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Johdanto
Hyvinkään Palloseura on kehittyvä jalkapalloseura.

Takana ovat neljä erinomaista kehityksen vuotta, joiden aikana 
seuran toiminta on sekä kasvanut että kehittynyt.

Kehitystä on tullut myös menestyksen muodossa, sillä seuran B-
tytöt pelasivat vuonna 2021 ensimmäistä kertaa seurahistoriassa 
SM-sarjassa ja samana vuonna B-pojatkin nousivat hienosti 
valtakunnalliseen Ykköseen menestyen siellä hienosti.

Takana ja nyt jalkautettavana ovat merkittävät muutokset seuran 
henkilöstössä, taloushallinnossa, joukkuetoiminnassa ja 
viestinnässä. 

Nyt näiden käynnistettyjen muutosten kehityssuunnitelma 
konkretisoidaan uuteen strategiaan, mikä tähtää yhteisölliseen, 
menestyvään ja vaikuttavaan Hyvinkään Palloseuraan vuona 2026.

Strategiatyössä ovat olleet mukana seuran jäsenistö, seuran 
johtokunta sekä seuran henkilöstö.

Strategian lähtökohtana on paluu koronakriisin rikkomista 
vuosista. Lähtökohta on kuitenkin varsin positiivinen, sillä 
koronavuosista huolimatta seura on pystynyt kehittämään 
toimintaansa.



Johdanto

Seuralla on mm. uusi valmennuslinja tukemassa seuran 

pelaajakehitystä ja uusi talousohjesääntö on keskittänyt koko 

seuran taloushallinnon seuravetoiseksi. Molemmat merkittävät 

uudistukset kehittyvät vahvasti tulevien vuosien aikana niiden 

integroituessa osaksi seuran perustoimintaa.

Uuden strategian avulla lähdemme viemään Hyvinkään Palloseuraa 

kohti kiinnostavaa tulevaisuutta.

Jatkossa seuran keskeisimmät tavoitteet ovat pelaajien kehittyminen 

ja joukkueiden menestyminen, elinvoimainen ikäkausitoiminta 

osaavassa valmennuksessa, lasten sekä nuorten liikkumattomuuden 

ja syrjäytymisen ehkäiseminen, sekä olla Hyvinkään kiinnostavin ja 

alueen arvostetuin urheiluseura.

HyPS haluaa olla kehittyvä ja menestyvä jalkapalloseura, johon 

halutaan liittyä ja jonka toiminnassa halutaan pysyä mukana. 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

VOIMA. TAHTO. SYDÄN.



Strategiatyön prosessikuvaus

• Päätös strategian päivityksestä (tammikuu 2021)

• Strategiakysely jäsenistölle ja sidosryhmille (maaliskuu 2021)

• Strategiakyselyn tulokset, analysointi ja johtopäätökset (huhtikuu 2021, johtokunnassa toukokuussa)

• Tavoitteiden ja kärkiteemojen valmistelu työpajoissa (syyskuu 2021)

• Tavoitteiden ja kärkiteemojen määrittely johtokunnassa (marraskuu 2021)

• Strategisten valintojen kärkihankkeiden määrittely ja mittarit (tammi-helmikuu 2021)

• Henkilökunnan työpaja 18.1.-15.2.2022

• Henkilökunnan + johtokunnan työpaja 17.2.2022

• Strategian valmistelu viestittäväksi maalis-huhtikuu 2022

• Strategian julkistus 20.4.2022



VOIMA. TAHTO. SYDÄN.



Missio –
Meidän jalkapalloseuramme

Toimintamme ytimessä on jalkapallo.

Jalkapallo on meille väline kasvattaa urheilijoita, liikuttaa, yhdistää ja vaikuttaa.

Jalkapallo yhdistää seuramme parissa toimivia. 

Jalkapallo antaa syyn haaveilla, iloita ja joskus pettyäkin.

Seurassamme voi jalkapalloa harrastaa myös muussa roolissa, kuin pelaajana. Jokainen harrastaja on meille tärkeä.

Olemme jalkapalloyhteisö, jonka toiminta perustuu jäsenistömme, meidän kaikkien, tarpeisiimme. Kuuntelemme 

jäsenistömme toiveita sekä tarpeita ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa seuramme toimintaan. 

Meidän joukkoomme mahtuu jokainen uusi harrastaja ja meidän joukossamme voi pysyä taaperosta ikäihmiseksi.

Seura olemme me. HyPS on meidän jalkapalloseuramme.



Arvot - Suvaitsevaisuus  

Meidän seuraamme jokainen on tervetullut.

Meillä harrastaminen on mahdollista niin tavoitteellisesti, kilpailullisesti, 

kuin harrastemielessäkin. 

Motiivien muuttuessa, tarjoamme aina mahdollisuuden siirtyä toisenlaiseen 

toimintaan seuramme sisällä. Meiltä lähtiessä pysyy ovi aina avoinna 

paluulle.

Jalkapallo on globaali laji, universaali ”kieli”. Tuemme erilaisista taustoista 

tulevien harrastajien sopeutumista uuteen ympäristöön.

Meillä jokainen saa olla oma itsensä, syntyperään, elämänkatsomukseen, 

seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosioekonomiseen tilanteeseen 

katsomatta.

Arvostamme palautetta ja kunnioitamme sääntöjä. Hyväksymme erilaiset 

mielipiteet, mutta jokainen vastaamme niiden esittämisestä rakentavasti ja 

ratkaisemme erimielisyydet asiakeskeisesti.

Meillä kaikilla on samat säännöt.

Joukkueessa: Olemme kaikki erilaisia ja hyväksymme toisemme 

sellaisina. Kaikki olemme yhtä tärkeitä.

Pelaajana: Hypsiläinen kohtelee pelikavereitaan, valmentajiaan ja 

vastustajiaan kunnioittavasti ja reilusti. Hypsiläinen tukee 

ympäristössään hyvää, yhteisöllistä henkeä.

Vanhempana: Olemme kaikki erilaisia, mutta meitä yhdistää 

halumme tukea seuraa ja kannustaa sen toimijoita. Ymmärrämme, 

että toimimme eri tavoin yhteisen päämäärän eteen.



Arvot - Avoimuus 

Meidän seurassamme jokaisella on oikeus tietää ja kysyä.

Päätöksentekomme on avointa ja osallistavaa, ja olemme aina valmiita 

perustelemaan, myös kyseenalaistamaan, toimintamme.

Keräämme palautetta ja arvostamme eriäviä, rakentavia mielipiteitä. 

Ratkaisemme asiat asioina, emmekä pahastu vaikeidenkaan asioiden 

perustellusta esille tuomisesta.

Arvostamme tosiamme, emmekä mustamaalaa yksilöiden, joukkueiden, 

luottamuselinten tai seuramme toimintaa.

Yhteistyö mahdollistuu parhaiten siten, että tiedotamme asioista asianmukaisesti 

ja riittävän ajoissa. Avoimuus ei kuitenkaan saa aiheuttaa kenellekään yksilölle 

vahinkoa. 

Vuorovaikutus seuran toimijoiden välillä on avoimuuden kannalta 

korvaamatonta.

Joukkueessa: Kerromme avoimesti toiminnastamme. Keräämme 

ja huomioimme palautetta. Rohkaisemme avoimeen, asialliseen, 

vuorovaikutukseen.

Pelaajana: Hypsiläinen rohkaisee avoimeen, asialliseen 

vuorovaikutukseen. Voimme jokainen sanoa mielipiteemme 

pelkäämättä sen seurauksia. 

Vanhempana: Toimimme yhteisen tavoitteen eteen harrastajien 

parhaaksi. Annamme palautetta rakentavasti ja muistamme myös 

kehua aiheen tullessa.



Arvot - Vastuunkanto

Meidän seurassamme jokainen tiedostaa ja kantaa vastuunsa.

Ymmärrämme vastuumme hyvinkääläisenä urheilijoiden kehittäjänä. 

Kehitämme toimintaamme, jotta jokaisella hyvinkääläislapsella olisi 

mahdollisuus tavoitella jalkapallounelmiaan.

Ymmärrämme vastuumme lasten ja nuorten liikuttajana ja syrjäytymisen 

ehkäisijänä. Edesautamme kannustavaa ja huolehtivaa ilmapiiriä, jossa 

jokaisen on hyvä olla.

Ymmärrämme vastuumme toimijoistamme. Huolehdimme heidän 

osaamisensa kehittämisestä sekä heidän jaksamisestaan ja muista 

edellytyksistään onnistua tehtävissään. Olemme yhtä vahvoja, kuin 

tekijämme.

Yhteisössämme toimimme aktiivisesti edistäen liikkumista ja ehkäisten 

syrjäytymistä. Olemme saaneet ja saamme yhteisöltämme paljon, siksi 

haluamme myös antaa sille takaisin.

Kannamme vastuumme ympäristöstä ja pyrimme valinnoillamme 

tukemaan kestävää kehitystä.

Joukkueessa: Kannamme vastuumme harrastajien tiedottamisesta 

ja asiallisesta kohtelusta. Kannamme myös vastuumme, että 

harrastajilla on kehitystä ja innostusta ruokkiva 

toimintaympäristö.

Pelaajana: Jokainen pelaaja ja toimihenkilö on tärkeä osa 

joukkuetta ja me jokainen vastaamme omasta toiminnastamme 

osana joukkuetta ja seuraa. Annamme aina parhaamme ja 

toimimme joukkueen ja seuran sääntöjen mukaisesti.

Vanhempana: Ymmärrämme vastuumme pelaajien ja joukkueiden 

tärkeimpänä tukijana. Toimimme joukkueen sopimien sääntöjen 

mukaisesti.



Arvot - Päättäväisyys

Määrittelemme itsellemme tavoitteita niin yksilö-, joukkue-, kuin 

seuratasolla ja seuraamme tavoitteidemme etenemistä. 

Toimimme päättäväisesti laadittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harkitsemme päätöstemme vaikutusta pitkällä aikajänteellä, mutta emme 

pelkää toimia, kun tarve tai on.

Emme lukkiudu toimintatapoihimme, vaan tarvittaessa pystymme 

jouhevasti, tilanteen niin vaatiessa, muuttamaan toimintaamme strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asenteemme on ”me pystymme”, ja pyrimme aina löytämään ratkaisun.

Joukkueessa:  Sovimme yhdessä tavoitteistamme ja 

sitoudumme toimimaan päämääriemme saavuttamiseksi. 

Voitamme ja häviämme yhdessä, tärkeintä on oppiminen 

kokemastamme.

Pelaajana: Tunnistamme omat tavoitteemme ja motiivimme, 

ja toimimme niiden mukaisesti. Otamme palautteen vastaan 

oppiaksemme ja kehittyäksemme.

Vanhempana: Kannustamme pelaajiamme kotona ja kentän 

laidalla. Mahdollistamme pelaajiemme harrastamisen, 

kilpailemisen ja kehittymisen luomassamme ympäristössä.



Hypsiläisyys

Arvomme ja toimintatapamme muodostavat hypsiläisyyden identiteetin.

Hypsiläisyys on ylpeyttä omasta seurasta ja arvostusta jokaista toimijaa kohtaan.

Hypsiläisyyteen kuuluu itsensä ja yhteisön arvostaminen, jossa jokainen toimii arvojemme ja niiden 

ohjaamien pelisääntöjen mukaisesti.

Meillä jokainen kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Hypsiläisyyttä voi ilmentää kukin tavallaan ja jokainen seuraa kunnioittava tapa on oikea. 

Hypsiläisyys on ennen kaikkea toimintatapa, joillekin jopa elämäntapa.



Visio – Hyvinkään kiinnostavin ja 
alueen arvostetuin
Kiinnostavuus ja arvostus ovat toimintamme seurausta.

Kiinnostavuus- ja arvostustekijät ovat keskeisesti läsnä strategiassamme ja ne ohjaavat toimintaamme.

Haluamme rakentaa kiinnostavuutta ja arvostusta menestyksen, esikuvien, vaikuttavuuden, vastuullisuuden, osaamisen, 

ammattimaisuuden, viestinnän ja kehittymisen kautta.

Haluamme olla Hyvinkään suurin ja merkittävin urheilu- ja liikuntayhteisö, jonka toiminta vetää puoleensa ja jonka merkitys 

tunnustetaan sekä tunniste

Alueellamme toimimme yhteistyössä jalkapallon etua edistäen. Olemme suunnannäyttäjä ja siltojen rakentaja. 

Kiinnostavuutta ja arvostusta uskomme kehittävän juuri ne strategiset valinnat, joita olemme tehneet ja joiden eteen päättäväisesti 

toimimme.

Visiomme ei sulje ketään pois, vaan seuramme toiminnan keskiössä on edelleen jokainen jalkapallosta kiinnostunut hyvinkääläinen.

Seurassamme on jokaiselle paikka ja meidän jalkapalloseuraamme ovat tervetulleita kaikki liikkujat, toimihenkilöt, 

vapaaehtoistoimijat ja yhteistyökumppanit taan.

• .



Strategiset valinnat

• Urheilijan kehittymisympäristö
• Pelaajakehitys, kilpailullinen menestys ja edustusjoukkueet

• Hyvinkään suurin ja vetovoimaisin urheiluseura
• Ikäkausijoukkueiden elinvoimaisuus, valmentajien määrä ja osaaminen, seurayhteisö ja 

yhteisöllisyys

• Ehkäisemme lasten sekä nuorten liikkumattomuutta ja syrjäytymistä
• Grass roots –toiminta, jalkapalloliikunta, koulu- ja päiväkotiyhteistyö, Euroliiga ja Perhefutis

• Hyvinkään kiinnostavin ja alueen arvostetuin
• Vastuullisuus, vaikuttavuus, kaupallisuus, vapaaehtoiset, työntekijät & olosuhteet



Urheilijan kehittymisympäristö
• Toimintamme kilpailullisuus kehittyy

• Joukkueemme saavuttavat tuloksia korkeammilla sarjatasoilla
• Miesten edustusjoukkueemme vakiinnuttaa paikkansa Kolmosessa, naisten Kakkosessa
• U12-U20-kilpajoukkueemme pelaavat kahdella korkeimmalla sarjatasolla
• Joukkueemme menestyvät valmennuslinjamme metodein

• Pelaajamme huomataan ja he ansaitsevat mahdollisuuksia
• Pelaajiemme ja seuramme kasvattien määrä Palloliiton pelaajapolkutapahtumissa ja maan huippueuroissa lisääntyy

• Pelaajamäärät aluetapahtumissa kasvavat
• HyPS-taustaisten maajoukkue-pelaajien määrä lisääntyy
• Pelaajakehitysyhteistyön kautta ylemmille tasoille siirtyvien pelaajien määrä kasvaa

• Mahdollistamme urheilijaksi kasvamisen
• Pelaajakehityksen mittarit osoittavat pelaajien kehittymisen

• Luomme taidolliset ja fyysisen suorittamisen sekä kehittymisen mittarit ja seuraamme niitä säännöllisesti
• Fyysisten testien tulokset kehittyvät systemaattisesti
• Pelaajien taito-ominaisuudet kehittyvät systemaattisesti



Hyvinkään suurin ja 
vetovoimaisin urheiluseura
• Tarjoamme mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla osaavassa valmennuksessa

• Jokaisella harrastajalla on osaava ja koulutettu valmentaja
• Valmentajien määrä vastaa Palloliiton suosituksia
• Jokaisessa U10- ja vanhempien joukkueessa on vähintään UEFA C-koulutettu vastuuvalmentaja
• Seurassamme aloittaa vuosittain uusia valmentajia, jotka saavat tuekseen koulutusta

• Vedämme puoleemme ja pidämme huolta harrastajistamme
• Kilpailullinen harrastus on meillä mahdollista aikuiseksi saakka

• U10-ikäluokissa toiminnan alkaessa pojissa yli 60 ja tytöissä yli 20 pelaajaa
• Seuramme drop-out vähenee ja pystymme tarjoamaan joukkuetoiminnassa lopettavilla muita tapoja harrastaa
• Meille mukaan pääsee koska tahansa, olit jo kokenut pelaaja tai vasta-alkaja

• Tarjoamme yhteisön, johon halutaan kuulua
• Kaikki ikäkausijoukkueemme toimivat elinvoimaisina yksikköinä koko junioripolun ajan

• Harrastajamme sitoutuvat toimintaan osallistumalla aktiivisesti tapahtumiin
• Tarjoamme vapaaehtoisille mielenkiintoisia tehtäviä ja mahdollisuuksia
• Yhteisömme tyytyväisyys toimintaan on vähintään 90% (jäsenkysely 2x/vuosi)



Ehkäisemme lasten sekä nuorten 
liikkumattomuutta ja syrjäytymistä
• Tarjoamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden kokeilla jalkapalloa

• Jokaisella hyvinkääläislapsella on mahdollisuus kokeilla jalkapalloa ja innostua siitä
• Konseptoimme esikoulukiertueen, joka tavoittaa jokaisen esikoululaisen vuosittain
• Toimimme yhteistyössä kaupungin kanssa kehittääksemme alakoulujen iltapäiväharrastamista
• Järjestämme toimintaa nuorille yhteistyössä kaupungin ja koulujen kanssa

• Jalkapalloliikuntaryhmämme liikuttavat kaiken ikäisiä
• Jalkapalloliikunnan palvelutarjontamme laajenee vakiinnuttaen toimintansa

• 10-17-vuotiaiden harrastefutis-toiminta vakiinnuttaa asemansa ympärivuotiseksi
• Perhefutistoimintamme laajenee ja tarjoaa ensikosketuksen seuraan yli 200 lapselle vuosittain
• Kartoitamme aktiivisesti uusien harrastajakohderyhmien, 

kuten seniori- ja erityisryhmien palveluiden yhteistyökumppaneita

• Euroliiga on alueen suurin liikuttaja
• Euroliiga kiinnostaa ja kiinnittää jalkapalloon

• Euroliiga liikuttaa säännöllisesti yli 600 lasta vuosittain (Euroliiga + Talvi Euroliiga)
• Euroliiga kiinnittää uusia ympärivuotisia harrastajia toimintaan
• Euroliigaan osallistuu lapsia Hyvinkäältä ja lähialueilta



Puoleensavetävä suunnannäyttäjä

• Olemme kiinnostava ja vaikuttava yhteistyökumppani
• Kumppanuuksiemme ja medioidemme tunnusluvut kehittyvät

• Yhteistyökumppanuuksiemme arvo kasvaa vähintään 100%
• Sosiaalisen median kanaviemme seuraajamäärät ja tavoittavuus kasvavat vähintään 200%
• Yhteistyökumppanuutemme ja muu varainhankintamme tukevat kohtuuhintaista harrastamista

• Toimintamme on osaavaa ja ammattimaista
• Kehitämme koulutusta ja lisäämme tekijöitä

• Tarjoamme kaikille valmentajillemme ja toimihenkilöillemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan tehtäviinsä
• Lisäämme vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuutta ja kasvatamme vapaaehtoistoimijoidemme määrää
• Lisäämme palkatun henkilöstön määrää vastaamaan toimintamme kehittyviin tarpeisiin

• Kehitämme toimintaympäristöä päättäväisesti - yhteistyössä
• Olosuhteet ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa kehittyvät

• Edistämme jalkapallon harjoitusolosuhteiden kehitystä toimien itse aktiivisesti sekä tarjoten yhteistyötä, 
asiantuntemustamme ja faktatietoa

• Toimimme aktiivisesti kaupungin ja alueen seurojen yhteistyötä edistäen
• UEFA SROI-mittauslukemamme kehittyvät säännöllisesti



VOIMA. TAHTO. SYDÄN.

• ”VOIMA” kuvaa seuran toiminnan suunnitelmallisuutta, mikä antaa meille 

voimaa saavuttaa asettamamme tavoitteet. Kaikki toimijamme, 

harrastajat, vapaaehtoiset ja henkilökunta, ovat voimavaramme 

tavoitteidemme saavuttamisessa.

• ”TAHTO” kuvaa seuran päättäväisyyttä kehittyä ja saavuttaa asetetut 

tavoitteet. Meille haasteet ovat korkeintaan hidasteita, eivät missään 

nimessä esteitä. Tahdomme kehittyä, tahdomme voittaa ja tahdomme 

vaikuttaa.

• ”SYDÄN” kuvaa seuramme solidaarisuutta, vastuunkantoa ja välittämistä. 

Meille kaikki ovat tervetulleita ja haluamme pitää kaikki mukana. 

Toimimme avoimesti jäsenistöstämme välittäen.

Arvomme ja 

toimintatapamme 

tiivistyvät sloganiin 

VOIMA. TAHTO. SYDÄN.


