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JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT     

 

YLEISTÄ JOUKKUEEN ORGANISAATIOSTA 

Joukkueen ympärille on koottu organisaatio = joukkueen johtoryhmä, johon kuuluvat päävalmentaja, 

apuvalmentaja, joukkueenjohtaja ja huoltaja. Johtoryhmä toimii yhdessä joukkueen tukena ja apuna 

edustaen Salon Viestiä. Sen toiminta perustuu Salon Viestin valmennuksen linjaukseen sekä 

kasvatuksellisiin arvoihin. 

 

YLEISTÄ JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVISTÄ 

Joukkueenjohtajalla on keskeinen tehtävä joukkueen toiminnan koordinaattorina ja hänen tulee olla selvillä 

joukkuetta koskevista asioista, jotta hän pystyy auttamaan joukkuetta toimintaedellytysten ja olosuhteiden 

järjestelyissä. 

Joukkueenjohtaja toimii joukkueen linkkinä seuran ja joukkueen välillä hallinnollisten ja taloudellisten 

asioiden hoidossa. Hänen tehtävänään on myös tehdä kiinteää yhteistyötä joukkueen muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Joukkueenjohtajan onkin oltava jämäkkä ja taattava valmentajille työrauha keskittyä olennaiseen. 

 

 

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT KAUDEN ALUSSA 
 

 Järjestä vanhempainpalaveri, jossa käydään läpi mm. seuraavat asiat 

o Joukkueen kokoonpano 

o Joukkueen toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtaja, huoltaja sekä tarpeen mukaan esim. 

turnausvastaava, buffetvastaava, tiedotusvastaava jne.) 

o Valmentajien puheenvuorot 

o Harjoitusajat ja -paikat 

o Pelisäännöt tai sovitaan aika pelisääntökeskustelulle 

o Joukkueen kauden budjetin suunnittelu 

o Joukkueen kausimaksun suuruus 

o Osallistuminen mahdollisiin talkoisiin tai sovitaan muista varainhankitatavoista 

o Sponsoreiden hankinta ja esim. mainostilan myynti peliasuihin 

o Sovi pelaajalisenssien ostosta eli kuka hoitaa verkko-oston, vanhemmat itse vai 

joukkueenjohtaja? Mikäli joukkueenjohtaja hoitaa pelaajalisenssien oston, toimittaa hän laskut 

vanhemmille joko paperiversioina tai sähköpostitse 

o Lisenssien verkko-ostopalvelu https://sporttilisenssi.slu.fi/?lid=2968 

  

 Tarkista, että lisenssimaksut on maksettu määräaikaan mennessä, jotta jokainen peluri on 

pelioikeudellinen ja vakuutettu  

o  Tulosta lisenssiluettelot ja toimita ne valmentajille 

o  http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit/seurakohtaiset_lisenssilistat/ 

https://sporttilisenssi.slu.fi/?lid=2968
http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit/seurakohtaiset_lisenssilistat/


 Laadi pelaajaluettelo  

o Pohja löytyy materiaalisalkusta 

http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/ 

o Toimita luettelo  

o Valmentajille ja huoltajalle, muista kopio myös itselle 

o Tilitoimisto Numeromegaan, osoite Helenankatu 17, 24240 Salo tai sähköpostitse 

pirjo.silenius@numeromega.fi 

o Lentopallojaostolle 

 

 Laadi sähköpostijakelulista pelaajista ja joukkueen johtoryhmästä (valmentajat, huoltaja ja 

joukkueenjohtaja) 

o Toimita lista 

o Valmentajille ja huoltajalle 

o Numeromegaan 

 

 Laadi luettelo vanhempien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedoista  

o Toimita luettelo 

o Valmentajille ja huoltajalle 

o Numeromegaan 

- Pyydä kuitenkin vanhemmilta ensin lupa tietojen/luettelon toimittamiseen   

- Luetteloa käytetään esim. kausimaksulaskujen lähettämiseen 

 

 Ilmoita joukkue sarjoihin  

o Aluesarjoihin http://www.lounalentis.fi/ 

o SM-sarjaan, esim. A-tytöt www.lentopalloliitto 

o Tiedot ilmoittautumisesta Numeromegaan, jotta sarjamaksu maksetaan eräpäivään mennessä 

 

 Pyydä Numeromegaa laskuttamaan vanhemmilta joukkueen oma kausimaksu 

o Laskutetaan yleensä samassa laskussa lentopallojaoston jäsen- ja toimintamaksujen kanssa 

o Ilmoita Numeromegaan, haluatko laskut toimitettavaksi suoraan vanhemmille vai haluatko itse 

jakaa laskut vanhemmille 

 

 Huolehdi, että joukkueelle tilataan tarvittavat peliasut ym. 

o Aikatauluta esim. peliasujen sovitukset ja toimita valmiit, painetut peliasut joukkueelle 

 

 Palauta pelisääntökeskustelut sähköisesti Nuori Suomi ry:lle 

o http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/viewpage.action?pageId=720971  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/
mailto:pirjo.silenius@numeromega.fi
http://www.lounalentis.fi/
http://www.lentopalloliitto.fi/
http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/viewpage.action?pageId=720971


JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT KAUDEN AIKANA 
 

 Huolehdi joukkueen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta sekä valmentajille, pelureille, seuralle että 

vanhemmille ja muille yhteistyökumppaneille 

o Järjestä tarvittaessa vanhempainpalavereja sekä toimita niistä laaditut pöytäkirjat vanhemmille 

o Osallistu seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä valmentaja – ja joukkueenjohtajapalavereihin ja 

välitä niistä saatu tieto joukkueelle 

o Ilmoita talkoiden ajankohdista ym. 

o Pidä yhteyttä joukkueen sidosryhmiin – toisiin joukkueisiin, sponsoreihin, tilitoimistoon, 

tavarantoimittajiin, tiedotusvälineisiin, kuntaan, lentopalloliittoon, tuomareihin jne.  

 

 Järjestä pelimatkat 

o Välitä turnauskutsut ja otteluohjelmat joukkueelle 

o Sovi kuljetuksista 

o Varaa majoitus 

o Varaa ruokailut – huomioi erityisruokavaliot 

o Ilmoita lähtöajat ja –paikat 

o Varaa tasaraha matkatasausmaksuihin (anna raha valmentajille, ellet mukana pelimatkalla) 

 

 Hoida/delegoi kotiturnausten järjestäminen 

o Salivaraus, tuomarit, toimitsijat, tiedottamiset vierasjoukkueelle, buffetjärjestelyt ym. 

o Sovi vanhempien roolit turnauksissa - Yleinen periaate on, että poissaoleva henkilö järjestää 

itselleen sijaisen ja ilmoittaa muutoksesta sitten joukkueenjohtajalle/turnausvastaavalle 

o Turnausjärjestelyjen ohjeita/muistilistoja löytyy alla olevista linkeistä 

o http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/  

o http://junnulentis.fi/ 

o http://www.jojot.fi/  

 

 Huolehdi joukkueen rahavaroista 

o Toimita maksettavat laskut Numeromegaan 

o Ilmoita saapuvista tuloista Numeromegaan 

o Tarkista kirjanpidon tositteiden oikeellisuus ja vastaa siitä, että kirjanpitomateriaali on 

toimitettu ajallaan Numeromegaan  

o Tarkista Numeromegasta kuukausittain lähetettävän joukkueen tiliotteen oikeellisuus ja pyydä 

mahdollisten virheiden korjaus  

o Kutsu vanhemmat palaveriin päättämään toimenpiteistä, mikäli rahavarat eivät riitä joukkueen 

toimintaan 

 

 Hoida mahdolliset seurojen väliset pelaajasiirtopaperit kuntoon  

 

 Perehdytä uuden pelaajan vanhemmat joukkueen ja seuran toimintaperiaatteisiin ja tutustuta heidät 

muihin joukkueen vanhempiin ja johtoryhmään 

 

 Hoida/delegoi joukkueen virkistystoiminnan järjestelyt, esim. pikkujoulut  

http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/
http://junnulentis.fi/
http://www.jojot.fi/


Lisää ohjeita ja tietoa joukkueenjohtajan tehtäviin liittyen löytyy seuraavista linkeistä: 

 

Joukkueenjohtajan opas:  

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/joukkueenjohtaja/ 

 

Joukkueenjohtajan ABC 

http://www.jojot.fi/  

 

Suomen lentopalloliitto: 

http://www.lentopalloliitto.fi/ 

 

Lounais-Suomen Lentopallojaosto 

http://www.lounalentis.fi/  

 

Junnulentis / Nuorten sarjat 

http://junnulentis.fi/ 
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