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FC SANTA CLAUS NAPAPIIRI RY
Seuran toiminnan tarkoituksena on tarjota laadukasta, tavoitteellista ja yhteisöllistä jalkapallon
kilpa- ja harrastetoimintaa tytöille ja pojille sekä perheille ja seuratoimijoille. Lisäksi seuran
toimintaa ohjaavat Visio 2020 –strategian mukaiset arvot: yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja
kasvatuksellisuus.
FC Santa Claus Napapiiri ry jatkaa vuonna 2018 pitkän tähtäimen suunnitelman mukaista toimintaa.
Seura tavoittelee määrätietoisesti VISIO2020 –strategian mukaisesti toimintaansa ja tavoitteena on
olla Pohjois-Suomen laadukkainta jalkapallon juniorivalmennusta tarjoava organisaatio. Strategiaa
sekä toimintatapoja muokataan ja päivitetään jatkuvasti toimintakauden aikana. Tulevan kauden
tavoitteisiin kuuluu edelleen seuran kilpailullisuuden ja urheilullisuuden kehittäminen. Tämän
lisäksi kehitetään myös harrastejalkapalloilua kilpailutoiminnan rinnalla.
Toimintavuoden 2018 alussa seurassa on yhteensä noin 1400 jäsentä, joista noin 300 on
lisenssipelaajia ikäluokissa 2010-1999. FC Santa Claus Napapiiri ry:n jäsenmäärän kasvun ja
toiminnan tehostumisen seurauksena seuran taloustilanne saadaan normalisoitua. Toimintavuonna
2018 panostetaan edelleen hyvään yhteistyöhön paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, uusien
yhteistyökumppaneiden hankintaan sekä yhteistyösopimusten aktiiviseen hoitamiseen.
Seuran toiminnassa nojataan edelleen yhteisiin pelisääntöihin ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.
VISIO2020 –strategian mukainen seurakäsikirja on seuran toiminnan tukijalka, jota päivitetään
aktiivisesti ja jonka osioita ovat Visio 2020, seuran viralliset säännöt, seuran yhteiset pelisäännöt,
ansiomerkki- ja palkitsemissääntö, talousohjesääntö, turvallisuussuunnitelma, olosuhteiden
kehittämissuunnitelma, viestintä- ja some-ohjeistus. Seuralla on myös oma valmennuksen linjaus,
johon nojaten seurassa tehdään valmennustyötä jokaisessa joukkueessa.
Seura otti vuoden 2017 alussa käyttöön myClub toiminnanohjausjärjestelmän. Seuran sisäinen
tiedottaminen, jäsenrekisteri, laskutus, läsnäoloseuranta ja tapahtumailmoittautuminen hoidetaan
jatkossa järjestelmän kautta.
Seura on aloittanut yhteistyön FDS – WBA organisaation kanssa. Tätä yhteistyötä tullaan
jatkamaan myös vuonna 2018.

ORGANISAATIO JA HENKILÖT
Seuran päätösvaltaa käyttävät yhdistyslain mukaisesti seuran jäsenet. Seuran yleiskokous valitsee
hallituksen eli seurassamme johtokunnaksi kutsutun, toimielimen hoitamaan seuran asioita.
Vuonna 2018 seuran organisaatiokaaviossa seuran johtokunnan puheenjohtaja on työntekijöiden
esimies.
Seurassa työskentelevät vuonna 2018 toiminnasta vastaava seurasihteeri, harraste/nappulavastaava,
valmennuspäällikkö sekä valmentaja.
Seurassa toimii vuonna 2018 yhteensä 12 ikäkausijoukkuetta:
P11, P10, P09, P08, P07, P06, P05, P04, B-pojat ja A-pojat sekä T08-09 ja T06-07.
Seuran ikäkausijoukkueet toimivat seuran alaisuudessa itsenäisesti talouden sekä pelikauden
suunnittelun osalta. Jokaisella ikäkausijoukkueella on myös vuonna 2018 seuran valitsema
vastuuvalmentaja. Joukkueen muut toimihenkilöt sekä apuvalmentajat valitaan kunkin joukkueen
vanhempainkokouksissa.
Seura jatkaa vuonna 2015 aloitettua Palloliiton Seurakehitysohjelman mukaista toiminnan
kehittämistä. Seura on saanut yhdessä Ropsin kanssa yhteisen Fortum Tutorin. Seura on myös
yhdessä saanut Ropsin kanssa Talenttivalmennus tukea Palloliitolta.
Seurayhteistyötä pidetään edelleen yhtenä tärkeänä toimintamuotona. Yhteistyötä jatketaan muiden
jalkapalloseurojen (RoPS ja FC Santa Claus AC) kanssa sekä yli lajirajojen esimerkiksi
Taipumattomien, Santa’s Unitedin ja Ounasvaaran hiihtoseuran kanssa. Yhteistyö on sekä
näkyvyyteen että varainhankintaan liittyvää (esimerkiksi Santa Claus Cup) sekä lasten ja nuorten
liikunnan harrastamisen tukemista yli lajirajojen.

URHEILULLINEN TOIMINTA
Ikäkausijoukkuetoiminta
Vuonna 2018 seurassa pelaa 14 juniorijoukkuetta. Ikäkausijoukkueet harjoittelevat valmentajien
ohjeiden mukaisesti talvikaudella sekä koulujen saleissa että Ounashallissa. Kesäkaudella
harjoitellaan kaupungin eri tekonurmi- ja luonnonnurmikentillä sekä tarvittaessa Ounashallissa.
Harjoittelu toteutuu kaupungin myöntämien harjoitusvuorojen ja – kenttien puitteissa.
Harjoitusvuoroista kaupungin ja muiden seurojen kanssa neuvottelee valmennuspäällikkö ja
valmennustiimi jakaa seuran sisällä vuorot eri joukkueille seuran toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Harjoittelun suunnittelussa noudatetaan seuran valmennuksen linjausta. Seuran palkatut valmentajat
ovat mukana joukkueiden toiminnassa. Valmennuksen linjauksen mukaisesti valmennusta jatketaan
vuonna 2018 valmennuksen perusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat pelaajakeskeisyys,
osallistavuus, yhteistyö ja oppimisen ilmapiiri.

Piirisarjapelien lisäksi joukkueet osallistuvat itse valitsemiinsa turnauksiin tai cup-otteluihin.
Joukkueet suunnittelevat itse toimintasuunnitelmassaan peliohjelmansa tulevalle kaudelle. Kaikki
joukkueet sekä nappula- ja harrastejoukkueet osallistuvat kotikaupungin omaan turnaukseen Santa
Claus Cupiin.
Seura panostaa myös toimintavuonna 2018 sekä kilpailutoimintaan että harrastetoimintaan.
Jokaiselle pelaajalle tarjotaan mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan. Kilpailutoiminnassa sekä
harjoittelussa korostetaan pelaajien yksilöllistä ja henkilökohtaista kehitysvaihetta tarjoamalla
mahdollisuuksia liikkua eri ikäluokkien joukkueiden välillä sujuvasti. Ikäkausijoukkueet voivat
pelata halutessaan yhtä ikäryhmää vanhempaa piirisarjaa oman ikäryhmänsä piirisarjapelien lisäksi.
Maalivahdeille järjestetään erillisiä ryhmäharjoitusvuoroja. Lisäksi järjestetään kaikille halukkaille
ikäkausipelaajille mahdollisuus osallistua Tahto –harjoitteluun. Sen tarkoituksena on antaa vinkkejä
omatoimiseen harjoitteluun. Joukkueet voivat halutessaan ottaa käyttöön myös erillisen
fysiikkavalmennuksen/fysiikkavalmentajan omakustanteisesti.
Kesällä
2018
seura
jatkaa
perinteistä
aamutreenitoimintaa.
Aamutreenit
ikäkausijoukkuepelaajille maksuttomat vapaaehtoiset harjoitukset kesäloman aikana.

ovat

Tammikuun alussa perustetaan uudet ikäkausijoukkueet

Santa Claus Nappulaliiga
Santa Claus Nappulaliigan muodostavat joukkueet pääosin 5 - 11 vuotiaista ja miniliiga alle 5vuotiaista tytöistä ja pojista. Nappulaliigan tavoiteltu pelaajamäärä kesäkaudella 2018 on 500
pelaajaa. Talvikaudella 2017-2018 tavoite on 100 pelaajaa.
Nappulaliigassa harjoitukset keskitetään kolmelle kentälle. Tämän malli mahdollistaa jatkossa myös
harjoituksen yhdistämisen joukkueiden kesken.
Nappulaliiga toimii myös vuoden 2018 kesäkaudella toukokuun alkupuolelta syyskuun alkuun.
Heinäkuussa on kolmen viikon harjoitustauko. Talvifutistoimintaa järjestetään koulujen
liikuntasaleissa ja kerran kuussa järjestetään kesätapahtumien kaltainen pelitapahtuma
Ounashallissa.
Tyttöpuolella nappulaliiga toimii nimellä Mimmiliiga. Tämä on yhteinen Ropsin kanssa.
Nappulajoukkueiden ohjaajina toimivat aiempien vuosien tapaan liikunnanohjaajaopiskelijat, lasten
vanhemmat ja nuoret jalkapalloilijat. Joukkueella tulee olla aina vähintään 3 ohjaajaa, joista
vähintään yksi on aikuinen. Ohjaajia tukee harrastepäällikkö ja toimintaa suunnittelee
nappulatoiminnan johtoryhmä.
UEFA:n ja Suomen Palloliiton suuntaviivojen mukaisesti nappulapelien tuloksia ei tilastoida eikä
sen toiminnassa korosteta kilpailua, vaan Kaikki Pelaa – ajatusta.

KOULUTUS
Seura kouluttaa omia toimihenkilöitään (joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat) sekä itse,
että tarvittaessa ulkopuolisten tahojen järjestämillä kursseilla (esimerkiksi ensiapukurssit
huoltajille). Seurassa on kaksi Palloliiton joukkueenjohtajakouluttajaa: seurasihteeri Taru
Romppainen ja Pekka Saarinen. Joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille järjestetään säännöllisesti
palavereita, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa: kevätkaudella ja syyskaudella.
Vastuuvalmentajilla on valmennussopimus seuran kanssa. Vastuuvalmentajia koulutetaan seuran
johtokunnan päätösten mukaisesti Palloliiton kursseilla. Valmentajan kanssa tehdään koulutuksesta
sopimus, jonka hyväksymällä valmentaja sitoutuu toimimaan seurassa vähintään kaksi vuotta.
Seuran palkattu valmentaja Anssi Kiuru kouluttaa seuran valmentajia D-valmennustutkinnon
suorittamiseen. Valmentajien velvollisuutena on myös osallistua noin kerran kuukaudessa
järjestettäviin valmentajapalavereihin, joiden organisoimisesta vastaa valmennuspäällikkö.
Nappulaliiga valmentajille seura järjestää E-tason koulutuksen Fortum Tutorin avustuksella.

MUU TOIMINTA
Seura osallistuu yhteistyössä muiden kaupungin jalkapalloseurojen kanssa Santa Claus Sport Events
ry:n organisoiman Santa Claus Cupin järjestämiseen heinäkuussa 2018.
Nappulaliiga järjestää kesäkauden päätteeksi omat päättäjäiset, jossa palkitaan kaikki osallistujat.
Ikäkausijoukkueiden päättäjäiset järjestetään lokakuussa pelikauden loputtua. Taitokisat järjestetään
joukkueiden harjoitusten yhteydessä. Taitokisojen osallistujamäärän kasvattaminen sekä hyvien
tulosten saavuttaminen ovat yksi vuoden 2018 valmennustiimin tavoitteista.
Seura tukee myös vuonna 2018 yksittäisiä pelaajia, jotka menestyvät taitokisoissa tai pääsevät
osallistumaan esimerkiksi piiri- tai alueleireille johtokunnan päätösten mukaisesti. Seura jatkaa
yhteistyötä Santa Sportin ja Santa Claus Sport Eventsin (FIFA Grassroots) kanssa.

TALOUS
Seuran ja joukkueiden toimintakausi on kalenterivuosi. Seuran talousarvio on laadittu
varovaisuuden periaatteella siten, että mm. varainhankinnan tuottoja on budjetoitu maltillisesti.
Ikäkausijoukkueet sekä nappulatoiminta laativat omat osa-budjettinsa.
FC Santa Claus Napapiiri ry:n vuoden 2018 jäsenmaksu on 45 euroa, joka on perhekohtainen
maksu tai kannatusjäsenmaksu 20 euroa. Liittymismaksua ei peritä. Kannatusjäsenmaksua
markkinoidaan tehokkaasti vuodelle 2018 mm. yhteistyöyrityksien jäsenetujen avulla.
Joukkueiden pelaajien seuralle maksettava pelaajamaksu määräytyy joukkueen pelaajien iän ja
harrastamisen tason mukaan.

Varainhankintaa tehdään mm. hankkimalla jäsenkorttiyrityksiä, peliasujen ja seuravaatteiden
mainosmyynnillä ja nappulatapahtumien tuotteistamisella. Seura tukee joukkueiden varainhankintaa
välittämällä joukkueille tietoa mahdollisista talkoista. Joukkueet hoitavat nappulaliigan kanttiini- ja
pelijärjestelytalkoot.
Varainhankinnassa
olennaista
on
hyvä
yhteistyö
paikallisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Seura jatkaa vuonna 2018 hyvää yhteistyötä Intersport Rovaniemen
kanssa ja on lisännyt yhteistyömuodoksi myös K-ryhmän Plussa yhteistyökumppanuuden.

PELAAJAMAKSUTAULUKKO

PELAAJAMAKSUT 2018
B 16 JA 17
C 14 JA 15
D 12 JA 13
E 11 JA 10
F 9, 8 JA 7
HARRASTE 13- V JA VANHEMMAT
HARRASTE ALLE 13 V.

€

IKÄLUOKAT
2002
2004
2006
2008
2011

2001
2003
2005
2007
2010

2009

30
30
28
28
26
27
25

TALOUSARVIO

2018

VARSINAINEN TOIMINTA
KOULUTUSTOIMINTA
TUOTOT
3010 Koulutustuotot

KULUT
3030 Osanottomaksut
3060 Matkakulut
3080 Muut kulut

VALMENNUSTOIMINTA
TUOTOT
3100
3101
3102
3103
3111
3122
3123

Osanottomaksut pelaajilta joukkueelle
Pelaajamaksut joukkueilta (vain pääseura)
Pelipassi- ja vakuutustulot
Varustetuotot
SPL ja Santa Sport
Tuki pääseuralta
Muut tuotot

KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127

Palkat
Luontaisedut
Sotu
Muut lakisääteiset vakuutukset
Eläkemaksut
Luontaisetujen vastatili
Työntekijältä perityt vak.maksut

MUUT KULUT
3120
3125
3126
3130
3135
3140
3155
3175
3176
3177
3180

Pääseuran tuki joukkueille
Maksut SPL (siirto- ja muut luvat)
Matkakorvaukset
(Piiri)leirimenot
Koulutukset
Pelaajamaksut pääseuralle
Muut maksut pääseuralle (jäsenmaksut)
Tilavuokrat
Valmennuskeskuskulut
Varustehankinnat
Muut valmennuksen kulut

0
0
0
0
0
0
0
0
182360
76296
7911
6125
0
0
1000
0
0
-52405,36
-480
-406,75
-933,04
-7844,51
0
0
0
0
-12936
-20040
-500
-750
-63912
-880
-3300
-300
-5782
-4970

KILPAILUTOIMINTA
TUOTOT
3200 Kerätyt osaanotto/turnausmaksut
3205 Kanttiini- ja pääsylipputulot
3210 Muut tuotot

KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
3610 Erotuomareiden palkkiot

MUUT KULUT
3220
3221
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3330
3600
3611

Kilpailujen matkakulut
Kilpailujen majoitus ja ruokailu
Kilpailujen peliasut
Kilpailujen välineet
Kilpailujen osanottomaksut
Kilpailujen palkinnot
Sarjamaksut
Kenttämaksut
Kilpailujen muut kulut
Kanttiiniostot
Erotuomarikerholle/SPL:lle maksut
Erotuomareiden matkakulut

YHTEISTOIMINTA
TUOTOT
4000 Tuotot

KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
4621
4623
4624
4625
4626
4627

Palkat
Sotu
Muut lakisääteiset vakuutukset
Eläkemaksut
Työterveyshuolto
Työntek. perityt vakmaksut
Luontaisedut

POISTOT
3570 Poistot

MUUT KULUT
4801
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4817

Puhelin- ja postikulut
Matkakorvaukset
Muistamiset ja tarjoilut
Rahaliikenteen kulut
Jäsenmaksut
Toimistotarvikkeet
Tiedotus (lehti-ilm. ja netti)
Toimiston vuokra ja sähkö
Markkinointi ja mainonta
Vakuutukset
Toimistokoneet ja huolto
Kirjanpito ja tilintarkastus
Muut kulut

0
0
20390
8270
0
0
0
-3180
0
-44980
-45870
-23481,88
-1000
-21095
-2800
-3100
-5500
-1464,03
-3300
-600
-350
0
0
7616,89
0
0
-43558,96
-306,01
-701,94
-5901,56
-500
0
0
0
-300
0
-1500
-1100
-3460
-3380
-550
-440
-2000
-3780
-3500
-510
-2000
-2400
-6841,25

VARAINHANKINTA VEROVAPAA
TUOTOT
5000
5100
5200
5500
5550
5600
5700

Jäsenmaksut
Arpajaistuotot
Lehtituotot
Talkootuotot
Yhteistyösopimukset
Fanituotteet
Varainhankinnan muut tuotot (tähtikortit, muut)

KULUT
5750
5760
5770
5775
5780

Arpajaisten kulut
Fani- ym. varustehankinnat
Muut kulut
Varaston muutos
Yhteistyösopimuskulut

SIJOITUSTOIMINTA
TUOTOT
6000 Korkotuotot

KULUT
6500 Rahoituskulut

YLEISAVUSTUKSET
TUOTOT
8000 Toiminta-avustus, Rovaniemi
8200 SPL
YHTEENSÄ

Tilikauden tulos/Tilikauden ylijäämä/alijäämä

0
0
22500
6405
0
19096
35150
4000
10230
0
0
0
-432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12300
0
4328

