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1. YLEISTÄ 

 

Toimintavuosi 1.11.2019-31.10.2020 oli hyvin poikkeuksellinen ja erikoinen johtuen 

koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.  

Maailman laajuinen Covid-19 pandemia käytännössä pysäytti koko maailman ja vaikutti isosti 

myös SJK-juniorit ry:n toimintaan. Suomessa kaikki jalkapallon joukkuetoiminta pysäytettiin 

13.3.2020 viruksen vuoksi ja joukkuetoiminta oli pysähdyksissä kesäkuun alkuun asti. Tämä 

aiheutti monia toiminnallisia ja taloudellisia vaikeuksia seurojen toimintaan.  

SJK-junioreissa tämä tarkoitti mm. sitä, että urheilutoiminnassa siirryttiin seuran valmennusjohdon 

ohjeistuksella yksilölliseen etävalmennukseen noin 2,5 kuukauden ajaksi, useita omia turnauksia 

jouduttiin peruuttamaan, Energialiigaa päästiin pelaamaan vasta elokuusta lähtien, kaikki 

sarjatoiminta käynnistyi typistettynä vasta kesäkuussa ja lisäksi lähes kaikki turnaustoiminta 

peruttiin koko maassa.  

Seuran talouteen korona iski erityisesti leirintäalueen toimintaan, jossa miltei jokainen Seinäjoen 

suurista tapahtumista peruttiin ja se aiheutti isoja tulomenetyksiä seuralle. Seuran kuluja jouduttiin 

karsimaan joka sektorilla, myös työntekijöiden suostumuksella palkkoja alennettiin 15%:lla kahden 

kuukauden ajaksi, jotta vältyttiin lomautuksilta. Lisäksi pelaajilta perittäviä seuramaksuja 

alennettiin 25% huhti- ja toukokuussa. 

Toimintavuosi oli todella haastava ja raskas sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, mutta 

kokonaisuutena siitä selvittiin kohtuullisen hyvin. 

SJK-juniorit haki ja sai taloudellista koronatukea mm. Elyltä, Avilta, Valtioinkonttorilta, OKM:ltä 

sekä Palloliitolta yhteensä noin 50.000 €. 

 

Varsinaisen toiminnan osalta SJK-juniorit on edelleen Etelä-Pohjanmaan johtava 

juniorikasvattajaseura. Seuran monipuolinen nuorisotyö ja toiminnan laatu ovat valtakunnallisesti 

korkealle tunnustettuja. SJK-yhteisö (SJK-juniorit ry ja SJK Oy) hyväksytty Palloliiton ja 

Laatukeskuksen toimesta Laatujärjestelmän korkeimmalle Tasolle 5. Tasolla 5 on vain seitsemän 

seuraa Suomessa, eli HJK, Ilves, FC Inter, KuPS, ROPS, VPS sekä SJK ja nämä seurat 

muodostavat Palloliiton ns. Kärkiseurat, jotka yhdessä Palloliiton johdolla pyrkivät kehittämään 

suomalaista jalkapalloa eteenpäin.   

Seuran pelipassipelaajamäärä (670) hiukan laski koronan vuoksi, mutta olemme edelleen 

ylivoimaisesti suurin jalkapalloseura Etelä-Pohjanmaalla.  

SJK-juniorit ry:n toiminnan alaisuudessa oli juniori-ikäluokat Snadi-kerhon 2016-syntyneistä 

C15/2005-ikäluokkaan ja lisäksi erityisliikuntaryhmä Tiikerit, Nelosen miesjoukkue sekä 

hyväntekeväisyysjoukkue Apollo. Näiden lisäksi seurassa toimii Sähköpyörätuolijoukkue SJK 

Powerchair sekä yksi tyttöjoukkue ikäluokassa C14/2006-syntyneet. 

SJK Oy:n ja Akatemian alaisuuteen kuuluivat B- ja A-nuoret, Akatemia-joukkue Ykkösessä sekä 

edustusjoukkue Veikkausliigassa. 

 

 

 

2. HALLINTO 

 

      Seuran puheenjohtajana toimi Jukka Saarijärvi ja hallituksessa jäseninä toimivat Heikki Hakanen 

(varapuheenjohtaja), Erkki Saari (rahastonhoitaja), Hannu Latva-Mäenpää, Jukka Matikainen, 

Seppo Korpi, Ville Lahti, Tuttu Honkola ja Jussi Koskinen.  

Seuran kevätvuosikokous pidettiin 23.2.2020 ja syysvuosikokous 10.12.2020. 



Tilintarkastajana toimi Helena Järvenpää (HT, JHT) KPMG Oy:stä. 

Seuran toiminta- ja tilikausi oli 1.11.2019 – 31.10.2020.  

 

      SJK-junioreiden hallitus kokoontui virallisesti 10 kertaa. Koronasta johtuen osa kokouksista 

järjestettiin Teams-kokouksina. 

 

      Seuran operatiivista toimintaa pyörittävät palkalliset ja päätoimiset henkilöt. Seuran 

toiminnanjohtajana toimi Hannu Huilla, valmennuspäällikkönä Jyri Hietaharju, palvelupäällikkönä 

Piritta Pakka, seurakehittäjänä Timo Rauhala (16.3.2020 alk.). Valmennusosaamisen kehittäjänä 

Tuomas Nikupeteri sekä seuravalmentajana/tutorina toimi Esa Haanpää. 

 Seura osti taloushallintopalvelut Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ltä. 

 

 Seurassa käytetään MyClub-toiminnanohjausjärjestelmää, joka helpottaa ja yhdistää koko 

yhdistyksen hallintoa, laskutusta, kirjanpitoa ja tiedotusta.  Myös kaikki ikäluokat käyttävät 

järjestelmää. 

 

 

3. TALOUS 

 

SJK-junioreiden koko yhdistyksen liikevaihto tilikaudella 1.11.2019 – 31.10.2020 oli 891.259 €. 

Koronapandemian aiheuttaman haasteiden vuoksi liikevaihto pieneni edellisestä tilikaudesta noin 

183.000 euroa.  

 

Seuratalouden kivijalka on oma liiketoiminta ja etenkin leirintäaluetoiminta, mutta myös 

talkootoiminnalla saadut tulot ovat seuralle elintärkeitä. Tämä vuosi oli kuitenkin poikkeuksellinen 

koko seuratalouden kannalta. Varainhankinnassa Leirintäalueen osalta seura menetti noin 100.000 

euron tulot, kun majoitustulot oleellisesti vähenivät koronan aiheuttamien peruutuksien vuoksi. 

Kulupuolta onnistuttiin kuitenkin myös leikkaamaan ja lopulliseen tilikauden tulokseen voidaan 

olla erittäin tyytyväisiä. Selviytymistä edesauttoi myös koronatuet, joita saatiin Varsinaiseen 

toimintaan Palloliitolta 9.000 €, OKM:ltä 9.000 € ja Avilta 12400 €. Liiketoiminnan tukea saatiin 

ELY:ltä 4800 € ja Valtionkonttorilta 13100 €. 

 

Koko yhdistyksen tilinpäätöksen tulos oli yhteensä – 814,18 € euroa alijäämäinen. 

 

Seuran talouden hallinnassa tärkeässä roolissa on tarkka kirjanpito ja sen seuranta.  

Seuralla on talousohjesäännöt, joita noudatetaan. Seuran kirjanpidosta vastasi PLU:n taloussihteeri 

Terttu Kettumäki.  

 

Yhteistyösopimukset eri yritysten kanssa ja sitä kautta saatavat yhteistyötulot ovat seuralle tärkeitä. 

Seuran pääyhteistyökumppaneina toimivat Seinäjoen Energia, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, 

Intersport Seinäjoki, Adidas, Kotijoukkue/Fincap, Pizzeria Piikki, Terveystalo ja Seinäjoen 

Kaupunki. Lisäksi seuralla on monia pienempiä yhteistyökumppaneita, jotka tukevat seuran laajaa 

nuorisotoimintaa.  

 

Näiden lisäksi yhä merkittävämpi tulo emäseuralle oli pelaajamäärien kasvaessa seuramaksutulot, 

joita perittiin noin 200.000 euroa. 

Myös erilaisten hanke-, projekti- ja turnaus-/leiritulojen merkitys on erittäin tärkeää seuratoiminnan 

pyörittämisessä. 

 



Seuralla on oma Respect-rahasto, johon kerätään varoja ja sieltä voidaan tukea seuran vähävaraisten 

perheiden lasten jalkapallon harrastamista. Tuen tarve ja hakemusten on selkeästi kasvanut viime 

aikoina. Rahastoon ohjattiin kaikki seuran kannattajajäsenmaksut ja lisäksi pyritään löytämään 

yhteistyökumppaneja ja muita tukijoita Rahaston tukemiseen. Seuran talousjaosto päättää 

avustusten jaosta hakemusten perusteella. Toimintakaudella Respect-Rahastosta myönnettiin tukea 

noin 8000 €. 

 

 

 

 

SEURAN OMAN VARAINHANKINNAN KUSTANNUSPAIKAT KAUDELLA 2019 OLIVAT 

SEURAAVAT: 

 

 

PALLO-KIOSKI: 

Seuran omistama Törnävän Pallo-kioski Törnävällä vuokrattiin kesäkuun alusta alkaen uudelle 

yrittäjälle; Hannu Mikkilälle / Lakeusgrilli. Rakennuksessa harjoitetaan grillitoimintaa. 

Sopimusvuokra on 450 € + alv 24% / kk. 

 

LEIRINTÄALUE: 

Seuran pyörittämällä Seinäjoen leirintäalueella tapahtui jälleen uudistuksia. Seinäjoen kaupungin ja 

seuran välisen sopimuksen ja kehittämisohjelman mukaan kaupunki investoi ja rakennutti alueelle 

uuden huoltorakennuksen, jota voidaan hyödyntää myös ympärivuotisesti. Uusi rakennus otettiin 

käyttöön heinäkuussa 2020. Leirintäalueen majoitusten uusi sähköinen varausjärjestelmä otettiin 

käyttöön. Nyt leirintäalueen rakennukset, mökit ja alueet sekä palvelut ovat hyvällä tasolla ja 

alueelle voi lähteä anomaan 4-tähden luokitusta. 

Seuran ja Seinäjoen kaupungin välinen vuokrasopimus Seinäjoen leirintäalueen hoidosta on 

voimassa toistaiseksi 9 kk:n irtisanomisajalla.  

 

Leirintäalueen kausi 2020 oli erittäin haastava. Korona aiheutti sen, että lähes kaikki Seinäjoen isot 

tapahtumat peruttiin ja se näkyi matkailijamäärissä ja matkailutulojen määrissä negatiivisesti. 

Seinäjoella järjestettävät kesätapahtumat ovat elintärkeitä leirintäalueen kannattavuuden kannalta. 

Leirintäalue oli avoinna toukokuun puolesta välistä aina lokakuulle asti (vastaanotto 1.6.-31.8.). 

Viime vuosina leirintäkautta on pyritty pidentämään ja lisäämään tuloja. Tänäkin vuonna kautta 

pidensi syys-lokakuussa majoittuneet thaimaalaiset marjanpoimijat. Ympärivuotisesti 

vuokrattavissa on Mökki 55 sekä tasokas saunarakennus kokoustiloineen ja nyt myös uutena 

huoltorakennuksen keittiö/kokoustila. 

Palvelupäällikkö Piritta Pakan johdolla leirintäalue kuitenkin selvisi vaikeasta kesästä kohtuullisen 

hyvin ja tuottoakin saatiin jaettavaksi junioritoimintaan. Leirintäalueen palkkakuluissa säästettiin 

palkkaamalla vähemmän kesätyöntekijöitä ja hyödyntämällä tukityöllistettäviä sekä palkkatukea. 

Lisäksi lisättiin yhteistyötä Ammattioppilaitos Luovin kanssa ulkoalueiden hoidossa.  

Seura sai ELY:n ja Valtionkonttorin myöntämää koronan kustannustukea lähes 20.000 euroa. 

 

 

PROVINSSI 

Yksi seuran tärkeimmistä tapahtumista talouden kannalta on yleensä ollut Provinssirockin majoitus- 

sekä myyntitehtävät. Tänä vuonna Provinssi peruttiin koronan vuoksi ja leirintäalueen noin 90.000 

euron liikevaihto jäi toteutumatta. Peruuntumisen vuoksi myös eri ikäluokkien 

varainhankintamahdollisuus Provinssin järjestyksenvalvoja- ja staff-tehtävissä jäi toteutumatta.  

 



 

 

PRUUKINRANTA: 

Seuran oma Pruukinrannan leirikeskus/kesäpaikka Kihniön Pääjärven rannalla on jäsenistön, 

joukkueiden sekä myös muiden halukkaiden vuokrattavissa. Kävijämäärät ja vuokratulot kasvoivat 

jonkin verran edellisvuoteen. Pruukinranta on seuralle arvokas omaisuus. Kesällä siellä järjestettiin 

myös muutamia joukkueiden omia leiripäiviä. Pruukinrannan talonmiestehtävät sekä polttopuiden 

teko hoidettiin pääasiassa Jukka Saarijärven, Hannu Latva-Mäenpään,Olli-Matti Matihaltin ja Kari 

Saarikosken voimin.  

 

 

4.  SEURATOIMINTA 

  

SJK-juniorit ry vastasi itsenäisesti koko junioritoiminnasta Snadi-Kerhon 2016-syntyneistä-  

C15/2005-nuoriin, lisäksi seuralla oli yksi tyttöjoukkue ikäluokassa 2006-syntyneet. 

SJK Oy puolestaan vastasi omana seurana/yhtiönä edustusjoukkueen ja SJK-Akatemian 

reservijoukkueen sekä A- ja B-nuorten toiminnasta. 

Kaikkiaan pelaajia kirjoilla SJK-yhteisössä (edustus, akatemia, juniorit) oli lähes 800. 

Kaudella 2020 ikäluokkien sarjatoiminta pelattiin typistettynä ja varsinaisia lopputurnauksia ei 

järjestetty koronan vuoksi.  

SJK-junioreilla oli hyvä yhteistyö Kuortaneen Urheiluopiston kanssa ja sovittuna oli useita 

ikäluokkaturnauksia sekä leirejä opiston kanssa, mutta valitettavasti vain 2 turnausta ehdittiin 

järjestään ennen kuin korona keskeytti toiminnan. Seurayhteisön uusi pelaajaleiritapahtuma 

ehdittiin kuitenkin järjestää opistolla helmikuussa ja osallistujia on noin 60 lasta. Samaan aikaan 

järjestettiin myös valmentajakoulutusta yhteistyöseurojen valmentajille. 

 

Piirin ja liiton sarjoihin seura osallistui 27 joukkueella. SJK-junioreiden alaisuudessa toimi miesten 

joukkue Nelosessa sekä aikuisjoukkue Apollo (6-divisioonassa), joka toimii myös 

hyväntekeväisyysjoukkueena keräten varoja ja lahjoittaen niitä eri yhteisöille. Tänä vuonna Apollo 

tuki mm. Hope-järjestöä. 

Seurassa toimii myös aktiivisesti erityisliikuntaryhmä Tiikerit sekä sähköpyörätuolijoukkue SJK 

Powerchair, jotka tarjoavat liikunnanriemua liikuntarajoitteisille. Tässä ryhmässä on mukana yli 30 

harrastajaa. 

 

Seura järjesti kesäkuussa avoimen Toni Lehtinen –Futis-koulun, jonka osallistujamäärä jouduttiin 

rajaamaan 90 lapseen koronarajoitusten vuoksi.  

 

Koronasta huolimatta junioreiden valmennuksen tasoon panostettiin ja rekrytoitiin osaavat 

vastuuvalmentajat ikäluokkiin. Seuralla on hyvä valmentaja- ja toimijatilanne, sillä joukkueiden 

käytännön toimista vastasi lähes 120 vapaaehtoistoimijaa. 

Seura on edelleen mukana Palloliiton Keski-Suomen Aluevalmennuskeskuksen kehittymisen 

seurannan huipputoiminnassa, joka oli tänä vuonna tarkoitettu 2010-2007 ikäluokille ja 

valmentajille. Valmennuspäällikkö Jyri Hietaharju toimii seuran vastuuhenkilönä ja 

koordinaattorina ko. projektissa.  

 

Seurassa toimi normaalin joukkuetoiminnan lisäksi runsaasti erilaisia erityisryhmiä, joissa pelaajat 

saivat erikoisvalmennusta seuran oman ja Palloliiton valmennuslinjan mukaisesti. Tällaisia ryhmiä 

olivat mm. Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia, Taitotori, maalivahtivalmennus-ryhmät sekä kesällä 

pidetyt aamupäivän extratreenit. Näiden erityisryhmien valmennuksesta vastasivat 

valmennuspäällikkö yhdessä seuran koulutettujen valmentajien kanssa. 



 

Kaikkea toimintaa ei kuitenkaan voi eikä saa mitata menestyksillä, vaan aivan yhtä tärkeää on 

tarjota jokaiselle jalkapallosta ja seuratoiminnasta kiinnostuneelle lapselle, nuorelle ja aikuiselle 

harrastusmahdollisuus hyvin johdetussa ja turvallisessa seurassa sekä samalla toteuttaa sitä 

yhteiskunnallista tehtävää, mikä urheiluseuroilla on lasten, nuorten ja aikuisten liikuttamisessa.  

SJK-juniorit on profiloitunut monitasoseuraksi, eli seura haluaa huolehtia kaikentasoisista 

harrastajista ja mahdollistaa jokaisen osallistumisen seuran toimintaan. 

 

Seuran pyörittämän Seinäjoen Energialiigan 48. toimintavuosi voitiin aloittaa pandemian rajoitusten 

takia vasta elokuun alussa. Pelitapahtuma keräsi jälleen täyden määrän joukkueita (40) SJK-

junioreista sekä myös lähialueen seuroista IK:sta, Sisusta, Sepsistä, SeMistä sekä Virkiästä. 

Energialiigaa pelattiin tuttuun tyyliin Jukka Saarijärven ja Petteri Kokon organisoimana tiistai-

iltaisin Prunttimäen erinomaisilla kentillä. 

Pelinohjaajina toimivat SJK-junioreiden 06-syntyneet pojat ja SeMin tyttöjä, jotka olivat 

suorittaneet seuran järjestämän pelinohjaajakoulutuksen.   

Jokainen liigakierros keräsi Prunttimäkeen yli tuhat ihmistä ja samalla se tarjosi hyvän tulonlähteen 

seuran 2011-ikäluokalle, joiden vanhemmat hoitivat talkoilla kenttämyynnin. 

Energialiigan syksyn viimeinen tapahtuma syyskuussa järjestettiin SJK-Perhepäivän yhteydessä 

OmaSp Stadionilla, jossa jokainen joukkue sai pelata upealla stadionilla. Tapahtuma onnistui 

hienosti ja tästä pyritään tekemään jokavuotinen päätöskierros Energialiigalle. 

 

 

  

JUNIORIJOUKKUEET 

 

Toimintakaudella 2020 SJK-junioreissa oli hyvä valmentaja- ja toimijatilanne. Kaikissa joukkueissa 

oli asiantuntevat ja koulutetut vastuuvalmentajat apuvalmentajineen ja kiitettävästi myös muita 

taustatoimijoita (joukkueenjohtajat, huoltajat, rahastonhoitajat). 

 

Ikäluokkien/joukkueiden vastuuvalmentajat kaudella 2020 olivat: 

Snadi-Kerho/14-16-syntyneet: Janica Saari 

F7/13: Jouni Rintala, Henri Salo 

F8/12: Esa Haanpää 

F9/11: Sami Saari 

E10/10: Toni Lehtinen 

E11/09: Juha-Matti Matilainen 

D12/08: Jukka Peltokangas, Juha-Matti Salo 

D13/07: Esa Haanpää 

C14/06: Arttu Aromaa 

C14/06 tytöt: Marko Nurro 

C15/05: Petri Kangaskokko 

Nelosen joukkue: Joonas Kuivalainen 

Tiikerit erityisliikuntaryhmä: Roope Järvinen, Toni Kangas, Juho Pussinen, Kalle Peltokangas. 

SJK Powerchair-joukkue: Petri ja Jonna Saarijärvi 

 

Seinäjoen erinomaisten harjoitus- ja peliolosuhteiden sekä monipuolisen ja laadukkaan 

valmennuksen myötä seuran toiminnan taso ja tekemisen laatu ovat selkeästi nousseet vuosi 

vuodelta.  

 

 



5. MUU TOIMINTA, HANKKEET, PROJEKTIT, SEURAYHTEISTYÖ 

 

SJK-juniorit on vahvasti mukana Palloliiton Laatujärjestelmähankkeessa ja viimeisin 

Laatujärjestelmän tasoarviointi seurassa suoritettiin 14.12.2020. Seuran toiminnan laatua arvioidaan 

Palloliiton toimesta Johtamisessa, Urheilutoimissa, Viestinnässä ja markkinoinnissa. Parina viime 

vuonna painopisteenä on ollut urheilutoiminnan ja pelaajakehitysohjelman kehittäminen. SJK-

yhteisö on arvioinneissa hyväksytty korkeimmalle tasolle, Huipputasolle 5. Seurayhteisömme on 

laadullisesti Suomen seitsemän parhaan seuran joukossa.  

 

Kaudella 2019 SJK-juniorit oli ensimmäinen seura, joka käynnisti Palloliiton Valmennusosaamisen 

kehittäjä-pilottihankkeen, johon päätoimiseksi palkattiin Tuomas Nikupeteri. Tämä hanke jatkui 

onnistuneesti kaudella 2020 ja jatkuu ainakin kauden 2021 loppuun. Nikupeterin päätehtävä on 

kouluttaa yhteistyöseurojen valmentajia ja toimijoita. SJK-juniorit tekee yhteistyötä tämän projektin 

kautta kahdeksan lähialueen seuran kanssa. Palloliitto tukee palkkausta 25.000 eurolla vuosittain, 

muu rahoitus palkkaukseen tulee yhteistyöseuroilta ja SJK-junioreilta. 

 

Palloliiton läntisen alueen kehityspäällikkö Janne Koiviston sekä Petri Puronahon johdolla 

perustettiin yhteistyöseurojen muodostama SJK-Seurayhteisö kehittämään alueen seurojen 

toimintaa. 

 

Seura on ollut mukana myös Palloliiton Tutor projektissa, johon saatiin Palloliiton taloudellista 

tukea 5000 €/vuosi. Tutorina toimii Esa Haanpää. 

 

Suomen Palloliiton organisaatiomuutos ja Piirien lopettaminen/yhdistyminen Liiton organisaatioon 

tapahtui keväällä 2020. Seuramme kuuluu nyt Palloliiton Läntiseen alueeseen ja sen 

alueparlamenttiin kuuluu puheenjohtaja Jukka Saarijärvi. Valmennuspäällikkö Jyri Hietaharju 

valittiin Urheilutoiminnan kehitysryhmään ja toiminnanjohtaja Hannu Huilla Seurapalvelut 

kehitysryhmään. Hannu Latva-Mäenpää valittiin Piirin jalkapallontuki ry:n hallitukseen. 

 

Seura panostaa edelleen vahvasti toimijoidensa ja henkilöstön koulutuksiin. Tänäkin vuonna monet 

seuran valmentajat ja toimijat osallistuivat seuran järjestämiin Futisvalmentajan startti- ja Ikävaihe-  

koulutuksiin sekä muihin sisäisiin koulutustilaisuuksiin. Useat koulutukset jouduttiin 

koronarajoitusten vuoksi järjestämään etäkoulutuksina. SJK-juniorit ry maksoi kaikki 

koulutuskustannukset. 

 

Perinteinen ja suosittu Päivis-Futis tapahtuma lokakuussa Seinäjoen päiväkotien eskariryhmille 

jouduttiin Koronatilanteen vuoksi perumaan.  Päiväkotiyhteistyötä tullaan koronatilanteen salliessa 

kuitenkin jatkamaan vuonna 2021. 

 

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa jatkui koronatilanteen vuoksi rajoitetusti kaudella 2020. Tärkeitä 

toiminnallisia sidosryhmiä olivat mm. SJK Oy, SJK-Akatemia ry, Stadion- ja halliyhtiöt, 

Kuortaneen Urheiluopisto, E-P:n Urheiluakatemia, oppilaitokset, päiväkodit, Seinäjoen kaupunki ja 

liikuntatoimi, Suomen Palloliitto ja Vaasan piiri, PLU sekä muut yhteistyöseurat ja -kumppanit sekä 

muut tahot. 

 

Yhteistyöneuvottelujen kariutuessa SeMin kanssa, päätettiin aloittaa seuran oma tyttötoiminta 

1.11.2020 alkaen. Tätä käynnistymistä valmisteltiin ja markkinoitiin pitkin vuotta seurakehittäjä  

Timo Rauhalan johdolla. Ennakkotoimet onnistuivat hienosti ja jo syksyllä tiedettiin, että 

tyttötoiminta tulee lähtemään hienosti käyntiin lähes kaikissa ikäluokissa ja ikäluokkien taustatiimit 



saatiin kokoon. Tyttötoiminnan käynnistyessä 1.11.2020 tyttöjä oli ilmoittautunut mukaan jo lähes 

200 sekä toimijoita noin 40. Tästä on hyvä jatkaa toimintaa eteenpäin. 

Tyttötoiminnan käynnistämiseen seura sai OKM:n Seuratukea 15.000 €.  

 

Koronatilanne esti myös seuran perinteisen ja lähes tuhannen henkilön Pelikauden päätös- ja 

palkintojenkotilaisuuden järjestämisen. Jokaiselle pelaajalle kuitenkin jaettiin palkinnot 

joukkueiden omissa pienemmissä tilaisuuksissa.  

Seuran päättämät erikoispalkinnot jaettiin toimijapalaverin yhteydessä seuraaville: 

 

SJK-perhe: Marja ja Juha-Matti Matilaisen perhe, Vuoden valmentaja: Arttu Aromaa, Vuoden 

nappulatoimija: Jouni Rintala, Vuoden junioripelaaja: Oskari Väistö, Vuoden esimerkkinuori: Aatu 

Hakala, Tero Mäntylän Respect-palkinto: Jimi Mäntylä, Asko mv-palkinto: Asseri Heinämäki. 

Lisäksi Jukan Maljalla palkittiin Atte Tervasmäki ja Jari Kujala sekä Apollon kiertopalkinnolla Juha 

Harju. 

 

 

Seinäjoen Jalkapallokerho-juniorit ry (SJK-juniorit) 
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