
TERVETULOA SEURAAMME!  

 

IF Gnistan on vuonna 1924 perustettu perinteikäs jalkapalloseura Oulunkylässä. Seura on yksi suurimmista 

kasvattajaseuroista Helsingissä sekä merkittävä liikunnallinen vaikuttaja Pohjois-Helsingissä. Seurassa 

aikuisten edustusjoukkuetoiminta toimii IF Gnistan Oy:n alla ja juniori- sekä muu toiminta IF Gnistan ry:n 

alla. Yhdessä olemme Gnistan perhe! 

 

Mukana toiminnassa on noin 1200 rekisteröityä pelaajaa sekä heidän tukijoukkonsa ja valmentajansa. Seura 

tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet jalkapallon pelaamiseen nuorimmista poika- ja tyttöjoukkueista naisiin 

ja ikämiehiin saakka. Kaiken tasoisille pelaajille löytyy paikka seurastamme, oli kyseessä sitten pelaaminen 

harrastusmielessä tai tavoitteet kilpaurheilussa. Pelaajapolkumme on rakennettu junioreista aina 

edustusjoukkueisiimme asti. Gnistan kilpapolun tavoite on kehittää yksilöistä tulevia eliittipelaajia. 

Haluamme tuottaa korkeatasoisia pelaajia niin kansalliselle kuin kansainväliselle tasolle. Varsinaisen 

joukkuetoiminnan lisäksi Gnistan tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille, aikuisten jalkapallokerhoja 

sekä muuta matalan kynnyksen toimintaa.  

 

Viime vuosina olemme siirtäneet valmennuksen lähes kokonaan seuran palkkaamille täysaikaisille 

valmentajille. Tällainen malli mahdollistaa yhtenäisen toimintalinjan kaikissa joukkueissa ja takaa 

valmennukselle hyvän tason. Seurassamme työskentelee reilun 20 palkatun päätoimisen työntekijän lisäksi 

kymmeniä apuvalmentajia, joista osa toimii osa-aikaisena työntekijänä. Lisäksi seurassa toimii satakunta 

vapaaehtoistoimijaa joukkueiden eri tehtävissä. 

 

Toimintamme keskittyy seuran omistamalle stadionille Oulunkylän liikuntapuistossa (Mustapekka Areena, 

Käskynhaltijantie 11), jossa on myös seuran toimisto. Stadionillamme on reilun tuhannen hengen katettu 

katsomo, pukuhuone- ja kokoontumistiloja, seuran oma kioski ja toimisto. 

 

Kaudella 2023 miesten edustusjoukkueemme pelaa Ykkösessä ja naiset edustus Kolmosessa. Junioreissa 

kilpajoukkueemme pelaavat Suomen Palloliiton sarjoissa seuraavasti kaudella 2023: A-juniorit pelaavat A-

SM karsintaa sekä Ykköstä, TB osallistuvat nuorella ryhmällä T18 Kakkoseen, P2009 Etelä liigaa sekä 

Ykköstä, P2010 Etelä Liigaa sekä Ykköstä, T2010 Ykköstä, P2011 Ykkösen karsintaa ja T2011 Ykköstä.  Muut 

joukkueemme pelaavat Suomen Palloliiton sarjoissa Kakkosesta Kutoseen. 

 

 

VALMENTAJAT  

 

Jokaiselle joukkueelle on nimetty vastuuvalmentaja. Valmentajan tehtävänä on suunnitella ja ohjata 

joukkueen toimintaa ja harjoituksia sekä nimetä pelaajat peleihin. Vastuuvalmentajan lisäksi joukkueissa 

toimii apuvalmentajia. Suurin osa valmentajista saa joko koko tai osan palkastaan valmentamisesta. 

VALMENNUS – IF Gnistan 

 

 

 

https://gnistan.fi/valmennus/


JOUKKUE JA SEN TOIMIHENKILÖT 

Joukkueenjohtaja, eli ”Jojo” on henkilö, joka hallinnoi joukkueen kaikkia muita paitsi pelillisiä 

asioista. Jojolta voit ensisijaisesti tiedustella joukkueesi toimintaan liittyvistä asioista. Joukkueen 

rahastonhoitaja vastaa joukkueenne sisäisestä laskutuksesta ja talousasioista. Joukkueessa voi olla myös 

muita toimihenkilöitä, kuten peliryhmävastaavia, huoltajia, varustevastaavia jne. Toimihenkilöistä 

muodostetaan joukkueen johtoryhmä, jolla on joukkueen luottamus ja päätäntävalta. Joukkueen toimihenkilöt 

valitaan vanhempainkokouksessa.  Aloittaessanne seurassamme on tärkeää lukea joukkueen 

säännöt ja muut ohjeistukset joukkueen MyClubin Tiedotteista. 

 

KENTTÄ 

Gnistan yhteisön oma koti on Oulunkylän Mustapekka Areenalla. 1200 hengen kapasiteetin stadion on Suomen 

ainoa seuran omistama jalkapallostadion. Stadionilla pidetään valtaosa joukkueiden ja muiden ryhmien 

harjoituksista sekä pelataan naisten ja miesten kotipelit sekä osa junioreiden kotipeleistä. 

 

MYCLUB 

 

Tiedottaminen seurassamme tapahtuu MyClub -jäsenpalvelun kautta. Pelaajan ilmoittauduttua seuraan, 

hänet lisätään MyClubiin ja hänelle lähetetään MyClub -tilin aktivointilinkki. MyClubissa näet joukkueen 

tapahtumat, joukkueen ja seuran viestit sekä laskut. MyClubin kautta pelaaja mm ilmoittautuu 

läsnä/poissaolevaksi joukkueen harjoituksiin ja peleihin. MyClubin kautta ylläpidetään myös esimerkiksi 

seuran jäsenrekisteriä. 

 

Rekisteröidyttyä MyClubiin on erityisen tärkeää l) laittaa pelaajan nimi näkyviin seuralle tietosuoja 

asetuksista sekä 2) merkitä sisarusalennus kyllä/ei ohjeiden mukaan ja 3) merkitä lapselle valokuvauslupa 

kyllä/ei  HUOM! Virallinen joukkuekuva lisätään aina seuran kotisivulle ja on joukkueen 

käytettävissä. Mikäli lapsi ei saa näkyä julkisesti ei hän voi osallistua viralliseen kuvaan. 

 

MAKSUT 

 

Liittyessään seuran jäseneksi henkilö sitoutuu seuraan ja sitoutuu huolehtimaan maksuistaan ajallaan. 

Seuran jäsenmaksu pitää sisällään hallinto- ja sarjamaksuja (jalkapallo), MyClubin jäsenhallinta 

järjestelmän, Seuratapahtumat, Kokoustilat joukkueiden kokouksiin, ASIO kenttävarausjärjestelmän, 

vapaaehtoisten koulutusmaksuja sekä kauden päätösjuhlan. Jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran 

hallitus vuosittain ja maksu veloitetaan kerran vuodessa. Samassa seurassa pelaavilta sisaruksilta veloitetaan 

jäsenmaksu sisarusalennuksella. 

Joukkueen toimintamaksu pitää sisällään valmennus- ja kenttämaksuja sekä mahdollisesti turnaus-, 

hauskanpito- tai muita joukkueen maksuja joukkueen johtoryhmän niin päättäessä. Joukkueen johtoryhmä 

laatii vuosittain budjetin ja laskuttaa pelaajaa sen mukaan kuukausittain. 

Seuran olosuhdemaksu: Olosuhdemaksu laskutetaan niinä vuosina, kun harjoitusolosuhteita kehitetään 

ja ylläpidetään. Olosuhdemaksuista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen sen veloittamista. 



PELAAJAN LOPETTAMINEN: 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. 

 

LOUKKAANTUMISET: Joukkueen säännöissä kerrotaan mahdollisista maksukevennyksistä loukkaantumisen 

tai pidemmän tauon aikana. Joukkueenjohtaja osaa kertoa asiasta lisää. 

 

TALOUS: Seuran talous perustuu jäseniltä kerättyyn jäsen- ja toimintamaksuun. Lisäksi toimintaa varten 

haetaan tukea myös kaupungilta ja muilta tahoilta. 

 

PELILISENSSI JA VAKUUTUS 

 

Jokaisella pelaajalla on oltava kilpaurheilun kattava urheiluvakuutus. Mikäli pelaajalla ei ole tällaista 

vakuutusta omasta takaa hankkii seura sen hänelle. Lisäksi ennen ensimmäistä sarjaottelua on pelaajalla 

oltava pelipassi. Seura hankkii pelaajalle pelipassin aloitettuaan joukkueessa. Maksamalla pelipassin pelaaja 

saa pelioikeuden.  

 

PELAAJA SIIRTYY MEIDÄN SEURAAN: Mikäli pelaaja siirtyy seuraamme toisesta seurasta, aloitamme 

pelaajasiirron vanhaan seuraan. Siirtomaksu veloitetaan perheeltä (15 € alle 12-vuotiaat, 30 € yli 12–18 

vuotiaat). 

 

PELAAJA SIIRTYY MEIDÄN SEURASTA: Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan ja saamme siirtopyynnön 

uudesta seurasta, olemme velvollisia hyväksymään siirron, mikäli esteitä sille ei ole esim. maksurästejä. 

Seuramme ei hyväksy siirtoja toisiin seuroihin ennen kuin kaikki maksut ovat ajan tasalla. 

 

PELAAJASIIRTOJEN EETTISET SUOSITUKSET: 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 kaikissa siirroissa 

tulee huomioida pelaajan etu.  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. 

 

HARJOITUKSET 

 

Jokaisella joukkueella on omat harjoitusvuoronsa, jotka ilmoitetaan MyClubissa. Joukkueurheilussa 

toimintaan sitoutuminen on erityisen tärkeää ja tavoitteena onkin, että jokainen osallistuisi joukkueen 

harjoituksiin. Poissaolosta on aina ilmoitettava valmentajalle/ MyClubiin. 



Harjoituksiin tarvitset säänmukaisen varustuksen. Harjoittelemme läpi vuoden ulkona, jos 

harjoitukset on määritelty ulkokentälle. Ainoastaan kovalla pakkasella (pakkasraja -13 astetta) tai 

kovassa lumipyryssä harjoitukset saatetaan perua tai vaihtaa joksikin muuksi toiminnaksi. 

Joukkueenjohtaja ilmoittaa perheille perutuista harjoituksista.  

Kun olet liittynyt seuraan, on tärkeää hankkia seuran peliasu ja mahdollisuuksien mukaan seuran varusteita 

yhdenmukaisuuden takia. Pelinumeron valinnasta voit kysyä joukkueenjohtajalta. 

 

SEURATUOTTEET 

 

Jokainen pelaaja kustantaa itse oman peliasunsa ja muut varusteet. Peliasuun kuuluvat keltainen ja sininen 

pelipaita sekä siniset shortsit. Muiden seuravarusteiden hankintaa (mm verkkatakki ja verkkahousut) 

suosittelemme joukkueen yhtenäisen ilmeen takia. Varusteitamme voi tilata tai käydä ostamassa Intersport 

Tammistossa sen jälkeen, kun olette valinneet pelinumeron, josta voitte kysyä joukkueenjohtajalta. 

Seuravaate mallisto on Puman. IF Gnistan | Intersport seurakauppa 

 

JOUKKUEEN SÄÄNNÖT 

 

Joukkueen toiminnassa noudatetaan vanhempainkokouksen hyväksymiä joukkueen sääntöjä. Joukkueen 

säännöt myötäilevät seuran sääntöjä. Sääntöjen tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus kehittyä pelaajana 

omaan huippuunsa omaan tahtiin, viihtyä, saada uusia ystäviä, luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, kokea 

yhteisöllisyyttä, oppia terveellisiä elämäntapoja ja löytää kipinä liikunnalliselle elämälle. 

Seuran säännöt: SEURAN SÄÄNNÖT JUNIORIJOUKKUEILLE – IF Gnistan 

 

 

VANHEMMAN ROOLI: Vanhemman rooli lapsen ja nuoren urheilun taustavoimana on erityisen tärkeä. 

Vanhemman tärkeimpänä tehtävänä on kannustaa ja tukea pelaajia sekä joukkuetta.  

Kun yhteiset toimintatavat sekä joukkueen pelisäännöt on vanhempainillassa sovittu, on tärkeää, että 

valmentajat saavat työrauhan. Vanhempien tehtävä on keskittyä kannustamaan joukkuetta. On myös hyvä 

muistaa oman lapsen olevan osa joukkuetta, eikä hän tämän vuoksi saa erikoiskohtelua missään tilanteessa. 

VINKKEJÄ: 

·         Kannusta, älä etsi virheitä. Kannustus antaa lapselle itseluottamusta! 

·         Tue pelaajia sekä hyvillä, että huonoilla hetkillä. 

·         Anna valmentajan ja tuomarin hoitaa rauhassa omaa tehtäväänsä. 

·         Kunnioita muita; pelaajia, valmentajia, tuomareita/pelinohjaajia, vanhempia, vapaaehtoisia 

sekä liikuntapaikkoja ja tiloja 

·         Ymmärrä, että edustat joukkueen lisäksi aina myös seuraa ja lajia. 

·         Muista että harrastus on pääosin lapsen oma juttu. 

·         Innosta lasta omatoimiseen harjoitteluun! 

·         Muistuta lasta, että pelaamisen tulee olla kivaa! 

·         Nauti yhteisistä urheilutapahtumista! 

  

 

https://seurakauppa.intersport.fi/seurat/if-gnistan
https://gnistan.fi/seuran-saannot-juniorijoukkueille/


ARVOMME 

Yhteisöllisyys, Vastuullisuus, Kehitys, Yhdenvertaisuus 

Arvot – IF Gnistan 

 

IF GNISTAN METODI - Seuratyötä ohjaavat periaatteet ja toimintatavat 

Gnistan metodi – IF Gnistan 

 

TURVALLINEN HARRASTUSYMPÄRISTÖ 

IF Gnistan ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. 

Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, väkivallan, 

syrjinnän ja hyväksikäytön. Suunnitelma turvallisen harrastusympäristön 

varmistamiseksi alaikäisille lapsille sisältää toimintamallit epäasiallisen käytöksen 

ennaltaehkäisyyn, sellaisen puuttumiseen ja selvittämiseen. 

TURVALLINEN HARRASTUSYMPÄRISTÖ – IF Gnistan 

 

IF GNISTAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET  

Edustetaan joukkuettamme, seuraamme ja lajiamme kunniakkaasti myös sosiaalisessa mediassa! 

IF GNISTAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET - IF GNISTAN SOCIAL MEDIA GUIDELINES.pdf 

 

 

 

 

 

Kotisivumme: www.gnistan.fi 

Yhteystiedot: Yhteystiedot – IF Gnistan 
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