
Kestävää kasvua 
Kehityssuunnitelma jalkapallon vahvistamiseksi 

naisten ja tyttöjen lajina

- Osana suomalaisen jalkapallon ja futsalin kokonaisstrategiaa -



Suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategia tuleville vuosille lanseerattiin alkusyksyllä 2020. “Menestyvä jalkapallomaa ja
hyvinvoinnin kasvattaja” –visiomme jakautuu neljään painopisteeseen. Näiden sisällä yksi keskeisistä tavoitteista on kasvattaa 
jalkapallon merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se onnistuu vain silloin, kun lajimme on kaikille yhdenvertainen ja avoin.

Tulevina vuosina tyttöjen ja naisten osallisuuden lisääminen jalkapalloperheen eri rooleissa onkin yksi tärkeimmistä 
tavoitteistamme. Onnistuaksemme tässä yhdessä, olemme luoneet tämän kehitysstrategian tulevien vuosien kasvun 
vauhdittamiseksi.

- Ari Lahti, puheenjohtaja

Naisten urheiluun liittyvät mielikuvat ja asenteet ovat muuttumassa ja nykyhetken tyttöpelaajille jalkapalloammattilaisuus on
entistä realistisempi unelma. Jalkapallo on jalkapalloa, ja suurin osa arjen työstämme niin liitossa kuin seuroissa tukeekin koko 
jalkapalloperhettä sukupuoleen tai lajiin katsomatta. 

Vahvistaaksemme naisten ja tyttöjen roolia jalkapalloperheessä olemme yhdessä UEFAn kanssa rakentaneet tämän 
kehitysstrategian. Teemmekin tulevina vuosina useita erityistoimenpiteitä naisten ja tyttöjen toiminnan laadun vahvistamiseksi 
ja pelaajamäärien kasvattamiseksi.

- Marco Casagrande, pääsihteeri

Johdanto strategiaan

Jalkapallon kasvussa naisten ja tyttöjen lajina on kyse kulttuurinmuutoksesta, arvostuksen osoittamisesta ja päätöksestä tarjota 
myös tytöille ja naisille laadukkaat puitteet. Uskon, että kaupallinen ja taloudellinen kasvu seuraavat perässä.

Tänä päivänä nuorilla tytöillä on mahdollisuus tähdätä jalkapalloammattilaisiksi ja pelaamaan täysien katsomoiden eteen. Me 
voimme olla mahdollistamassa näitä jalkapallounelmia yksinkertaisesti tarjoamalla laadukasta ja sisällöltään vahvaa toimintaa
niin Palloliitossa kuin kaikissa seuroissakin. Tässä Kestävää kasvua -kehitysstrategiassa on avattu suuntaviivat siihen, miten 
olemme jäsentäneet ja toimeenpanemme jalkapallon kasvua naisten ja tyttöjen lajina.

- Heidi Pihlaja, kehityspäällikkö



TAVOITTEENAMME ON TEHDÄ 
JALKAPALLOSTA SUOSITUIN 
HARRASTUS TYTÖILLE JA NAISILLE 
VUOTEEN 2027 MENNESSÄ.



SISÄLTÖ

• Painopiste 1: Tyttöjen pelaajamäärien  kasvattaminen

• Painopiste 2: Näkyvyys, mielikuvat, kaupallisuus

• Painopiste 3: Huippujalkapallon kilpailukyky

• Painopiste 4: Naisten osallistumisen vahvistaminen



Osana Palloliiton strategiaa 2021-2024 

Kehitystoimenpiteet jalkapallon vahvistamiseksi
naisten ja tyttöjen lajina

Tyttöpelaajien määrän kasvu ja 
seurojen urheilutoiminnan laatu

Tuemme seuroja toiminnan laadun 
vahvistamisessa tyttöjen puolella

Tuemme seuroja tyttöpelaajien 
määrän kasvattamisessa

Diversiteetin ja naisten roolin 
vahvistuminen jalkapalloperheessä

Edistämme seurojen hallitusten 
osaamisprofilointia sekä läpinäkyviä 

polkuja erilaisiin tehtäviin jalkapallon 
parissa

Tuemme ja edistämme naisten 
määrän kasvua seuravalmentajina

Tuemme seuroja tarjoamaan 
harrastusta päättämässä olevalle 
tytölle muita vaihtoehtoja lajin 
parissa (ohjaaja, valmentaja, 

tuomari jne…)

Säännöllisesti Euroopassa

Edistämme laadukasta arkea tukevien 
toimintaympäristöjen kehittymistä seuroissa

Tuemme seurojen kansainvälistä 
verkottumista, osaamisen jakamista 

sekä Palloliiton ja seurojen 
yhteistyötä

Vahvistamme jalkapallon 
kiinnostavuutta (yleisö, kumppanit, 

media-arvo) naisten ja tyttöjen lajina 
kohderyhmäkohtaisella toiminnalla

Luomme tunnistettavan ja positiivisen 
konseptin vahvistamaan mielikuvia 
jalkapallosta suosittuna tyttöjen 

harrastuksena

Kasvatamme Helmari- ja 
liigapelaajien tunnettuutta ja roolia 

junioreiden esikuvina

Toteutamme Kansallisen Liigan 
Modernia huippu-urheilua strategiaa

Arvon luonti naisten 
jalkapallon kautta

Vahvistamme huippujalkapallon 
kehittymistä edistävää 

maajoukkuetoimintaa ja kehitämme 
U21/U23 -maajoukkuetoimintaa

Rakennamme hybridiakatemiaympäristöjä 
15-18 –vuotiaille tytöille



Johdanto painopisteeseen 1

Tyttöpelaajien määrän kasvattaminen ja 
seurojen urheilutoiminnan vahvistaminen
Jalkapallo on noin 32 000 pelipassilaisella suosituin joukkuelaji tytöille ja 
naisille. Kuitenkin vain alle 9 % 9-14 –vuotiaista tytöistä harrastaa jalkapalloa, 
kun taas pojissa tuo osuus on 25 %.

Lunastaaksemme kasvupotentiaalia, joka tyttöjen puolella piilee, panostamme 
aloittamisen kynnyksen madaltamiseen ja aloittavien ikäluokkien prosesseihin 
pelaajapolun alkupäässä sekä markkinointiviestintään jalkapallosta tyttöjen 
lajina.

Tehdyn taustatyön ja alueellisten työpajojen pohjalta on helppo todeta, että 
seurojen urheilutoiminnan laadussa tytöt ovat takamatkalla verrattuna 
prosesseihin ja sisältöihin poikien puolella. Tähän vastaamme käynnistämällä 
strategisen projektin tyttöjen urheilutoiminnan laadun vahvistamiseksi.

Tämän painopisteen kautta keskitymme tyttöpelaajien määrän 
kasvattamiseen ja seurojen urheilutoiminnan vahvistamiseen.



Ajax Sarkkiranta, Kempele
EPS, Espoo
FC Futura, Porvoo
FC Honka, Espoo 
FC Inter, Turku
FC Jazz, Pori
FC Kangasala, Kangasala
FC Kasiysi, Espoo
FC Kirkkonummi, Kirkkonummi
FC Kuusysi, Lahti 
FC Reipas Lahti
FC Santa Claus, Rovaniemi
FC Sport, Vaasa
FC Wimma Kajaani
FF Jaro, Pietarsaari
HauPa, Haukiputaa

HPS, Helsinki
HyPS, Hyvinkää
HJS, Hämeenlinna  
IFK Mariehamn,  Maarianhamina
IPS, Imatra
JyPK, Jyväskylä
JäPS, Järvenpää
KaDy, Jyväskylä
KP-75, Kerava
Klubi-36, Iisalmi
KoiPS, Vantaa
KuPS, Kuopio
LaPa-95, Lapinlahti
LePa, Espoo
ONS, Oulu 
Pallo-Iirot, Rauma

ParVi, Parola 
PaVe, Iisalmi
PePo, Lappeenranta  
PJK, Pirkkala
PU-62, Mikkeli
SalPa, Salo
SJK, Seinäjoki
STPS, Savonlinna
TiPS, Vantaa 
TP-47, Tornio
TPV, Tampere
TuPS, TuusulaVIFK, Vaasa  

VIFK, Vaasa
Äänekosken Huima, Äänekoski

Tyttöjen pelaajamäärien kasvattaminen

UEFA Playmakers –ohjelma on suunnattu 5-8 –vuotiaille tytöille ensi askeleeksi 
jalkapalloharrastuksen pariin. Ohjelma toteutetaan 38 paikkakunnalla yli 40 
seuran toimesta.

Ohjelman on rakentanut UEFA yhteistyössä Disneyn kanssa.

Playmakers –harjoituksista lapset pyritään kannustamaan aloittaviin ikäluokkiin 
organisoidun seuratoiminnan pariin.

Ohjelmassa mukana olevat seurat:

Pelaajamäärän kasvattaminen



Tyttöjen pelaajamäärien kasvattaminen

Tavoitteemme on tarjota jalkapalloammattilaisuudesta unelmoiville 
tyttöpelaajillemme yhdenvertainen ja sisällöiltään laadukas pelaajakasvatus.

Tulevina vuosina tuemme seuroja rakenteiden, prosessien ja valmennussisältöjen 
vahvistamisessa. Lisäksi tuemme valtakunnallisia huippuseuroja verkostoitumisessa 
ja osaamisen jakamisessa kansainvälisesti.

Alla tarkempi kuvaus käynnistyvästä strategisesta projektista:  

Pelaajapolun laadun vahvistaminen
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Arvon luonti naisten jalkapallon kautta

Muutaman viime vuoden aikana kaupallisten kumppanien, yleisön 
sekä mediatalojen kiinnostus jalkapalloon naisten lajina on kasvanut 
merkittävästi. Samanaikaisesti pelaajista on maailmalla kasvanut 
tunnettuja esikuvia ja yhteiskunnallisia keskustelijoita.

Jalkapallo on tutkitusti myös yksi merkittävimmistä harrastuksista 
vahvistamaan nuorten tyttöjen itsetuntoa ja itseluottamusta. Tässä 
ajassa myös pelaajien henkiseen ja sosiaaliseen kasvuun 
kiinnittyminen on entistä tärkeämpää.

Tämän painopisteen kautta keskitymme näkyvyyden ja mielikuvien 
kasvattamiseen jalkapallossa naisten ja tyttöjen lajina.



Näkyvyys, mielikuvat, kaupallisuus

Toteutamme viestintä-
kampanjan, jonka 

tavoitteena on vahvistaa 
10-14 –vuotiaiden tyttöjen 
sitoutumista jalkapalloon, 

löytämään esikuvia ja 
jatkamaan uraansa 

teinivuosien jälkeenkin.

On tärkeää pitää tytöt 
mukana mahdollisimman 
pitkään - joko pelaajana 

tai muissa rooleissa 
jalkapallon parissa

Naisten puolella 
ennakoidaan kasvua 

siirto- ja pelaajakehitys-
korvauksissa.

FIFA suunnittelee 
parhaillaan Training 

Compensation –
järjestelmän ulottamista 
myös naisten puolelle, 

mikä osaltaan kannustaa 
laadukkaan pelaajapolun 

tarjoamiseen.

Naisten A-maajoukkueessa 
ja Kansallisessa Liigassa 

pelaa pelaajia, jotka ovat 
paitsi hienoja 

jalkapalloilijoita, myös 
upeita ihmisiä

Vahvistamme näiden 
pelaajien esiintuontia 
luodaksemme nuorille 
pelaajanalueille sekä 

muulle yleisölle 
tarttumapintaa ja 

esikuvia.

Helmarien ja Kansallisen 
Liigan seuraajista noin 60% 

on naisia ja tyttöjä.

Naisten osuuden kasvu 
seuraajina luo koko 
jalkapalloperheelle 

mahdollisuuden vahvistaa 
faniyhteisönsä ja 

jalkapalloa kuluttavan 
yleisöä kokoa.

Positiivisten mielikuvien ja kaupallisen 
kasvun vahvistaminen

Naisten osuuden 
vahvistaminen

jalkapallon 
seuraajina

Tunnetut 
pelaajaesikuvat

Kaupallisuuden 
vahvistuminen

Mielikuvien 
vahvistaminen



Näkyvyys, mielikuvat, kaupallisuus

Esikuvat tekevät unelmista realistisia tavoitella

Haluan olla paras versio itsestäni.

- Natalia Kuikka

Kannustan kaikkia lähtemään pelaamaan 
jalkapalloa, vaikka se jännittäisi. 

- Eveliina Summanen

Parasta jalkapallossa on yhdessä tekeminen ja 
rajattomat mahdollisuudet.

- Tuija Hyyrynen



Haluamme vahvistaa lajin positiivisia 
mielikuvia ja korostaa liikkuvan elämän-
tavan merkitystä. Lisäksi tahdomme lisätä 
yhdenvertaisuutta niin viheriöllä kuin 
yhteiskunnassa laajemmin.

Pia Ikonen
Markkinointipäällikkö
Subway

Näkyvyys, mielikuvat, kaupallisuus

Kumppanit tavoittavat uusia kohderyhmiä

Urheilu- ja yritysmaailman yhtäläisyydet 
sekä yhteinen arvopohja luovat hienon 
pohjan kestävälle kumppanuudelle.

Matti Ylä-Mononen
Toimitusjohtaja
Asianajotoimisto DLA Piper Finland

Kansallinen Liiga on tärkeä lisä 
tarjontaamme, sillä uskomme vahvasti sarjan 
kasvuun. 

Jukka-Pekka Ylinen
Kotimaisten urheiluoikeuksien johtaja
Nelonen Media
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Säännöllisesti Euroopassa

Naisten A-maajoukkueemme on pelannut EM-lopputurnauksessa
vuosina 2005, 2009 ja 2013. Eurokentillä edustanut
seurajoukkueemme on viime vuosina satunnaisesti selvinnyt
Euroopan 32 parhaan seurajoukkueen joukkoon. Mestarien Liigan
muuttuessa 16 joukkueen lohkovaiheeksi, on Euroopan kentillä
menestyminen entistä tärkeämpää – ja vaativampaa saavuttaa.

Tämän painopisteen kautta luomme katseita siihen, miten 
pyrimme palaamaan säännölliseksi maaksi Euroopan kentillä niin 
aikuisten maajoukkue- kuin seuratasollakin.



Huippujalkapallon kilpailukyky

A-maajoukkueen menestyksen edistäminen
Helmarit on suomalaisen jalkapallon lippulaiva yhdessä Huuhkajien kanssa. Joukkueen menestys 
kasvattaa naisten ja tyttöjen jalkapallon näkyvyyttä, tuo uusia harrastajia ja antaa junioreille 
kotimaisia idoleita.

A-maajoukkuetoiminnan laatuun panostetaan vahvasti, ja pelaajille pyritään antamaan kaikki eväät 
onnistumiseen. 



Kotimainen jalkapallon naisten 
pääsarjamme Kansallinen Liiga 
rakentaa modernia huippu-urheilua

Rohkeasti
Esikuvina muille.

Menestyen
Kunnianhimoisesti eteenpäin.

Samanarvoisesti
Jalkapallo kuuluu kaikille.



Visio 2023: Modernia huippu-urheilua

Identiteetin luominen 
markkinoinnin ja 
viestinnän keinoin

Pitkäjänteisten 
kumppanuuksien 
rakentaminen

Urheilun arjen 
vahvistaminen

Organisaatioiden 
kehittyminen

Tavoite: Tunnettu brändi

Brändi-identiteetin luominen 
ja vahvistaminen

Persoonien ja tarinoiden 
esiintuonti

Pitkäjänteinen media-arvon 
kasvattaminen

Ottelutapahtumakonseptit ja 
tuki seurojen yhteisöllisyyden 
vahvistamiseen

Tavoite: Vaikuttavuutta 
luova Kansallinen Liiga

Kaupallisen arvon 
kasvattaminen ja 
kumppanuuksien rakentaminen

Olosuhde- ja 
yhdenvertaisuusvaikuttavuuden 
ja arvonluonnin lisääminen 
sidosryhmäverkostossa

Myyntiresurssien vahvistaminen

Tavoite: Mahdollisuus valita 
jalkapallo

Valmentajien tukeminen 
arjessa

Pelaajien kaksoisurien 
tukeminen

Kilpailumallin uudistaminen 

Pelin vaatimusten 
kehittäminen ja 
kansainvälisten otteluiden 
määrän lisääminen

Tavoite: Ammattimaiset, 
hyvinvoivat organisaatio

Liigan johtamismallin 
päivittäminen

Naisten Ykkösen mukaantuonti 
yhteisen kehittämisen piiriin

Seurojen pitkäjänteisen 
kehittämisen tukeminen

Seurojen kaupallisen arvon 
kasvattamisen tukeminen

Samanarvoisesti • Menestyen • Uskaltaen



Kansallisen Liigan kilpailumalli pysyy samana kuin aiemmin (10 joukkueen kaksinkertainen sarja + 
ylä- ja alaloppusarjat). Lisenssijärjestelmää kehitetään mm. olosuhde- ja koulutusvaatimuksien 
osalta lähemmäs miesten pääsarjoja. Mukaan myös kaupallinen suunnitelma. Seurakehitysmallin 
kautta ohjataan seuratukea liigastrategian mukaisesti.

Laajennetaan Kansallinen –brändiä ja luodaan sen alle Kansallinen Ykkönen. Tiivistetään 
Kansallisen Ykkösen joukkuemäärää 8-10 joukkueeseen ja kehitetään kahta ylintä pääsarjaa 
valtakunnallisena 18-20 joukkueen kokonaisuutena. Tuodaan Ykkönen mukaan 
lisenssijärjestelmän piiriin toimintaympäristön laatua kehittääksemme.

Kevättalven lohkot palvelevat myös kehittymisenseurantaprosessiin linkitettävinä koulutus- ja 
kehitystapahtumina tuplaviikonloppujen kautta. Kesän SM-sarja pelataan 10 joukkueen 
kaksinkertaisena sarjana. T18 Ykkösessä varaudutaan tekemään muutos siten, että sarjassa pelaa 
30 joukkuetta kolmessa lohkossa kaudella 2023.

Laajennetaan Suomen Cupin lohkovaihetta 24 joukkueeseen. Kansallisen Liigan ja Ykkösen 
joukkueet etenevät sinne suoraan ja alemmat sarjat karsivat neljästä lohkovaiheen paikasta.

Otetaan käyttöön Fast Track –malli, jonka kautta miesten jalkapallossa profiloituneet ja 
kyvykkyydet omaavat seurat voivat hakea nousua suoraan Ykköseen tiettyjen kriteerien 
täyttyessä.

Huippujalkapallon kilpailukyky

Naisten ja tyttöjen ylimpien sarjoja kehitetään 
huippu-urheilun toimintaympäristöjen vahvistamiseksi

T18



Suomen Palloliiton pelaajakoulutuksen toiminnan 
rakenne tukee pelaajapolkujen vahvistamista



Huippujalkapallon kilpailukyky

Hybridiakatemiaympäristöjen kehittäminen
”Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa” on yksi suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategian 
päävalinnoista. Tätä tuemme rakentamalla nuorten pelaajien hybridiakatemiaympäristöjä.  

Hybridiakatemioiden ( seura-urheiluakatemia-liitto kolmikanta yhteistyö ) tavoitteena on rakentaa 
potentiaalisille ja motivoituneille 15–18-vuotiaille pelaajille kokonaisvaltaisesti laadukas huippu-
urheiluun tähtäävä kehittymismahdollisuus ja -ympäristö yhdistäen urheilun, urheilijana ja ihmisenä 
kasvamisen sekä opiskelun. Akatemia mahdollistaa eheän urheilijan arjen laadukkaissa olosuhteissa, 
jossa harjoittelu, palautuminen, opiskelu ja muu elämä ovat tasapainossa.

Tarkoituksena on tukea nuorta muuttuvassa arjessa (toisen asteen opiskelu), sekä tarjota ympäristö, 
jossa kansainvälistä ja kansallista huippua tavoittelevat pelaajat harjoittelevat yhdessä ja saavat 
tukea ammattilaisilta. Päätoimisen akatemiavalmentajan, riittävän valmentajaresursoinnin ja 
yhteistyössä toimivan, osaavan asiantuntijaverkoston ansiosta valmennusympäristö tarjoaa 
erinomaiset kehittymismahdollisuudet.

• Paras mahdollinen päivä- ja viikkorytmi koulussa ja harjoittelussa.
• Hybridiakatemiaohjelma tarjoaa pelaajalle rauhan kehittyä urheilijaksi pitkäjänteisesti.
• Tukiverkosto ja asiantuntijapalvelut opiskelija-urheilijan elämään. 
• Edellytyksiä pelaajalle pärjätä ja onnistua kansainvälisellä peliuralla tulevaisuudessa –

kansainvälinen yhteistyö.
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Diversiteetin ja naisten roolin vahvistuminen 
jalkapalloperheessä

UEFA B –koulutetuista valmentajista 4,4 % on naisia. UEFA Pro –koulutuksen 
käyneistä valmentajista 2,1 % on naisia. Starttivaiheen valmentajakoulutuksen 
käyneissä naisten prosenttiosuus on jo suurempi, 22 %.

Palloliiton ylimmissä päätöksentekoelimissä naisia on 18 % (liittohallitus) ja 13 % 
(seuraparlamentti). Myös erotuomaritehtävissä, seurojen ja Palloliiton 
työntekijöinä sekä seurojen hallituksissa naisten määrää on tärkeää vahvistaa.

Jalkapalloperheen diversiteetti on tärkeää, jotta päätöksissä ja toimenpiteissä 
painottuvat eri näkökulmat ja ”Jalkapalloa jokaiselle” –toiminta-ajatus. 

Tämän painopisteen kautta haluamme lisätä naisten osallisuutta eri tehtävissä 
ja edistää valmentajien kehittymistä, seurojen hallitusten osaamisprofilointia 
sekä läpinäkyviä urapolkuja jalkapallon parissa.



Naisten osallistumisen vahvistaminen

Valmentajien kouluttaminen

Seuroilla on mahdollisuus hakea tukea naisten 
kouluttamiseksi UEFA Pro, A ja B –valmentajiksi. 

Seuraava hakuikkuna stipendien hakemiseksi aukeaa 
syksyllä 2021.

Playmakers –ohjelma tarjoaa mukaan valituille 
seuroille matalan kynnyksen mahdollisuuden naisten 
rohkaisemiseksi mukaan valmentajan polulle.

Harjoitusten runko on ennalta suunniteltu, mikä antaa 
mahdollisuuden keskittyä lasten innostamiseen ja 
laadukkaaseen harjoitustapahtuman toteuttamiseen.



Naisten osallistumisen vahvistaminen

Naiset jalkapalloperheen eri rooleissa

Jalkapallo antaa tuo minulle kokonaisen 
elämäntavan: mahdollisuuden omaan 
kehittymiseen, laajan tunneskaalan 
voittoineen ja tappioineen, yhteisöllisyyden 
kokemuksen sekä vastuun seuratoiminnan 
kehittämisestä. Upea mahdollisuus olla 
mukana laajassa kokonaisuudessa!
Satu Nieminen
Operatiivinen johtaja
Vaasan Palloseura

Toimimalla vaikuttajana 
jalkapalloperheessä saan viedä 
rakastamaani lajia eteenpäin sekä Suomessa 
että kansainvälisesti. 
Naisten osallisuuden vahvistaminen on 
tärkeää: verkostot kasvavat, 
yhteenkuuluvuus vahvistuu ja 
diversiteettimme lisääntyy.
Katri Mattsson
1. varapuheenjohtaja 
Suomen Palloliitto

Työssäni jalkapallotoimijana minulla on 
mahdollisuus vaikuttaa rakkaan lajin 
kehitykseen, tapaan toimia ja ihmisten 
osallistamiseen. 
On tärkeää tehdä töitä entistä avoimemman 
urheilukulttuurin eteen, jotta meistä 
jokaisella on halutessaan helppoa tulla 
mukaan.
Silja Ranta 
Seurakehittäjä 
Suomen Palloliitto

Jalkapalloympäristö tuntuu kuin toiselta 
kodilta. Se on tuonut elämääni tärkeitä 
ihmisiä ja se mahdollistaa kasvuni ihmisenä. 
Hienoa, jos tulevaisuudessa näemme yhä 
enemmän naisia valmentajina ja muissa 
tehtävissä.
Liisa-Maija Rautio
Valmentaja 
Kuopion Palloseura



Pohjoismaiden yhteinen hakuprojekti FIFA Women’s World Cup 2027

Pohjoismaat yhdessä suunnannäyttäjinä 

Jaamme muiden Pohjoismaiden kanssa 
paljon samoja arvoja. 
Olemme myös läpi jalkapallohistorian 
näyttäneet suuntaa naisten ja tyttöjen 
roolin vahvistamisessa osana 
jalkapalloperhettä.
Jalkapallon noustessa uusiin kokoluokkiin 
naisten ja tyttöjen lajina haluamme johtaa 
tätä muutosta. Suuntaa näyttääksemme 
tavoittelemme FIFA Women’s World Cup –
lopputurnauksen järjestämistä 
Pohjoismaissa vuonna 2027.



2021 2022 2023 2024

Tyttöpelaajien 
määrän 

kasvattaminen ja 
seurojen 

urheilutoiminnan 
vahvistaminen

Arvon luonti 
naisten 

jalkapallon kautta

Huippujalkapallon 
kilpailukyvyn 

vahvistaminen

Diversiteetin ja 
naisten roolin 
vahvistuminen 

jalkapallo-
perheessä

UEFA Playmakers –ohjelma 5-8 –vuotiaiden tyttöjen tuomiseksi lajin pariin

Viestintäkonsepti 10-14 –vuotiaiden tyttöjen tavoittamiseksi ja 
sitouttamiseksi lajin pariin

Pelaajien tunnetuksi tekeminen ja esikuvien vahvistaminen 

Akatemiaympäristöjen kehittäminen

Osana Palloliiton strategiaa 2021-2024 
Kestävää kasvua - kehityssuunnitelma jalkapallon vahvistamiseksi 
naisten ja tyttöjen lajina

Seurojen tyttöjen puolen urheilutoiminnan laadun vahvistamiseen sekä kansainväliseen verkottumiseen tähtäävä strateginen projekti ja toimintamalli

Laatujärjestelmään liittyvä tyttöjen urheilutoiminnan 
arviointi (Kansallisen Liigan ja Ykkösen seurat) Laatujärjestelmään liittyvä tyttöjen urheilutoiminnan arviointi (integrointi seurojen arviointeihin)

Kaupallisen arvon kasvattaminen

Maajoukkueiden menestyksen tukeminen, U21/U23 –maajoukkueen toimintamallin luominen

Seurajoukkueiden huippu-urheilun toimintaympäristöjen tukeminen, Kansallisen Liigan strategian toimeenpaneminen

Naisten ja tyttöjen ylimpien sarjojen kehittäminen

Valmentajina toimivien naisten määrän lisääminen

Seurojen hallitusten osaamisprofiloinnin tukeminen (Palloliiton laatujärjestelmä) sekä läpinäkyvien polkujen vahvistaminen erilaisiin tehtäviin jalkapallon parissa  



JALKAPALLOA JOKAISELLE
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