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1 JOHDANTO 

Juniorijoukkueiden ohjekirja on luotu yhdenmukaistamaan sekä selkeyttämään 
junioritoiminnan periaatteita sekä toimintamalleja. Ohjekirjanen määrittelee 
pääpiirteet ja raamit junioritoiminnan toteuttamiselle. 

Viestin junioritoiminnassa noudatetaan yhdistyslakia. Sen ohella juniorijaosto 
määrittelee toimintamalleja, joita joukkueessa noudatetaan mahdollisuuksien 
mukaisesti, resurssit huomioiden. 

Toimintatapoja ja -malleja kehitetään vuosittain, kehitystyöhön rohkaistaan kaikkia 
toimijoita ja vanhempia, pyytämällä heiltä kehitysideoita jaoston toimintamalleihin. 

2 SEURAMME ARVOT JA KASVATUKSELLISET PERIAATTEET 
 
 2.1 Urheilullisuus ja liikunnallisuus 

 
 Seuran toiminta perustuu kaikkien nähtävillä oleviin Valmennuksen linjauksiin, ja 
 sen lisäksi tuemme kaikkia liikunnalliseen elämäntapaan. 

 

 2.2 Kasvatuksellisuus 

 Osallistumme kasvatustyöhön tukemalla lapsia ja nuoria henkisesti ja fyysisesti 
 tasapainoisiksi, yhteistyökykyisiksi ja suvaitsevaisiksi persooniksi.  Huomioimme 
 hyvät käytöstavat kaikkialla missä liikumme (mm. pukukoppien siisteys, 
 kielenkäyttö, vastustajan arvostaminen) 
 
 2.3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
 Kannustamme terveisiin elämäntapoihin (ravinto, lepo, puhtaus, päihteettömyys). 
 
 2.4 Tasavertaisuus 
  
 Osallistumme syrjäytymisen ehkäisyyn toimimalla luotettavina kanssakulkijoina 
 lapsille ja nuorille.  
 
 2.5 Yhteisöllisyys / yksilöllisyys 
 
 Sitoutamme lapset, nuoret ja aikuiset yhdessä tehtyihin pelisääntöihin.  Tuemme, 
 sekä kannustamme kotiväkeä tukemaan jokaisen yksilöllistä etenemistä Urheilijan 
 polulla.  
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3 LENTOPALLOJAOSTO 

 Lentopallojaoston tavoitteena on antaa kaikille lajista kiinnostuneille mahdollisuus 
 tutustua lentopalloon ja kehittyä siinä omien kykyjensä mukaan, sekä lisäksi antaa 
 mukava ja iloinen kaveriporukka, jossa voi tuntea hyvää yhteishenkeä. 
 Jaostoon kuuluvat jäsenet ovat eri – ikäisten junioreiden vanhempia. Jaostossa 
 toimii puheenjohtaja ja sihteeri sekä muut jäsenet erilaisilla vastuu alueilla esim. 
 projektivastaava, sinettivastaava, varustevastaava ja harjoituspaikoista vastaava. 
 Jaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ennen kauden alkua yleensä elokuun 
 alussa tehdään koko seuraavan kauden toimintasuunnitelma. 
 Jaosto vastaa koko tyttöjunioreiden lentopallotoiminnasta. 
 
 Tässä muutamia esimerkkejä jaoston tehtävistä: 
 

 – kehittää seuran toimintaa ajan tarpeet ja haasteet huomioiden  
 – vastaa siitä, että joka joukkueelle löytyy sopivat harjoituspaikat – ja ajat 
 – laatii budjetin ja toimintasuunnitelman 
 – hoitavat varustesopimukset ja varustetilaukset 
 – vastaa Nuori Suomi sinettitoiminnasta 
 – huolehtii seuran tiedottamisesta 

 – kerää junioreille sponsorisopimuksia 
 – on yhteydessä Lounaisen alueen aluejaostoon 
 – toimii yhteistyössä seuran johtokunnan kanssa 
 – hoitavat seurasiirrot ennen kauden alkua 
 – päättää kausimaksuista ja jaostomaksuista 
 – hakee ja jakaa kohdeavustukset 
 – järjestää toimihenkilöille koulutuksia 
 – vastaa pallo- ja luuttutyttötoiminnasta ja hoitaa pelaajakortit junioreille ja 
 toimihenkilöille 
 – järjestää kauden päätöstilaisuuden ja palkitsemiset 
 – hoitaa Power Cupiin ilmoittautumiset  
 
 Jaosto on avoinna seuratoiminnasta kiinnostuneille lentopallon ystäville. 

 

4 URHEILUN PELISÄÄNNÖT 

 Pohjana pelisääntökeskusteluille ovat Nuori Suomen mukaiset pelisäännöt, jotka 
laaditaan niin pelaajien kuin vanhempienkin kanssa. Urheilun Pelisääntöjen 
tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista 
ja käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista harjoitteluryhmää keskustelemaan ja 
sopimaan yhdessä kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, 
kilpailemisesta ja muista toimintatavoista. 
Juniorijoukkueet F- B ikäisissä kaikki joukkueet tekevät pelisäännöt, ja palauttavat 
ne lentopalloliiton nettisivuille ennen pelikauden alettua. A – ikäisissä riittää, kun 
pelisäännöt tehdään joukkueelle, ja kirjataan ne ylös itselle. 
Pelisääntöihin kirjataan kaikki joukkueen tärkeimmät sopimukset: esim. 
käyttäytyminen, peluuttaminen, osallistuminen ja velvollisuudet niin pelaajien, 
vanhempien kuin valmentajienkin. 
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 Pelisääntöjä laadittaessa muistetaan ottaa huomioon myös seuramme 
 kasvatukselliset periaatteet sekä arvomme (ne löytyvät tästä toimintamallista). 
 Pelisäännöt eivät voi olla seuramme sääntöjen vastaisia. 
 Pelisääntöjen laatimiseen yhteyteen voi keksiä joukkueelle jotain yhteistä kivaa 
 tekemistä. Seurassamme ovat esimerkiksi äidit tehneet vanhempien pelisäännöt 
 askartelu/talkoo illoissa. 
 Muistettakoon, että ristiriitatilanteissa pelisäännöt ovat ratkaisevassa asemassa. 
 Muista siis sopia joukkueessa myös mitä tapahtuu, jos sääntöjä ei noudateta. Jos 
 joukkueen sisäinen ristiriita ei selviä joukkueen omia pelisääntöjä 
 tutkimalla/noudattamalla, ongelmatapaukset ohjataan käsiteltäväksi jaostolle. 
  Näin teet pelisäännöt omassa ryhmässä / joukkueessa (ohje Nuori Suomi sivuilta) 
 

 1 Tilaa Pelisääntömateriaalia (laskutamme vain postikulut) 

- jokaiselle lapselle oma Pelisääntötaulu 

– 7-12-vuotiaiden lasten vanhemmille "Innosta urheilemaan!" -vihko 

 2 Tilaa sähköinen ennakkokysely lasten vanhemmille 

– lähetä saamasi kyselylinkki sähköpostilla 2-3 viikkoa ennen joukkueen/ ryhmän 
aikuisten pelisääntökeskustelua. Kyselyn tulokset voit lukea helposti sinulle 
lähetetystä linkistä. 

 3 Sopikaa lasten kanssa ryhmän/ joukkueen pelisäännöt 

– jokainen lapsi kirjaa ne omaan Pelisääntötauluunsa. 

 4 Käykää Pelisääntökeskustelu vanhempien kanssa 

– katsokaa keskustelun aluksi "Huippuaikuisen valmennusvideo" (5'20") 

– lisäksi käytössä on  "Huutaja"-video, joka kertoo miten kannustan lastani (1 min) 

 5 Kirjatkaa sopimanne Pelisäännöt 

- Pelisääntöjen palautuslomakkeelle 

 6 Muistakaa sopia myös 

– miten toimitaan, jos Pelisääntöjä ei noudateta 

– milloin seuraavan kerran käydään Pelisääntökeskustelu 

 
 
 
 

 
 

https://sporttikauppa-com.directo.fi/kauppapaikat/nuori_suomi/pelisaantomateriaali/
http://www.nuorisuomi.fi/ennakkokysely-vanhemmille
http://www.youtube.com/watch?v=mRRqGjFg5sA&feature=share&list=UUtEZLK-wvfiC50Q75U1Jakw
http://youtu.be/PDWyjyBDZgc
http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/viewpage.action?pageId=720971
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5 JUNIORIJOUKKUEEN JOHTORYHMÄ JA VASTUUT 

Toimintakauden alussa juniorijoukkueelle muodostetaan johtoryhmä, joka koostuu 
valmentajasta/valmentajista, joukkueenjohtajasta ja huoltajasta. Suositeltavaa olisi, 
että joukkueen tehtäviä jaettaisiin tasapuolisesti myös pelaajien vanhemmille. 
(kioskivastaava, kuljetusvastaava…) 

Joukkueenjohtaja ja valmentaja laativat yhteistyössä joukkueen talousarvion, 
toimintasuunnitelman sekä linjaavat alustavia asioita pelisääntökeskusteluihin. 
Joukkueenjohto on velvollinen järjestämään vanhempainpalaverit. 

Johtoryhmän vastuulla on luoda joukkueelle hyvät toiminnalliset olosuhteet sekä 
laatia laadukkaat harjoitusohjelmat. Näitä toteutetaan joukkueenjohtajan, 
valmentajien sekä toimivan vanhempainverkoston toimesta.  

Päävastuu joukkueen tehtävistä on aina joukkueenjohtajalla, pelaajien vanhemmat 
toimivat joukkueenjohtajan tukena. Valmentajalla on valmennusvastuu. 

Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelmaan on kuvattu joukkueen toiminta pelikauden aikana, 
kuten tapahtumat, turnaukset, otteluohjelmat, varainhankintasuunnitelmat jne. 
Myös harjoituksellinen sisältö ja painopisteet voidaan kuvata suunnitelmaan. 
Toimintasuunnitelma ja joukkueen talousarvion tulee vastata toisiaan. 
 

 Talousarvio 
 

Joukkueet vastaavat omasta joukkuekohtaisesta talousarviostaan (xls- pohja jaettu) 
mikä laaditaan joukkuejohdon toimesta. Talousarviossa tulee huomioida turnaukset, 
lisenssi- ja vakuutusmaksut, matkakulut, varustehankinnat, harjoituskulut ym. 
toimintaan liittyvät kulut.  
 
Talousarviosta tulee käydä myös ilmi, miten joukkue rahoittaa toimintansa kulut.  
Tyypillisiä tuottoja ovat: kausimaksut, kioskituotot, talkootyöt, sponsori-tuotot 
ym. joukkueen toimintaa tukevat varainhankinnat. 
 
Talousarviota ei voida laatia tappiolliseksi, joukkueen tulee toimia kauden aikana 
talousarvion mukaisesti, mikäli kaikki suunnitellut tuotot eivät toteudu, niin 
vastaavasti menopuolelta on ”toimintaa” karsittava. Joukkueen tili on oltava 
”plussalla” kauden loputtua. Ylijäämä siirtyy joukkueen seuraavalle kaudelle.   
 
Joukkueenjohto vastaa joukkueen toiminnasta ja siitä, että talous on kunnossa. 
Talousarviosta tulee keskustella myös pelaajien vanhempien kanssa kauden 
alussa. 
 

 
 
 
 



 

   

Salon Viesti / Lentopallo / Juniorijaosto   13.4.2013    
Juniorijoukkueiden toimintamallit    
 

 

6 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT  
 
 6.1 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.  
   
 6.2 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.  
 
 6.3 Joukkueenjohtajan tehtävät kauden alussa  
 
 Järjestä vanhempainpalaveri, jossa käydään läpi mm. seuraavat asiat  
 
 – Joukkueen kokoonpano  

 – Joukkueen toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtaja, huoltaja sekä tarpeen 
 mukaan esim. turnausvastaava, buffetvastaava, tiedotusvastaava jne.)  

 – Valmentajien puheenvuorot  

 – Harjoitusajat ja -paikat  

 – Pelisäännöt tai sovitaan aika pelisääntökeskustelulle  

 – Joukkueen kauden budjetin suunnittelu  

 – Joukkueen kausimaksun suuruus  

 – Osallistuminen mahdollisiin talkoisiin tai sovitaan muista varainhankitatavoista  

 – Sponsoreiden hankinta ja esim. mainostilan myynti peliasuihin  

 – 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  
 – Lisenssien verkko-ostopalvelu https:sporttilisenssi.slu.fi/?lid=2968  
 
 Tarkista, että lisenssimaksut on maksettu määräaikaan mennessä, jotta  jokainen 
 peluri on pelioikeudellinen ja vakuutettu  
 
 – Tulosta lisenssiluettelot ja toimita ne valmentajille  

  
 http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit/seurakohtaiset_lisenssili
 stat/  

http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit/seurakohtaiset_lisenssili
http://www.lentopalloliitto.fi/kilpailu/lisenssit/pelaajalisenssit/seurakohtaiset_lisenssili
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 Laadi pelaajaluettelo  
 
 Pohja löytyy materiaalisalkusta 
 http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/  
 
 Toimita luettelo  
 – Valmentajille ja huoltajalle, muista kopio myös itselle  

 – Tilitoimisto Numeromegaan, osoite Helenankatu 17, 24240 Salo tai sähköpostitse 
 pirjo.silenius@numeromega.fi  

 – Lentopallojaostolle  
 
 Laadi sähköpostijakelulista pelaajista ja joukkueen johtoryhmästä 
 (valmentajat, huoltaja ja joukkueenjohtaja)  
 
 Toimita lista  
 – Valmentajille ja huoltajalle  

 – Numeromegaan  
 
 Laadi luettelo vanhempien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedoista  
 
 Toimita luettelo  
 – Valmentajille ja huoltajalle  

 – Numeromegaan  
 – Pyydä kuitenkin vanhemmilta ensin lupa tietojen/luettelon toimittamiseen  

 – Luetteloa käytetään esim. kausimaksulaskujen lähettämiseen  
 
 Ilmoita joukkue sarjoihin  
 
 – Aluesarjoihin http://www.lounalentis.fi/  

 – SM-sarjaan, esim. A-tytöt www.lentopalloliitto  
 – Tiedot ilmoittautumisesta Numeromegaan, jotta sarjamaksu maksetaan 
 eräpäivään mennessä  
  
 Kausimaksu 
 
 Pyydä Numeromegaa laskuttamaan vanhemmilta joukkueen oma kausimaksu  
 
 – Laskutetaan yleensä samassa laskussa lentopallojaoston jäsen- ja 
 toimintamaksujen kanssa  

 – Ilmoita Numeromegaan, haluatko laskut toimitettavaksi suoraan vanhemmille vai 
 haluatko itse jakaa laskut vanhemmille  
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 Peliasut 
 
 Huolehdi, että joukkueelle tilataan tarvittavat peliasut ym.  
 – Aikatauluta esim. peliasujen sovitukset ja toimita valmiit, painetut peliasut 
 joukkueelle  
  
 Pelisääntökeskustelut 
 
 Palauta pelisääntökeskustelut sähköisesti Nuori Suomi ry:lle  
 - http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/viewpage.action?pageId=720971  
 
 6.4 Joukkueenjohtajan tehtävät kauden aikana  
 
 Huolehdi joukkueen toimintaan liittyvästä tiedottamisesta sekä valmentajille, 
 pelureille, seuralle että vanhemmille ja muille yhteistyökumppaneille  
 
 – Järjestä tarvittaessa vanhempainpalavereja sekä toimita niistä laaditut pöytäkirjat 
 vanhemmille  

 – Osallistu seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä valmentaja – ja 
 joukkueenjohtajapalavereihin ja välitä niistä saatu tieto joukkueelle  

 – Ilmoita talkoiden ajankohdista ym.  

 – Pidä yhteyttä joukkueen sidosryhmiin – toisiin joukkueisiin, sponsoreihin, 
 tilitoimistoon, tavarantoimittajiin, tiedotusvälineisiin, kuntaan, lentopalloliittoon, 
 tuomareihin jne.  
 
 Järjestä pelimatkat  
 
 – Välitä turnauskutsut ja otteluohjelmat joukkueelle  

 – Sovi kuljetuksista  

 – Varaa majoitus  

 – Varaa ruokailut – huomioi erityisruokavaliot  

 – Ilmoita lähtöajat ja – paikat  

 – Varaa tasaraha matkatasausmaksuihin (anna raha valmentajille, ellet mukana 
 pelimatkalla)  
 
 Hoida/delegoi kotiturnausten järjestäminen  
 
 – Salivaraus, tuomarit, toimitsijat, tiedottamiset vierasjoukkueelle, buffetjärjestelyt 
 ym.  

 – Sovi vanhempien roolit turnauksissa - Yleinen periaate on, että poissaoleva 
 henkilö järjestää itselleen sijaisen ja ilmoittaa muutoksesta sitten 
 joukkueenjohtajalle/turnausvastaavalle  

 – Turnausjärjestelyjen ohjeita/muistilistoja löytyy alla olevista linkeistä  
 – http://www.salonviesti.fi/jaostot/lentopallo/juniorijaosto/materiaalisalkku/  

 – http://junnulentis.fi/  

 – http://www.jojot.fi/  

http://extranet.nuorisuomi.fi/pages/viewpage.action?pageId=720971
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 Huolehdi joukkueen rahavaroista  
 
 – Toimita maksettavat laskut Numeromegaan  

 – Ilmoita saapuvista tuloista Numeromegaan  

 – Tarkista kirjanpidon tositteiden oikeellisuus ja vastaa siitä, että kirjanpitomateriaali 
 on toimitettu ajallaan Numeromegaan  

 – Tarkista Numeromegasta kuukausittain lähetettävän joukkueen tiliotteen 
 oikeellisuus ja pyydä mahdollisten virheiden korjaus  

 – 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  
 
 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/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lentopalloliitto.fi/seurapalvelut/koulutus/joukkueenjohtaja/
http://www.jojot.fi/
http://www.lentopalloliitto.fi/
http://www.lounalentis.fi/
http://junnulentis.fi/
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7 TURNAUSVASTAAVAN MUISTILISTA 
 
 Ennen turnausta  
 
 – varaa sali  

 – tee otteluohjelma  

 – muista hoitaa myös tuomarit ja kirjurit peleihin 

 – lähetä turnauskutsu vastustajille vähintään 1 viikko ennen turnausta (mielellään 
 jo 2-3 viikkoa ennen). Kutsussa tulee otteluohjelman lisäksi olla pelipaikan 
 osoite/ajo-ohjeet sekä yhteystietosi (Ajo-ohjeet ja yhteystietosi välittyvät myös 
 junnulentissivujen kautta joukkueille). 

 – laita junnujen sivuille info kotiturnauksesta. Voit myös lähettää tiedon 
 turnauksesta Salonjokilaaksoon julkaistavaksi urheiluseurat ilmoittaa palstalle. 
 Ilmoitus on maksuton. Tiedot pitää lähettää sunnuntaina, jotta ehtivät keskiviikon 
 lehteen. Turnauksen aikataulut osoitteeseen ilmoitus@salonjokilaakso.net  

 – tulosta ottelupöytäkirjat ja yhteenvetolomake, tee opasteet oviin  
 
 Pelipäivänä  
 
 KENTÄT: asenna verkko oikealle korkeudelle, laita antennit sivurajojen mukaan, 
 teippaa tarvittaessa keskirajat ym.  

 

 PELIPALLO/PALLOT 

 

 KIRJURIPÖYDÄLLE: pistetaulu, pöytäkirjat, 2 kynää/pöytä, pilli  

 

 OPASTEET: ulko-oviin ja pukuhuoneisiin, otteluohjelma seinälle  

 

 TEKNINEN PALAVERI väh. 15 min. mielellään 30 min ennen pelien alkua kaikkien 
 joukkueiden valmentajien kesken:  
 
 – toivota joukkueet tervetulleeksi turnaukseen  

 – otteluohjelma pyritään viemään joustavasti läpi (aikuisetkin voivat tarvittaessa -
 - osallistua tuomarin- ja kirjurintehtäviin)  

 – sääntöjen kertaus  

 – tarkista pelaajalisenssit (onko luettelo mukana)  

 – yhteenvetolomakkeeseen ”juryn” nimet, ennen päivän päättymistä kaikilta 
 valmentajilta pyydettävä allekirjoitus  

 - "tsemppiä" kaikille, vietetään mukava päivä lentopallon parissa!  
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 TULOKSET:  
 
 – hae pöytäkirja ottelun päätyttyä. Varmista, että siihen on merkitty kaikki 
 tarvittava  (oikea lopputulos, allekirjoitukset).  

 – tulos seinälle otteluohjelmaan  

 – kirjaa tulokset yhteenvetolomakkeeseen (jonka joukkueet allekirjoittavat 
 loppupäivästä)  
 
 LOPUKSI:  
 
 – pura kentät  

 – poista opasteet  

 – tarkista pukuhuoneiden siisteys  

 – laita avaamasi ovet lukkoon  
 
 KOTONA:  
 
 – Kirjaa tulokset mahdollisimman pian turnauksen jälkeen junnulentis sivujen kautta 
 jolloin menevät suoraan myös tulospalveluun sekä Salon Seudun Sanomiin 
 osoitteeseen urheilu@sss.fi 

 

 Lounais-Suomen Lentopallojaosto, PL 5, 32801 Kokemäki  
 – tee turnauksesta pieni juttu joukkueesi kotisivuille  

 

8 VALMENTAJAN TEHTÄVÄT 

– Harjoituskauden ja yksittäisten harjoitusten suunnittelu 
– Harjoitusten vetäminen 
– Peluuttaminen harjoituksissa ja peleissä 
– Vastaa valmennussuunnitelmien toteutumisesta 
– Kauden ja joukkueen budjetin suunnittelu yhdessä muun joukkueenjohdon kanssa 
– Harjoituspäiväkirjan täyttäminen ja palautus lentopallojaostolle valmentaja-
avustusten saamiseksi 

 

9 VALMENNUKSELLISET LINJAT 

Seuran ohjenuora F-D-junioreiden, sekä C-A-junioreiden valmennuksellisista 
tavoitteista sekä raamit harjoitusmalleista. 

Mini-ikäiset F-D -juniorit harjoittelevat pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa. 
Sinettiseuran arvo edellyttää, että harjoitukset kehittävät lajitaitojen lisäksi yleisiä 
liikunnan perustaitoja, avainsanoja ovat leikkimielisyys, monipuolisuus, 
tasavertaisuus ja osallistumisen oikeus taitotasosta riippumatta. Sarjapeleihin ja 
turnauksiin muodostetaan ja ilmoitetaan tarvittava määrä joukkueita, jotta kaikki 
säännöllisesti harjoittelevat lapset pääsevät halutessaan mukaan. Tasojoukkueita 

mailto:urheilu@sss.fi
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voidaan muodostaa resurssien mukaan E-ikäluokasta alkaen kts.( Mini-ikäisten 
valmennukselliset linjat). 

C-A ikäryhmät harjoittelevat 3-5 kertaa viikossa monipuolisuutta unohtamatta. 
Resurssien puitteissa pyritään luomaan joukkueita eri kehitysasteilla ja eri 
motiiveilla lajia harrastaville pelaajille. Tämä tarkoittaa sitä, että lajissa huipulle 
tähtääville annetaan mahdollisuuksia osallistua vaativampiin harjoituksiin esim. eri 
ikäluokkien mukana ja taas vastaavasti vielä lajia heikommin tunteville pelaajille 
annetaan mahdollisuus harjoitella ja pelata tasoisessaan joukkueessa, jolloin 
harjoitukset ovat oikeanlaisia ja peliaikaakin tulee riittävästi = tasojoukkueita 
muodostetaan resurssien mukaan. Valmentajat suorittavat jaon tasojoukkueisiin 
perustuen näkemyksiinsä pelaajien taidoista ja motivaatiosta. Tärkeää on, että 
jokaiselle pelaajalle voidaan osoittaa paikka harjoitella ja pelata (ei saa jättää 
ketään ”tyhjän päälle”). 

Salon Viestissä on luotu tyttölentopallojunioreiden valmennuksen linjaus, joka 
tähtää kilpailullisesti aina lajin huipulle saakka, unohtamatta seuran eri ikäluokkien 
harrasteryhmiä. 

Valmennukselliset linjamme mini-ikäisten sekä C-A-ikäisten osalta ovat nähtävillä 
seuramme nettisivuilla. 

10 HUOLTAJAN TEHTÄVÄT  
 
 Yleistä huoltajan tehtävistä  
 
 Seuran joukkueiden huoltajat valitaan yleensä lasten vanhemmista. Huoltajan 
 tehtävä juniorijoukkueessa on usein hyvin kasvatuksellinen ja opetuksellinen. 
 Huoltajalla on iso merkitys joukkueen positiivisen ilmapiirin rakentajana. Jokainen 
 johtoryhmä jakaa huoltajan tehtävät toiminnalleen parhaalla tavalla.  
 
 – On läsnä joukkueensa jokaisessa pelissä ja turnauksessa. Jollei itse pääse 
 paikalle, huolehtii tilalle sijaisen, jolle selvittää ja opettaa huoltajan tehtävät.  

 – Joukkueen johtoryhmän päätettävissä on, tuleeko huoltajan olla läsnä myös 
 harjoituksissa.  

 – Peleissä huoltajan paikka on vaihtopenkillä valmentajien kanssa.  

 – Huoltaja toimii välittäjänä pelaajien ja valmentajien välillä terveyteen liittyvissä 
 asioissa.  

 – Seuraa pelaajien vointia ”tuntosarvet koholla”.  
 
 – Huoltaja on pelaajan ensisijainen tuki loukkaantumisen tapahduttua, ja hänen 
 tehtävänään on rauhoitella pelaajaa ja huolehtia pelaajan vammasta valmentajan 
 keskittyessä pelin ohjaamiseen.  
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 – Varmistaa viimeistään pelien jälkeen, että ainakin toinen vanhemmista saa tiedon 
 lapsensa loukkaantumisesta.  

 – Kerää ennen kauden alkua vanhemmilta tiedot ja toimintaohjeet pelaajien 
 lääkityksistä  

 – Ohjaa pelaajia huolehtimaan varusteistaan ja ympäristöstään sekä 
 henkilökohtaisesta hygieniastaan.  

 – Ohjeistaa pelaajia nestehuollosta harjoituksissa ja otteluissa  

 – Jakaa pelaajille tietoa urheilijan terveellisestä ruokavaliosta  

 – Isommissa turnauksissa selvittää ennen pelejä, missä on turnauksen 
 ensiapupiste ja paikkakunnan terveyskeskus.  

 – Huolehtii myös siitä, että jokaisella pelaajalla on turnauksessa 
 joukkuekaveri niin, ettei ketään lapsista/nuorista jää yksin!  

 Lääkelaukku  

 Huoltajan tehtävään kuuluu koota ja täydentää lääkelaukkua, jonka sisältö 
 maksetaan joukkueen omasta budjetista. Jokainen joukkue muokkaa 
 huoltolaukkunsa sisällön omien tarpeidensa mukaan.  
 
 Esimerkki lääkelaukun sisällöstä  
 Laastaria, Burana 400mg, Panadol 500mg, matkapahoinvointitabletteja, 
 Antihistamiinia, taitoksia, haavan puhdistusaine, kuumemittari, sakset, 
 terveyssiteitä, kk-hanskat, nenäliinoja (pussi roskille kentän reunalle), käsihuuhde, 
 varajuomapullo, ideaalisiteitä, urheiluteippirullia, liimasiderullia, kk-kylmäpakkauksia 
 (talvella muovipussi, johon saa helposti äkkiä lunta), kylmäspraypullo, 
 sideharsorullia, mefix-teippirulla, meporehaavatyyny  
 
 Ennen peliä  
 
 – Täytä juomapullot vedellä tai laimennetulla mehulla  

 – Huolehdi hyvissä ajoin tarpeiden mukaisista lääkityksistä esim. päänsärky, 
 kuukautiskivut tms.  

 – Huolehdi riittävän ajoissa teippauksista (tytöt pitää myös opettaa teippaamaan 
 itse)  
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 – Huolehdi jokaisen henkilökohtaisista tarpeista, esim. nälkä, jano, jännitys, kipu  

 – Huolehdi vaihtopenkin varusteet pois pelaajien tieltä siistiin pinoon tai pallokoriin  

 – Kerää pallot lämmittelyn jälkeen  
 
 Pelin aikana  
 
 – Täytä juomapullot  
 
 – Hoida mahdolliset loukkaantumiset  

 – Muista jokaisen pelaajan kannustus  
 
 Pelin jälkeen  
 
 – Huolehdi pelaajien syömisestä – välipaloista  

 – Huolehdi pelaajien yksilöllisistä tarpeista, esim. kylmäpakkaukset ym.  

 – Huolehdi, että jokainen pelaaja käy suihkussa  

 – Tarkista, että pukuhuone on joukkueen jäljeltä puhdas  
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11 KAPTEENIN TEHTÄVÄT 

 F – D ikäisten peleissä jokainen saa olla vuorotellen kapteeni. Valmentaja päättää 
 onko se niin, että kapteeni vaihtuu joka pelissä vai onko joka turnaukselle oma 
 kapteeni. Kaikkien pelaajien pitää saada olla kapteeni. 
  
 Mini – ikäisten kapteenien tehtävät:  
 
 – Tuomarin puhaltaessa ennen pelin alkua kapteenit luokseen, pitää kapteenin 
 kätellä tuomaria ja vastustajaa. Sen jälkeen valitaan pallo tai puoli. 
 – Pelin loputtua kapteeni kirjoittaa nimen pöytäkirjaan vahvistaen sillä pelin tuloksen 
 – Kapteeni on iloinen ja kannustaa koko joukkuettaan tasapuolisesti pelin aikana 
 – Pelin loputtua kapteeni johdattaa joukkueensa kättelemään vastapuolen 
 
 C- A ikäisten joukkueeseen voidaan valita yksi kapteeni koko kaudeksi tai joka 
 peliin/ turnaukseen oma kapteeni. 
 
 C – A ikäisten kapteenin tehtävät 
 
 Tässä muutamia koottuja kapteenien tehtäviä, joista osa voidaan joukkueessa ottaa 
 käyttöön valinnaisesti. 
 

 – Tuomarin puhaltaessa ennen pelin alkua kapteenit luokseen, pitää kapteenin 

 kätellä tuomaria ja vastustajaa. Sen jälkeen valitaan pallo tai puoli. 

 – Vahvistaa pöytäkirjaan pelaajaluettelon allekirjoituksellaan 

 – Valmentajan oikea käsi joukkueen suuntaan 

 – Kapteenin pitää itse kysyä säännöllisesti joukkueeltaan miltä tuntuu, ja mikä on 

 joukkueen psyykkinen ja fyysinen vointi. Sen jälkeen tämä tieto välitetään 

 valmentajille. 

 – Seuraa joukkuekavereiden syntymäpäiviä, ja järjestää muistamisen. 

 – Mikäli valmentaja ei ole paikalla harjoituksissa, on kapteeni paikan pomo ja 

 seuraa treenien tasoa ja ”menoa” 

 – Valmentajan ja kapteenin keskustelu viikoittain mitä joukkueelle kuuluu 

 – Joukkueen ”sakkokassan” hoitaja 

 – Kapteeni on kentällä, ja kentän ulkopuolella joukkueen johtaja 

 – Jos joukkueessa on ongelmia esimerkiksi väsymistä, kapteenin tulee puhua aina 

 siitä valmentajalle  

 – Kapteeni järjestää joukkueelle aina silloin tällöin muuta kivaa kuin lentopallo. 

 Esimerkiksi leffaan meno… 
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 – Kauden alussa sovituista joukkueen säännöistä on pidettävä kiinni. Siis ei 

 lipsumista kapteeniltakaan niistä. 

 – Jos pelin aikana on jotain epäselvää, kapteeni menee heti puhumaan siitä 

 tuomarin kanssa 

 – Kapteeni on huonollakin hetkellä joukkueen puolella, ja kannustaja, vaikka oma 

 peli ei menisikään hyvin 

 – Pelimatkalla kapteeni on aktiivinen johtaja. Keksii tekemistä esimerkiksi kisailua, 

 leffojen katsomista tai tarpeen tullen lepäämistä/keskittymistä 

 – Pelin päätyttyä kapteeni kirjoittaa nimen pöytäkirjaan pelin tuloksen 

 vahvistamiseksi 

 – Pelin päätyttyä kapteeni johdattaa joukkueensa kättelemään vastapuolen 

 – Kapteeni ei pysty yksin hoitamaan kaikkia tehtäviä, joten joukkueella pitää olla 

 myös varakapteeni.  

 C- A joukkueiden kapteeneista on muodostettu junioripelaajien edustajisto. Tämä 
 ryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa kauden aikana sinettivastaavan johdolla. 
 Kokouksen koolle kutsuu sinettivastaava. Kapteeniston kanssa käydään läpi sen 
 hetkisiä esiin tulleita asioita, ja kysytään heidän mielipidettään. Kapteenit saavat 
 tuoda esille heitä tai joukkuetta askarruttavia asioita, joihin seura voisi vaikuttaa. 
 Emme siis käsittele kokouksissa joukkueiden sisäisiä asioita. Kapteenien 
 kokouksissa esiin tulleita asioita käsitellään seuraavassa jaoston kokouksessa. 
 

12 JAOSTON TEHTÄVÄT 

12.1 Taloudenhallinta 

Joukkueiden varoja hallitaan lentopallojaoston toimesta ja kirjanpidosta ja tiliotteista 
ja laskuista huolehtii erillinen kirjanpitotoimisto. Joukkue on velvollinen pitämään 
tarkkaa kirjanpitoa tuloistaan sekä menoistaan, joita voidaan tarpeen tullen verrata 
kirjanpitoon jotta joukkue tietää taloudellisen tilanteensa. 

Kausimaksut peritään syksyllä ja tarvittaessa alkuvuodesta. Mahdollisessa 
jälkimmäisessä maksussa on mahdollisuus huomioida joukkueen taloudellinen 
tilanne. Maksujen suuruus on joukkuekohtainen, joukkuejohdon määrittelemä. 

Juniorijoukkueet maksavat kauden alussa Salon Viesti r.y:n jäsenmaksun (5 
€/juniori) lisäksi juniorijaostolle toimintamaksun, minkä suuruus määritellään 
vuosittain juniorijaoston kevätkokouksessa (65 €/juniori ja C-junioreista ylöspäin 
145 euroa). Toimintamaksulla katetaan juniorijaoston toimintakuluja kuten: 

– Kiinteitä hallintokuluja (pankkikulut, postituskulut...) 

– Varustehankintoja (mahdollisia toimijoiden varusteita, palloja, verkkoja…) 
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– Koulutusmenoja (valmentaja- sekä toimitsijakoulutuksia…) 

– Yhteistilaisuuksia (kausiavaukset, -päätökset, jaoston tapahtumat…) 

– Palkitsemiseen hyvistä suorituksista (palkintoja, leirejä, aluetoiminta…) 

 
Varojen käytöstä päätetään lentopallojaoston kokouksissa, pois lukien pakollisten 
kulujen hoito. Lentopallojaoston varoja pyritään kasvattamaan myös mahdollisilla 
talkootöillä sekä hankkimalla juniorityön sponsoreita 
 
Salon Viestin kirjanpidon hoitaa tilitoimisto Numeromega. Heille toimitetaan 
joukkueen laskut ja kuitit.  Kaikissa tositteissa tulee olla joukkueen ja 
vastuuhenkilön nimi selvästi esillä.  
 

 12.2 Harjoitusvuorot 
 

 Jaoston salivuorovastaava tiedustelee valmentajilta kunkin joukkueen 
 harjoittelumääriä viikossa ja samalla kysytään myös toiveita harjoituspaikoista. 
 Vastausten perusteella toiveista tehdään yhteenvetolomake. 
 
 Harjoitusvuorot joukkueille anotaan lentopallojaoston toimesta kaupungilta. 
 Käymme muiden seurojen edustajien kanssa yhdessä läpi kaikkien salivuorot, 
 minkä jälkeen teemme niistä kaupungille hakemukset. 
 
 Vuorot saatuamme jaamme ne seuran sisällä. Vuoroja jaettaessa pitää ottaa 
 huomioon, mm. se etteivät kaikkein pienimmät joudu harjoittelemaan kovin 
 myöhään tai junioreilla on mahdollisuus siirtyä omien harjoitusten jälkeen 
 ikäluokkaa vanhempien kanssa harjoittelemaan yms. 
 
 Jos joukkue on saanut ”ylimääräisen” vuoron, tarjotaan sitä muille joukkueille. Jos 
 vuorolle ei ole tarvetta, annetaan se kokonaan seuralta pois. 
 
 Jos joukkueelle tulee kauden aikana halu harjoitella enemmän mitä heillä on 
 vuoroja, niin lisää harjoitteluaikaa voi anoa kaupungilta ”WebTimmin” kautta. Näistä 
 ilmoitetaan aina lentopallojaostolle. 
 
 Sarjapeleihin salien varaukset joukkueet hoitavat itse. 
 
 Kesän salivuorot pitää olla anottuna helmikuun loppuun mennessä. 
 
 Seuraavan kauden salivuorot pitää olla anottuna huhtikuun loppuun mennessä. 
 Rikki olevista tai rikkoutuneista saliin kuuluvista välineistä ilmoitetaan koulun 
 rehtorille tai liikuntatoimeen (markoj.makinen@salo.fi ) sekä lentopallojaostolle. 
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 12.3 Varustehankinnat 
 

Seuratekstiilit hoidetaan yhteystilausten muodossa. Mahdollista on myös se, että 
joukkueet hankkivat varusteita itse joukkueensa budjetin puitteissa. Viestin logo tai 
Salon Viesti – teksti maksetaan lentopallojaoston toimesta, kuitenkin niin, että asia 
on ensin seurajohdon kanssa sovittu ja tiedetään myös alustavat kustannukset. 
Muut painatukset ja mainokset tulee aina rahoittaa joukkueen toimesta. 

Muut tarvittavat varusteet (pallot ym.) joukkue hankkii itse joukkueelle tehdyn 
talousarvion puitteissa.  Seuralla on yhteistä omaisuutta harjoitusvälineissä 
kuitenkin jonkin verran. Lista on olemassa ja kaikkien saatavilla. Seuran varusteet 
esim. numerotaulut ja verkot Petri Linströmin hallussa ja sieltä saa lainata. 

 12.4 Valmentajien ja muiden junioriaktiivien koulutus 

 

Lentopallojaoston tavoitteena on, että jokaisessa joukkueessa on koulutettu 
valmentaja. Pyrimme järjestämään koulutukset itse kutsumalla kouluttajia omiin 
tilaisuuksiimme. Tuemme myös osallistumista Lentopalloliiton, SLU:n tms. 
valmennuskoulutuksiin. 

Valmentajien koulutustarve kartoitetaan keväisin. 

 12.5 Tiedottaminen 

 

Tiedottaminen on tärkeä osa joukkueiden toimintaa.  

Joukkueenjohtaja vastaa tiedottamisesta valmentajan ja vanhempien välillä 
palavereista, turnausmatkoista ym. Samoin hän vastaa tai delegoi joukkueen 
pelitulosten lähettämisen alueen sarjahoitajan lisäksi Salon seudun sanomiin 
sähköpostitse sss.urheilu@sss.fi otsikolla ”Tulospörssi/junnulentis” tai ”isommissa” 
jutuissa otsikoksi ”Urheilusähkeet”. Joukkueen tulee myös säännöllisesti lähettää 
pieni tiedote joukkueen tapahtumista seuran nettisivuilla www.salonviesti.fi 
julkaistavaksi. Sivujen päivityksestä vastaavan henkilön tiedot löydät 
nettisivuiltamme. Jokainen joukkue kuitenkin päivittää joukkueen omia sivujaan. 
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13 LENTOPALLOJAOSTON YHTEYSTIEDOT        

– Lentopallojaoston puheenjohtaja Inga Heikkiniemi puh. 050 550 7745  
(toiminnan koordinointi, yhteistyö johtokunnan, pääseuran ja 
edustusjoukkueen kanssa, jne.) 

– Rahastonhoitaja tilitoimisto Numeromega, Pirjo Silenius                                     

– Jäsen Sanna Somerikko puh. 044-344 0236 sanna.somerikko@gmail.com  
(kausi ja toiminta-avustukset, seuratekstiilit) 

– Jäsen Petri Lindström puh. 0400-920 633 petri.j.lindstrom@gmail.com             
(harjoitteluvälineet, pallotytöt, salivuorot) 

– Jäsen, Taina Meronen puh. 041-5024 345 taina.meronen@gmail.com 
(sinettivastaava, koulutukset ja pelisäännöt) 

– Jäsen Susanna Syrjälä, puh. 0400-797 856 susariikka@hotmail.com             
(sihteeri ja projektit) 

– Jäsen Jari-Pekka Laamanen, puh. 050-3131 028   

jari-pekka.laamanen@nokia.com (powercup vastaava, projektit) 

– Joukkueiden yhdyshenkilötiedot seuran löytyvät nettisivuilla 
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