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1. JOHDANTO
Jäntevän toiminnan käsikirjan kertoo seuratoiminnan arvoista,
toiminnan periaatteista ja käytännöstä. Kirja selkeyttää Kotkan Jäntevä
ry:n joukkueiden toimintaa.
Pääosan työstä lasten ja nuorten urheilun eteen tekevät lukuisat
vapaaehtoiset isät ja äidit, ohjaajat ja valmentajat sekä muut
toimihenkilöt eri ikäluokissa. Ilman heidän pyyteetöntä panosta emme
voisi lasten jalkapallotoimintaa järjestää. Tämän käsikirjan on tarkoitus
ohjeistaa kaikkia toiminnassa mukana olevia yhtenäiseen
toimintatapaan. Yhteistyössä on voimaa!
Käsikirjaa sisältöä tullaan tarkistamaan kausittain ja siihen tullaan
tekemään tarvittavat muutokset.

Kotkassa 29.11.2011

Hallitus
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2. ARVOT JA TAVOITTEET
Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa. Kotkan Jäntevä on
määritellyt omalle toiminnalleen seuraavat seuratoiminnan
perusarvonsa:
AVOIMUUS
OIKEUDENMUKAISUUS
TASA-ARVOISUUS
SUVAITSEVAISUUS
PÄIHTEETTÖMYYS
Kotkan Jäntevä ry yhtenä Kotkan Nappuloiden perustajaseuroista
kunnioittaa Kotkan Nappuloiden toimintaa leikkimaailma ikäisille. Kotkan
Jäntevä luo edellytykset nuorille jatkaa harrastus- ja kilpatoimintaa
Kotkan Nappuloiden jälkeen.
Seura tarjoaa mahdollisuuden kaikille C-14 ikäluokan pelaajilleen
pelinohjaaja koulutukseen. Tällöin Kotkan Nappuloiden
korttelijoukkueiden peleihin saadaan uusia pelinohjaajia, jolloin
valmentajat pystyvät keskittymään omaan tehtävään, valmentamiseen.
Jäntevä tukee tätä kautta omalta osaltaan Kotkan Nappuloiden
toimintaa.
Junioritoiminnassaan Kotkan Jäntevä toteuttaa Suomen palloliiton
Kaikki Pelaa ohjelmaa.
Seura tavoitteena on edistää, kehittää ja ylläpitää kotkalaista jalkapalloa.
Seura luo jokaiselle juniorille hyvän ja turvallisen kasvualustan kehittyä
lajin vaatimilla taitoalueilla kuin myös joukkueurheilussa tarvittavilla
henkisillä taidoilla.
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3. ORGANISAATIO MALLI

YHDISTYSKOKOUS

JOHTOKUNTA

PUHEENJOHTAJA

TOIMINNAN
JOHTAMINEN

EDUSTUSJOUKKUE, IIJOUKKUE,
IKÄMIESJOUKKUE

JUNIORIPÄÄLLIKKÖ
TOIMISTON
JOHTAMINEN

YHTEISTYÖKUMPPANIT

POJAT A-, B-, C-, DJUNIORIT

TALOUS

MARKKINOINTI JA
VIESTINTÄ
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3.1 SEURAN JOHTOKUNTA
Jäntevän johtokunta muodostuu jäsenmaksun suorittaneista
henkilöistä.
Seuran korkein päätösvalta on johtokunnalla.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Johtokuntaan
pyritään saamaan edustaja jokaisesta ikäryhmästä.

KEVÄTKOKOUS
-

helmi-huhtikuussa.
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SYYSKOKOUS
-

loka-joulukuussa.
vahvistaa jäsen-, kannattajajäsen- ja pelaajamaksujen
suuruuden.
vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion
valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenet kaudeksi kerrallaan.

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
-

-

seuran ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta
katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunnan puheenjohtaja:
kutsuu johtokunnan koolle.
vastaa seuran markkinoinnista.
vastaa seuran tiedottamisesta ja viestinnästä yhdessä
sihteerin kanssa.
seuraa seuran taloutta, raportoi hallitukselle.
laatii sopimukset ja julkaisut.
edustaa seuraa virallisissa tilaisuuksissa.
vastaa yhteistyöstä muiden seurojen kesken.
kehittää seuran toimintaa.
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-

Sihteeri:
vastaa seuran tiedottamisesta yhdessä puheenjohtajan
kanssa.
ylläpitää jäsenrekisteriä

4. JÄNTEVÄ JA VIESTINTÄ
4.1 SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ
Seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat
yhteistyössä seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Seuran Internetsivuilla ylläpidetään pysyvästi tietyt ajankohtaiset tiedot seuran
toiminnasta. Internet-sivut toimivat tärkeimpänä ulkoisen
tiedottamisen välineenä.
4.2 JOUKKUEEN SISÄINEN VIESTINTÄ
Jokaisen joukkueen on sisäisesti sovittava oma paras
tiedotusmuotonsa.
4.3 YHTEYDENPITO SEURAAN
Seuran puheenjohtaja toimii Kotkan Jäntevän yhteyshenkilönä.
Hänen puhelin- ja sähköpostitietonsa on ilmoitettu kaikille seuran
jäsenille, Suomen Palloliittoon ja SPL:n Kaakkois-suomen piiriin.
Seuran kotisivuilla on yhteystiedot seuraan sekä ikäkausi
joukkueiden joukkueenjohtajiin sekä valmentajiin, jotta
mahdolliset yhteydenotot kohdistuisivat suoraan oikeille
henkilöille.
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5. TOIMINTARYHMIEN PERUSTEHTÄVÄT SEURASSA
Hyvän ja laadukkaan lasten ja nuorten voimavarana ovat eri
toimintaryhmät. Perustehtävät auttavat, selkiyttävät ja
yhtenäistävät toimihenkilöiden toimintaa.
Joukkueiden toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa.
5.1 JOUKKUEENJOHTAJA
-

johtaa joukkuetta.
on henkilö, jonka joukkueen vanhemmat ovat valtuuttaneet
tekemään päätöksiä joukkueen puolesta.
on yhteyshenkilö seuran johtoon ja valmentajiin.
hoitaa joukkueen tiedottamisasiat.
laatii kauden alussa joukkueen talousarvion ja
toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa.
vastaa joukkueen toiminnasta.
vastaa vanhempien toiminnasta.
kutsuu koolle vanhempainkokouksen vähintään kaksi kertaa
vuodessa ja toimii niissä puheenjohtajana.
hoitaa ilmoittautumisen sarjoihin ja turnauksiin.
sitoutuu noudattamaan seuran linjaa sekä päätöksiä.
huolehtii siitä, että pelaajien pelipassit ja vakuutukset ovat
ajan tasalla, sekä ylläpitää joukkueen jäsenrekisteriä.
antaa valmentajien ohjata peliä.
laatii toimintakertomuksen kuluneesta kaudesta ja palauttaa
sen seuralle.

5.2 VALMENTAJA
-

vastaa joukkueen valmennustoiminnasta.
ohjaa ja johtaa turnaus- ja piirisarjapelit yhteistyössä muiden
valmentajien kanssa.
suunnittelee joukkueen harjoitukset yhteistyössä muiden
valmentajien kanssa.
tekee yhteistyötä muiden toimihenkilöiden kanssa.
keskustelee vanhempien sekä pelaajien kanssa tavoitteista,
toiminnasta ja oman joukkueen pelisäännöistä.
sitoutuu noudattamaan seuran linjaa sekä päätöksiä.

5.3 RAHASTONHOITAJA
-

pitää joukkueen tuloista ja menoista yksinkertaista kirjanpitoa.
huolehtii ja toteuttaa joukkueen jäsen- ja pelaajamaksut
seuralle.
maksaa joukkueen maksut.
lähettää seuralle tiliotteet ja kuitit 2kk jaksoissa.
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5.4 HUOLTAJA
-

huolehtii varusteista sekä laatii luettelon joukkueenjohtajalle
joukkueen tarvitsemista varusteista.
huolehtii juomista otteluissa.
huolehtii ensiavusta.
sitoutuu noudattamaan seuran linjaa sekä päätöksiä.
huolehtii omalta osaltaan joukkueen asiallisesta
käyttäytymisestä.
antaa valmentajien ohjata peliä.
avustaa tarvittaessa valmennuksessa.

5.5 OPERAATIO PELISÄÄNNÖT
-

seuran jokainen joukkue C-15 ikäluokkaan asti käy
pelisääntö-keskustelun ja laatii Nuoren Suomen Operaatio
Pelisäännöt.

-

Pelisäännöt laaditaan sekä vanhempien ja joukkueenjohdon
välille, että pelaajien ja joukkueenjohdon välille. Tavoitteena
on, että jokainen pelaaja ja vanhempi osallistuu Pelisääntöjen
laatimiseen ja asiaan paneudutaan huolelle.

-

pelisäännöt palautetaan piiriin. Pelisääntöjen teko on
edellytys piirin sarjoihin osallistumiseen.
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6. YLEIOHJEET JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA IKÄRYHMIÄ JA
JOUKKUEITA.

VALMENTAJAT
-

mikäli seuralla ei ole joukkueelle tarjota valmentajaa, esittää
joukkueen vanhempainkokous seuralle valmentajat, jonka
seura vahvistaa kaudeksi kerrallaan.
JOUKKUEENJOHTAJA, HUOLTAJAT, RAHASTONHOITAJA

-

jokaisen ikäluokan vanhempainkokous nimeää
joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan ja tarpeellisen määrän
huoltajia jotka seura vahvistaa kaudeksi kerrallaan.
IKÄLUOKAN KOKO

-

ikäluokan pelaajamäärällä ei ole ylärajaa. Jokainen pelaaja
otetaan mukaan toimintaan.
JÄNTEVÄN JÄSENMAKSU

-

jäsenmaksu suoritetaan kaikista pelaajista ja hallituksen
jäsenistä.
JÄNTEVÄN PELAAJAMAKSU

-

-

seuran hallitus määrittelee vuosittain pelaajamaksun
pääseuralle. Pelaajamaksun kerää ja tilittää seuralle
joukkueiden rahastonhoitaja. Pelaajamaksu sisältää mm.
jäsenmaksun, toiminnan yleis- ja hallintokulut.
mikäli pelaaja liittyy seuran toimintaan 1.7 jälkeen, maksaa
pelaaja vain jäsenmaksun.
uudella pelaajalla on oikeus kokeilla harrastusta 1kk maksutta
pelikauden aikana ja 3kk pelikauden ulkopuolella.
JOUKKUEEN KAUSIMAKSUT

-

-

joukkueet voivat kerätä kausimaksua pelaajilta. Kausimaksu
voi sisältää mm. joukkueen tuomaripalkkiot, kenttävuokrat,
mahdollisesti jaettavat tavarat/varusteet.
joukkueet päättävät itsenäisesti esim. vanhempainkokouksissa
kausimaksun suuruudesta ja sisällöstä.
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PELAAJIEN ASUT JA VARUSTEET
-

-

seuran hallitus määrittelee seuran viralliset peliasut,
verryttelyasut ja mahdolliset muut varusteet. Joukkueet ovat
velvoitettuja käyttämään näitä varusteita. Vain virallisiin
asuihin saa painaa seuran logon tai kirjainyhdistelmän.
seuran omaisuuden lainaaminen, luovuttaminen tai myyminen
on kiellettyä, ilman seuran asianmukaista lupaa.
seuran tehtävänä on hankkia pelipaidat, jotka ovat
automaattisesti seuran omaisuutta.
seuran virallisiin pelipaitoihin voi joukkue painattaa omien
yhteistyö firmojen logoja.
PELAAJAN LOPETTAMINEN

-

-

-

mikäli pelaaja lopettaa pelaamisen Jäntevässä, on hän
velvollinen palauttamaan kaikki seuralle ja joukkueelle
kuuluvat varusteet. Seuralle kuuluvista palauttamatta jääneistä
varusteista peritään korvaus aina joukkueelta.
talkoilla tai muilla tavoin ansaittuja tai maksettuja maksuja ei
voida palauttaa takaisin lopettaneelle pelaajalle tai hänen
vanhemmilleen eikä niitä voida ohjata myöskään uudelle
seuralle.
pelaajan lopettamisen syy pyritään aina selvittämään.
Pelaajalla on aina mahdollisuus palata seuran toimintaan.
JOUKKUEEN LOPETTAMINEN

-

-

joukkueen lopettaessa tulee joukkueen palauttaa seuralle
kaikki seuran omistamat tavarat.
talkoilla tai muilla tavoin ansaittuja tai maksettuja maksuja ei
voida palauttaa lopettaneen joukkueen pelaajille tai hänen
vanhemmilleen eikä niitä voida ohjata myöskään uudelle
seuralle tai joukkueelle.
seuran pyrkii varmistamaan jokaisen pelaajan kohdalla
mahdollisuuden jatkaa jalkapallon harrastamista/kilpailemista
toisessa joukkueessa/seurassa.
VANHEMPAIN KOKOUKSET

-

pelikauden aikana on pidettävä vähintään kaksi kokousta.
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PELAAMINEN JA PELUUTTAMINEN
-

-

-

seura tekee yhteistyötä muiden paikallisien seurojen kanssa.
Seura yhteistyön puitteissa voidaan peluuttaa Jäntevän
pelaajia jonkin toisen seuran pelissä/turnauksessa tai alueen
yhteisessä joukkueessa. Peluuttamisesta päättää aina seura.
Jäntevän pelaajalla on kaksois-edustus mahdollisuus toisen
seuran kanssa.

D-12 ikäryhmässä:
Yksittäisen pelin kohdalla jokaisen joukkueeseen nimetyn
pelaajan pyritään saamaan vähintään puolet ottelun peliajasta.
Muista poikkeavista peliajoista on sovittava
pelisääntökeskustelussa ja hyväksytettävä se seuralla. Koko
pelikautta koskien joukkueen pelaajilla tulee olla tasainen
pelimäärä.

-

D13 ikäryhmässä:
Pelaajavaihdot tehdään pääsääntöisesti ottelun puoliajalla.
Näin yksittäinen pelaaja saa tavoitteellisesti pelata ottelussa
yhtäjaksoisesti ainakin yhden puoliajan. Tarkemmin
peluuttaminen sovitaan pelisääntökeskustelussa ja
hyväksytetään seuralla.
KOULUTUKSET JA LEIRITYS

-

joukkueen pelaajien leirityksistä päättää seura joukkueen
johdon esityksestä. Leirimaksuista vastaa seura.
seuran koulutuksista päättää ja vastaa seura. Koulutuksien
kuluista vastaa seura.

ONGELMANRATKAISU TILANTEET
-

-

mikäli pelaajien vanhemmilla ja joukkueen johdolla tulee
ongelma-/riitatilanne, jota ei keskenään saada purettua, on
pelaajan vanhemmilla oikeus pyytää apua seuran
puheenjohtajalta.
lopullista päätösvaltaa käyttää tarpeen tullen
ongelmanratkaisuryhmä, joka koostuu puheenjohtajasta ja
kahdesta hallituksen jäsenestä.
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