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monipuolistamaanharjoittelualentopallo-japesäpalloseuroissa,sekäjalkauttamaan
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SEURATOIMINNAN PERIAATTEET,
TAVOITTEET JA SÄÄNNÖT
Seurattoimivatperinteisestiviralliseltamuodoltaanyhdistyspohjaisina.Yhdistyksellä
tarkoitetaanvähintäänkolmenyli15-vuotiaanhenkilönjärjestäytynyttäyhteenliittymää
jonkintarkoituksentoteuttamiseksi.Yhdistysperustetaanrekisteröimälläsejalaatimallasillesäännöt.Rekisteröityminenohjaaseurantoimintaalainopillisestanäkökulmasta.Yhdistyksensäännöistäselviäämm.miksiseonperustettu,kuinkasetoteuttaa
toimintaansa,mitenseonorganisoitujakuinkaerilaisissahallinnollisissatilanteissa
toimitaan.
Seuransääntöjenlisäksiseurassaluodaanomattoiminnallisetperiaatteet.Seuran
toiminnantukijalkoinaovatsenyhteisetarvot,missio,visio,strategiajapelisäännöt.
Vaikkajokuviittaakintaallamoistasananhelinääjavaihtaapuheenaihettaoikeaan
pallonlyömiseen,tuleemuistaa,ettäjokaisellamenestyvälläseurallajayritykselläon
kuitenkinsejokin,mihintoimintaperustuu.Josem.termitovatsekaisin,tässälyhyt
kertaus niistä.
Arvot Seurantoimintaaohjaavatyhteisestisovitutperiaatteet,joilleominaistaonpysyvyys,voimakkuusjariippumattomuusajastajapaikasta.

Missio ilmoittaa seuran toiminnan tarkoituksen ja perustehtävän.
Visio Seurantahdonilmaisu,mielikuvatulevaisuudentuloksestasellaisena
kuin sen halutaan tapahtuvan.

Strategia Seuranselviytymisentaimenestymisentoimintamalli,jokakertoo
suunnitelman toimista vision saavuttamiseksi.

Nämätoiminnantukijalatovatpunainenlanka,jokaauttaamäärittelemääntarkemmin
niitätoimintojajatapoja,joillaseurapäämääriäänlähteetavoittelemaan.Periaatteet
tehdäänjäsenistönjajoukkueidenkäytettäviksi.Neonhyväjulkaistakirjallisena,jolloin niitä on helppo jakaa ja niihin on helppo palata.
Toimintaperiaatteettoimivatmyösapuvälineinä,kunseuroissauutenaaloittavatjoukkueetkaipaavattoimintansakäynnistämiseksijatueksiperiaatteitajatoimintamalleja.
Kirjallisillatoimintaperiaatteillajoukkueidenuudettoimihenkilötjalastenvanhemmat
löytäväthelpomminseurantoimintatavanjatoimintakulttuurin.Toimintaperiaatteita
tuleepäivittääesimerkiksikausittainsitämukaa,kunhaasteetmuuttuvat.Joukkueiden
laatiessaomiatoimintatapojaantuleeniidenpohjautuaseuranyhteisiinperiaatteisiin.
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Kirjallisissa toimintaperiaatteissa voisi käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perustelut siitä, miksi periaatteet on luotu
seuran perusarvot ja tehtävät
toiminnan tavoitteet
seuran hallinnon ja urheilutoiminnan organisointi
talouden organisointi seurassa ja joukkueissa
seuran logon, asujen, varusteiden ym. käyttö
toimihenkilöiden tehtävät
hyvään ilmapiiriin kannustaminen
toiminnalliset linjaukset eri ikäluokilla
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisumenettelyt

Moniseuraonkinlaatinutomanseura-aapisen,jossaem.asiatovatjulkisestinäkyvissäjatiedossa.Toimintaperiaatteidenavullavoidaanseuranarvomaailmaajatoimintamalleja tuoda tutuiksi myös sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.
Yksittäisellejoukkueellevoijoskustullaeteentilanne,jossaolisiedullisempaatoimia
omaanapaatuijottaenseuranperiaatteitajaohjeitavastaan.Lyhyelläaikavälilläse
saattaisihyödyttääyksittäistäjoukkuetta.Tämäkatsontakantakuitenkinosoittautuu
ennemmintaimyöhemminkestämättömäksi,kuntarkastellaanyksittäistäjoukkuetta
osanaseuraajamonenjoukkueenyhteistäkokonaisuutta.Joukkueeisiisoleseura
seurassa.
Esimerkki:Joukkuevoijonkunsenjäsenenhenkilökohtaisenkontaktinkauttasaadahankintoja
halvemmallakuinseuranyhteistyökumppaninkautta.Seuranjayrityksenyhteistyönedellytyksenä
saattaakuitenkinollaseurankaikkienhankintojenkeskittäminenyhteenpaikkaan.Josyksijoukkue
lipsuurintamastaomaanetuunsavedoten,saattaayhteistyöpurkautuasenyrityksenkanssa,johon
ostoksiakeskitetäänjanäinmuutjoukkueetsaattavatkärsiäjajoutuatekemäänhankintansa
entistäkalliimmallahinnalla.Useinseurasaakeskitetyssäsopimuksessaneuvoteltuatuntuvia
alennuksiajataloudellistatukeatoimintansatoteuttamiseen.Tästähyötyvätmyösjoukkueetsekä
suoraan että välillisesti.

Josjokainenjoukkuetoimisivainainoastaanomastanäkökulmasta,taustallaolevan
seuranmerkityskatoaisi.Tällaisiatilanteita(ristiriitoja)kohdatessavoikysyäitseltään,
miksimeidänjoukkueenonhyväkuuluaseuraan.Mitähyötyäjoukkueelleonseurasta?
Miksitarvitsemmeyhteisiäpelisääntöjäjoukkueidenjaseurankesken?Näitäasioita
olisi hyvä pohtia yhdessä silloin tällöin ja ainakin aina kauden alussa.
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JOHDA JOUKKUETTA SEURAN YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTAPERIAATTEIDEN MUKAISESTI. SE LUO PERUSTAN JOUKKUEEN
MENESTYKSEKKÄÄLLE TOIMINNALLE PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ!

SEURAN ORGANISAATIO
Vuosikokousonyhdistyksenylinpäättäväelin.Varsinaiseenkokoukseenvoivatosallistuayhdistykseenkuuluvatjäsenet.Sevalitseehallituksenjavoisuunnatapäätöksillään
seuranyleisiälinjauksia,joillatoimintaaohjataan.Vuosikokouksessakäsitelläänmm.
toimintakertomusjatilinpäätössekävahvistetaantulevankaudentoimintasuunnitelma
jatalousarvio.Varsinainenkokousvoidaankutsuakoollesillesäädetyllätavallauseampiakin kertoja vuodessa.
Laillisesti hallituksella on yhdistyksen hallitsemis- ja valvontatehtävä sekä vastuu
toiminnasta.Hallitusonseurantoimeenpanevajapäättäväelin.Sentoimintaaohjaavatlakijayhdistyksenomatsäännöt.Hallitukselletaisenjäsenellevoidaanantaa
erityisiätehtäviäkutentehtävävalitaseurallepalkattavatyöntekijä.Päätöksethallitus
tekeeyhdessäjakantaaniistämyösyhteisenvastuun.Viimekädessähallituskantaa
vastuunmyösjoukkueidentekemisistä,elleivätneolenimenomaantoimineetvastoin
laadittuja sääntöjä.
Seuraavassaonesimerkkilistahallituksentehtävistä,joistaosaonmainittuyhdistyslaissa ja osa on muodostunut yleiseksi käytännöksi eli hallitus,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistelee kokouksen asiat.
panee yhdistyksen kokouksen päätökset täytäntöön.
huolehtii juoksevista asioista ja suhteista ulkopuolisiin.
huolehtiiyhdistyksentaloudestajaomaisuudesta.Merkittävistätalousasioistapäättää
yleensä kuitenkin yhdistyksen kokous.
palkkaa ja valvoo työntekijöitä.
pitää jäsenrekisteriä.
toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.
toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa.
huolehtii,ettäyhdistyksenkirjanpitoonlainmukainenjavarainhoitoonluotettavallatavalla
järjestetty

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Esimerkki seuraorganisaatiosta

VUOSIKOKOUS
HALLITUS
palkattu henkilökunta

VASTUUHENKILÖT
esim. kisokivastaava

JAOSTOT
esim. lentopallojaosto

JOUKKUEET
esim. B-pojat

(Lähde: Seurajohtajan Päätä Oikein –käsikirja, SLU)

Seuranpuheenjohtajakutsuukoollehallituksenkokouksetjajohtaaniidenläpiviemisen. Puheenjohtaja toimii hallituksen aktivoijana ja aktiivisena veturina.
Seurallavoiollatoimikuntia/valiokuntiaerilaistentehtävienvalmisteluunjatoteuttamiseenesim.markkinointiryhmätaijuniorivaliokunta.Urheiluseuravoiollayhdenlajin
erikoisseurataimonenlajinyleisseura.Tällöinerilajitmuodostavatseuraorganisaation
sisälläalajaostoja,esimerkiksipesäpallojaoston.Jaostovoivieläjakaantuaomiinjoukkueisiinsa.Jaostontehtävänäonedistääomanlajinsatoimintaajaedustaaseuraansa
ulospäin oman lajinsa osalta.
Seuratoiminnanlaajentuessavoiollatarpeenpalkatatyöntekijöitävapaaehtoisvoimien
avuksi.Palkattuahenkilökuntaavoivatollaesimerkiksitoiminnanjohtaja,jokahoitaa
taloushallinnollisettehtävättaivalmennuspäällikkö,jonkavastuualueenaonurheiluun
liittyvät tehtävät. Kirjanpitoa varten seura voi palkata oman kirjanpitäjän tai ostaa
kirjanpidon ulkopuolisena palveluna yritykseltä.
Muitavastuuhenkilöitänimetääntoiminnankannaltatärkeisiintehtäviinesimerkiksi
kioskivastaavataituomarivastaava.Vastuuhenkilöidennimeäminenselkiyttääja
tehostaaasioidenhoitoa.Vastuuhenkilötkeskittyvätomanalueensahoitamiseen,ja
palkatunhenkilökunnanjajoukkueidentoimihenkilöidenresurssitvapautuvatmuihin
tehtäviin.Seurantuleehuolehtiavastuuhenkilöidenjajoukkueidentoimihenkilöiden
osaamisestajärjestämälläsisäistäkoulutustajalähettämälläriittävästiedustajiaeri
tahojen järjestämiin koulutuksiin.
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Jokaisenurheiluseurantoiminnassaolevanolisihyväollaseuranjäsen.Urheiluseuran
jäsenetvalitseehallitus,elleiseuransäännöissätoisinmainita.Seuranjäsenmaksu
päätetäänvuosittainvuosikokouksessa.Seuravoimyöshankkians.kannatusjäseniä,
jotkamaksavatmäärätynkannatusjäsenmaksun.Kannatusjäsenyysvoisiollayksihyvä
varainhankintakeinoseuralle.Samallatokituleemiettiämitäseuravoitarjotajäsenilleen vastineeksi jäsenmaksua vastaan.

Lisätietoa seuran hallinnosta löytyy Seurajohtajan Päätä Oikein
-käsikirjasta www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_tyokalut
Tutustu myös jäsenrekisteri- ym. materiaaleihin osoitteessa
www.seuramappi.fi.

JOUKKUE OSANA SEURAA
Useatseuratovatluoneetjoukkueilleenyhteisettoimintaperiaatteethelpottamaanja
auttamaanjoukkueidentoimintaaerilaisissatilanteissa.Näilläonhaluttuvarmistaa
joukkueidenurheilullinen,kasvatuksellinenjataloudellinentoiminta.Seurankaikkien
joukkueidenkeskenlaaditutyhteisettoimintaperiaatteethelpottavatyhteistyötäeri
joukkueidenvälilläjaseuranulkopuolistentahojenkanssa.Yhteisistäperiaatteista
muodostuu vakiintunut ja tuttu tapa toimia.
Seuranyhteisiätoimintatapojaja–sääntöjätuleekeskusteluttaaesimerkiksiseuran
valmentajienjajoukkueenjohtajienyhteisissätapaamisissajaseurapäivissä.Näillä
yhteisillätoimintatavoillaehkäistäänseuransyntymistäseuransisälle. Joukkueen
pelisääntöjen luomiseen ohjeistusta on seuraavalla sivulla.
Joukkueentoiminnanperiaatteetjasäännötohjaavatsenjäsententoimintaa.Nelaaditaanyhdessäjoukkueentoimihenkilöidenjapelaajienkeskenjaniidentuleepohjautuaseuranyhteisiinperiaatteisiin.Niinpäjoukkueentuleeomiasääntöjälaatiessaan
varmistaa miten seura edellyttää sen toimivan.
Kunjoukkueonlaatinutomatpelisääntönsä,niitätuleesoveltaakäytäntöönjaniistäonpidettäväkiinni.Pelisääntöjennoudattamisessajoukkueentoimihenkilöiden
esimerkkiontärkeä.Heidäntuleevalvoanoudattamistajasitoutuaniihinitse.Omalla
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

11

esimerkillävalmentajatjajoukkueenjohtajakannustavatmuitajoukkueenjäseniä
sääntöjen mukaiseen toimintaan.

TOIMIVA JOUKKUE SEURASSA
Jottajoukkuevoiosallistuasarja-jakilpailutoimintaanseurannimissä,tuleesentäyttää seuraavat hyvin toimivan joukkueen edellytykset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkueella on sovittu päämäärä ja tavoitteet.
Joukkue luo omat pelisääntönsä.
Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti.
Joukkueella on vähintään yksi koulutettu valmentaja.
Joukkueen vanhemmille järjestetään yhteisiä tapaamisia.
Joukkue harjoittelee monipuolisesti ikätasonsa mukaisia asioita.
Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan.
Joukkueessa korostetaan onnistumista ja myönteistä ajattelua.
Kaikilla on selkeä käsitys omasta roolistaan ja tehtävästään joukkueen toiminnassa.
Joukkue huolehtii oman taloutensa.

LAADI JOUKKUEESI KANSSAYHDESSÄ SOVITUTTOIMINTATAVAT.
NE ANTAVAT POHJAN KOKO TOIMINNALLE JA KOHOTTAVAT SAMALLA JOUKKUEHENKEÄ.

PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT
Seuranjunioreitakoskevienpelisääntöjentarkoituksenaonsynnyttääasiallistakeskustelualastenurheilunarvomaailmastajasiihenliittyvistätoimintaperiaatteista.Yhdessä
asioistakeskustelemallajasopimallaontavoitteenalöytääyhteinentoimintalinja,
johonsekälapset,lastenvanhemmat,valmentajatjamuutjoukkueentaustahenkilöt
voivatsitoutua.Pelisäännöistäsopiminenselkeyttääjajämäköittääharrastusryhmien
toimintaa ja ehkäisee konfliktitilanteita.
Pelisääntökulttuurintavoitteenaonoppiakeskustelemaanrakentavastijakuuntelemaanniinjoukkueissatoimivialapsiakuinaikuisiakin.Pelisääntökeskustelutkäydään
sekä lasten että vanhempien kanssa.
12

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

Ensimmäisessä vaiheessa pelisääntökeskustelut käydään valmentajan ja lasten/
nuortenvälillä.Keskustelunpohjaltaryhmäkirjaaitselleenpelisäännöt,joistajokainen
lapsi/nuorivoikirjoittaaitselleenPelisääntö-huoneentaulun.(Materiaali:Lasten/NuortenPelisäännöt)Jokainenpelaajajataustatiiminjäsenallekirjoittaayhdessälaaditut
pelisäännöt.Säännöistäjokainenjoukkueenpelaajajatoimihenkilösaakopion.Lisäksi
kopiotoimitetaanNuorenSuomennettisivulle.OperaatioPelisäännötonlevinnyt
laajastierilajeihin,jasetarjoaatervettäideologistapohjaalastenurheilunkehittämiseksi.
Toisessavaiheessavalmentajakeskusteleelastenvanhempienkanssa.Keskustelun
pohjanakäytetäänlastenjavalmentajankeskensovittujapelisääntöjä.Aikuistentehtäväonvarmistaa,ettälastensopimatpelisäännöttoteutuvat.Myösnämäpelisäännöt
ovatjulkisia.Pelisäännöttuleeollalaadittujaennensarjatoimintaanilmoittautumista.
(Materiaali: Vanhempien sopimuslomake)

Kaavio iän vaikutuksesta pelisääntöjen laadinnassa

VANHEMPIEN/VALMENTAJAN VAIKUTUS PELISÄÄNTÖHIN

5v.

18v.

PELAAJAN VAIKUTUS PELISÄÄNTÖHIN

Kaavio kuvaa iän vaikutusta pelisääntöjen laadinnassa. Mitä vanhempia junioripelaajat
ovat, sitä enemmän he määräävät sisältöä ja itsenäisemmin he jo vaativat yhteisten
pelisääntöjen laatimista.
Esimerkki 1:
Lapset sopivat – Joukkueemme pelaa niin kuin harjoittelee (ne jotka käy treeneissä, saa myös
peliaikaa)
Aikuisetsopivat–Kannustammelapsiatunnolliseenharjoitteluun.Peliaikaansaitaanahkeralla
harjoittelulla, ja myös me vanhemmat hyväksymme sen.
Esimerkki 2:
Lapset sopivat – Meillä kaikki pelaa yhtä paljon, hymyssä suin!
Aikuisetsopivat–Lapsiapeluutetaantasapuolisesti,huomioimattataitotasollisiaeroja,jame
vanhemmathyväksymmesen.Turnauksenjälkeenkysymmemieluummin”Olikokiva?”,kuin
”Voititteko?”.

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Esimerkki 3:
Lapset sopivat – Joukkueessamme ei kiusata ketään!
Aikuisetsopivat–Olemmekiinnostuneitalapsemmejoukkueenilmapiiristä;kyselemme,kuuntelemmejailmoitammevalmentajalletaivanhemmille,joshuomaammekiusaamista.Kiusaamiseen
puututaan heti ja asiat käsitellään loppuun asti.

LopuksisekäjoukkueenlastenettävalmentajanjavanhempienkeskensovitutpelisäännötpalautetaanNuorenSuomennettilomakkeella:http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot.Yli16-vuotiaatpalauttavatryhmänjavalmentajanvälisetPelisäännötsamallalomakkeella.Seuravoipäättäälähettääköjokainenjoukkuepelisääntönsä
itse,vaitoimitetaankopelisäännötjuniorivastaavalle,jokakirjaanekootustiNuoren
Suomen tietokantaan.

Lisätietoa pelisääntöjen laadinnasta www.nuorisuomi.fi/pelisaannot
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Joukkueenjohtaja
on joukkueen
johtaja

2
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JOUKKUEENJOHTAJAN ROOLI
Joukkueenjohtajallaonkeskeinentehtäväjoukkueentoiminnankoordinaattorina.
Hänentuleeollaselvilläjoukkuettakoskevistaasioista,jottahänpystyyauttamaan
joukkuettatoimintaedellytystenjaolosuhteidenjärjestelyissä.Joukkueenjohtajantehtävässäkorostuukiinteäyhteistyöjoukkueenvalmentajien,muuntaustatiiminjäsenten
sekäseurajohdonkanssa.Hänenonoltavaaktiivinenjaaloitteellinenyhteistyössä.
Joukkueenjohtajaonluottamushenkilöniinpelaajien,valmentajien,taustatiimin,vanhempien,seurankuinyhteistyökumppanienkinsuuntaan.Joukkueenjohtajavalvoojoukkueensaetuja.Joukkueenjohtajanaonnistuminenedellyttää,ettähäneenluotetaan.
Joukkueenjohtajaonvalmentajienohellajoukkueentärkeinyhteydenpitäjä,sillähän
toimiilinkkinäseuranjajoukkueenvälillätaiyhteistyökumppanienjajoukkueenvälillä.
Joukkueenjohtajahuolehtiijoukkueenihmissuhteistajailmapiiristä.Hänenonpuututtavahavaittuihinongelmiinvälittömästi,janiihinonetsittäväaktiivisestiratkaisua
jokainenosapuolihuomioiden.Ongelmatilannevoiollajoskusarka.Joukkueenpiirissä
onerilaisiajaeritavoinajatteleviahenkilöitä,mikäjoukkueenjohtajanonhuomioitava
heitä lähestyessään.
Hankalintilannejoukkueenjohtajantoimissasaattaaollaristiriitatilanteenkäsitteleminenjaratkaiseminenluontevastijatehokkaasti.Ongelmiaeisaamissääntapauksessa
ohittaakäsittelemättä.Hankalissatapauksissajoukkueenjohtajaneikannatayrittää
ratkoaongelmiayksin,vaanjoukkueenmuuntaustatiiminkanssakeskustellentaipyytääavuksisopivahenkilöseuranpuolelta.Kokemuksiavaihtamallasaahyviävinkkejä,
joita voi myöhemmin soveltaa.

Ongelmanratkaisumallikiusaamisenehkäisemiseenlöytyymm.osoitteesta www.mll.fi/kasvattajille/kiusaaminen/

JOUKKUEENJOHTAJA ON KOKO JOUKKUEEN ESIKUVA NIIN JOUKKUEEN JÄSENILLE KUIN ULOSPÄIN. TOIMINNASTASI KUVASTUU
KOKO JOUKKUEEN TOIMINNAN TASO.
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JOUKKUEENJOHTAJA MONESTA NÄKÖKULMASTA
Joukkueenjohtaja ja seura
Joukkueenjohtajaonseurassajoukkueentärkeinlinkkiseuranjajoukkueenvälillä
hallinnollistenjataloudellistenasioidenhoidossa.Yhteydenpitotapahtuusuorilla
kontakteillaseuranhallinnostajataloudestavastaavienhenkilöidenkanssa.Vuorovaikutustasyntyymyösseuranhallituksenjaesimerkiksijoukkueenjohtajienkeskinäisissä
palavereissa.
Joukkueenjohtajantuleeaktiivisestiosallistuaseuranjärjestämiinpalavereihin,kokouksiinjakoulutustilaisuuksiin,jottahänvarmistaatiedonkulunjoukkueenjaseuran
välillä.
Joukkueenjohtaja edustaa joukkuetta ja varmistaa, että joukkue saa hyödykseen
seurantarjoamatpalvelutjaedut.Useinseuratuottaapalveluita,joitajoukkueenolisi
yksinitsevaikeahankkiataituottaa.Joukkueenjohtajahuolehtiisiitä,ettäjoukkue
hoitaa seuraa kohtaan omat velvoitteensa.
Joukkueenjohtajaontoisaaltaseurankinedustajajoukkueeseenpäin.Joukkueenjohtajantuleehuolehtia,ettäjoukkuenoudattaatoiminnassaanseuranperiaatteitajayhteisestisovittujaasioitajalinjoja.Esimerkiksiseuranasujenväritjalogottuleeollajoka
joukkueellayhtenäiset.Seuranjajoukkueidenyhdenmukainentoimintaonkaikkienetu.
Seurantoiminnankehittäminenedellyttäärakentavaakeskusteluajajoukkueenjohtaja
on keskeisessä roolissa kuljettaessaan viestiä seuran ja joukkueen välillä.
Joukkueenjohtajankonkreettisentoiminnankauttaseurantoiminnanperiaatteet
siirtyvätjoukkueenkinjokapäiväiseennäkyvääntoimintaan.Kaikellaseuranyhteisellä
materiaalillaontarkoitussuunnataseuranjoukkueidentoimintaayhtenäiseenlinjaan.
Joukkueenjohtajanonvarmistettava,ettähänsaaseuraltatarvittavanmateriaalinja
tiedon, jota oma ja joukkueen toiminta edellyttää.
Joukkueenjohtaja ja valmennus
Joukkueenjohtajaonvalmentajannäkökulmastatärkeäkumppanijärjestettäessäjoukkueentoiminnanresurssejajaolosuhteita.Joukkueenjohtajanjavalmentajanyhteistyö
alkaaennenkaudenalkuajoukkueentoimintasuunnitelmanlaadinnalla.Myössuunnitelmaatoteuttaessakaudenaikanahetekevättiivistäyhteistyötäomientehtäviensä
ohessa.
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Valmentajalleontärkeää,ettäjoukkueenjohtajatakaatyörauhanjaolosuhteetjoukkueentoiminnalle.Itsevalmentaminenjasiihenliittyväsuunnittelujäävalmentajien
tehtäväksi.Joskuskuuleevalitettaviakertomuksiasiitä,kunvalmentajayksinhoitaa
joukkueessavalmentamisenlisäksisekätaloudenettähallinnontehtäviä.Jasitten
ihmetelläänmiksihäneienääjaksanuttoimiatoistakautta.Joukkueenjohtajanonkin
oltava jämäkkä ja taattava valmentajalle työrauha keskittyä olennaiseen.
Joukkueenjohtaja ja vanhemmat
Vanhemmatovatehdottomastijoukkueenmerkittävinvoimavaratoiminnantukijoina
jakustantajina.Heidänpanoksensaonvälttämätönjoukkueentoimimiselle.Vanhemmilleonhyväkertoamahdollisimmanpian,ettälapsenharrastaessamyösvanhemmat
”harrastavat”.Harrastuskattaaisonosankokoperheenelämää.Lastenvanhemmat
toivovatlapsensapääsevänharrastamaanhyväänseuraanjahyväänjoukkueeseen.
Vanhemmat asettavat seuraa ja joukkuetta kohtaan odotuksia ja vaatimuksia.
Ontärkeää,ettävanhempienkanssakeskustellaanheidänhaluamistaanjoukkueeseen
liittyvistäasioista.Ilmantätäkeskusteluasaattavatjoskustunteetpurkautuajoukkueentoiminnallekielteisellätavalla.Joukkueenjohtajanonaktiivisestiluotavakontaktejavanhempiinniinkentänjasalinreunoillakuinjärjestämällävanhempainpalavereja.
Valmentajantoimintatuleetutuksikentälläjajoukkueenjohtajantoimintatiedotuksen
kautta,talkoissajavanhempainpalavereissa.Joukkueenjohtajaorganisoivanhempien
ryhmänjoukkueentoimintaan.Vanhempientoiminnallistaapuatarvitaanniinottelutapahtumissa, turnauksissa kuin talkoissakin.
Joukkueenjohtajaonuseinyksivanhemmista.Hänjoutuuasemaan,jossayhdistyvät
joukkueenjohtajanjavanhemmanroolit.Joukkueenjohtajaedustaajoukkuettajavanhempiaseuransuuntaanjataasseuraavanhempiensuuntaantapahtuvassavuorovaikutuksessa.Seuranohjatessataivaikuttaessajoukkueentoimintaanjoukkueenjohtaja
toimiivuorovaikutuksellisenaviestintuojanavanhemmille.Joukkueenjohtajamyös
edustaa joukkueen vanhempia seuran yhteispalavereissa.
Joukkueenjohtaja ja sidosryhmät
Joukkueontoimintansajajäsentensäkauttayhteydessälukuisiineritahoihinmonilla
eritavoilla.Nämätahotmuodostavatperinteisestikatsoensidosryhmienverkoston.
Joukkueellaonuseitasidosryhmiä,joillaonsekäodotuksiaettävelvollisuuksiasitä
kohtaan.Joukkueensidosryhmiäovatmm.yhteistyökumppanit,sponsorit,pankki,
18
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verottaja,tavarantoimittaja,tiedotusvälineet,kunta,koulut,katsojat,lajiliittojaalue,
muutseurat,tuomaritjne.Seurankoostariippuennäitätoimintojakannattaakeskittää
– yhtenäinen toimintalinja ja helpottaa joukkueenjohtajan työtä.
Vaikkajoukkueetovatkinvastakkainkilpailumielessä,tuleeomissatoimintatavoissa
muistaa,mitenpaljonystävällinen,iloinenjareilutoimintaantaahyviäkokemuksia
jamuistoja,jopaelinikäisiäystäviä.Toisiajoukkueitatuleekinainakohdellahyvinja
kunnioittavasti.Silloinjättäähyvänmuistonjoukkueesta,seurastajakotikunnasta.
Juniorijoukkueidenlapsetjanuoretkäyvätpäivittäinkoulua.Joukkueentulisipystyä
tukemaanpelaajiaankoulunkäynnissäsekäosoittaamielenkiintoajavälittämistä
koulumenestystäkohtaan.Asiaonotettavaesillejasiitäonkeskusteltavaesimerkiksi
pelaajanjavalmentajankesken.Taustatiimivoisipohtiamitenkoulunkäyntiävoisi
joukkueentoimintukea.Joukkueenjohtajavoiollayhteydessäkoulunkanssamyös
saliasioissa tai jopa anoessaan vapaata pelaajille pelimatkan vuoksi.
Yhteistyökumppaneitaonsyytämuistaamuutenkinkuinlaskunmuodossa.Kauden
päätteeksionkivatoimittaajonkinlainenmuisto,valokuva-albumitaikortti,jossakertoojoukkueentapahtumistajamenestyksestä.Samaavoitokitehdäpitkinkauttakin.

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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JOUKKUEENJOHTAJAN OMINAISUUKSIA
Hyvänjoukkueenjohtajanlistavoisiollaloputon.Joukkueenjohtajanonkonkreettisesti
osattavahoitaakäytännönasioitajaomatalisäksiihmissuhdetaidot.Joukkueenjohtajanonkyettäväkuuntelemaanmuidenmielipiteitäjaolemaandiplomaattinensovittelija.Joukkueenjohtajanonosattavaottaahuomioontoisetihmisetjaheidänerilaisuutensa. Hänen puoleensa pitää pystyä kääntymään ongelmien syntyessä.
Joukkueenjohtajanontehtävässäänselviytyäkseenpystyttäväavoimestikeskustelemaanhyvinerilaisistaasioistajaerilaistenihmistenkanssa.Joskuskeskustelutvoivat
ollahankaliakin.Jämäkkyysjajohdonmukaisuusauttavattoteuttamaansovittualinjaa.
Joukkueenjohtajanonhahmotettavakokonaisuuksiajaennakoitava,mitenkohdattavat
asiat vaikuttavat joukkueeseen, siihen kuuluviin henkilöihin ja koko seuraan.
Hyvän joukkueenjohtajan ominaisuuksien lista voisi olla vaikka seuraava:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisointikykyinen
tavoitettavissa
tietoa jakava
kokonaisuuksien hahmottaja
olennaisen näkijä
kyvykäs toteuttamaan suunnitelmia
ymmärtää erilaisia ihmisiä
verkostoituva
osaa delegoida
johdonmukainen ja jämäkkä
pitkäjänteinen ja sitkeä
stressinsietokykyinen

JOUKKUEENJOHTAJAN VALINTA
Kunkysytään,miksioletjoukkueenjohtajana,yleisinvastauslienee”kuneiollutketään
muutakaan”.Joukkueenjohtajanvalintavoitapahtuaseurassamonellatavalla.Useimmitenjoukkueenjohtaja,huoltajajarahastonhoitajavalitaanjoukkueenvanhempainkokouksessa.Joskustokivalmentajaehdottaahaluamaansahenkilöäjoukkueenjohtajaksi.Tehtäväänvalitaansopivistahalukkaistajatarjollaolevistahenkilöistäparhaiten
soveltuvin.Tärkeääon,ettävalinnassakuunnellaanvanhempiajaettäjoukkueenjohtajanauttiivanhempien,valmentajien,muidentoimihenkiöidensekäseurajohdon
luottamusta.Joukkueenmuidentaustatiiminjäsentenvalinnassakäytetäänsamoja
periaatteita kuin joukkueenjohtajan valinnassa.
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JOUKKUEENJOHTAJAN AJANKÄYTTÖ
Useintehtävätsaattavatkuormittuasamojenhartioidenpäälle.Samathenkilötsaavat
tehdämontaaeritehtäväätaihoitaauseitaeriasioitasamaanaikaan.Tämäonmyös
vaaranajoukkueenjohtajalle,elleihallitseomaaajankäyttöään.Olkoonjoukkueenjohtajan ajankäytön hallinnan ohjenuorana seuraava:

TEHTÄVÄN LAATU
JA TOIMENPIDE:

KIIREINEN

EI KIIREINEN

TÄRKEÄ

TEE HETI

SUUNNITTELE

EI TÄRKEÄ

DELEGOI

JÄTÄ TEKEMÄTTÄ

Siis, jos…
•
•
•
•

asia ei ole tärkeä eikä kiireinen JÄTÄ SE TEKEMÄTTÄ!
asia on kiireinen, muttei kovin tärkeä DELEGOI SE JOLLEKIN MUULLE
asia on tärkeä, mutta sillä ei ole vielä kiire SUUNNITTELE SE HYVIN
asia on tärkeä ja kiireinen TEE SE HETI!

Tehtävien oikeaa jakamista ei koskaan korosteta liikaa.

JOUKKUEENJOHTAJANA OLENNAISTA EI OLE SE MITÄ ITSE TEET,
VAAN SE, MITÄ SAAT MUUT TEKEMÄÄN.

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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JOUKKUEENJOHTAJAN SALKKU
Joukkueenjohtajanmukanatulisikentälläjasalissakulkeatietosalkku.Ehdotusjoukkueenjohtajan salkun sisällöksi voisi olla seuraava:
Pelaajatiedot
•
•

luettelopelaajista(nimet,osoitteet,puhelinnumerot,syntymäaika,vanhempientiedot)
tieto mahdollisista erityissairauksista ja allergioista

Harjoittelu ja pelit
•
•
•
•
•
•
•

vuosisuunnitelma ja harjoitusjakson suunnitelma
joukkueen pelikalenteri
luettelo seuralle myönnetyistä harjoitusajoista (kesä / talvi)
seuran koko kauden pelilista
kotiottelulista
otteluiden kokoonpanoluettelopohja kirjuria varten (LIITE 1)
vierasjoukkueen pelikutsut

Vakuutusasiat
•
•
•

kopiot maksetuista lisensseistä
pelaajavakuutuksiin liittyvät asiapaperit
seuran turvallisuussuunnitelma

Tiedotus
•
•
•
•
•

seuran tunnuksella varustettuja kirjekuoria ja paperia
oman alueen vuosikalenteri (seura- ja tuomaritiedot)
tulospalveluohjeet
tiedotusvälineiden puhelinnumerolista
ottelu- tai turnauskutsut (LIITE 2)

Säännöt ja määräykset
•
•
•
•

pesäpallon pelisäännöt / lentopallon pelisäännöt
kilpailumääräykset
seuran oma aapinen
joukkueen laatimat yhteiset pelisäännöt

Hallintoon liittyvät ym. paperit
•
•
•
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jaoston, valmentajien tms. kokousten ja palaverien kutsut, pöytäkirjat ja muistiot
liiton ja alueen koulutusmateriaalia
majoitus- ja ruokapaikkojen esitemateriaalia

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

Joukkue on
aina tiimi

3
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TIIMIN MERKITYS
Pesäpallojalentopalloovatjoukkuepelejä,jossalopputuloksenratkaiseeuseanhenkilöntiivisyhteistyö.Näinonsyytäajatellapelaajienohellamyösjoukkueentaustavoimista.Toimivaryhmäpystyyottamaanjokaisenjäsenensähuomioonjasaamaanhänen
parhaanosaamisenesiinjoukkueenhyväksi.Seurassajokaisellajoukkueellatuleeolla
nimettynä joukkueen taustatiimiin vähintään seuraavat toimihenkilöt:

Valmentaja(t)
Joukkueenjohtaja
Huoltaja
Rahastonhoitaja

hallitus nimeää
vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy
vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy
vanhempainkokous valitsee ja hallitus hyväksyy

Usein seuran nuorisovastaava keskustelee yhdessä joukkueen kanssa ja esittää
vastuuvalmentajan/-valmentajatkaudeksikerrallaan.Seuranhallitushyväksyyjavahvistaa virallisesti nimetyt valmentajat.
Joukkueenjohtajan,huoltajanjarahastonhoitajanvalitsevatlastenvanhemmatvanhempainkokouksessa.Toimihenkilötelitaustatiimivalitaanainakaudeksikerrallaan.
Taustatiiminjäsentenhenkilö-jayhteystiedottoimitetaanseuranhallitukselle.Tiimi
hyväksytetään seuran hallituksessa.
Taustatiimitekeeseurankanssavuosittaisensopimuksen.Seuransisäinenpostitulee
aina taustatiimille.Taustatiimin jäsenten tulee olla seuran jäseniä ja siten he ovat
velvollisiamaksamaanseuranjäsenmaksun.Heovatmyösvelvollisiahoitamaanheille
tarkoitetuttehtävätseurantoimintatapojenjasopimustenmukaisesti.Heidäntulee
noudattaaSuomenlakeja,lajiliitonjaseuransääntöjäsekäjoukkueenitselaatimia
pelisääntöjä.Seuraantaanimetyilletaustatiiminjäsenilleseurankotiotteluihinoikeuttavan vapaakortin.
Taustatiimintoiminnankannaltaerityisentärkeääontoimivayhteistyö.Yhteistyöllä
sekätoimenkuvienjavastuualueidensuunnitelmallisellajakamisellajoukkuesaavuttaa
mahdollisimmantehokkaantavantoimia.Taustatiimissähenkilötsopivatkeskenään
joukkueensisäisestätyönjaosta,muttaseuraavatehtäväkenttienkuvausolkoonpohjana:
24
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HUOLTAJA

RAHASTONHOITAJA

VALMENTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA

Joukkueentaustatiiminjokapäiväisenyhteistyönperustanaovatsäännöllisetpidetyt
palaverit. Niissä suunnitellaan toimintaa, asetetaan tavoitteita, seurataan niiden
toteutumista, jaetaan tehtäviä, käydään läpi ajankohtaisia asioita ja otetaan esille
aiheita,joistahalutaanyhdessäkeskustella.Tehokkaastitoimivassatiimissäjokaisella
jäsenelläonomatehtävänsä(pizzapala).Siltitehtäviävoidaanjakaataiottaatehtäväkentän rajan ylikin. Tehokkaan tiimin jäsenet ovat keskenään yhteistyökykyisiä.
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JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT
Seuranjoukkueenjoukkueenjohtajantehtäviinkuuluvatmm.seuraavattehtävät:
Johtaminen:
•
•
•
•
•
•

vastaajoukkueentoimintasuunnitelman,urheilullistenjakasvatuksellistentavoitteiden
toteutumisesta yhdessä valmennustiimin kanssa
toimii joukkueen edustajana ja edunvalvojana
vastaajavalvoo,ettäjoukkueentoimintaonkaikiltaosinseuranlaatimientoimintaperiaatteiden mukaista
toimii yhdyshenkilönä pelaajien, valmentajien, vanhempien ja seurajohdon välillä
vastaa joukkueen tiedottamisesta ja tiedotteiden jakamisesta riittävän usein
huolehtiisitä,ettäjoukkueenpelaajatkäyttävätasianmukaisiajasääntöjenedellyttämiä
varusteita

Ottelutapahtumat:
•
•

järjestääottelu-,turnaus-jaleirimatkoillatarvittavatkuljetukset,ruokailutjamajoitukset
vastaakotiotteluidenjaomienturnaustenjärjestelyistä:kenttävaraus,tuomarit,toimitsijat,
tiedottamisen vierasjoukkueelle ym.

Talous:
•

•
•

laatiiyhdessämuuntaustatiiminkanssajoukkueentalousarvionpyydettyynajankohtaanmennessäennenvuosikokoustajavastaaem.talousarviontoteutumisestakaudenaikanayhdessä
joukkueen rahastonhoitajan kanssa
vastaajoukkueenomatoimisensekäseuranyhteisenvarainhankinnansuunnittelustaja
toteutuksesta joukkueessaan
hyväksyy joukkueen maksut, ellei joukkueella ole nimettyä rahastonhoitajaa

Hallinto:
•
•
•
•
•
•
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hoitaamahdollisetseurojenvälisetpelaajasiirtopaperitkuntoonyhdessäseuranpuheenjohtajan kanssa
huolehtii joukkueen lisenssiasioista seuran antamien ohjeiden mukaisesti
raportoi mahdollisista epäurheilijamaisuuksista seurajohdolle
laatiikaudenalussajoukkueentoimintasuunnitelmanjakaudenpäätteeksijoukkueentoimintakertomuksen
huolehtii joukkueen osallistumisesta seuran yhteisiin talkoisiin
osallistuumahdollisuuksienmukaanitsensäjaseurantoiminnankehittämiseksiseuran
sisäisiin ja muihin koulutuksiin
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JOUKKUEENJOHTAJAN VUOSIKALENTERI
Joukkueenjohtajavastaayhdessämuuntaustatiiminkanssajoukkueenvuosittaisen
toiminnansuunnittelusta.Valmentajavastaajoukkueentoimintasuunnitelmansisällön
yksityiskohdistasekäharjoittelustajapelaamisesta.Toimintasuunnitelmatoimiisamallamyöstalousarvionrakentamisenpohjana.Nämäkaksiasiaakulkevatkäsikädessä.
Toimintasuunnitelmantuleesisältäämm.harjoitukset,ottelut,turnaukset,leirit,testit,
virkistystoiminnanjamuutmahdollisetasiat.Toimintasuunnitelmassaonhyväilmaista
joukkueenkilpailullisetjaopetuksellisettavoitteetsekäkoulutustilaisuudet,joihin
osallistutaan. Malli toimintasuunnitelman sisällöstä on liitteenä (LIITE 3).
Kaudenaikanatäytyysuunnitelmantoteutumistavalvoajasiihentarvittaessatehdä
muutoksia.Muuttuviintilanteisiinpitääpystyäreagoimaannopeasti.Kaudenjälkeen
toiminnasta laaditaan toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tietytasiattoistuvatvuosittainsamaanaikaan.Joukkueenjohtajankäytännönasioiden
hoitaminenjaniidenmuistaminenonhelpompaa,joshänlaatiitoimintasuunnitelman
pohjaltaitselleenjajoukkueelleenvuosikalenterin.Kalenteristakäyvätilmikauden
aikanahoidettavattehtävät.Kalenterinvoitehdäuseallaeritavallajajokaisellaihmisellä on omat pienet tapansa täyttäessään omaa kalenteriaan.
Yksi mahdollisuus onjaotellakausiennenkilpailukautta, kilpailukaudenaikanaja
kilpailukaudenjälkeenhoidettaviinasioihin.Tämänjälkeenjokaisenkolmanneksenvoi
vieläpilkkoakuukausiin,jolloinpääseekäsiksijomelkoyksityiskohtaisiintehtäviin.
Malliksiliitteenäovatpesäpallonjoukkueenjohtajanvuosikalenteri(LIITE4)jalentopallon joukkueenjohtajan vuosikalenteri (LIITE 5).

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSITEHTY. MUISTIINPANOSI HELPOTTAVATMYÖSTOIMINTAKERTOMUKSENLAATIMISTAKAUDEN
PÄÄTTEEKSI SEKÄ SEURAAVAN KAUDEN SUUNNITTELUA.
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RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVÄT
Jos seurassa kukin joukkue on ns. tulosvastuullinen itsenäinen yksikkönsä, tulee
joukkueellaollaomatilinsäjasillenimettyomarahastonhoitajansa,jollaonko.tiliin
tilinkäyttöoikeus.Jokainentällainenjoukkueentilionainapääseurantili.Tilintulee
ollaseuranmäärittelemässäpankissajatilinavaamisestatailopettamisestatehdään
aina päätös seuran johtokunnassa.
Jokaisestajoukkueestarahastonhoitajaksinimettyhenkilöhoitaatilikaudenajan
joukkueenrahaliikenteen.Tämänrahastonhoitajanhenkilö-jayhteystiedottoimitetaan
johtokunnalle.
Rahastonhoitajatekeehyvinläheistäyhteistyötäjoukkueenjohtajankanssa.Mikäli
joukkueellaeioleomaarahastonhoitajaa,nämätehtävätkuuluvatyleensäjoukkueenjohtajalle.
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tilinkäyttöoikeus seuran joukkueen pankkitilille, johon on mahdollisuus			
saada nettipankkiyhteys ja pankkikortti
hyväksyy laskut tai hoitaa joukkueenjohtajan hyväksymät laskut
hoitaa joukkueen maksuliikenne käteisellä, pankkikortilla tai nettipankin kautta
pitää omat ja joukkueen rahat eri kukkarossa
laskuttaa sovitut pelaajamaksut, mainos- tai yhteistyösopimuslaskut ym. sekä valvoa,		
että maksut tulevat tilille
huolehtii,ettälisenssimaksutonsuoritettumääräaikaanmennessä,jottajokainenpelaajaon
pelioikeudellinen ja vakuutettu
toimittaa maksetuista lisensseistä kopion joukkueenjohtajalle
tarkastaakuukausittainpankintiliotejaliittääsiihenkuititjaselvityksetmaksuista,myös
mahdollinen käteiskassa tulee laskea kuukausittain kuittien ja rahan täsmäämiseksi
vastaa tositteiden oikeellisuudesta ja siitä, että toimittaa kirjanpitomateriaalin seuran		
rahastonhoitajalle/kirjanpitäjällekuukausittaintaiannettuunmääräaikaanmennessä

Näinvaativatlaitjaasetuksetkuinseuransäännötkin.Tarkastihoidettukirjanpitoon
selkeääluettavaaniinitsellekuintilintarkastajilletaiverottajalle.Tämäpoistaaväärien tulkintojen mahdollisuuden ja säästää aikaa ja vaivaa kaikilta.
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JOUKKUEEN HUOLTAJAN TEHTÄVÄT
Seuranjoukkueidenhuoltajat(1-2/joukkue)valitaanyleensälastenvanhemmista
joukkueenvanhempainillassa.Huoltajientehtäviinkuuluvatmm.seuraavattehtävät:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

vastaaomaltaosaltaanjoukkueenurheilullistenjakasvatuksellistentavoitteidennoudattamisesta ja toteutumisesta
läsnäolovelvollisuus otteluissa ja harjoituksissa mahdollisuuksien mukaan
vastaa joukkueiden varusteiden kunnosta, täydennyksistä ja kierrättämisestä
- esim. pesäpallo: mailat, pallot, numerolaput, huoltolaukku ym.
- esim. lentopallo: pallot, juomat, ensiaputarvikkeet ym.
huolehtii yhdessä muun taustatiimin kanssa joukkueiden välineistöstä
huolehtiijoukkueenensiapulaukunvalmiudestajasaatavillaolostajasamallamahdollisesta
ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
ohjeistaajoukkueenpelaajianestehuollostaharjoituksissajaotteluissa(ohje:jokaisella
pelaajalla juomapullo, oikeanlaista juotavaa ja riittävästi)
huolehtii joukkueen jäsenille oikean urheilijan ravintotietouden levittämisestä
edellyttää pelaajilta asianmukaisuutta huolellisuutta ja siisteyttä
osallistuumahdollisuuksienmukaanitsensäjaseurantoiminnankehittämiseksiseuran
sisäisiin ja muihin koulutuksiin

Huoltajientuleeollaselvilläjoukkueenbudjetista,jottavoivatsuunnitellavarustehankinnatjahuollon.Varustehankinnoissasovitaanasioistayhdessävalmentajienja
joukkueenjohtajan kanssa.
Huoltajantehtävävarsinkinjuniorijoukkueissaonuseinhyvinkasvatuksellinenja
opetuksellinen.Hänentuleeohjatapelaajiahuolehtimaanvarusteistajatoimintaympäristöstä. Nuoria pelaajia tulee opastaa myös henkilökohtaisessa hygieniassa ja
terveyskasvatuksellisissa asioissa.
Huoltajallaonuseinmahdollisuusauttajanajakaverinapäästälähemmäspelaajan
sielunelämääkuinmonellamuulla.Tällöinhuoltajanmerkitysjoukkueenilmapiirin
rakentajana näkyy selvästi.

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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VANHEMMAT JOUKKUEEN TOIMINNAN TUKENA
Lastenpalloiluharrastuksenjatkuenvuosiasiitätuleeerittäinolennainenosaperheen
ajastajakeskustelunaiheista.Vanhempienpanosonvälttämätönjoukkueentoiminnallejakokoseurallejasamallakokonaisuudessaanlajillekin.Lastenvanhemmatovat
seuranjajoukkueentärkeinvoimavara.Siksivanhemmatonpyrittäväsitouttamaan
joukkueentoimintaanhetitoiminnanalussaesimerkiksivanhempainpalaverissa.
Joukkueenjohtajanyksitärkeimmistähaasteistaonvanhempientyönorganisoiminenja
osaamisenhyödyntäminen.Vanhempienroolijoukkueentukemisessavoiollataloudellista, kasvatuksellista, koulutuksellista, tiedotuksellista tms.
Huomaa,ettäosallavanhemmistaonarvokastaasiantuntemusta,jokaolisihyväsaada
joukkueennekäyttöön.Esimerkkinälääkäritaiterveydenhoitajavoipitääjoukkueelle
tietoiskunterveellisestäravinnosta,fysioterapeuttivoiohjataesimerkillisenvenyttelyn,
sihteerivoinaputellatiedotteetnäppärästi,atk-suunnittelijavoihoitaajoukkueennenettisivuttaikoordinoidakokokesänkuljetuslistanhelposti.Otasiisselväämitä
joukkueenne vanhemmat osaavat ja missä tehtävissä he voivat ja haluavat auttaa
joukkuetta.
Toisaaltajoukkuevoiollavanhemmillepaikkaoppia.Joukkueonvapaamuotoinenoppimisympäristö,jossajokuvanhemmistasaattaaopiskelu-jatyöputkenjälkeenpäästä
toteuttamaan itseään. Isä tai äiti, joka kertoo, että ei osaa yhtään lajia, on kuitenkin
kasvattaja ja saattaa hyvinkin haluta toimia lasten parissa enemmän. Aluksi pieni
”pizzapala”saattaaollajuurisopivatehtävä,muttaajanmyötäsaattaamahdollisesti
löytyähaluaottaaenemmänvastuutavaikkaohjaustehtävistäkin.Muista,ettäsuurin
osa seurojen lasten liikuttajista on heidän vanhempiaan!
Seurassataijoukkueessavoisiollatapanavalitavanhempienedustaja,jokatarvittaessatoimiiseuranjavanhempienyhdyshenkilönä.Henkilövalinnassapitääollahuolellinen.Ainalöytyyvanhempia,joillekaikkionhuonosti.Vanhempienyhdyshenkilövoi
toimia suodattimena ja itsekin vanhempana tuoda arvokkaita näkökulmia.

VASTOINYLEISTÄ KÄSITYSTÄ,VANHEMMAT HALUAVAT OSALLISTUALASTENSATOIMINTAAN.ANNAHEILLEPIENITEHTÄVÄ,JOTTA
KENELLEKÄÄN EI TULE ÄHKY, VAAN MIELUUMMIN JÄÄ NÄLKÄ.
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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VANHEMPAINPALAVERI
Kausionainahyväaloittaakutsumallavanhemmatkokoonjakäymälläläpitulevan
kaudentoimintasuunnitelma,tapahtumakalenterisekätalousarvio.Onhyväselvittää,
mitätulevakausitarkoittaavanhempiennäkökulmasta.Vanhempientuleesiisyhdessä
hyväksyäkaudenbudjettikin,koskaheyhteisestitulevatvastaamaansentoteutumisesta.
Vanhemmatpystyvätetukäteennäkemään,mitäontulossajamotivoitumisenkauttasitoutuminenkinonaktiivisempaa.Vanhempieninformointionjokakaudellayhtä
tärkeää.Aloittavanjoukkueenosaltakaikkionuuttajakokeneemmanvanhemman
ikäluokanmyötäyleensätapahtumienjakulujenmäärätkasvavat,mikäoninformoitava
vanhemmille.
Vanhempainpalaveria suunniteltaessa tulee riittävän ajoissa päättää ja tiedottaa
kaikilleosallisilletapahtumanaika,paikka,ohjelmajatavoitteet.Vanhempainpalaverin
tsekkauslista on liitteenä (LIITE 6).
Miksi vanhempainpalaveri järjestetään?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

päätetään joukkueen toimintasuunnitelmasta
päätetään joukkueen taloudesta
sovitaan vanhempien rooleista
sovitaan vanhempien yhteisistä pelisäännöistä
välitetään tietoa
selkiytetään tavoitteita ja puhutaan odotuksista
lisätään yhteistyötä, yhteistä vastuuta ja sitoutumista
jaetaan tehtäviä
ratkaistaan ongelmatilanteita
tehostetaan ja kehitetään joukkueen toimintaa

Kutenkoulujenkinvanhempainillassa,joukkueenvanhempainillastapuuttuneeosa
vanhemmista.Otakuitenkinrohkeastiyhteysjokaisenlapsenvanhempiinjapyrisitouttamaanheidätjollakintapaatoimintaanvaikkavainkatsomaanpelejätaiharjoituksia.
Josvanhempiaeisaatulemaanvanhempainpalaveriintaikokoukseen,toiminnallinen
vaihtoehto kerännee heidät helpommin paikalle.
Seuratkäyttävätonnistuneestipeliä,jossalapsetkohtaavatvanhemmat.Samaaideaa
voikäyttääkaudenulkopuolellatoistalajiakokeillenesim.kesälläpelaamallapesäpalloataitalvellalentopalloa.Joissakinseuroissavanhemmilleontarjottu”vanhempainparkki”lastenharjoitustenajaksiesimerkiksisauvakävelyntaivaikkatenniksen
32
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muodossa,jolloinvanhemmatviettävätyhdessäaikaalastenharjoitustenaikana.Voipa
vanhempainpalaverin vaikka pitää sauvakävelyn lomassa.
Kunjoukkueeseensaapuukeskenkaudenuusipelaaja,tuleejoukkueenjohtajanperehdyttäähänenvanhempansaerikseenjoukkueenjaseurantoimintaperiaatteisiinja
tapoihin.

VANHEMPIEN SUHDE JOUKKUEESEEN
Vanhemmatovatuseintiedotuksellinenhaaste.Vanhemmathaluavattietääjaheidän
tuleekintietää,mitenlastentoimintaympäristöonjärjestetty.Vanhemmillatuleeolla
tietoatoiminnanlähtökohdistajatavoitteista;mitä?miksi?ketkä?jne.Riittäväntiedon
myötävanhemmathyväksyvättoiminnansisällönjaantavattukensataiomanpanoksensa joukkueelle.
Joukkueentoimintavoidaannähdälastenkannaltahyvänäkasvatuksellisenaympäristönä.Harrastuksetovattärkeäosalastenjanuortenhenkistäkehittymistä.Lapset
oppivattoistenkanssaharrastaessaanmoniasosiaalisiataitoja,joitahevoivatomassa
elämässään hyödyntää.Tätä vanhemmat arvostavat. Pelaaja puolestaan odottaa
vanhemmiltaan,ettähäntäkannustetaan,rohkaistaanjalohdutetaanjaettähänet
hyväksytään.Vanhemmillatuleeollaaikaakuunnellajakeskustellalapsensakanssaja
osallistua hänen harrastukseensa.
Mikä on sitten vastike vanhemmille lasten harrastuksesta? Mukanaolo on paljon
muutakinkuinkyydinantamistakentälletaiosallistumismaksujenmaksamista.Seon
mukanaelämistä.Joukkueessamukanaoleminenantaamyösvanhemmillepaljon.Se
tarjoaapaikanosallistuajamahdollisuudenkuuluajohonkinyhteisöön.Seluomuista
vanhemmistauudenystäväverkoston.Seonmahdollisuusseuratalapsensakehittymistä ja oppimista niin iloissa kuin suruissakin.
Lapseniänkarttuessauseinvanhempienaktiivisuushiipuu.Tämäonymmärrettävää
heidän omien kiireiden, työn tai harrastusten myötä, kun samalla lapsi itse pärjää
kaikessaomatoimisemmin.Kunperheessäsaattaaollauseampiaharrastavialapsia,
vanhemmatjakavataikaansamyösperheensisällä.Osaavanhemmistaeinäejuuri
koskaanlastensaharrastuksenparissa,toisetsuorastaanasuvatkentilläjasaleissa.
Joukkueenjohtajana tämä tosiasia on vain hyväksyttävä.
Jokainenjoukkueenjäsenjajoukkueentoiminnassamukanaolevahenkilövaikuttaa
omaltaosaltaanjoukkueenilmapiirinmuodostumiseen.JokainenvoiomallatoiminnalJOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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laanparantaailmapiiriätaiheikentääsitä.Vanhemmillaonvastuukokojoukkueenilmapiiristä.Siksijoukkueenpelisäännötlaaditaansekälastenettävanhempienkesken.
Näinpyrimmevälttämäänristiriidatesimerkiksilastenjavanhempientavoitteidentai
käyttäytymisenosalta.Kuvitteletilanne,jossapelaajilleonopetettuoikeasuhtautuminentuomarientoimintaanjasittenjokuvanhemmistakeskenpelinlyttäisikirosanojen
saattelemananuorisotuomarinmaanrakoonkaikkienkuullen.Vanhempienkanssa
tuleesiislaatiayhteisetpelisäännöt,joidenpohjallaontietolastenkanssasovituista
yhteisistä pelisäännöistä.
Lastenjanuortenurheiluharrastuksessamukanaolevientuleemuistaa,ettätoiminta
tuleetoteuttaajuurilapsiajanuoriavarten,eivanhempiavarten,vaikkaheidänosallistumisellaanonkinmerkitystä.Positiivinenlapsilähtöinenilmapiirituottaaparempia
tuloksia ja hyvää mieltä.

TÄRKEIN OHJE LASTEN VANHEMMILLE ON KANNUSTA!

VIRKISTYSTOIMINTA
Joukkueenyhteisettilaisuudetovattärkeitäyhteishengenluojiajaupeitamahdollisuuksiaviettäämieleenpainuviahetkiäyhdessäkokojoukkueenkanssa.Pienempien
junioreidenosaltanäihintilaisuuksiinkannattaakutsuaainamyöslastenvanhemmat
mukaan.Vapaamuotoisissatilaisuuksissaonhyväollajotakinpientävirallisempaa
informaatiotamukanajaonhantilaisuudetmitämainioimpiapaikkojamotivoida(lue:
sitouttaa)vanhempiajoukkueentoimintaanmukaan.Ihmisetovatvapaamuotoisissa
tilaisuuksissa iloisella mielellä ja vastaanottavaisia. Ne ovat myös sopivia paikkoja
kiittää ja kannustaa joukkueen taustavoimia ja vanhempia.
Vanhempienjunioreidenosaltaheidänvanhempiensaosallistumistapelaajateivät
välttämättäkatsopositiivisena.Toisaaltatilaisuudeneituleollaavointyttö-taipoikakavereille, vaan kyseessä on joukkueen tilaisuus.
Yhteisiäjoukkueentilaisuuksiavoivatollaesimerkiksikaudenavajaisiltataikauden
päättäjäiset.Tilaisuusvoiollaretkijonnekintai”saunailta”.Tyypillinentapahtumaon
pikkujoulut.Erilaisetseikkailutapahtumatovatvarsinkinpientenlastenmieleen,mutta
34
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myössuosittujamurrosikäistenkeskuudessa.Normaalistapoikkeavallaohjelmallavoi
opettaamoniauusiaasioitajaavatanäkökulmiaelämänmuihintärkeisiinarvoihin.
Samallapelaajistaoppiimahdollisestitäysinuusiaasioitaesimerkiksiongelmanratkaisu- tai luottamustehtävien kautta.
Kaudenpäättäjäisetkannattaajärjestääjokavuosi.Päättäjäisissäkannattaamuistellenkäydäkaudentapahtumattiivistetystiläpijaesittääkiitoksetmukanaolleille.Valokuvashowtms.onmukavatapamuisteluun.Yleisentavanmukaanjokaiselleannetaan
tunnustustapalkiten.Jokainenjoukkueeseenkuuluvaansaitseekinvähintäänreilun
kädenpuristuksen tai halauksen tai diplomin. Palkitsemistapoja on monia.
Joukkueenjohtajantehtävänäoheistapahtumissaonkutsuakoolleporukkajausein
myöshoitaatarvittavatkäytännönjärjestelyt.Toisaaltajoukkueenjohtajaonuseinse,
jonkaolisivälilläkivavainpäästäosallistumaan,jotenpäättäjäistenjärjestämisenkin
voisidelegoidajohyvissäajoinvaikkaaktiivisenäiti-taiisäryhmänjärjestettäväksi.

PANOSTAOHEIS-JAVIRKISTYSTAPAHTUMILLAJOUKKUEENMYÖNTEISEN ILMAPIIRIN LUOMISEEN, SILLÄ NIISSÄ SYNTYVÄ ILOINEN
INNOSTUS ON USEIN HELPOSTI TARTTUVAA!

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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kertovat joukkueen
toiminnasta
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JOUKKUEENJOHTAJA JA KOTIOTTELUT
Kotiotteluidenjärjestäminenedellyttäämonientehtävienhoitamistajaisoajoukkoamuistettaviaasioita.Pesäpallo-otteluissaontiettyjäolosuhdesuosituksia,jotka
koskevatkaikkiasarjatasoja.Useinnämäovatkentälläjokunnossa,muttajoukkueenjohtajankinonhyvätietää,ettäkaikillakentillätulisiollawc(esim.koulujenläheisyys),
pesu-japukeutumistilat,vesipistekentänvälittömässäläheisyydessä,molemmille
joukkueillesadekatokset,joissaonpenkkisekätulostaulujatuomarilaikat.Josnäissä
onpuutteita,tuleeneneuvotellakenttienylläpitäjien(kuntien)kanssakuntoon,jotta
olosuhteet toteutuvat.

Ennen pelipäivää hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kenttävuoron varaaminen ja varmistaminen
tuomareiden varaaminen ja varmistaminen
peliajan ilmoittaminen omalle joukkueelle
peliajan ilmoittaminen vierailevalle joukkueelle
ottelusta tiedottaminen yleisölle nettisivulla ym.
otteluntoimihenkilöidenjärjestäminen(kirjuri,kuuluttaja,tulostaulunpitäjä)
kioskin ja muun oheistoiminnan järjestäminen
mahdollisestaotteluajankohdanmuutoksestailmoittaminenkaikilleosapuolille
palkintojen hankkiminen (yksi tai kaksi molemmista joukkueista)

Joukkueenjohtajantehtäväonjuniorijoukkueissalaatiajoennenkaudenalkuavanhemmilleotteluidentehtäviävartentyövuorolistat.Listastaselviää,kenenvuorokulloinkin
ontoimiatietyssätehtävässäkotiottelunaikana.Tämäsäästääaikaajavaivaakauden
aikana,javanhemmatosaavatvarautuaajoissaomiintehtäviinsä.Josjostainsyystä
jokueipystysuorittamaannimettyätehtäväänsä,onsyytäsopiakäytännöstä,miten
tällaisissatilanteissatoimihenkilövajetäytetään.Yleinenperiaateon,ettäpoissaoleva
henkilöjärjestääitselleensijaisenjailmoittaamuutoksestasittenjoukkueenjohtajalle.
Mallityövuorolistastaonliitteessä(LIITE7).Mikälijoukkueessaonvanhempia,jotka
eiväthallitsetoimitsijatehtäviä,heilleonjärjestettävähyvissäajoinennenkauden
alkua koulutustilaisuus.
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Pelipäivänä hoidettavat tehtävät (ennen peliä)
•
•
•
•
•
•
•

•

pukuhuoneiden varmistaminen
toimihenkilöiden varmistaminen
pelissätarvittavienvälineidenvarmistaminen(pallot,pöytäkirja,tulostaulu,
kulmalippu ym.)
palkintoraadin nimeäminen
valmentajienjapelaajientyörauhan/keskittymisensäilymisestähuolehtiminen
tuomareilleottelunerikoisvaateidenja–olosuhteidenselvittäminen(esim.kenttärajoitukset,harjoitusottelunerikoisuudet,kenttä-taihallivuoronpäättyminen)
vierasjoukkueenvastaanottaminen(tervetulleeksitoivottaminen,aikataulusta
sekämahdollisistajärjestelyistätiedottaminen,pukukoppienosoittaminensekä
muun avun tarjoaminen)
oman joukkueen kannustaminen

Vaikkapelipäättyy,kotiineiolehetimenemistä.Pelinpäätyttyäonvielähoidettavana
muutama asia.

Pelin jälkeen hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

mahdollisten loukkaantuneiden jatkohoidosta huolehtiminen
tuomareiden, toimitsijoiden ja vastustajan kiittäminen
tuomareiden palkkioiden hyväksyminen ja hoitaminen maksuun
pöytäkirjan toimittaminen vastustajalle
pöytäkirjan postittaminen
tulospalvelun hoitaminen
oman joukkueen kiittäminen ja kannustaminen
pukutilojen siistiminen huoltajien kanssa

JOUKKUEENJOHTAJA JA VIERASOTTELUT
Junioreidenpelimatkattehdäännormaalistivanhempienkyydeinjaaikuistenylempien
sarjojenpelimatkatbussilla.Tokimääräävintekijäonmatkanpituus.Lähtöpelimatkalle
kannattaasopiatapahtuvaksiainasamastasovitustapaikasta.Mikälijoukkuematkustaa bussilla, tarjousvaihtoehtoja kannattaa kysellä hyvissä ajoin.
Joukkueenjohtajatoimiivierasottelumatkoillajoukkueenvastuullisenamatkanjohtaja38
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na,elleikuljetusvuorojaoleerikseenjaettu.Yhteisvastuujoukkueenturvallisuudesta
matkoillaonkuitenkinkaikillajoukkueenvetäjilläjakuljettajilla.Erityistähuomiota
ottelumatkoillatuleekiinnittääjuuriturvallisuuteen,jotavoidaanparantaaaikataulun
riittävälläsuunnitelmallisuudellajaväljyydelläsekäselkeillätoimintaohjeilla.Valittaessa kuljetuspalveluja turvallisuus on tärkeämpi kriteeri kuin hinta.
Vierasmatkoillelähdettäessäonhyväkäydäläpikuljettajankanssayhdessämatkan
aikataulu.Seeisaaollaliiantiukkavaanturvallisuuttakorostava.Vieraskentälletulisi
saapuareilutuntiennenpelinalkamisaikaa.Myöhästymisensattuessatiedotajoukkuetta,jonkaluokseolettemenossavierailulle.Joukkueenjohtajanonainahuolehdittava
joukkueensa turvallisuudesta!
Kaikkienmatkallamukanaolevienontiedettävä,ettäheovatjoukkueenjakokoseuran
virallisiaedustajia.Heistäsyntyvätvaikutelmatsamaistetaanmatkanjärjestäjään.
Vanhempienosallistuessajoukkueenpelimatkoillejaturnauksiinonheidänkanssaan
syytäsopiaselväksietukäteenmatkanaikanavallitsevatpelisäännöt.Kunvanhemmat
matkustavatjoukkueenmukana,heidätmielletäänjoukkueenjaseuranedustajiksi.
Myösvanhempienkuljetuksissahenkilöautollatuleehuomioidaliikenneturvallisuusseikat.

Ennen vieraspelipäivää hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•

varmista aikataulu kotijoukkueelta, ellet ole saanut ilmoitusta
matka-aikataulun laatiminen ja sen tiedottaminen (ajoissa pelipaikalle,		
lähtöaika, otteluaika, ruokailu, paluuaika)
kuljetuksen varaaminen
mahdollisten ruokailujen ja majoituksen varaaminen
tarvittavan varustuksen järjestäminen

Pelipäivänä hoidettavat tehtävät (ennen peliä)
•
•
•
•
•
•

varmista, että tarvittavat paperit ovat mukana (lisenssit!)
matka-aikataulun läpikäyminen kuljettajan kanssa
matkaan lähtijöiden lukumäärän laskeminen
matka-aikataulun valvominen
pukuhuoneen ja otteluaikataulun selvittäminen
joukkueen kannustaminen
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Pelin jälkeen hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

mahdollisten loukkaantuneiden jatkohoidosta huolehtiminen
vastustajan kiittäminen
pukukoppien siisteyden varmistaminen huoltajien kanssa
tarkasta, että kaikki on kyydissä paluumatkalle
paluuaikataulun valvominen
oman joukkueen kiittäminen
tarkkaile, että kaikilta on kyyti kotiin palattuanne kotiin
kuljettajan kiittäminen

JOUKKUEENJOHTAJA JA KOTITURNAUKSEN
JÄRJESTÄMINEN
Turnauksenjärjestäminenvaatiipaljontyötä.Joukkueenjohtajanonsyytähuomioida,
että kovasta innostuksesta ja halusta huolimatta ei itse ehdi tehdä eikä pysty tekemäänkaikkea.Turnauksenjärjestämistävartenkannattaaperustaaomatyöryhmänsä
janimetävastuuhenkilöteritehtäviin.Joukkueenjohtajataitehtäväänerikseenvalittu
henkilötoimiiturnausryhmänjohtajanajavastaa,ettäkaikkiolennaisetasiattulevat
huomioonotetuiksijahoidetuiksi.Turnaustavartenkannattaalaatiaomatoimintasuunnitelmajabudjetti.Turnauksenonnistumisenedellytysonhyvinsuunniteltutoimintaja
laaja työnjako.
Turnausta järjestävässä tiimissä kannattaa olla nimettynä esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•
•

pelivastaava – hoitaa otteluohjelman
kenttävastaava – hoitaa kentät
tuomarivastaava – vastaa tuomareista
kioskivastaava – hoitaa kioskitoiminnan
ruokailuvastaava – järjestää ruokailun
tiedotusvastaava – laatii tiedotteet ja hoitaa tulospalvelun
palkintovastaava – huolehtii palkintoasiat
ohjelmavastaava – vastaa mahdollisesta oheisohjelmasta

Turnauksenaikanaonoheisohjelmienavullaerinomainenmahdollisuusedistääjoukkueenjaseurantoimintaa.Voitteviestittääteilletärkeistäasioistaympäristöllekutsumallapaikanpäällevieraitakatsomaan,kuuntelemaanjatutustumaantoimintaanne.
Omatyhteistyökumppanitjatukijatkannattaamuistaaturnauksenoheisohjelmaa
suunniteltaessa.
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Tehtäviä ennen turnausta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keskustele seuran turnauksista vastaavan kanssa järjestelyistä
nimeä ja opasta vastuuhenkilöt (lääkintä, ottelutoimitsijat, toimisto, kioski,
arpajaiset ym.)
tee työvuorolistat ja jaa ne vanhemmille
organisoivastuuhenkilöidenkanssakioski,arpajaiset,oheistapahtumatjne.
pidäinfopalaveriturnaustoimitsijoille:henkilökunta,pöytäkirjanpitäjät,tulostaulun hoito, kuulutus ym.
varaa kentät
varaa tuomarit
hankiturnauksellepäätukija(huomioimahdollisetseuranasettamatvelvoitteet
yhteistyökumppaneita kohtaan)
hankiruokailutarjoukset(jamahdollisetmajoitustarjoukset)vierailevillejoukkueille ja talkooväelle
suunnitteleturnauksentiedotus:lehtibuffit,radio,kirjeet,puhelinsoitot,jne.
joukkueiden hankinta (sopivan tasoisia, eri alueilta)
tee otteluohjelma ja turnaussäännöt valmentajien kanssa
hanki palkinnot
sovi kentänhoitajien kanssa pukuhuonejärjestelyistä
hanki tarvittavat välineet (pallot, pöytäkirjat, jne.)
tee turnaustiedote ja lähetä se vieraileville joukkueille
tiedotavieraileviajoukkueitakaikestaheidänkannaltaanolennaisistaasioista

Tehtäviä turnauspäivänä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jos toimit turnauksen johtajana, älä ota mitään muuta tehtävää vaan toimi
turnauksesta yleisesti vastaavana ja vastuussa olevana henkilönä
ole koko ajan tavoitettavissa eri asioissa esiin tulevien ongelmien varalta
ole ajoissa paikalla
varmista pukuhuoneet ja kentät
vastaanota joukkueet
tiedota vieraiden varusteiden säilytys
varmista vielä toimihenkilöt
tervehdi tuomarit
kannusta joukkuettasi
hanki palkintojenjakajat tai jaa itse turnauspalkinnot
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Tehtäviä turnauksen jälkeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hyvästele vierasjoukkueet
kiitä kaikkia turnauksen eteen työskennelleitä
kiitä tukijoita ja yhteistyötahoja
hyväksy tuomareiden palkkiot
hoida tulospalvelu
huolehdi pukutilojen ja kentän ympäristön jälkien siivoaminen
tiedota seuralle turnauksen sujumisesta
laskuta yhteistyökumppaneita
kysele palautetta

JOUKKUEENJOHTAJA JA VIERASTURNAUKSEEN
OSALLISTUMINEN
Kun joku toinen seura järjestää turnausta, lähettää seuran edustaja kutsun muille
seuroille.Turnaus voi olla avoin kenelle tahansa, jolloin useimmiten nopeimmat
ilmoittautujatsaavatpaikantaiturnausvoiollakutsuturnaus,jolloinjärjestäjäkutsuu
vainhaluamansajoukkueetvieraakseen.Tehkääjokatapauksessavalmentajienkanssa
pikaisestipäätösosallistumisesta,jottakaikkitarvittavattoimetesim.turnausmaksun
suoritus,bussikuljetuksentaimajoituksentarjouksenpyytäminenym.ehditääntehdä
hyvissä ajoissa. Esimerkki tarjouspyynnöstä on liitteenä (LIITE 8).
Vierasturnausmatkallajoukkueenjohtajatoimiimatkanjohtajanajavastuuhenkilönä
kutennormaaleillakinvierasottelumatkoilla.Hänhoitaamatkanjärjestämiseenliittyvät
käytännönvalmistelutkaikkinematka-,ruokailu-jayöpymisvarauksineensekämatkasuunnitelman tekoineen.
Joukkueentaloudellinentilannevoiuseinratkaista,voidaankoturnaukseentaiturnauksiinosallistuakaudenaikana.Oikeudenmukainentapaonsopiaennenkaudenalkua
palaverissa,montakoturnaustataivierasleiriäjoukkueenbudjettiinsisällytetään.Tällä
voidaankontrolloidajoukkueenkustannuksiajavälttääosaltaanmuunmuassaharrastuksentulemistakalliiksi.Näinmahdollistetaankaikillelapsillejanuorillemahdollisimman tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan.
Kaikkeinnuorimpienjoukkueidenkanssavoivastaantullamonialastenikävaiheeseen
liittyviäongelmia.Joukkueenmatkustaessavieraallepaikkakunnalleyöksi,onkysees42
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sä sitten turnausmatka tai leirimatka, voi matka olla joillekin lapsille ensimmäinen
yöpoissakotoailmanäitiätaiisää.Pyrikartoittamaantilannettahiemanetukäteen
erityisongelmienosalta.Kyselevanhemmiltalastenaikaisemmistakokemuksista
vastaavissaolosuhteissa.Varauduvähintäänkinkoti-ikäväntorjuntaanmatkustusolosuhteissa,jottavoisitauttaapelaajiasaamaanmyönteisiäkokemuksiamatkasta.
Nämäensimmäisetkokemuksetovattärkeitä,jaollessaanpositiivisianekannustavat
jarohkaisevatheitäosallistumaanuudestaan.Matkatovatnuorillekasvunmahdollisuuksia itsenäistymisen tiellä.
Joukkueenjohtajaonkokojoukkueenesikuvajoukkueenjäsenillejaulospäinmuille
ihmisillekutenmuilleseuroillejaliitonsuuntaan.Hänentoiminnastaankuvastuukoko
joukkueentoiminnantasojavarsinkinvierasturnauksissaonoivamahdollisuusantaa
joukkueesta fiksu kuva.

LISENSSIT
Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että kaikki pelaajat on vakuutettu ja heillä on asianomainen pelilupa eli lisenssi. On erittäin tärkeää hoitaa lisenssit kuntoon ajallaan.
Lisenssienkanssatuleeollatarkkanamaksupäivänkanssa,jottavakuutusontauottavoimassatoiminnanollessakäynnissä.Lisenssiinsisältyvävakuutusturvaastuu
voimaanuusinturvin1.4.,kunvakuutusonmaksettuhuhtikuunaikana.Myöhemmin
maksettaessavakuutustuleevoimaanmaksupäivänäklo24.00taimaksuhetkestä,
mikälisuorituksestaonesittäämaksutosite,jostailmeneemaksuaika.Huomaa,että
lisenssit tai pesisnetistä tulostettu lisenssilista pitää esittää otteluissa (toukokuun
ajan) tuomarille ennen ottelun alkua.
KaikkiPesäpalloliitonlisenssitlunastetaansähköisenverkkopalvelunkauttavuosittain
1.4.alkaen.Nippulisenssitoiminnollavoimaksaakätevästikokojoukkueenlisenssityhdellälaskulla.Nippujavoiollakuinkapaljonjamitenisojatahansa.Seuranlisenssivastaavasaaliitostatilaamallakäyttäjätunnuksetnippulisenssitoimintoavarten.Tunnuksillapääseesamallamuokkaamaanomanseuranhenkilöidentietojasekätulostamaan
raportteja lisenssin lunastaneista pelaajista.
Myöskeskenkaudenjoukkueeseentulevienuusienpelaajienvakuutusturvaonvarmistettava.Myösvakuutuksetonlisenssielipelilupaonmahdollinen.Mikälipelaajalla
onvoimassaolevatapaturmavakuutustoisessavakuutusyhtiössä,syöttääkilpailuluvanmaksajalisenssiälunastaessaanrekisteriinvakuutusyhtiönnimen,vakuutuksen
numeronjarastittaavarmistuksetvakuutuksenkattavuudestasekävoimassaolosta.
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Vakuutuksenonkatettavapesäpallonkilpailu-jaharjoittelutoimintasekäniihinliittyvät
matkatkotimaassasekäulkomailla.Huomaa,ettälisenssinvakuutuseiolevoimassa
leirin tai turnausten vapaa-ajalla.

Tarkempaa tietoa lisenssiasioista löytyy pesisnetistä www.pesis.fi/
kilpailu ja lisätietoja lisenssin vakuutuksesta löytyy vakuutusyhtiö
Pohjolasta.

SIIRTOPAPERIT
Kunpelaajavaihtaaseuraa,häntarvitseeasianmukaisestitäytetynjaallekirjoitetun
pelaajasiirtopaperin.Liitonsarjojensiirtopaperinjakirjaamismaksunsaatulostettua
pesisnetistä.Siihenvaaditaanpelaajannimi,syntymäaika,kasvattajaseura,uusija
vanhaseura.Siirtopaperintulostamisenjatäyttämisenhoitaauusiseura.Vanhaseura
vainallekirjoittaasiirronomaltaosaltaan.Seurojenosaltasiirtopaperiasioitahoitaa
yleensäkeskitetystisiihentehtäväänvaltuutettuhenkilö.Siirtopaperitoimitetaan
uuteenseuraanallekirjoitettavaksijasiitäsuoritetaankirjaamismaksu.Tämänjälkeen
siirtopaperijakirjaamiskuittitoimitetaanPesäpalloliittoon,jottasiirtosaavahvistuksen.Näintoimitaankaikissaliitonsarjanalaisissasarjoissa.Myösalueenjuniorisarjojenpelaajasiirroistatehdäänpelaajasiirtopaperi,jokatoimitetaanalueenkilpailupäällikölle, vaikka kirjaamismaksua ei suoritetakaan.
Joukkueenjohtajanonhyväollaperillälajinkilpailumääräyksistäjamikseipelisäännöistäkin.PainettujakilpailumääräyksiäjapelisääntöjävoitilataPesäpalloliitosta.
Tietojasaamyösomanalueenkilpailupäälliköltäjatuomarikoulutuksissa.Kilpailumääräyksiinjasääntöihinvoitullamuutoksiakausittainkin,joidenosaltaomattiedottulee
päivittää joka vuosi.

Tarkemmatkilpailumääräysasiatjapelisäännötlöytyvätpesisnetistä
www.pesis.fi/kilpailu - tutustu myös kilpailumääräyksiin.
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Turnaus- ja
ottelujärjestelyt
kertovat joukkueen
toiminnasta
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JOUKKUEENJOHTAJA JA KOTITURNAUKSEN
JÄRJESTÄMINEN
Lentopallossajunioreidensarjatoimintaonturnausmuotoista.Turnauksenjärjestäminenvaatiipaljontyötä.Joukkueenjohtajanonsyytähuomioida,ettäkovastainnostuksestajahalustahuolimattaeiitseehditehdäeikäpystytekemäänkaikkea.Turnauksen
järjestämistävartenkannattaaperustaaomatyöryhmänsäjanimetävastuuhenkilöteri
tehtäviin.Joukkueenjohtajataitehtäväänerikseenvalittuhenkilötoimiiturnausvastaavanajavastaa,ettäkaikkiolennaisetasiattulevathuomioonotetuiksijahoidetuiksi.
Turnauksenonnistumisenedellytysonhyvinsuunniteltutoimintajalaajatyönjako.
Turnausta järjestävässä tiimissä kannattaa olla nimettynä esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•

pelivastaava – vastaa otteluohjelmasta ja tulospalvelusta
tuomarivastaava – vastaa tuomareista
kanttiinivastaava – hoitaa kanttiinitoiminnan
tiedotusvastaava – laatii tiedotteet ja jutut turnauksesta
palkintoraati – valitsee joukkueiden parhaat pelaajat
ohjelmavastaava – vastaa mahdollisesta oheisohjelmasta
temppuratavastaava – vastaa Taitomerkki-radan toteutuksesta (F-juniorit)

Turnauksentuomaritehtävätonhyväantaaseuranvanhemmanikäluokanpelaajilletai
tuomareille.Junioritvoivatmyöstuomaroidaomiaturnauksiaan,sillämini-ikäisten
pelaajalisenssiinonsisällytettytuomarilisenssi.Onkuitenkinkohteliastaantaapelaajienkeskittyäturnauksessaanpelaamiseen,jaantaatuomarointitehtäväthoidettavaksi
esimerkiksivanhemmalleikäluokalle.Tuomareidenkouluttaminenonainaseurojen
vastuulla.
Turnauksenaikanaonoheisohjelmienavullaerinomainenmahdollisuusedistääjoukkueenjaseurantoimintaa.Voitteviestittääteilletärkeistäasioistakutsumallapaikan
päällevieraitakatsomaan,kuuntelemaanjatutustumaantoimintaanne.Omatyhteistyökumppanitjatukijatkannattaamuistaaturnauksenoheisohjelmaasuunniteltaessa.
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Tehtäviä ennen turnausta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

varaa sali
nimeä ja opasta vastuuhenkilöt
tee työvuorolistat ja jaa ne vanhemmille
tee otteluohjelma ja esitäytä pöytäkirjat
organisoivastuuhenkilöidenkanssakioski,arpajaiset,temppurata,oheistapahtumat jne.
varmista tuomarit
ilmoita vastustajille paikka, aika ja otteluohjelma
suunnitteleturnauksentiedotus:lehtibuffit,radio,kirjeet,puhelinsoitot,jne.
hanki tarvittavat välineet (pallot, pöytäkirjat, jne.)
tarkasta että verkot ja tolpat ovat kunnossa
tiedotavieraileviajoukkueitakaikestaheidänkannaltaanolennaisistaasioista
hanki palkinnot
hankiturnauksellepäätukija(huomioimahdollisetseuranasettamatvelvoitteet
yhteistyökumppaneita kohtaan)
jospeleissäkäytetäänulkopuolisiatuomareita,varaakäteistä,sillätuomarimaksutonmaksettavapaikanpäällä,mikäliasiastaeiolesovittutoisin(jokaisen
tuomarin kanssa erikseen).

Jos kyseessä on Kansallinen turnaus:
•
tee Lentopalloliittoon kilpailulupahakemus ja maksa sen kirjaamismaksu
(nuorten turnaus 25,-/aikuisten 50,-)

Tehtäviä turnauspäivänä
•
•
•

•
•
•

ole koko ajan tavoitettavissa eri asioissa esiin tulevien ongelmien varalta
ole ajoissa paikalla
valmistelkaasaliennenjoukkueidensaapumistayhdessätyöryhmänkanssa
•
kenttien numerointi
•
pukuhuoneiden nimeäminen
•
verkkojen pystytys
•
otteluohjelma kaikkien näkyville
•
tarvittavatvälineetpaikoilleen(pelipallot,kirjurinpöydät,pöytäkirjat,
tulostaulut, vaihtopenkit, tuomaritelineet, antennit, verkkomitta)
vastaanota joukkueet ja ohjaa heidät oikeisiin pukuhuoneisiin
tervehdi tuomarit
•
tuomareiden kanssa on hyvä käydä läpi säännöt (tuomarivastaava)
järjestä tekninen palaveri
•
kutsu jokaisesta joukkueesta vähintään yksi edustaja
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•
•

•
käykää läpi turnauksen aikataulu ja otteluohjelma
•
valitkaa jury, joka tarvittaessa ratkaisee kiistatilanteet
•
tarkista kaikkien pelaajien lisenssit
•
suoritamatkakulujentasausyhdessäjoukkueidenedustajienkanssa
kannusta joukkuettasi
järjestä parhaan pelaajan palkintojen jako

Turnausvastaavaonturnauksenjohtajajapäällikkö.Hänelläonoikeuspoistaahäiriöt
aiheuttava henkilö salista.

Tehtäviä turnauksen jälkeen
•
•
•
•
•
•
•
•

hyvästele vierasjoukkueet
kiitä kaikkia turnauksen eteen työskennelleitä
kiitä tukijoita ja yhteistyötahoja
huolehdi, että tulokset ilmoitetaan tulospalveluun
lähetäturnauksenyhteenvetoraportti,tuloksetjaottelupöytäkirjatsarjanhoitajalle
tiedota seuralle turnauksen sujumisesta
kysele palautetta
(laskuta yhteistyökumppaneita)

Joukkueenjohtajantehtäväjuniorijoukkueissaonlaatiajoennenkaudenalkuavanhemmilleturnaustenjaotteluidentehtävistätyövuorolistat.Listastaselviää,kenenvuoro
kulloinkinontoimiatietyssätehtävässäkotiturnauksenaikana.Tämäsäästääaikaaja
vaivaakaudenaikana,javanhemmatosaavatvarautuaajoissaomiintehtäviinsä.Jos
jostainsyystäjokueipystysuorittamaannimettyätehtäväänsä,onsyytäsopiakäytännöstä,mitentällaisissatilanteissatoimihenkilövajetäytetään.Yleinenperiaateon,että
poissaolevahenkilöjärjestääitselleensijaisenjailmoittaamuutoksestasittenjoukkueenjohtajalle. Malli työvuorolistasta on liitteessä (LIITE 7).
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JOUKKUEENJOHTAJA JA VIERASTURNAUKSEEN
OSALLISTUMINEN
Junioreidenpelimatkattehdäännormaalistivanhempienkyydein.Seurallasaattaaolla
käytössäänmyöspikkubussi,jonkakäyttöperusteistaja–järjestyksestäseuravastaa.Joissainseuroissasaatetaanmatkustaamyösbussilla.Tokimääräävintekijäon
matkanpituus,jamukaanlähtevienhenkilöidenmäärä.Lähtöpelimatkallekannattaa
sopiatapahtuvaksiainasamastasovitustapaikasta.Mikälijoukkuematkustaabussilla,
tarjousvaihtoehtojakannattaakysellähyvissäajoin.Jossamaltasuunnaltalähteeuseampikinjoukkuejamatkaonpitkä,kannattaaneuvotellayhteisenbussinvuokraamista
seurojen kesken. Se tulee kaikille edullisemmaksi.
Joukkueenjohtajatoimiivierasottelumatkoillajoukkueenvastuullisenamatkanjohtajana,elleikuljetusvuorojaoleerikseenjaettu.Hänhoitaamatkanjärjestämiseen
liittyvätkäytännönvalmistelut:matka-,ruokailu-jamahdollisetyöpymisvarauksetsekä
matkasuunnitelmanteko.Yhteisvastuujoukkueenturvallisuudestamatkoillaonkuitenkinkaikillajoukkueenvetäjilläjakuljettajilla.Erityistähuomiotaottelumatkoillatulee
kiinnittääjuuriturvallisuuteen,jotavoidaanparantaaaikataulunriittävälläsuunnitelmallisuudellajaväljyydelläsekäselkeillätoimintaohjeilla.Valittaessakuljetuspalveluja
turvallisuus on tärkeämpi kriteeri kuin hinta.
Vierasmatkoillelähdettäessäonhyväkäydäläpikuljettajankanssayhdessämatkan
aikataulu.Seeisaaollaliiantiukkavaanturvallisuuttakorostava.Vieraskentälletulisi
saapuareilutuntiennenpelinalkamisaikaa.Myöhästymisensattuessatiedotajoukkuetta,jonkaluokseolettemenossavierailulle.Joukkueenjohtajanonainahuolehdittava
joukkueensa turvallisuudesta!
Kaikkienmatkallamukanaolevienontiedettävä,ettäheovatjoukkueenjakokoseuran
virallisiaedustajia.Heistäsyntyvätvaikutelmatsamaistetaanmatkanjärjestäjään.Vanhempienosallistuessajoukkueenpelimatkoillejaturnauksiinonheidänkanssaansyytä
sopiaetukäteenmatkanaikanavallitsevatpelisäännöt.Kunvanhemmatmatkustavat
joukkueenmukana,heidätmielletäänjoukkueenjaseuranedustajiksi.Myösvanhempien kuljetuksissa henkilöautolla tulee huomioida liikenneturvallisuusseikat.
Turnauspaikallajoukkueenjohtajaonjoukkueensaedustajateknisessäpalaverissa.
Hänenvastuullaanesittääjoukkueenlisenssitturnausvastaavallejahuolehtiajoukkueensamatkantasausosuudesta.Pelienaikanajoukkueenjohtajavoihengähtääja
kannustaa omaa joukkuettaan.
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Ennen vierasturnausta hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•

varmista aikataulu kotijoukkueelta, ellet ole saanut ilmoitusta
matka-aikataulunlaatiminenjasentiedottaminen(ajoissapelipaikalle,lähtöaika,koskapääseesaliin,ensimmäisenottelunalkamisaika,ruokailu,paluuaika)
kuljetuksista sopiminen tai kuljetuksen varaaminen
mahdollisten ruokailujen ja majoituksen varaaminen
arvioi matkatasauksenne ja ota tarvittaessa tasaraha mukaan

Turnauspäivänä hoidettavat tehtävät (ennen peliä)
•
•
•
•
•
•
•

varmista, että tarvittavat paperit ovat mukana (lisenssit!)
matka-aikataulun läpikäyminen kuljettajan kanssa
matkaan lähtijöiden lukumäärän laskeminen
matka-aikataulun valvominen
pukuhuoneen ja otteluaikataulun selvittäminen
joukkueen edustaminen teknisessä palaverissa
joukkueen kannustaminen

Turnauksen jälkeen hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

vastustajan kiittäminen
pukukoppien siisteyden varmistaminen huoltajien kanssa
tarkasta, että kaikki on kyydissä paluumatkalle
paluuaikataulun valvominen
oman joukkueen kiittäminen
tarkkaile, että kaikilta on kyyti kotiin palattuanne kotiin
kuljettajan kiittäminen
mahdollisten loukkaantuneiden jatkohoidosta huolehtiminen

JOUKKUEENJOHTAJA JA KOTIOTTELUT
Aikuistensarjoissapelataanyksittäisiäotteluita.Onhyvintavallistaettämyöstavoitteellisestiharjoittelevajuniorijoukkueosallistuujokoliitonalimpiinsarjoihintaialueen/maakunnanalasarjoihin,jolloinjärjestettäväksituleemyösyksittäisiäkotiotteluita.
Kotiotteluidenjärjestäminenedellyttäämonientehtävienhoitamistajaisoajoukkoa
muistettavia asioita.
50
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Ennen pelipäivää hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salivuoron varaaminen ja varmistaminen
pelipaikan ja -ajankohdan ilmoittaminen nimetylle tuomarille
peliajan ilmoittaminen omalle joukkueelle
peliajan ilmoittaminen vierailevalle joukkueelle
ottelusta tiedottaminen nettisivulla ym. (yleisölle)
ottelun toimihenkilöiden järjestäminen (kirjuri, kuuluttaja, rajamiehet)
kioskin ja muun oheistoiminnan järjestäminen
mahdollisestaotteluajankohdanmuutoksestailmoittaminenkaikilleosapuolille
verkon ja tolppien kunnon tarkastaminen
(parhaan pelaajan palkintojen hankkiminen)
(pallotytöt /-pojat)

Joukkueenjohtajantehtäväonjuniorijoukkueissalaatiajoennenkaudenalkuavanhemmilleotteluidentehtäviävartentyövuorolistat.Listastaselviää,kenenvuorokulloinkin
ontoimiatietyssätehtävässäkotiottelunaikana.Tämäsäästääaikaajavaivaakauden
aikana,javanhemmatosaavatvarautuaajoissaomiintehtäviinsä.Josjostainsyystä
jokueipystysuorittamaannimettyätehtäväänsä,onsyytäsopiakäytännöstä,miten
tällaisissatilanteissatoimihenkilövajetäytetään.Yleinenperiaateon,ettäpoissaoleva
henkilöjärjestääitselleensijaisenjailmoittaamuutoksestasittenjoukkueenjohtajalle.
Malli työvuorolistasta on liitteessä (LIITE 7).

Pelipäivänä hoidettavat tehtävät (ennen peliä)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

salin ovien avaaminen
pukuhuoneiden siisteyden tarkastaminen
toimihenkilöiden varmistaminen
verkon virittäminen
vaihtopenkkien paikoilleen asettaminen
pelissätarvittavienvälineidenvarmistaminen(pelipallo(t),verkkomitta,tuomariteline,rajaliput,tulostaulu,pöytäkirja,kuorijapostimerkkipöytäkirjalle,ym.)
valmentajienjapelaajientyörauhan/keskittymisensäilymisestähuolehtiminen
vierasjoukkueenvastaanottaminen(tervetulleeksitoivottaminen,aikataulusta
sekämahdollisistajärjestelyistätiedottaminen,pukukoppienosoittaminensekä
muun avun tarjoaminen)
oman joukkueen kannustaminen
(palkintoraadin nimeäminen)
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Pelin jälkeen hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

verkon purku ja salin siistiminen
mahdollisten loukkaantuneiden jatkohoidosta huolehtiminen
tuomareiden, toimitsijoiden ja vastustajan kiittäminen
tuomareiden palkkioiden hyväksyminen ja hoitaminen maksuun
pöytäkirjan toimittaminen vastustajalle
tulospalvelun hoitaminen
oman joukkueen kiittäminen ja kannustaminen
pukukoppien siistiminen huoltajien kanssa

Mikäli joukkueessa on vanhempia, jotka eivät hallitse toimitsijatehtäviä, heille on
järjestettävä hyvissä ajoin ennen kauden alkua koulutustilaisuus.
Vaikkapelipäättyy,kotiineiolehetimenemistä.Pelinpäätyttyäonvielähoidettavana
muutama asia.
Tuomarikorvaustenmaksamistavartenonhyvävaratakäteistä,mikälituomarinkanssa
ei ole sovittu asiasta etukäteen toisin. Muista pyytää erotuomarilta verokortti. Jos
hänellä ei ole esittää sitä, hänen korvauksestaan pidätetään 60 %:n vero. Toimita
maksutiedotseurantaloudenhoitajalle,jokamaksaatarvittavatverot.Ohjeitaveronmaksuuntuleekysyäomankunnanverotoimistosta,silläkäytäntöpoikkeaahiukaneri
kunnissa.
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JOUKKUEENJOHTAJA JA VIERASOTTELUT
Junioreidenpelimatkattehdäännormaalistivanhempienkyydein.Seurallasaattaaolla
käytössäänmyöspikkubussi,jotavoidaankäyttäävieraspelimatkoihin.Joissainseuroissasaatetaanmatkustaamyösbussilla.Tokimääräävintekijäonmatkanpituus,ja
mukaanlähtevienhenkilöidenmäärä.Lähtöpelimatkallekannattaasopiatapahtuvaksi
ainasamastasovitustapaikasta.Mikälijoukkuematkustaabussilla,tarjousvaihtoehtoja kannattaa kysellä hyvissä ajoin.
Vieraspelimatkallajoukkueenjohtajatoimiimatkanjohtajanajavastuuhenkilönä.Hän
hoitaamatkanjärjestämiseenliittyvätkäytännönvalmistelut:matka-,ruokailu-jamahdolliset yöpymisvaraukset sekä matkasuunnitelman teko.
Pelipaikallajoukkueenjohtajahuolehtiitäydellisenpelaajaluettelonkirjurillejalisenssittarkastettavaksituomarille.Pelinaikanajoukkueenjohtajavoinauttiaottelustaja
kannustaa omaa joukkuettaan vaihtopenkiltä käsin.

Ennen vieraspelipäivää hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•

varmista aikataulu kotijoukkueelta, ellet ole saanut ilmoitusta
matka-aikataulunlaatiminenjasentiedottaminen(ajoissapelipaikalle,lähtöaika, otteluaika, ruokailu, paluuaika)
kuljetuksen varaaminen
mahdollisten ruokailujen ja majoituksen varaaminen
tarvittavan varustuksen järjestäminen

Pelipäivänä hoidettavat tehtävät (ennen peliä)
•
•
•
•
•
•
•
•

varmista, että tarvittavat paperit ovat mukana (lisenssit!)
matka-aikataulun läpikäyminen kuljettajan kanssa
matkaan lähtijöiden lukumäärän laskeminen
matka-aikataulun valvominen
pukuhuoneen ja otteluaikataulun selvittäminen
pelaajaluettelon toimittaminen kirjurille
lisenssien esittäminen tuomarille
joukkueen kannustaminen
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Pelin jälkeen hoidettavat tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•

mahdollisten loukkaantuneiden jatkohoidosta huolehtiminen
vastustajan kiittäminen
pukukoppien siisteyden varmistaminen huoltajien kanssa
tarkasta, että kaikki on kyydissä paluumatkalle
paluuaikataulun valvominen
oman joukkueen kiittäminen
tarkkaile, että kaikilta on kyyti kotiin palattuanne kotiin
kuljettajan kiittäminen

LISENSSIT
Seuroillavoiollaerilaisiakäytäntöjälisenssiasioidenhoidossa,muttatärkeintäon,että
joukkueenjohtajallaontietosiitä,ettäkaikkipelaajatonvakuutettujaheilläonasianomainenpelilupaelilisenssivoimassa.Onerittäintärkeäähoitaalisenssitkuntoon
ajallaan.Lisenssienkanssatuleeollatarkkanamaksupäivänkanssa,jottavakuutuson
tauottavoimassatoiminnanollessakäynnissä.Lisenssiinsisältyvävakuutusturvaastuu
voimaanuusinturvin1.9.,kunvakuutusonmaksettusyyskuunaikana.Josuudenkaudenlisenssimaksetaanelokuussa,pelilupajavakuutusastuvatvoimaan1.9.Myöhemminmaksettaessavakuutustuleevoimaanmaksupäivänäklo24.00taimaksuhetkestä,
mikälisuorituksestaonesittäämaksutosite,jostailmeneemaksuaika.Huomaa,että
lisenssittaiseurakohtainenlisenssilistapitääesittääturnauksissaturnausvastaavalle
jayksittäisissäotteluissatuomarilleennenottelunalkua.Seurakohtaisetlisenssilistat
voitulostaaLentopalloliitonnettisivuilta.Lisenssilistatovatsalasanaparintakanaja
tunnukset saa tilaamalla ne liitosta.
KaikkiLentopalloliitonlisenssitlunastetaansähköisenverkkopalvelunkautta.Nippulisenssitoiminnollavoimaksaakätevästikokojoukkueenlisenssityhdellälaskulla.Nippujavoiollakuinkapaljonjamitenisojatahansa.Seuranlisenssivastaavasaaliitosta
tilaamallakäyttäjätunnuksetnippulisenssitoimintoavarten.Tunnuksillapääseesamalla
muokkaamaanomanseuranhenkilöidentietojasekätulostamaanraporttejalisenssin
lunastaneista pelaajista.
Myöskeskenkaudenjoukkueeseentulevienuusienpelaajienvakuutusturvaonvarmistettava.Myösvakuutuksetonlisenssielipelilupaonmahdollinen.Mikälipelaajalla
onvoimassaolevatapaturmavakuutustoisessavakuutusyhtiössäkuinlentopallolii54
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tonlisenssivakuutus,syöttäälisenssinmaksajalisenssiälunastaessaanyksittäisen
lisenssinverkko-ostopalveluuntairekisteriin(nippulisenssitoiminto)vakuutusyhtiön
nimen,vakuutuksennumeronjarastittaavarmistuksetvakuutuksenkattavuudestasekä
voimassaolosta.Vakuutuksenonkatettavalentopallonkilpailu-jaharjoittelutoiminta
sekä niihin liittyvät matkat kotimaassa sekä ulkomailla.
NuorillaonvakuutuspakkopelattaessaLentopalloliitontaialueidenalaisissasarjoissa.
Nuorillatarkoitetaanniitäpelaajia,jotkapelaavatB-ikäistentainuorempiensarjoissa.
Aikuisillaeiolevakuutuspakkoa,mikätarkoittaasitä,ettäaikuiseteivätolevelvollisia
toimittamaantietoaomistavakuutuksistalentopalloliittoon,muttajoukkueenjohtajan
onhyväollatietoinensiitä,ettäkaikkijoukkueenpelaajatonvakuutettu.Tapaturman
sattuessa vakuutukseton pelaaja on täysin omillaan.

LisenssivakuutuksestalisätietojalöytyyvakuutusyhtiöPohjolasta.
Tarkempaatietoalisenssiasioistalöytyylentopalloliitonnettisivuilta
www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit.

SIIRTOPAPERIT
Kun C-ikäinen tai vanhempi pelaaja vaihtaa seuraa, hän tarvitsee asianmukaisesti
täytetynjaallekirjoitetunpelaajasiirtopaperin.LiitonsarjojensiirtopaperinjakirjaamismaksunsaatulostettuaLentopalloliitonnettisivuilta.Siihenvaaditaanpelaajan
nimi,syntymäaika,tuloseurajalähtöseura.Siirtopaperintulostamisenjatäyttämisen
hoitaatuloseura.Lähtöseuravainallekirjoittaasiirronomaltaosaltaan.Seurojenosalta
siirtopaperiasioitahoitaayleensäkeskitetystisiihentehtäväänvaltuutettuhenkilö,jolla
onseurassanimenkirjoitusoikeus.Siirtopaperitoimitetaantuloseuraanallekirjoitettavaksijasiitäsuoritetaankirjaamismaksu.Tämänjälkeensiirtopaperijakirjaamiskuitti
toimitetaanLentopalloliittoon,jottasiirtosaavahvistuksen.Näintoimitaankaikissa
liiton sarjan alaisissa sarjoissa.
Mini-ikäisten(D-F-junioreiden)pelaajasiirroissaennensarjakaudenalkuaeisiirtopapereitatarvitsetäyttää.Edustusoikeusmääräytyyautomaattisestisiihenseuraan,jossa
pelaajapelaaensimmäisenottelunsa.Mikälimini-ikäistenosaltatuleetarveseurasiirJOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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toonkeskensarjakauden, tehdäänseurasiirto normaaliinem.mainittuuntapaan.
Joukkueenjohtajanonhyväollaperillälajinkilpailumääräyksistäjamikseipelisäännöistäkin.Kilpailumääräyksiinjasääntöihinvoitullamuutoksiakausittainkin,joiden
osalta omat tiedot tulee päivittää joka vuosi.

TarkemmatkilpailumääräysasiatjapelisäännötlöytyvätLentopalloliiton nettisivuilta www.lentopalloliitto.fi/kilpailu.

Joukkueenjohtajaonkokojoukkueenesikuvajoukkueenjäsenillejaulospäinmuille
ihmisillekutenmuilleseuroillejaliitonsuuntaan.Hänentoiminnastaankuvastuukoko
joukkueen toiminnan taso.
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Miksi
tieto kulkee
tai ei kulje?
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JOUKKUEENJOHTAJA TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ
Joukkueenjohtajatiedottaajatkuvasti,jaseonkinyksitärkeimmistätehtävistä.Tietoa
välitetäänharkitusti,muttamyöshuomaamatta.Tiedottaminenonasia,jokaeiyleensä
koskaanoletäydellistä,vaansiitätuntuuainalöytyvänparantamisenvaraa.Tiedon
välittäjänäjoukkueenjohtajaonerittäinkeskeisessäasemassa,silläerilähteistätuleva
tietokulkeehänenkauttaanniinseuransisällekuinulkopuolellekin.Joukkueellavoi
ollamyösomatiedottaja.Elleitällaistaole,joukkueenjohtajatoimiiyleensäjoukkueen
tiedottajana sekä seuran että joukkueen sisäisissä ja ulkoisissa asioissa.
Tiedottamisessaonsyytäkiinnittäähuomiotamilloinkirjallinenviestionperusteltua,
milloinsähköinenviestiriittääjamilloinsuorapuhekontaktiontehokkaampi.Viestinnänperusmuotojajoukkueessaovatsoitot,tekstiviestit,nettisivut,sähköpostijafacebook.Paperitiedoteonjoskustarpeellinen.Lisäksierilaisetkohtaamiset,tapahtumat,
palaverit ja vanhempainillat ovat viestintätilanteita.
Paperi lapsen repussa on yleinen tapa viestiä, mutta ei aina kotiin perille menevä
tiedotusväline.Kokoasiislapsenhenkilötietojenyhteydessämyösvanhempienyhteystiedot(puhelinjasähköposti)jatiedotaheitäsuoraan.Näinvarmistatoikeantiedon
perillemenon oikeaan aikaan.
Myösjoukkueenjohtajanomaasenneuseinratkaisee,meneeköviestiperillejasaako
sehalutunvaikutuksen.Kannustavallaotteellasaamuutkininnostumaanjasisäistämäänviestinsisällönjamerkityksen.Avoimuudellajarehellisyydellävoittaaluottamuksen.Tiedottamisentuleeollaaktiivista,jatkuvaajajohdonmukaista.Viestinteho
heikkeneesitämukaa,mitäsuurempionvastaanottajienmääräjamitäkauempana
viestin vastaanottaja on sen lähettäjästä.
Tiedottamisenajankohdantuleeollatarkkaanpohdittua.Tulevastatapahtumasta
tulee tiedottaa riittävän ajoissa. Mikäli tapahtuma vaatii jälkitiedottamista, tulee
senkinajoittamistamiettiä.Esimerkiksipalaverinmuistiokirjoitetaanhetipuhtaaksija
postitetaanvälittömästiryhmänjäsenille.Tällöinjokainenvoivielämuistiostatarkistaa
sovitut asiat ja tehtävät.
Yksi tiedottamisen perussääntö on selkeys.Ytimekäs esitys on parempi kuin pitkä
jaarittelu.Viestieisaahukkualiikaanmateriaaliin.Puutteellinentietosensijaanjättää
tilaaarvailuille.Tiivistäentiedottamisentuleeollasiisaktiivistajaselkeää.Onhelpompaa tiedottaa ajoissa etukäteen kuin korjata huhuja jälkikäteen.
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Tiedotuksen suunnittelussa etsitään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•
•
•
•

mitä tiedotetaan?
miksi tiedotetaan?
kenelle tiedotetaan?
milloin tiedotetaan?
miten / missä tiedotetaan?
kuka tiedottaa?

SEURAN SISÄINEN TIEDOTUS
Seuran omassa viestinnässä on useita eri tapoja.Tässä on koottuna muutamia esimerkkejä:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Seurantärkeimmätasiatkäsitelläänhallituksenkokouksissa.Näidenkokoustenpäätökset
tuleeollaluettavissaesimerkiksiseurannettisivuillatainiistäinformoidaansähköpostilla.
Joukkueidenkannaltatärkeimmätasiatkeskustellaanjoukkueenjohtajienjavalmentajienyhteisissäpalavereissa,joissajokaisellajoukkueellatuleeollaedustajapaikalla.Myösnäiden
palaverien muistiot tai pöytäkirjat toimitetaan joukkueille.
Mikäliseurallaontoimisto,sielläilmoitustaulujajoukkueidenlokerotovathyviätiedotuspaikkoja.
Seurallavoiollakuukausittainilmestyväomatiedotuslehtijokosähköisenätaiihanprintattunakin versiona, jakelu kaikille seuran toiminnassa oleville.
Pelaajakorttientietojavoikäyttääniinjoukkuekuinseurakin.Netoimivatmyösjäsenrekisterinkeruussa,jotenontärkeää,ettäjokainenjoukkuetoimittaapelaajakortitsovittunaaikana
seuran sihteerille.
Seurannettisivuillatiedotetaantärkeistätulevistatapahtumista,uutisoidaantapahtumistaja
esitelläänseurantoimintatapoja.Kullakinjoukkueellatuleeollaomatsivunsa,joitajoukkueet
voivat päivittää säännöllisesti.
Seuranomatyhteistiedotteetlöytyvätmyösnettisivuilta,muttaniitäjaetaanpaperiversiona
tarvittaessa.
Normaaliviikoittainenjapäivittäinenyhteydenpitotapahtuupääosinsähköpostilla.Kiireiset
asiat hoidetaan tekstiviestein tai puhelinsoitoin.
Seuranviestintäpaikkojaovatyhteisettilaisuudetesimerkiksikaudenavajaiset,pikkujoulut
tms. tapahtumat.
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JOUKKUEEN SISÄINEN TIEDOTUS
Joukkueenomaviestintävoimyösollamonipuolinen.Tässäonkoottunamuutamia
esimerkkejä:
•
•
•
•

•
•
•

Jokajoukkueellatuleeollayhteystietolista,jostailmeneepelaajanlisäksivanhempientiedot.
Yhteystiedoista luodaan niin sähköposti- kuin tekstiviestiryhmäkin.
Joukkue käyttää ryhmätekstiviestejä tavoittaakseen kaikki pelaajat kerralla nopeasti.
Vanhempainillatovatehdottomastisuurtenlinjojentiedottamisenjasopimiseenparhaat
paikat.
Useinjoukkueenasioistalaaditaanpaperinentiedote.Paperitiedotteenkulmaantuleeaina
muistaamerkitäsaajannimi.Näinpystyyvarmistamaan,ettäkaikilleonmennyttiedote.Jos
tiedotteita jää jakamatta, näkee ketkä kaikki eivät ole sitä vielä saaneet.
Joukkueentuleetehdäpeleihinjaturnauksiintehtävälistat,joistailmeneeesim.kuljetus-ja
kioskivuorot.
Sähköpostiakäyttäessätuleevarmistaa,ettäkaikkiperheetlukevatsäännöllisestisähköpostiaan. Joukkueella voi olla myös oma facebook-ryhmä.
Vanhempiaonhyvämuistuttaajaviestiäaikatauluista,maksuista,peruutuksista,talkoista,
joukkueiden omista asioista jne.

SEURAN JA JOUKKUEEN ULKOINEN TIEDOTUS
Juniorijoukkueissaulkoinentiedottaminenonmelkovähäistä.Pääosinseonyhteistyötahojenpitämistäajantasallataitulostentoimittamistatiedotusvälineille.Toki
ulkoiseen viestintään kuuluu myös kontaktit muihin seuroihin.
•
•
•
•
•

Seuran nettisivut ovat tärkein ja nopein uutiskanava ulospäin.
Muista nettisivuja päivittäessä, että suunnittele juttusi, muista jutun rakenne, kieliasu,
ulkoasu ja ymmärrettävyys.
Tulospalvelupelituloksistatuleehoitaasarjaajohtavalleelimellejateksti-tv:lletailehteen
sarjatasosta riippuen.
Paikallislehdesn seurapalsta, on se oiva kanava tiedottaa tarvittavat asiat.
Yhteys muihin joukkueisiin hoidetaan soitoin, tekstiviestein, sähköpostilla tai kirjein.

Seuran viestintä on suunniteltava toimintojen mukaan.
LisätietojaurheiluseuranviestinnästälöytyynäppärästiSLU:njulkaisemastaUrheiluseuranviestintäoppaastawww.slu.fi/urheiluseuroille/
julkaisut_ja_tyokalut
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TALOUSARVIO
Talousarvioelijoukkueenbudjettilaaditaanhyvinvalmistelluntoimintasuunnitelman
pohjalta.Talousarviokertooeuroinatoimintasuunnitelmansisältämättapahtumat.Siitä
selviäämitäkulujajoukkueentoiminnastakaudenaikanakertyyjamitensyntyvätkulut
katetaan. juniorijoukkueen talousarvion malli on liitteenä (LIITE 9).
Talousarviontulopuolenonpysyttävärealistisena,jottatoiminnanaiheuttamista
kustannuksistaselvitään.Josyhteisillävarainhankintamenetelmilläkerätyttuototeivät
katakuluja,onmahdollisuusrahoittaapuuttuvaosuusesimerkiksipelaajakohtaisilla
kuukausittainkoottavillamaksuilla,kutenuseassajuniorijoukkueessamenetellään.
Toimintasuunnitelmanjatalousarvionperustanaonjoukkueenikäluokkajasarjataso
sekä tätä kautta toiminnan laajuus. Joukkueen talous ei saa olla ylimitoitettu, sillä
kaikillavanhemmillaeiolesamanlaisiamahdollisuuksiarahoittaalastensaharrastuksia.Joukkueenontarjottavakaikillelapsillejanuorillesamankaltaisetmahdollisuudet
harrastamiseen.Mikälikaudenaikanatuleetarvettapoiketalaaditustabudjetista,on
asiastasovittavayhteisesti.Suurilleyksittäisilletapahtumille,kutenleireille,voilaatia
oman talousarvion.
Joukkueenjohtajanonkaudenaikanaseurattavabudjetintoteutumistayhdessärahastonhoitajankanssa.Heidänonhuolehdittavasiitä,etteikulujaylitetäjaettätulojen
kertyminentoteutuusuunnitellullatavalla.Reagoinninmahdollisiinmuutoksiinon
tapahduttava nopeasti.

TILINPÄÄTÖS
Joukkueenjohtajajarahastonhoitajalaativattilinpäätöksen.Joukkueentilinpäätös
liitetäänkokoseurankirjanpitoonseurantilinpäätöksessä.Niinpäseurauseimmiten
antaa mallipohjan niin talousarvion kuin tilinpäätöksenkin tekoon.
Kokoseurantilintarkistuksensuorittavatvuosikokouksenvalitsematsääntöjenedellyttämätyksitaikaksitilintarkastajaataitoiminnantarkastajaa.Tilintarkastajientehtävänäontarkastaa,ettäseuranvarainkäyttöjakirjanpitoonollutlakienjaasetusten
mukaistajaettäseurantilinpäätösantaaoikeankuvanyhdistyksentoiminnantuloksestajataloudellisestaasemasta.Tarkastuksiavoidaanmyöstehdätoimintakauden
aikana.Mikälitilintarkastajahavaitseepuutteitataiepäselvyyksiäseurantilinpidossa,
tulee hänen raportoida niistä.
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Seurantilinpäätössisältäätoimintakertomuksen,tuloslaskelmanjataseen,päiväyksen
ja allekirjoituksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

TOIMINTAKERTOMUS
Kaudenpäättyessäjoukkueenjohtajalaatiitoimintakertomuksenyhteistyössävalmentajienkanssa.Toimintakertomusontiivisparinsivunmittainenkuvausjoukkueen
toiminnastajataloudestamenneeltäkaudelta.Toimintakertomuksenjatilinpäätöksen
tekeminenhelpottuuolennaisesti,kunkaudenaikanataltioikerääntyneenmateriaalin
järjestelmällisesti samaan kansioon.
Toimintakertomus voi sisältää vaikka seuraavat alaotsikot / välilehdet: joukkueen
kokoonpanoyhteystietoineen,harjoitukset,pelitjaturnauksetjaleirit,ottelupöytäkirjat,omattiedotteet,seurantiedotteet,liitonjaalueentiedotteet,lisenssiasiat,talous,
raportit,muutaasiat.Mallijoukkueentoimintakertomuksestaonliitteenä(LIITE10).

JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SEURANTA
Joukkueenrahaliikenteenseuraamistavartenjoukkueelleonhyväavataomatilipankista.Huomaa,ettäjoukkueentiliavataanainaseurannimissäjaseurany-tunnuksella.
Joukkueestavalitaanhenkilöt,joillaontilinkäyttöoikeusko.pankkitiliin.Nämähenkilöt
yhteystietoineenhyväksytäänseuranhallituksenkokouksessajamerkitäänhallituksenpöytäkirjaan.Pankitvaativatyleensätilinkäyttöoikeuttavartenseuranhallituksen
pöytäkirjanotteen.
Joukkueen tili on aina seuran tili. Kaikki joukkueiden tilillä olevat varat ovat seuran
omaisuutta. Varat ovat luonnollisesti joukkueen käytössä. Joukkueilla ei saa olla
muitatilejäkuinseuranniilleosoittamatili.Joukkueentilinkuitittoimitetaanseuran
rahastonhoitajallesovituntavanmukaan.Joukkueidentilitliitetäänseurankirjanpitoon
tilinpäätöstä tehdessä.
Hyväkeinoherättääluottamustarahaliikenteensujuvuuttakohtaanonsopiamenettelystä,jossajoukkueenjohtajatarkastaajahyväksyylaskunomallanimikirjoituksellaan.Tämänjälkeenrahastonhoitajamaksaahyväksytynlaskun.Hyvätapaonesittää
esimerkiksi määräajoin tiliote hallitukselle tai puheenjohtajalle.
Pelaajanlopetettuaharrastuksensahänelleeivoidamaksaarahaataiantaatavaraa.
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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Vanhantoimintakaudenpäätteeksiomaisuussiirtyyjoukkueenmukanaseuraavan
toimintakaudenpohjakassaksijoukkueenkäyttöön.Mikäliseurassajoudutaansuorittamaanjoukkueidenyhdistämisiätaipelaajasiirtyyuuteenseuranjoukkueeseen,yleinen
tapaon,ettäjoukkueenvaratsiirretäänpelaajanmukanapääluvunmukaanuuteen
joukkueeseen.
Joissakinseuroissakirjanpitoonsiirrettykokonaanammattilaistenkäsiin.Tämäon
varsinviisastavarsinkinisossaseurassa,jossaonuseitajaostojataiuseitajoukkueita.
Joukkueenonsiltiomatoimisestitarkastiseurattavaomantaloutensahanskassapysymistä,vaikkakirjanpitäjältäsaattaakinsaadakaikkisamattiedotnäppärästi.Joukkueen kuitit toimitetaan kirjanpitäjälle seurassa sovitun tavan mukaan.

JOUKKUEEN TILIN TULEE AINA OLLA SEURAN NIMISSÄ.
VÄLTÄ SOTKEMASTA OMIA JA JOUKKUEEN RAHOJA.

VARAINHANKINNAN IDEOINTI JA TOTEUTTAMINEN
Josjoukkuekerääosallistujiltamaksujaesimerkiksierinä,tuleehuomioida,ettämaksu
onsamansuuruinenkaikilla(poislukiensosiaalisettekijät).Niinpäesimerkiksivalmentajien tai joukkueenjohtajan lasten osallistumismaksut ovat samat kuin muilla.
Joukkueenvarainhankinnantoteutuksestatuleesopiayhdessäjoukkueeseenkuuluvien
vanhempienkanssa.Erityyppisillevarainhankintakeinoilletai–tapahtumillevoivalita
vastuuhenkilöitäkunkinparhaankyvynmukaan.Jokuhankkiihelpomminjamieluumminmainosrahoja,toisellataasonparempikontaktihankkiatalkootöitä.Löytämälläja
hyödyntämällävanhempienvahvimmatalueetlöydetääntuloksellinentyönjako.
Vanhempainpalaverissalaaditaanjahyväksytäänsuunnitelmasiitä,mitenkauden
aikanasyntyvätkulutpeitetään.Samallavoidaansuunnitellajahyväksyätoteutettavat
varainhankintakeinot.
Tyypillisimpiävarainhankintakeinojaovatvarmastierilaisetarpajaiset.Toinenyleinen
tapaonerilainenseuratuotteidenmyyntityö.Seuramyyomiatuotteitaan,vaikkatarroja,avaimenperiätailippiksiä.Junioritovatoiviamyyntitykkejäseuratuotteille.Seura
voimyydäotteluisännyydentaipääsylippupakettejayritykselle.Lajiosaamisellakinvoi
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kerätävaroja.Seurathankkivattulojatoimintaansasiismyymälläpesispalvelujatai
järjestämällätyky-toimintaayrityksilletaimuillekiinnostuneilleyhteistyökumppaneille.
Seuranomakausijulkaisu,lehtitaikäsiohjelmaovattakuuvarmojaperinteisiätapoja
kerätävarojaseuralle.Nykyisinmonitekeeomanseuransakalenterin.Suuremmissa
seuroissajuniorijoukkueenyksihyvätalkootoiminnanmuotoonseuranedustusjoukkueenotteluidenmyyntityö,esimerkiksikioski-,makkara-,lipun-taifanituotemyynti.
Järkevätapavarainhankintaanontoiminnankauttatulevaraha.Niinpäerilaistenturnaustenjärjestäminenonmonenseuranhyvätulonlähde.Tulopuolellejäävätosanottomaksut,kioskimyyntijaturnauspäivänarpajaistentuotto.Kotipaikkakunnansuuremmat
tapahtumat tarjoavat seuroille mahdollisuuksia mm. markkinoiden muodossa.
Sesonkiajattarjoavatomathyvätrahankeräysmuodot.Joulunaikaanonuseitaerilaisia
myyjäisiä,paketointipalvelua,joulukuusenmyyntiäjajoulunjälkeenrakettimyyntiä.
Huomaa, että rakettimyyntiin tarvitaan erillinen lupa ja koulutus.
Talkootyölläkäsitetäänuseimmitenerilaisiatyösuorituksia.Tyypillisiäovatmm.eri
kauppaliikkeidentarjoamatinventaariot,rakennustenpurkutyöt,erilaisetsiivoustehtävät,lehtienharavoinnit,vihannestarhanistutustyöttaimarjojenkeruut,yrityksen
esitteidenjakaminen,puhelinluettelonjakaminenpostilaatikoihin,yrityksenkirjeiden
postittaminen,yrityksenjuhlienkahvittaminen,yrityksenmuuttokuorma-aputaisiivousapu,narikkatoiminta,elintarvikkeidenpakkaaminen,karkkienpussittaminen,aurausviittojen asettaminen ja keruu, tienvarsien siivoaminen, jääkenttien hoito tms.

VEROTUS
Verohallitusantoivuonna2005verotusohjeenyleishyödyllisilleyhdistyksillejasäätiöille(www.vero.fi).Vero-ohjeenmyötäverottajaonsaattanutlisätävalvontaa,mutta
tulkinnat eivät sinänsä liikuntajärjestöjen osalta ole kiristyneet.
Nykyinentuloverolakionyleishyödyllisilleyhdistyksillehyvä.Erityisestiyhdistys,jonka
jäsenyysonavoinjajonkatoimintaonperinteistäjäsentoimintaajasiihenliittyvää
kilpailutoimintaa,voiollasuhteellisenturvallisinmielin.Ne,jotkamyyvätpalveluja
asiakkailleeliavoimelleasiakaskunnalletaimyyvätyksilöityjäpalvelujakunnalle,on
syytäpohtiaverokysymyksiätarkemminjavarmistaaoikeaverokäytäntöesimerkiksi
paikallisen verotoimiston kanssa.
Seurantuleehuolehtia,ettätalouttahoidetaanhyvinjavastuullisesti.Vastuuseuran
taloudenpidostakuuluupuheenjohtajallejahallitukselle.KausittainentoimintasuunniJOUKKUEENJOHTAJAN OPAS
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telmasisältäähankkeidenjatapahtumienesittelyn,aikataulutsekätulo-jamenoarviot.
Millaista varainhankintaa seura voi tehdä ilman veroseuraamuksia?
Seuranyleishyödyllistävarainhankintaaovatkilpailuissataitapahtumissasaaduttulot
esim.lipputulot,osanottomaksut,käsiohjelmanmainos-jamuutmyyntitulot,järjestävänseurankioskitulotjamuuttarjoilutulot,laita-jamuistaväliaikaisistatapahtumaan
liittyvistämainoksistasaaduttulot,peli-jaharjoitusasuissaolevienmainostentulot,
ääni-javalomainokset,tilapäisenpaikoituksenjärjestämisestäsaaduttulotjamuut
tilaisuuteen liittyvät myyntitulot.
Edellistenlisäksiverotontatoimintaaovatmm.urheilu-jaliikuntaseurojenyhteistoimintaliikuntatapahtumienjärjestämisessä,satunnaistenmuidentilaisuuksien(konsertit,tanssit)pääsymaksutjaniissäharjoitettumyynti,satunnainenkirpputori-tai
tavarankeräys,seuranomienjulkaisujenkauttasaaduttulot,bingo-jakioskitoiminta
sekäseurojenkannatustuotteiden(viirit,fanituotteet)myyntitulot.Sensijaantuotteiden myynti kaupassa on verollista.

TALKOOTOIMINTA
Nykyään puheenaiheeksi on noussut talkootyön verotus.Tämä johtuu siitä, että
Verohallitusantoiuudentalkootyövero-ohjeen2005(www.vero.fi).Ohjeeimuuttanut
talkootyön verottomuuden perusteita.
Yhdistyksenjäsentenkorvauksetontyöyhdistyksenvarsinaisentoiminnanyhteydessäeisynnytäverotusongelmia.Esimerkkinätästäperinteisestätalkootyöstävoiolla
viikoittainenkerhojenohjaaminenilmankorvausta.Yhdistyksenjäsenetvoivattalkootyönätehdämyösvarainhankintaa,jokaeioleseuranvarsinaistayleishyödyllistä
toimintaa,esimerkiksimyydätavaroitayhdistyksenhyväksi.Talkootyövoiollamyös
kolmannenosapuolenhyväksitehtyätyötä(työpalvelunmyynti).Tällaiselletalkootyölle
tunnusomaistaon,ettäseuranjäsenettekeväterilaisiatyöpalvelujajaniistäsaatavat
tulotkolmasosapuolimaksaaseuralle.Josseuraonmerkittyennakonperintärekisteriin, maksaja voi maksaa korvauksen bruttona seuran tilille.
Talkootulojenverotustapohdittaessakysytään,onkotuloseuranvaitalkoolaisenhenkilökohtaistatuloa.Jostuloonseurantuloa,pohditaanvieläonkotuloseuranelinkeinotuloavaiverovapaatatalkootyöntuloa.Seuraavassaesitettyjenviidentunnusmerkinon
täytyttävä, että tulo olisi seuralle verotonta talkootyön tuloa.
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1.

Talkootyöstämaksettavakorvausvoiollaverotonvainrekisteröidylle,yleishyödylliselleyhdistykselle.Rekisteröimättömänyhdistyksenkorvausontekijöidenhenkilökohtaistapalkkaa,
vaikka korvaus maksettaisiin yhdistyksen tilille.

2.

Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille.Työn
suorittajateivätvoikorvamerkitähankkimiaanvarojaomaankäyttöönsä.Henkilökohtaisen
talkootyönmääränperusteellaeisiisvoimyöntääalennuksiataivapautuksiaesimerkiksi
matka-jaharjoitusmaksuista.Matka-jaharjoitusmaksujentulisiollasamatkaikilletaimahdollinenhintaeroeisaajohtuaainakaanosallistumisaktiivisuudestatalkootyöhöntaimuuhun
varainhankintaan.Onkuitenkinkatsottu,ettäjoukkuetailajijaostovoipääseuranpäätöksellä
ja sen valvonnan alaisena kerätä varoja oman toimintansa pyörittämiseksi.

3.

Talkootyöeioletyö,jokatehdääntyönantajanjohdonjavalvonnanalaisena.Toimeksiantaja
eiesimerkiksisaanimetätaihyväksyätalkooväkeä.Työeisaaollasellaista,jokamuutentehtäisiintoimeksiantajanomillatyöntekijöillä.Tyypillinentalkootyöeiedellytämitäänerityistä
ammattitaitoa.
Tyypillistätalkootyötäovatjärjestyksenvalvojantehtävät.Järjestyksenvalvojantehtävät
edellyttävätkuitenkinainakinosaltatalkoolaisistajärjestyksenvalvojanperuskurssinhyväksyttävääsuorittamista.Lisäksipoliisihyväksyykaikkijärjestyksenvalvojat.Tästähuolimatta
kyseessäontalkootyö.Järjestyksenvalvojienhyväksyntätoimeksiantajanpuoleltaeikuitenkaan enää täytä talkootyön kolmatta kriteeriä.

4.

Talkootyöonluonteeltaantilapäistä.Jatkuva,pitkäaikainentoimeksiantoviittaayleensä
muuhunkuinverottomaantalkootyöhön.Kyseessäontällöinseuranelinkeinotoiminta.Omaan
lajiinvälittömästiliittyvätalkootyösopimusvoiollapitkäaikainenkin.Esimerkiksihiihtoseura
voi talkootyönä hoitaa kunnan hiihtolatuja pitkälläkin sopimuksella.

5.

Talkootyöeisaaollaelinkeinotoimintaa.Pitkäaikainen,jatkuvajalaajatalkootyösaatetaan
lukeaverotettavaksielinkeinotoiminnaksi.Lisäksityöpalveluttaitavaroidenmyyntisaattavat
kilpaillayritystentarjoamienpalvelujenkanssajasitentoimintaavoidaanjoissaintapauksissa kilpailuneutraalisuussyistä pitää elinkeinotoimintana.

Josoletteseurassaepävarmojasuunnittelemannetoiminnansuhteestaverotukseen,
selvittäkää asia aina etukäteen!

TALKOOTYÖ ON AINA YHTEISEKSI HYVÄKSI. TYÖN SUORITTAJAT
EIVÄTVOI KORVAMERKITÄ HANKKIMIAANVAROJA OMAAN KÄYTTÖÖNSÄ, JOTEN KENELLEKÄÄN EI VOI ANTAA ALENNUKSIA
TAI ETUUKSIA TEHDYN TALKOOTYÖN MÄÄRÄN MUKAAN.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
Yhteistyökumppaneitahankkimallajoukkuevoikerätävarojatoiminnanpyörittämiseen.Joukkueenkannattaamiettiävalmiiksi,mitäseitsevoisitarjotavastapuolelle
taloudellisen tuen ja muun avun vastikkeeksi.Vastikkeeton lahjoitus ei enää tänä
päivänäkuulostakovinhoukuttelevalta.Yksipuolisestarahanhaalimisestatuleepäästä
ajattelutapaan,jossapohditaanmitälisäarvoayhteistyökumppanivoijoukkueenkautta
saada.
Tavanomaisinkeinoonmyydäjoukkueenpeliasustamainospaikkoja.Ennentätäon
selvitettäväseuranmyyntiäkoskevatperiaatteet.Hyväideaonmyöshankkiajoukkueellens.kummiyritys,jokaontiiviissäyhteydessäjoukkueeseenjatukeesentoimintaa
laajemmin.Muitavaihtoehtojaovatmm.julkaisut,nettisivutjaerilaisettapahtumat
joukkueentoiminnanyhteydessä.Talkootyöpanosonmerkittävävastikesponsorin
näkökulmastakatsoen.Mikääneiestäpitämästäkunnonaivoriihtäjakeksimästäuusia
erilaisia vastikkeita yhteistyölle.
Joukkueentuleevarmistaa,ettäyhteistyökumppaneilleluvatutvastikkeettulevat
hoidetuksi.Onvaikeaneuvotellauuttayhteistyötäseuraavanavuonna,josaikaisempi
kumppanuusontuonutmukanaanpettymyksiä.Koskaaneipidäluvatasellaista,minkä
tietää, ettei pysty sitä toteuttamaan.
Muista, että yhteistyökumppanit toivovat seuralta ja joukkueelta …
•
•
•
•
•
•
•
•

oikean henkilön lähestymistä
esitystavan ja esityksen ulkonäön olevan huolitellun
aikataulujen tajua
avoimuutta
markkina-arvon ymmärtämistä
määrätietoista käytännön toteutusta
raportointia ja jälkihoitoa
uskollisuutta

Liitteenäonyksinkertainensopimusmalli(LIITE11),jonkapohjaltavoisuunnitellaoman
joukkueen toimintaan soveltuvan version juuri tiettyyn yhteistyöhön sopivaksi.

RAPORTOI YHTEISTYÖTAHOLLE JOUKKUEESI TOIMINNASTA.
NÄIN SYNTYVÄ LUOTTAMUS AVAA OVIA TAAS ENSI KAUDEKSI.
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Liitteet

9
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LIITE 1.
(seuran logo)							

KOKOONPANO
joukkue:

______________________________

pvm

_______________

ottelu

_______________________ - _______________________
(kotijoukkue)

		

(vierasjoukkue)

SEURAN NIMI
nimi					pelipaikka

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. ____________________________________________________________
11. ____________________________________________________________
12. ____________________________________________________________
								

C = kapteeni

		
pelinjohtaja

______________________________________________

2. pelinjohtaja

______________________________________________

huoltaja		 ______________________________________________

(po) = puheoikeus
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LIITE 2.
(seuran logo)			19.7.2012

vastaanottava seura		
vastaanottajan nimi
osoite
postiosoite

KUTSU OTTELUUN/TURNAUKSEEN
B-tyttöjensuperpesiksenotteluSeura–LopenUupuneetpelataanke1.8.2012alkaen
klo18.00meidänpesäpallostadionilla,(osoite).Huoltorakennuselipukuhuoneetja
suihkutilat sijaitsee stadionilla.
Stadionin hiekkatekonurmella saa käyttää enintään 6 mm piikkejä.
Suosittelemmepelinjälkeenruokailuvaihtoehdoksiyhteistyökumppaniamme.(katsoliite)
Tervetuloa meille!
Pesisterveisin seura
jojon nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite

LIITTEET

kartta
ruokapaikkatarjous
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LIITE 3.

JOUKKUEEN TOIMINTASUUNNITELMA
KAUDELLA 20XX-20XX
Joukkue:
1. Yleistä toiminnasta
•
•
•

tulevan toiminnan taustaa
toiminnan olosuhteet
toiminnan painopistealueita

2. Joukkueen kokoonpano
•
•
•

joukkueen pelaajat (nimilista)
joukkueen valmentajat
joukkueen muu taustatiimi: joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, huoltaja ym.

3. Joukkueen tavoitteet
•

kasvatukselliset, opetukselliset, kilpailulliset

4. Harjoitus- ja pelitoiminta
•
•
•
•
•
•
•

sarjat, joihin joukkue kauden aikana aikoo osallistua
turnaukset, joihin joukkue kauden aikana aikoo osallistua
leirit, joihin joukkue kauden aikana aikoo osallistua
suunnitellut harjoitukset: harjoitusmäärät viikossa
suunnitellut harjoitusten painopistealueet eri harjoitusjaksoissa
suunnitellut testit, leirit, lomat ym.
harjoituspaikat

5. Muu toiminta
•
•
•

vanhempainillat, retket ja joukkueen muut tapahtumat
pelaajien kehittymisen seuranta
muu toiminta kauden aikana

6. Talous
•

talousarvio liitteeksi

paikka ja aika

Laatijat
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LIITE 4.

PESÄPALLON VUOSIKALENTERIMALLI
kuukausi

tehtävät

lokakuu

•

•

yhteenvedonlaatiminenjoukkueentoiminnastasekätilinpäätös
seuran toimintakertomusta varten
uudenkaudentoimintasuunnitelmanlaatiminenyhdessävalmentajien kanssa
seuran sisäinen salivuorojen varaaminen / peruuttaminen

marraskuu (Isänpäivä)

•
•
•
•

uuden kauden talousarvion laatiminen
välinehankinnat talvikaudelle
uuden kauden aloittaminen
pelaajien kanssa pelisääntöjen laatiminen

joulukuu (Joulu)

•
•

joulukortti / kukka yhteistyökumppaneille
joulumuistaminen pelaajien perheille

tammikuu

•
•
•

vanhempainilta:uudenkaudentoimintatapojensopiminen
mahdollistenseurasiirtojenilmoituksetliittoontaialueenkilpailupäällikölle
liiton sarjoihin ilmoittautuminen

helmikuu (Hiihtoloma)

•

kenttävuorojen varaaminen kesäksi

maaliskuu

•
•
•

alueensarjoihinilmoittautuminen(seurahoitaailmoittautumiset
keskitetysti)
leireille ilmoittautuminen 1.3. alkaen
lisenssien hoitaminen kuntoon

huhtikuu

•
•
•
•

välinehankinnat kesäkaudelle, esim. pelipallot
harjoitusvuorojen varaaminen seuraavaksi talveksi
kesän toimitsijalistan laatiminen
kesän pelipöytäkirjojen hankkiminen

toukokuu (Äitienpäivä)

•
•
•
•

kukka pelaajien äideille
leirimaksujen maksaminen
pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointi
pöytäkirjojen toimittaminen pelien jälkeen sarjaa johtavalle
elimelle

kesäkuu

•

pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia

heinäkuu

•
•

leirit
pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia

elokuu

•

pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia

syyskuu

•

kauden päätöstilaisuuden valmistelut, palkinnot ym.

•

joka kuukausi:
•
talousasioita kuten talkoiden sopimista, laskujen hoitamista, talouden seurantaa ym.
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LIITE 5.

LENTOPALLON VUOSIKALENTERIMALLI
kuukausi

tehtävät

Huhtikuu

•
•
•
•
•

tulevan kauden salivuorojen hakeminen
kesäajan salivuorojen hakeminen
Power Cupin 3. ilmoittautuminen alkaa
Power Cup erityisruokavaliot ja matkajärjestelyt viimeistään nyt
Päättyvän kauden päätöstapahtuma

toukokuu
(Äitienpäivä)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kukka pelaajien äideille
yhteenveto alkuvuodesta (syksyn työtä helpottamaan)
edellisen kauden sarjaparlamentti (alue-/maakuntajaosto)
uudenkaudentoimintasuunnitelmanlaatiminenyhdessävalmentajienkanssa
joukkueentalousarviontarkastaminenjatarkkabudjettitulevallekaudelle
sarjaan ilmoittautuminen 25.5. mennessä (liiton 1-sarjat)
välinehankinnat kesäharjoittelua varten
vapaat seurasiirrot 15.5. mennessä
beach volley kausi alkaa

kesäkuu

•
•
•
•

Power Cup
vanhempainilta: uuden kauden toimintatapojen sopiminen
kesäharjoittelu alkaa
sarjaan ilmoittautuminen 10.6. mennessä (liiton 2- ja 3-sarjat)

heinäkuu

•

kesäharjoittelua

elokuu

•
•
•
•

alueen sarjoihin ilmoittautuminen alkaa (seura hoitaa keskitetysti)
talven salivuorojen jakaminen seuran sisällä
lisenssien hoitaminen kuntoon
seuratoimintapäivä

syyskuu

•
•
•

pelisääntökeskustelut pelaajien kanssa
ilmoittautuminen alueen sarjoihin ja nuorten SM-sarjaan päättyy
välinehankinnat talvikaudelle

lokakuu

•
•

kilpailukausi alkaa
turnaus- ja pelitapahtumien järjestelyjä

marraskuu
(Isänpäivä)

•
•
•

turnaus- ja pelitapahtumien järjestelyjä
seuraavanvuodentoiminta-jatalousarvionlaatiminenseuransyyskokoukseen
koululentiskampanja vk 44

joulukuu(Joulu) •
•
•
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turnaus- ja pelitapahtumien järjestelyjä
joulukortti / kukka yhteistyökumppaneille
joulumuistaminen pelaajien perheille
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tammikuu

•
•
•

turnaus- ja pelitapahtumien järjestelyjä
mahdollistenseurasiirtojenilmoituksetliittoontaialueenkilpailupäällikölle
liiton sarjoihin ilmoittautuminen

helmikuu

•
•
•

turnaus- ja pelitapahtumien järjestelyjä
yhteenvedon laatiminen joukkueen toiminnasta sekä tilinpäätös seuran
toimintakertomusta varten
Power Cupin 1. ilmoittautuminen alkaa

maaliskuu

•
•

Power Cupin 2. ilmoittautuminen alkaa
kilpailukausi päättyy

joka kuukausi:
•
talousasioita kuten talkoiden sopimista, laskujen hoitamista, talouden seurantaa ym.
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LIITE 6.

TARKISTUSLISTA VANHEMPAINPALAVERIN
JÄRJESTÄMISEEN
KOKOUSKUTSU
AIHE - mieti etukäteen asiat, tavoite ja mistä päätetään. Tee sen mukaan esityslista.
PAIKKA-koulunpukuhuoneeioleparaspaikka.Luokkahuone,koulunruokalataiomakotitaipuutarha?
ALOITUSAIKA - huolehdi, että kaikki ehtivät töistä paikalle. Ole itse ajoissa paikalla
LOPETUSAIKA - hyvä näkyä jo kutsussa, kokous loppuu sovittuna aikana
KUTSUN LÄHETYS - lähetä kutsut riittävän ajoissa (2 viikkoa ennen)

KOKOUSTILA
Edellytykset:
•
riittävä tila, valaistus, tuuletus
•
huolehdi tarvittaessa opastus paikalle
Av-välineet:
•
onko paikalla liitutaulu tai fläppitaulu
•
hyödynnä piirtoheitintä, muista kalvot ja tussit
•
video, dia tai dataprojektorin käyttö? varmista laitteet
•
tarvitaanko äänen toistoa ?
Häiriötekijät:
•
suljettu rauhallinen tila, ovi kiinni ym.
•
kännykät kiinni kokouksen ajan

TAUOT / TARJOILUT
Kahvi, tee, vesi:
•
tarjoilut heti alkuun
•
joku vanhemmista voi tuoda kahvit termarissa, joku toinen voi leipoa pullaa
•
huomioi erityisruokavaliot
•
jos kokous on pitkä, lyhennä sitä
•
pidä tunnin välein tauko, tauolla lisää kahvia

JÄLKIHOITO
Muistio:
•
lähetä kokouksesta yhteenveto kaikille vanhemmille
•
muista siis koota vanhempien sähköpostiosoitteet
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LIITE 7.

TEHTÄVÄJAKOLISTA

Joukkueen tehtäväjakolista kesätaukoon saakka
päivä

klo

paikka

vastus

kirjuri

kioski

kuljetus

12.5.

18

koulukeskus

KK-V

Mäkinen

Marjamäki,
Viitanen

-

19.5.

18

Pori

Pesäkarhut

-

-

Jaakkola,
Kivinen,
Seppälä

22.5.

14

Pitkäjärvi

KK-V

-

-

Koivisto,
Salmi

29.5.

18

stadion

Fera

Salmi

Aho,
Koivisto

-

11.6.

13

stadion

KaMa

Salmi

Järvi,Nurmi

-

12.6.

10

Laitila

turnaus

-

-

pikkubussi lähtö klo 7.30
tsto

14.6.

18

Pomarkku

PomPy

-

-

Aho,Elonen, lähtöklo16.20
Koivisto
tsto

15.6.

18

koulukeskus

Jymy

Mäkinen

Elonen,
Järvi

-

valokuvaus

Parkano

alueleiri

-

-

bussi

lähtö pe

17.-19.6.

muuta

lähtöklo16.40
tsto

sponsorit
kutsuttu!

klo 8.00
stadion
2.7.

18

Kankaanpää

KaMa

-

-

Järvi,
Marjamäki

Tervetuloa kannustamaan joka peliin!
Listaonlaadittu28.4.pidetynvanhempainillanpohjalta.Kaikillaonsamanverraneli
kolme tehtävää. Ellei ko. tehtävä sinulle sovi, muista itse vaihtaa vuorosi.
Aho		p. 		Elonen		p.
Jaakkola		p. 		Järvi		p.
Kivinen		p.		Koivisto		p.
Marjamäki
p.			Mäkinen		p.
Nurmi		p. 		Salmi		p.
Seppälä		p.		Viitanen		p.

TerveisinJoukoJoukkueenjohtajap.0401234567jaVilleValmentajap.0507654321
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LIITE 8.
(seuran logo)				TARJOUSPYYNTÖ

Seura ry. / joukkue / henkilön nimi		
katuosoite				
postinumero ja –toimipaikka
puhelin					

päiväys

Liikenne oy
vastaanottavan henkilön nimi
katuosoite
postiosoite

TARJOUSPYYNTÖ
X-joukkueemmepelaax-sarjaajaosallistuux-turnauksiintulevallakaudella.
Tarvitsemmekuljetustavierasotteluihinjaturnauksiinsekäarkipäivinäettä
viikonloppuisin.Pelimatkammesuuntautuvatseuraaviinpaikkoihin:….
Lähtöjapaluutapahtuvatainapaikkakuntammepaikastaxosoitteestax.
Pyydämmeystävällisestiyhtiöltännetarjoustatulevallekaudellelinja-autokyydityksistäkuljettajineen.Autossatuleeollatilaanoin15-17hengelle.
Tarjoustulisieritelläem.paikkakunnille.Tarjouksessavoittemyösmainita
kilometritaksan.
Ystävällisesti
etunimi sukunimi
joukkueenjohtaja

Seura ry.
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LIITE 9.

JOUKKUEKOHTAINEN TALOUSARVIOMALLI
KAUDELLE 20XX-20XX
PERUSTIEDOT:
joukkue:
sarja:
joukkueenjohtaja:
rahastonhoitaja:
valmentajat:
huoltajat:
tilinumero:

SUUNNITELLUT TAPAHTUMAT:
sarjat:
turnaukset:
leirit:
harjoitukset:
talkoot:
muuta:

TALOUSARVIO:
KULUT

TULOT

lisenssit

kausimaksut

vakuutukset

talkoot

seuran jäsenmaksut

sponsorit

osallistumismaksut

mainostulot

sarja-/turnausmaksut

kummit

tuomarikulut

kioski

leirikulut

matkarahat

matkustaminen

asustemaksut

välinehankinnat

muut tulot

asusteet
muut varusteet (ea ym.)
ruokailut
majoitus
tarvikkeet ym.
muut kulut
YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

SALDO KAUDEN ALUSSA

SALDO KAUDEN LOPUSSA
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LIITE 10.

JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS
KAUDEN PÄÄTTEEKSI

Kausi:
Joukkue:

Joukkueentuleelaatiatoimintakertomushetikaudenpäätteeksi.Toimintakertomus
tulee toimittaa seuran nuorisovastaavalle lokakuun loppuun mennessä.
Toimintakertomuksessa tulee ilmetä:
•

pelaajat: nimilista

•

valmentajat

•

muu taustatiimi: joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, huoltaja ym.

•

sarjat, joihin joukkue kauden aikana osallistui: pelattujen pelien määrä ja sijoitus

•

turnaukset,joihinjoukkuekaudenaikanaosallistui:pelattujenpelienmääräjasijoitukset

•

leirit, joihin joukkue kauden aikana osallistui: pelattujen pelien määrä ja sijoitukset

•

joukkueesta arvo-otteluihin valitut

•

yhteismäärä kaikista kauden harjoituksista

•

yhteismäärä kauden kaikista peleistä

•

vanhempainillat, retket ja joukkueen muut tapahtumat

•

muu toiminta kauden aikana

•

kauden aikana / päätteeksi joukkueesta palkitut pelaajat

paikka ja aika

Laatija

80

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

LIITE 11.

YHTEISTOIMINTASOPIMUS
SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Seura X ja Liike Y
SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
SeuraXtarjoaaliikkeenYtyöntekijöillepesisaiheisenvirkistysiltapäivän.Pesistapahtuma on perjantaina 15.6.2012 ja se on liikkeen työntekijöille suunnattua iloista ja
hauskaaliikunnallistaohjelmaakoulutetunohjaajanohjaamanaseuranjunioreiden
avustamana.Tarkoituksenaonopetellapesäpallonperustaitojajatämänjälkeenpelata
haasteottelujunioreidenjaliikkeenYtyöntekijäjoukkueenvälillä. SamallaseuraX
tarjoaaliikkeelleYmahdollisuudentukeapaikallistaohjattualastenpesistoimintaa.
Seura X vastaa
•
•
•
•
•

pesistapahtuman järjestelyistä
toiminnan sisällöstä (suunnittelee, johtaa ja toteuttaa päivän ohjelman)
välineistä eli ohjaajalla on tarvittavat välineet mukana toiminnassa
pesisjunioreiden ja liikkeen Y toimihenkilöiden välisestä pesisottelusta
toiminnan raportoinnista liikkeelle Y pelikauden jälkeen

Liike Y osallistuu
•
•
•

toimintapäivänmarkkinointiinomanasiakaslehtensäkauttasekämarkkinoipesistapahtumaa
työntekijöidensä perheille
kokoaajoukkueenpesisjunioreidenjaomientoimihenkilöidensäväliseenhaasteotteluunja
tarjoaa tapahtumassa virvokkeita
Liike Y korvaa seuralle X pesistapahtumapäivästä 450 €.

Korvausmaksetaanpesistapahtumanjälkeenseuranosoittamalletilillelaskuavastaan.

Paikka ja aika

__________________________		
_________________________
Allekirjoittajan nimi			
Allekirjoittajan nimi
Seura X					Liike Y
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Kiitokset
Kiitos seuraaville henkilöille ja yhteisölle, joiden materiaalia tai lukupanosta on
käytetty tämän materiaalin valmistamiseen:
Ekman Kari
Esko Mauri
Fera ry.
Heikkiniemi Inga
Hongisto Päivi
Impiö Samuli
Lankinen Jari
Laurila Jaana
Nieminen Sirkka
Nuori Suomi ry.
Peltonen Anni
Raision Loimu Juniorit ry.
Sandell Anita
Suomen Jääkiekkoliitto ry.
Suomen Lentopalloliitto ry.
Suomen Liikunta ja Urheilu ry.
Vammalan Lentopallo ry.
Varsinais-Suomen Pesis ry.
Vasama Leila
Vuorinen Marja-Leena
Vähäsarja Kristiina

Teksti:		
Mika Mikola, Varsinais-Suomen Pesis ry
		 Hanna Kanasuo, Suomen Lentopalloliitto ry
		

Ulkoasu:

Anni Peltonen, Suomen Lentopalloliitto ry

Kuvat:		

Suomen Lentopalloliitto ry, Sami Laakkonen
Varsinais-Suomen Pesis, ry

		

82

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

83

