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JOHDANTO 

 
Kauden 2021 suunnittelussa halusimme lähteä toteuttamaan strategisia tavoitteitamme 
 

1. Panostamme siihen, että pelaajat saavat tarvitsemansa tuen kasvulleen urheilijoina.  
2. Kehitämme seuraamme entistä elinvoimaisemmaksi.  
3. Olemme seuratuin urheilulaji Kauniaisissa  
4. Varmistamme seuramme toiminnan laadun ja tehokkuuden vahvistamalla taloudellista vakauttamme 

ja hyödyntämällä teknologiaa nykyistä paremmin. 
 
Vaikka vuoteen vaikuttivat vielä oleellisesti koronarajoitukset, niin pystyimme toteuttamaan tavoitteitamme 
hyvin.   
 
Pelaajillamme on parempi valmennustuki sekä heille on esim. yhteisjoukkueiden kautta tarjolla paremmat 
pelaajapolut.  
 
Toimintavuoden aikana jäsenmäärämme ja futiskoulujen osallistujamäärät kasvoivat sekä urheilullinen 
menestys jatkoivat haasteista riippumatta hyvällä uralla.    
 
Seuran edustusjoukkue ja kymmenet nuorten joukkueemme sekä futiskoulut keräsivät kaupungissa ja 
kansallisesti tuhansia seuraajia toimintakauden aikana.  Näin loimme merkittävää näkyvyyttä, jolla nostetaan 
ei vaan seuran vaan myös kaupungin profiilia ympäri Suomea.  Tästä esimerkkinä Palloliiton 
seurakokouksessa helsinkiläisen seuran valmennuspäälliköltä kuultu lause:  ”Olemme kohdanneet Granin 
joukkueita ja ihmisiä monesti ja meille on aina tullut heistä osaava ja yhteistyökykyinen fiilis” 

 
Vuoden aikana toteutimme hallituksen uuden työryhmätoimintamallin avulla hankkeita, joista tärkeimpinä voi 
mainita seuran tuottaman lisäarvon mittaamisen sekä päätoimisen toiminnanjohtajan ja junioripäällikön 
roolien valmistelu yhdistykseen.   
 
TOIMINTAKAUDEN PÄÄPAINOPISTEALUEET KAUDELLA 2021 
 
Joukkueet ja valmennus 
Seura osallistui Suomen Palloliiton ja Uudenmaan piirin virallisiin jalkapallo- ja futsal-sarjoihin sekä Espoon-
liigaan. Seuran edustusjoukkue osallistui Palloliiton miesten Kakkoseen. Taito- ja kykykoulut seuran 
lahjakkaille junioreille toimivat säännöllisesti. Kilparyhmät osallistuivat Palloliiton Huuhkajapäiviin sekä -
turnauksiin. Seuran juniorit osallistuivat piirin taitokilpailuihin.  
 
Seuralla oli yhteistyöseurasopimus GrIFK Fotboll edustusjoukkueen kanssa, mikä mahdollisti myös A- ja B-
junioreiden harjoittelun ja pelaamisen edustusjoukkueessa.  Monet juniorijoukkueet pärjäsivät mainiosti ja 
tavoitteemme pelata vähintään 1. divisioonatasolla kaikissa yli 12v. sarjoissa toteutui hyvin. Lisäksi piiri- ja 
maajoukkueisiin tehtiin seurastamme yli kymmenen valintaa, mikä on vastaavan kokoisista seuroista 
Suomen huippulukuja.  
 
Futsalista on tullut tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Vuoden aikana oli GrIFK Fotbollilla lähes 
kaksikymmentä joukkuetta futsal-sarjoissa ja näistä kaksi oli tyttöjen joukkueita.  
 
Seura jatkoi satsaamista tyttöfutikseen ja siellä pelaajamäärä jatkoi nousuaan yli sadan. Joukkueen 
varmistamiseksi kaikille pelaajillemme perustettiin yhteisjoukkuen HooGeen kanssa.   
 
Kesällä seura järjesti perinteiset jalkapalloleirit, kesäkuussa kaksi ja elokuussa yhden.  



Näiden lisäksi seura otti leirivalikoimaansa uudet jalkapalloleirit muina koulujen loma-aikoina: syys-, joulu. ja 
hiihtolomalla.  Seura järjesti lisäksi yhdessä Palloliiton kanssa Lasten Karuselli-turnauksen, jossa oli satoja 
osallistujia eri Uudenmaan alueen seuroista. 
 
Seura oli myös luomassa aivan uutta monilajileiriä yhdessä Grani Tenniksen ja Grankulla Gymnastik 
Föreningenin kanssa. Kesällä 2021 pidettiin kaksi Granin monilajileiriä ja päätettiin että leirit saavat jatkoa 
myös seuraavana kesänä.  

 
 
KENTÄT, HALLI JA SALIT 
 
Kesäkaudella toiminta keskittyi Kauniaisten keskuskentälle ja talvikaudella seuran omalle hallille: FA 
Solutions-areenalle. Talvi ei ollut harrastamisen jatkuvuuden näkökulmasta yhtä huono kuin 2020, mutta 
edelleen jouduttiin rajoittamaan hallin vapaata käyttöä.  Halli jouduttiin pitämään osan ajasta suljettuna myös 
talvella 2021 ja koska kaupunki ei ole pitänyt keskuskenttää talvikäytössä piti joukkueiden varata osittain 
myös muualta kenttätilaa.  Keväällä käytettiin muutaman kerran Saharan ja Smedsin hiekkakenttiä 
Kauniaisissa. Talvikaudella käytettiin Granhultin, Mäntymäen sekä Kasavuoren koulujen saleja. 
Perhefutiksen ja muiden kerhojen kasvaessa tilan tarve on myös ollut kasvussa ja kaupungin kanssa onkin 
käynnistetty neuvottelut keskuskentän talviaukiolosta.   
 
SEURAN TYÖNTEKIJÄT 
 
Toiminnan laajentumisen tuloksena yhdistys työllisti noin viisi vakituista työntekijää vuoden aikana. Arto 
Tuohisto-Kokko toimi valmennuspäällikkönä. Johanna Tiinus oli vastuuhenkilö tyttöjen joukkueiden 
toiminnassa ja teki seuran kehittämishankkeita. Daniel Stevens aloitti 2021 elokuussa junioripäällikkönä 
vastaten mm. mini- ja perhefutiksen kehittämisestä.  Ulla Ikonen aloitti vuoden lopulla pitkäaikaisen 
työntekijämme Pipsa Mannisen seuraajana osa-aikaisena liikuntakoordinaattorina ja oli vastuussa seuran 
päivittäisestä toiminnasta. Lisäksi Mika Putula palkattiin osa-aikaiseksi ICT-tukihenkilöksi seuralle 
Ville Hackman on seuran palkkalistoilla FASolutions-hallimestarina.  Yhteensä yli kuusikymmentä henkilöä 
työskenteli vuoden aikana yhdistykselle ja sen joukkueille.  
 
SEURAN TUOTTAMAN LISÄARVON MITTAAMINEN 
 
Vuoden 2021 keväällä seura toteutti yhdessä Palloliiton ja UEFAn kanssa Social Return of Investment-
mittauksen. Sen tulokset on tiivistetty oheisessa kuvassa – seuran tuottama lisäarvo yhteisölle on yli 5,5 M € 
ja se koostuu seuraavista elementeistä: 

 



 
Yhteistyökumppaneita 
 
Seuran omistaman ylipainehallin halliponsorina aloitti vuoden 2021 alussa FASolutions. Yhdistys on osa 
monilajiurheiluyhdistys IF Kamraterna, Grankulla, r.f, ää. Tarvikkeiden puolelta yhteistyö Intersport 
Suomenojan jatkui ja sen puitteissa tehtiin uusi varustesopimus Adidaksen kanssa. 
 
Seura teki yhteistyösopimukset kahden alueen muun jalkapalloseuran kanssa.  FC Wild Kirkkonummelta ja 
HooGee Espoosta.  Wildin kanssa kehitettiin aloittavan pään toimintamalleja sekä HooGeen kanssa 
perustettiin kokeilumielessä tyttöjen yhteisjoukkue. Tästä on ollut hyviä kokemuksia pelaajapolun 
vahvistamisessa.  
 
Seuran hallitus 
Seuran hallituksen jäseninä on edustajia useasta ikäryhmästä, poika- ja tyttöfutiksesta sekä 
edustusjoukkueesta. Hallitus kokoontui 12 kertaa toimintakauden aikana. Hallitus toimi seuraavalla 
kokoonpanolla: Matti Hannuksela  (puheenjohtaja), Tomi Rauste (varapuheenjohtaja),  Petter Meyer, Tiina 
Vesterinen,  Wilhelm Lunden, Rickard Kallis, Timo Vuori ja Stefan Palmgren 
 
SEURAN TALOUS 
 
Vaikka toimintavuoteen vaikuttivat vielä koronarajoitukset niin seura ja seuran omistava halliyhtiö pystyivät 
tekemään molemmat positiivisen tuloksen. Yhdistyksen talous säilyi toimintakykyisenä koska 
jäsenmäärämme kasvoi ja onnistuimme uusien harrasteryhmien kasvattamisessa.  Lisäksi Kauniaisten 
kaupunki tuki yhdistystä antamalla anteeksi aiempia vuokria ja madaltamalla halliyhtiön tonttivuokraa 
väliaikaisesti. Samoin jäsenistö tuki seuraa muutamien sponsorointien sekä osittain läpi hallin sulkujenkin 
jatkuneen vuokranmaksun muodossa.   Seuran hallitus oli aktiivinen säätiö- yms. tukien haussa sekä 
neuvotteli uuden hallisponsorisopimuksen. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yhdistys joutui kuitenkin 
keräämään ylimääräisen jäsenmaksun syksyllä 2021. 
 
Avustukset 
Yhdistyksen talous on erityisen riippuvainen kahden eri organisaation tuesta: Esbo-Grankulla Aktia-säätiö 
sekä Kauniaisten kaupunki. Molemmat organisaatiot tukivat yhdistystä merkittävillä avustuksilla 
toimintakauden aikana.  Kauniaisten kaupungin kanssa käytiin vuoden aikana rakentavia neuvotteluja tukien 
tasosta. Neuvottelujen tuloksena on tavoitteena päästä Espoon ja monien muiden kaupunkien tyyppiseen 
malliin, missä tukia saadaan toiminnan laajuuden ja merkityksellisyyden perusteella selkeästi enemmän kuin 
Kauniaisissa. Tässä keskustelussa käytettiin apuna em. Palloliiton SROI-mallinnusta. 

 

 

 

 

 
Kauniaisissa, 29. elokuuta 2022 
GrIFK Fotboll ry, Hallituksen pj Matti Hannuksela 
 


