
 
 

Ikäluokkavastaava 
 

 ”Nautit asioiden organisoimisesta, ihmisten kanssa toimimisesta ja osaat luoda ryhmään ja 
taustajoukkoihin kannustavan ja iloisen ilmapiirin.” 

Ikäluokkavastaava toimii ikäluokan yhteyshenkilönä ja toiminnan koordinaattorina yhdessä valmennuksen 
kanssa. Oleellisia tehtäviä on mm. uusien pelaajien vastaanotto sekä tiedonvälitys joukkueen ja 
vanhempien välillä ja seuran suuntaan. Roolissaan ikäluokkavastaava tekee yhteistyötä ikäluokan 
rahastonhoitajan sekä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. 

 

Tiedonvälitys joukkueen ja vanhempien välillä 
 
Viestintä MyClubin välityksellä (sähköposti), tiedotteiden laadinta MyClubiin ikäluokkaa/joukkuetta koskevista asiosta ja 
päätöksistä tai esim. seuran välittämistä viikko-/kuukausikirjeistä. 

 

Tiedonvälitys seuran ja joukkueen välillä 
 
Viestintä sähköpostitse/puhelimitse seuran suuntaan ja ikäluokan/asian vastuuhenkilöihin (esim. valmennuspäällikkö tai muu seuran toiminnoista 

vastaava henkilö).   

 

Vanhempainpalaveri, minimissään 2 kertaa vuodessa 
 
Vanhempainkokoukset järjestetään ennen uuden kauden alkua tai heti kauden alettua (syys-marraskuun aikana) sekä toisen kerran kauden aikana 
(esim. keväällä ulkovuoroihin ja pelikauteen siirryttäessä). Vanhempaininfot järjestetään useimmiten LePa Luolalla tai muussa sopivassa tilassa.  
LePa Luolan ja muiden tilojen varaamista varten ole yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan/ikäluokan valmennuspäällikköön.  

 

Joukkueen toimihenkilöiden kokoukset 
 
Ennen uuden kauden alkua on tärkeää suunnitella tulevaa kautta.  Toiminnan suunnitellussa on hyvä olla koko ikäluokan johtoryhmä mukana (ml. 
valmentajat). Kauden aikana ikäluokan johtoryhmän kannattaa kokoontua yhteen aina tarpeen mukaan. 

 

Uuden pelaajan vastaanotto 
 
Kaikkiin ikäluokkiimme otetaan uusia pelaajia mukaan. LePan joukkueissa voi kokeilla jalkapalloa harrastuksena kahden (2) viikon ajan ilman 
jäsenmaksua ja muita velvoitteita. Kahden viikon kokeiluajalle ilmoittaudutaan ikäluokan nettisivuilta löytyvän Uusi  pelaaja -välilehden kautta, 
"Rekisteröityminen kokeiluajalle" -lomakkeella. Lomakkeen tiedot välittyvät ikäluokkavastaavan sähköpostiin, jonka jälkeen ikäluokkavastaava 
tiedottaa uuden pelaajien vanhempia infokirjeellä ikäluokan toimintatavoista, maksuista ja muista ajankohtaisista asioista. Jos uusi pelaaja haluaa 
jatkaa jalkapalloharrastusta kokeiluajan jälkeen, hänen täytyy rekisteröityä joukkueen jäseneksi. Joukkueen jäseneksi kokeiluajan jälkeen 
ilmoittaudutaan "Ilmoittautuminen joukkueen jäseneksi" lomakkeella, joka löytyy saman välilehden alalaidasta. 

Kun ikäluokkaan on liittynyt uusi pelaaja, on hänelle ostettava lisenssi ja vakuutus. ikäluokkavastaava (tai rahastonhoitaja)  ilmoittaa uuden pelaajan 
tiedot seuran lisenssi- ja vakuutusvastaavalle (Kaudella 2020, Tomi Seppälä) ja hänelle hankitaan vakuutus ja lisenssi. 



 
 

Sarja- ja turnausilmoittautumiset 
 
LePan nuorimmat (U6-U9) ikäluokat pelaavat kesäisin Espoon Liigaa ja osallistuvat talvella talvisarjoihin. U10 ja vanhemmat osallistuvat 
kesäkaudella Palloliiton alueellisiin sarjoihin sekä seurojen järjestämiin miniliigoihin.  

Espoon Liigan, Palloliiton alueellisten sarjojen sekä esim. Palloliiton Karuselliturnausten osalta ikäluokkavastaava ilmoittaa sarjoihin osallistuvat 
joukkueet seuran yhteyshenkilöille aikarajoihin mennessä. 

Seurojen järjestämiin turnauksiin, Hesa ja Stadi Cupiin ymv. sekä talvisarjoihin ikäluokat ilmoittautuvat itsenäisesti. 


