
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seuran linja, osa 1: 
Seuran toimintatavat 

 
 
 
 

  



 

 

Saate 
 
Keravan Pallo -75:n seuran linjassa kuvataan, millä tavalla seura ja seuran ikäluokat toimivat. 
Tässä seuran linjan ensimmäisessä osassa kuvataan seuratason toimintaa. Toisessa osassa eli ikä-
luokkien ohjeessa kerrotaan, millä tavalla seuran ikäluokat toimivat.  

Seuran linjan molemmat osat ovat tarkoitettu erilaisille yleisöille. Ensinnäkin linjauksilla tue-
taan ikäluokkien toimihenkilöitä heidän työssään. Toiseksi linjaukset kertovat pelaajien vanhem-
mille, miten seura ja ikäluokat toimivat. Kolmanneksi linjaukset kertovat seuran yhteistyökump-
paneille, mitä toimintaperiaatteita seurassa ja ikäluokissa noudatetaan.  

Seuran linjan molemmat osat on hyväksytty seuran johtokunnassa syyskuussa 2022 ja ne jul-
kaistaan seuran verkkosivuilla. Linjauksia päivitetään tarpeen mukaan.  
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1 Seuran toiminnan tarkoitus ja arvot 

Seuran toiminnan tarkoitus 

Keravan Pallo -75 ry:n toiminnan tarkoitus ja arvoperusta on määritelty yhdistyksen 
säännöissä. Sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- 
ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua. 

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaat-
teet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä 
tasa-arvon toteutumista. 

Kaikessa KP-75:n toiminnassa pyritään siihen, että jalkapallon harrastaminen tuot-
taa osallistujille hyvinvointia, toimintamme on reilun pelin mukaista ja toimimme tasa-
arvoisesti. 

Arvot 

Seuran arvot on määritelty seuran strategiassa. Arvot ovat Into, Laatu ja Oppiminen, 
jotka yhdessä muodostavat ILOn. 

Into tarkoittaa, että toimimme yhdessä innostuneesti, rakkaudesta lajiin. Into mo-
tivoi laadukkaaseen toimintaan ja kannustaa oppimiseen. 

Laatu tarkoittaa, että pyrimme tekemään kaiken hyvin ja laadukkaasti. Laatu näkyy 
peleissä, valmennuksessa, seuran hallinnossa ja kumppanuuksissa. 

Oppiminen tarkoittaa, että pyrimme koko ajan kehittymään ja opimme myös vir-
heistämme. Meillä oppii pelaamaan, oppii hyväksi kaveriksi ja tekemään yhdessä. Seu-
ran toiminnassa oppii myös vastuullisuutta. 

Yhdessä Into, Laatu ja Oppiminen muodostavat ILOn. ILO arvona tarkoittaa, että 
pyrimme säilyttämään kaikessa toiminnassamme iloisuutta. Meille on tärkeää, että 
toimintamme on lasten ja vanhempien mielestä iloista. 

Ikäluokkien ja joukkueiden kaiken toiminnan tulee olla seuran tarkoituksen ja arvo-
jen mukaista. 

Seuran tavoitteet 

Seuran tavoitteet on määritelty seuran strategiassa (2018–2023). Strategisina tavoit-
teina ovat: 
- KP-75:n toiminta on laadukasta kaikilla osa-alueilla. 
- KP-75 tarjoaa kaikille pelaajille seuran linjan mukaista, oman tasoista jalkapalloa. 
- KP-75 on kiinnostava ja houkutteleva jalkapalloseura. 
 
Tavoitteita täsmennetään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.  

 

https://www.kp-75.fi/seura/saannot-ja-ohjeet/#:~:text=yhdistys%20ja%20yhdistyksen-,s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t,-on%20hyv%C3%A4ksytty%206.11.2017
https://www.kp-75.fi/arvot-ja-strategia/
https://www.kp-75.fi/arvot-ja-strategia/
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2 Ikäluokat ja pelaajapolut  

KP-75:ssä toimitaan ikäluokissa. Seura pyrkii siihen, että samana vuonna syntyneet pe-
laajat pelaavat omassa ikäluokassaan. Tarkoituksena on, että pelaaja saa pelata oman 
ikäisten joukossa ja sopivalla tasolla. Ikäluokat voivat tehdä keskenään yhteistyötä. 

Seuran pelaajapolut kuvaavat sitä, missä eri ikäiset ja eri tasoiset joukkueet pelaa-
vat. Seura tarjoaa kaiken tasoisille pelaajille mahdollisuuden pelata ja kehittyä varhais-
lapsuudesta aikuisuuteen. Pelaajapolut ovat seuraavat: 
 

Ikä Tytöt Pojat 
Seuran  
lisäharjoittelu 

3 – 6 vuotiaat Jalkapallokoulu kesäisin 
 

3 – 6 vuotiaat Jalkapallokerho talvisin 
 

7 v.  
8 v. 
9 v. 
10 v. 
11 v. 

KP-75  
(oma tyttöikäluokka)  

KP-75  
(oma poikaikäluokka)  

Temppukoulu 
 
Maalivahtivalmennus 
 
Taitokoulu 
 
Tehovalmennus 

12 v.  
13 v. 

KP-75-TuPS-PKKU 
yhteisjoukkue  

KP-75-TuPS-yhteisjoukkue 
(haaste- ja harrastetaso)  

Pallokerho Keski-Uusimaa 
(kilpataso) 

. 
14–18 v. 

KP-75-TuPS-yhteisjoukkue 
(haaste/harrastetaso)  

Pallo-Kerho Keski-Uusimaa 
(kilpataso) 

KP-75-TuPS-yhteisjoukkue 
(haaste/harrastetaso)  
Pallo-Kerho Keski-Uusimaa 
(kilpataso) 

 

Aikuiset Naisjoukkue Miesjoukkue 
 

KKI-joukkue Naisten KKI-joukkue Miesten KKI-joukkue 
 

 

Yhteistyö muiden seurojen joukkueiden tai ikäluokkien kanssa 

Seuran yhteistyösopimuksilla varmistetaan, että pelaajille pystytään järjestämään pe-
laajan oman taito- ja motivaatiotason mukaista toimintaa (pelaajapolku). Seurojen vä-
linen yhteistyö alkaa yleensä pelaajien ollessa 10-11-vuotiaita yhteisjoukkuetoimin-
taan valmistavilla tapahtumilla. Tämän jälkeen pelaajat siirtyvät P/T12 ikäluokassa joko 
kilpapolulle tai haaste- ja harrastepolulle. 
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3 Seuran tehtävät  

Alla kuvataan tehtävät, joista seura vastaa. Ikäluokkien tehtävät kuvataan ikäluokka-
ohjeessa. 

Seuran tehtävistä vastaavat seuran johtokunta ja työntekijät siten, että seuran lin-
jauksista ja periaatteellisista asioista vastaa johtokunta ja päivittäisistä hallinnollisista 
asioista toiminnanjohtaja. Valmennukseen liittyvistä asioista vastaa puolestaan val-
mennuspäällikkö. 

Seuran johtokunta ja työntekijät vastaavat seuraavista asioista:  
 
1. Yhdistyksen johtaminen, hallinto ja talous 

− Yhdistyksen vuosikokoukset ja muu yhdistyslain mukainen toiminta  
− Seuran strategian, arvojen ja tavoitteiden määrittely 

− Seuran toiminnan ja talouden suunnittelu  
− Seuran toiminnan operatiivinen johtaminen 

− Seuran taloudenhoito: pankkitilit, budjetointi, laskutus, tilinpäätökset 

− Neuvottelut ja sopimukset yhteistyöseurojen kanssa 

− Taloudelliset yhteistyökumppanit koko seuran tasolla 

− Yhteistyö kaupungin kanssa, vaikuttamistyö 

 
2. Seuran pelitapa ja valmennus 

− Valmentamiseen ja pelaamiseen liittyvät linjaukset (valmennuslinja) 
− Vuosittaiset valmennussuunnitelmat  
− Vastuuvalmentajien valinta  
− Valmennuslinjan toteutus PT7-PT11 -ikäluokissa 

− YJ-joukkueiden valmennuksen ohjaus yhteistyöseurojen kanssa 

 
3. Seuran palvelut ja yhteiset tapahtumat ja palvelut 

− Lisäharjoittelu (taitokoulu, temppukoulu, tehovalmennus, maalivahtikoulu) 

− Taitotestit ja -harjoitukset (yhteistyössä ikäluokkien kanssa) 
− Leiritoiminta (kesä- ja seuraleiri) 
− Seuran järjestämät turnaukset (toteutus yhteistyössä ikäluokkien kanssa) 
− Iltapäiväkerhotoiminta yhteistyössä kaupungin kanssa 
− Toimihenkilöiden kouluttaminen  
− Seuran yhteiset tapahtumat, kuten seurapäivä, päättäjäiset ja kaveriviikot  

 
4. Ikäluokkien ohjaus ja tuki 

− Uuden ikäluokan perustaminen  
− YJ-ikäluokan perustamisen johtaminen ja koordinointi 
− Vastuuvalmentajien hakeminen ja nimeäminen ikäluokkiin  
− Uuden ikäluokkavastaavan hyväksyminen 

− Ikäluokan pankkitilin avaaminen ja tilinkäyttöoikeuksista päättäminen 

− Harjoitusvuorojen hakeminen, suunnittelu ja jakaminen ikäluokille  
− Yleinen ohjaus, neuvonta ja tuki ikäluokkaan liittyvissä asioissa 

 
5. Seuran viestintä  

− Seuran viestinnän suunnittelu (viestintäsuunnitelma) 
− Kriisiviestinnän suunnittelu  
− Seuran viestintäkanavien ylläpito: kp-75.fi -verkkosivusto, MyClub, Instagram 

ja Facebook  



 

7 
 

 
6. Seuravarusteet  

− Varustesopimusten tekeminen (seurakuvasto) 

 
7. Turvallisuus  

- Suunnittelee turvallisen toiminnan pelaajille ja toimihenkilöille (turvallisuus-
suunnitelma) 
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4 Seuran viestintä  

Seuran viestintää on kuvattu viestintäsuunnitelmassa.  
Viestinnän tavoitteena on kertoa seuran asioista ja tapahtumista avoimesti, oikea-

aikaisesti sekä tapahtumia ja toimintaa tukien. Viestinnällä sitoutamme jäseniä seu-
raan ja lisäämme myönteistä KP-75-henkeä.  

Viestintä vahvistaa kuvaa seuran laadukkaasta toiminnasta ja valmennuksesta. Ker-
romme myös olevamme kiinnostava yhteistyökumppani sekä hyvin organisoitu kasvat-
tajaseura.  

Viestinnän kanavina toimivat seuran verkkosivut, Myclub ja sosiaalisen median ka-
navat. Näitä on tarkemmin kuvattu viestintäsuunnitelmassa. 

Lisäksi viestintäsuunnitelma antaa ohjeet kriisitilanteiden viestinnän organisoimi-
seen. 
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5 Seuravarusteet  

Seuralla on  johtokunnan hyväksymät peli- ja harjoitusasut. Seuran virallista peliasua 
on käytettävä aina virallisissa peleissä sekä joukkueiden harjoituspeleissä mahdolli-
suuksien mukaan.  

Peli- ja harjoitusasut julkaistaan seuran sivuilta löytyvässä seuravarusteet-kuvas-
tossa. Pelaajat ja vanhemmat voivat hankkia seuran linjan mukaisia asusteita seuran 
määrittelemältä varustetoimittajalta. 

Seuran logon käyttö on kielletty muissa kuin virallisesti hyväksytyissä peliasuissa tai 
varusteissa. Peliasuihin voidaan painattaa seuran yhteistyökumppanien mainoksia 
seuran tekemien yhteistyösopimusten mukaisesti.  
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6 Jäsenmaksu, pelipassi ja toimintamaksu 

Seuran toimintaan voivat osallistua ne seuran pelaajat, jotka ovat hoitaneet velvoit-
teensa seuraa ja ikäluokkaa kohtaan  ja joilla on Palloliiton pelipassi (eli lisenssi) ja va-
kuutus. Jäsenmaksun ja ikäluokan toimintamaksun maksaminen, pelipassi ja vakuutus 
ovat välttämättömiä ehtoja seuran toimintaan osallistumiselle. 

Jäsenmaksu 

Seuran jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun. Yhdistyksen syyskokous päättää jä-
senmaksun vuosittain. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden (1.1.-31.12). 

Maksamalla jäsenmaksun liittyy seuran jäseneksi. Jäsenet voivat osallistua seuran 
toimintaan ja ikäluokan harjoituksiin sekä edustaa seuraa peleissä. 

Pelipassi 

Pelipassi on Palloliitolta ostettava lisenssi. Se vaaditaan, jotta pelaaja saa pelata viral-
lisissa peleissä. Pelipassien hinnat määräytyvät pelaajan iän ja sarjatason mukaisesti. 

Pelaaja hankkii pelipassin itse Palloliiton Pelipaikka-verkkopalvelusta.  Poikkeuk-
sena ovat jalkapallokoululaiset ja jalkapallokerholaiset, joille seura hankkii pelipassit. 

Pelipassikausi on 1.1.–31.12. Pelipassi tulee hankkia ennen uuden kauden alkua tai 
heti, jos pelaaja aloittaa jalkapallon pelaamisen kesken kautta. 

Ikäluokan toimintamaksu 

Ikäluokat kattavat toimintansa kustannukset pelaajien toimintamaksuilla. Toiminta-
maksuilla maksetaan esimerkiksi kenttävuorot, valmennusmaksut ja turnauskustan-
nuksia. Toimintamaksut vaihtelevat ikäluokittain ja ovat useimmiten 25-  50 euroa kuu-
kaudessa. 

Vakuutukset 

Vakuutuksia käsitellään luvussa 8.  
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7 Edustusoikeus, pelioikeus ja pelaajasiirrot  

Edustusoikeus 

Pelaaja voi osallistua kilpailutoimintaan vain siinä seurassa, jolla on hänen edustusoi-
keutensa. Edustusoikeus näkyy Palloliiton Pelipaikka-järjestelmässä.  

Pelaajan edustusoikeus säilyy seurassa niin kauan, kunnes hänen edustusoikeu-
tensa siirretään toiseen seuraan. 

Pelioikeus 

Pelioikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta osallistua tiettyyn viralliseen otteluun, 
tietyn seuran joukkueessa.  

Pelaajalla ei ole pelioikeutta erityisesti seuraavissa tapauksissa: 
1. Pelaajalla ei ole edustusoikeutta kyseisessä seurassa eikä hän kuulu esim. 

farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen piiriin. 
2. Pelaajalta puuttuu pelipassi. 
3. Pelaajalle ei ole ottelun edellyttämään vakuutusturvaa. 
4. Pelaaja on pelikiellossa. 

Pelaajasiirrot 

Edustusoikeuden siirron käynnistää pelaaja tai hänen huoltajansa.  
Kun pelaaja on siirtymässä KP-75:een, seuran toiminnanjohtaja lähettää Pelipaikka-

järjestelmästä siirtopyynnön seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus. Vanhan seu-
ran tulee hyväksyä siirto, jos siirrolle ei ole olemassa esteitä, esimerkiksi maksamatto-
mia laskuja.  

Jos pelaaja on siirtymässä KP-75:stä toiseen seuraan, siirtopyyntö tulee samoin hy-
väksyä Pelipaikassa, jos siirrolle ei ole esteitä. Siirron hyväksyy toiminnanjohtaja. 

Seurasiirrosta saatetaan periä maksu. Siirtomaksujen määräytyy pelaajan iän ja sar-
jatason mukaisesti.  
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8  Vakuutusturva ja loukkaantumiset 

Pelaajan vakuutusturva 

Pelaajalla tulee olla kilpailutoimintaan soveltuva vakuutus. Se kattaa seuran harjoituk-
sissa ja peleissä sattuneet tapaturmat. 

Pelaaja hankkii itse vakuutuksen. Suosittelemme, että vakuutus hankitaan Peli-
paikka-järjestelmän kautta samalla, kun pelaajalle ostetaan pelipassi. Pelipassin ja va-
kuutuksen hinta riippuu pelaajan iästä.  

Pelaajalla voi olla myös oma, muu kuin Pelipaikan kautta otettu vakuutus. Tässä 
tapauksessa pelaajan tulee itse varmistaa, että vakuutus kattaa myös harjoituksissa ja 
peleissä tapahtuvat loukkaantumiset.   

Jos pelaajalla on Pelipassin yhteydessä otettu vakuutus, ohjeet loukkaantumistilan-
teisiin löytyvät KP-75:n ja Palloliiton verkkosivuilta.    

Toimihenkilöiden vakuutusturva 

KP-75:n toimihenkilöt ovat vakuutettuja Palloliiton kautta otetulla Tuplaturva-vakuu-
tuksella. Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat esimerkiksi ikäluokan talkoissa, 
valmennus-, koulutustapahtumissa tai kilpailujen järjestelytehtävissä. Vakuutus sisäl-
tää vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen sekä liikunnan toiminnanvastuuvakuu-
tuksen. 
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9 Avustukset jalkapalloharrastukseen 

Keravalla on useita avustusmuotoja, joilla voidaan tukea taloudellista apua tarvitsevien 
lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Harrastukseen voi saada tukea: 

● KP-75:n omasta tukirahastosta 
● Keravan kaupungilta toimeentulotuen osana 
● Keravan kaupungin harrastesetelinä tai -stipendinä  
● Tukikummit-säätiön avustusta; tukea haetaan Keravan seurakunnan diako-

niatyön kautta. Tuki ei ole rajattu seurakunnan jäsenille. 
● hyväntekeväisyysjärjestöistä, esimerkiksi Hope ry voi tukea vähävaraisia lap-

siperheitä harrastusvälinelahjoituksin. 

KP-75 ry:n tukirahasto 

KP-75 tukirahaston varoilla tuetaan taloudellista tukea tarvitsevien perheiden lasten ja 
nuorten (alle 18 v) pelaajien jalkapalloharrastusta.  

 Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa: loppusyksyllä ja keväällä. Tarkemmat ajan-
kohdat ilmoitetaan verkkosivuilla uutisissa. 

Tukea myönnetään pääsääntöisesti seuran jäsenmaksuun ja toissijaisesti ikäluo-
kan/joukkueen toimintamaksuihin tai seuran järjestämien tapahtumien kustannuksiin.  
 

 
 
 

 

  

https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/
https://www.keravanseurakunta.fi/diakoniatyontekijat
https://www.keravanseurakunta.fi/diakoniatyontekijat
https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/
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10 Muut asiat 

Ristiriitojen ratkaiseminen  

Jos seuran sisällä syntyy erimielisyyksiä, niistä kannattaa heti keskustella eikä jättää 
hautumaan. 

Asia pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan aina ensin asianosaisten kesken. Jos tämä 
ei ole mahdollista tai asia ei ratkea, asianomaisen tulee ottaa yhteyttä seuran toimin-
nanjohtajaan tai puheenjohtajaan. Nämä voivat kutsua koolle kokouksen, jossa asiaa 
selvitetään. Selvittämiseen osallistuvat seuran puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja ja 
asianosaiset.  

Päihteet ja doping 

Seura ei hyväksy päihteiden käyttöä.  Kenttäalueet ovat savutonta aluetta. Kenttäalu-
eilla ei tule myöskään käyttää alkoholia tai muita päihteitä.  

Seuran jäsenet ja toimihenkilöt eivät käytä alkoholia, tupakkaa tai muita päihdyttä-
viä aineita harjoitus- tai pelikenttäalueella. Alkoholia, tupakkaa tai muita päihdyttäviä 
aineita ei myöskään käytetä harjoitus- ja pelimatkoilla lasten nähden.  

Dopingsääntöjen rikkominen johtaa valmennus- tai toimihenkilösopimuksen irtisa-
nomiseen sekä pelaajien osalta SPL:n antidoping-linjan mukaiseen toimintaan.  

Toimintatavat lasten koskemattomuuden suojelemiseksi  

Työsuhteessa olevat työntekijät 

Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä (504/2002). Laki koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa 
tehtävää työtä. Lain soveltamisen edellytyksenä on se, että vuorovaikutustilanteissa ei 
ole läsnä lapsen huoltajaa. Laki velvoittaa työnantajan tarkistamaan työntekijän rikos-
taustan laissa mainituissa tilanteissa. 

KP-75:ssä työsuhteessa olevalta työntekijältä tarkistetaan rikostausta laissa määri-
tellyllä tavalla.  

Vapaaehtoistyöntekijät 

2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittä-
misestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Laki antaa toi-
mintaa järjestävälle yhdistykselle mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaa-
ehtoisen rikostaustan. Lain tavoitteena on suojata alaikäisten henkilökohtaista koske-
mattomuutta ja lain mukaan vapaaehtoistoimintaa järjestävän on luotava ohjeita tai 
menettelytapoja, jotka ovat tarpeellisia lain tarkoituksen toteuttamiseksi.  

KP-75 ei tällä hetkellä selvitä vapaaehtoistoimijoiden rikostaustaa muuten kuin 
poikkeustapauksissa. Toiminnassamme edellytykset rikostaustan selvittämiseksi nor-
maalissa toiminnassa eivät täyty ja seurassa olemme luoneet menettelytapoja, joilla 
edistämme turvallista harrastamista.  

Lisää tietoa löydät ikäluokkien ohjeesta. 

Seuran keräämät tiedot pelaajista (tietosuoja)  

Seura kerää jäsenistään tietoja seurarekisteriin. Seurarekisteri koostuu seuraavista ala-
rekistereistä: 
● Jäsenrekisteri – yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitoa varten  
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● Pelaajarekisteri – ikäluokkien ja joukkueiden hallintoa varten 
● Testausrekisteri – valmennustoiminnan seurantaa ja kehittämistä varten 

Rekisteröityjen tietojen käsittelyn periaatteet on kuvattu tietosuojaselosteessa, joka 
on luettavissa seuran verkkosivuilla. 

Tietosuojaseloste kuvaa seuran käyttämien keskeisten tietoteknisten palveluiden 
periaatteet henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Yhteistyö kaupungin ja muiden lajien kanssa  

Seura voi järjestää tapahtumia yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa. Seuran yhteys-
henkilöt kaupungin suuntaan ovat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja valmennuspääl-
likkö. 

Seuran ikäluokat ja joukkueet voivat tehdä yhteistyötä muiden lajien kanssa. Yh-
teistyöstä tulee sopia seuran toiminnanjohtajan ja valmennuspäällikön kanssa. 

Johtokuntatyöskentely  

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta. Johtokun-
taan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 4-10 jäsentä. Johto-
kunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunnan kokouksiin osallistuu 
myös toiminnanjohtaja.  

Johtokunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Kokouksesta tehdään muistio, joka 
julkaistaan seuran verkkosivuilla. 
 

https://www.kp-75.fi/seura/tietosuojaseloste/
https://www.kp-75.fi/seura/tietosuojaseloste/

