
JYVÄSKYLÄN KOMEETAT 
EDUSTUSJOUKKUE, TIELLÄ TÄHTIIN
Jyväskylän Komeettojen nuori motivoitunut edustusjoukkue nousi kaudeksi 2020 Kolmoseen ja menestyi siinä hienosti 
sijoittuen lopputaulukossa neljänneksi. Joukkueen selkeä tavoite on edelleen kehittää peliä ja tavoitella nousua 
Kakkoseen jo tulevalla kaudella 2021 ja haastaa Jyväskylän valtaseurat lähivuosina.

Joukkue on kehittynyt seuran oman juniorityön tuella nykyiseen asemaan ja omaa jo nyt realistiset 
mahdollisuudet korkeammille sarjatasoille edellyttäen toki, että taustat ovat jatkossakin kunnossa.

Joukkueen uusi harjoituskausi on alkanut lupaavasti päävalmentajana toimivan jyväskyläläisen jalkapallolegenda 
Babatunde Wusun johdolla. Apuvalmentajana toimii Toni Virtanen ja taustavoimana seuran meritoitunut 
toiminnanjohtaja Ari Matinlassi.

Tulevalla kaudella joukkue osallistuu Kolmosen (itälohko) lisäksi alasarjojen Suomen Cupina tunnettuun Regions 
Cupiin. Joukkueen A-juniorit osallistuvat SM-karsintaan, jonka jälkeen pelit jatkuvat joko SM-sarjassa tai 1-
divisioonassa.

10-vuotiaan seuran ja samalla edustusjoukkueen identiteettiä on rakennettu vahvan junioritoiminnan ympärille. Tällä 
hetkellä seurassa on noin 400 lisenssipelaajaa, joista valtaosa eri juniorijoukkueissa aina pienimmistä 13 syntyneiden 
joukkueista lähtien. Menestyksen myötä edustusjoukkueesta on tullut omien junioripelaajien esikuva, tavoite ja jopa 
pienen fanituksen kohde. Tätä kehityskaarta haluamme tietenkin jatkaa.

Komeettalaista seurakulttuuria tukee merkittävästi 2017 valmistunut oma kotikenttä Comets Park toimisto-
ja oheistiloineen Kotalammella Keuruuntien varrella. Kentän kehittämistä jatketaan edelleen mm. 
katsomoita täydentämällä.

Joukkueemme etsii tukijoita toiminnan ja kehittymisen turvaamiseksi. 
Jo pienilläkin panoksilla, ideoilla ja yhteistyöllä jatkamme 
Komeettojen lentoa uudellakin kaudella.
JOUKKUEEN JOHTAJAT
Risto Ruuskanen, risto.ruuskanen@komeetat.fi, p.044 345 5223
Ilkka Laakso, imlaakso@gmail.com, p.040 861 5022

KOMEETTOJEN TOIMINNANJOHTAJA
Ari Matinlassi, ari.matinlassi@komeetat.fi, p.040 589 2368

www. komeetat.fi

TERVETULOA TUKEMAAN 
TOIMINTAAMME!



Yhteistyöhön Jyväskylän Komeettojen

Yhteistyömme tavoitteena on luoda arvoa yhteistyön kummallekin
osapuolelle.

Alla lueteltuna esimerkkejä eri yhteistyömahdollisuuksista:

 kanssa?

 kummallekin Yhteistyö 
seuran kanssa:

• Kentänlaitamainokset
Comets' Parkille (Kesällä
viikkotasolla n. 2000
kävijää)

• Näkyvyys ja linkit seuran
verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa
(Facebook, Instagram,
YouTube, tuhansia
katselukertoja
kuukaudessa)

• Yhteinen kampanja
sosiaalisessa mediassa

• Tarjousten yhdistäminen
seuran
kannattajakausikorttiin

• Seuran myClub kautta
viestiminen seuran
jäsenille

• Yritykselle
osallistumisoikeus
Komeettojen
puulakisarja Comets'
Leagueen

• Talkoot

Yhteistyö 
edustusjoukkueen kanssa:

• Kentänlaitamainokset 
Comets' Parkille

• Näkyvyys edustuksen 
sosiaalisessa mediassa 
(Facebook, Instagram, 
YouTube, tuhansia 
katselukertoja 
kuukaudessa)

• Kummipelaajat
• Otteluisännyys 

edustusjoukkueen 
peleissä (edustuksen 
peleissä viime kaudella 
keskimäärin n. 300 
katsojaa)

• Tykytapahtuma 
edustusjoukkueen
/kummipelaajan kanssa

• Tarjousten yhdistäminen 
edustusjoukkueen 
kannattajakausikorttiin

• Talkoot
• Paitamainokset

pelipaidassa/lämmittely
paidassa

Joku muu yhteistyö:

• Comets' Cup:
o Maakunnan

suurin
poikaturnaus
elokuussa, n.
2000
osallistujaa
ympäri Suomen

• Olemme avoimia
luoville ideoille ja eri
yhteistyömahdolli-
suuksille

Kiinnostuitteko? 
Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan tarkemmin yksityiskohdista:

Seuran puheenjohtaja Ilkka Laakso, imlaakso@gmail.com 040 861 5022
Seuran toiminnanjohtaja Ari Matinlassi, ari.matinlassi@komeetat.fi, 
040 589 2368
Markkinointiimi Perttu Huntus, perttu.huntus@gmail.fi, 0407542836




