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Esipuhe
Seuratoiminnan käsikirjan tehtävänä on koota yhteen seuratoimintaan liittyvien tehtävien ja prosessien
kuvaukset yksityiskohtaisesti. Seuratoiminnan käsikirjan tavoitteena on siten tuoda vakautta ja jatkuvuutta
urheilullisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä liikunnan parissa tekevässä seurassamme. Kuten
tyypillisesti vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa, pelaajat, vanhemmat ja toimihenkilöt liittyvät
toimintaan mutta aikanaan toiminta myös muuttuu, päättyy tai jatkuu toisessa ympäristössä.
Seuratoiminnan käsikirjan tarkoituksena on tukea erityisesti näissä siirtymävaiheissa, jotta toimintaan
osallistuvat pelaajat ja harrastajat voivat jatkaa laadukkaasti järjestetyssä toiminnassa kohti omia
tavoitteitaan. Seuratoiminta on myös vapaaehtoisille toimihenkilöille tärkeä harrastus ja tämä harrastus on
palkitsevampaa, kun tehtävät ja prosessit ovat selkeitä ja yhteneviä seuran sisällä. Seuratoiminnan käsikirja
sisältää asioita laajasti mutta jäsennellysti. Täten suositus on, että lukija etsii tästä tukea ensisijaisesti omaan
rooliinsa liittyviin tehtäviin ja prosesseihin. Käsikirja on myös päivittyvä ja toivomme, että saamme
kehityskohteista tiedon heti, kun siihen törmäätte. Vaalikaamme ja kehittäkäämme Ajax-henkeä yhdessä!

Kempele 24.5.2021
Antti Kiviniemi, Toiminnanjohtaja
Antti Näykki, johtokunnan puheenjohtaja
Ajax-Sarkkiranta ry.
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1. Ajax-Sarkkirannan esittely
Ajax-Sarkkiranta ry ”Reilu peli – Reilu kaveri”
Ajax-Sarkkiranta on 1997 perustettu kempeleläinen jalkapalloon erikoistunut urheiluseura. Teemme vahvaa
juniorityötä laadukkaissa olosuhteissa. Noin 600 pelaajaamme harjoittelevat erinomaisissa olosuhteissa
Kempeleen nurmi- ja tekonurmikentillä sekä vuonna 2019 valmistuneessa täysimittaisessa
ylipainehallissamme, jonka lisäksi pelaajia palvelee talvisin myös pienempi harjoitushallimme. Teemme
tiivistä seurayhteistyötä Oulun alueen muiden jalkapalloseurojen kanssa. Vahvan olosuhdekehittämisen
lisäksi seuramme panostaa entisestään pelaajan laadukkaaseen arkeen ja seurayhteistyöhön laadukkaan
pelaajapolkumme edelleen kehittämiseksi. Kehitämme seuraamme Palloliiton laatujärjestelmän mukaisesti.
Järjestämme lisäksi aktiivisesti leirejä, jalkapallokouluja ja turnauksia. Näistä muutamina esimerkkeinä WBAFDS leiri, jota pitämässä ovat englantilaisen West Bromwich Albionin junioriyhteistyökumppanin valmentajat,
perinteiset jalkapallokoulumme, joihin ilmoittautuu vuosittain satoja lapsia sekä AjaxCup, joka kerää lähes
100 juniorijoukkuetta Kempeleen kentille. Seuratoiminnan tukena ovat toiminnanjohtaja,
valmennuspäällikkö, nappulapäällikkö, harrastemanageri sekä lähes 200 vapaaehtoistoimijaa.

2. Seuran missio
Missio – Jalkapalloa jokaiselle kohti omaa huippua
Jokainen jalkapallon harrastaja on tervetullut Ajaxiin ja seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle toimintaa, joka on
pelaajalle sopivaa niin tavoitteiden kuin sen hetkisten kykyjen mukaisesti. Seura tarjoaa mahdollisuuden
tavoitteelliseen pelaamiseen ja harjoitteluun, mutta myös mahdollisuuden kaikille heille, jotka haluavat
mukavan ja mielekkään harrastuksen ilman menestymisen painetta.
Seura panostaa tulevaisuudessa entisestään sekä kilpailullisen toiminnan että harrastetoiminnan
kehittämiseen. Uudet olosuhderatkaisut tukevat entisestään kasvavaa toimintaa niin harraste- kuin
kilpatoiminnassa.
Missiomme on mahdollistaa:
•

•

•

•

jalkapallotoimintaan osallistuminen pelaajana, valmentajana, seuratoimijana ja vanhempana
omista lähtökohdistaan taustatekijöistä riippumatta kohti omia tavoitteittaan – aina huippuurheiluun saakka
urheilun ja liikunnan jalkapallon parissa paikallisesti. Kehittyvät olosuhteemme,
valmennuksemme ja seuratoimintomme antavat mahdollisuuden jokaiselle tavoitella omia
unelmiaan ja tavoitteitaan jalkapallossa tai sen kautta – olivatpa ne sitten huippujalkapallossa tai
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
kasvattaa jäseniämme ihmisinä urheilua ja elämää varten. Seurassamme eletään ja kasvetaan
yhdessä! Harjoittelemme, pelaamme ja vietämme aikaa yhdessä oppien jatkuvasti toisiltamme.
Voitamme, häviämme, onnistumme ja epäonnistumme yhdessä. Näissä kaikissa tilanteissa on
mahdollisuus oppia ja kasvaa urheilijana ja ihmisenä. Voitto ja onnistuminen ovat palkinto
uutterasta harjoittelusta, joka kannustaa oppimaan lisää. Vastaavasti tappio ja epäonnistuminen
opettavat käsittelemään pettymyksiä ja löytämään kehityskohteita - ratkaisevaa on, miten näihin
suhtaudutaan ja se, että näissä tilanteissa ei kenenkään tarvitse jäädä yksin.
merkitykselliseen yhteisöön kuulumisen pelaajille, vanhemmille, valmentajille ja muille
toimihenkilöille sekä kasvavalle kannattajakunnalle synnyttäen elinikäisiä ystävyyksiä ja Ajaxilaista
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ylpeyttä. Ajax-perheessä olemme kaikki yhdenvertaisia ja tuemme toisiamme myös kentän
ulkopuolella. Kunnioitamme toisiamme, peliä, tuomareita, vastustajia ja kaikkia ihmisiä hyvällä
käytöksellä sekä arvostamme heidän mielipiteitään. Ennen kaikkea arvostamme omaa
osallisuuttamme hienoon yhteisöömme. Näin luomme turvallisen ja luotettavan yhteisön, jonka
toimintaan on houkuttelevaa liittyä mukaan

3. Seuran arvot
”Reilu peli, Reilu kaveri”
HYVÄ FIILIS!
Kannustava, turvallinen ja innostava ilmapiiri mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittymisen jalkapalloilijana ja
ihmisenä. Hyvän fiilikseen kuuluu myös toiminnan vaatimustason sopiva asettelu pelaajan tavoitteet
huomioiden. Hyvinvoivat pelaajat ja seuratoimijat luovat hyvän fiiliksen kaikkeen toimintaan!
LUOTTAMUS
Seuran päätöksenteko on avointa, rehellistä, vastuullista ja johdonmukaista. Jäsenemme kasvattavat
luottamusta kunnioittamalla peliä, seuraa, joukkuetta, muita pelaajia, tuomareita toimihenkilöitä,
vanhempia sekä itseään. Kaikilla mahdollisuus osallistua toimintaan omana itsenään ja omista
lähtökohdistaan.
LAATU
Seuramme vastuulla on luoda laadukas ja tavoitteellinen ympäristö pelaajien kokonaisvaltaiselle
kehittymiselle jatkuvasti kehittyvillä yhteisillä ja laadukkailla toimintatavoilla. Jokaisella pelaajalla on oikeus
laadukkaaseen valmennukseen sekä kilpailuun ja harrastamiseen kehittyvällä tasollaan kohti omia
tavoitteitaan.
YHTEISÖLLISYYS
Kaikki jäsenemme ovat samaa upeaa yhteisöämme ja tekevät parhaansa pelaajien (=seuran) eduksi.
Vuorovaikutus on avointa, rehellistä ja asiallista niin seuran sisäisesti kuin seuran ulkopuolelle. Aikuiset ja
vanhemmat pelaajat ohjaavat esimerkillään seuran arvojen mukaiseen toimintaan ja terveellisiin
elämäntapoihin.
Miten seuran arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa?
Ajax-Sarkkirannan pelaajat ovat peli-ilon ilmentymiä, jotka nauttivat onnistumisista ja voimaantuvat
epäonnistumisista kehittyen kohti omaa huippuaan ja omaksuen terveelliset elintavat! Kaikissa tilanteissa
Ajax-Sarkkirannan pelaajat kunnioittavat peliä, joukkuetta, seuraa, muita pelaajia, toimihenkilöitä ja
vanhempia sekä itseään! He ovat omaksuneet nämä tavat toisilta pelaajilta sekä valmentajilta ja
vanhemmilta, jotka vaalivat seuramme arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan!
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4. Strategia ja visio 2025

Kuva 1. Ajax-Sarkkirannan strategia ja visio 2025.

4.1. Päävalinta 1 – Pelaajan arjen kehittäminen
•
•
•

Osaavat ja hyvinvoivat valmentajat
Laadukas pelaajapolku seurassa ja seurayhteisössä
Laadukkaat olosuhteet

Pelaajan laadukas arki sisältää keskeisenä näkökulmana on arkivalmennuksen laadun kehittämisen.
Toiminnan turvallisuus ja laadukkaat olosuhteet luovat tähän hyvät edellytykset. Seuran toiminnassa olevat
valmentajat ovat aktiivisia pelaajan osaamisen sekä oman valmennusosaamisen kehittäjiä. Seuraympäristöä
kehitetään tukemaan yksilöllistä pelaajakehitystä lisäämällä seuran valmennusosaamista. Seuran
valmennuslinjaa syvennetään ja pelaajapolkua selkeytetään yhdessä muiden alueen seurojen kanssa.
Pelaajien valmennustoiminnan tukemiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Osaavien ja koulutettujen
lasten ja nuorten valmentajien määrää pyritään kasvattamaan. Seuran johtamisessa keskitytään erityisesti
seuran urheilusisällön laatujohtamiseen.
Pelaajat aloittavat harrastamisen entistä nuorempana, joten lasten valmennuksessa pedagogiset taidot ja
kyky luoda positiivinen ilmapiiri ovat merkittävässä roolissa. Seuran toiminnassa näkyvät liikunnalliset ja
kasvatukselliset otteet ja arvot. Ajaxlaisten vanhempien roolia aktivoidaan tukemaan heidän lapsensa
liikunta- ja urheiluharrastusta.

4.2. Päävalinta 2 – Jatkuva kehittyminen laatuseurana
•
•
•
•

Suunnitelmallinen ja johdonmukainen seuran hallinto
Osaava urheilutoiminnan johto
Laadukas viestintä
Vakaa talous ja tehokas resurssointi

11
Seura kehittää toimintaansa Palloliiton seuraohjelman laatujärjestelmässä, jossa osa-alueet ovat seuraavat:
seuran hallinto, urheilutoiminta sekä viestintä ja markkinointi. Suunnitelmallinen ja johdonmukainen
seuran hallinto ja urheilutoiminnan johto yhdistettynä avoimeen, laadukkaaseen ja mielenkiintoa
herättävään viestintään sekä prosessien dokumentointiin luovat rakenteen toiminnalle, johon on helppoa
liittyä niin pelaajana, vanhempana, toimijana ja työtekijänä. Tämä lisää myös toiminnan tehokkuutta ja
jokainen toiminnassa mukana olevan voi keskittyä olennaisimpaan tekemiseen.

4.3. Päävalinta 3 – Jalkapallokulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen
•
•
•
•

Kasvava jäsenmäärä
Vetovoimaiset tapahtumat
Kunta- ja yritysyhteistyö
Seuratalo

Seuran pyrkii laajentamaan ja kehittämään kilpailu- ja harrastusympäristöä kaikille sopivalla toiminnalla,
joka on resurssoitu hyvin laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Onnistuminen seuran jatkuvassa
kehittymisessä laatuseurana lisää seuran vetovoimaa ja johtaa jäsen- ja toimijamäärän kasvuun. Seuran
vetovoimaa lisää myös laadukkaat ottelu-, turnaus- ja seuratapahtumat, jotka aktivoivat koko seuran
jäsenistön sekä Kempeleen kunnan asukkaat. Seura järjestää yhteistyössä muiden seurojen kanssa
pelitoimintaa (mm. Miniliiga, Talviliiga) lähellä läpi kesä- ja talvikauden mahdollistaen näin laadukkaan
pelitoiminnan jokaiselle pelaajalle. Seura järjestää nappulavaiheeseen keskittyvän AjaxCupin,
jalkapallokouluja, Perhefutista, WBA-leirin ja liikuntaleirejä. Perhe- ja harrasteliikuntamuotoja sekä
olosuhteita pyritään kehittämään muiden seurojen, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi seurassa
on tavoitteena vahvistaa Ajaxlaista identiteettiä yhteisten arvojen, toimintamallien ja valmennuslinjausten
kautta, mikä mahdollistaa seuran ja jalkapallon arvostuksen kasvuun sekä seurakulttuurin vahvistumiseen.

5. Seurakulttuuri ja sen vaaliminen
Jokaisen seuramme pelaajan ja toimijan tulee pohtia seuramme merkitystä itselleen sekä miten se näkyy
päivittäisessä toiminnassamme ja miten voimme vahvistaa seurakulttuuriamme. Seurakulttuuri on seurassa
vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja, jotka ilmenevät niin yksittäisissä henkilöissä kuin joukkueissa,
ryhmissä sekä katsomoissa vanhempien ja kannattajien keskuudessa. Seurakulttuuri ei kuitenkaan synny
itsestään, vaan jokainen seuran jäsen luo perustaa seurakulttuurin kehittymiselle – pienillä suurilla teoillaan.
Seurakulttuuri voidaan jakaa pintatasoon ja syvärakenteeseen. Pintatason ilmentyvät ovat helposti näkyvillä
olevia tapahtumia, kannattajia, julkista viestintää ja hankkeita, jotka myös helposti muuttuvat ilman
syvärakennetta. Syvärakenteeksi katsotaan seurassa ilmenevät arvot ja arvostukset, niin seuraan kuin lajiin,
sekä peli-identiteetti. Syvärakenne voidaankin ajatella ajattelutavaksi, joka ei ole sidoksissa yksittäisiin
henkilöihin, joskin syvärakenne on vuorovaikutuksessa.
Seurakulttuuri ja sen kehittäminen elinvoimaisen ja hyvinvoivan seuran perusedellytys. Se mahdollistaa
pelaajan ja toimihenkilön kiinnittymisen seuraan ja lajiin. Hyvässä seurakulttuurissa pelaajat ja toimihenkilöt
kokevat seuran tuovan merkitystä ja lisäarvoa elämäänsä ja siten edistää heidän hyvinvointiaan. Vahvan
seurakulttuurin selkeät toimintatavat luovat myös turvallisuutta. Tällöin seuratoiminta ei ole riippuvainen
yksittäisistä toimijoista seurakulttuurin luodessa jatkuvuutta. Seurakulttuuri yhdistää pelaajia ja
toimihenkilöitä, jotka olevat ylpeitä seurastaan, seuran toimintatavoista ja itsestään.
Erittäin tärkeä huomio on se, että valmennus lienee tärkein seurakulttuurin ja seuran arvojen siirtoon ja
jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Tällöin pelaajat muistavat Ajax-Sarkkirannan arvoja ja seurakulttuuria
poistuessa seuran toimintaympäristöstä tai siirtyessä pelaajan roolista toimihenkilörooleihin ennemmin tai
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myöhemmin. Vahvalla seurakulttuurilla on myös käytännön vaikutuksia toimintaan ja vuorovaikutukseen,
sillä tällöin todennäköisemmin pelaajat:
-

saapuvat harjoituksiin ja tapahtumiin ajoissa
sitoutuvat paremmin joukkueen pelisääntöihin
juhlivat maaleja ja voittoja suurella seurasydämmellä
oppivat paremmin tarmokkaalla yrittämisellä tärkeäksi kokemassaan toiminnassa
tervehtivät toisiaan, valmentajia ja muita toimijoita, jotka vastavuoroisesti tekevät samoin
huolehtivat yhdessä joukkueen varusteista ja olosuhteiden siisteydestä
eivät koe seuratoimintaa asiakassuhteena vaan kokevat olevansa tärkeä osa seuraa, joka on yhtä
kuin seuran jäsenet
sosiaalistuvat seura- ja lakikulttuuriin sitä arvostaen

Visioita Ajax-Sarkkirannan seurakulttuurin välittämisestä:
-

Joukkueiden kotiottelut näkyvät viikkokoosteina seuran nettisivuilla
Joukkueiden ottelut näkyvät joukkueiden kotisivuilla otteluennakkoineen ja -raportteineen
Edustusjoukkueiden pelaajat vierailevat juniorijoukkueiden peleissä
Opas pelaajille ja toimijoille, erityisesti joukkueenjohtajille seuran toimintatavoista (tämä teos)
Seuran värit, logo ja kuvat seuran kasvateista harjoitushalleissa
Yhteiset tapahtumat seuran aikuis- ja junioripelaajille (esim. seurapäivä, kauden päättäjäiset)
Seurasta maailmalle ponnistaneet huippujalkapalloilijat vierailevat junioreiden tapahtumissa
Seuran kasvatit kertomassa tarinaansa omasta urapolustaan nykyjunioreille
Tärkeiden vapaaehtoisten ja seuratyöntekijöiden esittely
Uutiset seuran kasvattien kuulumisista
Perusteellinen historiaosio seuran nettisivuilla (20 juhlavuoden juttusarja)
Edustusjoukkueen pelaajat jakamassa palkintoja ja nimikirjoituksia junioritapahtumissa
Junioreille jaettavien palkintojen nimeäminen seuralegendojen mukaan
Koko seuran yhteiset päättäjäiset
Hall of Fame -kunniagalleria entisistä pelaajista
Pienet siellä missä isotkin – Juniorit edustusjoukkueen kotikentällä
Tiedotus myös valmentajasiirroista – Aito ylpeys omasta työstä
Seuran kasvattien pelipaidat esillä seuran harjoitustiloissa
Seuran arvot näkyvästi esillä pukukoppikäytävällä
Pelaajat ja valmentajat kouluvierailuilla jakamassa jalkapallon ilosanomaa
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6. Pelaaja- ja valmentajapolkumme

Kuva 2. Pelaaja- ja valmentajapolkumme seurayhteistyössä. Ks. voimassa olevat seurayhteistyösopimukset
Materiaalipankista.

7. Seuran säännöt
Säännöt rekisteröity 8.12.2019
1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Ajax-Sarkkiranta ry. Seuran kotipaikka on
Kempele. Seuran toimialueena on Kempele ja Kempeleen lähialue. Seuran kieli on Suomi.
Seura on perustettu marraskuun 6. päivänä 1997.
2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua
toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua, erityisesti jalkapalloa, sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto-
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ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti.
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) tarjoamalla
- kunto- ja terveysliikuntatoimintaa;
- kilpaurheilua;
- ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa;
- tiedotus- ja suhdetoimintaa;
- koulutustoimintaa;
2) vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan;
3) harjoittamalla julkaisutoimintaa;
4) välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeelliista irtainta ja
kiinteää omaisuutta, osakkeita sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa;
- voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista
elinkeinotoimintaa;
- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilutiloja ja -paikkoja.
- tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä edistääkseen seuran ja sen jäsenten käytössä olevien harrastetilojen ja
alueiden saatavuutta olla osakkaana osakeyhtiöissä, yhteisöissä ja yhteenliittymissä.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään
lyhennystä SPL. Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran
jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.
5 § Seuran jäsenet
Seuran jäsenet ovat joko juniorijäseniä, varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä tai
kunniapuheenjohtajia. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä
niiden järjestöjen sääntöjä ja määräyksiä, joiden jäsenenä seura on. Seuran jäsenyyden hyväksyy seuran
johtokunta.
Seuran juniorijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö, joka
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
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Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Seuran perhejäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran
juniorijäsenen tai varsinaisen jäsenen kanssa ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin
perustuvia määräyksiä.
Seuran kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisön, joka tukee
seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen ja kunniapuheenjohtajan valitsee ja hyväksyy seuran kokous.
Seuran jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta
päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kannattajajäsenmaksun suuruudesta
päättää johtokunta.
Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
6 § Jäsenmaksut
Jäsenryhmiltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää
vuosittain syyskokous.
Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.
Seuran johtokunta voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen seuramaksuista kokonaan tai osittain enintään
vuodeksi kerrallaan työttömyyden, opiskelun, sairauden tms. sosiaalisen syyn perusteella.
7 § Jäsenen eroaminen seurasta
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
8 § Jäsenen erottaminen seurasta
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa
taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
9 § Seuran sääntöjen ja eettisten periaatteiden noudattaminen
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa
olevaa kansainvälistä ja kansallista antidoping-säännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidoping-säännöstöjä
sekä kansainvälisen olympiakomitean antidoping-säännöstöjä.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin
näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
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1) Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
2) Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
3) Urheiluhuijaus
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen
4) Vedonlyönti
- Vedonlyönti omasta kilpailusta
5) Lahjonta
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen
manipuloimiseksi
6) Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella
10 § Seuran kokoukset
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokoukset. Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.
Äänioikeus seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja
käyttämällä. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
11 § Varsinaiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet seuraavalle toimintavuodelle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on
julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran internet-sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu
jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10)
seuran äänionioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnaita kirjallisesti vaatii.
Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
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13 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa
syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 muuta
jäsentä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1) Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden
mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaisesti.
3) Vahvistaa mahdollisen tehtävänjaon keskuudestaan.
4) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
5) Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista.
6) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
7) Pitää jäsenluetteloa.
8) Hoitaa seuran taloutta.
9) Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
10) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
11) Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta (1 kk) ennen kevätkokousta.
Johtokunta voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista
viestintä käyttäen, joka mahdollistaa johtokunnan jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.
14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan
vuosikertomus/toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta johtokunnalle.
15 § Seuran nimenkirjoittajat
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Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä kaksi
yhdessä.
Johtokunta voi myös myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen asiamiehelle sekä muulle
toimihenkilölle, mikäli yhdistyksen etu näin edellyttää. Seuran nimen kirjoittavat aina kaksi
nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilöä yhdessä.
16 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa jos kokouskutsussa on mainittu
sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen sisällöstä ja vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksen
äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.
17 § Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

8. Johtokunta ja työryhmät

Kuva 3. Seuran hallinto.

8.1. Johtokunta
Seuran toiminnan päälinjaukset päätetään vuosittain järjestettävässä seuran syyskokouksessa.
Syyskokouksessa valitaan myös seuran johtokunta, joka johtaa seuran toimintaa vuosikokouksen asettamien
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linjausten (toimintasuunnitelma sekä budjetti) mukaisesti. Seuran johtokuntaan kuuluu kerrallaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 jäsentä. Johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.
Johtokunta:
-

Valmistelee, toimeenpanee ja valvoo seuran kokouksien päätöksiä
Toimii hyvän hallintotavan mukaisesti
Suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
Huolehtii seuran taloudesta ja omaisuudesta
Huolehtii jäsenluettelon ylläpidosta
Valitsee ja erottaa työntekijät
Vahvistaa pankkitilien käyttöoikeudet
Vahvistaa Talousohjesäännöt
On vastuussa, että tilintarkastukseen on tarjolla tarvittava materiaali vähintään kuukausi ennen
seuran kokousta
Huolehtii että seuran veroilmoitus on tehtynä huhtikuun loppuun mennessä

8.1.1. Puheenjohtaja
Puheenjohtaja kutsuu seuran ja johtokunnan kokoukset koolle. Hän on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen
ja hyväksyy seuran laskut. Tavanomaisissa toistuvissa laskuissa hyväksymisoikeus toiminnanjohtajalla.
Puheenjohtaja hyväksyy valmentajasopimukset yhdessä valmennuspäällikön kanssa ja toimii seuran
työntekijöiden esimiehenä, mikäli tehtävään ei ole erikseen nimetty toista henkilöä.

8.1.2. Varapuheenjohtaja
Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa varapuheenjohtaja hänen tehtäviään. Hän on seuran
nimenkirjoitusoikeudellinen.

8.1.3. Sihteeri
Sihteeri vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja arkistoinnista seuran ja johtokunnan kokouksissa. Sihteerinä voi
toimia seuran työntekijä tai muu johtokunnan nimeämä henkilö, jonka ei tarvitse olla johtokunnan jäsen.

6.1.4. Jäsenet
Johtokunnan muille jäsenille voidaan määrittää omat vastuualueensa johtokunnan alaisissa työryhmissä.

8.2. Johtokunnan alaiset työryhmät ja tehtävät
Johtokunnan alaiset työryhmät ovat valmennuksen johtoryhmä, joukkueenjohtajaryhmä sekä talousryhmä.
Lisäksi seurassamme toimii PeliID-ryhmä, tapahtumiin liittyvät ryhmät sekä tarvittaessa muita erikseen
nimettäviä työryhmiä. Työryhmät laativat tapaamisistaan muistion seuran johtokunnalle toimitettavaksi.

8.2.1. Valmennuksen johtoryhmä
Valmennuksen johtoryhmä toimii valmennuspäällikön tukena toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Valmennuksen johtoryhmää johtaa valmennuspäällikkö. Valmennuksen johtoryhmä vastaa mm.:
-

seuran valmennustoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisen seurannasta
pelaajatestaamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta
koko seuran kattavat valmennustoiminnan linjauksien kehittämisestä:
o seuran sisäisestä valmentajakoulutuksesta ja valmentajatapaamisten järjestämisestä
o seuran pelitavan kehittämisestä
o taitokoulutoiminnasta
o seuran harjoitteluvuorojen jakamisesta
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Valmennuksen johtoryhmä koostuu seuran erikseen nimeämistä valmentajista. Ryhmä laatii muistiot
johtokunnalle tapaamisistaan.

8.2.2. Joukkueenjohtajaryhmä
Joukkueenjohtajaryhmän (JoJo-ryhmän) tehtävänä on huolehtia joukkueiden toiminnan tehokkaasta
organisoinnista. JoJo-ryhmää johtaa toiminnanjohtaja ja se koostuu joukkueenjohtajista. Jojo-ryhmän
toimintaan kuuluu:
-

joukkueiden talouden ja toiminnan suunnittelun ohjeistuksesta ja seurannasta
vuoropuhelu eri joukkueiden välillä.
pääasiallinen kanava seuran ja joukkueiden väliseen vuoropuheluun.
junioriryhmä koostuu juniorijoukkueiden joukkueenjohtajista

Jojo-ryhmä kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle
tapaamisistaan.

8.2.3. Talousryhmä
Talousryhmä kehittää ja suunnittelee joukkueiden sekä seuran taloushallintoon liittyviä käytänteitä.
Talousryhmää johtaa seuran toiminnanjohtaja. Talousryhmän tehtäviin kuuluu:
-

seuran talousarvion suunnittelu ja seuranta
seuran talousohjeen päivittäminen
yhteydenpito sponsoreihin
uusien varainhankitatapojen kehittäminen
koko seuran kattavien varainhankinta kampanjoiden ja talkoiden koordinointi
kioskitoiminnan koordinointi

Talousryhmä koostuu seuran toiminnanjohtajasta, johtokunnan edustajista sekä erikseen nimetyistä
jäsenistä. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

8.2.4. Peli-identiteettiryhmät
Peli-identiteettiryhmät muodostetaan valmennuksen johtoryhmässä vastuualueineen (5v5, 8v8, 11v11,
maalivahtiharjoittelu). Ryhmien tarkoituksena on luoda Ajaxlaisia pelaajia kehittäviä harjoitteita ja linjauksia.
Ryhmät vastaavat harjoitteiden suunnittelusta ja päivittämisestä sekä malliharjoitteiden videoinnista ja
jakamisesta seuran nettisivuilla erikseen nimettävän videoanalyytikon tuella.

8.2.5. Tapahtumaryhmät
Toiminnanjohtajan johtaa ryhmien muodostamista tapahtumakohtaisesti. Tapahtumia ovat mm. Ajaxcup,
seurapäivä, jalkapallokoulut sekä mahdolliset Palloliiton, UEFAn tai FIFAn järjestämän kilpailutoiminnan
ottelut, jotka Ajax-Sarkkiranta on saanut järjestettäväkseen. Tapahtumaryhmät vastaavat tapahtuman
suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten markkinointi, järjestyksenvalvonta, tapahtuman ohjelma ja
oheistoiminta, kioskipalvelut, siivous ja liikennejärjestelyt.

8.2.6. Ongelmanratkaisuelin
Ajax-Sarkkiranta ry:ssä on ongelmanratkaisuelin, johon kuuluu toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä
seuran puheenjohtaja. Ongelmanratkaisuelin tehtävänä on selvittää pelaajien, vanhempien,
toimihenkilöiden ja työntekijöiden sekä Ajax-Sarkkirannan ja eri seurojen toimihenkilöiden, joukkueiden,
pelaajien ja vanhempien välisiä konfliktitilanteita, mikäli ne eivät ole ratkaistavissa joukkueen sisäisesti tai
konfliktin osapuolien keskinäisellä sopimuksella. Seuran saamat reklamaatiot tai ilmoitukset seuran jäsenten
toiminnasta tapahtuman järjestäjän tai vastustajajoukkueen tai -seuran tai muun toimijan (yksityishenkilö,
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yritys tai yhdistys, virkavalta) toimesta käsitellään aina ongelmanratkaisuelimessä. Toiminnanjohtaja kutsuu
ongelmanratkaisuelimen koolle ja selvittää tapahtumatta konfliktin tai tapahtuman antaman selvityksen
perusteella. Tämän jälkeen konfliktien tai tapahtuman osapuolet kutsutaan ongelmanratkaisuselimen
kuultavaksi, jolloin sovitaan sovittelusta ja jatkotoimenpiteistä. Ongelmanratkaisuelin esittää mahdolliset
toimenpiteet seuran johtokunnalle, joka päättää tarvittavista rangaistuksista, jotka voivat olla kirjallinen
huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen toiminnasta poissulkeminen tai jäsenen erottaminen
seurasta. Pelaajan erottamisen kohdalla noudatetaan seura- ja joukkuemaksujen osalta normaalia
irtisanomiskäytäntöä. Pelaaja ei ole tällöin oikeutettu osallistumaan toimintaan. Johtokunta päättää myös
mahdollisesta rikosilmoituksesta, mikäli siihen on aihetta, ellei tapahtumasta ole rikosilmoitusta tehty muun
toimijan toimesta.

Kuva 4. Johtokunnan vuosikello.

9. Henkilökunta
Seuran työntekijät ovat johtokunnan päätösten toteuttajia, jotka toiminnassaan huomioivat taloudellisuuden
periaatteen. Seura maksaa työntekijöiden palkat Netvisor-järjestelmästä. Seuran työntekijöillä on oikeudet
tehdä seuralle pieniä hankintoja talousarvion puitteissa (alle 200€/kerta, alle 1000€/vuosi),
toiminnanjohtajalla on hankintaoikeus seuran talousarviossa esitettyjen budjettien puitteissa.

9.1. Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja on seuran kokopäiväinen työntekijä, jonka esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja.
Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu seuran strategian johtaminen ja taloushallinto. Toiminnanjohtaja
vastaa myös yhteistyöstä kuntaan sekä muihin seuroihin, yrityksiin ja yhdistyksiin. Seuran sisäinen ja
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ulkoinen viestintä on myös toiminnanjohtajan vastuualue, ml. seuran nettisivut ja julkiset mediat.
Toiminnanjohtaja vastaa myös seuran järjestämien tapahtumien johtamisesta ja seuran vakuutusasioista.
Toiminnanjohtaja vastaa joukkueenjohtajien sopimuksista, perehdytyksestä ja tukemisesta toimien
joukkueenjohtajaryhmän kokousten puheenjohtajana. Toiminnanjohtaja vastaa ensiapu- ja huoltaja- sekä
seuran varusteasioista – ohjeistaen joukkueiden vastuulla olevaa varustehankintaa. Toiminnanjohtaja on
seuran käyttämien järjestelmien, kuten Jopoxin, Netvisorin, Pelipaikan ja Tason pääkäyttäjä.
Tällä hetkellä toiminnanjohtaja osallistuu myös joukkueiden valmennuksen tukemiseen ja kehittämiseen
8v8- ja 11v11-vaiheiden tytöillä ja naisilla, vastaten näiden joukkueiden valmentajasopimuksista. Tehtäviin
kuuluvat myös ajaxlaisen peli-identiteetin kehittäminen ja jalkauttaminen sekä uusien joukkueiden
aloituksen johto. Toiminnanjohtaja vastaa tämän seuratoiminnan käsikirjan päivittämistä.
Toiminnanjohtaja toimii seuran työntekijöiden lähiesimiehenä. Hän on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen.
Toiminnanjohtaja valmistelee seuran talousarvion ja esittelee sen johtokunnalle, seuraa ja raportoi
johtokunnalle seuran taloustilanteesta ja muista seuran toiminnan kannalta olennaisista asioista.

Kuva 5. Toiminnanjohtajan vuosikello.

9.2. Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkö on seuran kokopäiväinen työntekijä, jonka esimiehenä toimii pääsääntöisesti seuran
puheenjohtaja. Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu 8v8- ja 11v11-vaiheiden poikien ja miesten
joukkueiden valmennuksen tukeminen ja kehittäminen sekä näiden valmentajasopimukset ja maalivahti-

24
ja fysiikkavalmennustoiminta. Valmennuspäällikkö vastaa lisäharjoitusryhmien (LHR) harjoitusten, seuran
peli-identiteetin, seuran testien ja taitokilpailujen johtamisesta.
Valmennuspäällikkö vastaa pelaajanpolun kehittämisestä yhteistyössä koulujen, seurojen ja Palloliiton
kanssa. Palloliiton alueellisen valmennuskeskustoiminnan koordinointi seurassamme on
valmennuspäällikön vastuualueena. Valmennuspäällikkö vastaa valmentajien kouluttautumisen
järjestämisestä. Koulutuksiin kuuluvat Palloliiton viralliset valmennuskoulutukset, joista seurayhteisön
sisäisesti
järjestetään
Futisvalmentajan
starttikurssi
ja
Ikävaihekoulutukset,
alueelliseen
valmennuskeskuksen toimintaan liittyvät valmentajakoulutukset sekä muut seurayhteisön ja muiden
toimijoiden järjestämät valmentajakoulutukset. Valmennuspäällikkö toimii puheenjohtajana seuran
valmennuksen johtoryhmässä, joka päättää mm. harjoitusvuoroista. Valmennuspäällikkö valmistelee ja
hyväksyttää johtokunnalla erilaiset seurojen väliset yhteistyösopimukset toiminnanjohtajan kanssa.

Kuva 6. Valmennuspäällikön vuosikello.

9.3. Nappulapäällikkö
Nappulapäällikkö on seuran osapäiväinen työntekijä, jonka esimiehenä toimii pääsääntöisesti seuran
puheenjohtaja. Nappulapäällikön tehtäviin kuuluu 5v5-vaiheen joukkueiden ja Perhefutiksen
valmennuksen/ohjauksen tukeminen ja kehittäminen sekä näiden valmentaja- ja ohjaajasopimukset.
Nappulapäällikkö vastaa päiväkotiyhteistyöstä, jalkapallokoulujen järjestämisestä ja, toiminnanjohtajan
tuella, uusien joukkueiden aloituksesta. Nappulapäällikkö johtaa seuran peli-identiteetin kehittämistä ja
jalkauttamista 5v5-vaiheen joukkueiden osalta. Lisäksi nappulapäällikön tehtäviin kuuluu West Bromwich
Albionin junioriyhteistyöstä seuramme osalta.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuva 7. Nappulapäällikön vuosikello.

9.4. Muut seuratyöntekijät
9.4.1. Harrastemanageri
Tällä hetkellä seurassamme toimii osapäiväinen harrastemanageri, joka vastaa harrasteryhmien eli
Easyfutiksen koordinoinnista toiminnanjohtajan tuella. Hänen esimiehenään toimii pääsääntöisesti seuran
puheenjohtaja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuva 8. Harrastemanagerin vuosikello.

10.

Joukkueen toimihenkilöt

Seura määrittää joukkueiden toimihenkilöt valmennuksen ja joukkueenjohdon osalta kirjallisella
sopimuksella. Lisäksi seura vahvistaa joukkueen rekrytoimat toimihenkilöt, kuten rahastonhoitajat, huoltajat,
varustevastaavat ym. Jopox-järjestelmässä sekä myöntää tarvittavat käyttöoikeudet ja rekisteröinnit muihin
järjestelmiin. Seuran valmennus- ja nappulapäälliköt vastaavat uusien valmentajien rekrytoinnista,
perehdyttämisestä seuran käytäntöihin sekä kehityskeskusteluista. Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien
kohdalla näistä asioista vastaa toiminnanjohtaja, joka vastaa myös huoltajien ja varustevastaavien
koulutuksesta. Toimihenkilöiden rekrytoinneissa osiossa 28. Lasten turvallisuus seuratoiminnassa esitettyjä
prosesseja.

Kuva 9. Joukkueen hallinto. Joukkueen johtoryhmän muodostavat vastuuvalmentaja, joukkueenjohtajat ja
talousvastaava.
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10.1.

Vastuuvalmentaja

Joukkueen vastuuvalmentaja on joukkueen ylin toimihenkilö ja vastaa kokonaisuudessaan joukkueen
toiminnasta seuran valmennuslinjan mukaisesti ikäluokan valmennuspäällikön johtamana sekä muiden
toimihenkilöiden tuella. Joukkueen muut toimihenkilöt mahdollistavat vastuuvalmentajan keskittymisen
pelaajakehitykseen. Vastuuvalmentaja johtaa valmennustiimiä ja sopii valmennuksen työnjaosta joukkueen
muiden valmentajien ja ikäluokan valmennuspäällikön kanssa.
Valmentajan tavoitetilana on, että hän nauttii opettajan ja esimerkin roolista pelaajille. Hän kehittää
pelaajia urheilijoina ja kasvattaa heitä ihmisinä – ohjaus ja opettaminen ovat keskiössä harjoituksissa ja
peleissä. Pelaajien kehittymisen seuraaminen hyvässä valmennuksessa on miellyttävää ja palkitsevaa.
Vastuuvalmentaja huolehtii, että jokainen pelaaja saa huomiota jokaisessa tapahtumassa keskustelun ja
reippaan positiivisen ja positiivisesti ilmaistun kehittävän palautteen kautta. Osaamisen kehittäminen
koulutusten kautta tekee tehtävästä myös palkitsevampaa. Vastuuvalmentajalle on erittäin tärkeää pitää
viestintä avoimena niin pelaajien kuin vanhempienkin suuntaan.
Vastuuvalmentajan tavoitteet ovat:
-

Pelaajien kehittäminen yksilöinä, osana joukkuetta.
Kehittää joukkueen pelaamista ja harjoittelua seuran valmennuslinjan mukaisesti.
Innostaa ja kannustaa pelaajia liikkumaan ja harjoittelemaan omalla ajallaan.
Fyysisten testien ja taitokilpailujen tulosten parantaminen.
Terveeseen ja urheilulliseen elämään kasvattaminen

Vastuuvalmentajan velvollisuudet on esitetty valmentajasopimuksessa (Liite: Valmentajasopimus ja sen
liitteet).
Vastuuvalmentajan tulee hallita joukkueen Jopoxin ylläpito tapahtumahallinnan, pukukopin viestinnän,
raporttien (esim. osallistumisaktiivisuus, testitulokset) ja testitapahtumien osalta. Joukkueessa sovitun
käytännön mukaan myös sivusisällön tuottaminen uutisina ja otteluraportteina on suotavaa.
Vastuuvalmentajalla on myös oltava PalloID Palloliiton Pelipaikka-järjestelmään, jonka avulla
vastuuvalmentaja voidaan rekisteröidä joukkueen toimihenkilöksi Palloliiton sarjoissa. Taso-järjestelmän
joukkueen ylläpito kuuluu pääsääntöisesti joukkueenjohtajalle. Lisäksi PalloID:a käytetään myös Palloliiton
koulutuksiin ilmoittautumisissa (Moodle).

10.2.

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajat johtavat joukkueen sisäistä hallintoa ja taloutta mahdollistaen vastuuvalmentajan ja
valmennustiimin keskittymisen pelaajien kehittämiseen seuran ohjeistusten ja yhdessä laaditun
kausisuunnitelman mukaisesti. Joukkueenjohtajat tekevät sopimuksen tehtävistään toiminnanjohtajan
kanssa, joka tukee joukkueenjohtajia tehtävissään. Seurassamme jokaisella joukkueella on 2
joukkueenjohtajaa jakamassa joukkueenjohtajan tehtäviä (Liite: Joukkuejohtajasopimus ja sen liitteet).
Joukkueenjohtajan tavoitetila on nauttimista asioiden sujumisesta ja ihmisten kanssa toimimisesta.
Joukkueenjohtaja tiedottaa asioista pelaajille ja vanhemmille vastuuvalmentajan kanssa sovittujen
periaatteiden mukaisesti – hyvän viestinnän käytäntöjä noudattaen. Joukkueenjohtaja on yhteyshenkilö
seuran ja joukkueen välillä ja tarvittaessa myös vastuuvalmentajan, pelaajien ja vanhempien välillä sekä
tärkein yhteyshenkilö uusille pelaajille. Joukkueenjohtaja on mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa osaltaan
niihin liittyviä tehtäviä, ml. ilmoittautumiset sekä vieraspelien ja reissuturnausten matka-, majoitus- ja
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ruokailujärjestelyt. Ja ennen kaikkea joukkueenjohtaja on mukana luomassa joukkueeseen sekä
taustajoukkoihin positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä!
Joukkuenjohtajan
velvollisuudet
on
Joukkueenjohtajasopimus ja sen liitteet).

esitetty

joukkueenjohtajasopimuksessa

(Liite:

Joukkueenjohtajan tulee hallita joukkueen Jopoxin ylläpito henkilö-, tapahtuma- ja laskutushallinnan sekä
pukukopin viestinnän osalta. Joukkueessa sovitun käytännön mukaan myös sivusisällön tuottaminen
uutisina ja otteluraportteina on suotavaa. Joukkueenjohtajalla on oltava myös Netvisor-tunnukset ja
tilinkäyttöoikeus joukkueen pankkiasiointia varten, sovitusti myös pankkikortti joukkueen tilille. Netvisorasioissa joukkueenjohtaja toimii yleensä ostolaskujen asiatarkastajana. Joukkueenjohtajalla on myös oltava
PalloID Palloliiton Pelipaikka-järjestelmään, jonka avulla joukkueenjohtaja voidaan rekisteröidä joukkueen
toimihenkilöksi Palloliiton sarjoissa. Taso-järjestelmän joukkueen ylläpito ja Tulospalvelu kuuluu
pääsääntöisesti joukkueenjohtajalle, joka voi myös nimetä tehtävään muun joukkueen toimihenkilön tai
vanhemman. Lisäksi PalloID:a käytetään myös Palloliiton koulutuksiin ilmoittautumisissa (Moodle).

10.3.

Valmentaja

Valmentaja toimii osana vastuuvalmentajan johtamaa valmennustiimiä. Vastuuvalmentaja sopii
valmennustiimin työnjaosta ikäluokan valmennusnappulapäällikön kanssa. Yksilöityjä valmentajarooleja voi
joukkueessa olla mm. maalivahti- ja fysiikkavalmennus. Valmennustiimin työnjaon mukaan myös
suunnitteluvastuuta voidaan tarvittaessa jakaa vastuuvalmentajan kanssa, joka kuitenkin viime kädessä
kantaa vastuun suunnittelusta.
Valmentajan tavoitteet:
-

Pelaajien kehittäminen yksilöinä, osana joukkuetta.
Kehittää joukkueen pelaamista ja harjoittelua seuran valmennuslinjan mukaisesti.
Innostaa ja kannustaa pelaajia liikkumaan ja harjoittelemaan omalla ajallaan.
Fyysisten testien ja taitokilpailujen tulosten parantaminen.
Terveeseen ja urheilulliseen elämään kasvattaminen.

Valmentajan velvollisuudet on esitetty valmentajasopimuksessa (Liite: Valmentajasopimus ja sen liitteet).
Valmentajan tulee hallita joukkueen Jopoxin pukukopin viestinnän osalta. Työnjako vastuuvalmentajan
Jopox-tehtävien on mahdollista, kuten myös joukkueessa sovitun käytännön mukaan sivusisällön
tuottaminen uutisina ja otteluraportteina. Valmentajalla on oltava PalloID Palloliiton Pelipaikkajärjestelmään, jonka avulla valmentaja voidaan rekisteröidä joukkueen toimihenkilöksi Palloliiton sarjoissa.
Lisäksi PalloID:a käytetään myös Palloliiton koulutuksiin ilmoittautumisissa (Moodle).

10.4.

Huoltaja

Huoltajan tehtävänä on auttaa valmennustiimiä peli- ja mahdollisuuksien mukaan harjoitustapahtumissa,
jotta valmentajat voivat keskittyä pelaajien kehittämiseen ja otteluun. Huoltaja voi olla joukkueen nimeämä
henkilö tai varsinkin U12 ja nuoremmissa vanhempien keskuudesta vuoroin nimettävä henkilö, jota kuitenkin
joukkueen nimetty huoltaja koordinoi. Huoltajan tehtävä on innostava ja palkitseva, kuten muiden
avustaminen aina! Kysehän on 5v5 ikävaiheessa useimmiten kengännauhojen sitomista ja muuta
varusteiden huolehtimista sekä pelaajien nestehuollosta ja välipaloista huolehtimista. Toisinaan syntyy
pikkuhaavoja paikattavaksi – myös henkisiä haavoja, jolloin huoltaja on tärkeä lohduttaja, kuuntelija ja
keskustelija. Huoltava vastaa myös ensiaputarvikkeiden saatavuudesta joukkueen tapahtumista ja EA-laukun
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ylläpidosta. Harjoituksissa huoltaja avustaa valmentajia harjoitusten organisoimisessa. Pelimatkoilla huoltaja
auttaa muiden aikuisten kanssa käytännön toimista, kuten pelaajien toiminnan valvominen, ruokailut ja
nukkumaanmenot. Huoltajien tukena seurassamme toimii toiminnanjohtaja.
Huoltajan tulee hallita joukkueen Jopoxin pukukopin viestinnän osalta. Huoltajalla on oltava PalloID
Palloliiton Pelipaikka-järjestelmään, jonka avulla huoltaja voidaan rekisteröidä joukkueen toimihenkilöksi
Palloliiton sarjoissa. Seura, seurayhteisö ja Palloliitto järjestää säännöllisesti huoltajakoulutuksia, joihin
joukkueen nimetyn huoltajan on suositeltavaa osallistua.

10.5.

Talousvastaava (rahastonhoitaja)

Joukkueen talousvastaava vastaa joukkueen maksuliikenteestä ja vastaa joukkuetilin käytöstä.
Talousvastaava huolehdit kuiteista / tositteista ja tekee yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa. Hän osallistuu
myös joukkueen varainkäyttöarvion laatimiseen ja seurantaan sekä varainkäyttöraportin laatimiseen.
Talousvastaava tiedottaa säännöllisesti joukkueen johtoryhmää, toiminnanjohtajaa ja seuran johtokuntaa
joukkueen taloustilanteesta.
Talousvastaavan tulee hallita joukkueen Jopoxin ylläpito laskutushallinnan sekä pukukopin viestinnän
osalta. Talousvastaavalla on oltava myös Netvisor-tunnukset ja tilinkäyttöoikeus joukkueen pankkiasiointia
varten, sovitusti myös pankkikortti joukkueen tilille. Netvisor-asioissa talousvastaava toimii ostolaskujen
hyväksyjänä sekä maksajana.

10.6.

Varustevastaava

Varustevastaava toteuttaa joukkueen johtoryhmässä sovitut joukkueen varustehankinnat niin pelaajien kuin
valmennustarvikkeiden osalta sekä painatusten osalta. Tähän kuuluu varusteiden tilaaminen, noutaminen ja
jakaminen. Varustevastaava voi vastata yhteistyössä huoltajan kanssa myös EA-tarvikehankinnoista.
Varustevastaavan tulee hallita joukkueen Jopoxin pukukopin viestintä. Lisäksi Stadium Teamsales-tilillä
asiointi kuuluu varustevastaavan tehtäviin. Varustevastaava dokumentoi tilaukset kirjallisesti, jotta tilaus on
yhdistettävissä pelaajaan epäselvyyksien välttämiseksi. Varustevastaava tiedottaa tilaajia tilauksen
sitovuudesta ja ilmoittaa päivämäärän, mihin mennessä tilaus on peruutettavissa. Tällöin joukkueelle ja
varusteiden toimittajalle tule turhia kustannuksia.

10.7.

Talkoovastaava

Talkoovastaava vastaa joukkueen talkoiden järjestämisestä. Näihin kuuluvat joukkueen itse hankkimat
talkoot sekä seuran kautta joukkueelle tarjottavat talkoot. Talkoovastaava sopii yhdessä joukkueen
johtoryhmän kanssa talkoiden järjestämisestä. Talkoot ovat varainhankinnan lisäksi tärkeä joukkueen ja
seuran yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä. Ensisijainen yhteyshenkilö seuran ja seuran ulkopuolisten toimijoiden
tarjoamiin talkoisiin on joukkueenjohtaja, joka tekee sopimuksen talkoista. Joukkueenjohtaja antaa toimeksi
talkoiden järjestämisen joukkueen talkoovastaavalle, joka vastaavasti koordinoi talkoojärjestelyjä
vanhempien ja pelaajien suuntaan. Mikäli kyse on kioskimyynnistä, talkoovastaava toimii yhdessä
kioskivastaavan kanssa.

10.8.

Kioskivastaava

Kioskivastaava vastaa kioskimyynnin organisoimisesta joukkueen ja seuran järjestämissä tapahtumissa.
Kioskivastaava perehtyy toiminnanjohtajan opastuksella kioskitarvikkeiden, - välineiden ja maksupäätteiden
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hankintaan ja käyttöön. Joukkueen kioskivastaava siten johtaa tuotteiden hankinnasta joukkueessaan, jonka
vastuulla tuotteiden hankinta on.

10.9.

Pelinohjaajat

Pelinohjaajat ovat elintärkeitä onnistuneiden pelien ja turnausten järjestämisessä. Pelinohjaus antaa
varsinkin nuorille hyvän mahdollisuuden osallistua kasvattavaan toimintaan, edetä erotuomariksi ja samalla
saada lisätuloja. Seura ja joukkueet pyrkivät omalla toiminnallaan tukemaan pelinohjaajia toiminnassaan,
jotta tämä tärkeä tehtävä säilyy vetomaisena. Epäasiallista käytöstä pelaajien, vanhempien ja
toimihenkilöiden puolelta pelinohjaan ei tarvitse sietää. Pelinohjaaja voi tarvittaessa huomauttaa
epäasiallisesta käytöksestä pelin aikana ja raportoida peli- ja turnaustapahtuman järjestäjälle asiasta.
Suositeltavaa on, että jokaisella joukkueella olisi pelinohjaajia joukkueen vanhemmista. Seura ylläpitää myös
pelinohjaajalistaa Jopoxin Materiaalipankissa. Seura, seurayhteisö ja Palloliitto järjestävät säännöllisesti
pelinohjaajakoulutusta.

10.10.

Vanhemmat

Vanhemmat ovat elinvoimaisen seuran tärkeä voimavara. Vanhemmat mahdollistavat lapsensa
osallistumisen joukkueen toimintaa kohti pelaajan tavoitteita – oli kyseessä sitten huippujalkapalloilijaksi
pyrkiminen tai elinikäisen liikunnan ilon saavuttaminen. Vanhemmat ovat lasten tärkeimpiä kasvattajia ja
tukevat valmentajien tekemää kasvatus- ja valmennustyötä. Jalkapallon kannalta tärkeimpiä asioita ovat
terveellisistä elintavoista sekä omaehtoisesta ja monipuolisesta liikunnasta ja harjoittelusta huolehtiminen
kuljettamisen, kustantamisen ja kannustamisen lisäksi. Vanhemmat vastaavat myös siitä, valmentajilla on
riittävä tieto pelaajan taustoista, terveydellinen, sosiaalinen tilanne ja koulunkäynti mukaan lukien.
Vanhempien on tärkeää kertoa valmentajalle, tarvittaessa joukkueenjohtajan välityksellä, pelaajansa
tilanteesta, jolloin valmentajat voivat toiminnassa huomioida nämä tekijät. Vanhemmat osallistuvat myös
seuratoimintaan eri rooleissa ja heidän, seuramme yhteisen edun nimissä, tekemä työ on kunnioitettavaa
seurassamme. Enimmäkseen seuran tilanne on se, että palkattu henkilökunta pystyy tukemaan joukkueiden
toimintaa rajallisesti. Tällöin vanhempien on sisäistettävä, että tiettyjen asioiden hoitamiseen ei ole tulossa
ulkopuolista apua tai se maksaa, jolloin asioiden sujuminen varmistetaan yhdessä! Vanhempien pelisäännöt
on kuvattu liitteessä (Liite: Vanhempien pelisäännöt).

11.

Pelaajat

11.1.

Ajaxlainen pelaaja – Peli-identiteettimme

Pelaajakehityksessä tavoitteenamme on, että Ajax-Sarkkirannan joukkueissa kasvaneella pelaajillamme on
tunnistettava ajaxlainen identiteetti ja leima. Tavoittelemme kasvattavamme pelaajia, jotka ovat:
-

-

Keskimääräistä taitavampia: Pelaaja omaa monipuoliset liikuntataidot sekä vaativat pallonkäsittely, kuljetus- ja harhautustaidot sekä loistavan potkutekniikan niin syöttö- kuin laukaisutaitojen osalta,
joita hän kykenee hyödyntämään kansainvälisen jalkapallon edellyttämässä pelinopeudessa.
Ajaxlainen pelaaja hallitsee myös taidokkaan puolustamisen ennakoiden sekä aggressiivisesti ja
oikea-aikaisesti prässäten ja riistäen vartaloaan hyödyntäen. Ajaxlaisen pelaajan ei tarvitse yllättyä
intensiteetistä, johon hän törmää siirtyessään kovemmille peliareenoille.
Ajattelevia: Pelaajaa osaa nopeasti havainnoida peleissä ympäristöään keräten sieltä pelitilanteen
kannalta oleellisimman ja riittävän informaation nopeaa peliä edistävää päätöksentekoa varten.
Pelaaja löytää itselleen uusia ratkaisumalleja pelitilanteen ratkaisemiksi ja taitojensa kehittämiseksi.
Pelaaja osaa myös ajatella jalkapallon merkitystä ja arvoja itselleen ja joukkueelle asettamalla
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-

-

itselleen lyhyen ja pitkä aikavälin tavoitteita sekä osallistumalla joukkueensa tavoitteen asetteluun.
Pelaaja osaa vaalia jalkapallokulttuuria seuratasolta kansainväliselle tasolle.
Urheilullinen: Ajaxlainen pelaaja on nopea, ketterä ja räjähtävä sekä omaa riittävät liikkuvuus-,
voima- ja kestävyysominaisuudet laadukkaaseen harjoitteluun pelisuoritukseen. Ajaxlaisen pelaaja
pystyy nauttimaan maksimimäärän terveitä harjoittelupäiviä huolehtien levosta, palautumisesta,
lihashuollosta, ravinnosta ja unesta. Ajaxlainen pelaaja kokee itsensä fyysisesti ja henkisesti vahvaksi
aloittaessaan uudessa toimintaympäristössä siirtyessään pelaajapolullamme eteenpäin,
maajoukkueisiin ja muihin korkeamman tason joukkueisiin.
Taisteleva: Taitava, ajatteleva ja urheilullinenkin ajaxlainen pelaaja joutuu tilanteisiin, joissa
vaaditaan venymistä omien kykyjen äärirajoille. Taisteleva ajaxlainen pelaaja tietää, että periksi
antaminen ei ole vaihtoehto epäonnistumisen hetkellä tai ylivoimaisenkaan vastustajan edessä. Hän
ymmärtää, että jokaisen pelitilanteen ratkaisuun liittyy mahdollisuus oppia uutta sekä kehittää
fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia. Taisteleva ajaxlainen on edelleen ajatteleva, sillä hän tietää, milloin
hänen tulee taistella aggressiivisesti ja milloin rauhoittaa mieltään, kehoaan ja peliä. Taisteleva
ajaxlainen osaa mm. ajoittaa aggressiivisen prässin, reagoida pallonmenetykseen välittömällä
prässillä ja mennä 50/50-tilanteisiin voittajan asenteella.

Peli-identiteettimme tulee näkyä peleissämme, jotka ovat seuramme tärkeimpiä käyntikortteja!
Pelitapamme perusperiaatteita ovat seuraavat:
-

-

-

-

Pelirohkeus ja aktiivisuus pallollisena, pallottomana hyökkääjänä ja puolustajana! Kannusta
kaveria! Muista takaprässi!
Jokainen peli lähdetään voittamaan muttei hinnalla millä hyvänsä. Jokainen peli on ensisijaisesti
pelaajan kehittymistä palvelevaa. Valmennuksesta ilmenee selkeä pelikohtainen teknis-taktinen (ja
taktinen) teema.
Vaihtopenkillä kehittymistä ei tapahdu. Leikkimaailman otteluissa (U6-U11) aina Puolen Pelin Takuu
pelin kokoonpanoon nimetyillä pelaajilla. Peliaika suositellaan jakamaan pelaajien kohdalla
mahdollisimman tasaisesti pelin rakenne ja pelaajan vireystila huomioiden myös vanhemmissa
ikäluokissa. Näin olleen kaikille tarjotaan osallistumisen ja kehittymisen mahdollisuus.
Peli avataan aina lyhyellä syötöllä tai heitolla, kun mahdollista. Maalivahti osallistuu pelin
avaamiseen aktiivisesti pelattavaksi liikkuen ja jalalla pelaten.
Puolipitkät ja pitkät avaukset 1. prässilinjan yli, kun lyhyellä avaaminen ei mahdollista. Näissäkin on
aina selkeä kohde (pelaaja/tyhjä tila)
Peliä rakennettaan sekä laitojen että keskustan kautta. Murtautuminen tapahtuu sekä laitojen että
keskustan kautta.
Puolustaminen tapahtuu rohkeasti eteenpäin – koko joukkueella. Puolustuslinja ja maalivahti
nousevat tilanteen mukaan muun joukkueen mukana. Maalivahdin aktiivinen pelaaminen
puolustustilanteessa pelastaa enemmän läpiajoja kuin mitä kaukolaukauksilla tehdään maaleja.
”Reilu peli, Reilu kaveri” – Valmentajat kannustavat ja ohjaavat peliä positiivisella otteella. Pelaajat
kannustavat toisiaan sekä kunnioittavat vastustajia ja tuomareita.

Ajaxlaiseen Peli-identiteettiin (PeliID) tähtäävä harjoitteita luodaan ja ylläpidetään seuran nettisivuilla.
Pelaajamme sitoutuvat pelaajien pelisääntöihin (Liite: Pelaajien pelisäännöt).

11.2.

Uuden pelaajan vastaanottaminen

Uuden pelaajan ensisijainen yhteyshenkilö on henkilörekisteristä vastaava joukkueenjohtaja tai kerhon tai
jalkapallokoulun yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö kertoo joukkueen toiminnasta ja maksuista, ellei niitä ole
julkisesti ilmoitettu. Yhteyshenkilö sopii valmentajan/ohjaajan kanssa sopivasta 1. harjoituskerrasta, ellei
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kyseessä ole kerhon tai jalkapallokoulun aloitus. Joukkuetoiminnan kokeilujakso kestää maksimissaan 3
viikkoa. Ensimmäisessä tapahtumassa joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja/ohjaaja ottavat uuden pelaajan
ja huoltajan ystävällisesti vastaan ja kertovat tarkemmin toimintatavoista.

11.3.

Toimintaan liittyminen ja toiminnasta poistuminen

Kun pelaaja päättää liittyä joukkueeseen kokeilujakson aikana tai jälkeen, joukkueenjohtaja ohjaa pelaajan
tai pelaajan huoltajan täyttämään seuran nettisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen. Kun pelaaja on
lisätty joukkueen henkilörekisteriin, pelaaja on virallisesti aloittanut joukkueen toiminnassa ja henkilö
kytketään joukkueeseen. Mikäli tämä on ennen kuukauden 15. päivää, pelaaja on velvollinen seura- ja
joukkuemaksujen osalta kuluvasta kuukaudesta lähtien. Mikäli tämä on kuukauden 15. päivä tai sen jälkeen,
pelaaja on velvollinen seura- ja joukkuemaksujen osalta seuraavasta kuukaudesta lähtien. Pelaaja
rekisteröidään Pelipaikka-järjestelmään, hankkii passin ja vakuutuksen U11 ja nuoremmille ja tarvittaessa
vakuutuksen U12 ja vanhemmille. Pelaaja sitoutuu toimintaan liittyessä vähintään 3 kuukauden ajaksi (1.
kuukausilaskun määräytymisen mukaan), joista hän on velvollinen maksamaan seuran ja joukkueen
kuukausimaksut.
Mikäli pelaaja on lopettamassa toiminnan seurassamme, pelaaja ottaa yhteyttä joukkueenjohtajaan, joka
keskustelee pelaajan, pelaajan huoltajan ja vastuuvalmentajan. Tärkeää on selvittää syyt ja mahdolliset
korjaavat toimenpiteet. Mikäli pelaaja päättää tästä huolimatta lopettaa toiminnan joukkueessa, hän
ilmoittaa siitä joukkueenjohtajalle, joka ilmoittaa asian vastuuvalmentajalle. Vastuuvalmentajan on tärkeä
vielä olla yhteydessä vielä pelaajaan ja toivottaa menestystä tulevaan! Pelaaja on velvollinen maksamaan
irtisanomispäivästä kuluvan kuukauden ja 2 seuraavan kuukauden osalta seura- ja joukkuemaksut. Samaa
käytäntöä sovelletaan seurasiirroissa. Joukkueenjohtaja ohjaa pelaajan täyttämään nettisivuillamme olevan
Dropout-kyselyn seuratoiminnan kehittämistä varten. Seuran sisäisessä joukkueenvaihdossa maksut jatkuvat
katkeamattomana mutta maksujen määrä muuttuu vastaanottavan joukkueen mukaiseksi kuukauden
vaihteessa, jolloin joukkuesiirto tapahtuu.

11.4.

Harjoittelu

Seura järjestää määrittämilleen kilpajoukkueille harjoitteluolosuhteet mukaillen Palloliiton valmennuslinjan
suosituksia ja huomioiden joukkueen sarjatason. Harrastetoiminnalle olosuhteet järjestetään vähintään
kerran viikossa. Harjoituskertojen lisäksi harjoitusvuoroissa huomioidaan joukkueen/ryhmän koko ja
tavoitteellisuus tarjottavan olosuhteen pinta-alan koko ja alusta (sali, tekonurmi, nurmi). Harjoitusvuorojen
jaosta vastaa valmennuksen johtoryhmä. Seura järjestää maalivahtiharjoittelua kerran viikossa ikäluokissa
U9-U12. Vanhemmissa ikäluokissa maalivahtiharjoittelu integroidaan joukkueen harjoitteluun ja sitä
kehitetään valmennuspäällikön johdolla. Lisäharjoitusryhmän (LHR) harjoituksia järjestetään
valmennuspäällikön johdolla ikäluokissa U11-U12 kerran viikossa. Joukkueiden vastuuvalmentaja nimeää
LHR-toimintaan osallistuvat pelaajat pelaajien harjoitusaktiivisuuden, motivaation ja taitotason perusteella
painottaen jokaista osa-aluetta tasaisesti. LHR-toiminta ei ole tarkoitus olla joukkueen harjoittelua korvaavaa
toimintaa. LHR- ja maalivahtiharjoituksissa on mukana joukkueen vastuuvalmentaja tai valmentaja, joka
jalkauttaa niissä toteutettavaa harjoittelua joukkueeseensa.
Taulukko 1. Seuran järjestämät harjoitusolosuhteet joukkueille.
Joukkue/ryhmä
Perhefutis ja U5
U6
U7
U8
U9

Krt/vk
1
1-2
2
2-3
3

Joukkue/ryhmä
U12
U13
U14
U15
Naiset/BT

Krt/vk
3-4
4
4-5
4-5
3-4
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U10
U11

11.5.

3
3-4

Miehet/BP
Easyfutis

3-4
1-2

Pelaajakehitys

11.5.1.

Taitokilpailut

Seura järjestää mahdollisuuden Palloliiton taitokilpailurastien harjoitteluun ja seuran sisäisiin taitokilpailuihin
keväällä ja syksyllä. Joukkueen toimihenkilöt toimivat seuran järjestämissä tapahtumissa toimitsijoina. Seura
tarjoaa välineistön myös joukkueen omaan taitokilpailurastien harjoitteluun. Yleinen periaate on se, että
mikäli joukkueen teknis-taktinen harjoittelu ja on ikäkaudelle sopivaa, taitokilpailurasteja tarvitsee harjoitella
ainoastaan taitokilpailuihin orientoivina harjoitteina.

11.5.2.

Pelaajakehitystapahtumat

Palloliitto on pääsääntöisesti valinnut Ajax-Sarkkiranta ry:n tai seuran, jonka satelliittiseurana seuramme
toimii, Palloliiton alueellisen valmennuskeskuksen järjestämään pelaajien kehittymisen seurantaan. Tämä
toiminta koskee ikäluokkia U10-U13. Toiminta on tarkemmin kuvattu Palloliiton www-sivuilla. Pelaajien
lisäksi tällä toiminnalla kehitetään seuravierailujen kautta seurajohtoa ja pelaajien kehittymisen seurannan
ikäluokkien laadukasta arkea seuraympäristössä sekä näiden ikäluokkien valmentajia heille kohdennetuilla
koulutuksilla.
Pelaajien kehittymisen seurannan tapahtumia järjestetään Oulussa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä.
Tapahtumien kustannusarvio on ilman majoitusta n. 100€ ja majoituksen kanssa n. 150€ per pelaaja ilman
matkakuluja. Palloliitto laskuttaa osallistumismaksut seuralta 3-4 kuukautta tapahtuman jälkeen. Joukkueet
laskuttavat osallistuvia pelaajia ennen tapahtumaa. Seura maksaa ko. ikäluokkien valmentajien matka- ja
majoituskulut.
Pelaajien kehittymisen seurannan tapahtumien ohjelmaan kuuluvat fyysiset testit (10/30m, ketteryysrata,
kevennyshyppy, jalkojen ojennusvoiman mittaus, antropometria) sekä taitotestit (syöttöseinä,
syöttöhavainnointi ja suunnanmuutospallo). Tapahtumaan osallistuvien pelaajien ei tarvitse toistaa fyysisiä
testejä seuran järjestämisissä testitapahtumissa, mikäli tapahtumat ovat lähellä, noin kuukauden sisällä.
Pääsääntöisesti seuraympäristössä toteutettavat testit ovat valakyykky (liikkuvuus) ja YoYo-testi (aerobinen
kestävyys), joiden järjestämisestä vastaa seura ko. joukkueen toimihenkilöiden avustuksella. Lisäksi
tapahtuman ohjelmaan kuuluu pelaaja- ja valmentajakoulutusta (teema). Tapahtumassa pelataan otteluita
muita toimintaan osallistuvia joukkueita vastaan. Ottelut videoidaan ja Palloliiton videoanalyytikot tekevät
videoleikkeet joukkueen teemaan liittyvistä pelitilanteista, joista vastuuvalmentaja valitsee ottelupalaveriin
esitettäväksi pelaajille ennen toisen päivän 1. ottelua valmennuspäällikön ja Palloliiton valmentajan tuella.

11.5.3.

Huuhkaja- ja Helmaritoiminta

Huuhaja- ja Helmaritoiminta on U14- ja U15-ikäluokille suunnattua toimintaa, joka jatkoa Palloliiton
alueellisen valmennuksen järjestämään pelaajien kehittymisen seurantaan. Ikäluokan 1. tapahtumat ovat
kaikille avoimia. Vastuuvalmentajat valitsevat potentiaaliset pelaajat valmennuspäällikön tuella ja lähettää
Palloliitolle osallistujalistan joukkueestaan Palloliiton kutsussa kerrottavien ohjeiden mukaan. Huuhkaja- ja
Helmaritoiminnasta on kerrottu tarkemmin Palloliiton www-sivuilla.

11.5.4.

Testaustoiminta

Seura järjestää fyysiset testit keväällä ja syksyllä valmennuspäällikön johdolla. Joukkueen toimihenkilöt
toimivat tapahtumissa toimitsijoina. Valmentajat vastaavat pelaajien valmistautumisesta testeihin
huolehtien edellisten päivien kuormituksesta ja lämmittelystä sekä testien toteuttamiseen liittyvästä
ohjeistuksesta. Seura vastaa testilaitteiden käyttökoulutuksesta ja asentamisesta ennen testitapahtumia.
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Testit koskevat kaikkia ikäluokkia U10:sta vanhempiin. Tapahtumissa testataan nopeutta (10/30 m),
ketteryyttä (8-rata), nopeusvoimaa (kevennyshyppy), liikkuvuutta (valakyykky) ja aerobista kestävyyttä (YoYo
Endurance level 1). Joukkueet kirjaavat tulokset osiossa Jopox kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Valmentajat
voivat tarkastella testituloksia joukkueen Jopox-ylläpidossa. Pelaajat ja vanhemmat pääsevät
tarkastelemaan testituloksia omilla Jopox-sivuillaan. Suositeltavaa on, että vastuuvalmentaja tekee
yksinkertaisen kirjallisen palautteen jokaiselle pelaajalle, jossa ilmenee pelaajan kehittyminen suhteessa
joukkueen kehittymiseen sekä vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.

12.

Pelitoiminta ja pelien järjestäminen

Pelitoiminta on pääpiirteissään esitetty osion Pelaaja- ja valmentajapolkumme Kuvassa 2. Seura vastaa
joukkueiden pelitoiminnasta seuran toimintamaksujen kattaman sisällön mukaan. Muista kustannuksista
vastaa joukkue. Joukkueen johtoryhmä tekee suunnitelman pelitoiminnasta valmennuspäällikön tuella
ennen uuden kauden alkua.
5v5 pelimuotoa pelaavien joukkueiden suositellaan osallistuvan Palloliiton jalkapallosarjoihin U9-vaiheesta
lähtien sekä lisäksi Talviliigaan, Miniliigaan, Jouluterwaan, Kesäpudakseen, Ajaxcupiin ja Terwaturnaukseen.
Tässä vaiheessa pelitoiminta keskittyy lähialueella. Täten perinteiset turnaukset, kuten Oulu Girls Cup, Oulu
Boys Cup, Kapteeni-cup sekä OLS:n Rospuuttoturnaus ja Oulu cup ovat hyviä vaihtoehtoja. Kesän
pääturnaukseksi voidaan sopia myös sopiva isompi turnaus, joita ovat mm. Kokkola cup, Piteå Summer
Games ja Wasa Cup.
8v8 pelimuotoa pelaavat kilpajoukkueet osallistuvat Palloliiton jalkapallosarjoihin. Seurayhteisömme
Junnuliiga palvelee myös joukkueita hyvin. Muita suositeltavia turnauksia tai turnaussarjoja ovat Talviliiga,
Jouluterwa, Kesäpudas ja Terwaturnaus. Kesän pääturnaukseksi voidaan sopia esim. Kokkola cup, Piteå
Summer Games, Helsinki cup, Särkänniemi cup, Pori cup ja Aura cup. Lisäksi Palloliiton futsalsarjat ovat hyvä
tapa lisätä pelitoimintaa ja saada monipuolisuutta toimintaan.
11v11 pelimuotoa pelaavat kilpajoukkueiden osallistuvat Palloliiton jalkapallosarjoihin. Turnaustarjonta on
tässä vaiheessa jo vähäisempää, joten ympärivuotinen pelitoiminta edellyttää enemmän järjestelyjä.
Harjoituspelien järjestäminen lähialueella on käytännöllisin ratkaisu. Joukkue voi sisällyttää
kausisuunnitelmaansa myös sopivia turnauksiaa. Palloliiton futsalsarjoihin osallistuminen on myös
mahdollista.

12.1.

Pelimatkojen järjestäminen

Kun joukkueen osallistuminen pelitoimintaan Oulun seudun ulkopuolella, joukkueenjohtajan tehtävänä on
tehdä matkasuunnitelma vastuuvalmentajan toiveen mukaisesti. Huomioitavia asioita ovat aikataulu
(kokoontumisaika tapahtumapaikalla), matkustustapa, mahdollinen majoittuminen, ruokailut sekä pelaajien
ja taustajoukkojen toiminnan valvominen. Vastuuvalmentaja antaa toimeksiannon joukkueenjohtajalle
urheilullisesta näkökulmasta. Joukkueenjohtoryhmässä sovitaan matkustustavasta (henkilöauto, bussi, juna),
ruokailut, mahdollisesta majoittumisesta sekä pelaajien valvonnasta ja huollosta. Pääsääntöisesti matkalle
on lähdettävä yhden joukkueen mukaan ainakin 2 toimihenkilöä. Joukkueen johtoryhmä laskee matkalle
erillisbudjetin ja jyvittää toimihenkilöiden (5v5 ja 8v8 max. 2 per joukkue, 11v11 max 3 per joukkue)
osallistuville pelaajille tai heidän vanhemmilleen. Koska joukkue mahdollistaa osallistumisen kaikille
joukkueen pelaajille läpi kauden, turnausten osallistumismaksut huomioidaan joukkueen kokonaisbudjetissa
ja siten kaikkien pelaajien joukkuemaksuissa. Erikseen sovittuna voivat esim. kalliimpien ulkomaan
turnausten osallistumismaksut voidaan sisällyttää ainoastaan osallistuville pelaajille. Huomioi pelimatkoilla
seuran Turvallisuussuunnitelma.
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Matkustamisessa kannattaa huomioida seuraavia asioita:
-

Henkilöauto:
o Tämä uusiksi
o Toimihenkilö kuljettajana omalla autollaan Oulun alueen ulkopuolisissa (40km Oulun
keskustasta) pelitapahtumissa: kulukorvaus (polttoainekulut, kuitti ja kulukorvauslomake)
tai kilometrikorvauksena max. 21snt/km. Tämän korvauksen maksaa joukkue.
o Liikkuminen tapahtumapaikkakunnalla kätevää

-

Bussi:
o Arvioitavaa
hinta-hyötysuhde,
pelaajien
ja
taustajoukkojen
määrä,
hyvä
matkustusturvallisuuden ja yhteishengen kannalta
o Bussimatkojen tarjoukset
Juna:
o Arvioitavaa
hinta-hyötysuhde,
pelaajien
ja
taustajoukkojen
määrä,
hyvä
matkustusturvallisuuden ja yhteishengen kannalta
o Liikkuminen tapahtumapaikalla (juna-asema – tapahtuma-/majoituspaikka, paikallisliikenne)

-

Majoituksessa ja ruokailuissa kannattaa huomioida seuraavia asioita:
-

-

-

Turnausjärjestäjän tarjoukset tai joukkueen johtoryhmän valitsemat kohteet
Koulumajoitus: Hyvä hinta-laatusuhde, hyvä yhteishengen kannalta, huoltajat samassa tilassa
Hotellimajoitus: Laadukas yöpyminen mutta kalliimpi, alaikäisten kohdalla huomioitava, pystyvätkö
pelaajat majoittumaan keskenään vastuullisen aikuisen ollessa saman käytävän huoneessa vai
tuleeko vastuullisen aikuisen majoittua jokaiseen pelaajien käyttämään huoneeseen
Etäisyydet kulkuyhteyksiin ja tapahtumapaikalle
Ruokailut varataan majoituksen yhteydessä, mikäli palvelun tarjoaja on turnauksen tai majoituksen
järjestäjä. Myös muut ruokailut muissa toimipisteissä kannattaa varata etukäteen ja huomioida
mahdolliset ruoka-allergiat ja ruuan terveellisyys.
Pelaajat voivat pelisääntöjen puitteissa pitää ns. herkuttelutuokion ennalta sovitulla summalla, johon
pelaajien vanhemmat ovat varanneet taskurahan

Valvonnassa tulee huomioida seuraavaa:
-

Alaikäiset eivät voi poistua vastuullisten aikuisten valvonnasta majoitus- ja tapahtumapaikalta tai
bussista eikä liikkua junassa vaunusta toiseen ilman vastuulliselle aikuiselle tehtävää ilmoitusta.
Vastuulliset aikuiset huolehtivat, että pelaajat ja taustajoukot noudattavat seuran pelisääntöjä ja
vaalivat seuran arvoja.
Pelaajat ja vastuulliset aikuiset eivät saa nauttia alkoholia matkan aikana

13.

Turnaukset ja turnausten järjestäminen

xxx

13.1.

Miniliiga

13.2.

Talviliiga

xxx

xxx
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13.3.

Ajaxcup

13.4.

Joukkueiden järjestämät turnaukset

xxx

xxx

14.

Päättäjäistapahtumat

14.1.

Seuran kauden päättäjäiset

Seuran kauden päättäjäiset pidetään Linnakankaan koululla viikon 42 keskiviikkona (koulujen syyslomia
edeltävä viikko). Järjestelyvastuut kierrätetään eri joukkueiden välillä seuran henkilökunnan tuella.
Päättäjäiset pidetään porrastetusti saman illan aikana siten, että nuorimmat ikäluokat aloittavat ja
vanhemmat ikäluokat päättävät tapahtuman. Seura palkitsee tilaisuudessa kiertopalkinnoilla ja
tunnustuksilla toiminnassaan ansioituneita pelaajia ja toimihenkilöitä, jotka valitsevat seuran työryhmät
(esim. valmennuksen johtoryhmä) ja johtokunta. Joukkueet valitsevat pelaajistaan Vuoden Pelaajan,
Harjoittelijan ja Taistelijan. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan Palloliiton sarjoissa ansaitut mitalit. Tilaisuudessa
tarjotaan mehua, kahvia ja leivonnaisia.

14.2.

Joukkueiden ohjattu kauden päätös

Joukkueita suositellaan pitämään kauden ohjattu päätöstilaisuus lokakuussa (Palloliiton www-sivut).
Tilaisuuden tarkoitus on osallistaa pelaajia pohtimaan menneen kauden saavutuksia joukkueen ja pelaajien
tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi on jo hyvä pohtia tulevaa kautta. Joukkueita suositellaan budjetoimaan
tapahtuma joukkueen kuukausimaksuihin mahdollisen sisäänpääsymaksun ja tarjoilun osalta. Oulun seudulla
hyviä toiminnallisuuden mahdollistavia paikkoja kauden ohjatulle päätökselle ovat mm. Leo’s Leikkimaa,
HopLop, Superpark, Reenis ja Kiipeilykeskus, joihin ei kuitenkaan tarvitse rajoittua, sillä tärkeintä on
joukkueen yhdessäolo mukavine muistoineen menneestä kaudesta.

15.

Asut ja varusteet

15.1.

Pelaajan varusteet

Pelaajan henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluvat asianmukaiset kengät (nappulakengät tai turf-pohjaiset
kengät tekonurmelle, nappulakengät luonnonnurmelle tai futsal-/sisäpelikengät salialustoille). Ohjeet kengät
valintaan löytyvät mm. Stadiumin www-sivuilta. Lisäksi pelaajan henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluvat
säärisuojat ja juomapullo, joiden hankinnoista pelaaja vastaa itse kenkien ohella.
Tilauksissa huomioitava asumalliston vaihtuvuus, jolloin hankinnat on hyvä keskittää koko joukkueelle.
Mallistoon tehtävissä muutoksissa pyritään huomioimaan se, että uusi asuste on mahdollisimman lähellä
edellistä mallia, jolloin myöhemmin mukaan tulevat pelaajatkin saavat mahdollisimman yhdenmukaiset
asusteet. Kilpajoukkueen pelaajan asusteisiin kuuluvat seuraavat varusteet, jotka hankitaan seuraavalla
aikataululla kilpajoukkueen toiminnan vaiheen mukaan koostetusti joukkueen varustevastaavan tilaamana
Stadium Teamsalesilta (Adidas):
-

Joukkueen aloitus (U6, syksy): Vieraspelipaita (sininen); Ajax-logo rinnassa, pelinro ja etunimi selässä
Joukkueen 1. kausi (U6, kevät): Kotipelipaita (valkoinen), siniset shortsit ja siniset sukat; Ajax-logo
rinnassa, peliro ja sukunimi selässä
Joukkueen 3. kausi (U8): Matka-asu (verryttelyasu) ja reppu; Ajax-logo takin rinnassa ja repussa,
pelinro takissa, housuissa ja repussa
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Harrastejoukkueen pelaajan asusteisiin kuuluvat seuraavat varusteet, jotka hankitaan seuraavalla
aikataululla harrastejoukkueen toiminnan vaiheen mukaan koostetusti joukkueen varustevastaavan
tilaamana Stadium Teamsalesilta (Adidas):
-

Joukkueen 1. kausi: Kotipelipaita (valkoinen), siniset shortsit ja siniset sukat; Ajax-logo rinnassa,
peliro ja sukunimi selässä
Joukkueen harkinnan mukaan: Matka-asu (verryttelyasu) ja reppu; Ajax-logo takin rinnassa ja
repussa, pelinro takissa, housuissa ja repussa

Ensipainatukset Stadium Teamsales -tilauksiin otetaan Stadiumilta. Painatus tapahtuu Ruotsissa.
Myöhemmät painatukset, kuten mainokset, joukkueen suositellaan käyttävän Kempeleen Palloiluhallin
Tekstiilipainon palveluita.
Joukkueen harjoituksissa käytetään peliasua vieraspelipaidalla (sininen, U9 ja nuoremmat) tai erillisellä
harjoituspaidalla (sininen, U10 ja vanhemmat). Tarvittaessa paidan alla suositellaan käytettävän Stadiummallistossa olevaa pitkähihaista aluspaitaa, jonka on oltava käytettävän paidan värinen. Otteluissa
kotipelipaidan alla siis suositellaan käytettäväksi valkoista aluspaitaa. Lisäksi pelaaja käyttää joukkueen
tapahtumissa seuran verryttelyasua ja mahdollisesti ulko-, sade- tai talvitakkia, joiden hankinnasta joukkue
päättää toiminnan edetessä. Vähäiset varusteet on hyvä kuljettaa seuravarusteena saatavassa repussa.
Pitemmille matkoille taas toimiva varuste on seuravarusteista löytyvä urheilukassi. Varasukat ja -shortsit ovat
suositeltavia.

15.2.

Joukkueen toimihenkilöiden varusteet

On erittäin tärkeää seurakulttuurin kannalta, että joukkueen toimihenkilöille on joukkueen ja seuran
tapahtumissa seura-asusteet päällä. Seura hankkii joukkueen valmentajille takin. Joukkue vastaa
toimihenkilöiden muista varusteita, kuten paidat, takit ja housut. Ensisijalla ovat valmentajat ja
joukkueenjohtajat. Joukkue voi halutessaan määrittää omavastuun muiden toimihenkilöiden asusteita niitä
tarvitseville.

15.3.

Joukkueen varusteet

15.3.1.

Valmennustarvikkeet

Valmennustarvikkeisiin kuuluvat valmennuskassi, liivit (min. 3 eri väriä, 10 kpl/väri), kartiot (esim. normi-,
mini- tai korkeat kartiot), lätyt ja pallopumput. Suositeltavia varusteita ovat myös askeltikkaat, matalat aidat
(10 kpl, korkeus 10-20 cm) ja askelrenkaat (10 kpl, halkaisija 40 cm), jotka voivat olla vain ns. ensisijaisen
valmennuskassin varusteissa. Lisäksi joukkueella on hyvä olla toinen valmennuskassi, kun harjoituksia ja
pelejä on useammalla ryhmällä.

15.3.2.

Ensihoitotarvikkeet

Joukkueella tulee olla asianmukaiset ensiaputarvikkeet. Niistä vastaava joukkueen huoltaja. Joukkueet
tilaavat 1. ensiapulaukkunsa Suomen Ensiturvalta ja sen sisältö on esitetty liitteessä (Liite:
Ensiaputarvikkeet). Laukkua tulee täydentää tarpeen mukaan, kun tarvikkeita käytetään tai ne vanhentuvat.
Tarvikkeiden tilausohjeet ja hinnasto on esitetty liitteessä (Liite: Ensiaputarvikkeet). Joukkueet voivat
täydentää ensihoitotarvikkeita myös muilta toimittajilta, kuten Stadium Teamsales. Joukkueella on hyvä olla
myös toinen ensiapulaukku, kun harjoituksia ja pelejä on useammalla ryhmällä.

15.3.3.

Muut

Joukkueet voivat hankkia johtoryhmänsä päätöksellä myös muita tarpeelliseksi katsomiaan tarvikkeita. Näitä
ovat mm. teltta sateen- ja auringonsuojaksi sekä liput ja viirit. Lisäksi Fanituotekauppa palvelee
seurantoimistolla sekä Stadiumin Zeppelinin toimipisteessä.
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16.

Yhteistyökumppanuudet

Ajax-Sarkkiranta ja sen joukkueet sitoutuvat yhteistyökumppanuuksissa seuran arvoihin ja niitä tukeviin
toimijoihin urheilun eettisten periaatteiden mukaisesi.

16.1.

Seura

Seura tekee yhteistyötä Suomen Palloliiton, kunnan (liikuntapaikat, tapahtumat), yhteistyöseurojen
(Materiaalipankki: Seurayhteistyösopimus), muiden alueen urheiluseurojen ja yhdistysten sekä yritysten
kanssa. Seura pyrkii kumppanuuksissaan mahdollistamaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja näkyvyyden
sekä hankkimaan jäsenilleen jäsenetuja ja seuralle taloudellista tukea. Sopimuksista vastaavat seuran
johtokunta ja toiminnanjohtaja. Seura tarjoaa yhteistyökumppaneilleen liitteissä kuvattuja yhteistyömuotoja
(Liite: Mediakortti). Kempeleen Palloiluhalli Oy:n yhteistyömuodoista vastaavat yhtiön toimitusjohtaja ja
hallitus. Seura myy mm. tekonurmien ja Sarkkirannan urheilukentän mainospaikkoja, mainospaikkoja
kaikkien joukkueiden asuihin tuleville mainoksille, seuran nettisivujen etusivun ja muiden yleisten sivujen
mainoksia sekä, yhteistyössä Kempeleen Palloiluhalli Oy:n kanssa, jalkapallohallien mainoksia.

16.2.

Joukkue

Joukkueet voivat tehdä yhteistyötä alueen muiden seurojen joukkueiden kanssa, joiden arvot eivät ole
ristiriidassa Ajax-Sarkkiranta ry:n arvojen eikä urheilun eettisten periaatteiden kanssa. Yhteistyömuotoja
voivat olla turnausten ja pelien järjestäminen ja yhteisharjoitukset, joissa on kuitenkin keskusteltava
valmennuspäällikön kanssa. Pelimatkoihin liittyvien, eri seurojen joukkueiden yhteiskuljetusten osalta
joukkueet ovat päätäntävaltaisia johtoryhmällään. Yhteisjoukkue- (tilapäinen tai pysyvä), pelaajasiirto- ja
kaksoisedustusasioista joukkueet eivät saa keskenään sopia, vaan yhteistyö tapahtuu valmennuspäälliköiden
kautta ja mahdollisten yhteistyösopimusten mukaisesti.
Joukkueet voivat tehdä yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa, joiden arvot eivät ole ristiriidassa
seuramme arvojen ja urheilun eettisten periaatteiden kanssa. Yhteistyömuotoja voivat olla mm. talkoot ja
mainosmyynti (Liite: Yhteistyösopimus). Joukkueen tekemästä mainosmyynnistä saadut tuotot kuuluvat
joukkueelle täysimääräisenä. Joukkue myy mm. omien asujen, nettisivujen, otteluiden ja turnausten
materiaalien ja esille laittoihin liittyviä mainoksia sekä, yhteistyössä Kempeleen Palloiluhalli Oy:n kanssa,
jalkapallohallien mainoksia. Lisäksi seuralle vihjatuista ja toteutuneista seuran myyntikategoriaan kuuluvista
mainoksista joukkueelle maksetaan erikseen sovittava palkkio (pitää olla alustavasti sovittu).

17.

Talkoot

Talkoot ovat hyvä varainhankinta keino, mikä lisää myös yhteisöllisyyttä joukkueessa ja seurassa. Joukkueen
johtoryhmä päättää talkoista, joihin joukkue osallistuu konsultoiden myös joukkueen talkoovastaavaa. On
tärkeää, että talkoiden määrä on sopiva eikä niihin sisälly eriarvoisuutta. Joukkueen johtoryhmä arvio
talkoiden taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt päätöksenteossaan. Talkoomuotoja voivat olla kioskimyynti (16.
Kioskitoiminta), myyntikampanjat (seuran tiedottamat tai joukkueen hankkimat) ja talkootyö kunnalle,
yritykselle tai toiselle yhdistykselle. Talkoiden tuotto on joukkueen tuloa täysimääräisesti, pl. kioskimyynti
seuran tapahtumissa, ellei asiasta toisin ilmoiteta, mikä arvioidaan seuran johtokunnassa seuralta tarvittavan
tuen mukaisesti
Talkoot ovat vapaaehtoisia eikä niihin voida velvoittaa. Joukkue voi kuitenkin tasapuolisuuden nimissä
nimetä talkoihin osallistuvat henkilöt siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua vuorollaan talkoihin.
Mikäli talkoovuoroon nimetty henkilö on estynyt, on suositeltavaa, että ko. henkilö yrittää hankkia sijaisen
tilalleen joukkueesta. Talkootuotot kohdistetaan joukkueen toimintaan, johon kaikilla pelaajilla on
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mahdollisuus osallistua. Talkootuotot voidaan kohdistaa myös hyvityksenä joukkueen jokaisen pelaajan
kuukausimaksuihin ja toissijaisesti seuran kuukausimaksuihin kesäkuussa ja lokakuussa.
Mikäli osa joukkueen pelaajista osallistuu erillisbudjetoituun toimintaan (esim. leiri- ja turnausmatkat),
talkootuottoja voidaan kohdistaa tähän erillisbudjettiin, jolloin talkootuotoista hyötyvät kaikki
erillisbudjetoituun toimintaan osallistuvat pelaajat riippumatta siitä, mikä joukkue tai seura hallinnoi
erillisbudjetoitua toimintaa. Näiden talkoiden kohdistamisen kohde (tietty turnaus tai leiri) on määriteltävä
etukäteen ja olla vanhemmilla tiedossa ennen talkoita.
Kaikessa varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja, asetuksia ja verohallinnon
ohjeistusta sekä huomioitava, että seura on yleishyödyllinen yhdistys. Talkootyö, varainhankinta ja
sponsoreilta saatu hyöty kohdistuu koko joukkueen hyväksi. Seura ja joukkueet voivat kerätä̈ toimintaansa
varoja talkootyöllä seuraavin ehdoin:
-

-

Korvauksen saaja voi olla vain rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö, ei yksityishenkilö
Talkootyö on tekijälleen vastikkeetonta eli talkootyön hyöty kohdistetaan koko joukkueelle eikä työn
suorittajalle. Talkoohyötyä ei voi “korvamerkitä” tekijälle.
o Talkoo- ja vapaaehtoistyö on vastikkeetonta vain silloin, kun talkoisiin ja vapaaehtoistyöhön
osallistuneiden kanssa ei ole sovittu työsuorituksista korvausta.
o Tuloverolain mukaan työn perusteella saatu vastike on veronalaista ansiotuloa riippumatta
vastikkeen laadusta ja määrästä. Siten rahasuorituksen lisäksi myös työn perusteella
korvaukseksi saatu tavara, palvelus tai vapautus esimerkiksi jostakin maksuvelvollisuudesta
ovat vastiketta tehdystä työstä.
Voidaan kohdistaa myös esim. tiettyyn turnaukseen, vaikka koko joukkue ei lähde turnaukseen
(hyöty kohdistuu turnaukseen lähteville pelaajille, ei työn suorittajalle)
Talkootyöstä ja varainhankinnasta saadut varat laitetaan aina joukkueen pankkitilille
Työ tehdään ilman tilaajan työnjohtoa ja valvontaa
Työ on satunnaista, eikä se ole liiketoimintaa
Työ on niin sanotusti jokaisen tehtävissä, eikä vaadi erillistä ammattitaitoa
Joukkueen johtoryhmä päättää yhteisesti rahojen käytöstä
Joukkueet saavat omien talkoidensa tulot kokonaisuudessaan omaan käyttöönsä (huom.
kioskituotosta 70% joukkueelle, 30% seuralle)
Pidetään mielessä, että seura ja joukkue on pieni tiivis yhteisö, jossa harrastavien lasten hyväksi
uhrattu vapaa-aika ei mene hukkaan

Jos joukkue ei noudata varainhankintaan ja talkootyöhön liittyvää ohjeistusta ja tämän vuoksi seuralle koituu
vero, yms. seuraamuksia, niin joukkue (=pelaajien vanhemmat) on velvollinen korvaamaan seuralle kaikki
aiheutuneet kulut. Esimerkiksi “korvamerkitty” korvaus katsotaan saajan henkilökohtaiseksi tuloksi, josta on
suoritettava ennakonpidätys.
Lisäksi seura voi järjestää talkoita ja niihin toivotaan aktiivista osallistumista. Pääsääntöisesti tuotto kokonaan
seuralle. Johtokunta voi tapauskohtaisesti sopia poikkeavasta tulonjaosta, jolloin osa tuotosta voidaan ohjata
osallistuville joukkueille.
Yleishyödylliselle yhteisölle talkootyöstä maksettavista suorituksista on toimitettava ennakonpidätys 13 %
suuruisena, jos yleishyödyllinen yhteisö ei kuulu maksuhetkellä ennakkoperintärekisteriin. Sillä ei ole
merkitystä, onko kyse yhteisön veronalaisesta tai verovapaasta tulosta. Vuosi-ilmoitus sekä veroilmoitus
työnantajasuorituksista on annettava silloin, kun suorituksista on toimitettu ennakonpidätys.
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18.

Kioskitoiminta

Seura ja joukkue järjestävät kioskitoimintaa tapahtumissaan, mikä tuo palveluja ja henkeä tapahtumiin. Seura
tarjoaa mahdollisuutta kioskimyynnille Talviliigassa (70% tuotosta joukkueelle, 30% seuralle, joukkue hankkii
tuotteet) ja Ajaxcupissa (100% tuotto seuralle, seura hankkii tuotteet, turnaukseen osallistuvat joukkueet
osallistuvat yhteisvastuullisesti). Joukkueet voivat järjestää kioskimyyntiä myös muissa tapahtumissa, kuten
Palloliiton sarjojen turnaukset ja ottelut sekä itse järjestämät turnaukset, joissa kotijoukkueena tai
järjestäjänä toimiva joukkue on vastuussa kioskin järjestämisestä (70% tuotosta joukkueelle, 30% seuralle,
joukkue hankkii tuotteet). Harrastejoukkueiden myyntivoitto hyvitetään seuran kuukausimaksuissa.
Kun joukkueen johtoryhmä on päättänyt kioskin järjestämisestä ja saanut vahvistuksen kioskivuorosta ja
käytettävistä tiloista (hallin kahvio, kioskivaunu, Sarkkirannan kioskiparakki), kioskivastaava varaa
kioskivälineistön, maksupäätteet ja käteiskassan (pohjakassa 100€) toiminnanjohtajalta. Joukkue hankkii
tuotteet (mm. juomat, leivät, sämpylät, makkarat, leivonnaiset, makeiset ja suolaiset herkut) järjestämäänsä
kioskiin ja mahdolliseen oheistoimintaan (esim. onnenpyörä, arpajaiset). Oheistoiminnan tuotot menevät
täysimääräisenä joukkueelle, ellei seura ole hankkinut niihin tarvikkeita. Mikäli kioskitoimintaan kuuluu esim.
makkaramyyntiä, se on tehtävä ulkona tai kioskivaunussa. Joukkueen tulee varata tai järjestää tarvitsemansa
jatkojohdot sähköä varten. Kioskivastaava jakaa talkoovastaavan kanssa tehtävät joukkueen pelaajille tai
vanhemmille.
Seura on neuvotellut joukkueille mahdollisuuden hankkia kioskimyytävät seuraavasti:
-

-

Kokkokankaan K-Market (Haukkakaarto 11)
o Yhteyshenkilö Samuel Satomaa p. 040 549786
o Tuotteiden varaus viikko ennen kioskipäivää menekkiarvion mukaan
o Alennus on 25%, kahvin kohdalla tapauskohtaisesti (pieni myyntikate)
o Täydennys kioskipäivän aikana onnistuu pienten myyntierien osalta
o Myyntikuntoiset ja lämpimässä säilyvien tuotteiden (juomat, kahvi, karkkipussit ja patukat)
palautus kioskipäivän jälkeen
o Hyvitys:
▪ Joko samalle maksukortille, jolla hankinnat maksettu (molemmat kuitit seuralle)
▪ TAI käteisenä käteiskassaan
Kempeleen K-Supermarket (Kauppatie 2)
o Yhteyshenkilö Jorma Korkiakoski jorma.korkiakoski@k-supermarket.fi
o Tuotteiden varaus viikko ennen kioskipäivää menekkiarvion mukaan
o Alennus on 5%, kahvin kohdalla tapauskohtaisesti (pieni myyntikate)
o Täydennys kioskipäivän aikana onnistuu pienten myyntierien osalta
o Myyntikuntoiset ja lämpimässä säilyvien tuotteiden (juomat, kahvi, karkkipussit ja patukat)
palautus viimeistään kioskipäivän jälkeisellä viikolla
o Hyvitys:
▪ Tuotteet ostetaan Ajax-Sarkkiranta ry:n K-Supermarket tilille, jolle myös hyvitys
palautetuista tuotteista palautetaan. Kuitit ostoista ja palautuksista toimitetaan
seuralle

Kioskin tuotevalikoima: Kahvi, tee, pillimehu, kivennäisvesi, makea leivonnainen (mokkapala, pulla jne),
suolainen (sämpylä, makkara), kaikki laktoosittomia, suklaapatukat ja minikarkkibussit
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Kioskin on oltava myyntivalmiina 30 min ennen ensimmäisen pelin alkua. Kioskivastaavat huolehtivat, että
pelinohjaajille tai erotuomareille tarjotaan 1 ilmainen kerta kioskilta (mehu/kahvi/leivos/makkara). Pelien
loputtua on kioskin purku. Kioskin purkua voi valmistella, mutta myyntivalmius on hyvä pitää siihen asti, kun
asiakkaita on paikalla (viimeistään 30 min pelien jälkeen). Kioskivälineiden huollosta vastaa järjestävä joukkue
(tiskaus, pöytien pyyhintä, roskien keräys ja ulkoroskikseen vienti). Välineiden ja maksupäätteen sekä kassan
palautuksesta sovitaan toiminnanjohtajan kanssa jo noudon yhteydessä.
Sarkkirannan urheilukeskuksessa kioski järjestetään kioskiparakkiin, Kurikkahaantien hallissa hallin kahvioon
ja Ojan Rauta Areenalla hallin sisälle tai ulos.
Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu
hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta
arvioituna tukemistarkoitus. Tukemistarkoitus ilmenee tavanomaisesti siten, että tuotteista peritään
ylihintaa verrattuna normaaleihin markkinahintoihin (esimerkiksi tavanomaisesti 5 euroa maksavasta
hyödykkeestä peritään 10 euroa). Myynti tapahtuu talkootyönä eikä myyntiä toteuteta pysyvästä
liikepaikasta, kuten internet-kaupasta tai kauppaliikkeestä. Toiminta on satunnaista eikä sitä harjoiteta
suunnitelmallisesti.
Jos joukkue ei noudata varainhankintaan ja talkootyöhön liittyvää ohjeistusta ja tämän vuoksi seuralle koituu
vero, yms. seuraamuksia, niin joukkue (=pelaajien vanhemmat) on velvollinen korvaamaan seuralle kaikki
aiheutuneet kulut. Esimerkiksi “korvamerkitty” korvaus katsotaan saajan henkilökohtaiseksi tuloksi, josta on
suoritettava ennakonpidätys.

19.

Joukkueiden kausikalenteri

Kuva 10. Joukkueiden vuosikello. Muokattava vuosikello löytyy seuran materiaalipankista.
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20.

Seuran talousohjesääntö

20.1.

Yleistä

Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Yhdistyslain perusteella seura saa harjoittaa
vain sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä, joka muutoin välittömästi
liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Kirjanpidosta
seurassamme vastaa tilitoimisto.

20.2.

Vastuun jako talousasioissa

Seuran kokoukset ovat seuran korkein päättävä elin. Seuran jäsenet ovat äänioikeutettuja seuran
kokouksissa (15 vuotta täyttäneet). Ks. myös Johtokunta ja Henkilökunta.

20.2.1.

Syyskokous (loka-joulukuu)

Syyskokous vahvistaa seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle kaudelle. Syyskokous vahvistaa
varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut ja seuran toimintamaksut sekä niiden
maksupäivät ja irtisanomisajan tulevalle kaudelle. Syyskokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenet (3-5 muuta jäsentä). Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).
Syyskokous valitsee tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

20.2.2.

Kevätkokous (tammi- maaliskuu)

Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen. Kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen
ja myöntää vastuuvapauden johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille sekä tarkastelee syyskokouksessa
vahvistetun toimintamaksun riittävyyden ja päättää tarvittaessa muutoksista maksuun.

20.2.3.

Ylimääräiset seuran kokoukset

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10)
seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii.
Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä

20.2.4.

Joukkueet

Joukkueet toimivat seuran kokousten, johtokunnan päätösten ja seuran talousohjesäännön mukaisesti.
Joukkueet (joukkueenjohtaja) toimittavat toiminnanjohtajalle joukkueen vanhempainillassa vahvistetun
alkaneen kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun loppuun mennessä. Edellisen kauden
toimintakertomus on myös toimitettava marraskuun loppuun mennessä.

20.3.

Talousarvio

Seuran talousarvion hyväksyy seuran syyskokous johtokunnan esityksen perusteella. Johtokunnalla on vastuu
seuran talousarvion seurannasta toiminnanjohtajan tuella. Kaikista seuran nimissä järjestettävistä
tapahtumista on toimitettava talousarvio johtokunnalle ennen tapahtuman toteutusta (Jalkapallokoulu,
WBA-leiri, Ajaxcup, yms.).

20.4.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.). Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään seuran
kevätkokouksessa. Seuralla on sääntöjen määräämät tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Tilinpäätös, tilit ja
muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen
kevätkokousta. Joukkueiden tilinpäätös ja -tarkastus sisältyy seuran tilinpäätökseen ja -tarkastukseen.
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20.5.

Laskut ja tositteet

Seuran ja joukkueen laskuissa on käytettävä seuran Y-tunnusta 2121373-4. Seuran ja joukkueen
myyntilaskuissa käytetään juoksevaa numerointia, joka muodostuu Netvisorissa. Seuran ja joukkueen
kuukausimaksuista ja muista maksuista syntyvät myyntilaskut ja tositteet automaattisesti Netvisorissa, johon
myös Jopoxissa luodut laskut lähetetään. Ostolaskut tuodaan Netvisoriin joko suoraan verkkolaskuna tai
sähköpostiskannauksen kautta. Kululaskuissa (esim. itse maksetut joukkuetarvikkeet) käytetään
Materiaalipankissa olevaa lomaketta, joka lähetetään toiminnanjohtajalle täytettynä tarvittavine
tositteineen. Kululasku viedään Netvisoriin ostolaskuna, jolle määritetään kustannuspaikka ja kierto. Palkkiot,
kilometrikorvaukset ja päivärahat maksetaan tilitoimiston palkkahallinnon toimesta Materiaalipankista
löytyvää lomaketta vastaan. Täytetty lomake sekä palkkioissa myös verokortti toimitetaan
toiminnanjohtajalle. Mikäli kyseessä on joukkueen maksettava kulu, viesti tulee lähettää samalla myös ko.
joukkueen joukkueenjohtajalle. Virallisten otteluiden tuomaripalkkioiden laskutuksen hoitavat Palloliiton
toimisto ja muiden otteluiden seuran toimisto. Seura laskuttaa tuomaripalkkiot pelanneelta joukkueelta.

20.6.

Kassa ja pankkitilit

Käteiskassojen olemassaoloa tulee välttää. Mikäli kassaa ylläpidetään, tulee se laskea ja täsmätä aina
tilikauden päätteeksi. Käteiskassasta täytyy toimittaa kirjanpito toiminnanjohtajalle 15.1. mennessä. Kaikki
pankkitilit avataan seuran Y-tunnuksella. Johtokunta myöntää tilien käyttöoikeudet. Seuran
taloudenhoitajalla (toiminnanjohtaja) on katseluoikeus kaikkiin seuran ja joukkueiden tileihin. Jokaisella tilillä
tulee olla nimettynä vähintään kaksi tilioikeudellista henkilöä. Yhdistyksen ja sen jaostojen/joukkueiden
taloushallinnosta päättää johtokunta. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen
nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä. Johtokunnan
nimenomainen päätös vaaditaan, jotta seuran varoja voitaisiin luovuttaa seurasta irtautuvien jaostojen tai
joukkueiden käyttöön.

20.6.1.

Joukkueiden pankkitilit

Joukkueiden tilit ovat seuran tilejä, omien tilien käyttö kielletty. Seura avaa joukkueiden tilit. Tilin avaamiseen
vaaditaan johtokunnan hyväksyntä. Pankkia varten täytyy olla johtokunnan kokouksen pöytäkirjaote, jossa
on yksilöity tulevat tilioikeudelliset henkilöt. Tilillä tulee olla joukkueen taustaryhmän valitsema vastuullinen
hoitaja (talousvastaava), lisäksi käyttöoikeus joukkueenjohtajalla. Tili on tarkoitettu joukkueen omaa
toimintaa varten. Joukkue kerää tilille kaikki joukkueelle tulevat varat, esim. kausimaksu, talkoo, sponsori
yms. tulot. Tilin lopetus vaatii johtokunnan hyväksynnän. Ennen tilin lopettamista joukkueen on pystyttävä
kattamaan joukkueen taloudelliset velvoitteet. Joukkueiden tilit ovat osa seuran kirjanpitoa, josta vastaa
tilitoimisto. Tilikauden tositteet säilytetään vähintään 6 vuotta ja kirjanpitokirjat vähintään 10 vuotta
tilikauden päättymisen jälkeen. Pyydettäessä ne on esitettävä seuran tilintarkastajille. Asiakirjat säilytetään
seuran toimesta.

20.7.

Omaisuuden hoito

Seuran omaisuudesta huolehtiminen on kaikkien jäsenten tehtävä. Pieniin muutoksiin (alle 200 euroa)
johtokunta antaa valtuudet seuran työntekijöille ja puheenjohtajalle.

20.8.
-

Muut asiat

Kioskitoiminta
Yhteistyökumppanuudet

43
-

Talkoot

20.9.

Maksunimikkeet ja maksuluokat

Jäsenmaksu (seura) antaa oikeuden osallistua seuran toimintaan. Toimintamaksulla (seura) katetaan
pelaajan osuus seuran toimintakuluista. Kausimaksulle (joukkue) katetaan pelaajan osuus joukkueen
toimintakuluista.

20.9.1.

Jäsenmaksu (seura)

Seuran syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden johtokunnan esityksen perusteella. Seura laskuttaa
jäsenmaksun osana seuran toimintamaksua tammikuussa tai jäsenen liittymisen jälkeen seuran 1.
toimintamaksussa. 15.11.-31.12. välisenä aikana mukaan tulevilta ei peritä jäsenmaksua toimintaan mukaan
tullessa. Heiltä peritään jäsenmaksu tammikuussa normaalin jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä.

20.9.2.

Toimintamaksu (seura)

Seuran syyskokous päättää toimintamaksun suuruuden johtokunnan esityksen perusteella. Seura laskuttaa
toimintamaksun pelaajalta tai alaikäisen kohdalla pelaajan vanhemmalta kuukausittain. Toimintamaksu on
porrastettu ikäluokittain. Toimintamaksu ja sillä katettava toiminta on kuvattu kappaleessa Maksut.
Toiminnanjohtaja ja joukkueenjohtajat ylläpitävät laskutusryhmää Jopox-ylläpidossa. Mikäli syyskokousta ei
ole pidetty ennen marraskuun maksuerää, niin kyseisen maksuerän suuruus määräytyy edellisen
syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden lapsista maksu laskutetaan
täysimääräisenä, hyvityksiä ei voida myöntää tehtävien hoitamista vastaan. Johtokunta voi erillisestä
anomuksesta myöntää vähennystä. Muussa tapauksessa noudatetaan kappaleessa Maksut kuvattua
ohjesääntöä. Seura julkaisee ja ylläpitää toimintamaksuinfoa seuran kotisivuilla.
Pääsääntöisesti kaikki seuran joukkueet ovat ns. kilpajoukkueita. Harrastejoukkueet (Easyfutis) ovat ns.
matalan kynnyksen joukkueita, joiden maksut ovat pienemmät. Harrastejoukkuemäärittelyyn vaikuttavia
tekijöitä ovat:
-

seuralla on kilpajoukkue vastaavassa ikäluokassa ennen kuin voidaan perustaa harrastejoukkue
joukkue harjoittelee kerran viikossa, joskus kaksi
joukkue ei osallistu virallisiin sarjoihin
joukkue pelaa yksittäisiä harrasteturnauksia tai harrastesarjaa
joukkueen kalliimpiin turnauksiin osallistuvat vain halukkaat ja he maksavat itse turnauksensa, näin
joukkueen perustoimintaan voivat osallistua kaikki edullisesti
joukkueen toiminta on edullista ilman joukkueelle räätälöityä lisäharjoittelua tai -valmennusta
joukkueen toimijoiden kulukorvaukset ovat seuran linjausten mukaiset

Joukkueet eivät voi itse määrittää olevansa ns. harrastejoukkue, vaikka edellä mainitut kriteerit
täyttyisivätkin. Joukkue voidaan hyväksyä ns. harrastejoukkueeksi seuran johtokunnan päätöksellä.
Toimintamaksut yhdistetyissä ikäryhmissä määräytyvät vanhemman ikäluokan mukaisesti. Yksittäiset
poikkeukset ovat mahdollisia tietyissä tapauksissa. Huomioitava se, missä ikäluokassa joukkueen pelitoiminta
on. Jos vanhempaa ikäluokkaa alle 15% pelaajista ja valtaosa joukkueen pelaajista nuorempaa ikäluokkaa,
niin toimintamaksu nuoremman ikäluokan mukaan pelitoiminnasta riippumatta. Jos toimintamaksun
määräytyminen ei selviä tarkennuksen perusteellakaan, niin asia tuodaan johtokunnalle ratkaistavaksi.

20.9.3.

Kausimaksu (joukkue)
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Kausimaksu vahvistuu joukkueen toimintasuunnitelman mukaan valmistellun talousarvion mukaisesti.
Joukkuemaksuilla katettavat kulut ovat pääsääntöisesti kuluja, jotka eivät sisälly seuran toimintamaksuun.
Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden lapsista maksu täysimääräisenä, hyvityksiä ei voida myöntää
tehtävien hoitamista vastaan. Joukkueen kausimaksu laskutetaan kuukausimaksuna tai joukkueen itse
päättämissä erissä. Talkootoiminnalla voidaan kattaa osa kustannuksista. Joukkueen johtoryhmä voi
erillisestä anomuksesta myöntää vähennystä. Muussa tapauksessa noudatetaan kappaleessa Maksut
kuvattua ohjesääntöä taukojen ja loukkaantumisen suhteen.

20.10.

Yleisiä maksuperiaatteita erilaisissa seurayhteistyöjoukkueissa

Yhteisjoukkuetoiminta ikäryhmän lisäharjoitteluna on osallistujien omakustanteista toimintaa. Pelaajat
maksavat emäseuroihinsa normaalit seura- ja joukkuemaksut. Jos yhteisjoukkuetoiminta on virallista (ei
pelkkää lisäharjoittelua) seuramaksut määräytyvät esim. seuraavasti:
-

-

Pelaajat maksavat omien seurojensa jäsenmaksut
Pelaajien edustusoikeus pääsääntöisesti emäseuroissa
Jos toiminta kokonaan Ajax-Sarkkiranta ry:n alaisuudessa, toimintamaksut Ajax-Sarkkiranta ry:lle kaikilta
pelaajilta
Jos toiminta Ajax-Sarkkiranta ry:n alaisuudessa, mutta palveluja ja kenttävuoroja saadaan myös
yhteistyöseuralta, toisen seuran pelaajat maksavat emäseuransa seuramaksujen verran vähennetyn
toimintamaksun Ajax-Sarkkiranta ry:lle
o Jos toisen seuran toimintamaksu suurempi kuin Ajax-Sarkkiranta ry:llä, maksut sovitaan
tapauskohtaisesti
Yhteisjoukkuetoiminnan maksuista päättää johtokunta yllä olevia periaatteita mukaillen

20.11.

Kulu- ja toimihenkilökorvaukset

Korvauksien perusteet päättää johtokunta (kulukorvausohjeistus). Korvauksissa on huomioitava
verohallinnon käytännöt. Seura määrittää jokaisen valmentajan ja joukkueenjohtajan enimmäiskorvauksen.
Seura maksaa korvaukset joukkueenjohtaja- ja valmentajasopimuksissa sovittuina kuukausina. Korvauksia
maksetaan vain oikein täytettyjen lomakkeiden perusteella. Seuralla on oma lomake korvauksille
Materiaalipankissa, jota on käytettävä̈ korvausta hakiessa. Korvaushakemuksia ei tarvitse allekirjoittaa mutta
ne on lähetettävä hakijan sopimuksessa ilmoittamasta sähköpostiosoitteesta. Joukkueet eivät voi maksaa
kulukorvauksia ilman johtokunnan lupaa joukkueen toimihenkilöille. Joukkue voi sen sijaan maksaa korvausta
joukkueen ulkopuolisista palveluista, mikäli ne on sisällytetty joukkueen talousarvioon. Seuran maksamiin
hankintoihin liittyvät kulukorvaukset hyväksyy seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö (eri henkilö,
kuin korvauksen saaja), yli 200€:n ostoksista täytyy olla lisäksi johtokunnan tai toiminnanjohtajan päätös.
Seura voi korvata valmentajille ja toimihenkilöille kodin ja harjoituspaikkojen välisen tai muuten tehtävien
hoitamista vaativan matkustamisen aiheuttamat matkakulut, toteutuneiden todellisten kilometrien
mukaisesti. Lisäksi seura tai joukkue voi maksaa valmentajille ja toimihenkilöille päivärahaa joukkueen
turnaus- ja pelimatkoilta. Kilometrikorvaukset ja päivärahat maksetaan täytettyä ja allekirjoitettua
hakemusta vastaan verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Seuralla on kulukorvausohjeistus, jonka pohjalta
kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärä on määritelty kunkin tehtävän osalta. Maksettava
korvaus voi olla myös enimmäismäärää pienempi. Korvattavien kilometrikorvausten ja päivärahojen
enimmäismäärä sopimusajalta sovitaan joukkueenjohtaja- ja valmentajasopimuksissa. Enimmäismäärän
ylittävistä korvauksista päättää johtokunta. Valmentajasopimus täytyy olla allekirjoitettu molempien
sopimusosapuolten osalta, jotta korvaus voidaan maksaa. Päällekkäisiä kulukorvauksia ei sallita.
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Enimmäismäärään ei lasketa mukaan seuraavia kulueriä:
-

-

Valmentajalla/toimihenkilöllä on oikeus veloittaa seuralle/joukkueelle tekemänsä ostokset oikein
täytettyä kulukorvauslomaketta ja tositteita vastaan. Lomakkeen ja tositteiden perusteella
Netvisoriin luodaan ostolasku, jolle määritetään kustannuspaikka ja kierto.
Kulut, joita syntyy valmentajan/toimihenkilön toimiessa joukkueen kuskina omalla autollaan Oulun
alueen ulkopuolisissa (40km Oulun keskustasta) pelitapahtumissa. Nämä kulut korvataan
kulukorvauksena (bensakulut, kuitti ja kulukorvauslomake) tai kilometrikorvauksena max.
21snt/km. Tämän korvauksen maksaa joukkue.

Mikäli toimihenkilö on yrittäjä, hän voi laskuttaa sopimuksessaan sovitun korvauksen enimmäismäärän
seuralta laskuna, mikäli hän on ennakonperintärekisterissä. Tällöin hän luonnollisesti vastaa itse
kirjanpidostaan. Mikäli joukkueessa on toimihenkilö seuran palkkaamana työntekijänä (koko- tai osaaikainen tai tuntityöntekijä), seura maksaa hänelle työsopimuksen mukaisen palkan. Tällöin työntekijän on
toimitettava verokortti seuralle.
Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä voi maksaa verottomana vapaaehtoistoimijalle enintään 3000 €
kalenterivuodessa. Edellä mainitun rajan yli menevät kilometrikorvaukset katsotaan korvauksen saajan
verotettavaksi muuksi tuloksi, josta verotuksessa on oikeus tehdä verohallituksen päätöksen mukainen
vähennys (25snt/km). Edellä mainitun kilometrikorvausten enimmäisrajan ylittävät korvaukset on saajan
merkittävä veroilmoitukseensa muuksi tuloksi. Jos maksettu kilometrikorvaus on samansuuruinen kuin yllä
oleva vähennysoikeus, verovaikutusta ei tule, mutta tiedot on silti merkittävä veroilmoitukseen. Joukkue tai
seura ei ole rajojen täyttymisestä seurantavelvollinen eikä myöskään velvollinen suorittamaan
automaattisesti ennakonpidätystä, vaan vastuu on maksun saajalla. Seura ilmoittaa korvaukset verottajalle
tulorekisteriin kuukausittain. Päivärahaa voi maksaa verottomana enintään 20 kpl. Majoittumiskorvaukset ja
julkisella kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta vastaan rajoituksetta korvattavissa ilman
veroseuraamuksia. Lisätietoja verottajan ohjeistuksesta “Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset”
Jos valmentajalle maksetaan palkkaa tai palkkiota, verottomat kilometrikorvaukset menevät työntekijöiden
mukaan. Tällöin kilometrikorvauksia kodin ja työsopimuksessa määritetyn pääsääntöisen työpaikan
(Kempeleen kunnan alueet) väliseltä matkasta ei voi maksaa, jos se liittyy työsopimuksessa määritettyihin
tehtäviin. Muissa tapauksissa kilometrikorvauksia voidaan maksaa.
Työntekijöille saa seura antaa vähäisen (alle 100€ vuosi) lahjan, kunhan se annetaan kaikille työntekijöille.
Vapaaehtoisille saa antaa vähäisen (alle 100€ vuosi) lahjan mihin aikaan vuodesta tahansa, kunhan se ei ole
korvaus tehtävästä.
Yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä verovapaista matkakustannusten
korvauksista eikä matkakustannusten korvausten verovapaan enimmäismäärän (päiväraha enintään 20
päivältä ja kilometrikorvaukset enintään 3.000 euroa vuodessa) ylimenevältä osalta. Ennakonpidätystä ei
tarvitse toimittaa luonnolliselle henkilölle kustannuspäätöksen perusteiden ja määrien mukaisesti
maksetuista matkakustannusten korvauksista, vaikka ne maksetaan ilman muuta korvausta tai työsuhdetta.

21.

Maksut

Tärkeät huomioitavat asiat:

-

-

-
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Lasku maksetaan oikealle tilille, oikealla viitenumerolla, oikealla summalla sekä eräpäivään
mennessä. Väärin maksettu lasku aiheuttaa seuran työntekijöille ja tilitoimistolle laskutustyön sekä
siihen liittyvien kulujen moninkertaistumisen oikein maksettuun laskuun verrattuna.
Epäselvistä laskuista on ilmoitettava ennen eräpäivää seuralle (laskutus@ajaxsarkkiranta.fi) tai
joukkueen talousvastaavalle. Epäselviin laskuihin on reagoitava välittömästi – Älä jätä epäselvää
laskua tai odotetun laskun saapumattomuutta huomioimatta
PDF-laskussa on verkkopankkiin kopioitava skannattava viivakoodi, jota kannattaa hyödyntää.
Seuran toimintamaksuista on saatavissa e-lasku. Tämä tilataan asiakkaan verkkopankissa etsimällä
laskuttajaa ”Ajax-Sarkkiranta” ja käyttämällä viimeisimmän seuran toimintamaksuun liittyvän
laskun viitenumeroa. Tämä kohditaa e-laskutuksen ko. laskun saajalle. Jos laskutettava huoltaja
vaihtuu, hänen tulee tehdä uusi sopimus e-laskutuksesta

21.1.

Seura

Seuran toimintamaksuilla mahdollistetaan hallien käyttömahdollisuudet sekä kuukausilaskutus. Hallit tuovat
seuralle velvollisuuksia käyttösitoumusten myötä. Seuran maksuperiaatteilla seura pystyy hoitamaan
sitoumukset hallin käyttöön liittyen joustavasti ja ilman joukkueiden toimenpiteitä. Tämä helpottaa vuorojen
hallinnointia, käyttöä ja laskutusta joukkueiden näkökulmasta. Myös käytössä oleva hallikausi pitenee
aikaisemmasta ja harjoittelu paremmissa olosuhteissa pystytään tarjoamaan pidempään. Joukkueiden (ja
seuran) toiminnan suunnittelua, budjetointia sekä talouden ennustamista helpotetaan myös uusilla
maksuperiaatteilla. Seuramaksut määrittyvät seuran syyskokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Yhteisjoukkueiden osalta maksuperiaatteita tarkennetaan sopimusten mukaisesti. Voimassa olevat
toimintamaksut sekä niiden kattamat toiminnot on kuvattu seuran sivuilla.

21.1.1.
Pelaajan aloittaminen, lopettaminen, loukkaantuminen, siirtyminen ja
maksun sovittaminen
Kun pelaaja aloittaa joukkueen toiminnassa maksimissaan 3 viikkoa kestävän kokeilujakson tai tauon jälkeen
hän sitoutuu toimintaan, seuran toimintamaksuihin ja joukkueen maksuihin vähintään seuraavaksi 3
kuukaudeksi tai 15.8.2021 jälkeen liittyvien osalta 31.10.2021 saakka. Maksuvelvollisuus päättyy
automaattisesti 31.10.2021, jos pelaaja ei ilmoittaudu tätä seuraavalle kaudelle. Jos pelaaja irtisanoutuu
toiminnasta, hän on velvollinen maksamaan kuukausittaiset seuran toimintamaksut ja mahdolliset joukkueen
maksut irtisanomisen jälkeen vielä kahdelta seuraavalta kuukaudelta. Pelaajalla on oikeus osallistua
toimintaan irtisanomisen jälkeen vielä kahden seuraavan kuukauden ajan. Irtisanomisesta on ilmoitettava
joukkueenjohtajalle.
Jos pelaaja loukkaantuu pitkäaikaisesti niin, ettei pysty osallistumaan joukkueen normaaliin toimintaan
(lääkärintodistus esitettävä), ei hänen tarvitse maksaa seuraavan kuukauden seuran toimintamaksua tai
mahdollisia joukkueen kuukausimaksua. Seuraavat maksut ovat sen kuukauden maksut, kun pelaaja palaa
joukkueen toimintaan.
Jos pelaaja haluaa vaihtaa joukkuetta kesken kauden, pitää asia sopia ensin joukkueiden valmentajien ja
valmennuspäällikön kanssa, jotka sopivat sopivan ajankohdan siirtymiselle, jolloin myös seuran
toimintamaksu muuttuu vastaamaan joukkuetta, johon siirtyminen tapahtuu.
Jos pelaaja osallistuu kahden joukkueen toimintaan ja pelaaminen ja harjoitteleminen toisessa joukkueessa
on vähäistä, niin pelaaja maksaa seuramaksunsa oman ikäluokkansa joukkueen mukaisesti (kotijoukkue),
joukkuemaksut suhteessa osallistumiseen näissä 2 eri joukkueissa (sis. turnaukset, pidemmät pelimatkat ja
ruokailut).
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Seuran toimintamaksun 50%:n alennus voidaan myöntää pelaajalle, mikäli pelaaja ei voi osallistua
normaalisti joukkuetoimintaan varusmiespalveluksen tai pysyvän asumisen vähintään 100 km päässä
Kempeleestä opiskelun, siviilipalveluksen tai työn vuoksi. Tällöin pelaajalla on osallistumisoikeus yhteen
joukkueen harjoitukseen viikossa, josta pelaaja sopii joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Pelkästään
futsaltoimintaan osallistuville pelaajille voidaan myöntää 50% seuran toimintamaksun alennus, jolloin
pelaajalla ei ole oikeutta osallistua joukkueen jalkapalloharjoituksiin eikä -otteluihin. Maksujen sovittaminen
ei ole mahdollista, mikäli joukkueella on säännöllisesti alle kolme harjoitusta viikossa.

21.1.2.

Maksujen laiminlyönti

Jos pelaajalla 2 kuukauden seuran toimintamaksut maksamatta tai vastaava määrä joukkuemaksuja, ei hän
voi osallistua seuran/joukkueen toimintaan (harjoituksiin, peleihin tai muihin tapahtumiin) ennen kuin nämä
maksut on maksettu. Kuukausimaksuvelvollisuus jatkuu, vaikka pelaaja olisi tämän takia pois toiminnasta.
Seura- ja joukkuemaksujen osalta maksuseuranta tapahtuu Visma Financial Solutions Oy:n toimesta, joka
lähettää huomautuslaskun 14 vrk eräpäivän jälkeen (maksuaikaa 10 vrk). Maksuvaatimus (maksuaika 10 vrk)
lähtee 7 vrk huomautuslaskun eräpäivän jälkeen. Mikäli lasku edelleen maksamatta lähetetään
suorituskysely seuralle, johon aikaa vastata 9 vrk. Tätä seuraa tarvittaessa maksukykyarviointi sekä
mahdolliset haastehakemukset, ulosottohakemukset ja jälkiperinnät. Laskun saaja vastaa huomautus- ja
korkokuluista. On tärkeää, että laskun saaja huomauttaa aiheettomasta laskusta seuraa
(laskutus@ajaxsarkkiranta.fi) ennen laskun eräpäivää mahdollisen hyvityksen tai korjauksen tekemiseksi.
Myös maksusuunnitelma on mahdollista tehdä seurassa ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeen yhteys
ensisijaisesti Visma Financial Solutions Oy:n asiakaspalvelun numeroon (p. 024 808 8020) tai sähköpostilla
(fsf.asiakaspalvelu@visma.com). Kuvassa 11 on kuvattu laskutus- ja sen seurantaprosessi.

Kuva 11. Seuran toimintamaksujen prosessi.

21.2.

Joukkue

Joukkue mahdollistaa toimintansa joukkueen kuukausimaksuilla niiltä osin, joita ei kateta seuran
toimintamaksulla maksulla (Taulukko 2-3). Joukkueen johtoryhmä suunnittelee kauden budjettinsa ja laskee
joukkueen pelaajille joukkueen kuukausimaksun. Joukkueen talousvastaava/rahastonhoitaja ja
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joukkueenjohtajat valvovat budjettia ja maksujen suorittamista. Joukkueen kuukausimaksujen sovittelu
odottamattomiin tuloihin tai menoihin on mahdollista kauden aikana. Joissakin tapahtumissa, kuten
pelaajakehitystapahtumat, futsal, Liiga Pohjoinen ja leirit, voidaan tehdä erillisbudjetti, jolloin joukkueen
laskut kohdistetaan tapahtumaan osallistuville tai tapahtumasta aiheutuvat kulut laskutetaan suoraan
pelaajalta. Joukkueen kuukausimaksut ja erillislaskutettavat asiat noudattavat samankaltaista prosessia kuin
seuran toimintamaksut (Kuva 12). Mikäli säännölliset joukkuemaksut ovat pieniä, joukkuemaksut voidaan
laskuttaa myös vain 2-6 kertaa vuodessa. Lisäksi joukkueen budjetin salliessa voidaan kauden viimeisiä eriä
jättää laskuttamatta.

Kuva 12. Joukkuemaksujen prosessi.

22.
22.1.

Pelipassit ja vakuutukset
Peli-, kortteli- ja harrastepassit

Jalkapallo- ja futsal-pelaajat/-harrastajat lisätään Palloliiton henkilörekisteriin peli-, kortteli- ja
harrastepasseilla Pelipaikka-järjestelmässä. Samalla pelaajan pelioikeus rekisteröidään seuraan, joka voi
jalkapallon ja futsalin osalta olla eri. Jalkapallon ja futsalin passit hankitaan erikseen, mutta toisesta ei mene
enää maksua. Seurassamme toiminnanjohtaja vastaa passien hankinnasta, joista aiheutuvat kulut menevät
Taulukoissa 2-3 kuvatulla tavalla. Mikäli pelaaja on velvollinen seuran maksuperiaatteiden mukaan
maksamaan passin, tapahtuu se joukkueen laskutuksen kautta tai yksittäistapauksissa seuran laskutuksen
kautta. Seura maksaa passin ja laskuttaa joukkuetta/pelaajaa passin hankinnasta. Palloliiton passit ja
vakuutukset hintoineen on kuvattu Palloliiton www-sivuilla.
Korttelipassivakuutus ei ole voimassa Palloliiton järjestämässä sarjamuotoisessa kilpailutoiminnassa eli
sarjoissa, joihin vaaditaan pelipassi. Näin ollen korttelipassi voidaan ottaa pelaajille, jotka eivät osallistu
kyseiseen kilpailutoimintaan. Pelipassi tarvitaan, mikäli pelaaja osallistuu yhteenkään Palloliiton
järjestämään sarjamuotoiseen kilpailutoiminnan otteluun. Korttelipassin maksua ei hyvitetä, mikäli se
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päivitetään pelipassiksi. Aikuisten harrastepassi on maksuton ja sen yhteydessä voi hankkia
tapaturmavakuutuksen.

22.2.

Vakuutus passin yhteydessä ja omasta vakuutuksesta ilmoittaminen

U11 ja nuoremmilla vakuutus otetaan aina passin yhteydessä ja se katetaan seuran toimintamaksuista.
Vakuutusturvaan voi tutustua Palloliiton www-sivuilla. Lasten korttelipassille otetaan automaattisesti
maksuton lisäturva. Mikäli U11 tai vanhempi pelaaja tai pelaajan huoltaja ei ole ilmoittanut pelaajan
ilmoittautumislomakkeella pelaajan omasta jalkapallon/futsalin kilpailu- ja harjoitustoiminnan sekä niihin
liittyvät matkat kattavasti tapaturmavakuutuksesta, seura hankkii pelaajalle vakuutuksen passin yhteydessä
ja laskuttaa siitä pelaajaa tai pelaajan huoltajaa. Mikäli pelaajalla on oma tapaturmavakuutus, siitä on tehtävä
kirjallinen ilmoitus joukkueenjohtajalle Materiaalipankissa olevalla lomakkeella.

23.

Loukkaantumisen sattuessa

Loukkaantumisen tapahduttua toimi Palloliiton www-sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli pelaajalla
on muu kuin Palloliiton pelipassivakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa/jalkapallossa tapahtuneen
tapaturman, tulee hänen tehdä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöönsä. Huomioi ensihoito seuran
Turvallisuussuunnitelmasta.
Loukkaantuminen on aina harmillinen tapahtuma ja pelaaja tarvitsee vanhemman, valmennuksen ja
joukkueiden muiden toimihenkilöiden tukea ja lohdutusta. Loukkaantumisesta kuntoutuminen tapahtuu aina
lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin ohjeiden mukaan. Valmentajan, pelaajan ja pelaajan vanhemman on
hyvä keskustella näistä prosesseista ja seurannasta, jolloin pelaajan paluu joukkueeseen tapahtuu asteittain
kuntoutumisen sen salliessa. Pelaajalla on oikeus saada yksilöllisiä harjoitteita valmentajalta siten, että
pelaaja kokee kuntoutusvaiheessakin olevan tärkeä osa joukkuetta!

24.
24.1.

Seurasiirrot, poikkeusluvat ja yhteisjoukkueet
Seurasiirrot

Seurasiirtoprosesseissa palvellaan pelaajan etua ja pelaajakehitystä. Mikäli pelaajan osallistuminen
seuramme joukkueisiin ei palvele riittävällä tasolla pelaajan tavoitteita, pelaaja muuttaa toiselle
paikkakunnalle tai pelaaja suljetaan toiminnasta toistuvien väärinkäytösten vuoksi, ml. maksujen
laiminlyöminen, seurasiirto on mahdollinen maksuvelvoitteiden suorittamisen jälkeen. Lähtevän pelaajan
pelaajasiirtoasioissa seuramme ensisijainen yhteyshenkilö joukkueenjohtaja, joka tiedottaa asiasta
valmennuspäällikköä. Valmennuspäällikkö keskustelee pelaajan tilanteesta vastuuvalmentajan, pelaajan ja
pelaajan huoltajan kanssa. Tämän suositellaan tapahtuvan ennen yhteydenottoa toiseen seuraan. Mikäli
pelaaja on ollut jo yhteydessä toiseen seuraan, on seurojen valmennuspäälliköiden keskusteltava asiasta.
Mikäli seurasiirto todetaan pelaajan edun mukaiseksi pelaajan, pelaajan huoltajan ja valmennuspäälliköiden
mielestä, pelaajasiirto voidaan tehdä. Tämän jälkeen entisen joukkueen vastuuvalmentajan tulee antaa
riittävät valmennukseen liittyvät pelaajakohtaiset tiedot uuden joukkueen vastuuvalmentajalle, pelaajan tai
pelaajan huoltajan suostumuksella.
Pelaajasiirrosta tulee usein seurallemme tieto vasta Pelipaikka-järjestelmän kautta, jolloin prosessi on
vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön tietämättä edennyt jo pitkälle siirtovaiheeseen. Tällöin
päätöksestä käytävä keskustelu on jo vaikeampaa ja pienentää pelaajasiirron onnistumisen mahdollisuutta.
Vastuu pelaajasiirroissa on myös vastaanottavan seuran edustajalla, jonka odotetaan tiedottavan nykyisen
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seuran valmennuspäällikköä. Seurasiirtopyynnön tullessa seuraamme, seuran toimisto tiedottaa asiasta
valmennuspäällikköä, joka ottaa yhteyttä pelaajasiirtoa pyytävän seuran valmennuspäällikköön sekä
nykyisen joukkueen vastuuvalmentajaan ja pelaajaan.
Seuraamme tulevan pelaajan toivomme ottavan yhteyttä valmennuspäällikköön, joka käynnistää
keskustelun pelaajasta hänen nykyisen seuransa valmennuspäällikön kanssa. Mikäli pelaajasiirto toteutuu,
seuramme pyytää pelaajasiirtoa pelaajan nykyiseltä seuralta, joka hyväksyy siirron seuransa käytäntöjen
mukaisesti.

24.2.

Kaksoisedustukset

Kaksoisedustuksen tarkoituksena on mahdollistaa edistää pelaajan kehittymistä sekä nykyisessä
joukkueessaan että toisessa seurassa, jolla on mahdollista tarjota pelaajan kehittymistä edesauttavaa
toimintaa, esim. korkeampi sarjataso. Valmennuspäällikkömme koordinoi tätä asiaa vastuuvalmentajan,
pelaajan tai pelaajan huoltajan sekä toisen seuran valmennuspäällikön kanssa. Palloliiton ohjeet
kaksoisedustuksesta löytyvät Palloliiton www-sivuilta.

24.3.

Yli-ikäisyysluvat

Yli-ikäisyyslupien tarkoituksena on mahdollistaa pelaajamäärältään pienten joukkueiden pelitoiminta sekä
myös mahdollistaa pelaajan osallistuminen kotiseuransa toimintaan sopivalla tasolla. Yli-ikäisyysluvan
perusteena on tyypillisesti se, ettei seurassa ole toimintaa pelaajan ikäluokassa. Mikäli yli-ikäisyyslupa
myönnetään, sen saanut pelaaja sidotaan ikäluokkaan, johon lupa on haettu eikä pelaaja voi kyseisellä
kaudella pelata oman ikäluokkansa virallisia otteluita. Valmennuspäällikkö ja ikäluokkien vastuuvalmentajat
sopivat yli-ikäisyysluvan hakemisesta. Palloliiton ohjeet yli-ikäisyysluvista löytyvät Palloliiton www-sivuilta.

24.4.

Yhteisjoukkueet

Palloliiton yhteisjoukkuemääräykset löytyvät Palloliiton www-sivuilta. Yhteisjoukkueiden tarkoituksena on
mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12-20-vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Suomen
Palloliiton Kilpailumääräysten edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla. Näillä määräyksillä voidaan
myös pienentää ns. drop out -kehitystä ao. ikäluokissa mahdollistamalla useamman seuran
yhteisjoukkueiden muodostamisen ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan osallistumisen.
Seuramme toiminnassa ilmenee yhteisjoukkueita seuraavin määritelmin:
-

-

Tilapäinen yhteisjoukkue turnaukseen
o Eri seurojen pelaajat muodostavat yhteisjoukkueen turnaukseen, joka ei ole Palloliiton
alaista kilpailutoimintaa
o Yhteisjoukkueen pelaajat harjoittelevat yhdessä epäsäännöllisesti.
o Yhteisjoukkueen kuluista vastaavat yhteisjoukkueen toimintaan osallistuvat pelaajat
(erillisbudjetti).
o Seurojen valmennuspäälliköiden hyväksyntä yhteisjoukkueelle tarvitaan.
o Joukkueiden toimihenkilöt eivät voi sopia yhteisjoukkueesta ilman valmennuspäällikön
hyväksyntää.
o Yhteisjoukkuesopimusta ei tässä tilanteessa tarvita.
Tilapäinen yhteisjoukkue Palloliiton kilpailutoimintaan
o Eri seurojen pelaajat muodostavat yhteisjoukkueen sarjaan tai turnaukseen, joka on
Palloliiton alaista kilpailutoimintaa
o Yhteisjoukkueen pelaajat harjoittelevat yhdessä säännöllisesti
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Yhteisjoukkueeseen osallistuvien pelaajien seurat sopivat seura- ja joukkuemaksuista
Seurojen valmennuspäälliköiden hyväksyntä yhteisjoukkueelle tarvitaan.
Joukkueiden toimihenkilöt eivät voi neuvotella yhteisjoukkueesta ilman valmennuspäällikön
hyväksyntää.
o Yhteisjoukkuesopimus tarvitaan.
Pysyvä yhteisjoukkue
o Eri seurojen pelaajat muodostavat yhteisjoukkueen, jonka toiminta kattaa kaikkien
yhteisjoukkueen pelaajien koko joukkuetoiminnan.
o Yhteisjoukkueeseen osallistuvien pelaajien seurat sopivat seura- ja joukkuemaksuista.
o Seurojen valmennuspäälliköiden hyväksyntä yhteisjoukkueelle tarvitaan.
o Joukkueiden toimihenkilöt eivät voi neuvotella yhteisjoukkueesta ilman valmennuspäällikön
hyväksyntää.
o Yhteisjoukkuesopimus tarvitaan.
o
o
o

-

Seuramme pelaajapolku johtaa pysyvän yhteisjoukkueen muodostamiseen U15-vaiheessa
ikäluokkakohtainen harkinta huomioiden. Tilapäisiä yhteisjoukkueita voidaan muodostaa aiemminkin (esim.
Liiga Pohjoinen U13). Seurayhteistyösopimus on luonut reunaehdot yhteisjoukkueiden muodostamiselle
seurayhteisömme sisällä.

25.

Koulutukset

25.1.

Valmentaja

25.1.1.
25.1.2.
25.1.3.
25.1.4.
25.1.5.
25.1.6.

25.2.

Joukkueenjohtaja

25.2.1.
25.2.2.

25.3.
25.4.

Palloliiton koulutukset
Seuran ja seurayhteisön koulutukset

Pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutus (Palloliitto)

25.5.1.
25.5.2.

25.6.

Palloliiton koulutukset
Seuran ja seurayhteisön koulutukset

Talousvastaava
Huoltaja

25.4.1.
25.4.2.

25.5.

Palloliiton valmennuskoulutusjärjestelmä
Palloliiton täydennyskoulutukset
Seuran sisäiset koulutukset
Alueelliset valmennuskeskuksen koulutukset
Seurayhteisön koulutukset
Seuran ja seurayhteisön ulkopuoliset koulutukset

Pelinohjaajakoulutus
Erotuomarikoulutus

Seuran työntekijät (Palloliitto)

25.6.1.

Seurahallinto
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25.6.2.

26.

Valmennus- ja nappulapäällikkö

Järjestelmät

26.1.

Pelipaikka

Pelipaikka -henkilörekisteri on Palloliiton rekisteri, jonka kautta käsitellään kaikki henkilörekisteröinnit, kuten
pelaaja- tai erotuomarirekisteröinnit. Järjestelmän kautta ostetaan myös pelipassit ja vakuutukset. Pelipassi
oikeuttaa pelaamaan kotimaisissa sarjoissa ja turnauksissa. Pelipassilla saa lisäksi alennuksia ottelulipuista
sekä muita jäsentarjouksia. Pelipaikassa rekisteröidään myös valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat,
jotka liitetään joukkueen toimihenkilöksi Palloliiton sarjojen otteluissa Taso-palvelussa.
Ajax-Sarkkirannan toiminnassa seura vastaa täysin Pelipaikka-hallinnasta pelaajien kohdalla eli hankkii passit
ja vakuutukset kappaleessa Pelipassit ja vakuutukset kuvatun prosessin mukaisesti. Seura vastaa myös
pelaajasiirroista seurojen välillä (Seurasiirrot, poikkeusluvat ja yhteisjoukkueet). Lisäksi seura hyväksyy
joukkueiden toimihenkilöiden roolit käyttäjän tekemän hakemuksen mukaan.

26.1.1.

Uuden käyttäjän rekisteröinti

Mikäli henkilö ei ole rekisteröitynyt Pelipaikkaan aiemmin,
rekisteröinti
tehdään
Pelipaikan
kirjautumissivulla
(”Rekisteröidy” ja seuraa ohjeita). Tämän voi tehdä niin
joukkueen toimihenkilöt kuin vanhemmatkin.
Kun kirjautuminen onnistuu, oikealta ylhäältä
-kuvakkeesta
avautuu valikko (Kuva 13), josta voi tarkastella ”Omat
Rekisteröintini”. Tästä avautuu mahdollisuus pyytää eri
seuratoimijan rooleja seuran pääkäyttäjältä. Vanhemmat
voidaan kytkeä pelaajaan, mikäli vanhempi haluaa tarkastella
pelaajan rekisteröintejä ja vakuutuksen voimassaoloa tai
muuttaa pelaajan tietoja.
Seuran ja joukkueen toimihenkilöt saavat rekisteröitymisen
yhteydessä PalloID:n, jonka avulla toimihenkilö voi kirjautua
Taso-palveluun ja Moodle-järjestelmään, jossa ilmoittaudutaan
Palloliiton koulutuksiin.
Kuva 13. Pelipaikan henkilön valikko.

26.2.

Taso

Taso-palvelu on Palloliiton kilpailujärjestelmä, jossa ilmoitetaan pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt
Palloliiton sarjojen otteluihin. Seuran pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeuden joukkueen kilpailutoiminnasta
vastaavalle joukkueenjohtajalle.

26.2.1.

Tulospalvelu

Tulospalvelu on osa Taso-palvelua ja sillä vahvistetaan kokoonpanot ja ylläpidetään otteluseurantaa. Lisäksi
erotuomari hyväksyy ottelupöytäkirjan ottelun jälkeen. Molemmat joukkueet täyttävät ennen ottelua
kokoonpanonsa. Kotijoukkue pitää ottelusta ajantasaista pöytäkirjaa (otteluseuranta). Erotuomari hyväksyy
pöytäkirjan ottelun jälkeen. Ottelun reaaliaikainen seuranta vaatii verkkoyhteyden, ja tilastointiin voi käyttää
älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta. Tilastointi on optimoitu käytettäväksi tabletilla tai tietokoneella.
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Joukkueenjohtaja kirjautuu joukkueelle ilmoittautumisen yhteydessä toimitetulla joukkuetunnuksella
osoitteessa http://taso.palloliitto.fi/. Joukkueenjohtaja lisää pelioikeudelliset pelaajat ja rekisteröidyt
joukkueen toimihenkilöt ottelupöytäkirjaan ennen ottelun alkua. Joukkueenjohtaja saa sähköpostiinsa
ottelukohtaisen salasanan, jonka hän tarvittaessa välittää nimetylle toimihenkilölle, joka vahvistaa
kokoonpanon ja joka kotiotteluissa vastaa Tulospalvelun reaaliaikaisesta päivityksestä.
Yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät Palloliiton Tulospalvelu-ohjeista.

26.3.

Jopox

Seurassamme on käytössä Jopox-järjestelmä ja sen yksityiskohtaisemmat palvelun tarjoajan tekemät ohjeet
löytyvät Jopox-ylläpidon etusivun Tukikeskuksesta, jossa on hyvät ohjevideot perustoimintoihin. Jopoxia
käytetään mm. seuraaviin toimintoihin, joiden hyödyntäminen on oleellisimmilta osiltaan esitetty tässä
osiossa:
-

Henkilörekisteröinti (pelaaja, vanhempi sekä seuran ja joukkueen toimihenkilöt)
Tapahtumakalenteri (harjoitukset, ottelut/turnaukset ja muut tapahtumat)
Pukukoppi (ilmoittautuminen tapahtumiin ja ei-kiireellinen viestintä)
Lomakkeet (kyselyt ja ilmoittautumiset joukkueisiin/tapahtumiin)
Materiaalipankki (seuran ja joukkueen toimintaan tarvittavat dokumentit)
Seuran sisäinen laskutus (seura ja joukkueet)
Seuran ulkoinen laskutus (joukkue)
Testitulosten ja osallistumisaktiivisuuden seuranta
Seuran ulkoinen viestintä (uutiset, tiedotteet, toiminnan kuvaus, some-kytkentä)
Viestikeskus (seuran jäsenille suunnattu viestintä)
Yhteistyökumppanit ja mainonta

Jopoxia voidaan käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla. Mobiililaitteille on hyvin optimoitu nettiselainalusta.
Mobiilisovellus on myös käytännöllinen.

26.3.1.

Ylläpitäjät ja oikeudet

Seuran pääkäyttäjällä oikeudet kaikkiin Jopox-järjestelmän sisältöihin. Seuran pääkäyttäjä myöntää oikeudet
muille seuratason käyttäjille sekä määrittää heidän ylläpito-oikeuden sisällön (Henkilötiedot, Talous, Muut
Jopox-ylläpito-oikeudet). Seuratason käyttäjille on oikeus sekä seuran että joukkueiden hallintaa
myönnettyjen oikeuksien mukaan. Seuran pääkäyttäjä ja seuratason käyttäjät voivat siten tarkastella ja
muokata 1) seuran hallinnan sisältöä, 2) joukkueen hallinnan sisältöä kaikkien joukkueiden osalta, 3)
määrittää joukkueen ylläpitäjiä sekä 4) joukkueen julkaisuoikeudet seuran nettisivuilla. Joukkueen
ylläpitäjiksi määritetään vastuuvalmentaja ja valmentajat (Muut Jopox-ylläpito-oikeudet), joukkueenjohtajat
ja talousvastaava (Henkilötiedot, Talous, Muut Jopox-ylläpito-oikeudet). Joukkueen johtoryhmän päätöksellä
oikeuksia voidaan myöntää joukkueen muille toimihenkilöille, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi
joukkueenjohtajan työn helpottamiseksi. Ylläpitäjillä on vastuu käsittelemiensä tietojen tietosuojasta eivätkä
he voi säilyttää tai jakaa Jopoxista saamiaan tietoja seuratoiminnan kannalta epäoleellisille toimijoille ilman
kyseessä olevan henkilön tai vanhemman lupaa.

26.3.2.

Henkilörekisteröinti (joukkueenjohtaja)

Henkilö rekisteröidään seuraan ja kytketään joukkueeseen pelaajan ilmoittautumislomakkeella kerättyjen
tietojen perusteella tiettyyn rooliin (pelaaja, valmentaja jne.). Ilmoittautumislomakkeella pelaaja tai pelaajan
vanhempi hyväksyvät seuran tietosuojakäytännön itsensä ja alle 16-vuotiaan huollettavansa kohdalla. Mikäli
tietosuojakäytäntöä ei ole hyväksytty, henkilö ei pääse Pukukoppiin eikä voi ilmoittautua tapahtumiin.
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Seuran kotisivuilla on pelaajan ilmoittautumislomake, jonka jokainen uusi pelaaja täyttää 3 viikon
kokeilujakson jälkeen. Lomakkeella kerätään sitoumukset ja tiedot myös nykyisiltä pelaajilta ennen uuden
kauden alkua. Tietosuojakäytäntömme on liitetty lomakkeeseen. Toiminnanjohtaja kytkee pelaajan
joukkueeseen ja lähettää huoltajalle ja 16-vuotiaille tai vanhemmille pelaajille kutsun pukukoppiin
Pukukoppi-valikon kautta (valitse vastaanottajat, lähetä kutsut valituille henkilöille).
”Pelaajan rekisteröityminen”-lomake tehdään seuraavalla tavalla (esimerkkilomake):
-

-

Kirjaudu joukkueen ylläpitoon → Lomakkeet → Uusi lomake
Lomakkeen tyyppi = Ilmoittautuminen, Lomakepohja = Osallistujat + Huoltajat (18-vuotiailla ja
vanhemmilla Lomakepohja = Osallistuja)
Valitse ”Kytkentä henkilörekisteriin”
Valitse joukkueet, joihin ko. lomakkeelta on mahdollista kytkeä henkilö
Lomake muodostuu automaattisesti
Lisää uusi tekstikenttä, joka syntyy Lisätiedot-osioon.
o Lisätietoihin kohdat pelaajasta:
▪ Syntymäkotikunta, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka
▪ PalloID (jos olemassa), Allergiatiedot, Julkaisulupa kuville ja videoille
▪ Vakuutustiedot
▪ Kaikki merkataan pakollisiksi
▪ Tarvittaessa muita valinnaisia kysymyksiä
Henkilöhallinnasta vastaavan (toiminnanjohtaja) sähköpostiosoite laitetaan lomakkeeseen kohtaan,
jossa ilmoitetaan sähköpostiosoite, johon ilmoitus uudesta ilmoittautumisesta tulee.
Tallenna ja julkaise. Linkki tulee julkisille sivuille ja sitä voi hyödyntää markkinoinnissa.

Henkilön kytkeminen henkilörekisteriin
-

Kirjaudu joukkueen ylläpitoon → Lomakkeet → ”Pelaajan rekisteröityminen”-lomake
Valitse ”Vastauksia xx”-kohta
Valitse uudet vastaukset → Yläoikealta ”Toiminnot” → Vie henkilörekisteriin
Tarkista, ettei samannimistä ole jo rekisterissä (Osallistuja, huoltaja 1 ja huoltaja 2)
Valitse ”Miten käsitellään osallistujan/huoltajan tiedot?”
o Henkilö ei rekisterissä → Luo uusi henkilö ilmoittautumisen tiedoista
o Henkilö on rekisterissä ja tiedot kunnossa → Vie valittu henkilörekisterissä oleva henkilö
joukkueeseen, älä päivitä henkilötietoja
o Henkilö rekisterissä mutta tiedot puutteelliset → Vie valittu henkilörekisterissä oleva henkilö
joukkueeseen ja päivitä henkilötiedot ilmoittautumisen tiedoista

Uuden henkilön lisääminen manuaalisesti
Uuden henkilön lisääminen Jopoxiin onnistuu myös manuaalisesti joukkueen ylläpidossa. Tämä ei kuitenkaan
ole suotavaa, sillä tällöin pelaajan aloittamiseen liittyvä prosessi muuttuu ja aiheuttaa lisätyötä ja
ylimääräistä viestintää.
-

Valitse Henkilöt→ Lisää henkilöitä
Mikäli toimintaan mukaan tuleva henkilö on vasta lopettanut seurassa, hänen tietonsa voivat löytyä
vielä henkilörekisteristä (Hae)
Mikäli henkilöä ei löydy, on luotava uusi henkilö (Luo uusi henkilö)

-

-
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Lisää henkilön tiedot ja tallenna.
Lisää henkilö joukkueeseen oikeaan rooliin
Alaikäiselle pelaajalle on lisättävä myös vanhempi
o Valitse henkilölistauksesta ko. pelaaja
o Valitse välilehti (Vanhemmat) ja etsi vanhempaa
o Mikäli vanhempaa ei löydy, luo uusi henkilö ja kytke pelaajaan
Kutsu vanhempi ja 16-vuotias tai vanhempi pelaaja pukukoppiin Pukukoppi-valikon kautta
Tässä tapauksessa pelaajan tai alle 16-vuotiaan vanhemman on hyväksyttävä seuramme
tietosuojakäytäntö Pukukopissa kirjautumisen jälkeen.
o Tietosuojakäytännön voi Jopoxin ylläpidossa hyväksyä myös joukkueen ylläpitäjä, jolla
henkilötietojen käsittelyoikeudet, jos hän on saanut hyväksynnän pelaajalta tai alle 16vuotiaan pelaajan vanhemmalta suullisesti tai kirjallisesti. Tämä on tällöin ylläpitäjän
kerrottava ”Miten hyväksyntä on saatu?”-kohdassa.

26.3.3.
Pelaajan
(joukkueenjohtajat)

lainaaminen

ja

siirtäminen

toiseen

joukkueeseen

Seuran/joukkueen ylläpitäjä voi lainata pelaajansa toiseen joukkueeseen:
-

Henkilöt → Lainaa pelaaja → Määritä kohdejoukkue

Tällöin pelaaja näkyy molempien joukkueiden henkilöissä. Lainapelaaja maksaa seura- ja joukkuemaksut
oman joukkueensa toimintansa mukaisesti. Tarvittaessa pelaaja maksaa erillislaskutuksella osan
kohdejoukkueelle aiheutuvista kuluista. Mikäli joukkueessa on lainapelaajia, on erityisen tärkeää, että
joukkueella on ”[Joukkueen nimi] Seuramaksut”-ryhmä (Uusi ryhmä → [Joukkueen nimi] Seuramaksut”
(Esim. P11 Seuramaksut) → Lisää pelaaja tai alaikäisen kohdalla vanhempi, jolle laskut on sovittu
lähetettäväksi). Tällöin lainapelaajien seuramaksut laskutetaan oikein eikä kahteen kertaan. Mikäli samalla
vanhemmalla on joukkueessa useampi pelaaja, jonka laskuista vanhempi vastaa, ilmoitetaan
toiminnanjohtajalle ko. vanhemmalta laskutettavien pelaajien määrä.
Mikäli pelaaja siirtyy kokonaan toiseen joukkueeseen, merkitään pelaaja lopettaneeksi joukkue- ja
seuratasolla (Henkilöt→ klikkaa ko. pelaajan nimeä → Määritä seuratasoiseksi asetukseksi ”Lopettanut”) ja
poistetaan joukkueesta (Henkilöt → valitse ”Poista” oikealta). Kohdejoukkueen ylläpitäjä lisää pelaajan
tämän jälkeen joukkueeseensa ja muuttaa pelaajan seurastatuksen ”Aktiivi”.

26.3.4.

Laskutusryhmä (joukkueenjohtajat)

Jokaisella joukkueellamme on ”[Joukkueen nimi] Seuramaksut”-ryhmä. Ryhmä luodaan seuraavasti:
-

Joukkueen ylläpito → Ryhmät → Uusi ryhmä → Nimeksi ”Joukkueen nimi” Seuramaksut (esim. P11
Seuramaksut) → Kuvaukseen päivitystieto → Muu ryhmä → Aktiivinen → Tallenna
Lisää jäsenet (valitse jäsenten lukumäärää kuvaava luku ”0”) → Lisää jäseniä → Valitse rooliksi
”pelaaja” → Näytä pelaajat ja vanhemmat
Alle 18v pelaajilla, valitse vanhempi, jolle lasku lähetetään. Yli 18v pelaajilla, valitse pelaaja
o Tärkeää on, että valitaan vain toinen vanhempi. mikäli pelaajalla on useampi vanhempi
kytkettynä, joukkueenjohtaja selvittää, kummalle lasku lähetetään. Laskuja ei ole
mahdollista jakaa vanhempien kesken.
o Mikäli pelaaja on täysi-ikäinen, lisätään ryhmään pelaaja. Erillisestä pyynnöstä ja pelaajan
kirjallisella luvalla voidaan vanhempi lisätä pelaajan laskun saajaksi.

-
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o Nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja sähköpostiosoite) on oltava täydelliset laskutettavalta
Selvyyden vuoksi, joukkueiden on vältettävä muita laskutusryhmiä. Mikäli niitä luodaan, on ne
nimettävä selkeästi. Tarpeettomat ryhmät on syytä poistaa.

Toiminnanjohtaja lisää uuden pelaajan joukkueeseen ja laskutusryhmään, kun pelaaja tai pelaajan huoltaja
on täyttänyt ilmoittautumislomakkeen (=toimintaan liittyminen). Laskutusryhmän avulla seuramaksut
laskutetaan oikein alaikäisten pelaajien (lasku huoltajalle) sekä lainapelaajien kohdalla. Laskutusryhmäryhmä toimii myös tapauksissa, jossa 1) pelaaja on jo kokeilujaksolla liitetty joukkueeseen (aktiivi, ei
maksuvelvollinen), 2) lopettanut joukkueessa mutta pelaaja tai alaikäisen pelaajan vanhempi jatkaa
maksuvelvollisena (lopettanut, maksuvelvollinen) tai 3) on tauolla loukkaantumisen tai väliaikaisen muuton
vuoksi mutta haluaa seurata Pukukopin tapahtumia ja viestintää tauon aikana (aktiivi, ei maksuvelvollinen).

26.3.5.

Tapahtumakalenteri (joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja)

Joukkueen ylläpidon Kalenteri-valikosta pääsee tarkastelemaan joukkueen kalenteria ja lisäämään siihen
tapahtumia. Kalenterin tapahtumat näkyvät myös joukkueen julkisilla nettisivuilla.
Harjoituksen lisääminen:
-

-

-

Kalenteri → Harjoitukset → Lisää viikoittainen harjoitus TAI Kalenteri → valitse Kalenterista
päivämäärä ja kellon aika → Valitse tapahtuman tyyppi (Harjoitukset)
Harjoituksen teema voi olla esim. Harjoitukset, Peliharjoitukset, Taitoharjoitukset,
Fysiikkaharjoitukset, Maalivahtiharjoitukset
Määritä paikka riittävällä tarkkuudella. Osoitetiedot ovat selkein ja yksiselitteisin tapa, jolloin
uudetkin pelaajat löytävät paikalle parhaiten.
Määritä 1. harjoitusten päivämäärä ja kokoontumisen kellonaika (huomioiden ennen kenttävuoroa
tehtävä oheisharjoittelu)
Määritä päivämäärä, johon saakka harjoitus toistuu sekä harjoituksen kokonaiskesto (huomioiden
kenttävuoron jälkeen tehtävä oheisharjoittelu)
Osallistumislisätiedot:
o Määritä ilmoittautumisen deadline joukkueen käytännön mukaisesti. Deadlinen jälkeen vain
joukkueen ylläpitäjä voi muuttaa ilmoittautumisia
o Max. pelaajamäärää ei tyypillisesti tarvitse määrittää
Ennakkoinfossa kannattaa ilmaista 1) Ilmoittautumiskäytäntö, 2) Tarvittava varustus 3) Kenttävuoron
aika ja 4) vapaaehtoisesti positiivinen tsemppiviesti
Ennakkoinfo voidaan myös salata julkisilta nettivisuilta valitsemalla ”Ei julkinen ennakkoinfo”. Seura
suosittelee, että ennakkoinfo on julkinen mutta mahdolliset tarkennukset ilmaistaan harjoituksen
harjoituskohtaisessa viestinnässä Pukukopissa
Tallenna
Poista tämän jälkeen harjoituksen harjoittelutaukojen ja päällekkäisten tapahtumien perusteella
(Kalenteri tai Kalenteri → Harjoitukset-listaus)
Huomioi, että toistuvan harjoituksen lisäämisen jälkeen harjoituksen muokkaaminen onnistuu
ainoastaan yksitellen
Yksittäisen harjoituksen lisääminen onnistuu Kalenteri → Harjoitukset → Lisää uusi

Ottelun lisääminen:
-

Otteluiden lisäämiseksi tarvitaan määritetty sarja, joka tulee määrittää, ellei sitä löydy listalta
Kalenteri → Ottelut → Uusi sarja → Sarjatyyppi → Sarjan nimi → Tallenna

-

-

-

-
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Tämän jälkeen ottelun lisääminen onnistuu
Kalenteri → Ottelut → Lisää uusi TAI Kalenteri → valitse Kalenterista päivämäärä ja kellon aika →
Valitse tapahtuman tyyppi (Ottelu)
Valitse Sarja → Tarkenna Joukkue (esim. Valkoinen, Sininen) → Kirjaa vastustaja (joukkueen nimi
yksittäisissä otteluissa TAI turnauksissa esim. ”useita” → Vierasotteluissa valitse ”Vierasottelu”
Määritä paikka riittävällä tarkkuudella. Osoitetiedot ovat selkein ja yksiselitteisin tapa, jolloin
uudetkin pelaajat löytävät paikalle parhaiten.
Määritä päivämäärä ja kokoontumisen kellonaika (huomioiden ennen ottelua tehtävä verryttely ja
pelipalaveri)
Määritä kesto minuutteina. Huom. turnauspäivä voi kestää yli maksimikeston (255 min). Turnauksen
kesto kannattaa tällöin tuoda julki Ennakkoinfossa. Vaihtoehtoisesti turnauksen voi lisätä
Tapahtumana, jossa tätä 255 min maksimikestoa ei ole ja johon voidaan lisätä myöhemmin ko.
tapahtumaan kytkettäviä otteluita.
Osallistumislisätiedot:
o Deadline ja pelaajamäärä joukkueen käytännön mukaan. Deadlinen jälkeen vain joukkueen
ylläpitäjä voi muuttaa ilmoittautumisia.
Ennakkoinfossa ilmaistaan ottelu- tai turnauspäivän ohjelma, mahdollinen matkasuunnitelma ja
ohjeistus ruokailuista/eväistä sekä toiminnasta tapahtumapaikalla (esim. vanhempien toiminta ja
läsnäolo pelaajien valvontaan liittyen). Ennakkoinfo voi olla julkinen tai ei-julkinen joukkueen
johtoryhmän päätöksen mukaisesti. Suositeltavaa on, että jos pelaava kokoonpano on
Ennakkoinfossa, Ennakkoinfo ei ole julkinen. Ennakkoinfon ollessa julkinen kokoonpano on hyvä
ilmaista Pukukopin tapahtumakohtaisessa viestinnässä.
Tallenna
Ottelutapahtuman muokkaaminen onnistuu tämän jälkeen Kalenteri → Ottelut TAI Kalenteri →
valitse ottelu kalenterista
Palloliiton otteluita voidaan tuoda myös TASO-rajapinnan kautta, jolloin niiden tiedot myös
päivittyvät automaattisesti vastaamaan TASOssa olevia aika- ja paikkatietoja (Joukkueen ylläpito →
TASO → Kytke uusia joukkueita ja sarjoja)

Tapahtuman lisääminen:
-

-

-

Tapahtumiksi voidaan lisätä joukkueen muut tapahtumat kuin harjoitukset ja ottelut (esim. palaverit,
ilmoittautumiset kaudelle tai joukkueen pääturnauksiin, pelaajakehitystapahtumat ja yhteisleirit)
sekä mahdollisesti pitemmät turnaukset. Tapahtuma voi olla siten myös virtuaalinen Jopoxissa oleva
tiedote tai ilmoittautuminen.
Kalenteri → Tapahtumat → Lisää uusi TAI Kalenteri → valitse Kalenterista päivämäärä ja kellon aika
→ Valitse tapahtuman tyyppi (Tapahtuma)
Määritä tapahtuman nimi sekä alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika
Määritä paikka riittävällä tarkkuudella. Osoitetiedot ovat selkein ja yksiselitteisin tapa, jolloin
uudetkin pelaajat löytävät paikalle parhaiten.
Osallistumislisätiedot:
o Deadline ja pelaajamäärä joukkueen käytännön mukaan. Deadlinen jälkeen vain joukkueen
ylläpitäjä voi muuttaa ilmoittautumisia.
Ennakkoinfossa ilmaistaan Tapahtuman ohjelma, tiedotteen sisältö, mahdollinen matkasuunnitelma
ja ohjeistus ruokailuista/eväistä sekä toiminnasta tapahtumapaikalla (esim. vanhempien toiminta ja
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läsnäolo pelaajien valvontaan liittyen). Ennakkoinfo voi olla julkinen tai ei-julkinen joukkueen
johtoryhmän päätöksen mukaisesti.

26.3.6.

Pukukoppi (ylläpito: joukkueenjohtaja, käyttö: joukkueen kaikki jäsenet)

Kun henkilö on lisätty joukkueeseen, hänet kutsutaan Pukukoppiin (Pukukoppi → Valitse kutsuttavat henkilöt
→ Lähetä kutsu valituille henkilöille). Alle 16-vuotiaiden pelaajien kohdalla Pukukoppiin kutsutaan
lähtökohtaisesti vanhemmat. Mikäli joukkueen ilmoittautumiskäytännön mukaan myös pelaajat itse
ilmoittautuvat tapahtumiin. Huoltaja voi määrittää huollettavallensa käyttäjätunnukset Pukukopissa
(Huollettavat → ”Lapsen nimi” → Käyttäjätunnus ja salasana).
Pukukopin asetuksissa oletusarvona pelaajan ilmoittautumisstatukselle on ”Ei osaa sanoa”. Vanhemmat
pääsevät pukukoppiin = kyllä. Ilmoittautumisen kommentit lähtökohtaisesti koko joukkueelle. Syytä
poissaoloista ei velvoiteta kertomaan julkisesti joukkueelle. Tällöin poissaolosta viestitään
vastuuvalmentajalle tai joukkueenjohtajalle muuta kautta (esim. puhelu, tekstiviesti/Whatsup). Joukkueen
johtoryhmän päätöksen mukaan, kiireellisiä viestejä Pukukopissa voivat lähettää myös vanhemmat mutta
kiireelliseen viestintää suositellaan muuta viestintämenetelmää. Viikkoyhteenveto tapahtumista on
käyttökelpoinen ominaisuus, joka lähettää Pukukopin jäsenille koosteen alkavan viikon tapahtumista.
Jäsenien yhteystiedot voivat olla julkisia pukukopissa, jolloin pelaajien ja vanhempien välinen viestintä
helpottuu.
Pukukopissa on jäsenille seuraavat palvelut:
-

Tapahtumat → Ilmoittautuminen tapahtumiin
Viestit → Koosteet kaikista viestistä, Tiedotukset (ei tapahtumiin kytketyt) ja Tapahtumiin liittyvät
Toimihenkilöt ja heidän yhteystietonsa
Omat sivut → Omat tiedot, käyttäjätunnus ja salasana sekä Tietosuojakäytäntö; Tilastot
(Osallistumiset ja testitulokset)
Omat harjoitukset
Materiaalipankki → Joukkueen toiminnan kuvaukset ja ohjeet sekä seuran joukkueiden Pukukoppiin
”valuttamat” dokumentit

26.3.7.

Ilmoittautumiskäytäntö tapahtumiin (joukkuen kaikki jäsenet)

Selkeä ilmoittautumiskäytäntö on toiminnan suunnittelun kannalta erittäin tärkeä asia. Tämä mahdollistaa
harjoittelun ja ottelutapahtumien hyvän suunnittelun valmennustiimissä ja joukkueenjohdolla. Ohjeiden
mukaisella ilmoittautumisella pelaaja ja vanhemmat osoittavat kunnioitusta joukkuetta ja sen eteen työtä
tekevien toimihenkilöiden toimintaa kohtaan! Mikäli ilmoittautuminen ei tapahdu ohjeiden mukaan,
aiheuttaa se suurimmaksi osaksi oman toimen ohessa tekevien toimihenkilöiden työmäärän lisäystä.
Tehkäämme siis parhaamme sen eteen, että toimihenkilöt voivat keskittyä olennaiseen.
Ilmoittautuminen harjoituksiin U12 ja nuoremmat:
-

Harjoituksiin ilmoittautumiselle ei aseta deadlinea mutta pyydetään ilmoittautuminen viimeistään
harjoituksia edeltävä iltana.
Valmentajat ystävällisesti muistuttavat pelaajia ja vanhempia tapahtumakohtaisessa viestinnässä.
Toistuva muistuttaminen jalkauttaa ilmoittautumiskäytäntöä eikä sopivina annoksina kuormita
valmentajaa liikaa.

Ilmoittautuminen harjoituksiin U13 ja vanhemmat:

-

-
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Harjoituksiin ilmoittautumiselle asetetaan deadline harjoituksia edeltävälle illalle
Valmentajat ystävällisesti muistuttavat pelaajia ja vanhempia tapahtumakohtaisessa viestinnässä.
Toistuva muistuttaminen jalkauttaa ilmoittautumiskäytäntöä eikä sopivina annoksina kuormita
valmentajaa liikaa.
Joukkueen valmennustiimi ja pelaajat päättävät ilmoittautumisen puuttumiseen liittyvistä
toimenpiteistä pelaajien pelisääntökeskustelussa
o Voiko pelaaja tulla harjoituksiin ja millaisilla ehdoilla, jos pelaaja/vanhempi ei ole
ilmoittautunut harjoituksiin tai on ilmoittautunut ”OUT”?
o Miten toimitaan, jos pelaaja/vanhempi ei muistutuksista huolimatta ilmoittaudu
harjoituksiin määräaikaan mennessä?

Ilmoittautuminen otteluihin/turnauksiin:
-

-

-

Otteluihin ilmoittautumisille tulee olla deadline määritettynä, jotta valmennustiimi saa nimettyä
joukkueen tai joukkueet eri tasoille hyvissä ajoin
Kun ottelutapahtuma on luotu Jopoxiin, deadline tulee määrittää 1-2 viikkoa ennen
ottelua/turnausta, mihin mennessä pelaajat ilmoittavat tiedossa olevat poissaolot (→OUT)
o Pelaaja voi ilmoittaa myös ”IN” mutta tämä ei vaikuta kokoonpanojen nimeämiseen
Matkaturnauksiin sitovan ilmoittautumisen (IN/OUT) deadline määritetään osallistumisen ja
majoitus-ruokailupakettien peruutusehtojen mukaisen päivämäärän perusteella
Tämän jälkeen valmennustiimi nimeää pelaajat ottelun tai turnauksen kokoonpanoihin, laittaa
Pukukopissa ko. pelaajat tapahtumaan ”IN” sekä tiedottaa pelaajia/vanhempia asiasta Pukukopin
tapahtumakohtaisessa viestinnässä.
Mikäli pelaaja sairastuu, loukkaantuu tai hänelle tulee muu ennakoimaton poissaolo, hän ilmoittaa
siitä vastuuvalmentajalle, joka tekee tarvittavat muutokset kokoonpanoihin ja päivittää
ilmoittautumistiedot Pukukopissa sekä viestii tarpeen mukaan Pukukopin tapahtumakohtaisessa
viestinnässä.

26.3.8.

Lomakkeet (ylläpitäjät)

Jopoxin Lomakkeet-toiminnolla, joukkue voi kerätä toimintaan oleellisesti liittyvää tietoja pelaajilta ja
vanhemmilta. Näitä ovat mm. pelaajille ja vanhemmille kohdistetut kyselyt, palautteet ja tilaukset.
Lomake luodaan seuraavasti:
-

-

-

Joukkueen hallinta → Lomakkeet → Uusi lomake.
Lomakkeen tyypiksi valitaan saatavilla olevista tyypeistä sopivin. Ilmoittautuminen-tyypin
lomakkeella onnistuu kytkentä Jopoxin henkilörekisteriin, mitä toimintoa ei tarvita muussa kuin
pelaajan rekisteröitymisessä seuraan, joukkueeseen tai erilliseen tapahtumaryhmään (esim. WBAleiri, Jalkapallokoulut, Perhefutis).
Anna kuvaava otsikko ja kuvaa lomakkeen tarkoitus ja tietojenkäsittely
o Vastaukset ovat vain seuran ja joukkueen ylläpitäjien tarkasteltavissa ja heillä on
salassapitovelvollisuus
Ilmoitus uudesta vastauksesta toimitetaan joukkueen johtoryhmän määrittämälle ylläpitäjälle
Kirjoita tallennuksen jälkeen näytettävä teksti tyyliin ”Kiitos vastaamisesta. Vastauksesi on
tallennettu. [Kuvaa lisäksi mahdollinen yhteydenottotapa]”
Tarvittaessa lomakkeelle voidaan määrittää maksimivastausmäärä sekä kyselyn aikaväli
Lisää tarvittavat lomakkeen kentät klikkaamaan ”Lisää uusi kenttä”-kohdan alla olevasta listasta

-

-
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Anna kohdalle Otsikko ja lisää tarvittaessa Kentän pohja- ja aputeksti
Määritä Tietotyyppi
Valitse vastaus Pakolliseksi tarpeen mukaan.
Kenttä voidaan valita ”Ei käytössä”-olevaksi, mikäli esim. samaa lomaketta muokataan myöhempää
käyttöä varten
Alhaalla olevasta tallennuskuvakkeesta lomake tallentuu.
”Ei julkaistu”-kohdasta lomake muutetaan julkiseksi, jolloin lomake julkistetaan joukkueen julkisilla
nettisivuilla tai piilotettu, mikäli kohta ”Piilotettu lomake” on valittuna
o Jopoxissa ei ole mahdollisuutta piilottaa lomaketta seuran ulkopuolisilta henkilöiltä
Julkaistua lomaketta voi muokata rajatusti, jolloin muokkaustarpeen ilmaantuessa se on muutettava
”Ei julkaistu”-tilaan

Vastausten käsittely:
-

Joukkueen hallinta → Lomakkeet → Vastaukset (x vastausta)
Valitse vastaukset vasemmalla olevista valintaruuduista
Oikealla avautuu ”Toiminnot”-valikko, josta voi valita vastausten lataamisen Excel-muodossa,
Henkilörekisterikytkentää käytettäessä ”Vie henkilörekisteriin”, Päivitä tila (esim. Käsitelty) tai Poista
Mikäli vastaukset sisältävät tietosuoja-asetuksen mukaista henkilörekisteritietoa, Excel-tiedostoa ei
saa säilyttää tietokoneella tai pilvipalveluissa

26.3.9.

Materiaalipankki (ylläpitäjät)

Materiaalipankkia käytetään seuran ja joukkueen toiminnan ohjaukseen. Yleensä materiaalipankkiin lisätään
seuran ja joukkueen ohjeita, joukkueen kausisuunnitelmia ja pelisääntöjä.
Materiaalipankkiin dokumentteja voi lisätä seuraavasti:
-

Joukkueen hallinta → Materiaalipankki → Lisää dokumentti
Valitse dokumentille Kategoria
Valitse tiedosto. Suositeltava muoto on PDF.
Anna dokumentille lyhyt kuvaus ja avainsanat. Materiaalipankissa tulee näkyviin sekä tiedoston nimi
että kuvaus, joiden avulla dokumentti on hyvin löydettävissä
Valitse näkyvyys
o Joukkueen ylläpitäjät: Vain joukkueen ylläpitäjät näkevät dokumentin kirjauduttuaan seuran
Jopox-sivuille.
o Kaikille ylläpitäjille: Seuran ja joukkueen kaikki ylläpitäjät näkevät dokumentin
kirjauduttuaan seuran Jopox-sivuille.
o Julkisesti kotisivuilla: Kaikki näkevät dokumentin seuran julkisten nettisivujen
materiaalipankissa
o Pukukopissa: Joukkueen Pukukopin jäsenet näkevät dokumentin kirjauduttuaan seuran
Jopox-sivuille
o Lisäksi seurakäyttäjä voi ”valuttaa” dokumentin joukkueen nettisivujen julkiseen
materiaalipankkiin tai joukkueiden Pukukopin materiaalipankkiin

Kun dokumentti on luotu, sitä voi ja sen näkyvyysasetuksia muokata seuraavasti:
-

Joukkueen hallinta → Materiaalipankki → Valitse ko. dokumentti
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26.3.10.

Seuran sisäinen laskutus (talousvastaava)

Jopox-laskutusta käytetään seuran sisäiseen henkilöön kohdistuvaan laskutukseen seuran ja joukkueen
toimintamaksujen sekä erillislaskutettavien maksujen (pelimatkat, varusteet) osalta. Seura laskuttaa
joukkuetta, seuran ulkopuolisia henkilöitä, yrityksiä tai yhdistystä Netvisorissa. Joukkue käyttää henkilöön
kohdistuvassa myyntilaskutuksessaan (esim. pelaajien joukkue- ja varustemaksut) ainoastaan Jopoxia.
Joukkueen myyntilaskutuksesta seuran ulkopuolisille toimijoille vastaa joukkueen talousvastaava,
tarvittaessa toiminnanjohtajan tukemana, ja tämä tehdään Jopoxissa. Toiminnanjohtaja tarkastaa joukkueen
Jopoxissa tekemän myyntilaskun asiakastiedot ja lähettää laskun asiakkaalle Netvisorissa. Jopoxissa tehdyt
laskut viedään Netvisoriin, jonka kautta maksutiedot päivittyvät Jopoxiin automaattisesti tai Netvisorissa
erikseen kohdistaen (hyvityslaskut, virheellisellä viitenumerolla tai summalla maksetut laskut), mistä
aiheutuu ylimääräistä työtä ja kuluja.
Laskun luonti tapahtuu Jopoxissa seuraavasti (kaikki joukkueen tekemät myyntilaskut):
-

-

-

-

-

Joukkueen hallinta → Laskutus → Uusi lasku
Laskun saajaksi muodostuu automaattisesti joukkue, jonka hallinnasta on valittuna
Eräpäivä muodostuu automaattisesti 14 vrk päähän laskutuspäivästä mutta sitä voi tarvittaessa
muuttaa ennen laskun lähettämistä. Laskun lähettämisen jälkeen eräpäivää voidaan muuttaa
ainoastaan Visma Financial Solutions -toimeksiantajapalvelussa (maksusuunnitelma)
Anna kuvaava viesti ja erittely laskulle. Ilmaise, mihin vastaanottajan tulee olla yhteydessä
epäselvyyksissä (laskun tekijä)
Valitse tuote tai lisää uusi tuote
Kirjaa määrä, A-hinta, Alv 0%, mahdollinen alennus (kirjautuu laskuerän kaikkiin laskuihin)
Tarkista Yhteensä-summa
Valitse Tili Tuotteet-rivillä
Vastaanottajat → Jäsenet → Suodata jäseniä alasvetovalikosta (Joukkue, Rooli, Ryhmä) tai hae
nimellä
o Seuran kuukausilaskutuksessa sovelletaan [Joukkueen nimi] Seuramaksut-ryhmää (Pelaaja
tai alaikäisen kohdalla vanhempi, jolle laskut on sovittu lähetettäväksi), jota voi hyödyntää
myös joukkuemaksuissa (valitse kaikki tai valitse vastaanottaja yksitellen)
Tarkasta, että laskutettavalla on ajantasainen sähköpostiosoite ja postiosoite.
o Mikäli pelaajaan on kytketty vanhempi ilman sähköpostiosoitetta, tämä tulee korjata
manuaalisesti lähettämisvaiheessa.
Lasku lähtee kaikille valituille henkilöille. Nopein tapa on lähettää lasku kaikille henkilöille kerralla.
Manuaalinen valinta hidastaa prosessia mutta sen voi tehdä. Siksi laskutusryhmä nopeuttaa
prosessia huomattavasti.
Muodosta laskut → Laskut syntyvät samalle sivulle yläpuolelle
Isommissa laskuerissä valitse ”Näytä lisää”
Tarkista, että Viitenumero on kaikissa laskuissa ”Automaattinen”
Tarkista ja muuta tarvittaessa Kustannuspaikka (Seura/Joukkue)
Muodosta laskut → Muokkaa laskuja tarvittaessa (esim. laskuerään eri suuruisia summia) → Lähetä
laskut → Valitse kaikki valintaruudut → Lähetä laskut
Laskut muuttuvat statukselle ”Viety Netvisoriin”, jolloin niiden käsittely tapahtuu jatkossa vain
Netvisorissa (kirjanpito) ja Visma Financial Solutions-palvelussa (maksusuunnitelma, huomautus ja
perintä)

-
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Kun laskut on lähetty Netvisorista vastaanottajalle, laskun status muuttuu ”Lähetetty” ja kun lasku
on maksettu, sen status muuttuu ”Maksettu”

Laskujen lisääminen erään:
-

Sovelletaan, kun jollekin pelaajalle ei ole laskua lähetetty tai pelaaja tulee mukaan toimintaan kesken
kuukauden (ennen kuukauden 15. päivää)
Joukkueen hallinta → Laskutus → Laskuerät → Valitse ko. laskuerä → Lisää laskuja erään
Valitse vastaanottaja ylläkuvatun prosessin mukaisesti → muodosta laskut → Muokkaa laskun
eräpäivää 14 vrk päähän (oletuksena eräpäiväksi tulee alkuperäisen laskuerän mukainen eräpäivä)
Lähetä laskut → Valitse vastaanottaja (lähettämätön lasku = punainen ympyrä) →Lähetä laskut
Laskut muuttuvat statukselle ”Viety Netvisoriin”, jolloin niiden käsittely tapahtuu jatkossa vain
Netvisorissa (eräpäivän muutokset, huomautus ja perintä)
Kun laskut on lähetty Netvisorista vastaanottajalle, laskun status muuttuu ”Lähetetty” ja kun lasku
on maksettu, sen status muuttuu ”Maksettu”
Huom. Seuran tekemissä laskuerissä, uusia laskuja ei voi lisätä erään joukkueen laskutusryhmää
hyödyntäen. Tällöin on luotava uusi laskuerä.

Hyvityslaskun luominen aiheettomasta laskusta:
-

Joukkueen hallinta → Laskutus → Etsi lasku laskunumeron, Viitteen, Vastaanottajan tai Tuotteen
perusteella
Klikkaa ko. laskun numeroa
Luo hyvityslasku → Hyvityslasku muodostuu automaattisesti koko laskun summalle
Valitse Laskuerät ja etsi ja valitse laskuerä, johon hyvityslasku luotiin
Tässä vaiheessa voit vielä muokata hyvityslaskua, jos kyseessä on esim. osahyvitys
Valitse lähetä → Valitse luotu hyvityslasku ja lähetä
Laskut muuttuvat statukselle ”Viety Netvisoriin”, jolloin niiden käsittely tapahtuu jatkossa vain
Netvisorissa, jossa se kohdistetaan aiheettomaan laskuun.
Kun laskut on lähetty Netvisorista vastaanottajalle, laskun status muuttuu ”Lähetetty” ja kun lasku
on maksettu, sen status muuttuu ”Maksettu”

26.3.11.
Testitulosten ja osallistumisaktiivisuuden seuranta (vastuuvalmentaja,
joukkueenjohtaja)
Seuran tekemien fysiikkatestien ja taitokisarastien tulokset kirjataan jokaiselle pelaajalle testitapahtuman
jälkeen. Lisäksi alueellisen valmennuskeskuksen pelaajien kehittymisen seurannan testitulokset kirjataan
Jopoxiin. Seurakäyttäjä (valmennuspäällikkö) määrittää seuran testit ja niiden kuvaa testien toteuttamisen
pelaajan ja toimitsijan näkökulmista.
Joukkueen ylläpitäjä (joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja) luo testitapahtuman seuraavasti:
-

Joukkueen hallinta → Testitapahtumat → Lisää testitapahtuma
Määritä paikka riittävällä tarkkuudella, jotta käy selville, millaisissa olosuhteissa testit on tehty.
Anna testitapahtumalle nimi (esim. Fyysiset testit, Taitokisat)
Valitse alhaalta alasvetovalikosta testitapahtumaan sisällytettävät testit joukkueellesi
Tallenna
Tulosten kirjaaminen tapahtuu Joukkueen hallinta → Testitapahtumat → Kirjaa tuloksia → Kirjaa
tulokset jokaiselle pelaajalle ohjeiden mukaan

-
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Huom. Testitapahtumien kautta ei voi luoda tapahtumaa joukkueen kalenteriin vaan se tapahtuu
tapahtumahallinnan kautta (Kalenteri)
Mikäli aiemmin tehtyjen testin tuloksia ei ole Jopoxissa, ne voidaan syöttää takautuvastikin yo.
ohjeilla vanhemmallekin päivämäärälle. Tämä on erittäin suositeltavaa, jolloin pelaajan
kehittyminen pitkällä aikavälillä on dokumentoitavissa.

Testitulosten tarkastelu (vastuuvalmentaja, valmentajat):
-

Joukkueen hallinta → Raportit → Joukkueraportti → Testien yhteenveto, Testitulokset henkilöttäin,
Testitulokset testeittäin
Raportti voidaan viedä Excel-muotoon kuvaajien ja palautteiden luomista varten

Testitulosten tarkastelu (pelaajat, vanhemmat):
-

Kirjaudu Pukukoppiin → Omat sivut → Tilastot → Testitulokset

Osallistumisaktiivisuuden tarkastelu (vastuuvalmentaja, valmentajat):
-

Joukkueen hallinta → Raportit → Joukkeraportti → Top harjoitusosallistuminen → Yhteenveto/Top
Harjoittelijat / Kuukausittainen yhteenveto
Raportti voidaan viedä Excel-muotoon kuvaajien ja palautteiden luomista varten
Huom. Osallistumisaktiivisuuden tilastoja varten on joukkueen ylläpitäjän vahvistettava
osallistumiset Pukukopissa harjoitusten ja otteluiden jälkeen (Pukukoppi → Vahvista osallistujat)

Osallistumisaktiivisuuden tarkastelu (pelaajat, vanhemmat):
-

Kirjaudu Pukukoppiin → Omat sivut → Tilastot → Osallistuminen

26.3.12.

Seuran ulkoinen viestintä (joukkueenjohtaja, viestintävastaava)

Seuran ulkoisen viestinnän menetelmä on Jopoxissa uutiset ja tiedotteet. Tässä seura toivoo aktiivista otetta
joukkueilta. Uutisten sisältö voi olla ottelu- tai turnausraportteja, raportointia joukkueen muista
tapahtumista tai yleisiä kuulumisia. Kevyempään ja tiheämpään viestintään suositellaan sosiaalista mediaa.
Joukkueen ylläpitäjä tekee uutiset ja tiedotteet joukkueen ylläpidossa seuraavasti:
-

-

Joukkueen hallinta → Sivusisältö → Lisää uusi sivu → Valitse kategoria
Anna kuvaava otsikko ja valitse sivun tyyppi (Pääuutinen, Tiedote)
”Tervetuloa joukkueeseen” ja muut uutiset julkaistaan ”Vain omalla alasivustolla”. Kohokohdista voi
tiedottaa toiminnanjohtajaa, joka voi nostaa joukkueen uutisen seuran etusivulle
Tallenna → Valitse kuva → Kirjoita kuvateksti, joka toimii myös uutisen ”sisäänheitto”-otsikkona
Kirjoita teksti hyvän viestinnän periaatteita noudattaen. Linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin voi myös
lisätä tähän.
Tallenna → Valitse julkaisuajankohta (uutiset tulevat joukkuesivuille julkaisujärjestyksessä, uusin
ensin) → Valitse ”Julkisesti näkyvissä” ja ”Vain omalla alasivustolla” → Tarkista vielä sisältö →
Tallenna
Uutinen on julkinen ja sitä voi tarvittaessa muokata (esim. kirjoitusvirheet) tai sen voi poistaa:
o Joukkueen hallinta → Sivusisältö → Ko. uutinen → muokkaus/poista (→ Tallenna)

26.3.13.

Viestikeskus

Jopoxin ylläpidon Viestikeskusta ei ole säännöllisessä käytössä. Sitä voidaan hyödyntää seuraavasti:

-
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Joukkueen hallinta → Viestikeskus → Uusi viesti → Lähetystapa=Sähköposti → Valitse vastaanottajat
→ Lisää vastaanottajiin
Sähköpostiosoitteet voidaan joko kopioda viestin lähettämistä varten normaalisähköpostissa TAI
valita ”Lähetä viesti henkilöille”, jolloin viesti kirjoitetaan ja lähetetään Viestikeskuksessa. Lähettäjä
on tällöin ”Jopox käyttäjän nimi” pro@jopox.fi

26.3.14.

Yhteistyökumppanit ja mainonta (joukkueenjohtaja)

Seuran tai joukkueen tekemän yhteistyön mukaan yhteistyökumppanin mainos voidaan lisätä seuran tai
joukkueen julkisille nettisivuille Jopoxin ylläpidon kautta. Mainoksen voi liittää myös tapahtumien uutisointiin
joukkueen nettisivuilla tai tagilla sosiaalisessa mediassa.
Mainoksen tekeminen Jopoxissa tapahtuu seuraavasti:
-

Joukkueen hallinta → Tukijat ja Kuvalinkit → Lisää uusi sivu
Lisää tukijan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot (ei pakollinen)
Lisää tukijan toimittama kuva Logoksi
Määritä tukijan kotisivu, joka avautuu Uuteen ikkunaan
Kirjoita vapaateksti ja lisää joukkueen yhteyshenkilö (ei pakollinen)
Valitse Tilaksi ”Näkyvissä julkisella puolella” yhteistyösopimuksen mukaan
Käyttöliittymäjärjestys = 1, Sijanti =Tukijat karuselli 1 tai 2, Oikea ulkoreuna tai Päälinkkien yläpuolella
yhteistyösopimuksen mukaan
Tallenna

26.4.

Netvisor (joukkueenjohtaja, talousvastaava)

Netvisor on seuramme taloushallinnon työkalu. Sinne pystyvät kirjautumaan seuran pääkäyttäjän
myöntämän käyttöoikeuden perusteella joukkueenjohtaja ja talousvastaava. Kirjautuminen tapahtuu
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai NetvisorID:llä (mobiilisovellus). Netvisorissa tehdään seuraavat
toiminnot:
-

Jopoxissa luotujen ja sieltä lähetettyjen myyntilaskujen seuranta (vain seurakäyttäjät)
Seuran myyntilaskutus joukkueelle (joukkueen myyntilaskutus seuralle erillisinä toimeksiantona)
Seuran ulkopuolisten henkilöiden, yritysten ja yhdistysten myyntilaskutus seuran toimesta (Jopoxissa
joukkueen myyntilaskutus ulkopuolisille)
Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoille maksettujen suoritusten ja ylisuoritusten kohdistus
Seuran ja joukkueiden ostolaskujen tuonti, asiatarkastus, hyväksyntä ja maksaminen
Palkkojen, palkkioiden ja matkalaskujen maksu (seura)
Maksuseurantapalvelu Netvisor – Visma -rajapinnan kautta (seura- ja joukkueen myyntilaskut)

26.4.1.

Jopoxissa luotujen ja sieltä lähetettyjen myyntilaskujen jatkokäsittely

Jopoxissa luodut ja sieltä lähetetyt myyntilaskut siirtyvät Netvisorin käsiteltäväksi. Maksetut myyntilaskut
muuttuvat myös Jopoxissa statukseen ”Maksettu” maksusuorituksen jälkeen. Huomioitavaa on, ettei
joukkueen joukkueenjohtaja ja talousvastaava pääse tarkastamaan myyntilaskujen statusta seuran
lähettämien myyntilaskujen osalta – ainoastaan joukkueen talousvastaavan lähettämiä joukkueen
kuukausimaksuja, varustemaksuja ja mahdollisia muita erillisbudjetoituja maksuja.
Mikäli pelaajalla tai vanhemmalla on vaikeuksia laskujen maksamisessa, heidän tulee olla yhteydessä
sähköpostitse ennen eräpäivää (laskutus@ajaxsarkkiranta.fi), jolloin seuran vastuuhenkilö voi muuttaa
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eräpäivää Visman maksuseurantapalvelussa. Eräpäivän jälkeen maksusuunnitelman tekeminen tapahtuu
ainoastaan olemalla yhteydessä Vismaan.

26.4.2.

Seuran myyntilaskutus joukkueelle

Seuran myyntilaskutus joukkueelle tapahtuu Netvisorissa seuraavasti:
-

-

Myynti → Uusi myyntilasku → Etsi asiakas
o Seura ja seuran joukkueet ovat järjestelmässä asiakkaina
Aputoiminimi = Laskuttaja eli maksun saaja
Maksuehto = 14 päivää netto
Eräpäivä 14 vrk laskutuspäivästä, huomautusaika 14 vrk, korko 10,5%
Laskun lisätiedot:
o Myyjä = Seura (tai joukkue, mikäli seura laskuttaa joukkueen puolesta)
o Viitteemme = Laskun tekijä tai laskuttajan yhteyshenkilö
o Viitteenne = Laskun saajan joukkueen tai seuran yhteyshenkilö
Tallenna → Lähetä

26.4.3.

Seuran ulkopuolisten henkilöiden, yritysten ja yhdistysten myyntilaskutus

Seuran ulkopuolinen myyntilaskutus Netvisorissa tapahtuu seuraavasti:
-

-

-

Myynti → Uusi myyntilasku → Etsi asiakas
o Ellei asiakasta löydy, luo uusi asiakas
Aputoiminimi = Laskuttaja eli maksun saaja
Maksuehto = 14 päivää netto
Eräpäivä 14 vrk laskutuspäivästä, huomautusaika 14 vrk, korko 7,0%
Laskun lisätiedot:
o Myyjä = Seuran/joukkueen edustaja
o Viitteemme = Laskun tekijä tai laskuttajan yhteyshenkilö
o Viitteenne = Laskun saaja tai laskun saavan yrityksen tai yhdistyksen yhteyshenkilö
Teksti ennen laskurivejä: Kuvaa laskun aihe
Laskurivit:
o Etsi tuote, lisää määrä ja summa
o Lisää Laskentakohteet Kustannuspaikaksi Ajax-Sarkkiranta ry tai joukkueen kustannuspaikka
Liitteet: Voit ladata liitteen esim. yhteistyösopimuksesta tai tilausvahvistuksesta laskun liitteeksi
Tallenna → Lähetä → Lähetä sähköpostitse/verkkolaskut

26.4.4.

Puutteellisilla tiedoille maksettujen myyntilaskujen kohdistus

Puutteellisilla tiedoilla maksetut myyntilaskut tulee kohdistaa manuaalisesti Netvisorissa. Tästä vastaa
tilitoimistomme GOS Consulting Oy. Laskujen kohdistamisesta aiheutuu täten lisäkuluja, minkä vuoksi on
erittäin tärkeää, että myyntilaskut maksetaan huolellisesti.

26.4.5.
Seuran ja joukkueiden ostolaskujen käsittely (seura, joukkueenjohtajat,
talousvastaava)
Ostolaskut tuodaan Netvisoriin, niille asetetaan kierto (asiatarkastus ja hyväksyntä) ja ne maksetaan
asiatarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen. Joukkueissa joukkueenjohtaja toimii asiatarkastajana ja
talousvastaava hyväksyjänä, joka hyväksynnän jälkeen maksaa laskun joukkueen tililtä.
Laskujen asiatarkastus, hyväksyminen ja maksaminen tapahtuu seuraavasti:

-

-

-
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Saat ilmoituksen sähköpostiisi käsiteltävistä ostolaskuista.
Kirjaudu Netvisoriin.
Osto → Avoimet ostolaskut
o Syntyy listaus seuran kaikista avoimista ostolaskuista
o Valitse vasemmalla ”Minulle kohdistetut” ja päivitä luettelo
o Tällöin Netvisor listaa vain sinun käsiteltäväksesi määritetyt ostolaskut
Asiatarkasta/hyväksy lasku laskun tietojen ja oikealta löytyvän liitteen perusteella
Valitse ”Asiatarkasta”/”Hyväksy”. Kommenttiin voi halutessasi kirjata esim. ”OK”
o Mikäli lasku ei vastaa sovittua, selvitä ja ota yhteys laskuttajaan
o Tarvittaessa hylkäys ja uusi lasku tuodaan Netvisoriin
o Sovi tarvittaessa maksusuunnitelma laskuttajan kanssa (esim. osamaksu)
Talousvastaava valitsee hyväksymisen jälkeen ”Vie maksatukseen”
Tärkeää on valita oikea tili tilin kuvauksen ja tilinumeron perusteella, jotta maksu tapahtuu oikealta
tililtä
Tarkista myös maksun summa (oletuksena on laskun koko summa)
Valitse ”Lähetä maksuaineisto” ja maksu etenee pankkiin
Jos eräpäivä on myöhemmin, toimeksianto on Netvisorissa mahdollista ”Peru toimeksianto pankista”
-toiminnolla Pankkiliikennenäkymästä tai olemalla yhteydessä toiminnanjohtajaan.

Laskun tuonti Netvisoriin tapahtuu seuraavasti laskuttajalle toimitetuilla tiedoilla:
-

-

-

Laskun saaja: Ajax-Sarkkiranta Ry (/Joukkueen nimi, esim. Ajax P11), Kurikkahaantie 7, 90440
Kempele
Verkkolaskut
o Ajax-Sarkkiranta Ry, 2121373-4
o Verkkolaskuosoite: 003721213734
o Operaattori: Maventa (003721291126)
o Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää
tätä
välittäjätunnusta
mikäli
käytössänne
olevasta
verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan
välittäjätunnukselle.
Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun
o Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.
o Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden
tulee olla samassa tiedostossa itse laskun kanssa.
o Sähköpostilaskun osoite: 21213734@scan.netvisor.fi
o PDF-laskussa on selvästi ilmettävä viitetietona joukkueen ja tilaajan nimi
o Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä
liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.
o Yhden sähköpostin maksimikoko on 5Mb.
o PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi)
o PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
o Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
o Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä
erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.
Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun
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Osoitetietojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa että kirjekuoressa, jotta lasku voidaan
välittää nopeasti ja luotettavasti vastaanottajalleen.
Postiosoite: Ajax-Sarkkiranta Ry, 21213734, PL 100, 80020 Kollektor Scan
Lähetäthän skannausosoitteeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä postit luetaan
automaattisesti yrityksemme reskontraan, eikä mikään muu materiaali (esimerkiksi kuitit,
liikelahjat, luottokortit ja pääsyliput) saavuta vastaanottajaansa tätä kautta.
Käytäthän mieluiten tekstissä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa selkeimmän
lopputuloksen laskun tietojen tunnistusta varten.
Ethän käytä niittejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.

o
o
o

o
o

Mikäli laskuttaja ei ole toimittanut laskua, vaan on esimerkiksi ohjeistanut maksamaan turnauksen
osallistumismaksun nettisivuilla olevilla maksutiedoilla tilisiirtona, talousvastaava luo PDF-laskun noudattaen
kohtaa ”Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun” ja lähettää laskun skannauspalveluun.
Pohja tähän löytyy Pukukopin Materiaalipankista.

26.4.6.

Palkkojen, palkkioiden ja matkalaskujen maksu (seura)

Henkilökunnan, toimihenkilöiden ja tuomarien/pelinohjaajien palkkojen, palkkioiden ja matkalaskujen
käsittely Netvisorissa tapahtuu seuran ja tilitoimiston toimesta. Joukkueiden toimihenkilöille ei ole
mahdollista maksaa palkkoja, palkkioita tai matkakorvauksia ilman johtokunnan hyväksyntää. Matkalaskut
toimitetaan seuralle seuran virallista matkalaskupohjaa käyttäen. Matkalaskupohja löytyy seuran
Materiaalipankista.

26.4.7.

Myyntilaskujen muistutus, huomautus ja perintä (seura)

Seura- ja joukkuemaksujen osalta maksuseuranta tapahtuu Visma Financial Solutions Oy:n toimesta, joka
lähettää huomautuslaskun 14 vrk eräpäivän jälkeen (maksuaikaa 10 vrk). Maksuvaatimus (maksuaika 10 vrk)
lähtee 7 vrk huomautuslaskun eräpäivän jälkeen. Mikäli lasku edelleen maksamatta lähetetään
suorituskysely seuralle, johon aikaa vastata 9 vrk. Tätä seuraa tarvittaessa maksukykyarviointi sekä
mahdolliset haastehakemukset, ulosottohakemukset ja jälkiperinnät. Laskun saaja vastaa huomautus- ja
korkokuluista. Ensimmäisen maksuhuomautuksen kulu on kuluttaja-asiakkaille n. 5,00€. Maksuvaatimuksen
perintäkulu on kuluttaja-asiakkaille 14,00€-50,00€. Näin ollen on erittäin tärkeää, että laskun saaja
huomauttaa aiheettomasta laskusta seuraa (laskutus@ajaxsarkkiranta.fi) ennen laskun eräpäivää
mahdollisen hyvityksen tai korjauksen tekemiseksi. Tarvittaessa voidaan tehdä myös maksusuunnitelma
ennen laskun eräpäivää. Eräpäivän jälkeen yhteys ensisijaisesti Visma Financial Solutions Oy:n
asiakaspalvelun numeroon (p. 024 808 8020) tai sähköpostilla (fsf.asiakaspalvelu@visma.com). Ensimmäisen
huomautuslaskun jälkeen maksu on suoritettava ainoastaan Vismalta saapuneen laskun tiedoilla.
Alkuperäisen laskun tiedoilla tehty suoritus ei päätä perintää.

26.5.

Pankkiasiointi

Tilinkäyttöoikeudet myöntää seuran johtokunta joukkueenjohtajalle ja talousvastaavalle, jotka saavat
yritysasiakastunnukset pankkiin. Tarvittaessa joukkueelle voidaan myöntää pankkikortti. Verkkopankissa on
mahdollista seurata joukkueen tilitapahtumia, mikä on tarpeen laskujen selvittelytyössä. Juurikaan muuhun
ei pankkiasiointia tarvita. Seuran työntekijälle tai toimihenkilölle myönnetyn pankki- ja luottokortin käytöstä
on otettava kuva ja lähetettävä se Netvisoriin käyttäen Visma Scanner -mobiilisovellusta. Saatteeksi
kirjoitetaan maksettava palvelu/tuote ja sen perusteet.

26.6.

Stadium Teamsales -tili
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Joukkueen varustevastaava lisätään Stadium Teamsales -palvelun käyttäjäksi (nimi, sähköpostiosoite,
puh.nro). Jokaisella joukkueella voi olla vain yksi käyttäjä ja yhdellä sähköpostitilillä voi olla hallinta vain
yhteen joukkueeseen. Käyttäjät määrittää toiminnanjohtaja. Stadium Teamsales -koulutusvideo katsovissa
täältä ja kirjalliset ohjeet stadiumteamsales.fi.

Kuva 14. Seuran Stadium-palvelut kiteytettynä.

27.

Viestintä

Seuran viestinnän tavoitteena on 1) tiedottaa jäseniään seuran ja joukkueiden käytänteistä ja niiden
muutoksista, kerrata seuran arvoja, strategiaa ja ohjesääntöjä säännöllisesti ja tiedottaa kausiluontoisesti
harjoitteluun, pelitoimintaan ja muuhun seuratoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, 2) tiedottaa
seuran ja joukkueen toimihenkilöitä heitä koskevissa asioissa, 3) viestiä seuran ulkopuolisille toimijoille
seuran strategiasta, toimintatavoista sekä urheilullisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista ja 4)
tukea sopimusyhteistyökumppaneitaan markkinoissa.
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Kuva 15. Seuran viestinnän vuosikello.
Seuran viestinnän vuosikello on esitetty kuvassa 15. Viestinnän tarkempi ajoitus:
Tammikuu:
-

Seura:
o Uusi johtokunta esittelyt (nettisivut ja FB)
Joukkueet:
o Joukkueiden esittelyt 1/3: seuran nettisivut ja FB, joukkueet tuottavat IG stooria
(vko/joukkue)

Helmikuu:
-

Seura:
o Perhefutiksen ja UEFA Playmakersin mainonta, ohjaajat tuottavat IG-stooria
o Esittelyt ohjaajista FB

Maaliskuu:
-

Seura:
o Kesätyöntekijöiden rekryt; pieniä stooreja jo olleilta kesätyöntekijöiltä IG ja lauseita FBmainontaan
o Jalkapallokoulu (netti, FB ja IG)
o WBA (netti, FB ja IG)
o AjaxCup (netti, FB ja IG)

Läpi kvartaalin:
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-

Seura:
o Seurayhteistyö
o Huomioidaan ystävänpäivä, naistenpäivä yms. pyhät
o Muu kiinnostava sisältö

Huhtikuu:
-

Seura:
o
o
o
o
o

Kevätkokous (nettisivut, FB ja IG)
Jalkapallokoulu (netti, FB ja IG)
WBA (netti, FB ja IG)
Ajax-Cup (netti, FB ja IG)
Harrastejoukkueisiin pelaajarekrytoinnit

Toukokuu:
-

Joukkueet:
o Sarjojen aloitus, pelit (FB), pelaajat tuottamaan IG stooreja
o Jalkapallokoulu (netti, FB ja IG)
o WBA (netti, FB ja IG)
o AjaxCup (netti, FB ja IG)
o SyysSarkkis (netti, FB ja IG)
o Harrastejoukkueisiin pelaajarekrytoinnit

Kesäkuu:
-

-

Seura:
o WBA (netti, FB ja IG)
o AjaxCup (netti, FB ja IG)
o SyysSarkkis (netti, FB ja IG)
Joukkueet:
o Peleistä sisältöä (FB), pelaajat tuottamaan IG stooreja

Läpi kvartaalin:
-

Seura
o Seurayhteistyö
o Huomioidaan pääsiäinen, vappu, äitienpäivä, koulujen päättymiset yms. pyhät
o Muu kiinnostava sisältö

Heinäkuu:
-

Elokuu:

Joukkueet:
o Pelitapahtumat, turnaukset FB, pelaajat tuottamaan IG stooreja
o Jalkapallokoulu (netti, FB ja IG)
o WBA (netti, FB ja IG)
o AjaxCup (netti, FB ja IG)
o SyysSarkkis (netti, FB ja IG)

-

-

71
Seura:
o Imagomainontaa (olosuhteet, henkilökuvia > valmennuspäällikkö, toiminnanjohtajat,
valmentajat: päiväni Ajaxissa IG stoori))
o Uusien joukkueiden käynnistyminen, pelaajarekry niihin
Joukkueet:
o Pelitapahtumat, turnaukset
o SyysSarkkis (netti, FB ja IG)
o Miniliiga (netti, FB, IG)

Syyskuu:
-

Joukkueet:
o Uusien joukkueiden esittelyt, Perhefutis, UEFA Playmakers, jalkapallokoulu (ohjaajat ja
pelaajat tuottamaan IG stooria)
o SyysSarkkis (netti, FB ja IG)

Läpi kvartaalin:
-

Seura:
o Seurayhteistyö
o Huomioidaan mahdolliset pyhät
o Muu kiinnostava sisältö

Lokakuu:
-

Seura:
o Imagomainontaa (olosuhteet, henkilökuvia > valmennuspäällikkö, toiminnanjohtajat,
valmentajat: päiväni Ajaxissa IG stoori)
o Johtokuntarekry, valmentajarekry
o Talviliiga (netti, FB, IG)
o Perhefutis (netti, FB, IG)
o UEFA Playmakers (netti, FB, IG)
o Joukkuekuvaukset
o Kauden päättyminen
o Taitokilpailut ja tulokset

Marraskuu:
-

Seura:
o Imagomainontaa (olosuhteet, henkilökuvia > valmennuspäällikkö, toiminnanjohtajat,
valmentajat: päiväni Ajaxissa IG stoori)
o Syyskokous
o Uuden kauden käynnistyminen, pelaajarekry niihin
o Talviliiga – pelipäivistä ja turnaukista IG stooreja
o Jalkapallokoulu (netti, FB, IG)

Joulukuu:
-

Joukkueet:
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Uusien joukkueiden esittelyt, Perhefutis, UEFA Playmakers, jalkapallokoulu (ohjaajat ja
pelaajat tuottamaan IG stooria)
Syyssarkkis (netti, FB ja IG)

o
o
Läpi kvartaalin:
-

Seura:
o Seurayhteistyö
o Huomioidaan isänpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu yms. pyhät
o Muu kiinnostava sisältö

27.1.

Seuran sisäinen viestintä

Seuran sisäinen viestintä tehdään seuraavasti eri kohderyhmille:
Jäsenet: Sähköposti (jäsenten sähköpostilista), seuran viralliset tiedotteet koostetusti. Facebook ”AjaxSarkkiranta – Seuratoimijat”-ryhmä, epävirallinen viestintä ja palaute. Jopox-pukukoppi, tiedotteet
Tapahtumana valutettuna joukkueille (harkiten). Materiaalipankki (julkinen, pukukoppi), toimintaohjeet.
Joukkeenjohtajat: Sähköposti (joukkueenjohtajat@ajaxsarkkiranta.fi), joukkueenjohtoon liittyvät asiat
(välitettäväksi muille toimihenkilöille ja tarvittaessa joukkueen jäsenille, mikäli asia koskee vain tiettyjen
joukkueiden jäseniä eikä seuratason tiedotetta ole järkevää tehdä). Akuutit asiat välittömästi, kiireettömät
(turnauskutsut, myyntikampanjat, muistutukset jne.) koostetusti maksimissaan viikoittain. Materiaalipankki
(julkinen, pukukoppi, ylläpitäjille valutettu), toimintaohjeet.
Valmentajat: Sähköposti (valmentajat@ajaxsarkkiranta.fi), valmennukselliset asiat (koulutukset,
pelitoiminta jne). Akuutit asiat välittömästi, kiireettömät koostetusti maksimissaan viikoittain.
Materiaalipankki (julkinen, pukukoppi, ylläpitäjille valutettu), toimintaohjeet.
Seuran sähköpostilistoja ylläpitävät toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Seuratoimijoita tiedotetaan myös
jakamalla muistiot eri toimihenkilökokouksista. Seurakokousten pöytäkirjat ovat saatavissa erillisellä
pyynnöllä seuran puheenjohtajalta. Seuran julkiset nettisivut toimivat myös seuran viestintäkanavana seuran
jäsenistölle ja toimihenkilöille. Oleellisista muutoksista tiedotetaan erikseen.
Seuran sisäinen viestintä seuran suuntaan kohdennetaan seuraavasti:
Laskutus: Sähköposti (laskutus@ajaxsarkkiranta.fi), huomautukset seuran laskuista, joukkueen ja seuran
välinen ja ulkoinen laskutus. Visma Financial Solutions Oy:n seurantaan siirtyneet laskut asiakaspalvelun
numeroon (p. 024 808 8020) tai sähköpostilla (fsf.asiakaspalvelu@visma.com)
Joukkueenjohdolliset asiat, huoltaja-asiat, varusteasiat, tapahtumat, yhteistyöasiat: Sähköposti
(antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi), Puhelin (p. 050 321 9980
Kriisiviestintä: Puhelin (Toiminnanjohtaja, p. 050 321 9980)
Valmennukselliset asiat: Sähköposti ja
https://ajaxsarkkiranta.jopox.fi/organisaatio )

Puhelin

(joukkuekohtainen

Seuran
johtamiseen
liittyvät
asiat:
Sähköposti
johtokunta@ajaxsarkkiranta.fi, Puhelin (p. 050 321 9980)

27.2.

Joukkueen sisäinen viestintä

valmennuspäällikkö,

ks.

(antti.kiviniemi@ajaxsarkkiranta.fi,
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Joukkueen sisäinen viestintä tehdään seuraavasti:
Jäsenet: Pukukopin Viestit (tapahtumakohtaiset, tiedotteet), kiireettömät. Whatsup (jäsenryhmä),
kiireellinen viestintä, epävirallinen viestintä. Materiaalipankki (julkinen, pukukoppi), joukkueen
toimintaohjeet.
Toimihenkilöt: Sähköposti (suunnitelmat, johtoryhmän sähköpostikokoukset, suunnittelu), kiireettömät.
Whatsup (toimihenkilöryhmä), kiireellinen viestintä, epävirallinen viestintä.
Joukkueen julkiset nettisivut toimivat myös joukkueen viestintäkanavana joukkueen jäsenistölle. Oleellisista
muutoksista joukkueessa suositellaan erillistä tiedotetta.
Joukkueen sisäinen viestintä joukkueen suuntaan kohdennetaan seuraavasti:
Laskutus: Sähköposti (joukkueen talousvastaava ja joukkueenjohtaja), huomautukset joukkueen laskuista.
Visma Financial Solutions Oy:n seurantaan siirtyneet laskut asiakaspalvelun numeroon (p. 024 808 8020) tai
sähköpostilla (fsf.asiakaspalvelu@visma.com)
Joukkueenjohdolliset asiat, huoltaja-asiat, varusteasiat,
(joukkueenjohtaja ja joukkueen vastuualueen vastuuhenkilö)

tapahtumat:

Sähköposti

ja

Puhelin

Kriisiviestintä: Puhelin (joukkueenjohtaja → Toiminnanjohtaja, p. 050 321 9980)
Valmennukselliset asiat: Sähköposti ja Puhelin (joukkueen vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja tarvittaessa
välittäjänä)

27.3.

Ajax-Sarkkirannan julkisuuskuva

Ajax-Sarkkirannan julkisuuskuva on vuoden 2021 toimihenkilökyselyn mukaan positiivinen ja energinen.
Seura koetaan alueellisesti vahvana- ja eteenpäin menevänä toimijana. Seuran näkyvyys Kempeleen
kunnassa on kasvanut kuluneen vuoden aikana. Olemme mukana useissa eri hankkeissa ja toimintamme ja
olemassaolomme koetaan alueella yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Seuraan ja sen joukkueisiin sekä
toimintoihin liittyvässä viestinnässä tulee kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainittu julkisuuskuva
vahvistuu entisestään.

27.4.

Viestinnän yleiset periaatteet

Lausunnot seuran puolesta, tai seuran nimissä antaa ensisijaisesti toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö tai
johtokunta. Mikäli lausunnon antajana on joku muu, tulee siitä sopia edellä mainittujen tahojen kanssa edellä
mainitussa järjestyksessä.
Kommentit yksittäisen joukkueen, pelin, tapahtuman tai turnauksen osalta voi antaa kyseisen joukkueen tai
toteuttavan osaston vastuuhenkilö(t) ilman eri käskyä. Viestinnässä käytetään sovittuja kanavia ja
noudatetaan viestinnän periaatteita. Seura kannustaa esiintymään reippaasti omana itsenäsi. Kiroilut,
aggressiiviset tai muutoin huonot ilmaisut eivät ole sallittuja. Omia näkemyksiäsi ei saa esittää seuran
linjauksina, jos ne eivät ole yhteneviä.
Käyttäessäsi viestinnässä kuvia tai videomateriaalia tulee alaikäisiltä kuvattavilta kysyä lupa, jossa on
vähintään yhden huoltajan allekirjoitus. Myös suullinen lupa käy, jos paikalla kysyttäessä on todistaja.
Joukkueen tapahtumat (harjoitukset ja pelit) ovat julkista tietoa (esim. kunnan vuoroja vuoksi) mutta
tapahtuman kuvaus voidaan Jopoxissa tehdä ei-julkiseksi.
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Seura kannustaa joukkueitaan ja jäsenistöään tuottamaan Ajax-Sarkkirannasta positiivista-, edellä mainittua
julkisuuskuvaa vahvistavaa materiaalia ja julkaisemaan niitä sovituissa kanavissa. Jäsenistö, toimihenkilöt ja
henkilökunta edustavat viestinnässä itsesi lisäksi myös joukkuetta, seuraa ja seurayhteisöä! Virheellinen tai
valheellinen tieto tai väite joukkueesta tai seurasta on korjattava välittömästi ja siitä on ilmoitettava
joukkueen viestintävastaavalle (mediavastaava tai joukkueenjohtaja) ja/tai seuran viestintävastaavalle
(toiminnanjohtaja).

27.5.

Viestinnän vastuut

Seuran viestinnän vastuu on ensisijaisesti toiminnanjohtajalla. Joukkueiden viestinnän vastuu on erikseen
nimetyllä mediavastaavalla. Mikäli erillistä mediavastaavaa ei ole nimetty, on vastuu joukkueenjohtajalla.
Joukkueen vastuuhenkilö vastaa joukkueen nettisivujen sisällöstä ja päivittämisestä seuran antamien
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.
Seura vastaa mediakanavien ylläpidosta: nettisivut, Youtube, Facebook, Instagram. Joukkue vastaa oman
seuran nettisivujen alla olevan joukkuesivuston ylläpidosta. Jokaisella joukkueella on oltava oma
ajantasainen sivusto seuran nettisivujen alla. Sisällön ja päivittämisen tulee täyttää seuran antamat
vaatimukset ja ohjeet.
Joukkue voi luoda omia sosiaalisen median kanavia lisäksi. Tässä on huomioitava kuitenkin seuraavat asiat:
•
•
•

•
•

Tieto uudesta luodusta kanavasta on tultava seuran vastuuhenkilölle (toiminnanjohtaja)
Kanavan käytössä tulee noudattaa hyvän viestinnän periaatteita ja viestintäohjetta
Kanava ja sen sisältö (myös kuvat ja videot) ovat joukkueen omaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että
kanavalle ladattu sisältö siirtyy julkaisuhetkellä yksittäiseltä henkilöltä joukkueen omistukseen.
Tällöin yksittäinen henkilö ei niitä myöskään voi poistaa, jos hän esimerkiksi lopettaa joukkueessa
toimimisen.
Seuralla on oikeus poistaa joukkueen kanava käytöstä, jos sen sisältö ja käyttö rikkoo edellä
mainittuja periaatteita.
Some-kanavat on linkitettävä myös Jopoxin ylläpidossa joukkueen sivuille, jolloin joukkueen
nettisivut saavat lisää ilmettä.

27.6.

Viestinnän kanavat

27.6.1.

Nettisivut

Seuran nettisivujen käyttötarkoitus on tarjota informaatiota seurasta, joukkueista ja toiminnoista sekä
tapahtumista. Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajantasaista uutisointia, vähintään 2 krt/kk seuran
tuottamana sekä säännöllisesti joukkueiden tuottamia sisältöjä otteluista ja turnauksista. Sivuilta löytyy
materiaalia joukkueiden ja jäsenistön hyödynnettäväksi. Sivujen kautta voi ilmoittautua mm. joukkueisiin,
kerhoihin, jalkapallokouluihin ja koulutuksiin. Sivuja voidaan käyttää markkinointiviestinnällisiin
tarkoituksiin. Sivujen kautta kävijä löytää hyödylliset linkit ja materiaalit.

27.6.2.

Facebook

Facebook sivujen kautta mainostetaan nettisivujen uutisia sekä tiedotetaan tapahtumista sekä lisäksi
”kevyempiä” uutisista, esim. yksittäisen joukkueen toimintaan liittyvät nostot vähintään joka toinen päivä.
Facebook-tarinoihin lisätään joukkueiden sekä yksittäisten pelaajien ja toimihenkilöiden julkaisuja (esim.
pelaajan päivä, joukkueenjohtajan päivä, valmentajan päivä). Facebookista saatavia tilastoja käytetään
yhtenä Ajax-Sarkkirannan julkisuuskuva-arvioinnin mittarina. Facebook-uutisissa kuva on ensisijaisen tärkeä,
minkä lisäksi luodaan kuvan hengen mukainen teksti. Seuran ja joukkueiden Facebook-sivujen ulkoasun on
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oltavan yhtenäinen eli kaikilla profiilikuvana seuran logo. Lisäksi käytetään yhtenäisiä #hashtageja ja
joukkuejulkaisuissa tagataan seura ja päinvastoin, jolloin jako toisille some-kanavillemme on helpompaa.

27.6.3.

Instagram

Instagramia käytetään seuran tapahtumien kuva- ja videopainotteiseen ”raportointiin”, vähintään joka
toinen päivä. Sisältö mukautetaan Facebook-uutisista Instagram-palveluun sopiviksi. Instagram-tilimme on
linkitetty myös Facebook-tiliin, jolloin Instagram-julkaisun jakaminen myös Facebookiin onnistuu julkaisun
yhteydessä. Kuvapäivityksissä tarvitaan huolellisuutta, ettei kuvassa (taustalla) näy seuran julkisuuskuvaa
heikentäviä tai seuran arvojen vastaisia asioita. Instagram-tarinoihin lisätään joukkueiden sekä yksittäisten
pelaajien ja toimihenkilöiden julkaisuja (esim. pelaajan päivä, joukkueenjohtajan päivä, valmentajan päivä).
Seuran ja joukkueiden Ínstagram-sivujen ulkoasun on oltavan yhtenäinen eli kaikilla profiilikuvana seuran
logo. Lisäksi käytetään yhtenäisiä #hashtageja ja joukkuejulkaisuissa tagataan seura ja päinvastoin, jolloin
jako toisille some-kanavillemme on helpompaa.

27.6.4.

Youtube

Youtubessa Ajax-Sarkkirannan julkaisukanavana toimii Ajax-tv. Ajax-tv:ssä joukkueiden on mahdollisuus
jakaa videoita otteluistaan tai niihin liittyvistä toiminnoista (esim. pelaajahaastattelut). Joukkueilla on
mahdollisuus perustaa myös oma Youtube-kanava. Tästä ilmoitettava toiminnanjohtajalle, joka lisää
joukkueen kanavan/videot Ajax-tv:n julkiselle soittolistalle. Ajax-tv:ä voidaan käyttää alustana erilaisiin
videoitaviin kampanjoihin (esim. pihapelivideot, kotipihankikat).

27.6.5.

Futisforum

Ajax-Sarkkirannassa toimivat henkilöt, olivat he sitten pelaajia, valmentajia tai muita seuran toiminnassa
mukana olevia, voivat kirjoittaa futisforumilla omalla nimellään tai nimimerkillään. Seuraa koskevassa
viestinnässä futisforumilla on hyvä noudattaa hyvän viestinnän periaatteita ja forumin ylläpidon ohjeita.

27.6.6.

Muut some-kanavat

Muilla sosiaalisen median kanavilla toimiessa noudatetaan samoja viestinnän perusperiaatteita.

27.6.7.

Lehdet ja TV

Seuralla on yhteyksiä eri medioiden edustajiin alueellisesti. Joukkueet voivat kysyä näitä yhteyksiä
hyödynnettäväksi, mikäli joukkueella on tarjolla juttu esim. jostain tapahtumasta. Medioiden edustajat
tulevat harvakseltaan itse paikalle tekemään juttuja. Seura suosittelee joukkueita kirjoittamaan itse juttuja
ja lähettämään niitä esim. Rantalakeus-sanomalehteen, joka julkaisee niitä mielellään. Lähetettävät jutut
ajaxlaisia ja persoonallisiakin, kunhan ne noudattavat hyvän viestinnän periaatteita. TV-esiintymisissä pyri
saamaan Ajax-Sarkkirannan värit ja logo näkyville. Mikäli tiedät TV-esiintymisestä ennakkoon, niin ota yhteys
seuran viestinnän vastuuhenkilöön (toiminnanjohtaja).

27.7.

Viestintäkoulutukset

Seura jalkauttaa viestintäohjeen uusille joukkueille niiden toiminnan alkaessa. Joukkueen toiminnan alettua
viestintäohjeen jalkautus siirtyy joukkueen mediavastaavalle tai joukkueenjohtajalle. Seura järjestää tarpeen
mukaan viestintään liittyviä koulutuksia toimijoilleen.

27.8.

Ajax-Sarkkirannan asuissa esiintyminen

Tilaisuuden henkeen sopiva asu on aina kaiken a ja o. Valmentajana ei yhdistele verkkareita ja farkkuja tai
frakkia ja tuulihousuja tapahtumissa, missä urheilu on läsnä (esim. harjoitukset ja pelit). Ensisijaisesti
valmentajat pyrkivät olemaan urheilullisen näköisiä pitäen yllään seuran urheilutekstiilejä. Vaihtoehtoisesti,
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valmentaja voi halutessaan käyttää pukua/vastaavaa peliä kunnioittavaa asua otteluiden yhteydessä. AjaxSarkkirannan asuissa ei saa esiintyä päihtyneenä eikä tupakoida julkisesti.
Pelaajien kohdalla seura suosittelee seuraavaa linjaa: U6 Yhtenäinen sininen treenipaita (uuden kauden alku),
U6 Yhtenäinen peliasu valkoisella paidalla (kevät), U8 Yhtenäinen joukkueasu (esim. verryttelyasu), U9 ja
vanhemmat edellä mainittu taso saavutettu ja ylläpidetään.

27.9.

Markkinointiviestintä

Katso tarkemmin osiosta 14. Yhteistyökumppanuudet sekä liitteet (Liite: Mediakortti)

28.

Lasten turvallisuus seuratoiminnassa

Toimintaohjeen tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät sitoutuvat lasten turvallisuutta ja
koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä
sitä, että
•
•
•
•

lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja
muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen avulla
•
•
•

edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä,
tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä
vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Lisätietoa lasten turvallisuuden edistämiseksi löytyy seuraohjelma.fi- sekä Et ole yksin-sivustoilta.

28.1.

Alaikäisten turvallisuuden varmistaminen seuratoiminnassa

Seura varmistaa ennakoivasti alaikäisten turvallisuutta harrastetoiminnassa:
a) Urheilijaa suojelevat rekrytointikäytännöt
• Seura tarkistaa rikostaustaotteen kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä sekä
kaikilta lasten- ja nuorten parissa toimivilta vapaaehtoisilta (ks. 29.2.1.).
• Kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat haastatellaan ja tarkastetaan heidän suosittelijansa.
Haastatteluissa hakijoille kerrotaan seuran säännöistä ja urheilijaa suojaavista toimenpiteistä.
• Jokainen uusi työntekijä ja lasten ja nuorten parissa toimiva vapaaehtoinen perehdytetään seuran
toimintatapoihin ja pyydetään kuittaus perehdytyksen jälkeen. Seura todentaa, että työntekijä tai
vapaaehtoinen on tietoinen seuran toimintatavoista ja kiistatilanteiden selvittäminen on helpompaa.
b) Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen
Ks. Säännöt Ajax-Sarkkiranta ry:ssä lasten-ja nuorten kanssa työskenteleville ja vapaaehtoisille
• Seura:
o Seuran tarkastaa, että heidän omat sääntönsä ovat ajan tasalla ja niissä huomioidaan häirintä
ja väkivalta, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet.
• Henkilökunta ja vapaaehtoiset:
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Seuran henkilökunta ja vapaaehtoiset ovat sitoutuneet yhteisiin yksityiskohtaisiin ja
selkeisiin sääntöihin lasten ja nuorten kanssa toimimiseen.
o Yksityiskohtaiset säännöt vähentävät mahdollisuuksia väärinkäyttää työntekijän tai
vapaaehtoisen suhdetta seurassa toimiviin lapsiin ja nuoriin. Säännöt suojaavat myös
työntekijää ja vapaaehtoista mahdollisilta epäilyiltä ja antavat hänelle turvallisen mielen
toimia sääntöjen sallimissa rajoissa. Epäasiallisen käytöksen tilanteiden selvittäminen on
helpompaa, kun seurassa voidaan vedota allekirjoitettuihin sääntöihin.
o Seura sitouttaa työntekijät ja vapaaehtoiset näihin sääntöihin kirjallisella sopimuksella.
Sääntöjen rikkomisesta aiheutuva rangaistus määritellään seuran säännöissä ja siitä päättää
seuran johtokunta, joka voi käyttää päätöksenteossa ongelmanratkaisuelimen tekemää
selvitystä.
o Säännöistä tiedotetaan säännöllisesti myös urheilijoille, sekä vanhemmille/huoltajille. Näin
he voivat nopeammin tunnistaa, kun rajoja on ylitetty ja puuttua mahdolliseen epäasialliseen
toimintaan.
Urheilijat:
Ks. Ohje pelisääntöjen luomiseen ja lasten oikeuksista kertomiseen
o Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä tapahtuvat useimmiten toisen urheilijan taholta.
Jokaisessa ryhmässä ja joukkueessa tulee luoda aina kauden alussa yhteiset pelisäännöt,
joilla pyritään lisäämään urheilijoiden turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunnetta.
o Lapsille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä luo
ympäristöä, missä he uskaltavat puolustaa oikeuksiaan ja nostaa esiin huoliaan.
Pelisääntöjen luominen yhdessä on helppo tapa osallistaa nuoria urheilijoita, sekä saada
heidät sitoutumaan yhteisiin sääntöihin.
o Pelisääntöjen luomisen yhteydessä lapsille ja nuorille on myös kerrottava heidän
oikeuksistaan, sekä ohjeistettava miten toimia jos he kokevat epäasiallista käytöstä. Seurat
voivat jakaa alla olevan ohjeen valmentajille avuksi pelisääntöjen luomiseen ja lasten ja
nuorten oikeuksista kertomiseen. Seurojen tulee ohjeistaa valmentajia luomaan pelisäännöt
jokaisen harjoituskauden alussa.
o

•

28.2.

Raportointitavan ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

Seurassamme
epäasiallisesta
käyttäytymisestä
ilmoitetaan
joukkueen
joukkueenjohtajalle,
toiminnanjohtajalle, valmennuspäällikölle tai seuran puheenjohtajalle. Seuran kurinpidolliset päätökset
tekee seuran johtokunta, tarvittaessa ongelmanratkaisuelimen selvityksen perusteella. Seuran
vastuuhenkilönä toimii seuran toiminnanjohtaja, jolle tulee aina informoida seurassa esiin tulevista väkivaltatai häirintätapauksista ja joka vie asian seuran johtokunnan käsiteltäväksi. Epäasiallisesta käytöksestä on
mahdollisuus tehdä ilmoitus myös nimettömänä seuran sivuilla olevalla lomakkeella.

28.3.

Toimintamallien luominen puuttumiseen

Seura käyttää Väestöliiton toimintamalleja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja tiedottaa kaikkia
valmentajia ja seuran henkilöstöä toimintamallien olemassaolosta.
-

Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn seuroissa
Miten tunnistan alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikosepäilyn?
Ohje seksuaalirikosepäilyn käsittelyyn seuroissa
Ohje valmentajalle kiusaamiseen puuttumiseen
Ohje valmentajalle kiusaamisen ennaltaehkäisyyn
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-

Ohje valmentajalle seksuaaliseen häirintään puuttumiseen
Ohje valmentajalle seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn

28.4.

Henkilöstön kouluttaminen

Häirinnän, väkivallan ja kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että
valmentajat ja muut urheilijoiden kanssa työskentelevät saavat koulutusta aiheesta. Kaikkia seurassa toimivia
pyydetään suorittamaan Et ole yksin-palvelun verkkokurssin häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisystä ja
siihen puuttumisesta. Verkkokurssista saa todistuksen.

28.5.

Tiedon levittäminen

Ajax-Sarkkirannassa viestitään selkeästi toiminnan arvoista ja siitä mikä seurassa on ja ei ole sallittua.
Väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että seuran tai lajin johtohahmot ottavat aktiivisen
roolin. Pitämällä näitä asioita esillä myös kannustetaan puhumaan, jos jokin koetaan seuran arvojen
vastaiseksi. Mitä enemmän urheilijat, vanhemmat, huoltajat ja valmentajat ilmiöstä tietävät, sitä
hankalampaa myös väkivallan tekijöiden on toimia.
•

•

•

Vanhemmat ja huoltajat ovat avainasemassa ehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa
ja häirintää. Aihe pidetään säännöllisesti esillä vanhempainilloissa (ks. Et ole yksin-palvelun
vanhempainiltoihin tekemiä valmiita dioja).
Nuorten itsensä tulee tunnistaa häirintä ja väkivalta, sekä olla tietoisia turvataidoista ja omasta
itsemääräämisoikeudestaan. Valmentajat käyvät näitä aiheita läpi lasten ja nuorten kanssa ja
varmistavat, että kaikki urheilijat tietävät, mikä seurassa on sallittua ja kenelle he voivat kokemastaan
epäasiallisesta käytöksestä kertoa. Aihetta voi lähestyä myös Et ole yksin-nettisivuilla löytyvien
nuorille suunnattujen materiaalien avulla.
Kohtaamastaan väkivallasta tai häirinnästä puhuminen ei ole helppoa. Joskus puhuminen
ulkopuoliselle ammattilaiselle nimettömänä on se paras vaihtoehto. Et ole yksin -palveluun voi olla
yhteydessä urheilijat, valmentajat ja seuratoimihenkilöt.

28.6.

Seuraaminen ja arviointi

Seura järjestää vuosittain jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia esitetään joukkueiden vanhempainilloissa.
Lisäksi seuran johtokunta puuttuu vastauksista ilmeneviä epäkohtia.

29.

Turvallisuussuunnitelma

Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Ajax-Sarkkiranta ry:n toiminnan. Turvallisuussuunnitelmalla
pyritään ennalta ehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja. Ei-toivottujen tilanteiden sattuessa toimitaan
nopeasti ja hallitusti selvittämällä ne. Tavoitteena on varautua äkillisiin tilanteisiin ennakkoon,
kouluttautumalla, harjoittelemalla ja pitämällä toimintasuunnitelmaa ajan tasalla. Pyritään kuitenkin
ennaltaehkäisyyn kaikissa yllättävissä tilanteissa pitämällä toimijoiden tiedot ja taidot ajan tasalla.

29.1.

Turvallisuussuunnitelman kohteet

29.1.1.

Pelaajat

Pyritään tekemään toimintaympäristö kaikille tutuksi ja turvalliseksi. Huomioidaan vierailevat pelaajat
omassa toimintaympäristössä ennaltaehkäisevällä informaatiolla.

29.1.2.

Ottelun toimihenkilöt ja tuomarit
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Mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai muussa häiriötilanteessa kaikkien toimihenkilöiden rooli on
keskeinen yleisen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida ja heidän tulee informoida tilanteen
kulusta ja valtuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.

29.1.3.

Katsojat

Seuran toimijoiden tulee antaa positiivinen kuva seuran toiminnasta ja tapahtumista; katsojat tulevat
katsomaan pelitapahtumia ja viihtymään. Yleinen järjestys kentällä ja seuran toimintaympäristössä on
tärkeää.

29.1.4.

Ympäristö

Toiminnan ympäristöön kuuluvat harjoituspaikat, pelikentät, urheiluhallit sekä niiden lähiympäristöt
(rakennukset, autot, ym.): Äkillisessä tilanteessa tulee mahdolliset vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

29.2.

Turvallisuusorganisaatio

29.2.1.

Johtokunta

Johtokunta vastaa siitä, että seuralla on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Lasten fyysisen
koskettamattomuuden turvaamiseksi, hallitus vastaa siitä vapaaehtoisen rikostausta on selvitetty koskien
seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksia, mikäli vapaaehtoisen toimintaa liittyy:
-

säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta
yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja
henkilökohtainen vuorovaikutus alaikäisen kanssa ja
tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista
koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä
toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen
koskemattomuus.

Palloliiton ohjeistuksen mukaan jalkapalloseuroissa on vapaaehtoisten osalta rikosrekisteri selvitettävä
valmentajilta, joukkueenjohtajilta, huoltajilta sekä muilta seuran määrittelemiltä lasten ja nuorten kanssa
läheisesti toimivilta. Lainsäädännön mukaan rikostaustan voi selvittää 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan
tulleilta vapaaehtoistoimijoilta. Johtokunta pyytää vapaaehtoiselta kirjallisen suostumuksen
rikosrekisteriotteen
pyytämiselle.
Vapaaehtoinen
vastaa
rikosrekisteriotteen
tilaamisesta
Oikeusrekisterikeskuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista. Rikosrekisteriote toimitetaan seuran
yhteyshenkilölle, joka on johtokunnan puheenjohtaja. Yhteyshenkilö ei saa ottaa jäljennöstä vaan ainoastaan
tehdä merkinnät otteen tarkistamisesta ja sen tunnistetiedoista. Merkintä otteessa ei estä henkilön
valitsemista vaan toiminnanjärjestäjän tulee arvioida, voidaanko henkilö ottaa tehtävään.
Rikosrekisteriotteen tarkastaja on vaitiolovelvollinen rikosrekisteriotteelle merkityistä tiedoista.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun otteen tarkastaja ei ole siinä tehtävässä, jossa hän on tiedon
saanut. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi. Tarkistamisen jälkeen ote tulee
välittömästi toimittaa vapaaehtoiselle. Jos otetta ei saada kuukauden sisällä toimitettua niin se tulee hävittää
luotettavalla tavalla.

29.2.2.

Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja

Joukkueen tapahtumassa vastuuvalmentaja, joukkueenjohto ja -huolto vastaavat tapahtuman toiminnan
turvallisuudesta ja joukkue noudattaa seuran turvallisuussuunnitelmaa. Tapahtumassa on mukana mielellään
kaksi aikuista ja yksi auto käytettävissä tarvittaessa. Joukkueen toimihenkilöillä tulisi olla mukana
ensiaputarvikkeet, pelaajien vanhempien yhteystiedot sekä tiedossa myös pelaajien mahdolliset allergiat ja
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sairaudet. Vanhempien vastuulla toimittaa tarvittavat tiedot lapsen terveydestä. Huoltaja ja valmentaja
vastaavat yhdessä joukkueen ensiavusta sekä peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta. Peliturvallisuudesta
vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari.

29.3.

Mahdolliset uhat

29.3.1.

Häiriköinti

Jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään harjoitusta tai peliä ilman, että mukanaolijoiden turvallisuus
on uhattuna, rauhoita tilanne puhumalla ja pyydä häiriköivää tahoa tai tahoja poistumaan. Tarvittaessa kutsu
poliisi.

29.3.2.

Turvallisuusuhka

Kun osallistujien fyysinen tai henkinen turvallisuus on uhattuna, esim. väkivallan tai ilkivallan uhka, tulipalo-,
kaasu-, myrkytys-, päihde- tai huumausainetilanteet, toimi seuraavasti:
-

tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
tarkista loukkaantuneet
hälytä apua
hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti
tarvittaessa mahdollinen evakuointi
ole rauhallinen ja toimi selkeästi ja määrätietoisesti
opasta pelastuslaitos paikalle
tulipalon sattuessa: yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitolla, tukahduttamalla
tai vedellä, sulje ovet ja ikkunat, poistu ja poista muut palon välittömästä läheisyydestä

29.3.3.

Tapaturmat ja sairaudet

Huoltaja/Valmentaja varmistaa, että joukkueella on mukana ensiapulaukku. Vähimmäissisältö on kylmäpussi,
haavanpuhdistusaine, haavansidontavälineet ja laastaria. Pelimatkoilla sairaustapauksissa (esim. vatsatauti)
on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttuminen muihin. Erityisesti turnausmatkoilla yleinen
siisteys on tärkeää ennaltaehkäisyä. Käsien pesu ja henkilökohtaiset juomapullot on suotavaa olla.
Valmentajan ja huoltajan/joukkueenjohtajan olisi toivottavaa tietää pelaajien allergiat ja muut sairaudet,
jotka voivat aiheuttaa oireita ja ongelmia harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla, sekä huolehtia
mahdollisuuksien mukaan, että pelaajalla on tarvittavat hoito-ohjeet ja lääkkeet mukana.

29.4.

Hoitosuunnitelma

Hyvä ensihoito ja ensiapu on paranemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tuki- ja liikuntaelinvammoissa
ensihoito on seuraava:
-

kompressio eli puristus
kylmä, ei suoraan iholle
kohoasento, turvotusta laskemaan
kevennys, ei turhaa rasitusta

Ensimmäiset 12 tuntia kylmähoito noin 15 min kerrallaan 2-3 tunnin välein. Kylmähoitojen välillä tarvittaessa
kompressoivaiva side. Jos kahden vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, on hyvä hakeutua
lääkäriin.
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Vakavien vammojen kohdalla, kuten aivotärähdys, silmävamma, vakavat murtumat ja sairaskohtaukset
(hengitys- ja sydänsairaudet), hälytä apua 112 ja aloita ensihoito tapahtuman järjestäjän ensiavun kanssa tai
ensiapukoulutuksen omaavan huoltajan tai muun henkilön toimesta. Lisätietoa urheiluun liittyvästä
terveydenhuollosta Terveurheilija.fi. Seuraavissa tilanteissa toimi ensiauttajana Punaisen Ristin ensihoitoohjeiden mukaan näin:
-

-

-

-

-

-

-

Ei herätettävissä oleva (reagoimaton): Ei herätettävissä oleva normaalisti hengittävä henkilö
käännetään aina kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Henkilö käännetään toiselle kyljelle 30
minuutin kuluttua, jotta alempi käsi ei vaurioidu. Vammapotilas käännetään blokkina vähintään
kahden auttajan toimesta päätä ja rankaa tukien. Shp:n ohjeen mukaan asetetaan nieluputki,
nenänieluputki tai vastaava.
Verenkierron häiriötila (sokki): Autettava autetaan selinmakuulle ja peitellään lämmönhukan
estämiseksi. Mikäli jaloissa ei ole havaittavissa vamman merkkejä, voidaan niitä nostaa.
Astmakohtaus: Avustetaan tarvittaessa astmalääkkeen otossa.
Aivoverenkiertohäiriö (AVH): AVH:n tunnistaminen FAST-periaatteella: F (face = kasvot) suupieli
”roikkuu”, A (arm = käsivarret) toispuolinen lihasheikkous / puristusvoima käsissä erilainen, S (speech
= puhe) puheen tuottamisen vaikeus eli puhe ”puuroutuu”, T (time = aika). Soitetaan heti 112.
Rintakipu: Autettavalle, jolla on sydäninfarktin oireita, annetaan asetyylisalisyylihappoa sisältävää
lääkettä esim. Aspiriinia® (250 mg) pureskeltavaksi, mikäli henkilö ei ole lääkkeelle allerginen.
Soitetaan 112, ei kuljeteta itse.
Verensokerin lasku eli hypoglykemia: Autettavalle annetaan glukoositabletteja tai sokeripitoista
syötävää tai juotavaa (4–8 glukoosi- tai sokeripalaa). Mikäli hän menee tajuttomaksi (on tajuton)
asetetaan hänet kylkiasentoon, suuhun ei saa laittaa mitään.
Rasitukseen liittyvä kuivuminen: Nestevajeen korjaamiseksi nautitaan/juotetaan hiilihydraattielektrolyytti (suolat) liuosta sekoitettuna veteen, tai teetä tai toimitaan shp:n ohjeen mukaan.
Kemikaalien aiheuttamat silmävammat: Vaurioitunutta silmää huuhdellaan runsaalla vedellä
riittävän pitkä aika (vähintään 15 min.) ja tarvittaessa huuhtelua jatketaan kuljetuksen aikana.
Verenvuodon tyrehdyttäminen: Ulkoisessa verenvuodossa painetaan suoraan vuotokohtaan. Haava
sidotaan. Raajaa ei tarvitse kohottaa. Jos suora painaminen ei tyrehdytä ulkoista merkittävää
verenvuotoa, hemostaattisia siteitä käytetään shp:n ohjeen mukaan. Käyttö tulee opetella ja sitä
tulee harjoitella. Kiristyssidettä käytetään sellaisessa tilanteessa, jossa suora painaminen ei tyrehdytä
raajan ulkoista merkittävää verenvuotoa. Käyttö tulee opetella ja sitä tulee harjoitella.
Raajan virheasennon korjaaminen murtumissa, lastoitus: Tuetaan tyhjiövälineellä, virheasentoa ei
oikaista. Mikäli raaja on pahassavirheasennossa, sitä tuetaan käsin.
Avoin rintakehän vamma: Avointa rintakehän vammaa ei saa peittää millään. Verenvuoto
tyrehdytetään suoraan painamalla.
Rankavamma: Autettavan rankaa ja päätä tuetaan käsin siten, ettei pää taivu sivuttain, kunnes
ammattilaiset ottavat hoitovastuun.
Lievä pään vamma (aivotärähdys): Pään vammoissa on aina huomioitava aivotärähdyksen
mahdollisuus. Selvitetään, herääkö autettava, puhuuko hän ja hengittääkö normaalisti, onko pään
vammaa havaittavissa? Päänvammoissa (myös urheilussa tapahtuvissa, ennen toiminnan jatkumista)
tehdään aina tilannearvio ensihoidon tai lääkärin toimesta.
Palovammat: Palovammoja viilennetään vedellä 10 min ajan. Laajojen palovammojen ja
lapsipotilaiden kohdalla huomioitava hypotermiariski. Viilennetty palovamma suojataan tarvittaessa
puhtaalla, löysällä sidoksella.

-

-

-

-

82
Irronnut hammas: Mikäli mahdollista, pyritään asettamaan irronnut hammas takaisin
hammaskuoppaan ja hakeudutaan välittömästi hammaslääkäriin. Mikäli irronneen hampaan
asettaminen kuoppaansa ei onnistu, voidaan se kuljettaa nesteessä, kuten maidossa (hammas ei saa
kuivua).
Monipotilastilanne (triage) ensiavussa: Opetetaan monipotilastilanteessa erottamaan kiireelliset ja
kiireettömät hoidettavat a) kävelevät, b) hereillä tai herätettävissä olevat, ei kävelevät, c)
heräämättömät normaalisti hengittävät henkilöt. Tarkkaile autettavia ja tunnista autettavien tilan
muutokset sekä kirjata ne.
Kouristus: Suojataan päätä, suuhun ei saa laittaa mitään. Turvataan hengitys kylkiasennolla, kun se
on mahdollista. Tilanteen mukaan soitetaan 112. Mikäli henkilö ei hengitä normaalisti, aloitetaan
painelu-puhalluselvytys. Kyse voi olla sydänpysähdyksestä.
Elvytys (sydänkohtaus epäily) (ks. myös Punainen Risti):
o Hätäkeskuspäivystäjällä
on
hätäpuhelun
vastaanottajana
merkittävä
rooli
sydänpysähdyksen tunnistamisessa, puhelinelvytysohjeiden antajana sekä mahdollisuuksien
mukaan lähimmän defibrillaattorin ohjaamisessa kohteeseen. Mitä varhaisemmassa
vaiheessa hätäpuhelu tehdään, sitä nopeammin saadaan oikea ja tehokas apu autettavalle.
o Kun hätäilmoitus tehdään autettavan viereltä, puhelin on syytä laittaa kaiutintoiminnolle ja
jatkaa auttamista.
o Henkilöllä, jota ei saada hereille ja hän ei hengitä normaalisti, on sydänpysähdys, ja painelupuhalluselvytys tulee aloittaa välittömästi. Välittömästi sydämen pysähtyessä veren virtaus
aivoihin lakkaa, jonka seurauksena autettavalla voi esiintyä lyhytkestoista jäykistelyä. Auttaja
saattaa
tulkita
tämän
epilepsiakohtaukseksi.
Siksi
tällaisessa
tilanteessa
hätäkeskuspäivystäjän ja auttajan tulee epäillä sydänpysähdystä ja selvittää hengittääkö
autettava normaalisti.
o Autettava asetetaan selälleen, kun selvitetään hengittääkö hän normaalisti. Heräämättömän
(tajuttoman) henkilön lihasjänteys on heikentynyt, jolloin kieli ja kurkunkansi voivat tukkia
hengitystien. Alaleukaa nostettaessa kieli nousee takanielusta ja hengitystie avautuu.
Sydänpysähdyksen saaneella saattaa esiintyä (n. 40 %:lla) äänekkäitä, epäsäännöllisiä
hengitysliikkeitä (agonaalinen hengitys), vaikka verenkierto on pysähtynyt. Tämä ei ole
normaalia hengitystä.
o Heräämätön normaalisti hengittävä henkilö käännetään kylkiasentoon hengityksen
turvaamiseksi. Tällöin myös mahdollinen oksennus valuu suusta ulos. Autettavaa on
tarkkailtava ja varmistuttava hengityksestä.
o Elvytystaitoinen ensiavunantaja toteuttaa aina painelu-puhalluselvytystä.
o Erityisesti lapsen elvytyksessä puhallukset ovat merkityksellistä, koska sydänpysähdys on
seurausta hapenpuutteesta. Painelupuhalluselvytyskäytäntöä ei ole syytä muuttaa.
Ensiavunantajan, joka ei hallitse painelu-puhalluselvytystä, on syytä toteuttaa ainakin
paineluelvytystä sydänpysähdyksen saaneelle autettavalle.
o Paineluilla on tarkoitus saada aikaan tehokas verenvirtaus aivoihin ja sydänlihakseen. Tämä
onnistuu parhaiten silloin, kun painelu- ja kohoamisvaiheiden osuudet ovat yhtä pitkät (50 /
50).
o Hätäkeskuspäivystäjä opastaa ainoastaan paineluelvytykseen puhelinelvytysohjeissa.
o Varhainen defibrillaatio tulisi toteuttaa 3 – 5 minuutin kuluessa sydänpysähdyksestä, näin
selviytymisprosentti lisääntyy 50 – 70 %:n.
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Neuvova defibrillaattori on kouluttamattomankin maallikkoauttajan käytössä tehokas ja
turvallinen, joskin peruselvytyskoulutus antaa varmuutta laitteen käyttämiseen todellisessa
tilanteessa. Elektrodit tulee kiinnittää autettavan paljaalle rintakehälle ohjeiden mukaan,
jotta sähkövirta johtuu tehokkaasti sydämen läpi. Laite analysoi sydämen rytmin aina kahden
minuutin välein. Neuvovaa defibrillaattoria voi käyttää yli 8 vuotiaan lapsen
peruselvytyksessä.
Taskunaamarin käyttö puhalluselvytyksessä on huomattavasti tehokkaampaa verrattuna
yksinkertaiseen elvytyssuojaan (kertakäyttöinen elvytysmaski).
Laadukkaan elvytyksen toteuttaminen edellyttää elvytystekniikan hallitsemista, joka
hankitaan elvytyskoulutuksessa ja säännöllisessä harjoittelussa. Elvytyksestä palautetta
antavat laitteet eivät yksin edistä autettavan selviytymistä, vaan niiden tulisi olla osa
laajempaa elvytyksen laatujärjestelmää. Koulutuksessa ja harjoituksissa palautetta antavat
laitteet saattavat auttaa oikean elvytysrytmin ja painelusyvyyden löytämiseen.

o

o
o

29.5.

Turvallisuusjärjestys

Mikäli joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan onnettomuuden tai muun tilanteen vuoksi,
joukkueen (joukkueenjohtaja) on raportoitava seuran toiminnanjohtajalle ja johtokunnalle tapahtuneesta
välittömästi, viimeistään kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta.

29.6.

Tapahtumat, jossa turvallisuussuunnitelmaa noudetaan

29.6.1.

Pelit ja turnaukset

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin
turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen yleisötilaisuus (maksullinen), niin järjestyksenvalvojien
lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan. Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan
tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen kanssa. Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön,
pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta. Jos joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan
tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan sekä käydä sen ydinkohdat, erityisesti selvittää
vastuutahot,
pelastautumisohjeet,
kokoontumispaikat
ja
ensiapupisteet.
Tapahtuman
turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa turvallisuusvastuuta tai
huolellisuusvelvollisuutta. Seuran omia turvallisuussääntöjä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös
vieraspeleissä ja turnauksissa.

29.6.2.

Harjoitukset

Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin tai palloiluhallin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt.
Ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi varauloskäytävät sekä harjoitellaan poistumista kyseisestä tilasta
pelastautumisohjeissa määrätylle kokoontumispaikalle. Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin
sisäharjoituksiin. On huomioitavaa myös keliolosuhteet.

29.6.3.

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun tai rakennuksen turvallisuussuunnitelmaa, jossa toimintaa
pidetään. Seuran vastuulla on järjestää iltapäivätoimintaan ensiapulaukku. Lasten kanssa käydään läpi
rakennuksen poistumisreitit ja kokoontumispaikka mahdollisen vaaratilanteen varalle. Toiminnassa
noudatetaan koulun käyttäytymissääntöjä muilta osin. Tapaturmista ilmoitetaan aina lapsen vanhemmille,
iltapäivätoiminnan esimiehelle ja koulun rehtorille vakavammissa tapauksissa.

29.6.4.

Miniliiga/Talviliiga
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Vasta-alkavien pelaajien osalta on tärkeää, että vanhemmat tutustuvat liikuntapaikkojen (ulkokentät, hallit,
ym.sisätilat) hätäuloskäyntiin ja kokoontumispaikkaan. Liikuntapaikkojen turvallisuusmääräykset ovat
yleensä nähtävillä rakennuksen seinällä.

29.6.5.

Matkat peleihin

Jokaisella kilpatoiminnassa olevalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus. Seura ohjeistaa
toimihenkilöt ja joukkueet toimimaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti ennakoimaan mahdollisia uhkia
ja välttämään ne. Omilla autoilla matkustaessa on huomioitava, että kuljettaja ja lähtee liikkeelle levänneenä.
Ei päihteiden käyttöä samana eikä myöskään edellisenä päivänä ennen ajoa.

29.6.6.

Majoittuminen

Turvallinen majoittuminen on tärkeää. Yleisiä majoituspalveluita käytettäessä on tarjoavalla taholla vastuu
turvallisuudesta. Turnauksissa majoitutaan usein tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen (esim.
koulut), tällöin on syytä noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita ja käyttäytymissääntöjä.

29.6.7.

Leirit, matkaturnaukset tai vastaavat tapahtumat

Noudatetaan yleiseltä osin seuran toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Alkoholia tai muita päihteitä,
tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden
turvallisuuden ei saa ottaa mukaan/käyttää. Mikäli kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tarvittaessa:
kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilölle ja varoituksen antaminen,
tarvittaessa pelaaja voidaan lähettää kotiin, jolloin kustannuksista vastaa aina pelaajan perhe. Nämä säännöt
koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

29.6.8.

Muuta

Mikäli seura/joukkue järjestää oheistapahtumia, esim. buffetin pito, on tarkistettava elintarvikkeiden
asianmukainen säilytys ja kunto. Juomaveden ja astioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Mikäli tilaisuudessa
käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia
käytännön järjestelyistä.

29.7.

Kenttien, hallien ja liikuntasalien turvallisuus

Olosuhteen tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa. Tilojen
omistaja vastaa tilojen kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu
omistajalle. Tilojen käyttäjä vastaa, ettei omalla toiminnallaan heikennä turvallisuutta ja yleistä siisteyttä
näissä tiloissa. Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa Ajax-Sarkkiranta tai muu
tapahtuman järjestäjä turvallisuussuunnitelman ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Turvallisuusvaatimus koskee sekä pelaajia, toimihenkilöitä että katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka
vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita, jne.) Jos näitä
turvallisuusuhkia ilmenee, on järjestävän joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle ja päätettävä,
voidaanko peli/harjoitukset viedä turvallisesti läpi.

29.8.

Yhteystiedot

Yleinen hätänumero 112. Kriisitilanteiden seuran sisäinen viestintä toiminnanjohtajalle (Antti Kiviniemi p.
050 3219980).
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Liitteet
Liite: Valmentajasopimus ja sen liitteet
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Liite: Joukkuejohtajasopimus ja sen liitteet
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92

93
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Liite: Vanhempien pelisäännöt
JOUKKUE: xxxxx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kannustamme kaikkia pelaajia tasapuolisesti otteluissa sekä tuemme valmentajia / ohjaajia
ja muita joukkueen toimihenkilöitä.
Annamme työrauhan valmentajille harjoituksissa ja otteluissa. Valmentajat päättävät
peluuttamisesta ja tekevät kokoonpanot otteluihin seuran valmennuslinjan mukaisesti.
Ohjaamme lapsia ilmoittamaan valmentajille poissaoloista ja ilmoittautumaan otteluihin.
Olemme esimerkkinä pelaajille: kunnioitamme vastustajia ja emme arvostele pelinohjaajaa /
erotuomaria.
Emme seuraa otteluita vaihtopenkin läheisyydessä. Hyvä paikka ottelun seuraamiseen on
vaihtopenkin vastakkainen kentän sivu.
Emme esiinny joukkueen otteluissa emmekä muissa tapahtumissa päihtyneenä, emmekä
tupakoi kentän laidalla.
Olemme aidosti kiinnostuneita lastemme harrastuksista ja muistamme ylläpitää kannustavaa
ja positiivista asennetta sekä harjoituksissa että otteluissa.
Emme arvostele valmentajan tai muiden toimihenkilöiden työtä lasten kuulleen. Rakentavan
palautteen annamme puhelimitse tai kasvotusten.
Kannustamme pelaajia terveisiin elämäntapoihin ja huolehdimme ottelumatkoille
ruokarahaa ja urheilulliset eväät.
Otteluissa ja turnauksissa ohjaamme lapsiamme syömään terveellisesti urheilijalle sopivaa
ruokaa.
Osallistumme joukkueen talkoisiin ja pelaajien kuljetuksiin lyhyemmillä pelimatkoilla.
Kannustamme lapsiamme käyttämään pyöräilykypärää harjoituksiin ja otteluihin
pyöräiltäessä; kyse on ennen kaikkea lapsen turvallisuudesta.
Pidämme oman lapsemme osalta Jopox–palvelun ajan tasalla. Peleihin ja turnauksiin
ilmoittaudumme kaksi viikkoa ennen pelitapahtumaa ja harjoituksiin kolme päivää
etukäteen.
Osallistumme yhteisiin palavereihin/vanhempainiltoihin ja kannamme siltä osin vastuun
joukkueesta ja sen toiminnnan kehittämisestä.
Pidämme yhdessä huolta siitä, että sovitut asiat toteutuvat joukkueen toiminnassa.
Innostamme lapsiamme myös omaehtoiseen harjoitteluun.
Kuuntelemme lapsiamme ja kyselemme heidän tuntemuksiaan.
Muistamme, että harrastus on pääosin lapsen / nuoren oma juttu.
Ymmärrämme, että edustamme itsemme ja joukkueen lisäksi aina myös seuraa ja lajia.
Olemme avoimia ja annamme epäkohdista palautetta joukkueenjohtajalle, joka ottaa asian
käsittelyyn.
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Liite: Pelaajien pelisäännöt
JOUKKUE: xxxxx
1. Tulen ajoissa harjoituksiin ja otteluihin.
2. Huolehdin, että harjoituksiin tullessani pallo on pumpattu.
3. Ilmoitan valmentajalle tekstiviestitse viime hetken poisjäännit. Muuten harjoituksiin
ilmoittautumisen hoidan Jopoxin Pukukopin kautta tai muulla joukkueemme yhteisesti
sopimallamme tavalla.
4. Valmistaudun harjoituksiin ja otteluihin keskittymällä huolellisesti.
5. Kuuntelen valmentajan ohjeita ja neuvoja ja toimin niiden mukaisesti.
6. Teen oman parhaani harjoituksissa ja otteluissa oman joukkueen eteen.
7. Kehitän omia taitojani harjoituksissa ja omalla ajallani.
8. Annan harjoittelurauhan pelikavereille.
9. En harjoittele enkä pelaa sairaana.
10. Kunnioitan vastustajaa ja pelinohjaajaa / erotuomaria.
11. Kannustan kaveria ja opettelen antamaan palautetta pelikaverilleni ystävällisellä tavalla.
12. Huolehdin hygieniastani käymällä suihkussa harjoitusten ja otteluiden jälkeen.
13. Pyöräillessäni harjoituksiin ja otteluihin noudatan turvallisuutta ja käytän kypärää.
14. Huolehdin henkilökohtaisista varusteistani ja pelivälineistä.
15. Nautin jalkapallon pelaamisesta ja pidän hauskaa joukkuetovereideni kanssa.
16. Toimin reilusti ja edistän joukkueemme ME-henkeä.
17. Hoidan koulutyöni hyvin ja lepään riittävästi nukkuen vähintään 10 tuntia joka yö.
18. Vahingon sattuessa pyydän anteeksi.
19. En kiusaa enkä hauku pelikavereita.
20. Päihteet eivät kuulu minun elämääni.
21. Noudatan joukkueen yhdessä laatimia pelisääntöjä.
22. Käyttäydyn hyvin myös pelikenttien ulkopuolella. Kiroileminen pelikentällä ja sen ulkopuolella ei
kuulu Ajax-pelaajan käytöstapoihin.
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MEDIAKORTTI
Ajax-Sarkkiranta ry
Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele
Y-tunnus: 2121373-4
http://www.ajaxsarkkiranta.jopox.fi/

AJAX-SARKKIRANTA KITEYTETYSTI:
Ajax-Sarkkiranta Ry on Oulun eteläpuolella, Kempeleessä toimiva jalkapalloseura. Seura on perustettu
vuonna 1997, eli vietimme 20-vuotisjuhlia toissa vuonna.
Seuran toiminnassa mukana olevilla on mahdollisuus laadukkaaseen tavoitteeliseen kilpaurheiluun,
mutta myös haaste ja harrastetason toimintaan. Panostamme vahvasti valmennuksen, olosuhteiden ja
seuratoiminnan kehittämiseen tyttö- ja poikapelaajiemme hyväksi.
Ajax-Sarkkirannalla on vahva jalansija kempeleläisten ihmisten arjessa ja olemme merkittävä toimija
koko Oulun seutu huomioiden. Yli 20% Kempeleen asukasluvusta on joko suoraan tai välillisesti
tekemisissä Ajax-Sarkkirannan kanssa. Lisäksi yli 10% koko Oulun seudun jalkapalloilijoista pelaa
Ajax-Sarkkirannassa.
Paljon julkisuutta saanut uuden täysimittaisen palloiluhallin rakennushanke mahdollistaa seuramme
toiminnan edelleenkehittymisen entistäkin vauhdikkaammin tulevien vuosien aikana. Halli
mahdollistaa myös suurempien tapahtumien järjestämisen ympärivuotisesti ja halli itsessään tulee
sijaitsemaan ensiluokkaisella paikalla, aivan rampin juurella ja moottoritienäkyvyydellä Oulun ja
Kempeleen rajalla.
Ajax-Sarkkiranta on monessa mukana, joukkueiden normaalitoiminnan lisäksi teemme laaja-alaista
yhteistyötä mm. alueen koulujen ja päiväkotien kanssa sekä järjestämme lukuisia merkittäviä
tapahtumia vuosittain.
Vuonna 2020 on Kempeleen halleissamme ja ulkokentillä ohjelmassa mm.
-

Talviliigaa yhdessä Tervarit Juniorit ry:n kanssa
Pelikaudella lähes joka viikonloppu eri ikäluokkien turnauksia tai yksittäisiä pelejä
Palloliiton sarjoissa
Suuren suosion ja runsaasti näkyvyyttä saanut jalkapallokoulu touko-elokuun aikana
Kansainvälinen jalkapalloleiri kesäkuussa, yhteistyössä FDS, West Bromwich Albion championshipjoukkueen kanssa
Pikkujunnujen kohokohta! Perinteinen Ajax-CUP kesä-heinäkuun vaihteessa
Ajax-päivä jäsenistöllemme
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AJAX-SARKKIRANTA ry
Yhteistyöpaketit 2020
Tarjoamme useita erilaisia mahdollisuuksia toimintamme tukemiseen ja aitoon molempia osapuolia
palvelevaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Oheiset peruspaketit on laadittu pohjaehdotuksiksi
mutta tarvittavin osin niistä voidaan räätälöidä uusia kokonaisuuksia. Yhteistyökumppani voi myös
valita keskittymisen yksittäisen tapahtuman ympärille rakennettavaan pakettiin.
PLATINAPAKETTI – 5000 € / kausi
▪ Yhteistyökumppanin mukaan nimetty tapahtuma
▪ Yhteistyökumppanin mainos seuran toimintakentillä
▪ Näkyvyys seuran nettisivuilla ja somessa
▪ Näkyvyys kaikissa seuran tapahtumissa
▪ Seuran tekemä suoramarkkinointi jäsenistölle
▪ Alennusprosentit jäsenille
▪ Yhteistyökumppanin esittäytymistilaisuus ja palvelujen
tarjoaminen valittujen tapahtumien yhteydessä
▪ Räätälöidyt yhteistyötapahtumat, esim. henkilöstölle tai
sidosryhmille pidettävä ”jalkapallokoulu” tai turnaus
KULTAPAKETTI – 2500 € / kausi
▪ Näkyvyys seuran nettisivuilla ja somessa
▪ Näkyvyys valituissa seuran tapahtumissa
▪ Seuran tekemä suoramarkkinointi jäsenistölle
▪ Alennusprosentit jäsenille
▪ Mahdollinen mainos valitun tapahtuman asusteissa
▪ Yhteistyökumppanin esittäytymistilaisuus ja palvelujen
tarjoaminen yhden valitun tapahtuman yhteydessä
▪ Räätälöidyt yhteistyötapahtumat, esim. henkilöstölle tai
sidosryhmille pidettävä ”jalkapallokoulu” tai turnaus
HOPEAPAKETTI – 1000 € / kausi
▪ Näkyvyys seuran nettisivuilla ja somessa
▪ Seuran tekemä suoramarkkinointi jäsenistölle
▪ Alennusprosentit jäsenille
▪ Yhteistyökumppanin esittäytymistilaisuus ja
palvelujen tarjoaminen yhden valitun tapahtuman
yhteydessä

AJAX-SARKKIRANTA RY
– ”REILU PELI, REILU KAVERI!”
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Liite: Yhteistyösopimus
SOPIMUSOSAPUOLET
Ajax-Sarkkiranta ry, joukkue X
Kurikkahaantie 7
90440 Kempele
Yritys X
Yritystie 100
90440 Kempele
SOPIMUSEHDOT
Yritys Y ostaa Ajax-Sarkkiranta ry:n X joukkueelta mainospaikan X
Yritys Y vastaa mainosmateriaalin toimittamisesta Ajax-Sarkkiranta ry:n X joukkueelle
Yritys Y vastaa mainoksen painokuluista.
Sopimuksen SISÄLTÖ
Yritys Y saa mainospaikan Ajax-Sarkkiranta ry:n joukkue X:n peliasuun (pelipaita, hihat)
Sopimuksen kesto
Sopimuksen puitteissa Ajax-Sarkkiranta ry:n joukkue X:n pelipaitoihin painetaan vuonna 202x Yrityksen Y
logo.
MAINOSPAIKKA
Pelipaidan hihat
SOPIMUKSEN ARVO
Mainospaikan arvo on XXXX€.
Ajax-Sarkkiranta ry:n joukkue X laskuttaa Yritys Y:ltä sopimuksen arvon.
Kempele

.

.202x

Ajax-Sarkkiranta ry,joukkue X

Yritys Y

