
TERVETULOA SJK-JUNIOREIHIN

Uuden pelaajan opas



MEIDÄN SJK PERHE

TP-55 perustettu 1955 

nimenmuutos 2012

SJK-juniorit ry

Yli 1000 pelaajan yhteisö

20 ikäluokkaa

Yli 50 sarjapaikkaa

Energialiiga

Liiketoiminta: Seinäjoen

leirintäalue, minigolf 

Pruukinranta

leirikeskus, tapahtumat

300 tyttöpelaajaa

750 poikapelaajaa

90 aikuispelaajaa (N2, M4 

Apollo)

40 erityisliikuntaryhmäläistä 

(Tiikerit, Power Chair -spt)

9 päätoimista työntekijää

115 valmentajaa

80 muuta toimijaa

SJK Edustusjoukkue, SJK 

Akatemia, SJK B-juniorit

SJK Oy + muu konserni



MEIDÄN SEURA

TARJOAMME LAADUKASTA TOIMINTAA KAIKILLE JA HUIPULLE TÄHTÄÄVÄÄ 

TOIMINTAA KILPAURHEILUSTA KIINNOSTUNEILLE

SUOMEN PARAS MONITASOSEURA

ARVOT

ELINIKÄINEN 

SJK:LAISUUS

NUORTEN 

HUIPPUPELAAJIEN 

KASVATUS

KESTÄVÄ 
TALOUSPOHJA

STRATEGISET TAVOITTEET

PERHE KEHITTYMINEN ROHKEUS

VISIO

TOIMINTA-AJATUS



Seurakoordinaattori -
Maria Da Silva

ME OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN!

Urheilutoimenjohtaja -
Jyri Hietaharju

Junioripäällikkö–
Esa Haanpää

Toiminnanjohtaja –
Jussi Saarijärvi

Palvelupäällikkö -
Piritta Pakka

Puheenjohtaja –

Ville Lahti

VOK – Petri 
Kangaskokko

Junioripäällikkö –
Jesse Koskela

Seuratyöntekijä -

Juho Hirvensalo

Valmennuspäällikkö –
Thomas Dunne



Seuran toimintakulttuuri
SJK-juniorit noudattaa toiminnassaan ikäluokkamallia, jossa jokaisen ikäluokan pelaajan 

laadukkaasta valmennuksesta huolehditaan samalla tavalla.

SJK-junioreiden ikäluokkamallissa tarkoituksena on kuljettaa mahdollisimman suurta 

massaa pelaajia ikäluokasta toiseen kohti omaa huippuaan.

Noudatamme taso- ja peliryhmäajattelua. Pääsääntöisesti koko ikäluokka harjoittelee yhtä 

aikaa, mutta pelaajat jaetaan treenien sisällä tasoryhmiin, samoin peleissä.

Emme kuitenkaan tee liian pieniä, suljettuja tai tiukasti rajattuja ryhmiä, jotta kaikki oppivat 

tuntemaan toisensa ja syntyy yhtenäinen joukkue. Lisähaasteita tarjoamme tarvittaessa 

esimerkiksi omaa ikäluokkaa ylempää, tai seurayhteistyön kautta. (ei nuoremmissa 

ikäluokissa)

SJK-juniorit on monitasoseura; kaiken tasoiset pelaajat ovat tervetulleita mukaan 

toimintaan.

Tärkein tavoite on, että jokainen pelaaja voi olla iloinen ja ylpeä pelatessaan SJK-

junioreissa.

Kaikki saavat pelata oman tasonsa mukaisessa joukkueessa.

Harjoittelu on edellytys peliajalle 



HARRASTUKSEN 
ALOITTAMINEN

• Ota yhteyttä oman ikäluokan vastuuvalmentajaan tai 

joukkueenjohtajaan ennen ensimmäisiä harjoituksia 

• Löydät yhteystiedot seuran sivuilta joukkueet-osiosta

• Joukkueenjohtaja lisää teidät joukkueen WhatsApp-

ryhmään ja antaa tarvittavan ohjeistuksen.

• Lisätietoja saat myös seuran toimistolta

puh. 050 3582768

Email: toimisto(ät)sjk-juniorit.fi

https://www.sjk-juniorit.fi/joukkueet/


Tutustumisjakso: ensimmäinen harjoitus

• Tule ajoissa paikalle

• Käy esittäytymässä valmentajille

• Valmentajat ohjeistavat harjoituksen käytännöistä

• Oma pallo sekä juomapullo on suositeltavaa

• Voit käyttää lenkkareita, jos sinulla ei vielä ole 

nappulakenkiä

• Et tarvitse seuran varusteita ensimmäisissä 

harjoituksissa

• Tutustumisjakso kestää noin 2 viikkoa

• Jakson pituus sovittavissa tapauskohtaisesti

• Tutustumisjakson jälkeen sovi jatkosta 

vastuuvalmentajan kanssa



• Ilmoittautuminen joukkueen tapahtumiin tehdään 
MyClubissa.

• MyClub on seuran ja joukkueen tiedotuskanava, myös 
laskut seuralta ja joukkueelta tulevat tätä kautta.

MYCLUB Toiminnanohjausjärjestelmä
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Myclub

• Tarkastathan, että seuraavat tiedot ovat täytettynä 

ja ajantasalla Myclubissa:

• Pelaajan nimi

• Syntymäaika

• Osoitetiedot

• Puh: numero

• Sähköposti

• Huoltajien yhteistiedot

• Muuta huomioitavaa esim. Allergiat

• Vakuutus (oma kilpaurheilun kattava tai Palloliitolta ostettava vakuutus)

• Kuvauslupa



• SJK-junioreiden yhteistyökumppani on Stadium, jossa seuralla on oma 
seuravaatemallisto. Tuotteita voi ostaa verkkokaupasta tai Seinäjoen 
Ideaparkin myymälästä.

• Stadium Team Sales verkkokauppa

• Ensimmäisenä hankittavat: jalkapallokengät ja säärisuojat (pakolliset 
harjoituksissa ja peleissä)

• Muut varusteet: Mustat sukat harjoituksiin, valkokultaiset pelisukat 
peleihin, mustakultaiset peli shortsit, pelipaita (pelipaita kuuluu 
seuramaksuun, ei tarvitse itse hankkia), 
harjoituspaita, verkkarit, tuulitakki ja pallo: nro 3 Snadikerho - 9 vuotiaat, 
nro 4 10-13 vuotiaat, nro 5 14 vuotiaat ja vanhemmat

• Tiedustele joukkueenjohtajalta joukkueen sisäiset hankinnat ennen 
seuravaatteiden omatoimista hankintaa

Uuden pelaajan varusteet

https://www.stadiumteamsales.fi/seurat/2328275-p2-ps24?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DoZwKg08NVIIAAAGDyawIbe1F%26OnlineFlag%3D1


PELAAJAPOLKU – POJAT 2023
SJK-junioreiden pelaajapolku antaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa SJK- yhteisössä 
aina kolmevuotiaasta aikuisuuteen saakka. Pelaajapolku mahdollistaa myös kehittymisen 
kohti huippu-urheiluvaihetta ja jalkapalloilijan ammattia. SJK-junioreiden pelaajapolulla on 
tarkoitus tarjota pelaajille sopiva joukkue aina senhetkisen tason mukaisesti. Joukkuejaot 
eivät ole pysyviä, vaan kilpailupolulta pelaajat voivat siirtyä harrastepolulle ja toisin päin aina 
kun pelaajan kehitys tai motivaatio sitä edellyttää. Alla kuvattu poikien pelaajapolkua 
vuonna 2022-2023.

SJK-JUNIORIT

SNADIKERHO – P13

SJK-JUNIORIT P14 -

P15 Tehoryhmä

SJK-JUNIORIT P17/2 

KAKKONENSJK P17/1 SM

SJK AKATEMIA 

KOLMONEN

SJK AKATEMIA 

YKKÖNEN

SJK VEIKKAUSLIIGA

KILPAPOLKU HAASTE / HARRASTEPOLKU

SJK-JUNIORIT NELONEN

SJK-JUNIORIT P14 -

P15



PELAAJAPOLKU – TYTÖT 2023
SJK-junioreiden pelaajapolku antaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa SJK- yhteisössä 
aina kolmevuotiaasta aikuisuuteen saakka. Pelaajapolku mahdollistaa jatkuvan 
kehittymisen. SJK-junioreiden pelaajapolulla on tarkoitus tarjota pelaajille sopiva joukkue 
aina senhetkisen tason mukaisesti. Alla kuvattu tyttöjen pelaajapolkua vuonna 2022-2023

SJK-JUNIORIT

SNADIKERHO – T15

SJK-JUNIORIT T18

SJK-JUNIORIT 

KAKKONEN



•Kohtelen jokaista pelikaveria tasa-arvoisesti 

•Kunnioitan jokaista joukkuekaveriani (myös somessa)

•Kunnioitan erotuomareita, pelinohjaajia ja vastustajia 

•Saan harrastaa monipuolisesti 

•Omalla ajalla tapahtuva harjoittelu on kehittymiseni ehdoton edellytys 

•Annan aina kaikkeni ja pelaan reilusti 

•Huolehdin omista sekä joukkueen että seuran varusteista

•Huolehdin koulutyöni moitteettomasti 

•Ymmärrän, että jokaisella pelaajalla on tasavertainen mahdollisuus 

harrastamiseen

•Hyväksyn, että pelimatkoilla ja turnauksissa älylaitteet kerätään

mahdollisesti pois viimeistään illalla ennen nukkumaan menoa

•Olen läsnä joukkueen yhteisissä ruokailuissa tai palavereissa

•Tiedostan, että puhelimella pelaaminen ei kuulu pelireissuille

•Hyväksyn, että valmentaja määrittää ajan ja luvan herkkujen ostoon 

turnauksissa

Reilun pelaajan huoneentaulu 



Toiminnan periaatteet 

• Ikäluokka jaetaan tason mukaan ryhmiin harjoituksessa

• Harjoittelu painottuu pienpeleihin ja palloleikkeihin

• Fyysisiä taitoja pyritään kehittämään herkkyyskausien aikana

• Jokaiselle ikäluokalle määritellään tavoitteet

• Pelaajat ovat mukana tavoitteiden asettelussa.

• Tärkein tavoite on, että jokainen pelaaja voi olla iloinen ja ylpeä
pelatessaan SJK-junioreissa.

• Voitosta pelataan, mutta ei millä keinolla tahansa. Pelaamista arvioidaan 
suhteessa harjoiteltuihin asioihin, eikä ainoastaan tulos määritä
onnistumista. 

• SJK-juniorit on monitasoseura; kaiken tasoiset pelaajat ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan. Kaikki saavat pelata oman tasonsa mukaisessa 
joukkueessa.

• Harjoittelu on edellytys peliajalle



Laskutus

• Harjoitusvuorot
(Ikäkausijoukkueet)

• Turnausmaksut

• Pelireissut

• Varusteet, mitkä joukkue päättää
hankkia

• Tuomarit, pelinohjaajat

• Seuramaksut

Itse hankittava
Pelipaikasta

• Pelipassi

• Palloliitonvakuutus (jos ei ole 
omaa Vakuutusyhtiöstä, joka
kattaa kilpaurheilun)

• Ohjeet löytyvät Myclubista ja 
tarvittaessa saa apua
joukkueenjohtajalta ja seuran
toimistolta

Joukkue Seura
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