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1. SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT SEURAT
Tämä sopimus koskee Ajax-Sarkkirannan, Limingan Pallokarhujen, Oulu Nice Soccerin ja Tervaritjunioreiden välistä yhteistyötä.

2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä sopimus on kestoltaan kaksi (2) + neljä (4) vuotta (Optio). Sopimus kattaa valmistelevat
toimenpiteet seurayhteistyön vuosikellosta (kohta 5) kaudelle 2019-2020 sekä kaudet 2019-2020,
2020-2021. Optio käytetään sellaisenaan, mikäli kaikki seurat sen hyväksyvät. Optio kattaa kaudet,
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Tämän sopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on taata:
- Toimiva, ehyt ja laadukas pelaajapolku.
- Seuroissa olevien resurssien (työntekijät, valmentajat, toimihenkilöt, pelaajat, järjestelmät,
tapahtumat ja olosuhteet) tehokkaampi hyödyntäminen.
- Laadukkaampi kehittymisympäristö pelaajille ja valmentajille.
- Harrastuksen jatkuminen nykyistä pidempään, kohti omaa huippua, kaikilla tasoilla (kilpa-,
haaste-, harraste.)
- Valmennuksen jaksamisen/hyvinvoinnin parantaminen.

4. YHTEISTYÖMUODOT IKÄLUOKITTAIN
4.1 Seurayhteistyö ikäluokittain tytöissä ja pojissa
Alla olevassa taulukossa on kuvattu yhteistoiminnan runko ikäluokittain. Vuosikellon
mukainen tarkastelu voi aiheuttaa runkoon tarvittavia muutoksia.
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4.2 Miniliiga ja siihen liittyvät yhteistyötoimet
-

Miniliigaa järjestetään ikäluokille U6-U9
Miniliigassa ovat mukana perustajaseurat: Ajax, HauPa, OsPa, Pallokarhut, PonPa ja Tervarit-j
sekä seurayhteistyösopimuksen kautta ONS.
Miniliigaturnaukset ovat toistaiseksi (tarkastelu vuosikellon mukaisissa kokouksissa)
osallistumismaksultaan ilmaisia (pl. muut seurat)
Miniliigaturnauksiin voidaan ottaa mukaan muita seuroja mikäli turnaus sen mahdollistaa.
Miniliigan pelinohjauksesta vastaavat joukkueiden valmentajat. Myös muita pelinohjaajia voi
käyttää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.
Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevat seurat toteuttavat miniliigassa yhdessä sovittuja
ryhmäyttämistoimenpiteitä ja koulutuksia (esim yhteiset alkulämmittelyt)
Miniliigassa opetellaan ja vaalitaan positiivista ja kannustavaa kentänlaitakulttuuria.

-

-

Jokainen perustajaseura järjestää vuorollaan kalenterivuodelle vähintään yhden
miniliigaturnauksen.
Miniliigan vastuuhenkilönä/ turnauspäällikkönä toimii seurakoordinaattori (Ajax-HauPaTervarit) tai erikseen tehtävään nimetty henkilö seurayhteistyösopimuksen piirissä olevista
seuroista.
OsPan, Pallokarhujen ja PonPan miniliigaturnuksissa vastuuhenkilönä/ turnauspäällikkönä
toimii ko seurojen edustaja.

4.3 Junnuliiga ja siihen liittyvät yhteistyötoimet
-

Junnuliigaa järjestetään ikäluokkien U10-U13 haaste-, ja harrastejoukkueille
Junnuliigan lähtökohtainen pelitapa on 8 vs 8, mutta tähän voidaan tehdä poikkeuksia esim
vähäisen pelaajamäärän vuoksi.
Junnuliigan otteluita voidaan pelata myös sekajoukkuein (tytöt ja pojat yhdessä tai eri seurojen
pelaajat yhdessä.
Junnuliigan vastuuhenkilönä/ turnauspäällikkönä toimii seurakoordinaattori (Ajax-HauPaTervarit)
Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevat seurat toteuttavat junnuliigassa yhdessä sovittuja
ryhmäyttämistoimenpiteitä ja koulutuksia (esim yhteisvalmennus)

4.4 ”Teiniliiga” ja siihen liittyvät yhteistoimet
-

Teiniliiga on tavoite käynnistää keväälle 2020. Teiniliiga tulee jatkamaan miniliigan ja
junnuliigan ”jalanjälkiä”.
Tarkempi suunnitelma teiniliigasta esitellään joulukuussa 2019.
4.5 Yhteiset harjoitukset, leiritykset ja pelit sekä siihen liittyvät yhteistoimet

-

-

Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevat seurat toteuttavat kohdan 4.1 mukaisesti yhteisiä
leirityksiä, harjoituksia ja pelejä/ turnauksia.
Edellä mainitut tapahtumat suunnitellaan alustavasti vuosikellon (kohta 6) mukaisissa
kokouksissa.
Seurojen valmennuspäälliköt/ valmennusvastaavat koordinoivat edellä mainittuja tapahtumia,
suunnittelet/linjaavat tarkemman sisällön ja pitävät tarvittavat yhteispalaverit ko ikäluokkien
valmentajien kanssa.
Yhteiset harjoitukset sovitaan vuorosuunnittelu huomioiden (talven vuorot, rospuuttoajan
vuorot, kesän vuorot, Oulun kaupungin vuorojakoaikataulu).
Leirityksistä vastaa seurayhteistyön ”isäntä-emäntä” vuorossa oleva seura (kohta 7),
yhteistyössä muiden seurayhteistyösopimuksen piirissä olevien seurojen kanssa.
Leiritysten järjestelyperiaatteena on järjestää ne erittäin maltillisin kustannuksin.
4.6 SPL kehittymisen seuranta ja siihen liittyvät yhteistoimet

-

Suomen Palloliiton kehittymisen seuranta koskee nykyisellään ikäluokkia U10-U13.
Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevat seurat sopivat yhdessä hakuun liittyvistä asioista
(haku tällä hetkellä kahdeksi vuodeksi kerrallaan). Esimerkiksi tytöissä ONS hakee SHA-

-

toimintaan ja Ajax alueelliseen valmennuskeskustoimintaan (sis mm kehittymisen seuranta).
Tyttöpuolella hakeva seura voi olla myös esimerkiksi HauPa, jos tämä yhteisesti niin päätetään.
Pallokarhut (ja Ajax) toimii tällöin molemmille ”satelliittiseurana” (Pallokarhujen (ja Ajaxin)
pelaajat voivat päästä mukaan kumpaan tahansa toimintaan). Vastaavasti esimerkkinä
poikapuolelle esimerkiksi Ajax ja Tervarit hakevat mukaan alueelliseen
valmennuskeskustoimintaan (sis mm kehittymisen seuranta) ja Pallokarhut toimivat
molemmille ”satelliittiseurana” yhdessä tehtävän kartoituksen mukaisesti.
SHA ja kehittymisen seurannan joukkuevalinnoista päättävät yhteisten tapahtumien pohjalta
(kohta 4.5) seurojen valmennuspäälliköt/ valmennusvastaavat sekä ko ikäluokkien
vastuuvalmentajat.

4.7 YJ-joukkueiden muodostaminen, toiminta ja siihen liittyvät yhteistoimet
Pysyvät YJ-joukkueet:
-

-

-

-

-

YJ-joukkueiden muodostamistarvetta tarkastellaan vuosikellon (kohta 7) mukaisissa
kokouksissa.
Lähtökohtaisesti U15- ja sitä vanhemmissa junioreissa kilpatason YJ-joukkue muodostetaan
pojissa Tervarit junioreihin ja tytöissä Oulu Nice Socceriin. Kyseiset seurat resurssoivat kyseisiin
joukkueisiin väh UEFA-B valmennuksen (lähtökohtaisesti ammattivalmentaja),
maalivahtivalmennuksen ja fysiikkavalmennuksen.
Lähtökohtaisesti U13-U14 iässä perustettavat YJ-joukkueet muodostetaan Ajax-Sarkkirantaan.
Kyseinen seura resurssoi kyseisiin joukkueisiin väh UEFA-B valmennuksen (lähtökohtaisesti
ammattivalmentaja), maalivahtivalmennuksen ja fysiikkavalmennuksen.
U13-U14 iässä perustettaviin YJ-joukkueisiin liittyen tarkastellaan kuitenkin aina
seurayhteistyösopimuksen piirissä olevien seurojen tilanne. Esimerkki (kuvitteellinen) U13
ikäluokassa Tervareilla on 15 kilpapelaajaa ja Pallokarhuilla 12 kilpapelaajaa, kun puolestaan
Ajaxilla on vaikkapa 30 kilpapelaajaa. Tällöin YJ-joukkue voidaan muodostaa Tervareiden ja
Pallokarhujen kesken. Tämä sen vuoksi, että joka tapauksessa käytössä ovat edelleen
ikäluokkakohtaiset yhteistyötoimet ja on parempi, että alueella on yhden kilpajoukkueen sijasta
kaksi kilpajoukkuetta tässä iässä.
YJ- joukkueita voidaan perustaa myös haaste- ja harrastetasoille toiminnan takaamiseksi.
Haaste- ja harrastetason YJ-joukkueiden osalta tarkastellaan seurojen pelaaja-, valmentaja-, ja
olosuhdetilanne. Kokonaisarvion jälkeen päätöksen tekevät seurojen toiminnanjohtajat/
puheenjohtajat käyttäen arvioinnissa myös valmennuspäälliköiden/ valmennusvastaavien
esitystä.
YJ-joukkueiden perustamiseen liittyen tulee huomioida ainakin seuraavat indikaattorit:
• Voidaanko taata pelaajille/joukkueelle oikean tasoiset pelit?
• Valmentajatilanne
• Heikoista ja hiljaisista signaaleista tiedon kulku joukkueesta seuraan, jotta tarvittavia
toimenpiteitä voidaan tehdä ajoissa. Tiedon kerääminen säännöllisillä kyselyillä ja
haastatteluilla sekä vanhempainilloilla.
• Menestys ja tarvittavan sarjapaikan varmistaminen pelaajakehityksen kannalta 13v ja sitä
vanhemmissa.
• Pelaajamäärä ei riittävä kilpa/haaste/harraste. 11 vs 11 maailman joukkueissa alle 18
pelaajan joukkueita, vaikka haastepelaajat hajautettaisiin kilpaan ja harrasteeseen. 8 vs 8

•

maailman joukkueissa alle 15 pelaajan joukkueita, vaikka haastepelaajat hajautettaisiin
kilpaan ja harrasteeseen.
Joukkueissa olevien pelaajien harjoitteluaktiivisuus. Jos harjoitteluaktiivisuus ei mahdollista
kausisuunnitelman mukaisten asioiden opettamista tarvittavissa tasoryhmissä.

Perusperiaatteita pysyvistä YJ-joukkueista:
-

Käytetään hallinnoivan seuran peliasua, jossa on hallinnoivan seuran logo.
YJ joukkueen nimenä käytetään hallinnoivan seuran nimeä + YJ (muistuttamassa yhteistyöstä).
Esim Tervarit YJ.
Maksut suoritetaan YJ-joukkuetta hallinnoivaan seuraan ko seuran käytäntöjen mukaisesti.
Maksuihin sisältyy YJ-joukkuetta hallinnoivan seuran jäsenyys ja lisäksi oman viimeisimmän
seuran jäsenyys.
Tilapäiset YJ-joukkueet:

-

-

Tilapäisiä YJ-joukkueita voidaan perustaa esim turnauksiin tai sarjoihin (PSL) liittyen.
Tilapäisten YJ-joukkueiden hallinnasta seurat sopivat erikseen. Sopimisessa huomioidaan
lähtökohtainen ratkaisu U13-U14 ja U15- ja sitä vanhemmat osalta.
Tilapäisten YJ-joukkueiden maksuasioista ja muista käytänteistä (esim turnaus) sovitaan
toiminnanjohtajien/puheenjohtajien ohjeiden mukaisesti YJ-joukkueessa olevien seurojen
joukkueiden toimihenkilöiden kesken ja päätöksestä tiedotetaan vanhempia ja pelaajia, joko
vanhempainillassa (yhteisessä) tai kirjallisella tiedotteella. Lähtökohtana tilapäisissä YJjoukkueissa on maksujen osalta se, että ne kerätään kyseiseen YJ-toimintaan osallistuvilta.
Tilapäisten YJ-joukkueiden perustamisen aloitteet käsitellään seurojen
valmennuspäälliköiden/valmennusvastaavien kesken.

4.8 Toimenpiteet B-juniorivaiheessa ja sen jälkeen ja niihin liittyvät yhteistoimet

-

B-juniorivaiheen jälkeinen aika on pelaajapolun osalta toistaiseksi vasta rakentumassa koko
Oulun alueella. Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevat seurat tekevät kuitenkin joka
tapauksessa yhteistyössä seuraavat toimenpiteet pelaajien hyväksi:
Tarvittaessa uuden seuran etsiminen pelaajalle
Tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan U20 joukkueen perustaminen
Tarvittaessa kv-kentille auttaminen
Yhteistyön syventäminen alueella toimiviin veikkausliiga-, naisten liiga-, miesten ykkönen-,
naisten ykkönen- ja miesten kakkonen- seuroihin.
Yhteistyön rakentaminen B-tyttöjen ja naisten joukkueiden osalta siten, että taataan yhdessä
seurayhteistyösopimusseurojen ja mahdollisesti muiden tyttö- ja naisjalkapalloiluseurojen
kesken sopivat sarjatasot pelaajille. Esimerkiksi tulevaisuudessa naisissa ONS (Liiga), HauPa
(Ykkönen), Ajax (Kakkonen), Pallokarhut (Kolmonen). Näiden joukkueiden pelaajaliikenne ja
yhteistyö tarkastellaan ja sovitaan tarkemmin olemassa olevien joukkueiden ja sarjatasojen
osalta ensimmäisessä vuosikellon mukaisessa seurayhteistyökokouksessa.

4.9 Tyttöpelaajien harjoittelu poikajoukkueiden mukana
-

-

Tyttöpelaajien harjoittelu poikajoukkueiden mukana tarkastellaan
seurayhteistyösopimusseurojen osalta valmennuspäällikköjen/ valmennusvastaavien kesken.
Esitykset tästä tekevät joukkueiden vastuuvalmentajat tai suoraan
valmennuspäälliköt/valmennusvastaavat.
Kyseistä harjoittelua voidaan toteuttaa yhteisissä leirityksissä sekä muissa yhteisissä harjoitus ja
pelitapahtumissa. Lisäksi säännöllisempää harjoittelua voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa
Ajaxissa ja Pallokarhuissa seuran sisäisin toimenpitein. ONS:n osalta tätä harjoittelua on
mahdollisuus tehdä Tervareiden joukkueissa.

5. SEURAYHTEISTYÖLLÄ TOTEUTETTAVAT KOULUTUKSET
5.1 Valmentajakoulutukset
-

Futisvalmentajan starttikurssi + ikävaihekoulutukset
Mahdolliset ”yleishyödylliset” teemakoulutukset
SHA ja alueelliseen valmennuskeskustoimintaan liittyvät koulutukset (mahdollistaminen)

5.2 Huoltajakoulutukset
-

Huoltajakoulutus 1-2 kertaa vuodessa (peruskurssi, jatkokurssi ja hätä-ea)
5.3 Pelinohjaajakoulutukset

-

Pelinohjaajakurssi 1-2 kertaa vuodessa.
5.4 Muut koulutukset

-

Ravintoinfo, varusteinfo, vammojen ennaltaehkäisyinfo kerran vuodessa
Koulutus vanhemmille (vaihtuvat teemat) 1-2 kertaa vuodessa. Esimerkiksi vanhempien ja
valmentajan yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen liittyvät koulutukset.

6. SEURAYHTEISTYÖN VUOSIKELLO
-

Tammikuu: Indikaattoreiden tarkastus osa 1 (seurayhteistyökokous)
Helmikuu: Pre-tapahtuma/leiri/yhteisharkat
Maaliskuu: Huhtikuu: Tiedote yhteistoiminnasta
Toukokuu: Mini-ja junnuliigat alkavat (voi olla jo huhtikuun puolella)
Kesäkuu: Pre YJ-tapahtumat, leirit 8 vs 8, viikottaiset yhteistreenit (viimeinen vuosi ennen YJ)
Heinäkuu: Seurayhteistyösopimuksen päivitys
Elokuu: Indikaattoreiden tarkistus osa 2 ja päätökset tulevaa kautta koskien
(seurayhteistyökokous)

-

Syyskuu: Lokakuu: Talvisarjat alkavat, Pre-/YJ-toimijapäivät
Marraskuu: YJ joukkue alkaa
Joulukuu: Tiedote yhteistoiminnasta
Muuta huomioitavaa: Yhteiset loma-ajat

7. SEURAYHTEISTYÖN VASTUUT JA KOORDINOINTI
Seurayhteistyösopimuksen piirissä olevista seuroista valitaan isäntä-emäntä seura kaudeksi (esim
kausi 2019-2020) kerrallaan. Isäntä emäntä seuran Toiminnanjohtaja tai Puheenjohtaja tai heidän
nimeämänsä henkilö vastaa vuosikellon mukaisten kokousten järjestämisestä. Lisäksi vuorossa
oleva isäntä-emäntä seura vastaa yhteisleirityksistä, toki yhteistyössä muiden seurojen kanssa.
YJ- joukkueita hallinnoivat seurat nimeävät YJ-toiminnan esimiehen, joka vastaa YJ-joukkueiden
toiminnasta. Toiminnasta vastaaminen sisältää arvojen noudattamisen ohjeistuksen ja valvonnan,
harjoitusvuoroihin-, erikoisvalmennukseen- toimihenkilökoulutuksiin-, pelilupiin sekä
pelaajaliikenteeseen liittyvät asiat. YJ-toiminnan esimies on ensisijainen yhteyshenkilö joukkueen
valmentajille ja muille toimihenkilöille.
Muut vastuut ja koordinointiin liittyvät asiat ovat seurojen valmennuspäällikköjen/
valmennusvastaavien vastuulla.

8. SEURAYHTEISTYÖSTÄ VIESTIMINEN
Vanhempainillat:
- Jokaisen sopimuksen piirissä olevan seuran, jokaisessa joukkueessa on esiteltävä näyttöesitys
seurayhteistyöstä vanhempainiltoihin (LIITE 1). Esittely tehdään ainakin kauden
avausvanhempainillassa, seuraan tuleville uusille pelaajille/vanhemmille. Tarvittaessa esittelyn
voi tehdä useamminkin seuran omien kokemiensa tarpeiden mukaisesti.
Nettisivut:
-

Kyseistä kautta varten päivitetty näyttöesitys seurayhteistyöstä vanhempainiltoihin (LIITE 1)
tulee olla selkeästi löydettävissä ja tutustuttavissa jokaisen sopimuksen piirissä olevan seuran
nettisivuilla.

Uutisointi:
-

Seurayhteistyössä toteutetuista tapahtumista julkaistavat uutiset, julkaistaan kaikkien niiden
seurojen nettisivuilla, jotka sopimuksen piirissä olevista seuroista ovat olleet siihen osallisia.
Uutisen teosta ja jakamisesta vastaa ensisijaisesti tapahtuman järjestelyvastuussa ollut seura.

9. KASVATTAJARAHOJEN JAKAMINEN
-

Kasvattajarahojen jakaminen on esitelty liitteessä (LIITE 2)

10. UUSIEN SEUROJEN MUKAAN OTTAMINEN
Sopimuksen piiriin voidaan ottaa mukaan uusia seuroja kesken sopimuskauden mikäli:
- Kaikki sopimuksen piirissä valmiiksi olevat seurat tämän hyväksyvät
- Uusi seura sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen sisältöä kokonaisuudessaan

11. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika

_______________________

_______________________

Ajax-Sarkkiranta ry _______________________

_______________________

Oulu Nice Soccer ry _______________________

_______________________

Limingan Kiekko ry _______________________
(Pallokarhut)

_______________________

Tervarit-Juniorit ry

_______________________

_______________________

