
Seuratyötä ohjaavat periaatteet ja toimintatavat

IF GNISTAN 
Gnistan -metodi
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GNISTAN PÄHKINÄNKUORESSA
Vuonna 1924 perustettu helsinkiläinen IF Gnistan on yksi Suomen vanhimmista 
jalkapalloseuroista. Seura on Suomen Palloliiton Etelä-Suomen alueen suurimpia
juniorikasvattajia sekä merkittävä liikunnallinen vaikuttaja kasvavassa Oulunkylässä ja sen 
lähiympäristön alueella.

Gnistanin lisenssipelaajien määrä on noin 1200 ja Palloliiton eri sarjoissa pelaa yhteensä yli 60 
seuran joukkuetta. Seuratyötä tehdään nuorimmista tyttö- ja poikajuniorista aina aikuisten 
joukkueisiin asti. Pelaamaan pääsevät niin kuntoilu- ja harrastefutaajat kuin kilpapolkuun 
tähtäävät pelaajat. Haluamme tuottaa korkeatasoisia pelaajia niin kansalliselle kuin 
kansainväliselle tasolle. Varsinaisen joukkuetoiminnan lisäksi Gnistan tarjoaa 
iltapäiväkerhotoimintaa, aikuisten jalkapallokerhoja sekä ns. matalan kynnyksen toimintaa.
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SEURATYÖN PERIAATTEET JA TAVOITTEET 
• Mahdollistaa jalkapallon harrastaminen eri ikäisille ja eri tasoisille pelaajille
• Tarjota jäsenistölle sisällöltään monipuolinen urheiluharrastus, joka mahdollistaa jäsentensä kehittymisen 

edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti sekä antaa perusteet elinikäiselle aktiiviselle liikunnalle ja urheilulle.
• Tukea lajissa kehittyneimpien juniorien urapolkua mahdollisimman pitkälle
• Kehittää valmentajiamme ja muita toimihenkilöitä omassa työssään.
• Kaikelle toiminnalle on oltava kestävä taloudellinen pohja
• Pyritään pitämään harrastusmaksut kohtuullisina.
• Vähentää kiusaamista, rasismia ja huonoa käytöstä
• Rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöllisyyden ja seurakulttuurin kautta
• Kasvaa ja oppia sosiaalista kanssakäymistä
• Päästä osalliseksi omannäköiseen ryhmään
• Kunnioitamme seuran perinteitä, logoa ja värejä
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SEURAN ARVOT
YHTEISÖLLISYYS: Rakennetaan kaikille merkitseviä yhteisöjä ja yhteenkuuluvuutta, 
välitetään Gnistan-perheestä, tehdään yhdessä, kaikille annetaan mahdollisuus kertoa 
mielipiteensä, ylläpidämme iloa ja hauskuutta, kunnioitamme seuran historiaa ja 
perinteitä
VASTUULLISUUS: otamme vastuun omasta tekemisestämme ja sanomisestamme, 
huolehdimme ympäristöstä ja yhteisistä tiloista, huolehdimme turvallisesta toiminnasta, 
toimimme hyvän hallinnon mukaisesti
KEHITYS: luomme mahdollisuudet kehittyä - jalkapallossa, ihmisenä, valmentajana, 
johtajana sekä kilpailullisesti saavuttaa menestystä, kehittää olosuhteita sekä seuraa 
jatkuvasti
YHDENVERTAISUUS: tarjoamme kaikille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa sekä 
kohtaamme toisemme saman arvoisina
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SEURAN STRATEGISET TAVOITTEET

TAVOITE: KEHITTÄÄ SEURAA NIIN, ETTÄ SEURAN 100 –VUOTIS JUHLAVUOTENA 
VUONNA 2024 IF GNISTAN ON EHDOLLA VUODEN URHEILUSEURAKSI
• Jäsenmäärän kasvattaminen
• Talouden kehittäminen ja vakauttaminen
• Olosuhteiden kehittäminen
• Valmennuksen ja muun toiminnan laatu
• Kilpailullinen menestys
• Jäsenpalveluiden kehittäminen
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SEURAN KEHITYS 
IF Gnistanin strategisten tavoitteiden mukaisesti seuran toimintaa kehitetään monin eri tavoin jatkuvasti. 
Kahden viimeisen vuoden aikana seura on mm:

• palkannut kaksi valmennuspäällikköä, jotka ovat kehittäneet mm seuran Valmennuslinjaa,

• palkannut seurakoordinaattorin mm parantamaan viestintää ja jäsenpalvelua,

• palkannut toimitusjohtajan yhdistämään ja kehittämään Gnistan ry ja oy toimintaa,

• palkannut enemmän päätoimisia valmentajia kasvaneeseen tarpeeseen,

• aloittanut iltapäiväkerhotoiminta alueella

• vaihtanut varustetoimittajaa jäsenistön pyynnöstä sekä laadun varmistamiseksi

• arvioinut ja kehittänyt toimintaansa saavuttaen Suomen Palloliiton Laatujärjestelmän tason 3 (2021) 
Kehitystyö on jatkunut siitä asti ja tavoitteena on  kehittyä tasolle 4 vuonna 2023

• aloittanut Palloliiton toiminnanohjaus järjestelmän käytön laadun ja seurakehityksen mittaamiseksi

• Jatkanut työtään seuran asettamien strategisten painoalueiden toteutumiseksi
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Marraskuu: Kausisuunnitelma ja 

budjetointi. Kipinä-rahaston 

tukihakemukset. Vuosijuhla.

Joulukuu: Pelipassi- ja vakuutusten hankinta. 

Seuraavan vuoden turnauksien suunnittelu. 

Kipinätuki päätösten teko

Helmikuu: Hiihtolomaleiri. 

Työtyytyväisyys kysely

SEURATYÖN
VUOSIKELLO

Toukokuu: Päiväkoti- ja futiskerhojen 

toimintaa. Gnistan-ilta

Maaliskuu: Futiskerhojen 

suunnittelu. Jäsen 

tyytyväisyyskysely

Kesäkuu: Kesäleirit

Heinäkuu: Kilpaleiri. 

Pääsääntöisesti 

lomaa 

Lokakuu: Syyslomaleiri. 

Päiväkoti- ja koulu toimintaa. 

Syyskuu: Futiskerho-

toiminta. Päiväkoti- ja 

futiskerhojen toimintaa. 

Elokuu: Futiskerho-

toiminta, Leiri

Tammikuu: Sarjoihin ilmoittautuminen. Kipinä-rahaston 

tukikausi alkaa. 

Huhtikuu: Päiväkoti ja –koulu 

toiminnan suunnittelu ja 

totetutus

Seuran vuosikello



TAPAHTUMAKALENTERI
• TAMMIKUU: Jojofoorumi seurajohdon kanssa

• HELMIKUU: Hiihtoloma leiri

• MAALISKUU: Seuraleiri, Jojokokous tai -koulutus

• HUHTIKUU: Hallituksen kevätkokous

• TOUKOKUU: Seurapäivä koko seurayhteisölle, Jojofoorumi seurajohdon kanssa

• KESÄKUU: Futisleirit, Kisa studio Mustapekka Areenalla (UCL:n loppuottelu), Jojokokous tai -koulutus

• HEINÄKUU: Hesa cup. Toimintatauko

• ELOKUU: Futis leirit

• SYYSKUU: Jojofoorumi seurajohdon kanssa, Valmentajan päivä, Seurapaitapäivä

• LOKAKUU: Hallituksen vuosikokous, Seuran vanhempainilta, Syyslomaleiri

• MARRASKUU: Uusi kausi alkaa, Seuran vuosijuhla, Jojokokous tai –koulutus

• JOULUKUU: Pikkujoulu
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JOUKKUEENJOHTAJAT

TOIMINNANJOHTAJA

IF GNISTAN RY 

HALLITUS

VALMENTAJAT

Strategian 

painopistealueet

JOUKKUEET - PERHEET

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ

Gnistan Metodi

Valmennuslinja

SEURAKOORDINAATTORI

TOIMITUSJOHTAJA RY & OY          

Arvot

If gnistan



ROOLIT JA NIIDEN SISÄLTÖ
• HALLITUS
• TOIMITUSJOHTAJA
• PUHEENJOHTAJA
• TOIMINNANJOHTAJA
• VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
• SEURAKOORDINAATTORI
• VASTUUVALMENTAJA
• VALMENTAJA
• JOUKKUEENJOHTAJA
• RAHASTONHOITAJA
• LAPSEN VANHEMPI / HUOLTAJA
• PELAAJA
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HALLITUS
•Seuran toimintaa ja taloutta johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi 
toimintavuodeksi valitut 6-10 jäsentä. Hallituksen jäsenet ilmoitetaan seuran kotisivuilta.
•Hallitus valitsee seuran toiminnanjohtajan 
•Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa paikalla
•Hallituksen tehtävänä on erityisesti

•Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
• Laatia seuran strategia ja viedä se käytäntöön eri painopistealueilla
• Vastata seuran taloudesta sekä laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 
• Toteuttaa seuran vuosikokousten päätökset
• Valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät sekä johtaa niiden toimintaa
• Pitää jäsenluetteloa
• Johtaa seuran Kipinä-rahastoa ja hyväksyy erillisen tukipaneelin päätökset avustuksista
• Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
• Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
• Valita ja erottaa seuran toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
• Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 
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TOIMITUSJOHTAJA 
IF Gnistan ry & oy

• 1/2023 seuralle on palkattu toimitusjohtaja, johtaa jatkossa koko IF Gnistanin (IF Gnistan Ry, IF Gnistan Oy ja 
kenttäyhtiöt) operatiivista toimintaa vastaten toiminnan kokonaisuudesta sekä strategisten tavoitteiden 
toteuttamisesta.

• tavoitteena on panostaa entistä vahvemmin seurayhteisön ja Gnistan-perheen kasvattamiseen, liiketoiminnan 
kehittämiseen sekä harrastamisen ja kilpaurheilun olosuhteiden ja toiminnan kehittämiseen. 
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PUHEENJOHTAJA

• Yhdistyksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä ja kutsuu hallituksen säännöllisesti kokouksiin (1 krt/kk)

• Toimii toiminnanjohtajan lähiesimiehenä sekä ohjaa hänen toimintaansa yhdistyksen arvojen ja päätösten 

perusteella

• Edustaa yhdistystä Suomen Palloliiton tilaisuuksissa hallituksen ja jäsenten päätösten mukaisesti
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TOIMINNANJOHTAJA

• Johtaa yhdistyksen henkilöstöhallintoa ja vastaa työsuhdeasioista

• On valmentajien esimies

• Vastaa yhdistyksen taloushallinnosta ja talouden kehittämisestä

• Vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, valvonnasta ja raportoinnista hallitukselle

• Tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa
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VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
Valmennuspäälliköiden määrästä riippuen työtehtävien jako hallituksen ohjeistamalla tavalla:
• IF Gnistanin valmennuslinjan tekeminen, jalkauttaminen ja päivittäminen
• Juniorivalmentajien valitseminen
• Määrittelee valmentajat eri tehtäviin seurassa
• Johtaa valmentajakerhoa 
• Valmentajakoulutus ja valmentajien kehityksen seuraaminen ja tukeminen
• Pelaajakehityksen seurannan suunnittelu ja toteuttaminen
• Kilpatoiminnan suunnitteleminen, rakentaminen ja johtaminen
• Naisjalkapallon kehitysstrategian luominen, toteutuksen seuraaminen ja tukeminen
• Vastaa seuran kansainvälisestä toiminnasta, järjestää pelaajille mahdollisuuksia vierailla ulkomaisissa seuroissa ja kutsuu 
ulkomaalaisia seuroja ja valmentajia vierailemaan Suomessa
• Valitsee vastuuvalmentajan kanssa pelaajat tasoryhmiin
• Toimii vastuuvalmentajien ja valmentajien työn ohjaajana 
• Tekee tiivistä yhteistyötä Palloliiton kanssa
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SEURAKOORDINAATTORI

• Vastaa seuran viestinnästä (some, nettisivut, sisäinen viestintä sekä mainonta)

• MyClub vastaava (pelaaja siirrot joukkueisiin, toimihenkilöroolit ym)

• Laskutus – MyClubista lähtevät seuran laskut

• Perhefutiksen, Futiskerhojen, Aikuisten jalkapallokoulun ja leirien koordinointi ja mainonta

• Päiväkoti- ja alakoulujen yhteistyö ja koordinointi

• Seuran tapahtuminen suunnittelu ja koordinointi (Gnistan-ilta, Vuosijuhla, Junioriturnaus, 
Kipinäkirppis ym)

• Joukkueenjohtajien tukihenkilö ja kouluttaja
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VASTUUVALMENTAJA 

• Kommunikoi joukkueen toimintatavat valmentajille, pelaajille ja vanhemmille
• Tekee joukkueen valmennukselliset päätökset 
• Tekee kausi- ja harjoitussuunnitelman ikäkauden mukaisesti valmennuslinjaan perustuen
• Esittelee kausisuunnitelman jojolle ja vanhemmille 
• Muodostaa tasoryhmät sovittujen kriteereiden mukaisesti valmennuspäällikön tuella ja seuraa pelaajien kehitystä jatkuvasti
• Suunnittelee itsenäisesti ottelukokoonpanot 
• Raportoi työstään valmennuspäällikölle
• Tekee tiivistä yhteistyötä joukkueenjohtajan kanssa
• Osallistuu joukkueensa vanhempainiltoihin ja hauskanpitotapahtumiin pääsääntöisesti
• Osallistuu valmentajakoulutuksiin ja haluaa kehittää itseään
• Kunnioittaa seuraa sekä joukkueen sääntöjä ja toimii seuran linjausten mukaisesti
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VALMENTAJA

• Toimii kausi- ja harjoitussuunnitelman mukaisesti vastuuvalmentajan apuna ikäkausijoukkueen   harjoituksissa ja 
peleissä

• Kommunikoi joukkueen toimintatavat pelaajille ja vanhemmille
• Ottaa vastuun joukkueesta jos vastuuvalmentaja on poissa
• Raportoi vastuuvalmentajalle ja tarvittaessa valmennuspäällikölle
• Osallistuu valmentajakoulutuksiin
• Kunnioittaa seuraa sekä joukkueen sääntöjä ja toimii seuran linjausten mukaisesti
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JOUKKUEENJOHTAJA
• Seura tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden toimia joukkueenjohtajana. Joukkueenjohtaja on joukkueen vanhempien 
valitsema luottamushenkilö, joka edustaa joukkuetta tasapuolisesti ja seuran arvojen ja toimintatapojen mukaisesti.
• Joukkueenjohtaja on seuran virallinen edustaja joukkueessa ja toimii yhteyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä.
• Seuran hallituksen tulee hyväksyä joukkueenjohtajaksi valittu henkilö. Joukkueenjohtaja on kaikessa toiminnassaan 
vastuussa IF Gnistanin hallitukselle seuran antamien ohjeistusten mukaisesti. Joukkueenjohtajalla on seuran antamat oikeudet 
toimia tehtävässä ja seura tukee joukkueenjohtajaa tehtävässään.
• Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva, joka johtaa joukkuetta kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asioissa.
• Suunnittelee, järjestää ja delegoi valmennukselta saatuja toiveita ja tehtäviä 
• Perustaa tarvittaessa joukkueelle johtoryhmän, jonka jäsenet jakavat eri tehtäviä sovitusti
• Vastaa budjetista rahastonhoitajan kanssa 
• Ilmoittaa joukkueet turnauksiin jne vastuuvalmentajan ohjeistuksen mukaisesti ellei joukkueessa ole sovittu muuta 
käytäntöä
• Ottaa vastuun joukkueeseen tulevista uusista pelaajista
• Raportoi sovitusti joukkueen taloudesta ja muista asioista toiminnanjohtajalle
• Suunnitellessa tapahtumia tai logon/ seuran nimen käyttöä konsultoi ensin toiminnanjohtajaa

19



RAHASTONHOITAJA
• Seura tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden toimia rahastonhoitajana. Rahastonhoitajan valitsee

joukkueen vanhempainkokous.

• Joukkueen asioita tulee hoitaa hyvää hallintotapaa sekä IF Gnistanin ohjeistusta noudattaen. Seuran ja 
joukkueiden tulee toiminnassaan noudattaa kaikkia lakeja ja asetuksia. Avoimuus, rehellisyys ja 
tilivelvollisuus ovat hyvän hallinnon perusperiaatteet.

• Suunnittelee budjetin joukkueenjohtajan kanssa

• Seuraa ja valvoo vuoden aikana budjetin toteutumista ja informoi joukkueen johtoryhmää tarvittaessa

• Laskuttaa joukkueen toimintamaksut ym menot sovitusti

• Maksaa joukkueen laskut, turnausmaksut jne.

• Tekee säännöllistä yhteistyötä joukkueen johtoryhmän kanssa

• Rahastonhoitaja raportoi toiminnanjohtajalle ja joukkueenjohtajalle
20



LAPSEN VANHEMPI / HUOLTAJA
•Aikuisten tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet jalkapallon pelaamiseen. Aikuisina olemme 
luomassa hyvää, pelaajia kunnioittavaa ilmapiiriä sekä toimivia käytäntöjä, jotka tukevat lasten ja nuorten kehitystä sekä 
tuovat iloa tekemiseen.

•Kannustaa ja tukee lasta sekä hänen joukkuettaan harrastuksessa. 
•Huolehtii, että lapsi saapuu tapahtumiin ajoissa / opettaa lasta tähän 
•Ilmoittaa estymiset ajoissa / opettaa ja tukee lasta ilmoittamaan itse
•Huolehtii maksuista ajoissa tai on tarvittaessa yhteydessä joukkueenjohtajaan tai rahastonhoitajaan
•Kunnioittaa valmentajan päätöksiä lapsen peliryhmästä ja peluutuksesta sekä antaa hänelle työrauhan
•Osallistuu joukkueen ja seuran toimintaan mahdollisuuksien mukaan
•On hyvällä esimerkillä roolimalli lapselle ja muille käytöstavoissaan
•Kunnioittaa tapahtumissa kaikkia eri toimijoita; pelaajia, valmentajia, pelinohjaajia/tuomareita, toimihenkilöitä, muita 
kannustajia
•Voi toimia joukkueessa / seurassa eri vapaaehtoistehtävissä
•Noudattaa seuran yhteisiä pelisääntöjä: Sa ̈a ̈nnöt joukkueille[1].pdf
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PELAAJA

• On motivoitunut; haluaa osallistua joukkueen toimintaan ja tapahtumiin. On oma itsensä, mutta noudattaa joukkueen 
pelisääntöjä harjoitus- ja ottelutapahtumissa. 

• On joukkuepelaaja; kunnioittaa niin oman kuin muiden joukkueiden jäseniä; pelaajia, valmentajia, toimihenkilöitä ja 
vanhempia sekä tuomareita ja tapahtumapaikkoja. Noudattaa joukkueessa ja seurassa sovittuja sääntöjä.

• Nollatoleranssi kiroilulle, kiusaamiselle ja rasismille!

• On täsmällinen; valmiina aloittamaan tapahtumat sovittuna kellonaikana, oikeassa varustuksessa ja välineet 
huollettuna. Näin hän osoittaa arvostavansa joukkuetovereidensa ja valmentajien ajankäyttöä.

• On Gnistanin edustaja; kunnioittaa kaikkia  jalkapallo toimijoita ja edustaa seuraansa kunnioittavasti sekä käyttää 
seuran varusteita aina joukkueen tapahtumissa

• On omatoiminen; tekee kotitehtävät totuttuaan omatoimiseen harjoitteluun ja kehittää itseään monipuolisesti 
liikkumalla omalla ajallaan
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GNISTANIN VALMENNUSLINJA
POIMINTOJA

• PELITYYLI: PELAAJIA JOTKA OVAT JA
• PROSESSI VALMENNUSLINJA - ARVOKAS KOKEMUS, TÄRKEITÄ TAITOJA (Kausisuunnitelma, 

Kuukausittainen, Viikottainen, Päivittäinen) 
• VALMENTAJIEN ROOLIT: KOMMUNIKOI, SUUNNITTELE JA VALMISTELE, LUO YMPÄRISTÖ, OPETA PELIÄ, 

HAASTA PELAAJIEN TAITOJA
• VALMENTAJAN KOULUTUS JA KEHITYS: Valmentajan koulutusohjelma, Suunnittelupäivä, Yksilölliset 

kehityssuunnitelmat, Lisääntyvä palaute harjoitusten suunnittelusta & toteutuksesta
• VALMENNUSPROSESSI: Suunnittele -> Toteuta -> Tarkastele -> Suunnittele -> jne Ikäkaudet, Teemat
• PELAAJAN KEHITYS JA KILPAILU: Pelaajan kehityspolku – Eri ikäkaudet – Kokemukset, Ymmärrys, Kilpailu.
• PELAAJAPOLKU - TULEVAISUUS



PERIAATTEET

IKÄKAUSIJOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN, TASORYHMÄT, 
KILPAPOLKU JA YHTEISTYÖ
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JUNIORIPOLKU POJAT JUNIORIPOLKU TYTÖT
b
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UUDET IKÄRYHMÄT
• Ikäluokka -joukkueita nuoremmat pelaajat (alle 6 vuotta) voidaan ottaa mukaan seuran nuorimpaan ikäluokkaan (U6) 

mukaan. Futiskerhoja tarjotaan myös vaihtoehtona joukkuetoiminnalle alle 6 –vuotiaiden kohdalla.

• Uudet ikäryhmät perustetaan joka vuosi marraskuun alussa. Poikkeuksena pienet ikäluokat, jossa yhteisjoukkue voi 
jatkaa toistaiseksi.

• Nuorimmissa ikäluokissa tytöt ja pojat pelaavat yhdessä, kunnes kummankin sukupuolen pelaajia on riittävästi omiin 
joukkueisiin. Valmennuspäälliköt määrittelevät tämän. 

• Valmennuspäällikkö vastaa kunkin ikäluokan perustamisesta. Toiminnanjohtaja ja seurakoordinaattori tukevat ja 
ohjaavat aloittavaa ikäluokkaa ensimmäisen vuoden tai tarpeen mukaan. 

• Loka-marraskuun aikana seura nimeää vastuuvalmentajan ja apuvalmentajat tulevalle joukkueelle. 

• Joukkueelle valitaan joukkueenjohtaja mahdollisimman pian, jonka tukena toimii joukkueenjohtajakouluttaja ja 
joukkueenjohtaja-ryhmä

• Joukkueelle valitaan rahastonhoitaja ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä.
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JOUKKUEET JA TASORYHMÄT

• Lasten valmennuksen tärkeimpiä tehtäviä on innostaa, sytyttää ja opettaa. Pelille heittäytyminen on todennäköisempää 
ympäristössä, jossa lapsi kokee turvaa, tuntee pätevyyttä ja uskoo onnistuvansa. Sopivan tasoisella harjoitus- ja 
peliympäristöllä vahvistetaan oppimisen edellytyksiä. Siksi lapset jaetaan harjoituksissa pienryhmiin, johon pyritään 
tuomaan saman tasoiset lapset yhteen. Valmentajan tehtävä on seurata lasten kehittymistä ja siirtää lapsi kehityksen 
mukaisesti eri tasoryhmiin.

• Joukkue sisältää useampia peliryhmiä, jotka nimetään pelitapahtumiin (U9 ja nuoremmat): Gnistan Keltainen/ Keltainen2 
/ Sininen1 / Sininen2 jne. U10 ja vanhemmat (keltainen poistuu, haasteryhmissä sininen säilyy): Gnistan / Gnistan/2 / 
Gnistan/3 / Gnistan Sininen1 / Sininen2 jne.

• Pelaajapolku on rakennettu nuorimmista junioreista aina edustusjoukkueisiimme asti. Seuran tavoitteena on mahdollistaa 
jokaiselle oman tasoiset harrastusmahdollisuudet, niin harrastefutaajille kuin kilpailullisesti edistyneille pelaajille.
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KILPAJOUKKUEET JA PELAAJAPOLUT
• Gnistanissa kilpapolku alkaa U10 ikävaiheessa niissä ikäluokkajoukkueissa, missä sille on edellytykset -> vähintään yksi 

joukkueen peliryhmistä on vakiinnuttanut paikkansa kansallisessa kärjessä.

• Kilpajoukkueissamme toimii koulutettuja valmentajia ja joukkueet harjoittelevat pääosin Mustapekka Areenalla.

• Kilpajoukkueiden pelaajat valitaan kilparyhmään Valmennuspäälliköiden ja Vastuuvalmentajien arvioiden mukaan. 
Seuran ulkopuolisilla pelaajilla on mahdollisuus päästä kilparyhmiin kokeilujaksojen kautta pääsääntöisesti kauden 
vaihteessa.

• Kilpajoukkueiden pelaajat sitoutuvat seuraan sekä joukkueensa kausisuunnitelmaan ja sääntöihin.

• Kilpajoukkueet osallistuvat säännöllisesti seuran määrittelemiin kansainvälisiin pelitapahtumiin. Tavoitteena on antaa 
pelaajille ja seuralle vertailupohjaa kansainvälisesti sekä uusia kokemuksia erilaisista ympäristöistä.

• Gnistan kilpapolun tavoite on kehittää yksilöistä tulevia eliittipelaajia. Tavanomaisen harjoittelutoiminnan lisäksi seura 
toimii yhteistyössä Urhea-toiminnan sekä erilaisten erikoisosaajien kanssa. Haluamme kehittää nopeatempoisia, rohkeita 
ja dominoivia pelaajia niin kansalliselle kuin kansainväliselle tasolle. Pelaajapolkumme mahdollistaa siirtymisen seuran 
edustusjoukkueeseen ja luo edellytykset kansainvälisille pelaajasiirroille.
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JOUKKUEEN VUOSIKELLO   
ikäkausissa poikkeuksia 

TAMMIKUU
Vanhempainilta: 

Ikäluokkien 
vanhempien ja 

pelaajien pelisäännöt.
Ilmoittautuminen peli-
iltoihin ja sarjapeleihin

HELMIKUU

Taso päivitykset.
Poikkeusluvat 
sarjapeleihin.

Hiihtolomaleiri.

ELOKUU

Syksyn peli-illat ja 
sarjapelit alkavat.

Futisleiri

SYYSKUU

Valmentajan päivä 
Seurapaitapäivä.

Seuran 
vanhempainilta.

MAALISKUU

Seuraleiri (10-13 v)

LOKAKUU 
Peli-illat ja 

sarjapelit päättyvät. 
Syyslomaleiri. 

Kauden päätös.

Avoimet 
harjoitukset/Try out

HUHTIKUU

Peli-illat ja 
sarjapelit alkavat.

HEINÄKUU

Kilpapelaajien leiri. 
Sarjapelien 
ottelusiirrot.

(Hesa cup)

Toimintatauko.

TOUKOKUU

Kesäkausi alkaa.
Gnistan-ilta. 

MARRASKUU

Talvikausi alkaa.
Seuran vuosijuhla.

Kipinärahaston 
tukihakemukset.

KESÄKUU

Jalkapalloleirit.
Sarjojen 

muutosilmoitukset 
syyskierrokselle. 

JOULUKUU

Pelipassien ja 

vakuutusten 

uusiminen

Joukkueiden 

joulujuhlat.
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SEURAN SÄÄNNÖT JOUKKUEIDEN JÄSENILLE JA PELAAJIEN 
VANHEMMILLE KAUDELLE

Säännöt joukkueiden pelaajille

• Kunnioitamme kaikkia pelaajia, tuomareita, pelinohjaajia, valmentajia, toimihenkilöitä ja vanhempia sekä 

liikuntapaikkoja ja tiloja

• Me emme kiusaa muita. Kannustamme kaveria ja suvaitsemme epäonnistumisia. 

• Tulemme ajoissa tapahtumiin ja ilmoitamme poissaolot hyvissä ajoin

• Kuuntelemme valmentajaa ja keskitymme harjoituksiin. Ymmärrän, että häiriköidessäni valmentaja voi 

pyytää minua siirtymään sivuun

• Joukkueen ja seuran tapahtumissa pukeudumme seuran vaatteisiin. Jos on tarpeen, lainaamme 

joukkuekaverille pelipaitaa.

• Edustamme eri tapahtumissa kunnioittavasti joukkueen lisäksi aina myös Gnistania ja lajia.

• Me emme kiroile. 

• Me emme hyväksy rasismia.

m
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Säännöt vanhemmille

• Kunnioitamme kaikkia pelaajia, tuomareita, pelinohjaajia, valmentajia, toimihenkilöitä ja muita vanhempia sekä 
liikuntapaikkoja ja tiloja

• Opetamme lapsiamme tulemaan ajoissa tapahtumiin ja ilmoittamaan poissaolot hyvissä ajoin
• Edistämme ja ylläpidämme hyvää joukkuehenkeä kannustamalla ja tukemalla.
• Tuemme valmentajia heidän työssään ja annamme heille työrauhan.
• Ymmärrämme, että joukkueen valmentaja suunnittelee ja ohjaa harjoitukset seuran valmennuslinjan mukaisesti. 

Valmentaja päättää peleissä, ketkä pelaavat ja miten joukkue pelaa.
• Ymmärrämme, että valmentajat valitsevat peliryhmien pelaajat pelaajan edun mukaisesti. Eri peliryhmät antavat 

pelaajille mahdollisuuden kehittyä pelaajina. Vanhemmat eivät päätä peliryhmien pelaajia.
• Annamme valmentajien yksin ohjata peliä. Kannustamme joukkuetta ja pelaajia.
• Peleissä pysymme etäällä joukkueen vaihtopenkistä, joka on varattu pelaajille, valmentajille ja nimetyille huoltajille.
• Ymmärrämme, että joukkuetoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön ja pyrimme auttamaan tai tukemaan joukkuetta 

siten kuin pystymme.

• Tuemme seuran yhteisöllisyyttä. Autamme toisiamme mahdollisuuksiemme mukaan esimerkiksi joukkueen/seuran 
tapahtumissa tai kyytien tarjoamisessa

• Kannustamme lastamme harjoittelussa ja monipuolisessa liikunnassa. Huolehdimme lapsen oikeasta ravinnosta ja 
riittävästä levosta.

• Emme käytä mitään päihteitä lasten ja nuorten joukkueiden tapahtumissa.
• Me emme kiroile. Me emme hyväksy rasismia.
• Huolehdimme maksuista ajoissa, jotta pelaaja voi osallistua toimintaan

SEURAN SÄÄNNÖT JOUKKUEIDEN JÄSENILLE JA PELAAJIEN 
VANHEMMILLE KAUDELLE 

b
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Muita sääntöjä

• Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan kesken kauden, on hän velvollinen maksamaan kolmen seuraavan kuukauden 
toimintamaksut. Pelaaja on oikeutettu osallistumaan toimintaan niin kauan kuin hän maksaa maksuja. Kauden 
vaihteessa, loka- ja marraskuun aikana muualle siirtyville pelaajille ei tule ylimääräistä maksuvelvoitetta. Ole 
yhteydessä joukkueenjohtajaan pelaajan lopettaessa / siirtyessä muualle.

• Mustapekka areenalla pyörät ja skuutit jätetään niille tarkoitettuun parkkiin areenan ulkopuolelle / rajatun 
alueen ulkopuolelle. 

• Jos sinulla on kysymyksiä valmennuksesta, pelaamisesta tai harjoittelusta, ota yhteyttä joukkueen 
vastuuvalmentajaan tai seuran valmennuspäällikköön, muttei harjoituksen tai pelin aikana

• Vuodesta 2023 alkaen palataan pakollisiin pelinohjaajakoulutuksiin 14-vuotiaiden pelaajien kohdalla. HUOM! 
Vain kirjallinen osuus on pakollinen. Kun pelaaja on käynyt pelinohjaajakoulutuksen, hän voi kokeilla 
pelinohjaajana toimimista mm. seuran turnauksissa, joita järjestetään nuorimmille pelaajille.  

• Huomaa, että jalkapallon toimintavuosi alkaa marraskuussa ja päättyy lokakuuhun. Toimintavuosi jakautuu 
kahteen osaan: kesäkausi on toukokuu-lokakuu ja talvikausi on marras-huhtikuu. Seura saa eri kausille käyttöön 
erilaisia tiloja harjoituksia ja pelejä varten, mikä vaikuttaa siihen, että harjoitusajat ja -paikat muuttuvat, kun 
kausi vaihtuu. 

SEURAN SÄÄNNÖT JOUKKUEIDEN JÄSENILLE JA PELAAJIEN 
VANHEMMILLE KAUDELLE 

a
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Gnistan noudattaa Suomen Palloliiton Pelaajasiirtojen eettisiä suosituksia. Haluamme kannustaa kaikkia toimijoita vastuulliseen ja 

muita lajin parissa toimivia seuroja kunnioittavaan toimintaan pelaajasiirtoihin sekä muuhun toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Gnistan on yhtenäinen ja elinvoimainen seura, jonka eri linjaukset nojaavat pitkälti omaan pelaajakasvatukseen. Työ vaatii

johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Lähtökohtaisesti pelaaja sitoutuu seuraan siellä aloittaessaan ja aina kokonaiseen kauteen. 

Usean pelaajan siirtyminen kesken kauden voi johtaa sarjasta luopumisiin ja monen muun pelaajan harrastuksen loppumiseen.

Siirrot eivät ole missään olosuhteissa mahdollisia, mikäli pelaajalla on hoitamattomia velvoitteita seuraa kohtaan.

Kaikissa siirroissa tulee huomioida pelaajan etu. Toiminnan lähtökohtana on varmistaa siirtyvän pelaajan omia kykyjä ja toiveita 

vastaavaa toimintaa, joka tukee parhaiten kokonaisvaltaista kehitystä.

Gnistanin omien joukkueiden valmentajien tai joukkueiden toimihenkilöiden yhteydenotot suoraan toisen seuran pelaajaan / hänen 

perheeseensä TAI muiden seurojen yhteydenotot suoraan Gnistanissa pelaavaan pelaajaan / hänen perheeseensä ilman seurojen 

valmennusjohdon tietoa ja lupaa ovat kiellettyjä. Tällaisissa tapauksissa Gnistan tekee aina ilmoituksen Suomen Palloliittoon.

SEURAN SÄÄNNÖT LIITTYEN PELAAJASIIRTOIHIN

v



ERIKOISHARJOITUKSET

LISÄHARJOITUS MAHDOLLISUUKSIA
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TAITO- JA KYKYKOULU
Taitokoulu:
• Ei ole pelaava joukkue, koostuu usean ikäkauden pelaajista
• Kaikki halukkaat  7-10v voivat osallistua (mikäli tila rajallinen pääpaino motivoituneissa tai tarjonta eri pelaajille 

lyhyemmissä jaksoissa)
• Valmentajina toimivat päätoimiset valmentajat ja muut valmentajat
• Lisäharjoittelu mahdollisuus joukkue harjoitusten lisäksi 
• Lisämaksullinen harjoitus
•

Kykykoulu:
• Kilpajoukkueiden 10-12v pelaajat voivat osallistua, jos sopii muuhun joukkueen aikatauluun
• Valmentajina toimivat päätoimiset valmentajat
• Lisäharjoittelu mahdollisuus joukkue harjoitusten lisäksi 
• Lisämaksullinen harjoitus
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MAALIVAHTIHARJOITTELU

• Maksuton lisäharjoittelu mahdollisuus maalivahdeille tai sellaiseksi haluaville

• Maalivahtivalmentaja järjestää toiminnan pienryhmä toimintana

• Tavoitteena innostaa pelaajia maalivahdeiksi ja kehittää kaikkia omaan parhaimpaansa
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IKÄKAUSIYHTEISTYÖ
• Ikäkausiyhteistyön ansiosta pelaaja voi liikkua ikäluokasta toiseen seuran sisällä. Tavoitteena on tukea pelaajan 

yksilöllistä kehittymistä. 

• Pelaajan pelaaminen ja yhteistyö toisen ikäluokan kanssa pitää olla hyväksytty valmennuspäällikön toimesta. 

• Periaatteista sovitaan aina pelaajan, hänen vanhempiensa ja vastuuvalmentajien kesken.

• Yhteistyöhön liittyvät mahdolliset maksut sovitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on, että lyhyt vierailu 

toisessa ikäluokassa on maksuton. Jos pelaaja harjoittelee ja pelaa säännöllisesti toisen ikäluokan kanssa, 

kuormitus selvitetään valmennuspäällikön ja maksut joukkueenjohtajien kesken. 

• Viimeistään B-tytöissä ja A-pojissa aloitetaan yhteistyö seuran aikuisjoukkueiden kanssa pelaajan yksilöllinen 

kehitys huomioiden.
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MUU TOIMINTA
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KIPINÄTUKIRAHASTO
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KIPINÄRAHASTO on IF Gnistanin v. 2013 perustama rahasto, jonka tarkoituksena on taloudellisesti tukea seuran 
junioripelaajia. Tuen myöntämisen perusteina ovat taloudellisen tarpeen lisäksi esim. kehityskyky ja motivaatio 
jalkapalloilijana, sitoutuneisuus seuran jäsenenä sekä monikulttuurisuuden tukeminen. Tukipäätökset tekee seuran 
hallituksen valitsema kolmen hengen paneeli. Rahasto on erillinen yksikkönsä, omalla tilillään, eikä sen varoja voi käyttää 
muuhun toimintaan kuin säädettyyn tarkoitukseensa, missään olosuhteissa. 

Tukihaku avataan marraskuussa, josta tulee tieto sähköpostitse kaikille. Hakemus täytetään ja lähetetään 
joukkueenjohtajalle, joka lähettää hakemuksen eteenpäin Kipinätuki -panelille. Hakemuksia otetaan vastaan koko 
marraskuu. Päätökset tehdään joulukuussa ja tukikausi alkaa tammikuussa seuraavalle vuodelle.
If Gnistan – Kipinärahasto
Nordea pankki NDEAFIHH
IBAN: FI53 1347 3000 4135 87

Vuonna 2023 Kipinärahastosta tukea saa yli 40 seuran junioria yhteensä noin 20 000 €:lla.



PELINOHJAAJAKOULUTUS

• Seuran 14-15 vuotiaille pelaajille tarjotaan Palloliiton pelinohjaajakoulutusta, josta tekniseen osuuteen kehotetaan 

kaikkia osallistumaan. Käytännön harjoitukset ja pelitapahtumiin osallistumiset pidetään vapaaehtoisena

• Koulutuksen käydessään pelaaja pääsee näkemään sekä peliä että tuomarointia toisesta näkökulmasta, joka 

toivottavasti opettaa sekä lisää pelistä että arvostamaan tuomarityöskentelyä

• Pelinohjaajakoulutus voi sytyttää kipinän pelinohjaaja/tuomari töille oman peliuran ohella tai sen jälkeen

• Seura tarjoaa koulutuksen kyseisille ikäuokille kerran.
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PERHEFUTIS

• Matalan kynnyksen toimintaa - tutustutaan jalkapalloon leikinomaisesti ja turvallisesti yhdessä vanhemman kanssa

• Lapsi ja vanhempi osallistuvat yhdessä

• Lapset 2 - 6 vuotiaita

• Ohjaajina seuran valmentajia

• Helppo siirtyminen seuran Futiskerhoon tai joukkuetoimintaan
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FUTISKERHO

• Futiskerho on tarkoitettu nuoremmille ikäluokille, jotka tulevat ensimmäistä kertaa seuraan

• Tutustutaan jalkapalloon ja ryhmässä toimimiseen leikinomaisesti kerran viikossa

• Ikäluokat 3-7v.

• Päätoimiset valmentajat ja muut valmentajat ovat ohjaajina tapahtumissa 

• Futiskerhon toiminta aloitetaan joka vuosi toukokuun alussa ja lopetetaan syyskuussa, jolloin kerhon jäsenillä 

on mahdollisuus halutessaan liittyä mukaan seuran joukkuetoimintaan.
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AIKUISTEN JALKAPALLOKOULU

• Aikuisten jalkapallokoulu on matalan kynnyksen toimintaa aikuisille

• Tutustutaan jalkapallon perusasioihin mukavassa porukassa kerran viikossa

• Seuran valmentajat tai muut jalkapallo toimijat toimivat ohjaajina tapahtumissa 

• Toiminta aloitetaan joka vuosi toukokuun alussa ja lopetetaan syyskuussa, jolloin kerhon jäsenillä on 

mahdollisuus halutessaan liittyä mukaan seuran aikuisjoukkuetoimintaan.
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PÄIVÄKOTI - JA KOULU YHTEISTYÖ 

• Huhti - toukokuun aikana sekä syksyllä seura järjestää jalkapallon tutustumis tapahtumia, johon kutsutaan 

lähialueen päiväkoteja 

• Huhti - toukokuun aikana sekä syksyllä seura järjestää jalkapallon tutustumis tapahtumia, johon kutsutaan 

lähialueen ala-asteen luokkia

• Tavoitteena tehdä seuraa tutuksi, löytää uusia harrastajia ja innoittaa lapsia liikkumaan
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FUTISLEIRIT
• Hiihtolomaleiri: aikataulu ja paikka sekä osallistuvat ikäluokat kartoitetaan joka vuosi erikseen toimitilojen mukaan. 

Pääasiassa alakoulun nuorimmille ikäluokille.

• Gnistanin seuraleiri urheiluopistossa: kerran vuodessa (maaliskuussa) seura järjestää yhteisleirin halukkaille seuran 
pelaajille (ikäluokat tarkistetaan vuosittain, mutta pääsääntöisesti 9-13 vuotiaille).

• Kesäleirit omalla kentällä: 

o ensimmäiset kaksi viikkoa kesäkuussa ja ensimmäinen viikko elokuussa: Gnistan järjestää kesäleirit, joihin 
kaikki halukkaat tytöt ja pojat 5-13v voivat osallistua omasta seurastaan riippumatta. Aikatauluissa voidaan 
huomioida eri tasoisten vaatimat järjestelyt.

o viimeinen viikko kesäkuussa järjestetään maalivahdeille kolmipäiväinen leiri

o ensimmäinen viikko heinäkuussa järjestetään valmentajien valitsemille ryhmien kilpapelaajille kolmen päivän 
leiri

• Syyslomaleiri: aikataulu ja paikka sekä osallistuvat ikäluokat kartoitetaan joka vuosi erikseen toimitilojen mukaan. 
Pääasiassa alakoulun nuorimmille ikäluokille.
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ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

• Toiminta aloitettu Oulunkylän ala-asteella elokuussa 2021. 

• Talvella 2023 laajennettu toimintaa kaupungin leikkipuistotoiminnan tauottua päiväkoti-kriisistä johtuen

• Toiminta perustuu Helsingin kaupungin organisoimaan iltapäiväkerhotoimintaan ja kaikki oppilasvalinnat 

kerhoon tekee Helsingin kaupunki.

• Gnistan iltapäiväkerhossa toimii koko ajan 5-7 ohjaajaa ja tarkoituksena on tuottaa lapsille hyvää ja 

aktiivista toimintaa koulupäivän jälkeen.
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URHEA -TOIMINTA

• Yhteistyö Oulunkylän yhteiskoulun liikuntaluokkien kanssa (7-9 lk). 

• Muissa kouluissa opiskelevat Gnistanin kilpajoukkueissa pelaavat pelaajat voivat osallistua, mikäli 

koulu antaa siihen suostumuksen. 

• Lajiharjoitukset  / oheiset 1-2 kertaa vko aamuisin Mustapekka Areenalla

• Seuran valmennuspäälliköt suunnittelevat ja vastaavat toiminnasta

• Lisätietoa: chris.blake@gnistan.fi
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LAADUN MITTARIT

• Seura toteuttaa jäsenkyselyn jäsenilleen vähintään kerran vuodessa. Seura toteuttaa työtyytyväisyyskyselyn 

valmentajilleen vähintään kerran vuodessa. 

• Lisäksi seuran toimintaa arvioidaan SPL:n laatujärjestelmän kautta. Gnistan nousi tasolle kolme vuonna 

2021. Vuonna 2023 tavoitteena on nousta tasolle neljä.

• Tuloksia kerätään Palloliiton seurantaportaaliin alkaen 10/2022
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TURVALLISUUSOHJEISTUS

Jäsentemme, henkilöstömme ja vieraidemme fyysinen ja henkinen turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että 
toimintaamme ja tapahtumiimme voi osallistua turvallisin mielin ja nauttia jalkapallon iloista.

Gnistan juniorit pyrkii ennalta ehkäisemään ei toivottuja tapahtumia, mutta niiden sattuessa selvittämään ne hallitusti ja nopeasti. 
Tässä onnistuminen edellyttää monella tavalla ennakkoon varautumista, koulutusta ja harjoitusta. Tärkeää on oikea 
suhtautuminen tällaisten tilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, jotta niiltä vältyttäisiin. Jos epätoivottu tilanne syntyy 
auttaa turvallisuusohjeistus Gnistanissa toimivia henkilöitä toimimaan eri tilanteissa. 
Turvallisuusohjeistus sisältää:

- Turvallisuussuunnitelman kohteet
- Turvallisuus organisaation
- Mahdolliset uhat
- Loukkaantumiset
- Tapahtumien turvallisuus
- Muut
- Kentän turvallisuus
- Suunnitelman turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi alaikäisille lapsille

Turvallisuusohjeistus kokonaisuudessaan: https://gnistan.fi/turvallisuusohjeistus/
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Jalkapalloa ja elämää!
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