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Käsitteitä
• Joukkueen johtoryhmä = seuran vahvistamat
joukkueen toimihenkilöt
• Joukkueen tukiryhmä = joukkueen pelaajien
vanhemmat ja muut tukijat
• Varainkäyttösuunnitelma = joukkueen budjetti
• Varainkäyttöraportti = joukkueen tilinpäätös
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Jalkapalloperhe
- seurat
- piirit
- Suomen
Palloliitto
- UEFA
- FIFA
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Seura
•

Seura on yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys jonka tehtävä
määräytyy seuran säännöissä.

•

Seura toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti jäsenilleen, jotka
käyttävät ylintä päätösvaltaansa seuran kokouksissa,
valtuuttaen hallituksen toteuttamaan tahtoaan, vuosikokouksissa
hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa.

•

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura ja se on yhteys piiriin ja
liittoon.

•

Joukkue ei ole juridinen yksikkö, ainoastaan osa seuraa.

18.11.2011
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Piirit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Helsingin piiri
Itä-Suomen piiri
Kaakkois-Suomen piiri
Keski-Pohjanmaan piiri
Keski-Suomen piiri
Pohjois-Suomen piiri
Satakunnan piiri
Tampereen piiri
Turun piiri
Uudenmaan piiri
Vaasan piiri
Ålands Fotbollförbundet

JALKAPALLOA JOKAISELLE

5

Piiritoiminta
Helsingin piiri ry
Maistraatinkatu 5, 00240 Helsinki
(09) 229 2910
etunimi.sukunimi@palloliitto.fi
Piirijohtaja
Jäsenpalvelusihteeri
Kilpailupäällikkö
Kilpailusihteeri
Nuorisopäällikkö
Valmennuspäällikkö
Erotuomarit
18.11.2011

Jari Kurittu
Sanna Olin
Risto Rissanen
Sebastian Söderholm
Silja Saarinen
Mika Riutto
Ari Nyberg
JALKAPALLOA JOKAISELLE
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Piirin päätöksenteko
HJK-j
FC Kontu
PK-35
HPS
FC Viikingit
MPS
KäPa
PPJ
Valtti
Gnistan
FC POHU

pelaajia
1287
773
731
681
670
667
653
639
622
592
543

ääniä
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9

PuiU
461
LPS
376
SAPA
335
PPV
309
HIFK
275
HJK
268
Vesa
131
Ponnistus 127
SUMU
127
Atlantis FC 124
HDS
119
HEK
100

8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
3

Suomen Palloliitto
Perustettu 1907
Liittyi FIFA 1908 ja UEFA 1954
Puheenjohtaja Sauli Niinistö
Toimisto Sonera Stadion
Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
Piirit (12)
Seuroja noin 1 100
Rekisteröityjä pelaajia noin 116 000
Harrastajia noin 500 000
18.11.2011
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Seuratoiminta
- hyvä hallinto
Yhdistyslaki
Seuran säännöt
Seuran toiminnan tarkoitus
Arviointi ja kehitys
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SEURATOIMINTA
– hyvä hallinto
•

Organisaatio

•

Vastuut ja velvollisuudet

•

Henkilövalinnat

•

Taloudenhoito ja kirjanpito
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SEURATOIMINTA
– hyvä hallinto
Seuran tukitoiminnat
Seuran viestintä
Henkilöstöhallinto
Koulutus
Eettiset periaatteet
Palkitsemisjärjestelmä
Sopimukset

www.palloliitto.fi/hyvahallinto

Seuratoiminta
Nuorisotoimintalinja
Kaikki Pelaa –ohjelma
Pelaajan yksilöllinen kehittäminen
Taito-, Kykykoulut ja Akatemiatoiminta

Seuran valmennustoiminnan linja
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Joukkueenjohtajan rooli
ja asema
JOUKKUEENJOHTAJA ON HYVÄN
SEURATOIMINNAN AVAINHENKILÖ!

•
•
•
•

Seuran edustaja joukkueessa
Joukkueen johtoryhmän ”esimies”
Yhdyshenkilö seura <> joukkue <> vanhemmat
Johtaa joukkueen toimintaa seuran ohjeiden
mukaisesti
• Osallistuu aktiivisesti seuran toiminnan
kehittämiseen
18.11.2011
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Joukkueenjohtajan tehtävät
- seuran sisäiset
Toiminnan yleinen johtaminen
joukkueen kausittainen toiminnan suunnittelu
Johtoryhmän työ- ja tehtäväjako
Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
Toimintakalenteri
Johtoryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen
18.11.2011
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Joukkueenjohtajan tehtävät
- yleiset
Kilpailumääräykset
Edustusoikeus ja pelioikeus
Pelipassit
Ottelut ja turnaukset
Matkat ja leirit
Vakuutukset

18.11.2011
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Joukkueenjohtajan tehtävät
TALOUDENHOITO
• Joukkueenjohtajan vastuu
– Taloudenhoitaja
• Lait ja asetukset
• Seuran ohjeet ja säännöt
• Seuran tili / seuran avaama joukkuetili
18.11.2011
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Joukkueenjohtajan tehtävät
- seuran sisäiset
TOIMINTASUUNNITELMA
- Varainkäyttösuunnitelma
- Kulut / varainhankinta
- Maksut / pelaaja
Varainhankinta
Rahaliikenteen seuranta
Varusteet
Varainkäyttöraportti
Seuran tilinpäätös
18.11.2011
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Joukkueenjohtaja tiedon
välittäjänä
Onnistuneella tiedottamisella
ennaltaehkäistään monta ongelmaa
Tiedottamistavat
Tiedottamiskanavat
Seuran tiedotusohjeistus
18.11.2011
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Joukkueenjohtaja
ja tukiryhmä
TUKIRYHMÄ= JOUKKUEEN PELAAJIEN
VANHEMMAT JA MUUT TUKIJAT
TUKIRYHMÄN AKTIVOIMINEN
TUKIRYHMÄ JOUKKUEEN TUKENA JA ILMAPIIRI
PÄÄTÖKSENTEKO (KOKOUKSET)
18.11.2011
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Nuorisotoimintalinja
! on “punainen lanka” lasten ja
nuorten jalkapallossa
! apuväline seuroille
! rakentuu vanhalle pohjalle
sitoutuen uuteen visioon ja
yhteisiin arvoihin

Voi ostaa SLU:sta tai tulostaa Palloliiton
sivuilta
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Nuorisotoimintalinja
Jaoteltu lasten ja nuorten
kasvukehityksen mukaan:
•

Leikkimaailma (11-vuotiaat ja nuoremmat)

•

Kaverimaailma (12-15-vuotiaat)

•

Tulevaisuusmaailma (16-19-vuotiaat)

18.11.2011
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Operaatio Pelisäännöt
Vanhemmat ja joukkueenjohto sekä pelaajat ja
joukkueenjohto solmivat yhteiset pelisäännöt
toiminnalle
– Sovitaan yhteiset toimintatavat joihin kaikki
sitoutuvat
– Oltava seuran linjan mukaiset
– Edellytyksenä sarjoihin osallistumiselle
– Säännöt palautetaan netin kautta viim 31.3.
allekirjoitettu versio toimitettaan seuran vastaavalle
Lisätietoja: www.kaikkipelaa.fi sekä www.nuorisuomi.fi
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Ikäluokat 2012
Tulevaisuusmaailma
pojat A19
(1993-1994 synt.)
tytöt TB18
(1994-1995)
pojat B17
(1995 synt.)
molemmat B16 (1996 synt.)
Kaverimaailma
C15 (1997 synt.)
C14 (1997 synt.)
D13 (1999 synt.)
D12 (2000 synt.)

Leikkimaailma
E11 (2001 synt.)
E10 (2002 synt.)
F9 (2003 synt.)
Peli-illat:
F8 (2004 synt.)
F7 (2005 synt.)

Joukkueen tiedot
•

Pidäthän joukkuetietosi ajan tasalle. Jokaisella joukkueella on
oma avainkoodi. Mikäli hallinnoit useampaa
joukkuetta/ryhmää, niin täytä jokaisesta joukueesta oma.
Seura lisää uuden joukkueen lomakkeen kautta. Katso
http://helsinki.palloliitto.fi/seura/joukkuetietolomake/

•

Nämä tiedot tulevat Stadin Futis -kirjaan sekä
puhelinnumeroiden osalta nettiin. Stadin Futis- lähetetään
huhtikuussa jojoille ja valmentajille seurajohdon lisäksi.

•

Lomakkeessa kysytään tietoja piirisarjan otteluohjelmaa varten
(ajankohtainen keväällä). Voit käyttää samaa joukkueesi
avainkoodia tässä kohdin myöhemminkin, eli ei tarvitse tehdä
kaikkea kerralla. Voit neuvotella valmentajan kanssa toiveista ja
esteitä.
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Joukkueen nimi
Joukkueen nimi -kenttään tulee tarvittaessa
joukkueen lisänimi esim. valkoinen, jos
samassa ikäluokassa on useampi joukkue,
muussa tapauksessa kenttä jätetään tyhjäksi.
Älä käytä toisen seuran nimeä lisänimenä.
Nimessä on jo valmiiksi seuran lyhenne, älä
siis toista sitä! Nimeen ei laiteta
syntymävuotta, paitsi jos pelataan vuotta
vanhemmissa. Kenttään tulevaa nimeä
käytetään otteluohjelmassa.

Ottelupöytäkirjat
• Pelaajien lisääminen koskee kaikkia
• Pelaajat lisätään ”Joukkueen pelaajat”
kohdasta joukkueen omalla koodilla
http://splhelsinki.etapahtuma.fi
• molemmat joukkueet tulostavat, tuoreempi
allekirjoitetaan ja annetaan erotuomarille
• Peli-illoissa tulostetaan lista (tulosta tiedot)
kun pelaajat on valittu ohjelmalla
joukkueeseen
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Sarjailmoittautumiset
1. Ilmoita omalle seurallesi monellako
joukkueella osallistutte
2. Seura ilmoittaa joukkueet piirinsarjoihin
15.1. mennessä
3. Syksyksi voi ilmoittaa uusia joukkueita
juhannukseen saakka

Poikkeusluvat
-

-

Kaksoisedustus
Pelaaja voi pelata kahdessa eri joukkueessa samassa ikäluokassa
Peli-illoissa ei tarvitse erillistä lupaa, joka peli-iltaan voi tulla eri joukkueella
Hakeminen leikkimaailma: omalta seuralta
Hakeminen kaverimaailma: vapaamuotoinen sähköposti kilpailupäällikölle
nimettynä seura, joukkue, sarjataso, pelaaja(t) joita anomus koskee
- perusteet luvalle, miten lupa ennen kaikkea palvelee pelaajaa
- ei haeta kilpailullista tavoitetta ( alemmalla sarjatasolla oleva joukkue ei voi
pelata mitaleista/ noususta)
- seuran puolto
Kilpailuvaliokunta käsittelee anomukset

-

Yli-ikäisyyslupa
Vapaamuotoinen hakemus jossa tulee olla oman seuran puolto. Lähetetään
piirin kilpailupäällikölle.
Kilpailuvaliokunta käsittelee anomukset

•

Lisätietoja: kilpailutoiminta -> piirisarjat -> poikkeusluvat

-
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Pelipassit
-

Pelipassi (+ vakuutus)
Junioreilla oltava vakuutus mikä kattaa kilpailutoiminnan jalkapallossa,
ei välttämättä Palloliiton tarjoama AON
Pelipassikausi 1.1.-31.12.
Pelipassi aina iän mukaan
Seurasta tunnukset Palloverkkoon, jossa voi tehdä nippupassin.
Jokainen pelaaja voi myös itse tehdä pelipassin Palloverkossa
Maksa aina oikea summa oikealla viitteellä.
Uudet Pelipassit myyntiin pari viikkoa ennen uuden kauden alkua
Puolivuotispassit myynnissä 1.10. alkaen voimassa 1.10.-30.4.
Harrastepassi 20v ja vanhemmat, niille jotka eivät pelaa liiton tai
piirinsarjoissa. Erityisryhmien kansallinen toiminta
piirin sivut: seura -> pelipassi
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Vakuutus
•

Junioripelaajalla oltava kilpaurheilun kattava vakuutus

•

Jos joukkue tai seura ostaa keskitetysti pelipassit joukkueelle ja
joku pelaajista tai pelaajan vanhemmista ilmoittaa pelaajalla
olevan oma kattava vakuutus, suosittelemme, että seura pyytää
tästä kirjallisen todistuksen (mallipohja piirin sivuilla) pelaajan tai
pelaajan vanhemman allekirjoituksella ennen pelipassien ostoa
(nippupassi). Tällä menettelyllä seura voi varmistaa selustansa
mahdollisissa vahinko-/riitatapauksissa

Lisätietoja: http://helsinki.palloliitto.fi/seura/vakuutus/

PELAAJASIIRTO
•
•
•

Siirrot tehdään Palloverkon kautta
Pelaaja kirjautuu omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla Palloverkkoon
Pelaaja menee omalle sivustolleen ja aloittaa pelaajasiirron, josta
pyyntö sitten menee siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on
PalloVerkossa pelaajan nykyisellä seuralla.

•

Kun vanha seura saa pyynnön, täyttää se oman osuutensa ja tämän
jälkeen esim. hyväksytyissä siirroissa ilmoitus tulee uuden seuran
tehtäviin ja tästä menee myös sähköpostiin ilmoitus, että vanha seura
on siirron hyväksynyt.
Uusi seura täyttää vastaavasti omat tiedot ja valitsee siirron tyypin sekä
laittaa oikean siirtosumman. Summa tulee olla ensimmäisellä kerralla
oikea tai siirto hylätään ja uuden seuran tulee hyväksyä siirto uudelleen
ja maksaa puuttuva summa uudella laskulla. Huom! Vanhalla laskulla ei
saa maksaa!
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