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BONUS  
ON RAHAA 
SINULLE

Liity nyt jäseneksi!
S-Etukortti ja edut heti käyttöösi.
Jo 20 eurolla voit liittyä ja
aloittaa bonustelun.
Osuusmaksu on sijoitus, josta on SInulle jatkuvaa hyötyä!
Bonusta tulee sekä päivittäisistä ostoksista että
isommista hankinnoista.

Mikäli joskus haluat lopettaa jäsenyytesi, maksetaan osuusmaksu
Sinulle takaisin. LIsätietoja antaa henkilökuntamme.
Liittyä voit myös netissä www.eepee.fi

Asiakasomistajaksi liittyessä maksetaan osuuskauppa Eepeen
osuusmaksu 100€. Sen voi maksaa kerralla kokonaan tai liittyessä
20€, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. 
Bonus alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. 

Tietosuoja
Asiakasomistajana tietosi tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin, 
jonka tietoja käytetään palvelujen ja etujen tuottamiseen (esim. Bonus, S-mobiili, uutiskirjeet), 
asiakassuhteen hoitamiseen ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun sekä S-ryhmän 
liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen (esim. tutkimukset, valikoimasuunnittelu). 
Rekisterin tietojen perusteella sinulle voidaan kohdentaa markkinointia S-ryhmältä ja 
S-ryhmän yhteistyökumppaneilta. Sinulla on oikeus halutessasi kieltää markkinointi. 
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi: S-kanava.fi/tietosuoja.

www.eepee.fi

S-ryhmän valtakunnallinen Asiakasomistajapalvelu
Puh. 010 76 5858      ma–to klo 9–20 ja pe klo 9–18      0,084 €/min      s-kanava.fi
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Seinäjoen Jalkapallokerho-juniorit ry, tutummin SJK-juniorit, on valtakunnallisesti arvostettu Tähtiseura. Seura on Palloliiton 
ja Laatukeskuksen toimesta arvioitu Laatujärjestelmän korkeimmalle Tasolle 5, eli SJK-juniorit kuuluu Suomen huippuseurojen 
joukkoon. SJK-junioreilla on noin 700 pelaajaa 3 – 5-vuotiaista Snadi-kerholaisista miesten Neloseen. Seuralla on myös erityis-
liikuntaryhmä Tiikerit sekä joukkue sähköpyörätuolijalkapallossa. SJK-juniorit tekee tiivistä yhteistyötä Seinäjoen Jalkapallo-
kerho Oy:n ja SJK Akatemian sekä lähialueen seurojen kanssa.

SJK-juniorit on profiloitunut kasvattajaseuraksi, jonka tavoite on olla yksi Suomen johtavista kasvattajaseuroista ja vahva yh-
teiskunnallinen jalkapallovaikuttaja. Seuran monipuolinen ja laadukas toiminta tarjoaa jokaiselle jalkapallosta kiinnostuneelle 
lapselle ja nuorelle turvallisen, tavoitteellisen ja mielekkään sekä ammattimaisesti johdetun harrastuksen.

Tämä seuratoiminnan käsikirja kertoo SJK-junioreiden toiminnasta, arvoista ja käytännöistä. Käsikirja näyttää toimintamme 
suunnan ja ohjeistaa toimijoita, valmentajia, pelaajia ja perheitä yhtenäiseen SJK-junioreiden toimintatapaan.

SJK-juniorit haluaa panostaa lasten ja nuorten terveisiin elämäntapoihin tuottamalla ja toteuttamalla monipuolista liikuntaa 
ja sitä kautta edistää oman jäsenistönsä ja sidosryhmiensä hyvinvointia.
SJK-juniorit tarjoaa pelaajille polun tavoitteelliseen huippu-urheiluun ja menestykseen. Seurassa on myös mahdollisuus har-
rastaa jalkapalloa ilman menestyksen paineita. SJK-juniorit toivottaa toimintaan mukaan myös kaikki aikuiset, jotka ovat 
kiinnostuneita toimimaan lajin parissa.

SJK-junioreiden toimintaa ohjaa seuran arvot ja valmennuslinja. SJK-juniorit haluaa olla yhteistyökykyinen jalkapalloseura ja 
kumppani. Seura toimii aktiivisesti yhdessä maakunnan muiden seurojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Seura pyrkii toimi-
maan jalkapallon suhteen koko Pohjanmaan junioritoiminnan lippulaivana. 

Yhdessä ja yhteistyössä saamme enemmän aikaan ja nuoret pysymään jalkapalloharrastuksen parissa mahdollisimman pit-
kään. Toivottavasti jopa läpi elämän.

Tervetuloa mukaan SJK-junioreiden toimintaan!

Seinäjoella 20.4.2020.

SJK-juniorit ry
Hallitus

1. JOHDANTO

Seuratoiminnan KÄSIKIRJA 2020



2. SJK-juniorit ry:n MISSIO/TOIMINTA-AJATUS:

SJK-juniorit ry tarjoaa merkittävänä kasvattajaseurana tavoitteellista ja arvoihinsa perustuvaa toimintaa jalkapallon parissa 
pelaajille, seuratoimijoille ja perheille.

3. SJK-junioreiden SEURATOIMINTA-ARVOT:

- Luotettavuus (toiminnan avoimuus ja turvallisuus, lupauksista kiinnipitäminen)
- Yhteisöllisyys (meidän seura, yhdessä kohti yhteistä päämäärää)
- Yhteistyökykyisyys (vastuullinen yhteistyökumppani)
- Terveet elämäntavat

4. SJK-junioreiden VISIO:

SJK-juniorit on yksi Suomen johtavista kasvattajaseuroista ja vahva yhteiskunnallinen jalkapallovaikuttaja.

SJK-junioreiden slogan:

Sinä Ja Kerho – futista kaikille!
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Kaiken kokoisia vuokrakoteja kaikille.

Hyvän mielen koti.
VUOKRAKODIT NUORTEN KODITOPISKELIJAKODIT ERITYISKODITSENIORIKODIT

Matti Visannin kuja 10  |  puh. 06 420 3311  |    |  www.sevas.fi  |  www.omasevas.fi  |   
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6. VALMENTAJA- JA TOIMIHENKILÖKOULUTUS

6.1 Koulutuksen koordinointi
Seuran valmentajien ja ohjaajien koulutuksen suunnittelusta vastaa seuran valmennuspäällikkö. Toteutuksessa mukana 
toimivat tutor ja valmennusosaamisen kehittäjä. Kaikkien seuran toimintaan tulevien ja toiminnassa mukana olevien val-
mentajien kanssa käydään keskustelu, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Valmennuspäällikkö 
ohjaa ja toteuttaa suunnitelmallisesti koulutussuunnitelmia sekä arvioi ja kehittää niitä vuosittain. Valmennuspäällikkö pitää 
rekisteriä, jonka avulla hän seuraa suunnitelmien toteutumista.

6.2 Aloittavan valmentajan koulutus
Seura järjestää kaikille uusille valmentajilleen Futisvalmentajan startti -koulutuksen valmentajan ensimmäisen toimintavuo-
den aikana. Toisena toimintavuotena tavoitteena on, että valmentaja suorittaa seuran järjestämän Ikävaihetason koulutuk-
sen. SJK-juniorit voi järjestää valmentajilleen Palloliiton virallisia koulutuksia aina UEFA C-tasolle asti. 

6.3 Koulutusvaatimukset
Seuran tavoitteena on, että F7-E11- ikäluokkien vastuuvalmentajat ovat käyneet vähintään UEFA B tai C+ -tason valmentaja-
koulutuksen. Tavoitteena on, että ikäluokkien D12-C15 vastuuvalmentajat ovat käyneet vähintään UEFA A-tason valmentaja-
koulutuksen. Mikäli vastuuvalmentajalla ei ole vaadittavaa koulutustasoa niin hänet ohjataan koulutukseen henkilökohtaisen 
koulutussuunnitelman mukaisesti. Seura maksaa valmentajiensa osallistumisen valmentajakoulutuksiin. Valmentaja sitoutuu 
toimimaan seurassa kurssin jälkeen vähintään yhden pelikauden (Ikävaihetaso) ja kaksi pelikautta (UEFA C tai ylemmän tason 
koulutuksen). 
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6.4 Muu koulutus
Seuran puolesta valmentajille järjestetään eri teemojen mu-
kaisia koulutustapahtumia. Tilaisuuksiin voidaan kutsua myös 
seuran ulkopuolisia asiantuntijoita. Joukkueenjohtajille, huol-
tajille ja rahastonhoitajille järjestetään koulutusta jokaisen 
toimintakauden aikana. 

7. PALLOILUTOIMINTA

7.1 Seuran valmennuslinja
Jokainen ikäluokkajoukkue F7 – C15-juniorit noudattavat seuran 
valmennuslinjausta, jossa korostuu monipuolisen liikunnan 
merkitys. Seuran valmennuslinja tukee myös muiden lajien 
harrastamista. Kaikissa ikäluokissa korostetaan omatoimisen 
harjoittelun merkitystä ja tätä toimintaa tukemaan on laadittu 
omatoimisia harjoitteita pallonkäsittelyyn, syöttöharjoituksiin 
sekä aktiiviseen liikkuvuuteen ja kehon hallintaan. Seuran netti-
sivuilta löytyy tukea myös omatoimiseen harjoitteluun.

7.2 Taitotori
Seuran Taitotoritoiminta mahdollistaa kaikille F8–E11- ikäluokki-
en pelaajille kerran viikossa vapaaehtoisen taitoharjoituksen. Taitotorilla keskitytään pelaajien perustaito-ominaisuuksien ja 
monipuolisten liikuntataitojen kehittämiseen.

7.3 Talent- ja aamuharjoittelu
SJK- junioreiden Talent-valmennuksesta vastaa seuran Talent -valmentaja. Talent-valmennusta järjestetään 15-vuotiaille 
pelaajille. Ryhmän valitsevat valmennuspäällikkö ja talent-valmentaja yhteistyössä ikäluokkien vastuuvalmentajien kanssa. 
Lisäksi seura järjestää motivoituneimmille ja kehittyneimmille D12-C15 pelaajille aamuharjoittelua 1-2 kertaa viikossa ympäri 
vuoden. Vastuuvalmentajat ja valmennuspäällikkö valitsevat pelaajat näihin ryhmiin.

7.4 Maalivahtiharjoittelu
Maalivahtiharjoittelua järjestetään E10- ikäluokasta ylöspäin.
Maalivahtivalmennuksen suunnittelusta vastaa seuran maalivahtivalmentajat. Maalivahtivalmennus toteutetaan ikäluokkien 
harjoituksissa. Lisäksi seuran taitotorilla toimii erillinen maalivahtivalmennusryhmä.

7.5 Taitokilpailut
Seura järjestää kerran vuodessa seuran sisäisen taitokilpailun F8–D13 ikäluokille. Tavoitteena on, että seuran jokainen pelaaja 
osallistuu taitokilpailuihin. Seuran kilpailuissa taitomerkkisuorituksen saavuttaneet pelaajat saavat osallistumisoikeuden 
Palloliiton järjestämiin taitokilpailuihin.



Seuratoiminnan KÄSIKIRJA 2020

7.6 Seinäjoen Energialiiga
SJK-junioreiden Energialiiga on alueellinen nappulaliiga, jossa 
pelataan kahdessa iän mukaan jaetussa lohkossa. Joukkueet 
tulevat Seinäjoelta ja lähialueen kunnista. Energialiigan tarkoi-
tuksena on tarjota pelikokemuksia oman seuran ja lähialueen 
seurojen pelaajille. 

7.7 Yhteistyöseurat ja 
Valmennusosaamisen kehittäjä
SJK-junioreilla on kahdeksan yhteistyöseuraa. Seurat ovat 
Lapuan Virkiä, Laihian Luja, Alavuden Peli-Veikot, Jalasjärven 
Jalas, Seinäjoen Mimmiliiga, Ilmajoen Kisailijat, Kurikan Ryhti ja Alahärmän Kisa. Yhteistyöseuroissa on yhteensä noin 1500 
pelaajaa. Yhteistyö sisältää yhteisjoukkuetoimintaa, koulutustoimintaa sekä muita seurakehitykseen liittyviä tukitoimia.

Seurayhteistyöllä vastataan myös Palloliiton omiin strategisiin valintoihin, joiden tavoitteena on taata jokaiselle jalkapallon 
pelaajalle osaava ja koulutettu valmentaja. Seurayhteistyössä apuna toimii SJK-junioreiden valmennusosaamisen kehittäjä. 
Hänen ensisijainen tehtävänsä on pitää huolta koko maakunnan valmennuksen ja valmentajien tasosta sekä osaamisesta. 

Valmennusosaamisen kehittäjä vastaa koko seurayhteisön koulutuskalenterin rakentamisesta yhteistyössä SJK-junioreiden 
valmennuspäällikön kanssa. Suomen Palloliitto tukee valmennusosaamisen kehittäjän palkkausta. SJK-junioreiden tavoite 
valmennusosaamisen kehittämisellä on koko alueemme valmennuksen tason nosto, tämä vaikuttaa myös pelaajien perusta-
son nousuun. 

Osaamistason nousu valmennuksessa luo myös kilpailua yksittäisten pelaajien välille ja mahdollistaa järjestelmällisemmän 
pelaajakehityksen yhteistyöseuroissa. Osaamistason nousu mahdollistaa myös valmentajien etenemisen omalla valmentaja-
polullaan. 

7.8 Erityisliikuntaryhmä Tiikerit ja sähköpyörätuolijalkapallo
Tiikerit on seuran liikunta- ja kehitysvammaisten lasten ja aikuisten ryhmä. Ryhmä kokoontuu harjoittelemaan kerran viikos-
sa ympäri vuoden sekä pelaa turnauksia muiden seurojen erityisryhmien kanssa. 

SJK-junioreiden sähköpyörätuolijalkapallojoukkue harjoittelee kerran viikossa.

7.9 Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
SJK-juniorit on mukana Suomen Olympiakomitean koordinoimassa ja Kuortaneen Urheiluopiston hallinnoimassa Urheiluaka-
temiatoiminnassa. Urheiluakatemiaan kuuluminen mahdollistaa nuorelle 15-18- vuotiaalle pelaajalle opiskelun ja urheilun 
yhdistämisen.

Urheiluakatemiaan kuuluvilla jalkapalloilijoilla on 1-3 harjoitusta viikossa kouluaikana. Harjoitustapahtumat huomioidaan 
heidän opinnoissaan (=viikkolukujärjestys).
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8. PELAAJAPOLKU, IKÄLUOKAT JA NIIDEN TOIMINNAN SISÄLTÖ

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. Joukkue-
jaot eivät ole pysyviä, vaan kilpailupolulta pelaajat voivat siirtyä harrastepolulle ja toisin päin aina kun pelaajan kehitys tai 
motivaatio sitä edellyttää.

Snadikerho
Toimintaperiaatteet
- Alle kouluikäisille tarkoitettua ohjattua toimintaa

- Tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden tutustua lajiin ja seuran toimintaan
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- Toiminnasta vastaa seuran koulutetut ohjaajat ja juniorivalmentajat

- Snadikerhon nuorin ikäluokka harjoittelee yhdessä oman aikuisen kanssa

- Toiminnasta kiinnostuneet vanhemmat ovat tervetulleita ohjaajiksi

- Snadikerho tarjoaa erinomaisen tutustumispaikan jalkapalloon, liikuntaan ja 
iloiseen yhdessä tekemiseen kerran viikossa.

Toimintakausi
- Kausi alkaa marras - joulukuussa ja päättyy syys – lokakuussa.

Ilmoittautuminen
- Toimintaan voi liittyä milloin vain (ilmoittautuminen harjoitustapahtumassa)

- Aikatauluista ilmoitetaan seuran nettisivulla ja Epari-lehdessä

Varusteet
- Liikkumiseen sopiva varustus

Toimintapaikat
- Kesäaikaan harjoittelu tapahtuu ulkokentillä ja talvella Wallsport- Areenassa 
sekä koulujen saleissa.

F7-, F8- ja F9- ikäluokat 
Toimintaperiaatteet
- Kaikissa ikäluokissa toimitaan omina hallinnollisina  ryhminään

- Ikäluokkien pelaajamäärillä ei ole ylärajaa

- Ikäluokkien kehittymistavoitteet on määritelty seuran valmennuslinjassa

Ikäluokkien harjoittelu ja harjoitusmäärät
- Ikäluokat harjoittelevat 2-4 kertaa / viikko

- F8 ja F9- ikäluokkien pelaajat voivat osallistua avoimeen Taitotoritapahtumaan kerran viikossa
- Kesällä harjoittelu tapahtuu nurmi- ja tekonurmikentillä. Talvella Wallsport- Areenassa, Elisa Monitoimihallissa ja koulujen 
saleissa

- Harjoitustapahtumissa pelaajat jaetaan tasoaan vastaaviin pienryhmiin
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- Joukkueiden vastuuvalmentajat suunnittelevat harjoittelun seuran linjauksen mukaisesti yhteistyössä ikäluokan muiden 
valmentajien kanssa

- Valmennuspäällikkö ja tutor auttavat tarvittaessa 
harjoitussuunnitelmien tekemiseen

- Valmentajat voivat poimia harjoitteita myös seuran harjoitepankista

Pelaaminen ja peluuttaminen
- Ikäluokkien valmentajat vastaavat turnaus- ja ottelukalentereiden tekemisestä toimintakauden aikana

- Kaikissa ikäluokissa muodostetaan pelitapahtumiin tarpeellinen määrä peliryhmiä

- 5 v 5 peleissä peliryhmään nimetään maksimissaan 10 pelaajaa ja 8 v 8 peleihin maksimissaan 14 pelaajaa

- Peluuttamisessa tavoitteena on, että pelaaja saa pelata yhtäjaksoisesti yhden pidemmän jakson

- Lyhyet ketjupeluuttamiset eivät kuulu SJK- junioreiden linjaan

- Yksittäisessä pelissä pelaajan tulee pääsääntöisesti pelata samaa pelipaikkaa. Näin toimien pelaajalla on aikaa omaksua 
kunkin pelipaikan asettamia vaatimuksia

- Pelikauden aikana pelipaikan tulee vaihdella niin, että pelaaja saa mahdollisuuden pelata useampaa pelipaikkaa
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Sarjat ja turnaukset
- Ikäluokat osallistuvat Energialiigaan sekä turnauksiin. Lisäksi 
ikäluokat voivat järjestää myös omia turnauksia

- F8- ja F9- ikäluokat osallistuvat kesäisin alueen sarjoihin
- F7- ikäluokka ei osallistu sarjoihin

E10 ja E11- ikäluokat 
Toimintaperiaatteet
- Molemmissa ikäluokissa toimitaan omina hallinnollisina 
ryhminään

- Ikäluokkien pelaajamäärillä ei ole ylärajaa

- Molemmissa ikäluokissa järjestetään fyysiset testit kaksi kertaa kauden aikana

- Ikäluokkien kehittymistavoitteet on määritelty seuran valmennuslinjassa

Ikäluokkien harjoittelu ja harjoitusmäärät
- Ikäluokat harjoittelevat 3-5 kertaa/viikko

- E10 ja E11- ikäluokkien pelaajat voivat osallistua avoimeen Taitotoritapahtumaan kerran viikossa

- Maalivahdeille tarjotaan omaa valmennusta

- Kesällä harjoittelu tapahtuu nurmi- ja tekonurmikentillä. Talvella Wallsport- Areenassa, Elisa Monitoimihallissa ja koulujen 
saleissa

- Harjoitustapahtumissa pelaajat jaetaan tasoaan vastaaviin pienryhmiin

- Joukkueiden vastuuvalmentajat suunnittelevat harjoittelun seuran linjauksen mukaisesti yhteistyössä ikäluokan muiden 
valmentajien kanssa

- Valmennuspäällikkö ja tutor auttavat tarvittaessa harjoitussuunnitelmien tekemiseen

- Valmentajat voivat poimia harjoitteita myös seuran harjoitepankista

Pelaaminen ja peluuttaminen
- Ikäluokkien valmentajat vastaavat turnaus- ja ottelukalentereiden tekemisestä toimintakauden aikana

- Molemmissa ikäluokissa muodostetaan pelitapahtumiin tarpeellinen määrä peliryhmiä
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- 8 v 8 peleissä peliryhmään nimetään maksimissaan 14 pelaajaa
- Peluuttamisessa tavoitteena on, että pelaaja saa pelata yhtäjaksoisesti yhden pidemmän jakson. Lyhyet ketjupeluuttamiset 
eivät kuulu SJK- junioreiden linjaan

- Yksittäisessä pelissä pelaajan tulee pääsääntöisesti pelata samaa pelipaikkaa. Näin toimien pelaajalla on aikaa omaksua 
kunkin pelipaikan asettamia vaatimuksia

- Pelikauden aikana pelipaikan tulee vaihdella niin, että pelaaja saa mahdollisuuden pelata useampaa pelipaikkaa

Sarjat ja turnaukset
- Joukkueet osallistuvat alueen sarjoihin

- Molemmat ikäluokat osallistuvat ikäluokkiensa Talvisarjoihin (2 ryhmää / ikäluokka)

- Lisäksi kauden aikana pelataan lähialueen turnauksissa

- Kauden muut turnaustapahtumat päätetään erikseen

D12 ja D13 -ikäluokat  
Toimintaperiaatteet
- Molemmissa ikäluokissa toimitaan omina hallinnollisina 
ryhminään

- Ikäluokkien pelaajamäärillä ei ole ylärajaa

Ikäluokkien harjoittelu ja harjoitusmää-
rät
- Ikäluokat harjoittelevat 4-6 kertaa/viikko

- D12 ja D13- ikäluokista on mahdollisuus päästä mukaan mo-
tivoituneimmille ja kehittyneimmille pelaajille järjestettävään 
aamuharjoitteluun 1-2 kertaa viikossa ympäri vuoden. Vastuu-
valmentajat ja valmennuspäällikkö valitsevat pelaajat näihin 
ryhmiin

- Maalivahdeille tarjotaan omaa valmennusta

- Kesällä harjoittelu tapahtuu nurmi- ja tekonurmikentillä. Tal-
vella Wallsport- Areenassa, Elisa Monitoimihallissa ja koulujen 
saleissa

- Harjoitustapahtumissa pelaajat jaetaan tasoaan vastaaviin 
pienryhmiin
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- Joukkueiden vastuuvalmentajat suunnittelevat harjoittelun seuran linjauksen mukaisesti yhteistyössä ikäluokan muiden 
valmentajien kanssa

- Valmennuspäällikkö auttaa tarvittaessa harjoitussuunnitelmien tekemisessä

- Valmentajat voivat poimia harjoitteita myös seuran harjoitepankista

- Molemmissa ikäluokissa järjestetään fyysiset testit kaksi kertaa kauden aikana

- Edistyneimmillä pelaajilla on mahdollisuus harjoitella ja pelata myös vanhemmassa ikäluokassa joko väliaikaisesti tai koko-
naan. Jokaisen pelaajan kohdalla ratkaisut tehdään pelaajalähtöisesti pelaajia sekä heidän vanhempiaan kuunnellen

Pelaaminen ja peluuttaminen
- Molemmissa ikäluokissa muodostetaan pelitapahtumiin tarpeellinen määrä peliryhmiä

- 8 v 8 peleissä peliryhmä muodostetaan maksimissaan 16 pelaajasta

- 11 v 11 peleissä peliryhmä muodostetaan maksimissaan 20 pelaajasta

Sarjat ja turnaukset

D12- ikäluokka 
- Pelaa alueen sarjoja useammalla peliryhmällä

- Osallistuu Talvisarjaan 1-2 peliryhmällä

- Osallistuu lähialueen turnauksiin
- Kauden muut turnaustapahtumat päätetään erikseen.



Seuratoiminnan KÄSIKIRJA 2020

D13- ikäluokka 
- Pelaa alueen sarjoja 1-2 peliryhmällä

- Osallistuu Talvisarjaan 1-2 peliryhmällä

- Pelataan myös lähialueiden turnauksissa

- Kauden muut turnaustapahtumat päätetään erikseen

- Osallistuu Liiga Pohjoisen karsintaan 11 v 11 pelimuodolla

Tavoitteet:
D12- ikäluokka
- Vähintään yksi peliryhmä pelaa alueen D12-sarjan korkeimmalla tasolla

- Ikäluokan kehittymistavoitteet on määritelty seuran valmennuslinjassa.

D13- ikäluokka
- Kevätkierroksella vähintään yksi peliryhmä pelaa alueen D13-sarjan korkeimmalla tasolla
- Ikäluokka saavuttaa paikan Liiga Pohjoiseen karsinnoista

- Syyskierroksella yksi peliryhmä pelaa alueen Ykkösessä

C14 ja C15 –ikäluokat  

Toimintaperiaatteet
- Molemmissa ikäluokissa toimitaan omina hallinnollisina ryhminään
- Ikäluokkien pelaajamäärillä ei ole ylärajaa
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Ikäluokkien harjoittelu ja harjoitusmäärät
- Ikäluokat harjoittelevat 5-6 kertaa/viikko

- C14 ja C15- ikäluokista on mahdollisuus päästä mukaan motivoituneimmille ja kehittyneimmille pelaajille järjestettävään 
aamuharjoitteluun 1-2 kertaa viikossa ympäri vuoden. Vastuuvalmentajat ja valmennuspäällikkö valitsevat pelaajat näihin 
ryhmiin

- Maalivahdeille tarjotaan omaa valmennusta

- Kesällä harjoittelu tapahtuu nurmi- ja tekonurmikentillä. Talvella Wallsport- Areenassa, Elisa Monitoimihallissa ja koulujen 
saleissa

- Harjoitustapahtumissa pelaajat jaetaan tasoaan vastaaviin pienryhmiin
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- Joukkueiden vastuuvalmentajat suunnittelevat harjoittelun seuran linjauksen mukaisesti yhteistyössä ikäluokan muiden 
valmentajien kanssa

- Valmennuspäällikkö auttaa tarvittaessa harjoitussuunnitelmien tekemisessä

- Valmentajat voivat poimia harjoitteita myös seuran harjoitepankista

- Molemmissa ikäluokissa järjestetään fyysiset testit kaksi kertaa kauden aikana

- Edistyneimmillä pelaajilla on mahdollisuus harjoitella ja pelata myös vanhemmassa ikäluokassa joko väliaikaisesti tai koko-
naan. Jokaisen pelaajan kohdalla ratkaisut tehdään pelaajalähtöisesti pelaajia sekä heidän vanhempiaan kuunnellen

Pelaaminen ja peluuttaminen
- C14- ikäluokkaan muodostetaan tarpeellinen määrä joukkueita. Pelaajat jaetaan joukkueisiin pelitaidon ja motivaation 
perusteella. Pelaajavalinnoista vastaa joukkueen vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa

- C14- ikäluokan joukkueet harjoittelevat yhtenä harjoitusryhmänä. Pelaajat jaetaan harjoituksen sisällä pienryhmiin

- C15- ikäluokkaan muodostetaan edustusjoukkue alueen parhaista 14-15 vuotiaista pelaajista

- Pelaajavalinnoista vastaa joukkueen vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa
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- C15- ikäluokkaan muodostetaan myös muita joukkueita pelaajamäärien puitteissa, jotta kaikille pelaajille pystytään takaa-
maan pelitapahtumia

Sarjat ja turnaukset

C14- ikäluokka
- Osallistuu talvisarjaan vähintään yhdellä joukkueella

- Osallistuu Liiga Pohjoiseen

- Kauden muut turnaustapahtumat päätetään erikseen

C15- ikäluokka
- Osallistuu Liiga Pohjoiseen

Tavoitteet
C14- ikäluokka
- Liiga Pohjoisen kautta saavutetaan 1.tason lopputurnauspaikka

- Kevät- ja syyskierroksella joukkue pelaa alueen korkeimmalla tasolla

- C14 - Huuhkajaturnaukseen mukaan vähintään 5 pelaajaa
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C15- ikäluokka
- Liiga Pohjoisen kautta saavutetaan 1.tason lopputurnauspaikka

- C15 – Aluejoukkueeseen mukaan vähintään 3 pelaajaa

- 1-2 pelaaja mukaan C15 Tähtitarhatapahtumaan

- yksi pelaaja mukana C15 maajoukkueessa

Pelinohjaajakoulutus
- C14- ikäluokan pelaajat käyvät Pelinohjaajakoulutuksen ja toimivat pelinohjaajina sekä lasten sarjapeleissä että Energialii-
gan peleissä.

Kehittymisen seuranta
SJK-juniorit on valittu alueellisen kehittymisen seurannan huipputasolle, jota hallinnoi Suomen Palloliiton Keski-Suomen 
valmennuskeskus. Nykyinen toimintakausi kattaa vuodet 2020-2021. 

Kehittymisen seurantaan osallistuu seuran neljä ikäluokkaa (E11-C14). Kehittymisen seuranta sisältää keväisin ja syksyisin 
seurantatapahtumissa toteutettavia lajitaito- ja fysiikkatestejä. Lisäksi kehittymisen seuranta sisältää valmentaja- ja val-
mennuspäällikkökoulutuksia. 

Palloliiton henkilöstö käy prosessin aikana arvioimassa myös SJK-junioreiden arkiharjoittelua kolmesti vuodessa.
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REILUN PELAAJAN HUONEENTAULU
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
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SEURAJOHDON HUONEENTAULU
Toimin ja teen päätökset aina seuran arvojen ja strategian mukaisesti

Kehitän seuraa tavoitteiden mukaisesti

Hoidan velvoitteeni ja lupaukseni aina täsmällisesti

Olen valmis tekemään yhteistyötä alueen muiden jalkapalloseurojen ja myös eri 
urheiluseurojen kanssa

Tuen seuran valmentajia ja toimihenkilöitä heidän tehtävissään

Otan jäsenistön mielipiteet ja ajatukset huomioon kehittäessäni seuraa

Kunnioitan perinteitä
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TOIMIHENKILÖN HUONEENTAULU
Ymmärrän olevani tärkeä osa seuran pelaajapolkua ja kokonaisuutta

Toimin oman joukkueeni jokaisen pelaajan hyväksi

Toimin rehellisesti ja innostavasti jokaisen pelaajan kanssa

Luon joukkueeni pelaajille turvallisen ympäristön harrastaa jalkapalloa

Otan osaa pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun laadittuihin sääntöihin

Joukkueemme toiminta on hyvin suunniteltua ja tavoitteellista

Kunnioitan FairPlay- henkeä kaikin tavoin ja huolehdin, että joukkueeni 
toimii samoin

Koulutan ja kehitän itseäni

En käytä päihteitä pelaajien kanssa toimiessani

Pyrin ohjaamaan pelaajia terveisiin elämäntapoihin

Sitoudun työssäni SJK- junioreiden arvoihin ja toimin niiden mukaisesti
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VANHEMPIEN HUONEENTAULU
Tuen ja kannustan lastani jalkapalloharrastuksessa

Ymmärrän kasvavan lapsen ja nuoren levon sekä ravinnon merkityksen

Annan valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden tehdä työnsä 
rauhassa – autan heitä tuntemaan pelaajan

Peleissä ja treeneissä paikkani on katsomossa

Pukukoppi on pelaajille ja toimijoille

Mikäli jokin asia on minulle epäselvä, niin kysyn ja selvitän asian välittömästi 
joukkueen toimihenkilöiden tai seuran työntekijän kanssa kasvotusten tai 
puhelimessa

Osallistun pelisääntökeskusteluun ja sitoudun niiden noudattamiseen

Lapseni päättää harrastuksestaan

Käyttäydyn seuran arvojen mukaisesti

Päihteet eivät koskaan kuulu seuran tapahtumiin

Seuraan lapseni ruutuaikaa
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9. VIESTINTÄ

9.1 SJK-juniorit ja sosiaalinen media
Vuodesta 2016 lähtien seuralla on ollut käytössään omat sosiaalisen median kanavat nettisivujen lisäksi. 2020 kaudella vies-
tintää pyritään edelleen kehittämään, seuralle on tehty oma viestintästrategia. Seura on mukana useissa Palloliiton projek-
teissa ja niissä mukana pysyminen edellyttää huomattavasti vahvempaa toimintaa niin nettisivujen, sosiaalisen median kuin 
uutisoinninkin saralla.

9.2 Ulkoinen viestintä
Seuran ulkoinen viestintä tulee jatkossa tapahtumaan edelleen vahvasti seuran omien internet-sivujen (www.sjk-juniorit.fi) ja 
Facebookin kautta. Käytössä on otettu myös seuraavia sosiaalisen median kanavia:

* Instagram
- kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto

* YouTube
- videopalvelu

* Twitter
- mikroblogi, lyhyitä päivityksiä, kuvia
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9.3 Sisäinen viestintä
Monet seurat ja joukkueet käyttävät omassa viestinnässään 
erilaisia kalentereita, viestiryhmiä, sähköposteja tai suljettuja 
ryhmiä. SJK-juniorit käyttävät tähän MyClub-palvelua (kalen-
terit, laskutus, viestintä, läsnäoloseuranta, ilmoittautumiset). 
Lisäksi joukkueilla on käytössä Whatsapp-ryhmiä.

9.4 Miten toimitaan?
Kuten edellä jo mainittiin, Palloliiton projektitkin vaativat 
aktiivista toimintaa. Jatkossa jokaisen joukkueen on nimettävä 
tiedotusvastaava. 

Kyseinen henkilö tulee hoitamaan joukkueensa ulkoisen tie-
dottamisen, eli materiaalin toimittamisen seuran nimeämälle 
taholle, joka puolestaan pitää huolen siitä, että nettisivut ja 
Facebook päivitetään tarpeen mukaan. 

Joukkueen sisäisen tiedottamisen puolestaan voi hoitaa joukku-
een puolesta kuka tahansa, jolla siihen on oikeudet.

Ulkoisen viestinnän kasvattamiseksi joukkueiden tiedotusvas-
taavat saavat tunnukset myös seuran eri sosiaalisen median 
palveluihin. 

Näihin voi lisäillä esimerkiksi kuvia ja tuloksia. Ns. hashtagit 
(#sjkjuniorit ja SJK Oy:n liigajoukkueen #meidänkerho) on myös otettu käyttöön. 

Tietenkin näiden ”virallisten” hashtagien lisäksi viesteihin voi lisätä omia juttuja hyvän maun rajoissa. Kaikissa seuran julki-
sissa sosiaalisen median julkaisuissa noudatetaan seuran some-ohjeita. 

10. HALLINTO JA TALOUS

10.1. SJK-junioreiden hallinto
SJK-junioreiden toimintaa ja taloutta johtaa ja hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi 
vuodeksi valitut 6 – 8 jäsentä. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista vuosikokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huh-
tikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus palkkaa 
tarvittavan määrän henkilöstöä ja määrittelee toimenkuvat seuran työntekijöille. Hallituksen muut tehtävät on kirjattu seuran 
sääntöihin. Seuran toimintaa johtaa hallituksen valtuuttamana toiminnanjohtaja.

SJK-junioreiden toimintaa, hallintoa ja taloutta ohjaavat yhdistyslaki, kirjanpitolaki, seuran säännöt sekä Suomen Palloliiton 
Seuran Hyvä Hallinto –käsikirja. Seuralla on lisäksi tilintarkastajien laatimat kirjalliset talousohjesäännöt, joita noudatetaan.



10.2. Toimintasuunnitelmat ja talousarviot
Seura rahoittaa toimintaansa omalla varainhankinnalla ja liiketoiminnalla, joita ovat mm. Seinäjoen leirintäalue, tapahtuma-
tuotot, Pallo-Kioski ja Pruukinranta. 

Lisäksi seuran laajaa junioritoimintaa rahoitetaan yhteistyökumppaneiden tuella ja pelaajilta perittävillä seuramaksuilla sekä 
turnaus- ja projektituloilla. 

Pelaajien vanhempien talkootyön osuus tulorahoituksessa on tärkeää etenkin Provinssin järjestyksenvalvonta, majoitus- ja 
myyntitehtävien hoidossa.

SJK-junioreiden vuosikokous hyväksyy seurajohdon laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarviot. 

Jokaisen ikäluokan tehtävänä on laatia oma toiminta- ja taloussuunnitelma toimintakaudelle. Näiden suunnitelmien on 
oltava samassa linjassa seuran arvoihin ja toimintasuunnitelmaan.

10.3. Seuran taloushallinto, kirjanpito, toimintakertomus ja tilinpäätös
Seuran taloutta hoidetaan vastuullisesti. Kaikki seuran ja joukkueiden varat, velat ja omaisuus ovat viimekädessä hallituksen 
vastuulla. 

Seura toteuttaa yhdistyslain edellyttämää kirjanpitoa ja taloushallintoa. Seuran tili- ja toimintakausi on 1.11. – 31.10. Kir-
janpidosta vastaa hallituksen valitsema tilitoimisto ja kirjanpitäjä sekä tilintarkastuksen suorittavat HTM-tilintarkastajat. 

Seuratoiminnan KÄSIKIRJA 2020



Seura avaa jokaiselle ikäluokalle oman tilin hallituksen määrittelemään pankkiin ja jokaiseen tiliin seura hyväksyy ja nimeää 
tilinhoitajan(t). 

Tilinhoitaja (t) vastaa ikäluokan rahaliikenteestä ja toimittaa kuukausittain tilin tositteet seuran tilitoimistoon seuran ohjeis-
tuksen mukaisesti. Ikäluokkien tilit yhdistetään seuran kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, kuten kirjanpitolaki määrittelee.

Seuran toiminnanjohtaja laatii vuosittain vuosikertomuksen, josta käy ilmi kuluneen toimintavuoden tapahtumat. 

Myös joukkueet tekevät oman ikäluokkansa toimintakertomuksen ja toimittavat sen seuralle.

11. YLEISOHJEET IKÄLUOKILLE JA JOUKKUEILLE

Valmentaja
- Seuran valmennuspäällikkö valitsee ja nimeää ikäluokille vastuuvalmentajat sekä muut ikäluokan valmentajat

- Kaikkien valmentajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus

- Valmentaja sitoutuu seuran valmennuslinjaan ja toimintasääntöihin sekä noudattaa valmennuspäällikön antamia valmen-
nusohjeita

- Seura korvaa valmentajille sopimuksen mukaisesti valmennuksesta aiheutuneita kuluja. Kulukorvauksissa noudatetaan 
verohallinnon ohjeita ja säännöksiä

- Valmentaja sitoutuu olemaan seuran jäsen maksamalla jäsenmaksun.
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Joukkueenjohtaja, huoltaja, tilinhoitaja
- Jokaisella ikäluokalla on seuran/vanhempainkokouksen nimeämä ja seuran hyväksymä joukkueenjohtaja, huoltaja ja tilin-
hoitaja. Tarpeen mukaan em. toimijoita voi olla nimettynä useampiakin

- Joukkueenjohtajien, huoltajien ja tilinhoitajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset

- Seura ohjeistaa ja kouluttaa toimijat seuran toimintatapoihin

- Toimijat sitoutuvat olemaan seuran jäseniä maksamalla seuran jäsenmaksun.

Toimintakausi
- SJK-junioreiden toimintakausi käynnistyy marraskuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa

- Joukkueiden toimintakausi tulee jaksottaa valmennuspäällikön ohjeiden mukaan niin, että kauteen sisältyy myös riittävästi 
taukoja

- Seura kannustaa lapsia monipuoliseen liikuntaan ja harrastamaan muitakin lajeja. Muiden lajien harrastajat voivat tulla 
mukaan joukkueen toimintaan milloin tahansa kauden aikana

- Ikäluokkien pelaajamäärillä ei ole ylärajoja ja jokainen uusi pelaaja otetaan mukaan toimintaan. Valmennuspäällikkö ja 
ikäluokkien vastuuvalmentajat sijoittavat uuden pelaajan sopivaan joukkueeseen
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Seuramaksu
- Seuran hallitus määrittelee vuosittain pelaajan seuramaksun suuruuden ikäluokittain. Seuramaksu maksetaan emäseuralle 
useassa erässä maksun suuruudesta riippuen. Seuramaksulla peitetään joukkueiden ja seuran toiminnan kuluja, mm. val-
mennus- ja palkkakuluja.

Joukkueiden varainhoito
- Jokaiselle ikäluokalle avataan seuran toimesta oma tili seuran osoittamaan pankkiin. Muita tilejä joukkueella ei saa olla

- Seura hyväksyy ikäluokan tilinkäyttäjät ja ilmoittaa ne pankkiin

- Joukkueen tilit yhdistetään seuran kirjanpitoon omana kustannuspaikkana ja joukkueen tilivastaava toimittaa kuukausittain 
tositteet seuran tilitoimistoon

- Joukkue voi vanhempainkokouksen päätöksellä kerätä joukkuemaksua pelaajilta toimintansa rahoittamiseksi

- Joukkue voi myös tehdä omia mainossopimuksia yritysten kanssa, kunhan ne eivät ole ristiriidassa seuran sopimusten 
kanssa sekä tehdä erilaisia talkootöitä joukkueensa hyväksi

- Jokaisen joukkueen vanhemmat osallistuvat Provinssiprojektin järjestyksenvalvoja- ja myyntitehtäviin ja sitä kautta tulora-
hoituksen hankkimiseen seuralle ja joukkueelle.
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Tiedotus ja viestintä
- Joukkue tiedottaa ja viestii pelaajia ja vanhempia tapahtumis-
taan seuran ja joukkueen omilla nettisivuilla osoitteessa www.
sjk-juniorit.fi sekä MyClubin tapahtumakalenterissa. Tiedotuk-
sessa käytetään myös sähköposteja sekä sosiaalista mediaa

- Seuralla on kirjalliset ohjeet viestinnästä ja sosiaalisen medi-
an käytöstä. Ne löytyvät seuran nettisivuilta

- Joukkueisiin tulee nimetä tiedotusvastaava, joka vastaa tie-
dotuksesta mm. emäseuran tiedottajalle ja sitä kautta saadaan 
infoa seuran nettiuutisiin, facebookiin, yms.

- Kaikessa tiedotuksessa pyritään avoimuuteen.

Vanhempainkokoukset
- Toimintakauden aikana on pidettävä vähintään kaksi vanhempainkokousta. 

- Joukkueenjohtaja kutsuu vanhempainkokoukset koolle ja kokouksista tehdään ja lähetetään pöytäkirja/muistio jokaisen 
pelaajan huoltajille.

- Ensimmäinen kokous ajoittuu harjoituskauden alkuun ja kokouksessa on aina paikalla myös emäseuran edustus (toimin-
nanjohtaja, valmennuspäällikkö). Kokouksissa käydään läpi ainakin kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liiton 
pakollinen Urheilun pelisäännöt –keskustelu.

12. SJK-juniorit ry:n TALOUSOHJESÄÄNNÖT JOUKKUEILLE
Taustasäännöstö
Yhdistyksen toimintaa, hallintoa ja vastuusuhteita koskevat säännökset ovat yhdistyslaissa (26.5.1989/503). Lisäksi toimin-
nassa tulee noudattaa kirjanpitolain (30.12.1997/1336) ja kirjanpitoasetuksen säännöksiä sekä verotusta, ennakkoperintää ja 
muuta toimintaa liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaisohjeita.

Yhdistyksen säännöissä saattaa myös olla määräyksiä, jotka toiminnassa pitää ottaa huomioon.                  

SJK-juniorit ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka nauttii mm. veroetuja, joiden säilyttämiseksi voimassa olevien lakien ja 
asetusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Seuran joukkueen taloudenhoito
Joukkueen taloudesta vastaa viimekädessä seuran hallitus. Siksi on tärkeää muistaa, että kaikki joukkueen rahat ja omaisuus 
ovat seuran, joka on antanut ohjeidensa mukaisen käyttöoikeuden joukkueelle.

Joukkueen taloudesta huolehtii joukkueenjohtaja ja tilinhoitaja. Taloudenhoitoa valvovat ensisijaisesti joukkueen johtoryhmä 
ja pelaajien vanhemmat tai heidän keskuudestaan mahdollisesti valitut tositetarkastajat sekä tarvittaessa seuran hallitus, 
toiminnanjohtaja ja tilintarkastajat.
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Seuran joukkueen tili ja maksuliikenne
Joukkuetili voi olla vain seuran avaama tili, seuran osoitta-
massa pankissa ja seuralla on käyttöoikeus kaikkiin tileihinsä. 
Seura myöntää ja antaa ohjeidensa mukaisesti käyttöoikeuden 
joukkuetilille. 

Yleensä käyttöoikeus annetaan joukkueen tilinhoitajalle sekä 
joukkueenjohtajalle. Seura myös päättää tilinkäyttöoikeuden ja 
tilin lopettamisesta.

Yleensä käytäntö on, että joukkueenjohtaja tarkastaa ja hy-
väksyy laskut, jotka tilinhoitaja maksaa. Kirjanpidon tulee olla 
seuran ohjeiden sekä lakien ja asetusten mukainen. 

Joukkueet saavat seuralta yhtenäisen tilikartan ja tiliöintiohjeet. Seura huolehtii tarvittaessa taloushallintoon liittyvästä 
koulutuksesta. Kaikki joukkueen raha- ja maksuliikenne on liitettävä aina seuran kirjanpitoon. Maksun yhteydessä laskut 
tiliöidään seuran tilikartan mukaisesti. 

Mikäli joukkue maksaa palkkaa tai palkkioita tai muita lakisääteisiä maksuja, tulee ne hoitaa seuran palkanlaskennan kaut-
ta.

Mahdollisia käteiskassoja tulee välttää ja tarvittaessa ne on hoidettava seuran ohjeiden mukaisesti. Siltä osin, kun erilaisissa 
myyntipisteissä tarvitaan käteiskassoja, ne tulee olla pohjakassa-periaatteella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kassas-
sa on kiinteämääräinen summa ns. vaihtorahaa ja myyntitulot tilitetään kokonaisuudessaan joukkueen tilille.

Joukkueen varainkäyttösuunnitelma ja raportit
Joukkueen toimintakauden varainkäyttösuunnitelma hyväksytään joukkueen vanhempaintilaisuudessa tai tukiryhmän kokouk-
sessa. Suunnitelman tulee sisältää kauden suunnitellut tulot ja kulut. 

Ko. tilaisuuksissa sovitaan myös mahdollisen joukkueen sisäisen pelaajamaksun suuruus, jota peritään joukkueen tilille. 

Joukkueenjohtaja toimittaa seuran hallitukselle (tai toiminnanjohtajalle/valmennuspäällikölle) joukkueen kauden toiminta- 
ja varainkäyttösuunnitelman. Joukkue laatii kauden päätteeksi pelkistetyn toimintakertomuksen seuran antamien ohjeiden 
mukaisesti. Joukkueen varainkäyttöraportti saadaan seuran taloushallinnon ohjelmasta. 

Seuran tilinpäätökseen liitetään alkuperäisinä kaikki joukkueen tiliotteet ja tositteet. Tilinpäätöksen hyväksyy seuran hallitus. 
Tilinhoitaja toimittaa kuukausittain (seuraavan kuun 15. päivään mennessä) kaikki joukkueen tositteet seuran tilitoimistoon.

Joukkueen oma varainhankinta
Joukkue voi suorittaa omaa varainhankintaa seuran ohjeistuksen mukaisesti. Joukkueella voi olla nimettynä oma varainhan-
kintaryhmä, joka toimii varainhankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaikki varainhankinta on tehtävä seuran nimissä.

Joukkue voi mm. omatoimisesti sopia ja tehdä talkootyötä sekä myydä mainoksia oman joukkueensa itse hankittuihin varus-
teisiin. 
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Seura myy mainokset mm. peliasuihin sekä muihin varusteisiin, joita seura jakaa pelaajille ja seuran nettisivuille. Joukkueen 
myymät mainokset eivät saa olla ristiriidassa seuran mainosten kanssa tai hyvän maun ja seuran arvojen vastaisia. Joukkue 
on velvollinen epäselvissä tapauksissa kysymään lupa seuralta. 

Joukkue voi myös tehdä varainhankintaa myymällä erilaisia tuotteita (ei kuitenkaan kilpailevia tuotteita seuran kanssa). 
Myynnin verotuksellisuus on kuitenkin selvitettävä ennen myyntiä.

Jokainen seuran joukkue (vanhemmat) on velvollinen osallistumaan SJK-junioreiden Seinäjoen leirintäalueen Provinssin ajan 
järjestyksenvalvonta- ja myyntitehtäviin erikseen sovittavalla tavalla. Seura maksaa erikseen sovittavan korvauksen jouk-
kueille tehtyjen vuorojen mukaan.

Seura voi tarjota myös muita varainhankintamahdollisuuksia joukkueilleen. Näitä ovat esim. Energialiigan kenttämyynti, SJK:n 
kotiottelujen kenttä-, lipunmyynti ja järjestyksen-valvontatehtävät, yms. 

Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omaisuus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään 
lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi.

Lisätietoja www.seuraohjelma.fi

Oletko miettinyt, ovatko sinun ja läheistesi 
vakuutusasiat kunnossa?

Tervetuloa LähiTapiolan 
elämänturvatapaamiseen, jossa tutustumme
sinun ja perheesi elämäntilanteeseen
turvallisuuden, talouden ja terveyden 
näkökulmasta. Rakennamme yhdessä sinulle janäkökulmasta. Rakennamme yhdessä sinulle ja
perheellesi sopivat vakuutusratkaisut.

Elämänturvatapaaminen onnistuu näppärästi 
myös verkkotapaamisena kotikoneeltasi!

Varaa aika netistä ajanvaraus.lahitapiola.fi
tai numerosta 06 534 2100

Varaa aika LähiTapiolan
elämänturvatapaamiseen!

Asiakaspalvelu puh. 06 534 2100
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