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Harjoitus/peliolosuhteet  

Toimimme kesäisin pääasiallisesti Haukilahti, Westend, Matinkylä ja Kaitaa alueella, jonka lisäksi GrIFK:n 
kanssa tehtävän yhteistyön osalta käytämme enenevissä määrin, myös Kauniaisten alueen 
jalkapallokenttiä, sekä Opinmäen tekonurmea. 

Talvisin käytämme lisäksi Espoon ja Kauniaisten koulujen saleja, sekä seuraavia halleja: Esport Areena, 
Myntinsyrjän halli, Espoonlahden kuplahalli ja Kauniaisten kuplahalli. 

Suhteessa moniin muihin jalkapalloseuroihin, meillä on jäsenmääräämme nähden erittäin hyvät kenttä- ja 
peliolosuhteen käytössä niin talvisin kuin kesäisin. Huomioiden Espoon kaupungin erilaiset tukimuodot 
paikallisille seuroille on olosuhteiden käyttö siltä osin myös erittäin edullista suhteessa moniin muissa 
kaupungeissa toimiviin jalkapalloseuroihin. 

Kilpailutoiminta 
Meillä on kesäsarjoissa kaikissa ikäluokissa, joko oma tai yhteisjoukkue joko GrIFK:n tai EsPan kanssa. 
Osallistumme lisäksi useisiin talvisarjoihin pääkaupunkiseudulla, joka lisäksi joukkueemme käyvät 
aktiivisesti turnauksissa ympäri Suomea, Ruotsissa, Virossa ja satunnaisesti myös kauempana. 

Jalkapallo leirit, koulut, turnaukset ja muut tilaisuudet 

Järjestämme kesäisin 3 jalkapalloleiriä. Heti koulujen kesälomien alkaessa ja juuri ennen koulujen 
syyslukuvuoden alkua järjestämme seuran omat leirit. Lisäksi järjestämme nyt kolmatta kertaa leirin 
Liverpoolin jalkapalloakatemian kanssa, joka tapahtuu kesäkuun lopulla. 

Syyskaudella järjestämme myös koulujen syysloman aikana leirin. 

Kouluvuoden aikana meillä on Urhea toimintaa niin tiistai aamuisin, kuin Espoon kaupungin kanssa yhdessä 
järjestettynä keskiviikko iltapäivisin. Keskiviikko vuoroon voi maksutta osallistua kaikki yläkoululaiset ja sillä 
halutaan mahdollistaa jalkapallon harrastaminen ja kokeilu kaikille yläkoululaisikäisille. 

Toppelundin koulun kanssa järjestämme myös iltapäiväfutista koululaisille kun koulun kenttä on 
pelikunnossa. 

PandaCup ja HooGee Cup turnaukset ovat myös vakiinnuttaneet paikkansa kotimaassa tunnettuina 
turnauksina. PandaCup on upeasti kasvanut  jo kaksi kertaa vuodessa pidettäväksi tyttöjen jalkapalloon 
keskittyväksi turnaukseksi. HooGee Cup pidetään kerran vuodessa. 

2023 pyrimme koronan jälkeen palauttamaan kolme muutakin tapahtumaa takaisin normaaliin 
toimintaamme: 



- Yhteistyöturnaus Saku Sporting seuran kanssa 
- Pajulahden seuraleirin 
- HooGee tapahtumäpäivän 

Näiden lisäksi järjestämme seuran päättäjäistilaisuuden, sekä erilaisia toimihenkilötilaisuuksia ja 
henkilökunnan tilaisuuksia. 

Valmennus ja koulutus 

Seurassamme on 5 täyspäiväistä valmentajaa, jonka lisäksi on 4 osa-aikaista vastuuvalmentajaa, osa-
aikainen maalivahtivalmentaja, parikymmentä nuorta akatemiavalmentajaa ja toista sataa aktiivista 
vanhempaa eri rooleissa aina joukkueen vastuuvalmennuksesta, joukkueen johtajiin, rahastonhoitajiin, 
huoltajiin ja ottelun kuvaajiin.  

Vapaaehtoisten mukanaolo on seuran toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeää ja järjestämmekin 
joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille 2 koulutustilaisuutta vuodessa. 

Valmentajille pidämme jalkapallovanhemman peruskurssia aina tarvittaessa ja yhteistyössä FC Honka ry:n 
kanssa ja palloliiton kanssa tarjoamme valmentajillemme useita erilaisia kursseja.  

Pelinohjaajille järjestämme vuosittain 1 tai 2 kurssia. 

Toiminnan uudistus ja kehitysprojekti 

Olemme aloittaneet 2022 isomman prosessien standardointi projektin seurassa. Tämä koskee seuran 
kaikkia toimintoja aina hallinnosta valmennukseen. 

Uudistuksen pääasiallinen syy on seuran tasainen kasvu, jonka myötä koko seurayhteisömme kasvaa ja sen 
myötä tarvitsemme tietyt peruskuvaukset kaikista prosesseista, jotta voimme tarjota toimintaa 
tasalaatuisesti ja taata mottomme mukaisen "HooGee:ssa on hyvä olla” ilmapiirin, niin jäsenillemme, kuin 
heidän perheilleen, yhteistyökumppaneillemme ja omalle henkilökunnallemme.  

Uudistuksen isoin muutos on se, että meille tulee täysipäiväinen hallintopäällikkö, joka ottaa vastuulleen 
hallinnolliset, viestinnälliset kuin markkinoinnilliset tehtävät ja vie läpi uusien prosessin kuvaamisen ja 
jalkauttamisen. 

Uudistuksen valmennukselliset vaikutukset, tulevat näkymään standardoiduissa testauksissa, jonka avulla 
pääsemme seuraamaan paremmin pelaajien kehitystä ikäluokasta toiseen, sekä erilaisten muutosten 
vaikutuksen tuloksiin, sekä yleisessä toimintamallissa, joka yhdenmukaistaa ikävaiheiden toimintaa, 
valmentajien toimintaa ja dokumentointia. 

Uudistus kestää vuoden 2023 loppuun asti, jolloin kaikki nyt suunnitellut uudistuksen osat pitäisi olla 
käyttöönotettuina. 


