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FC Hongan naisten liigajoukkue osaksi Esportin huippu-urheiluyksikköä
Viime kaudella hopeaa saavuttanut FC Hongan naisten edustusjoukkue siirtyy ensi kaudesta alkaen miesten
Veikkausliigajoukkueen tapaan Esport Honka Oy:n operoimaksi. Palloliiton liittohallitus hyväksyi siirron 9.12
pitämässään kokouksessa. Siirto on osa Esportin pitkäaikaista visiota naisten liikunnan ja urheilun
merkityksen vahvistamisessa.
Tapiolan urheilupuistossa operoiva liikuntapalveluyritys Esport on liikuttanut espoolaisia jo lähes neljän
vuosikymmenen ajan. Jalkapallon parissa yhtiö on toiminut vuodesta 2015 alkaen, kun se käynnisti miesten
edustusjoukkueen toiminnan Miesten Kakkosessa tavoitteenaan nostaa joukkue takaisin Veikkausliigaan.
Pääsarjatasolle miehet nousivat kaksi vuotta sitten ja päättyneellä kaudella joukkue saavutti sarjassa pronssia sekä
europelipaikan.
Naisten jalkapallon osalta edustusjoukkueen toimintaa tähän asti operoinut FC Honka ry sekä Esport ovat tehneet
tiivistä yhteistyötä jo usean vuoden ajan mm. olosuhteiden ja fyysisen valmennuksen osalta. Esport Arenan
täysimittainen sisäjalkapallokenttä on mahdollistanut eheän valmistautumisen kauteen, jota Esportin monipuoliset
fyysisen harjoittelun mahdollisuudet ovat tukeneet.
Honka on Kuopion Palloseuran jälkeen vasta toinen seura Suomessa, jossa miesten ja naisten edustusjoukkueet
toimivat saman osakeyhtiön alla. Esport Hongan manageri Hexi Artevan mukaan joukkueen siirtyminen Esportin
huippu-urheiluyksikköön on luonteva jatko jo tehdylle työlle.
– Olemme rakentaneet suunnitelmallisesti pelaajien laadukasta arkea ensiksi miesten edustusjoukkueen ja sitten
miesten reservijoukkueen sekä poikien U17 joukkueen kanssa. Naisten mukaan tuleminen huippu-urheiluyksikköömme
on luonteva jatkumo, jossa teemme yhteistyössä pitkäjänteistä pelaajakehitystyötä, Arteva toteaa.
– Naiset ovat menneet urheilullisesti viimeisten parin vuoden aikana paljon eteenpäin. Toimintaedellytysten
parantaminen vie sekä lajia että joukkuetta eteenpäin, Arteva jatkaa.
Vuosittain Esportin liikuntapalveluita käyttää lähes kolme miljoonaa harrastajaa, joista noin puolet on naisia.
Toiminnan mahdollistajana on jo vuosikymmeniä espoolaisten liikkumisen eteen töitä tehnyt Färid Ainetdin. Urheilu
ja hyvinvointi ovat aina olleet hänelle tärkeitä ja Ainetdin näkeekin Hongan naisten edustusjoukkueen siirtymisen
Esportin alle osana suurempaa, naisten liikkumista ja huippu-urheilua tukevaa toimintaa.
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– Naisten liikunta ja urheilu on ollut Esportille aina tärkeää ja lähdemme hyvillä mielin kehittämään tätä yhteistyötä
osana naistoiminnan voimistamista. Toivomme, että voimme esimerkillämme kannustaa myös muita seuroja vastuun
kantamiseen naisten huippu-urheilun kehittämisessä jalkapallon ja muun urheilun piirissä, toteaa Ainetdin.
– Huippu-urheilun ohella toivomme tietenkin, että toimintamme kannustaa myös perusliikkujia innostumaan
terveysliikunnasta, pitämään huolta kunnostaan ja löytämään liikunnan ilon palveluidemme kautta. Liikunta lisää
hyvinvointia ja sillä on positiiviset vaikutuksensa niin lasten ja nuorten kasvuvaiheessa kuin työelämässä ja
seniorivuosien jaksamisessakin, Ainetdin jatkaa.
– Koska ihminen on luotu liikkumaan, sen maltillinen ja järkevästi mitoitettu harrastaminen palkitsee monessa. Itse
asiassa liikunnan voidaan sanoa olevan koko yhteiskunnan ”toimintakehon” koossa pitävä voima, keino sopuun
työnantajien ja työntekijöiden välillä kuten myös loistava tuki perheen arkihyvinvointiin, Ainetdin motivoi.
FC Honka on naisten puolella yksi Suomen menestyneimpiä seuroja. Keltamustien palkintokaapista löytyy neljä
Suomen mestaruutta, joista viimeisin vuodelta 2017. Lisäksi Hongalla on kaksi SM-hopeaa, kolme pronssia, sekä kolme
Naisten Suomen Cupin voittoa. Myös FC Honka ry:n puolella ollaan tyytyväisiä yhteistyön uusista kuvioista.
– Jalkapallo on ottanut suuren harppauksen eteenpäin naisten lajina ja on hienoa, että toiminta Suomessa myös
seuratasolla ammattimaistuu vuosi vuodelta. Olemme tehneet töitä ry:n puolella sen eteen, että joukkueen toiminnan
siirtäminen osakeyhtiölle on mahdollista. Yhteistyö joukkueen taustalla jatkuu ja yhdistys tukee myös jatkossa
joukkueen toimintaedellytyksiä, toteaa FC Honka ry:n puheenjohtaja Mariet Louhento.
Perustoimintaan joukkueen arjessa ei tule suuria muutoksia, mutta naiset saavat entistä paremmin käyttöönsä
Esportin monipuoliset olosuhteet sekä tukea organisaation viestintä- ja markkinointiosaamisesta. Joukkueen
rakentaminen kohti ensi kautta on hyvällä mallilla, kun neuvoteltuna on 24 pelaajasopimusta. Päävalmentaja Rosa
Lappi-Seppälän johtama taustatiimi on myös valmis.
– Tämä on merkittävä askel joukkueen toiminnalle ja luo varmasti lisää mahdollisuuksia sekä vakautta koko toiminnan
kehittämiselle. Pidän tätä myös tietynlaisena virstanpylväänä suomalaisessa naisfutiksessa. Vastaavia kehitysaskeleita
on jo otettu paljon ympäri Eurooppaa ja kokemukset ovat olleet varsin rohkaisevia. Uskon, että yhteisellä toiminnalla
pystytään saavuttamaan paljon synergiaetuja sekä koskettamaan erilaisia sidosryhmiä laajemmalla otannalla,
summaa päävalmentaja Lappi-Seppälä.
FC Honka
FC Honka on vuonna 1975 perustettu espoolainen jalkapalloseura. Seuran miesten edustusjoukkue tunnetaan Esportin omistajuuden
myötä myös nimellä Esport Honka. Myös naisten joukkue tulee jatkossa toimimaan Esport Honka -nimen alla. Miesten edustusjoukkue
pelaa Suomen pääsarjatasolla Veikkausliigassa ja naisten edustusjoukkue pääsarjatasolla Naisten Liigassa. Päättyneellä kaudella molemmat
edustusjoukkueet saavuttivat mitalisijan omissa sarjoissaan, naiset hopeaa ja miehet pronssia. Seuran juniorityötä toteutetaan FC Honka
ry:ssä.
Esport
Esport on suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat Espoossa. Tänä päivänä Esportin liikuntapalvelukokonaisuus muodostaa
pohjoismaiden suurimman sisäliikuntakeskuksen, jonka toiminta muodostuu Esport Centerin yli 20 000 neliömetrin mailapeli- ja fitness tiloista, Esport Arenan yli 30 000 neliömetrin, mm. täysimittaisen jalkapallokentän, 400 metrin sisäjuoksuradan, kuntosalin ja cross training
harjoitusympäristön sisältävästä monitoimihallista sekä Esport Aallon, Esport Bristolin ja Esport Expressin erillisistä fitnesskeskuksista ja
Esport Extremen aktiviteettiareena.
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