli voimaan GDPR eli
EU:n tietosuoja-asetus, joka osaltaan edellyttää suojaamaan
henkilötietoja entistä tehokkaammin ja parantamaan tietoturvaa.
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Toimisto@fchonka.fi
osoitteeseen lähetettiin
kauden aikana 3194
yhteydenottoa.
Seurassa uusittiin tietosuojaseloste keväällä 2018 ja
toimintatavoissa otettiin huomioon asetuksen vaatimukset. Koska
seurassa ollaan tekemisissä alaikäisten henkilötietojen kanssa,
tietosuoja-asioihin suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.
Seurahallinnon päätoimisten työntekijöiden lisäksi joukkueiden
vapaaehtoistoimijoita on koulutettu tietosuoja-asioissa.

Talouden kausikatsaus
FC Honka lähti tilikauteen 2017-18 odotuksella, että seuratoiminnan talous saadaan käännettyä
selvästi alijäämäisen edellisen kauden jälkeen lievästi positiiviseksi. Lopulta kauden ylijäämä
oli 4.828,06 euroa (ed. kausi –222.808,15 euroa). Keskeisenä tavoitteena oli seurahallinnon
kehittäminen ennakoitavammaksi ja suunnitelmallisemmaksi.
Tilikauden suurin muutos aiempaan verrattuna liittyi toimintamaksumalliin käyttöönottoon noin 1.000 pelaajan osalta. Mallin
ulkopuolelle jäivät nuorisovaiheen keltaiset ja vihreät joukkueet
sekä aikuiset. Kauden mittaan uusi toimintamalli osoittautui
maksuvalmiuden ja kassavirran näkökulmasta tärkeäksi uudistukseksi. Säännöllinen tulovirta kasvaneiden henkilöstö- ja
olosuhdekustannusten kattamiseksi oli äärimmäisen tärkeää.
Johtuen olosuhdekustannusten painottumisesta talvikauteen, kun
sisähallivuorot ovat käytössä, ovat kulut tällöin suurimmillaan.
Seuran maksuvalmiutta seurattiin tiiviisti ja aktiivisesti keväästä
alkaen. Kesällä kassatilanne oli haasteellinen ja seura joutui
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pohtimaan ulkopuolisen rahoituksen tarvetta. Suunniteltua
heikompi kassatilanne kesällä selittyi selvitysten jälkeen kevään
2018 hallintohenkilöstön vaihdoksista, joiden myötä esimerkiksi
budjetoitua kaupungin perusavustuksen maksusuoristusta (noin
65.000 euroa) ei oltu saatu keväällä, vaan asian selvittyä vasta
aivan kauden lopussa. Ulkopuolista lyhytaikaista (1 vuosi)
rahoitusta päätettiin johtokunnan päätöksellä ottaa 100.000
euroa syyskuussa ja se lyhennettäisiin pois seuraavan vuoden
aikana. Ensimmäinen lainanlyhennys (65.000 euroa) suoritettiin
joulukuussa 2018.

Toimintakauden päättyessä yhdistyksen taloudellinen asema oli
vakaa ja maksuvalmius hyvä. Johtuen avointen ostolaskujen ja
lainanlyhennuksen ajoituksesta, jaksotuksesta sekä kauden
vaihtumisen yhteyteen ajoitetusta taloushallinnon uudistuksesta,
kassatilanne oli poikkeuksellisen hyvä. Tilikauden päättyessä
seuralla oli taseessa pankkisaamisia 383.014 euroa. Vastaavasti
avoimia ostolaskuja ja lyhytaikaista velkaa oli kuitenkin kauden
päättyessä yhteensä 227.549,92 euroa.
Osana taloushallinnon uudistusta seurahallinnossa täsmennettiin
yhteistyössä taloushallintokumppaneiden kanssa ja avustuksella
erityisesti seuran sisäisten tulojen ja menojen kirjauskäytäntöjä.
Tästä johtuen vertailu aiempiin tilikausiin on haasteellista. Uuden
jäsen- ja laskutusjärjestelmän (MyClub) ja harjoitusvuorojen
hallintajärjestelmän (ASIO) käytön tehostaminen mahdollistui
hallintohenkilöstöön kohdistuneen lisärekrytoinnin myötä
kesäkuusta lähtien loppukauden ajan ja mahdollisti aikaisempia
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kausia paremman kulujen ja tulojen ajantasaisen seurannan sekä
tehokkaamman sisäisen laskutuksen.
Seurahallinnon tulojen ja kulujen seurantaa tehtiin aktiivisesti
seuran johtokunnan toimesta. Huomiota kiinnitettiin jäsenistön
maksukäyttäytymiseen ja kesästä alkaen otettiin systemaattinen
maksumuistutuskäytäntö ja maksumuistutuslisä käyttöön.
Maksukäyttäytyminen oli kauden mittaan hyvällä tasolla ja parani
entisestään aktiivisella seurannalla, joka vaati samanaikaisesti
aikaa hallinnolta.
Yhdistyksen tavoitteena ei ole tehdä merkittävää ylijäämää, mutta
johtuen kasvaneista henkilöstökustannuksista, maksuvalmius ja
kassavirta tulee olla yli kauden suunniteltua. Vastuullinen
talousjohtaminen on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Yllättäviin
menoihin tulee pystyä varautumaan ja talousarvion tekemisessä
pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kassavirran
vaihtelut eri vaiheessa kautta.

Osakkuudet muissa yhtiöissä
Helsinki Cup Oy

Futispartnerit Oy

Yhdistys on osakkaana ja perustajajäsenen Helsinki Cup Oy:ssä.
FC Honka ry edustaa yhtiössä 22%:a osakkeista (220 osaketta) ja
äänistä ja HJK Oy 78%:a yhtiön osakkeista (780 osakkeita) ja
äänistä. Yhtiön taloudellinen kehitys on ollut positiivista ja
tilikaudella 1.12.2017-30.11.2018 tilinpäätöksen mukaan yhtiöstä
jaetaan osakkaille osinkoa 50 000 euroa eli 50 euroa osaketta
kohden. FC Honka ry:n osuus osingosta on 11 000 euroa.
Yhdistystä yhtiön hallituksessa edustivat kaudella 2017-2018
aluksi toiminnanjohtaja Kangaspunta ja myöhemmin
puheenjohtaja Louhento. Louhento jatkaa hallituksessa kaudella
2018-2019.

Yhdistys on ollut osakkaan myös EBK-Honka Areenaa
hallinnoivan Futispartnerit Oy:ssä edustaen 45%:a yhtiön
osakkeista ja äänistä. Yhtiön muut osakkaat ovat Esbo Bollklubb ry
ja CoolAge Oy. Yhdistystä yhtiön hallituksessa edusti kaudella
2017-18 aluksi toiminnanjohtaja Kangaspunta ja myöhemmin
johtokunnan jäsen Jari Wallasvaara.
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Urheilutoiminnan
katsaus
FC Hongassa jalkapallon harrastaminen jaetaan ikävaiheiden mukaan lapsi-, nuoriso- ja
huippu-/aikuisten harrasteurheiluvaiheisiin. Seuran urheilutoimen linjauksia kehitettiin
kauden aikana ja toimintaa pyrittiin päämäärätietoisesti viemään eteenpäin kohti
yhtenäisempää organisaatiota ja toimintatapoja.

Lapsiurheiluvaihe
FC Hongan lapsiurheiluvaiheen ikäluokissa U5-U11 harrastetaan
honkalaisen ikäluokkamallin 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.
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Kauden 2017-18 alusta alkaen kaikissa lapsiurheiluvaiheen
joukkueissa siirryttiin seuravetoiseen toimintamalliin, jota
johtavat jokaiseen ikäluokkaan palkatut, päätoimiset ikäluokkavastaavat. Ikäluokkavastaavien tehtävänä on koordinoida
ikäluokkien toimintaa ja valmennusta, suunnitellen sisältöjä ja
vastaten seuran valmennuslinjan mukaisesta toiminnasta.
Seuravetoisessa toimintamallissa siirryttiin myös toimintamaksulaskutukseen, jossa seura laskuttaa suoraan jäseniltä harjoitusolosuhteista, valmennuksesta, lisenssistä ja vakuutuksesta sekä
sarjapelimaksuista syntyvät kustannukset.

Lapsiurheiluvaiheessa kaudella 2017-18 palkitut
Kehittyneimmät lapsiurheiluvaiheen pelaajat
Leon Vesterbacka
Perustelut: Työteliäs ja ahkera pelaaja, joka on aina harjoituksissa täysillä mukana.
Kehittynyt Pre-Akatemian mukana vastuunkantajaksi kentällä.

Pintta Wallenius
Perustelut: Keskittyminen harjoitteluun on huippuluokkaa. Pelaajasta näkee,
kuinka hän nauttii pelaamisesta ja tämä vie kehitystä eteenpäin.

Vuoden lapsiurheiluvalmentaja –palkinto
Jani Lähde
Ikäluokkavastaava (U11) on onnistunut organisoimaan valmennustiiminsä ja
joukkueiden toiminnan ammattimaisella tasolla. Joukkueiden pelaaminen on
kehittynyt uudelle tasolle läpi ikäluokan pelaajien yksilöllisen valmentamisen
kautta.
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Lapsiurheiluvaiheen joukkueiden tsempparipalkinnot
Pre-akatemia P07
Musta P07
Keltainen P07
Vihreä P07
Pre-akatemia T07
Keltainen T07
Pre-akatemia P08
Musta P08
Keltainen P08
Leijonatytöt T09
Pre-Akatemia P09
Sparta P09
Sporting P09
United P09
Athletic P09
Taitokoulu P10

Aarni Ritala
Paavo Ruokoniemi
Akseli Talonen
Aalto Lubega
Sara Sundqvist
Aura Hassi
Max Murtomäki
Justus Ala-Opas
Alexander Karttunen
Fiona Oinonen
Aleksi Kauria
Danylo Kalmykov
Kaspian Äijälä
Julian Karras
Kasper Vuorinen
Joonas Kauria
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Keltainen P10
Musta P10
Korpit P10
Lumileopardit T10
Huuhkajat P11
Leijonat P11
Haukat P11
Sudet P12
Kotkat P12
Ketut P13

Ruben Virtanen
Roope Laine
Johan Salmelin
Lily Venäläinen
Matias Järvelä
Benjamin Oinonen
Joel Laaja
Yifan Wang
Kameron Korhonen
Tomas Lehto

Nuorisourheiluvaihe
Nuorisourheiluvaiheessa toimintaa toteutettiin kolmiportaisesti. Motivoituneimmat ja laji- sekä pelitaitojen osalta edistyneimmät pelaajat osallistuivat
kilpaurheilutoimintaan akatemia- sekä mustan linjan joukkueissa ja harrasteryhmätoimintaa toteutettiin ikäluokkien keltaisen linjan joukkueissa.
Seurassa oli kaudella 2017-18 kaikissa poikien ikäluokissa erinomaisesti
toimivat kilpa- ja haastejoukkueet D12-ikäisistä aina A-junioreihin saakka.
Tyttöpuolella kaikissa nuorisourheiluvaiheissa toimi akatemiatason kilpajoukkueet sekä osissa harrastetoimintaa harjoittavia keltaisen linjan
joukkueita.
Akatemiajoukkueiden valmennuksesta poikapuolella vastasivat kaudella
päätoimiset valmentajat, tyttöpuolella päätoimisia valmentajia toimi kauden
aikana kaksi. Mustan ja keltaisen linjan valmennuksesta vastasivat oman
toimen ohella toimivat valmentajat.

Nuorisourheiluvaiheessa kaudella 2017-18 palkitut
Kehittyneimmät nuorisourheiluvaiheen pelaajat
Eikka Vihervaara
Perustelut: Eikka on pystynyt omaksumaan ja viemään käytäntöön seuran
keskeiset pelilliset periaatteet sekä osoittanut poikkeuksellista sosiaalista
kypsyyttä.

Ada Lindroth
Perustelut: Ada on vuonna 2003 syntynyt pelaaja ja kuitenkin pelasi täyden
kauden B:n 1. divaria sekä muutamia pelejä B:n SM:ssä. Ada nousi
maajoukkueeseen ja kuuluu ikäluokkansa parhaimpiin pelaajiin.

Vuoden joukkue -palkinto
Honka Akatemia C15
ELL mitalisarjan ja Ranskan turnauksen voitot. C15 joukkueen menestyksen
takana oli erittäin taitava ja monipuolinen valmennus ja toimiva taustatiimi.

Vuoden nuorisovalmentaja –palkinto
Tero Tainio ja Abdi Mohammed, Akatemiat C14 ja C15
Valmentajat ovat toteuttaneet ja kehittäneet seuran pelillistä identiteettiä
erinomaisen täsmällisesti. Hienoista urheilullisista tuloksista huolimatta
valmentajat ovat keskittyneet pelaajien kehittämiseen ja itse
valmennusprosessiin.
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Nuorisourheiluvaiheen joukkueiden palkitut
Akatemia U20
Reservi U17
Akatemia TU17
Akatemia TU15
Akatemia U15
Musta U15
Barca U15
Vihreä U15
Akatemia TU14
Keltainen TU15
Akatemia U14
Musta U14
Akatemia TU13
Keltainen TU13
Akatemia U13
Musta U13
Keltainen U13

Jesper Hakkila
Oskari Roiha
Senja Salo
Jenna Kaarnalehto
Elias Äijälä
Riku Pihlajavesi
Alvin Ekelund
Naattan Salmevaara
Jella Vaara
Milla Pihkala
Lauri Huunonen
Roope Rasa
Ines Suominen
Saimi Kankkunen
Ilkka Miettinen
Kimi Sirén
Konsta Grönberg
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Vihreä U13
Akatemia TU12
Keltainen TU12
Akatemia U12
Musta U12
Keltainen U12

Touko Kaihola
Siiri Bordi
Isabella Hakulin
Daniel Velez
Samuel Sundqvist
Jami Väisänen

FC Hongan Matti Aura -stipendillä palkitut maajoukkueissa
esiintyneet pelaajat
Pojat U16
! Niilo Saarikivi (U16)
! Aapo Venermo (U16)
Tytöt U16
! Ada Lindroth (U16)

Huippu-urheiluvaihe
FC Honka on Espoon alueen ainoa jalkapallon huippu-urheilu
seura. Seuran naisten ja miesten edustusjoukkueet pelaavat
molemmat kansallisella, ylimmällä sarjatasolla, naiset Naisten
Liigaa ja miehet Veikkausliigaa. Seuran U17 edustusjoukkueet
sekä tyttöjen että poikien puolella pelasivat molemmat kaudella 2017-18 SM-sarjaa. Miesten reservijoukkkue pelasi
Miesten Kakkosta.

TU17 AKATEMIA (TBSM)
Seuran B-tyttöakatemia voitti kaudella 2016-17 Suomen mestaruuden
valmentaja Ari Innalan alaisuudessa. Kaudella 2017-18 joukkue jatkoi vahvaa
pelaajakehitystyötä ja oli SM-sarjassa viimeisiin peleihin asti kiinni mitalissa,
mutta sijoittui loppujen lopuksi sarjassaan neljänneksi. B-tyttöjen Ykköstä
pelannut toinen peliryhmä sijoittui sarjassaan lohkonsa kolmanneksi.
Joukkuetta valmensi kaudella päävalmentaja Ari Innala.
FC Hongan Matti Aura –stipendillä palkitut maajoukkueissa
esiintyneet pelaajat
!
!
!
!
!

Aino Vuorinen (U17)
Nana Yang (U17)
Iida Laine (U17)
Vivi Vuorio (U17)
Erika Appelqvist (U17)
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U17 AKATEMIA
Esport Hongan alaisuuteen yhteistyösopimuksella kaudelle 2017-18 siirtynyt U17 Akatemian B-juniorit voittivat Suomen mestaruuden
upean kauden päätteeksi. Talven SM-karsinnoissa Honka voitti oman lohkonsa tappiottomana ja sai SM-sarjaan kolme lähtöpistettä.
Joukkue hävisi koko kauden aikana vain kaksi ottelua, Ilvekselle keväällä ja syksyllä OLS:lle. Lopullisesti mestaruuden varmistaneessa
ottelussa kaatui FC Kuusysi luvuin 9-0. Joukkuetta valmensi kaudella päävalmentaja Riku Paularinne, joka palkittiin kauden päätteeksi
myös Suomen Palloliiton Vuoden poikajoukkueen valmentaja –palkinnolla.
FC Hongan Matti Aura –stipendillä palkitut maajoukkueissa esiintyneet pelaajat
Martin Salin (U17, Juho Ojanen (U17), Don Arifi (U17), Roope Paunio (U17), Roope Pyyskänen (U17), Niko Hienonen (U17)
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NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE
Naisten edustusjoukkue pääsi edelliskauden Suomen mestareina kaudella 2017-18 karsimaan edustusoikeudesta
naisten Mestarien liigaan. Karsintaturnaus pelattiin Liettuassa, josta joukkue eteni parhaana lohkokakkosena 32
parhaan joukkueen pudotuspeleihin.
Honka kohtasi pudotuspelien ensimmäi-sellä kierroksella
FC Zürichin. Otteluparin kotiottelu pelattiin 12.9. Telia 5G
Arenalla ja vierasottelu Zürichissä 27.9. Hongan taival
Mestarien liigassa päättyi tappioihin Zürichiä vahtaan,
joka eteni otteluparista neljännesvälieriin yhteismaalein
6-1. Joukkue oli kuitenkin kaudella parhaiten europeleissä
menestynyt suomalainen joukkue. Kotimaisessa Naisten
Liigassa mestari-joukkue saavutti kauden päätteeksi
neljännen sijan hävittyään pronssiottelun Åland
Unitedille. Joukkuetta valmensi kaudella päävalmentaja
Luciano Posillipo.
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Suomen Palloliiton palkitsemat pelaajat
Vuoden lupaavat nuori naispelaaja – Saara Lappalainen,
FC Honka
U19-tyttöjen maajoukkueen kapteeni, joka johti joukkuetta EM-jatkokarsinnoissa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin omalla esimerkillään. Taitava, rauhallinen pallollisena, rohkea ja oikea-aikainen puolustuspelissä. Positiivinen ja analyyttinen persoona. FC Hongan luottokeskikenttä, isossa roolissa myös Hongan mestareiden liigan
otteluissa.
FC Hongan Matti Aura –stipendillä palkitut
maajoukkueissa esiintyneet pelaajat
! Paula Myllyoja, ensiesiintyminen,
Naisten A-maajoukkue
! Saara Lappalainen, ensiesiintyminen,
Naisten A-maajoukkue
! Linda Nyman, ensiesiintyminen,
Naisten A-maajoukkue
! Anna Auvinen, Naisten A-maajoukkue
! Elli Pikkujämsä, U23
! Anni Miettunen, U23
! Jutta Rantala, U23
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MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE
Miesten edustusjoukkue nousi kaudelle 2017-18 takaisin
Veikkausliigaan voitettuaan 4.11.2017 liigakarsinnassa
HIFK:n Ilari Äijälän vierasmaalin turvin. Sarjanousijana
kauteen lähtenyt joukkue taisteli loppuhetkiin saakka
mitalista ja lopullinen sijoitus ratkesikin vasta viimeisessä
ottelussa, jossa Honka voitti VPS:n 3-1. Kun KuPS kaatoi
samaan aikaan omassa ottelussaan IFK Mariehamnin 2-1,
jäi joukkue sarjassa lopulta neljänneksi vain yhden maalin
erolla KuPS:iin. Ainoa joukkue, jota Honka ei viime
kaudella onnistunut kaatamaan oli Suomen mestaruuden
napannut HJK. Joukkuetta valmensi kaudella
päävalmentaja Vesa Vasara.
Suomen Palloliiton palkitsemat pelaajat
Vuoden Syöttäjä - Lucas Kaufmann, FC Honka
Vuoden Syöttäjäksi valitaan palkinnon nimen mukaisesti
pelaaja joka on antanut kauden aikana eniten
maalisyöttöjä Veikkausliigassa. Tänä vuonna Vuoden
Syöttäjä antoi 10 maaliin johtanutta syöttöä.
IS Tähtipelaaja - Borjas Martin, FC Honka
(& João Klauss, HJK)
Kauden jokaisessa Veikkausliigaottelussa jaetaan kolme,
kaksi ja yksi IS Tähteä ja kauden päätteeksi eniten tähtiä
kerännyt vie palkinnon nimiinsä. Kauden voittajat
keräsivät molemmat 29 tähteä.
Kuva: Juhani Järvenpää

HONKA AKATEMIA (Miesten reservijoukkue)
Miesten reservijoukkue, Honka Akatemia, nousi kaudelle 2017-18 Miesten Kakkoseen ja pelasi sarjan B-lohkossa. Joukkueen kautta voi
pitää onnistuneena ja se jatkaa Kakkosessa myös ensi kaudella. Joukkuetta valmensi kaudella päävalmentaja Sergio Almenara, joka siirtyi
kauden päätyttyä FC Ingterin liigaorganisaation apuvalmentajaksi. Tulevalla kaudella Honka Akatemian päävalmentajana tulee
toimimaan Hongan U17 Akatemiaa kaudella 2017-18 valmentanut Riku Paularinne.
FC Hongan Matti Aura –stipendillä palkitut maajoukkueissa esiintyneet pelaajat
Matias Rale (U18), Arlind Sejdiu (U18), Rasmus Viitanen (U18)
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MUUT PALKITUT
Suomen Palloliiton palkinto
Vuoden Grassroots-toimija – Raimo Konkola, FC Honka
Vuoden grassroots-toimija aloitti jalkapallon pelaamisen
vuonna 1964 Otso nimisessä seurassa. Vuodesta 1966
alkaen hän on valmentanut yhtäjaksoisesti 1-3
juniorijoukkuetta vuosittain. Hän on myös yksi vuonna
1974 perustetun Helsinki Cupin perustajista ja on
jokaisena 41. vuotena ollut valmentamansa
juniorijoukkueen kanssa Helsinki Cupissa. Hän on
toiminut myös poikien maajoukkuevalmentajana 80- ja
90-luvuilla. Hänen vaikutuksensa, erityisesti espoolaiseen,
mutta myös koko suomalaiseen grassroots-jalkapalloon on
ollut valtava.
Uudenmaan Piirin kultaisen ansiomerkin saajat
! Kari Palenius
! Juha Saavalainen
! Timo Askolin
Kultaisen ansiomerkin voi saada henkilö, joka on toiminut
piirihallituksessa ja/tai piirin valiokunnissa yhteensä
vähintään 15 vuotta tai joka on toiminut piirin tai sen
jäsenseuran tehtävissä vähintään 20 vuotta.
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Lopuksi
Hyvässä ja vetovoimaisessa seurassa on hyvä ilmapiiri ja laadukasta toimintaa, johon on
helppo tulla mukaan. Toiminnan tulee olla myös kaikilla osa-alueilla vastuullisesti toteutettua.
Tätä tavoitetta kohti FC Honka ry:n johtokunta työskenteli kauden 2017-18 aikana aktiivisesti ja
jatkaa työskentelyään myös tulevalla kaudella.
Kausi 2017-18 näyttäytyi Hongassa vahvana muutoksen kautena,
jolloin perinteisen, yhdistysmuotoisen seuratoiminnan raameja
lähdettiin muuttamaan kohti ammattimaisemmin toimivaa
organisaatiota niin rakenteellisesti kuin toimintatavoiltaankin.
Vaikka muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran
epämukavuutta jäsenistössä ja toimihenkilöissä, pitkällä
tähtäimellä toimenpiteillä on varmuudella toimintaa vakauttava ja
laatua parantava vaikutus.
Vastuullisten toimintatapojen kehittämisessä seuran tavoitteena
on turvata jokaiselle seurassa harrastavalle lapselle ja nuorelle
turvallinen ja ammattimaisesti toimiva harrastusympäristö.
Kaudella 2019 linjattava uusi strategia tulee kokonaisuudessaan
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perustumaan tämän teeman ympärille niin, että toimintaa voidaan
tulevaisuudessa kaikilla osa-alueilla arvioida ja mitata vastuullisen
toiminnan ja hyvän hallintotavan mittareilla.
Urheilu koskettaa ihmisiä ja jalkapallo luo mahdollisuuksia kokea
merkityksellisiä asioita. FC Honka ry:n johtokunta haluaa kiittää
kaikkia pelaajia, vanhempia, toimihenkilöitä, henkilökuntaa ja
yhteistyökumppaneita honkalaisen jalkapallon eteen tehdystä
merkityksellisestä työstä.
#MeOllaanHonka
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