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Johdanto	  
	  

Tämän	  toimintalinjan	  tarkoituksena	  on	  toimia	  ohjenuorana	  FC	  Futura	  
junioreiden	  toiminnassa	  ikäluokissa	  tytöt	  H6	  –	  B18	  ja	  pojat	  H6	  –	  B17.	  
Toimintalinja	  on	  laadittu	  kuuntelemalla	  seuran	  eri	  toimijoiden	  
mielipiteitä.	  Toimintalinjassa	  on	  otettu	  kantaa	  myös	  koko	  seuran	  ja	  
johtokunnan	  sekä	  Futura	  Porvoo	  ry:n	  toimintaan,	  jotta	  nähdään	  miten	  
junioritoiminta	  kytkeytyy	  niihin.	  Perusperiaate	  on,	  että	  
valmennusryhmä	  vastaa	  valmennuksellisesta	  toiminnasta	  ja	  johtokunta	  
vastaa	  taloudellisesta	  toiminnasta	  sekä	  toiminnan	  organisoinnista	  ja	  
yhteistyöstä	  muihin	  seuroihin.	  
	  
FC	  Futura	  juniorit	  ry:n	  johtokunta	  on	  hyväksynyt	  tämän	  toimintalinjan	  
seuran	  viralliseksi	  materiaaliksi.	  Toimintalinja	  koskettaa	  kaikkia	  
kyseisissä	  ikäluokissa	  FC	  Futura	  juniorit	  ry:n	  toiminnassa	  mukana	  olevia	  
pelaajia,	  valmentajia,	  joukkueenjohtajia,	  huoltajia	  ja	  vanhempia.	  
Joukkueenjohtajien	  velvollisuus	  on	  huolehtia,	  että	  toimintalinjan	  sisältö	  
on	  kaikkien	  joukkueeseen	  kuuluvien	  tiedossa.	  
	  
Oleellinen	  osa	  seuran	  toimintaa	  jatkossa	  on	  toimintalinjan	  toimivuuden	  
arviointi	  käytännössä	  sekä	  toimintalinjan	  kokemusten	  mukainen	  
päivittäminen.	  	  
	  
Jokainen	  seuran	  toimintaan	  mukaan	  tulevan	  jäsenen	  tulee	  sitoutua	  
noudattamaan	  tässä	  dokumentissa	  kuvattuja	  toimintalinjaa.	  
Toimintalinjassa	  on	  myös	  kuvattu	  tasoryhmien	  toiminta	  ja	  
peluuttaminen	  omina	  joukkueinaan.	  
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Junioritoiminnan	  tavoitteet	  
	  

• Tarjota	  mahdollisimman	  monelle	  tytölle	  ja	  pojalle	  mahdollisuus	  harrastaa	  jalkapalloa	  
• Kasvattaa	  nuorista	  sosiaalisia	  ja	  vastuuntuntoisia	  kanssaihmisiä,	  sekä	  urheilun	  ja	  

yhteiskunnan	  normeja	  ja	  sääntöjä	  kunnioittavia	  kansalaisia	  
• Luoda	  jäsenistön	  keskuuteen	  seurahenki,	  sekä	  ylpeyden	  tunne	  omaa	  lajia	  ja	  seuraa	  

kohtaan	  
• Olla	  hyvämaineinen	  seura,	  jonka	  kanssa	  muut	  lähialueen	  seurat	  ja	  muut	  tahot	  mielellään	  

tekevät	  yhteistyötä	  
• Kannustaa	  seuran	  pelaajia	  liikkumaan	  monipuolisesti	  ja	  riittävästi	  vapaa-‐ajalla	  
• Tarjota	  pelaajille	  eri	  herkkyyskaudet	  huomioivaa	  laadukasta	  valmennusta	  
• Tarjota	  valmentajille	  korkeatasoista	  koulutusta,	  sekä	  hyvät	  ja	  inspiroivat	  

toimintaedellytykset	  toimia	  joukkueiden	  valmentajina	  
• Ottaa	  huomioon	  jokainen	  yksilönä	  ja	  tarjota	  mahdollisuus	  omien	  kykyjen	  mukaiseen	  

kehittymiseen	  sekä	  taata	  lahjakkaille	  pelaajille	  mahdollisuus	  tehoharjoitteluun	  
• Saada	  laadukkaan	  harjoittelun	  myötä	  mahdollisimman	  monen	  jatkamaan	  harrastusta	  aina	  

aikuisikään	  asti	  
• Toimia	  näkyvässä	  roolissa	  kaupungin	  liikunta-‐	  ja	  urheilukasvatuksen	  järjestämisessä	  ja	  

toiminnan	  kehittämisessä	  
• Edesauttaa	  ja	  helpottaa	  nuorten	  kokonaisvaltaista	  kehittämistä	  ja	  kasvamista	  
• Ylläpitää	  kontakteja	  ulkomaisiin	  ammattilaisseuroihin,	  jotta	  varmistetaan	  nuorten	  pelaajien	  

kehittyminen	  
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Yleinen	  toimintalinja	  
	  

• Kaikessa	  toiminnassa	  ajatellaan	  yksilön,	  joukkueen	  ja	  myös	  seuran	  etua	  pitkällä	  
tähtäimellä,	  

• Kaikkien	  seurassa	  mukana	  olevien	  tulee	  kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  
(pelaajat,	  valmentajat,	  joukkueenjohtajat,	  joukkueen	  huoltajat	  ja	  vanhemmat).	  

• Jos	  valmentaja	  toistuvasti	  kieltäytyy	  noudattamasta	  joukkueen	  tai	  seuran	  toimintalinjaa,	  
seuraa	  tästä	  valmennusryhmän	  puhuttelu.	  Jos	  tämä	  toistuu	  puhuttelusta	  huolimatta,	  
valmentaja	  keskustelee	  johtokunnan	  kanssa.	  Jos	  hän	  vielä	  jatkaa	  toimintalinjaa	  
noudattamatta,	  ei	  hän	  enää	  voi	  toimia	  seurassa.	  

• Jos	  joukkueenjohtaja,	  huoltaja	  tai	  rahastonhoitaja	  kieltäytyy	  noudattamasta	  joukkueen	  
tai	  seuran	  toimintalinjaa,	  seuraa	  tästä	  johtokunnan	  puhuttelu.	  Jos	  hän	  vielä	  jatkaa	  
toimintalinjaa	  noudattamatta,	  ei	  hän	  enää	  voi	  toimia	  seurassa.	  

• Valmentajalla	  on	  oma	  vastuu	  ja	  liikkumavapaus	  tehtävässään.	  Jos	  valmentaja	  ei	  
kuitenkaan	  kunnioita	  tai	  noudata	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikkö	  ohjeita,	  seuraa	  tästä	  
valmennusryhmän	  puhuttelu.	  	  Jos	  tämä	  toistuu	  puhuttelusta	  huolimatta,	  valmentaja	  ei	  
voi	  toimia	  seurassa.	  

• Seurassa	  noudatetaan	  tasojoukkue	  jakoja	  E11-‐ikäluokasta	  alkaen.	  Tätä	  nuoremmissa	  
ikäluokissa	  pelataan	  tasavahvoilla	  peliryhmillä.	  Valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö	  voivat	  
tarvittaessa	  antaa	  luvan	  muodostaa	  tasojoukkueen	  yksittäiseen	  turnaukseen	  tai	  
tapahtumaan.	  

• Jokainen	  seuran	  pelaaja	  on	  oman	  ikäluokkansa	  kilpajoukkueen	  käytettävissä,	  ellei	  seuran	  
valmennus-‐	  tai	  junioripäällikkö	  toisin	  päätä.	  Päätös	  tehdään	  keskustelemalla	  pelaajan	  ja	  
pelaajan	  vanhempien	  kanssa.	  

• Kilpajoukkueeseen	  voi	  osallistua	  ainoastaan	  aktiivisesti	  ympäri	  vuoden	  jalkapalloa	  
harrastavat	  pelaajat.	  Sivulajeja	  voi	  harrastaa	  vapaavalintaisesti	  silloin	  kun	  ei	  ole	  
kilpajoukkueen	  omia	  tapahtumia.	  

• Seuran	  lahjakkaimmille	  junioreille	  tarjotaan	  mahdollisuus	  pelata	  ja	  harjoitella	  seuran	  
vanhempien	  ikäluokkien	  kanssa.	  Tämä	  toteutetaan	  seuran	  valmennus-‐	  ja/tai	  
junioripäällikön	  valvonnassa.	  

• Kaikille	  ikäluokille	  nimetään	  vastuuvalmentaja.	  Tämä	  valmentaja	  koordinoi	  koko	  
ikäluokan	  valmennustoimintaa.	  Vastuuvalmentajan	  nimeävät	  seuran	  valmennus-‐	  ja	  
junioripäällikkö.	  Ikäluokan	  vastuuvalmentajalta	  edellytetään	  sitoutumista	  
valmentamiseen	  ja	  aktiivista	  osallistumista	  seuran	  sekä	  piirin/liiton	  koulutuksiin.	  	  

• Vastuuvalmentaja	  ehdottaa	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikölle	  pelaajat,	  jotka	  menevät	  
kykykouluun.	  

• Seuran	  toiminta	  ei	  ole	  suljettua.	  Uudet	  pelaajat	  ovat	  aina	  tervetulleita	  mukaan	  seuran	  
toimintaan	  riippumatta	  ikäluokasta	  ja	  aiemmasta	  jalkapallotaustasta.	  Nuoremmissa	  
ikäluokissa(???)	  otetaan	  pelaajia	  jatkuvasti.	  Vanhemmissa	  ikäluokissa(???)	  otetaan	  
pelaajia	  kaksi	  kertaa	  vuodessa.	  

• Ikäluokkien	  kilpajoukkueet	  eivät	  ole	  pysyviä.	  Pelaajavaihtuvuus	  on	  jatkuvaa.	  
Pelaajavalinnoista	  kilpajoukkueisiin	  vastaavat	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  sekä	  seuran	  
valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö.	  Pelaajavalintoja	  tehdessä	  korostetaan	  
tulevaisuudenpotentiaalia,	  varsinkin	  C15	  ikäluokkaan	  asti.	  
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• Valmennus-‐	  ja	  junioripäällikön,	  vastuuvalmentajan,	  pelaajan	  ja	  vanhempien	  päätöksellä,	  
pelaaja	  voi	  pelata	  jossain	  muussa	  ikäluokassa	  (pelaajan	  kehityksen	  tukeminen).	  	  
Ongelmatapauksissa	  kunnioitetaan	  valmennus-‐	  ja	  junioripäällikön	  suosituksia.	  

• Harrastejoukkueissa(Vihreät)	  laaditaan	  sitoutumissäännöt	  joukkueen	  omissa	  
keskusteluissa	  

• Talentti	  toiminta	  henkilökohtaisine	  harjoitusohjelmineen	  on	  suunnattu	  lahjakkaimmille	  
12-‐14	  vuotiaille	  pelaajille.	  Valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö	  valitsevat	  pelaajat	  
Talenttiryhmiin.	  

• Seuran	  harjoituksiin	  tullaan	  seuran	  virallisissa	  harjoitus	  varustuksissa	  
• Pyrkimyksenä	  on	  vaihtaa	  ikäluokan	  vastuuvalmentajaa	  kahden-‐kolmen	  vuoden	  välein	  ja	  

saada	  aikaan	  järjestelmä,	  jossa	  osa	  valmentajista	  on	  erikoistunut	  nuorempien	  ikäluokkien	  
vastuuvalmentajaksi	  (E10/E11/D12)	  ja	  toiset	  vanhempien	  ikäluokkien	  
vastuuvalmentajiksi	  (D13/C14/C15).	  

• Rasistiset	  ilmaisut	  ja	  toimet,	  syrjintä,	  kiusaaminen	  sekä	  päihteiden	  käyttö	  ovat	  kaikki	  
jyrkästi	  tuomittuja	  ja	  rangaistavia	  ilmiöitä	  seuran	  toiminnan	  puitteissa.	  

• Tiedotetaan	  seuran	  toimintalinja	  seuran	  pelaajille,	  valmentajille,	  joukkueenjohtajille,	  
huoltajille	  ja	  vanhemmille	  

• Jos	  valmentajat,	  joukkueenjohtajat	  tai	  huoltajat	  antavat	  lausuntoja	  seuran	  tai	  joukkueen	  
asioista	  tiedotusvälineille,	  tulee	  siitä	  kertoa	  seuran	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikölle.	  

• Vastuuvalmentaja	  tekee	  joukkueelleen	  kausisuunnitelman.	  Kausisuunnitelman	  runko	  
tulee	  olla	  laadittuna	  seuraavaa	  kautta	  varten	  lokakuussa.	  Marraskuussa	  
kausisuunnitelman	  hyväksyy	  valmennuspäällikkö.	  
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Uuden	  joukkueen	  perustaminen	  
	  

• Uusia	  ikäluokka	  joukkueita	  perustettaessa	  muodostetaan	  n.20	  pelaajan	  
joukkueita.	  Huomioiden	  kuitenkin	  inhimilliset	  jako	  perusteet	  esimerkiksi	  
asuinpaikan	  mukaan.	  Valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö	  avustavat	  joukkueiden	  
jakamisessa.	  	  
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Toiminta	  ikäluokittain	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  H6/G7/F8	  (4v4/5v5)	  
	  
Joukkueet	  harjoittelevat	  2-‐4	  kertaa	  viikossa.	  
Joukkueilla	  on	  mahdollisuus	  pitää	  kesäloma	  kaudella	  1-‐2	  viikkoa	  taukoa	  harjoittelusta.	  
Talvikaudella	  valmentaja	  päättää	  yhdessä	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikön	  kanssa	  kuinka	  monta	  
kertaa	  viikossa	  joukkue	  harjoittelee.	  Harjoituksia	  järjestetään	  vaihtelevasti	  kaupungin	  eri	  kentillä,	  
jopa	  samanaikaisesti	  jos	  osallistujia	  on	  riittävä	  määrä.	  	  
Harjoitteita	  leimaa	  leikinomaisuus	  ja	  liikunnallisuus.	  Tärkeintä	  on	  että	  lapsilla	  on	  hauskaa	  ja	  
mahdollisuus	  liikkua	  ohjatusti,	  sekä	  tutustua	  jalkapalloon	  pelivälineenä.	  	  
	  
Ikäluokan	  valmentajien	  tulee	  olla	  osaavia	  jalkapallovalmentajia,	  jotka	  voivat	  olla	  äitejä	  ja	  isiä.	  
Valmentajien	  tärkeimpänä	  tehtävänä	  on	  luoda	  iloinen	  ja	  innostava	  ilmapiiri,	  joka	  saa	  
valmennettavat	  innostumaan	  jalkapallosta.	  	  Kuitenkin	  pitää	  huomioida,	  että	  tässä	  ikäluokassa	  
valmentajan	  pitää	  olla	  erittäin	  hyvä.	  Syy	  on	  se,	  että	  tässä	  ikäluokassa	  valmentaja	  pystyy	  
vaikuttamaan	  pelaajan	  kehitykseen	  erittäin	  paljon.	  
Kaikille	  pelaajille	  annetaan	  peliaikaa	  mahdollisimman	  tasapuolisesti.	  
	  
Uusia	  pelaajia	  voi	  tulla	  mukaan	  ikäluokan	  toimintaan	  ympäri	  vuoden.	  Esimerkiksi	  seuran	  
järjestämien	  nappulakoulujen	  (kevät/kesä/syksy)	  kautta.	  Nappulakouluja	  markkinoidaan	  
kaupungin	  kouluilla	  ja	  paikallislehdissä.	  Nappulakouluihin	  voivat	  osallistua	  myös	  jo	  seuran	  
toiminnassa	  mukana	  olevia	  pelaajia.	  He	  ovat	  tällöin	  oikeutettua	  alennettuihin	  	  
osallistumismaksuihin.	  
	  
Jos	  pelimuotona	  on	  4v4,	  valmentaja	  voi	  ottaa	  max	  8	  pelaajaa	  peleihin.	  Jos	  pelimuotona	  on	  5v5,	  
otetaan	  max	  10	  pelaajaa	  mukaan.	  Kaikille	  mukana	  oleville	  pelaajille	  taataan	  riittävästi	  peliaikaa.	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  F9	  (5v5/7v7)	  
	  
Ikäluokan	  pelaajat	  jaetaan	  tasavahvoihin	  ryhmiin,	  jotka	  osallistuvat	  sarjoihin	  nimityksillä	  FC	  Futura	  
Juniorit	  (FCFJ)	  valkoinen/sininen/vihreä.	  Ryhmät	  muodostetaan	  niin	  että	  niihin	  kuuluu	  10-‐14	  
pelaajaa,	  joka	  takaa	  riittävän	  peliajan	  jokaiselle	  pelaajalle.	  Pelaajien	  tulee	  saada	  kokeilla	  kaikkia	  
pelipaikkoja,	  myös	  maalivahtina	  olemista.	  
	  
Joukkueet	  harjoittelevat	  3-‐4	  kertaa	  viikossa	  ympäri	  vuoden.	  
Joukkueella	  on	  mahdollisuus	  pitää	  kesälomakaudella	  1-‐2	  viikkoa	  taukoa	  harjoittelusta.	  	  	  
	  
Harjoituksia	  leimaa	  edelleen	  leikinomaisuus.	  Erilaiset	  joukkueen	  omat	  rituaalit	  ja	  rutiinit	  
harjoituksen	  alussa	  ja	  lopussa	  ovat	  suositeltavia.	  Harjoitusten	  yhteydessä	  voi	  vaihtelevasti	  soveltaa	  
tasoryhmäajattelua.	  
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Ikäluokan	  valmentajan	  tulee	  roolissa	  olla	  positiivinen	  ja	  luotettava	  ”ekstra-‐isä”	  tai	  ”äiti”	  joukkueen	  
pelaajille.	  Valmentajalla	  tulee	  olla	  riittävät	  perustiedot	  ja-‐	  taidot	  jalkapallosta,	  jotta	  hän	  pystyy	  
kiitettävällä	  tasolla	  näyttämään	  mallisuoritukset	  harjoitteiden	  yhteydessä.	  Valmentajalla	  tulee	  olla	  
aidosti	  innostunut	  jalkapallosta	  urheilulajina	  ja	  välittää	  tämä	  innostus	  joukkueen	  ilmapiirin	  
välityksellä	  valmennettaviin.	  On	  suositeltavaa,	  että	  valmentaja	  on	  suorittanut	  liiton/piirin	  D-‐C	  
tason	  koulutuksen.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  Futura	  junioreiden	  sisäisen	  
valmennuskoulutuksen.	  
Kaikille	  pelaajille	  annetaan	  peliaikaa	  mahdollisimman	  tasapuolisesti.	  
	  
Uusia	  pelaajia	  voi	  tulla	  mukaan	  ikäluokan	  toimintaan	  ympäri	  vuoden.	  Esimerkiksi	  seuran	  
järjestämien	  jalkapallokoulun	  kautta(kevät/kesä/syksy)	  kautta.	  Jalkapallokouluja	  markkinoidaan	  
kaupungin	  kouluilla	  ja	  paikallislehdissä.	  Jalkapallokouluihin	  voivat	  osallistua	  myös	  jo	  seuran	  
toiminnassa	  mukana	  olevia	  pelaajia.	  
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Tytöt	  ja	  Pojat	  E10	  (7v7)	  
	  
Ikäluokan	  pelaajat	  jaetaan	  tasavahvoihin	  ryhmiin,	  jotka	  osallistuvat	  sarjoihin	  nimityksillä	  FC	  Futura	  
Juniorit	  (FCFJ)	  valkoinen/sininen/vihreä.	  Ryhmät	  muodostetaan	  niin	  että	  niihin	  kuuluu	  10-‐14	  
pelaajaa,	  joka	  takaa	  riittävän	  peliajan	  jokaiselle	  pelaajalle.	  Pelaajia	  kierrätetään	  eri	  pelipaikoilla	  ja	  
kaikille	  haukkaille	  	  tarjotaan	  myös	  mahdollisuus	  pelata	  maalivahtina.	  Turnauksiin	  joukkueiden	  
koostumuksia	  voidaan	  vaihtaa,	  kuitenkin	  yleensä	  ilman	  tasoryhmäajattelua.	  Tässä	  ikäkuokassa	  
valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö	  voivat	  kuitenkin	  antaa	  luvan	  osallistua	  yksittäisiin	  tapahtumiin	  
tasoryhmillä.	  
	  
Syyskauden	  aikana	  kartoitetaan	  seuraavan	  vuoden	  kilpajoukkueen	  pelaajia.	  Tässä	  yhteydessä	  
voidaan	  myös	  järjestää	  yksittäisiä	  harjoitusotteluita.	  
	  
Ikäluokan	  pelaajat	  harjoittelevat	  3-‐4	  kertaa	  viikossa	  ympäri	  vuoden.	  
Harjoitusten	  yhteydessä	  voi	  vaihtelevasti	  soveltaa	  tasoryhmäajattelua.	  Kesälomakaudella	  voidaan	  
pitää	  tauko	  harjoittelusta..	  Valmentaja	  päättää	  yhdessä	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikön	  kanssa,	  
kuinka	  monta	  kertaa	  viikossa	  joukkue	  harjoittelee.	  
Kaikille	  pelaajille	  annetaan	  peliaikaa	  mahdollisimman	  tasapuolisesti.	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  on	  monipuolisen	  jalkapallotaustan	  lisäksi	  
suorittanut	  liiton/piirin	  C-‐tason	  valmentajakoulutuksen.	  Liikunnanopettajan	  tai	  –ohjaajan	  koulutus	  
antaa	  hyvät	  edellytykset	  vastuuvalmentajan	  tehtävään.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  Futura	  
junioreiden	  sisäisen	  valmennuskoulutuksen.	  
	  
Uusia	  pelaajia	  rekrytoidaan	  ympäri	  vuoden.	  Esimerkiksi	  seuran	  järjestämien	  jalkapallokoulujen	  
(kevät/kesä)	  yhteydessä.	  Jalkapallokouluja	  markkinoidaan	  kaupungin	  kouluilla	  ja	  paikallislehdissä.	  
Jalkapallokouluihin	  voivat	  osallistua	  myös	  jo	  seuran	  toiminnassa	  mukana	  olevia	  pelaajia.	  
	  

Jako	  tasojoukkueisiin	  
	  
E11-‐ikäluokasta	  eteenpäin	  muodostetaan	  tasojoukkueet,	  ellei	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikkö	  
toisin	  päätä.	  
	  
Valinnat	  joukkueisiin	  tekee	  valmennus-‐	  ja	  junioripäällikkö.	  He	  nimittävät	  myös	  joukkueiden	  
vastuuvalmentajat.	  

	  
Pelaajat	  voivat	  valmentajien	  päätöksellä	  liikkua	  tasoryhmien	  välillä.	  
	  
Kilparyhmään	  osallistuvalta	  vaaditaan	  sitoutumista	  ja	  motivaatiota.	  Kilparyhmäläinen	  asettaa	  
jalkapalloharrastuksen	  kaiken	  muun	  liikuntaharrastuksen	  edelle.	  Sivulajeja	  voi	  harrastaa	  silloin	  kun	  
ei	  ole	  kilpajoukkueen	  omia	  tapahtumia.	  
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Tytöt	  ja	  Pojat	  E11	  (7v7/9v9)	  
	  
Tässä	  ikäluokassa	  seuran	  juniorit	  esiintyvät	  ensimmäisen	  kerran	  sarjatoiminnassa	  ikäluokkansa	  
kilpajoukkueena	  nimellä	  FC	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  valkoinen.	  Kilpajoukkue	  voi	  osallistua	  vuotta	  
vanhemman	  ikäluokan	  piirisarjaan	  (9v9),	  ellei	  seuran	  valmennus-‐	  jaa/tai	  junioripäällikkö	  toisin	  
päätä.	  Kilpajoukkueeseen	  kuuluu	  12-‐20	  pelaajaa.	  Suositeltava	  7v7	  pelimuodossa	  on	  max.	  14	  
pelaajaa	  ja	  9v9	  pelimuodossa	  max.	  16	  pelaajaa.	  	  Oikeaoppinen	  jalkapalloharjoittelu	  on	  
huomattavasti	  yksittäisen	  ottelun	  lopputulosta	  tärkeämpää.	  	  
Kaikille	  pelaajille	  annetaan	  peliaikaa	  mahdollisimman	  tasapuolisesti.	  
	  
Joukkue	  harjoittelee	  3-‐4	  kertaa	  viikossa.	  
	  	  
Tasoryhmäajattelua	  sovelletaan	  harjoitusten	  toteutuksessa.	  
	  
Ikäluokan	  haastajajoukkueet	  nimetään	  Fc	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  sininen	  ja	  harrastejoukkueet	  FC	  
Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  vihreä.	  
Vihreä	  joukkue	  voi	  harjoitella	  1-‐3	  kertaa	  viikossa.	  	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  on	  monipuolisen	  jalkapallotaustan	  lisäksi	  
suorittanut	  liiton/piirin	  C-‐tason	  valmentajakoulutuksen.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  Futura	  
junioreiden	  sisäisen	  valmennuskoulutuksen.	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  D12	  (9v9)(11vs11)	  
	  
Ikäluokan	  kilpajoukkue	  voi	  osallistua	  vuotta	  vanhemman	  ikäluokan	  piirisarjaan	  (11v11),	  ellei	  
seuran	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikkö	  toisin	  päätä.	  Kilpajoukkueeseen	  kuuluu	  14-‐22	  pelaajaa.	  	  
	  
Joukkue	  harjoittelee	  3-‐4	  kertaa	  viikossa.	  
	  	  
Tasoryhmäajattelua	  sovelletaan	  harjoitusten	  toteutuksessa.	  
	  
Ikäluokan	  haastajajoukkueet	  nimetään	  Fc	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  sininen	  ja	  harrastejoukkueet	  FC	  
Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  vihreä.	  	  
	  
Vihreä	  joukkue	  harjoittelee	  1-‐3	  kertaa	  viikossa.	  	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  on	  monipuolisen	  jalkapallotaustan	  lisäksi	  
suorittanut	  liiton/piirin	  B-‐tason	  valmentajakoulutuksen.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  Futura	  
junioreiden	  sisäisen	  valmennuskoulutuksen.	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  D13/C14	  (11v11)	  
	  
Ikäluokan	  kilpajoukkue	  voi	  osallistua	  vuotta	  vanhemman	  ikäluokan	  piirisarjaan	  (11v11),	  ellei	  
seuran	  valmennuspäällikkö	  toisin	  päätä.	  	  Edustusjoukkueeseen	  kuuluu	  14-‐22	  pelaajaa.	  	  
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Joukkue	  harjoittelee	  3-‐4	  kertaa	  viikossa.	  
	  	  
Tasoryhmäajattelua	  sovelletaan	  harjoitusten	  toteutuksessa.	  
	  
Ikäluokan	  haastajajoukkueet	  nimetään	  Fc	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  sininen	  ja	  harrastejoukkueet	  FC	  
Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  vihreä.	  
	  
Vihreä	  joukkue	  harjoittelee	  1-‐3	  kertaa	  viikossa.	  	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  on	  monipuolisen	  jalkapallotaustan	  lisäksi	  
suorittanut	  liiton/piirin	  B-‐tason	  valmentajakoulutuksen.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  Futura	  
junioreiden	  sisäisen	  valmennuskoulutuksen.	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  C15/B16	  
	  
Ikäluokan	  edustusjoukkue	  voi	  osallistua	  vuotta	  vanhemman	  ikäluokan	  piirisarjaan	  tai	  liiton	  sarjaan	  
(11v11),	  ellei	  seuran	  valmennuspäällikkö	  toisin	  päätä.	  Edustusjoukkueeseen	  kuuluu	  14-‐22	  
pelaajaa.	  	  
	  
Joukkue	  harjoittelee	  3-‐4	  kertaa	  viikossa.	  
	  	  
Tasoryhmäajattelua	  sovelletaan	  harjoitusten	  toteutuksessa.	  
	  
Ikäluokan	  haastajajoukkueet	  nimetään	  Fc	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  sininen	  ja	  harrastejoukkueet	  FC	  
Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  vihreä.	  
	  
Vihreä	  joukkue	  harjoittelee	  1-‐3	  kertaa	  viikossa.	  	  
	  
On	  suositeltavaa,	  että	  ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  on	  monipuolisen	  jalkapallotaustan	  lisäksi	  
suorittanut	  liiton/piirin	  B-‐tason	  valmentajakoulutuksen	  tai	  NuVK:n.	  Lisäksi	  valmentaja	  on	  käynyt	  
Futura	  junioreiden	  sisäisen	  valmennuskoulutuksen.	  

Tytöt	  ja	  Pojat	  B17	  
	   	  
Ikäluokan	  kilpajoukkue	  voi	  osallistua	  vuotta	  vanhemman	  ikäluokan	  piirisarjaan	  tai	  liiton	  sarjaan	  
(11v11),	  ellei	  seuran	  valmennuspäällikkö	  toisin	  päätä.	  Ikäluokan	  vastuuvalmentaja	  kantaa	  vastuun	  
ikäluokan	  toiminnan	  suunnittelusta	  ja	  toteutuksesta.	  Ikäluokan	  edustusjoukkueeseen	  kuuluu	  16-‐
22	  pelaajaa.	  	  
	  
Ikäluokan	  haastajajoukkueet	  nimetään	  Fc	  Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  sininen	  ja	  harrastejoukkueet	  FC	  
Futura	  juniorit	  (FCFJ)	  vihreä.	  
	  
Vastuuvalmentaja	  päättää	  harjoittelumäärät	  kausisuunnitelman	  mukaan.	  Valmennuspäällikkö	  
vahvistaa	  kausisuunnitelman.	  
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Nappula-‐	  ja	  pinkkifutis	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Talenttitoiminta	  tytöt	  ja	  pojat	  
	  
Seuran	  lahjakkaimmille	  ja	  innokkaimmille	  pelaajille	  tarjotaan	  mahdollisuus	  tehoharjoitteluun	  
oman	  ikäluokan	  harjoitusten	  lisäksi	  seuraavissa	  ryhmissä.	  Pelaajat	  ryhmiin	  valitaan	  yhteistyössä	  
ikäluokan	  vastuuvalmentajan	  ja	  seuran	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikön	  kanssa.	  Ryhmien	  
koostumus	  elää	  kaiken	  aikaa	  ja	  varsinkin	  nuorempien	  ikäluokkien	  talenttitoimintaan	  on	  tarkoitus	  
antaa	  mahdollisimman	  monelle	  mahdollisuus	  osallistumiseen.	  	  

	  
Toiminnan	  organisoinnista	  ja	  harjoitusten	  vetämisestä	  vastaavat	  seuran	  valmennus-‐	  ja	  
junioripäällikkö	  tai	  muu	  heidän	  nimeämänsä	  valmentaja.	  Ryhmien	  ikäluokkajaossa	  voidaan	  joustaa	  
seuran	  valmennus-‐	  ja/tai	  junioripäällikön	  päätöksellä,	  mikäli	  se	  yksilön	  kehityksen	  kannalta	  
tulkitaan	  hyödylliseksi	  ratkaisuksi.	  	  
	  

Taitokoulu	  tytöt	  ja	  pojat	  	  (G7/F8/F9/E10/E11)	  	  
	  
Taitokoulu	  toimintaa	  yritetään	  tarjota	  mahdollisimman	  monelle	  innokkaalle	  juniorille.	  
- Ryhmä	  harjoittelee	  kerran	  viikossa	  kolmessa	  jaksossa:	  syksy,	  talvi,	  kevät	  

	  

Kykykoulu	  tytöt	  ja	  pojat	  (D12/D13/C14)	  
	  
Kykykoulu	  toimintaan	  valitaan	  seuran	  lahjakkaimmat	  ja	  motivoituneimmat	  juniorit	  kyseisistä	  
ikäluokista.	  	  
- Ryhmä	  harjoittelee	  kerran	  viikossa	  kolmessa	  jaksossa:	  syksy,	  talvi,	  kevät	  
- Kykykoulun	  valmentajat	  käyvät	  katsomassa	  joskus	  ryhmän	  pelaajien	  otteluita	  ja	  antavat	  

	   otteluiden	  jälkeen	  heille	  yksilöllisen	  palautteen.	  
	  

Akatemia	  pojat	  (C14-‐B17)	  	  
	  
Akatemia	  toimintaan	  valitaan	  seuran	  lahjakkaimmat	  vanhemmat	  juniorit,	  jotka	  aikovat	  pitkällä	  
tähtäimellä	  satsata	  jalkapallouraan.	  
- Ryhmä	  harjoittelee	  1-‐3	  kertaa	  viikossa	  kolmessa	  jaksossa:	  syksy,	  talvi,	  kevät	  
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Maalivahtivalmennus	  
	  
Maalivahtivalmennus	  aloitetaan	  F8-‐ikäluokasta	  ylöspäin.	  
Seurassa	  on	  maalivahtivalmennusvastaava,	  joka	  tekee	  yhteistöitä	  valmennus-‐	  ja	  junioripäällikön	  
kanssa.	  
Maalivahtivalmennusvastaava	  pyrkii	  pitämään	  huolen,	  että	  joka	  joukkueessa	  on	  riittävästi	  
maalivahteja.	  
Vastuuvalmentajat	  antavat	  palautetta	  maalivahdeista.	  	  
Nuoremmissa	  ikäluokissa	  on	  suositeltavaa,	  että	  maalivahdit	  pelaavat	  riittävästi	  kenttä	  
pelaajanakin	  
Maalivahtivalmennusvastaava	  valitsee	  maalivahtivalmentajat	  ja	  järjestää	  maalivahti-‐tapahtumat	  
yhdessä	  valmennus-‐	  ja	  junioripäällikön	  kanssa.	  
	  
	  

Pelaajakoulutus	  (pelin-‐	  ja	  lastenohjaajat)	  
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Toimintalinja	  pelaajille	  
Pelaajat	  ovat	  seuran	  toiminnan	  kannalta	  erittäin	  keskeisessä	  ja	  tärkeässä	  roolissa	  ja	  heidän	  
toiminnalleen	  on	  määritelty	  seuraavia	  ohjeita	  ja	  sääntöjä.	  
Pelaajan	  tulee	  ymmärtää,	  että	  hänen	  fyysinen	  olemus	  ja	  kyvykkyys	  on	  jatkuvan	  kehityksen	  alla.	  
Seuran	  tehtävänä	  on	  tarjota	  olosuhteet	  ja	  valmennus,	  joiden	  avulla	  pelaajalla	  on	  mahdollisuus	  
kehittyä	  omien	  kykyjensä	  sallimissa	  rajoissa	  sekä	  pelaajana	  että	  ihmisenä.	  Pelaajan	  on	  tärkeää	  
kuunnella	  valmentajan	  antamia	  ohjeita	  ja	  luottaa	  siihen,	  että	  saadut	  ohjeet	  koituvat	  pelaajan	  
parhaimmaksi	  sekä	  lyhyellä	  että	  varsinkin	  pitkällä	  tähtäimellä.	  On	  kuitenkin	  muistettava,	  että	  tieto	  
ja	  ratkaisumallit	  ovat	  suhteellisia	  –	  ongelmalla	  on	  monta	  ratkaisua	  .	  
Pelaaja	  ei	  saa	  avoimesti	  kritisoida	  valmentajan	  päätöksiä	  vaan	  hänen	  on	  kunnioitettava	  
valmentajan	  päätöksiä.	  Pelaajalla	  on	  kuitenkin	  aina	  oikeus	  saada	  valmentajalta	  todenmukainen	  
selitys	  päätökseen	  johtavista	  syistä	  ja	  halutessaan	  voi	  keskustella	  asiasta	  kahden	  kesken	  
valmentajan	  kanssa.	  
	  
	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Pelaaja	  on	  itse	  vastuussa	  omasta	  kehityksestään.	  
• Pelaajien	  on	  esiinnyttävä	  hyvinä	  seuran	  edustajina,	  sekä	  kentällä	  että	  sen	  ulkopuolella.	  
• Pelaajien	  on	  noudatettava	  joukkueensa	  kokoontumisaikoja	  pelien	  ja	  harjoitusten	  

yhteydessä.	  
• Pelaaja	  saapuu	  harjoituksiin	  ja	  peleihin	  mukanaan	  oikea	  ja	  määrätty	  varustus	  

o esim.	  säärisuojia	  on	  pakko	  käyttää	  harjoituksissa	  ja	  peleissä	  
o pallossa	  riittävästi	  ilmaa	  

• Pelaaja	  sitoutuu	  tekemään	  parhaimpansa	  jokaisessa	  harjoitus-‐	  ja	  ottelutapahtumassa.	  
Pelaaja	  on	  riittävästi	  keskittynyt	  harjoituksiin	  ja	  peleihin.	  

• Pelaaja	  kohtelee	  kaikkia	  valmentajia,	  tuomareita,	  kanssapelaajia,	  vastustajia	  ja	  valmentajia	  
kunnioittavasti.	  Väkivallan	  käyttö	  kielletty.	  

• Pelaaja	  kannustaa	  muita	  pelaajia	  harjoituksissa	  ja	  otteluissa.	  
• Päihteettömyys	  seuran	  tilaisuuksissa.	  	  
• Pelaaja	  on	  velvollinen	  hyvissä	  ajoin	  raportoimaan	  harjoituksista	  poissaolosta	  sovitulla	  

tavalla	  omassa	  joukkueessaan	  määrätylle	  henkilölle.	  On	  tarkoitus,	  että	  pelaajat	  itse	  oppivat	  
mahdollisimman	  nuorina	  itse	  ilmoittamaan	  asiasta	  (viimeistään	  C14).	  

• Turnauksista	  ja	  leireiltä	  pois	  jäänti	  on	  ilmoitettava	  aina	  riippumatta	  ikäluokasta.	  
• Ilmoitusvelvollisuus	  vastuuvalmentajalle,	  jos	  menee	  toisen	  joukkueen	  tai	  seuran	  

harjoituksiin.	  
• C14	  ja	  vanhemmissa	  ikäluokissa	  otetaan	  joukkueen	  asioissa	  yhteys	  suoraan	  pelaajaan.	  
• Turnauksissa	  väliajoilla	  pelaajat	  liikkuvat	  joukkueen	  mukana.	   	  

	  
Oikeudet	  

• Harjoittelurauha.	  
• Jalkapallon	  oppiminen	  omalla	  tasollaan.	  
• Reilu-‐	  ja	  tasapuolinen	  kohtelu.	  
• Riittävän	  peliajantakaaminen	  leikkimaailma-‐iässä	  (E11-‐F7)	  	  
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• Mahdollisuus	  henkilökohtaiseen	  pelaajakehitykseen.	  
• Oikeus	  nauttia	  jalkapallosta	  ja	  monipuolisesta	  valmennuksesta.	  
• Kilpatason	  joukkueissa	  on	  korkeatasoinen	  valmennus	  
• Oikeus	  saada	  palautetta	  harjoittelustaan	  
• Vanhemmissa	  ikäluokissa	  velvollisuudet	  kasvavat	  (C14	  ja	  vanhemmat):	   	  

o peliaikaa	  peleissä	  ei	  taata	  
	  
	  

Toimintalinja	  vanhemmille	  
Pelaajien	  vanhemmat	  ovat	  oleellinen	  osa	  seuran	  toimintaa.	  Useat	  heistä	  toimivat	  vapaaehtoisesti	  
erilaisissa	  tehtävissä	  seuran	  joukkueissa;	  valmentajina,	  joukkueenjohtajina,	  huoltajina	  tai	  
ohjaajina.	  Tämän	  vuoksi	  on	  tärkeää,	  että	  kaikki	  vanhemmat	  ovat	  tietoisia	  seuran	  säännöistä,	  
normeista	  ja	  toimintamalleista.	  Joukkueenjohtajat	  pitävät	  huolta	  siitä,	  että	  seuran	  uusien	  jäsenten	  
vanhemmat	  tulevat	  tietoiseksi	  toimintasäännöistä.	  Asioita	  käsitellään	  myös	  joukkueen	  tai	  koko	  
seuran	  vanhempainilloissa.	  
	  
Vastuut	   	  
	   	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Osallistuu	  mahdollisuuksien	  mukaan	  seuran	  tai	  joukkueen	  vanhempainiltaan.	  
• Hyvä	  käytös	  	  ja	  positiivinen	  asenne.	  
• Kunnioittaa	  seuran	  valmentajia,	  pelaajia	  sekä	  muita	  seuran	  toiminnassa	  mukana	  olevia	  

vanhempia.	  
• Vanhempien	  tulee	  tukea	  lastaan	  harrastuksessa	  positiivisella	  tavalla,	  painostamatta	  lasta	  

tekemään	  asioita	  joita	  hän	  ei	  itse	  halua.	  
• Vanhempien	  on	  oltava	  tarvittaessa	  saavutettavissa	  ja	  lastensa	  tukena.	  
• Vanhemmat	  huolehtivat,	  että	  pelaajat	  saapuvat	  harjoituksiin	  ajoissa.	  
• Vanhemmat	  huolehtivat	  siitä,	  ettei	  lapsi	  osallistu	  harjoituksiin	  ollessaan	  kipeä	  tai	  

loukkaantunut.	  
• Vanhemmat	  eivät	  saa	  tulla	  kentälle	  ilman	  valmentajan	  lupaa.	  
• Vanhempien	  on	  pysyteltävä	  sopivan	  etäisyyden	  päässä	  harjoitustapahtumasta,	  jottei	  

lapsen	  huomio	  liikaa	  kiinnity	  heihin.	  
• Vanhempien	  tulee	  auttaa	  valmentajaa	  harjoituksien	  ja	  ottelujen	  aikana,	  mikäli	  tämä	  pyytää	  

apua.	  
• Ilmoittavat	  jos	  eivät	  pääse	  hakemaan	  lasta	  harjoituksista.	  
• Vanhemmat	  vastaavat	  lapsien	  turvallisuudesta	  harjoitusten	  alkuun	  ja	  sekä	  välittömästi	  

harjoitusten	  päätyttyä.	  
• Vanhemmat	  eivät	  mene	  pukukoppeihin	  joukkuepalaverien	  aikana.	  
• Vanhemmat	  antavat	  seuran	  valmentajien	  ja	  ohjaajien	  vastata	  lasten	  peluuttamisesta	  ja	  

ohjaamisesta	  ottelutapahtuman	  aikana.	  Vanhemmat	  eivät	  saa	  ohjata	  peliä.	  Ymmärtävät,	  
että	  valmentaja	  on	  auktoriteetti	  kentällä.	  

• Vanhemmat	  eivät	  kritisoi	  avoimesti	  ottelun	  tuomarin	  päätöksiä.	  Vanhemmat	  ja	  muut	  
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kannustusjoukot	  sijoittuvat	  ottelun	  aikana	  kentän	  vastapuolelle	  suhteessa	  pelaajien	  
vaihtopenkkiin.	  

• Voivat	  keskustella	  pelillisistä	  asioista	  valmentajien	  kanssa,	  mutta	  vain	  pelin/harjoituksen	  
jälkeen	  tai	  hyvissä	  ajoin	  ennen	  peliä	  tai	  harjoitusta.	  Pelaajat	  eivät	  tuolloin	  saa	  olla	  
kuuntelemassa	  keskustelua.	  

• Vanhempien	  tulee	  olla	  hyviä	  roolimalleja	  osoittaen	  hyvää	  urheiluhenkeä	  molempia	  
joukkueita	  kohtaan.	  

• Vanhempien	  tulee	  olla	  suorituskeskeisiä,	  ei	  tuloskeskeisiä.	  
• Vanhemmat	  kannustavat	  tasapuolisesti	  kaikkia	  joukkueen	  pelaajia,	  eivät	  ainoastaan	  omia	  

lapsiaan.	  
• Ovat	  tiedon	  välittäjiä	  ikäluokissa	  D12	  ja	  nuoremmat.	  
• Vanhempien	  kannattaa	  tulla	  katsomaan	  harjoituksia	  enemmän	  kuin	  pelejä.	  
• Päihteettömyys	  joukkueen	  tapahtumissa.	  
• Tuo	  lapsen	  mahdolliset	  harrastukseen	  vaikuttavat	  sairaudet	  (esim.	  allergia,	  astma	  jne.)	  

valmentajien	  ja	  jojon	  tietoon.	  
• Ei	  saa	  kuvata	  harjoituksia	  ilman	  lupaa.	  
• Vanhemmat	  ovat	  talkoo-‐osallistujia,	  toiminnan	  rahoittajia,	  sponsoreiden	  hankkijia.	  
• Vanhemmat	  maksavat	  joukkuemaksun	  ja	  pelaajalisenssin	  ajoissa	  ohjeiden	  mukaan	  

o syksyllä	  aloittavat	  eivät	  maksa	  seuran	  toimintamaksuja/jäsenmaksuja,	  
joukkuemaksut	  joukkueen	  sääntöjen	  mukaan	  

	   	  
Oikeudet	  

• Lapsi	  saa	  hyvää	  valmennusta	  omalla	  tasollaan.	  
• Lapselle	  turvallinen	  ympäristö	  harrastaa.	  
• Lapsille	  liikunnan	  riemua.	  
• Lapsi	  on	  joukkueen	  vastuuhenkilöiden	  valvonnassa	  koko	  ilmoitetun	  

harjoituksen/pelitapahtuman	  ajan.	  
• Oikeus	  olla	  mukana	  lapsen	  harrastuksessa	  esim.	  talkootöiden	  puitteissa	  ja	  sitä	  kautta	  

tutustua	  lapsen	  kaveripiiriin	  ja	  muihin	  vanhempiin.	  
• Oikeus	  saada	  tietoa	  lapsen	  harrastuksesta	  ja	  kausisuunnitelmasta.	  
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Toimintalinja	  joukkueenjohtajille	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Joukkueenjohtaja	  ja	  vanhemmat	  ehdottavat,	  ja	  seuran	  johtokunta	  hyväksyy	  ja	  allekirjoittaa	  

seuran	  joukkueenjohtajasopimuksen.	  
• Huolehtii,	  että	  toimintalinjan	  sisältö	  on	  kaikkien	  joukkueeseen	  kuuluvien	  tiedossa.	  
• Seuraa	  valmentajien	  toimintaa,	  valvoo,	  että	  valmentajat	  noudattavat	  seuran	  ja	  joukkueen	  

sääntöjä.	  
• Ei	  puutu	  käytännön	  valmennusasioihin	  
• Osallistuu	  joukkueenjohtajien	  koulutuksiin.	  
• Vastaa	  joukkueen	  toiminnasta	  yhdessä	  vastuuvalmentajan	  ja	  valmennustiimin	  kanssa	  
• Ylläpitää	  yhteishenkeä.	  
• Huolehtii,	  että	  joukkueella	  on	  yhtenäiset	  seuran	  määrittelemät	  peli/harjoitteluasusteet.	  
• Joukkueenjohtaja	  vastaa	  joukkueen	  organisoimisesta	  -‐	  joukkue	  muodostuu	  pelaajista,	  

huoltajista,	  valmentajista,	  joukkueenjohtajista	  ja	  vanhemmista.	  	  
• Edustetaan	  joukkuetta	  ja	  seuraa,	  yhteistyön	  organisoiminen	  eri	  ikäluokkien	  kanssa	  yhdessä	  

vastuuvalmentajan	  kanssa	  siten,	  että	  vastuuvalmentaja	  vastaa	  valmennuksellisesta	  
puolesta	  

• Organisoi	  joukkueen	  toimintaa:	  ilmoittautumiset	  turnauksiin,	  vanhempain-‐	  ja	  
pelaajapalaverien	  järjestäminen,	  huolehtii	  pelien	  siirroista	  -‐	  piiri,	  erotuomarikerho,	  
vastustaja,	  kaupunki.	  Koordinoi	  kuljetukset	  vieraspeleihin,	  kenttien	  varaukset.	  	  Hoitaa	  
käytännön	  asiat	  turnauksiin	  liittyen,	  vakuutus-‐	  ja	  lisenssiasiat	  sekä	  hallinnolliset	  tehtävät.	  

• Tiedottaminen,	  yhteydenpito	  vanhempiin,	  yhteyshenkilö	  seuraan	  päin.	  
• Pelaajalisensseistä	  huolehtiminen,	  tiedottaa	  vanhempia	  lisensseistä	  ja	  kausimaksuista.	  
• Result	  Code	  yhteyshenkilö	  (www.resultcode.fi).	  
• Joukkueen	  budjetin	  tekeminen	  yhdessä	  rahastonhoitajan	  kanssa.	  
• Kausisuunnitelmien	  teko	  yhdessä	  vastuuvalmentajan	  ja	  valmennustiimin	  kanssa.	  
• Pelaajalistan	  ylläpito	  (result	  code:ssa	  mahdollisuus	  ylläpitää	  myös	  pelaajalistaa).	  
• Vastaa	  jäsenluettelon	  ajantasaisuudesta	  oman	  joukkueensa	  osalta.	  
• Pelaajasiirroista	  huolehtiminen.	  
• Joukkueen	  säännöistä	  huolehtiminen;	  vastaa	  siitä,	  että	  joukkuesäännöt	  ovat	  olemassa.	  
• Organisoi	  joukkueen	  resursseja	  tarpeen	  mukaan.	  
• Voi	  jakaa	  vastuuta	  muille	  vanhemmille	  joukkueessa.	  
• On	  yhteydessä	  talousryhmään	  (johtokunta)	  varainhankinnassa	  (sponsorit).	  
• Varmistaa,	  että	  joukkueet	  hankkivat	  varusteensa	  seuran	  kautta	  (ei	  koske	  palloja,	  sukkia	  ja	  

kenkiä).	  
• Joukkueen	  varusteista-‐	  ja	  tilauksista	  vastaaminen.	  
• Vastaa	  joukkueen	  kotisivuista,	  että	  ne	  ovat	  ajantasalla.	  
• Kilpajoukkueen	  joukkueenjohtajan	  pitäisi	  olla	  sitoutunut	  piirin	  kilpajärjestelmiin	  ja	  SPL:n	  

pelaajaa	  kehitys	  polkuun	  ”sinivalkoiseentiehen”.	  Hänen	  tulee	  suorittaa	  tehtävät	  ajoissa,	  ja	  
myös	  pystyttävä	  toimimaan	  etupainotteisesti.	  Joukkueenjohtaja	  hyväksyy	  myös	  
kilpailutoiminnan	  vaatimat	  ratkaisut.	  	  
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Oikeudet	  

• Voi	  jakaa	  vastuuta	  muille	  vanhemmille	  joukkueessa.	  
• Oikeus	  joukkueen	  tai	  seuran	  kustantamiin	  varusteisiin	  
• Oikeus	  osallistua	  seuran	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin	  
• Oikeus	  osallistua	  Palloliiton(SPL)	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin	  
• Oikeus	  saada	  kilometrikorvausta	  työstään	  
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Toimintalinja	  valmentajille	  
Valmentajat	  ovat	  seuralle	  toiminnan	  kannalta	  elintärkeitä.	  Heillä	  on	  myös	  suurin	  vastuu	  siitä,	  että	  
seuran	  toiminta	  on	  tämän	  toimintasuunnitelman	  esittämien	  ohjeiden	  ja	  tavoitteiden	  kaltaista	  
	  
	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Vastuuvalmentajan	  nimeää	  valmennuspäällikkö.	  
• Vastuvalmentaja	  allekirjoittaa	  valmentajasopimuksen	  seuran	  kanssa.	  
• Valmentajien	  tulee	  seurata	  toiminnassaan	  seuran	  sääntöjä	  ja	  ohjeita	  sekä	  osallistua	  seuran	  

tapahtumiin.	  
• On	  sitoutunut,	  kannustava	  ja	  ajoissa	  harjoituksissa.	  
• Valmentajien	  tulee	  omalla	  käytöksellään	  toimia	  hyvänä	  esimerkkinä	  muille.	  On	  kohtelias	  ja	  

kielenkäyttö	  on	  hyväksyttävää.	  Valmentaja	  on	  päihteetön	  eikä	  tupakoi	  seuran	  
tilaisuuksissa.	  	  

• Ikäluokkien	  vastuuvalmentajien	  tulee	  tehdä	  seura	  ohjeiden	  mukainen	  vuosisuunnitelma	  
ikäluokan	  toiminnasta	  ja	  palauttaa	  se	  seuran	  valmennuspäällikölle	  ennen	  uuden	  kauden	  
alkua.	  	  

• Valmentajan	  on	  ajateltava	  kaikessa	  toiminnassaan	  pelaajan,	  joukkueen	  ja	  seuran	  etua	  sekä	  
pitkällä	  että	  lyhyellä	  tähtäimellä.	  

• Valmentajan	  tulee	  kunnioittaa	  seuran	  muiden	  valmentajien	  näkemyksiä.	  
• Valmentajan	  tulee	  noudattaa	  valmennuspäällikön	  ohjeita.	  Valmentaja	  ei	  voi	  valmentaa	  

toisessa	  seurassa	  ilman	  valmennuspäällikön	  lupaa.	  
• Valmentajan	  tulee	  kyetä	  antamaan	  sekä	  positiivista	  että	  kehittävää	  palautetta.	  
• Valmentaja	  ei	  saa	  avoimesti	  kritisoida	  seuran,	  sen	  pelaajien	  tai	  muiden	  seuran	  

valmentajien	  toimintaa.	  
• Valmentajan	  tehtävänä	  on	  kehittää	  pelaajista	  voittajia	  ja	  kannustaa	  heitä	  pääsemään	  

kehityksessään	  mahdollisimman	  pitkälle.	  Kaikessa	  toiminnassa	  valmentaja	  on	  velvoitettu	  
erityisesti	  määritettyihin	  ikäluokkiin	  asti	  korostamaan	  yksilöllisen	  kehityksen	  merkitystä	  
tulosten	  tavoittelun	  sijaan.	  

• Valmentaja	  on	  vastuussa,	  että	  kenttä	  ja	  pukuhuone	  jää	  harjoitusten	  jälkeen	  samaan	  
kuntoon	  kuin	  ennen	  omaa	  harjoitusta.	  

• Ennen	  ottelun	  alkua	  on	  valmentajan	  tervehdittävä	  sekä	  vastustajia	  että	  ottelun	  tuomareita.	  
Ottelun	  jälkeen	  on	  valmentajan	  kiitettävä	  edellä	  mainittuja	  tahoja.	  

• Valmentaja	  ohjaa	  pelaajia	  ottelun	  aikana	  positiivisella	  ja	  rohkaisevalla	  tavalla.	  
• Liiallista	  sekä	  pelaajia	  hämmentävää	  ja	  sekoittavaa	  ohjeiden	  huutelua	  on	  vältettävä.	  
• Valmentajan	  ei	  ole	  sallittua	  avoimesti	  kritisoida	  ottelun	  tuomarin	  tai	  vastustajan	  toimia.	  
• Valmentajien	  tulee	  pitää	  huolta	  seuran	  varusteista.	  
• Vastuuvalmentajalla	  on	  vastuu	  pelaajien	  oppimisesta	  ja	  kehittymisestä	  ja	  suunnittelee	  

harjoitukset	  etukäteen.	  Valmennusasioissa	  pitää	  yhteyttä	  valmennuspäällikköön.	  Vastaa	  
joukkueen	  valmennuksesta	  ja	  kausiohjelman	  suunnittelussa	  yhdessä	  valmennuspäällikön	  
kanssa.	  	  

• Seuran	  antaman	  varustuksen	  käyttäminen	  harjoituksissa,	  otteluissa	  ja	  muissa	  seuran	  
tilaisuuksissa.	  
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• Ei	  poistu	  harjoituksista	  ennen	  kuin	  varmistaa,	  että	  kaikilla	  on	  kyyti	  järjestetty	  	  
• Osallistuu	  seuran	  järjestämään	  valmennus-‐	  yms.	  koulutukseen	  
• Valmentajat	  eivät	  ota	  kantaa	  joukkueen	  rahastoasioihin	  
• Vastuuvalmentaja	  toimittaa	  joukkueen	  kustantaman	  esteettömyystodistuksen	  FCFJ	  

Johtokunnalle	  esitettäväksi	  
	  
Oikeudet	  

• Oikeus	  osallistua	  seuran	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin.	  
• Oikeus	  osallistua	  palloliiton(SPL)	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin.	  
• Saa	  seuran	  tai	  joukkueen	  kustantamat	  työvaatteet.	  
• Automaattisesti	  seuran	  jäsen	  (ei	  jäsenmaksua).	  
• Kohtuulliset	  työskentelyolosuhteet	  (ei	  ylisuuria	  ryhmiä).	  
• Joukkueella	  on	  apuvalmentajat,	  huoltajat	  eli	  puitteet	  on	  kunnossa	  itse	  valmennukseen.	  	  
• Kuuluu	  automaattisesti	  seuran	  puolesta	  valmentajan	  vastuuvakuutuksen	  piiriin.	  
• Oikeus	  saada	  kilometrikorvausta	  työstään	  

Toimintalinja	  joukkueen	  huoltajille	  
	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintasääntöjä	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Huolehtii	  joukkueen	  varusteista.	  
• Ensiavun	  antaminen.	  
• Seuran,	  piirin	  ja/tai	  Palloliiton(SPL)	  järjestämän	  huoltajakurssin	  käyminen	  (kurssi	  

järjestetään	  aina	  uusien	  joukkueiden	  perustamisen	  yhteydessä,	  esim.	  toukokuu,	  lokakuu)	  
o kurssilla	  käydään	  läpi	  mm.	  Futura	  junioreiden	  toimintasäännöt	  
o teippaus	  

• Joukkueen	  huoltajan	  varusteista	  huolehtiminen	  (ensiapulaukku-‐	  vastaa,	  että	  sisältö	  on	  
asianmukainen,	  juomapullot).	  

• Aktiivinen	  myös	  harjoituksissa.	  
• Osallistuu	  peleihin	  ja	  turnauksiin.	  

	  
Oikeudet	  

• Oikeus	  osallistua	  seuran	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin	  
• Osallistua	  Palloliiton(SPL)	  järjestämiin	  koulutustilaisuuksiin	  
• Oikeus	  saada	  varusteet	  joukkueelta	  
• Oikeus	  päästä	  osaksi	  joukkueen	  toimintaan.	  

	  

Toimintalinja	  rahastonhoitajille	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä.	  
• Huolehtii	  joukkueiden	  tililtä	  kuitit	  kirjanpitoon	  1/4	  vuosittain.	  
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• Hoitaa	  joukkueen	  rahaliikenteen	  pankkiin	  päin.	  
	  
Oikeudet	  

• Rahastonhoitajalla	  on	  oikeus	  km	  korvaukseen.	  
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Toimintalinja	  valmennuspäällikölle	  
	  
Vastuut	  

• Valmennuspäällikön	  esimies	  on	  seuran	  puheenjohtaja	  
• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä	  
• Selvittää	  ongelmatilanteet	  yhdessä	  valmennusryhmän	  ja	  johtokunnan	  kanssa	  
• Johtaa	  tyttö-‐	  ja	  poikajunioreiden	  valmennustoimintaa	  yhdessä	  valmennusryhmän	  kanssa	  	  
• Vastaa	  kaikkien	  juniorien	  valmennuksesta	  (B-‐	  ja	  sitä	  nuoremmat)	  
• Toimii	  Tutorina	  kaikille	  seuran	  juniorijoukkueille	  ja	  antaa	  tukea	  sitä	  pyydettäessä	  
• Toimii	  maksimissaan	  yhden	  juniorijoukkueen	  vastuuvalmentajana	  seurassa	  
• Huolehtii	  juniorijoukkueiden	  maalivahtikoulutuksesta	  maalivahtivastaavan	  kanssa	  
• Työstää	  seuran	  toimintasäännöt,	  toimintamallit	  ja	  toimintasuunnitelmat	  yhdessä	  

junioripäällikön	  kanssa	  
• Huolehtii	  uusien	  joukkueiden	  perustamisesta	  valmennusryhmän	  kanssa.	  (valmennusryhmä	  

avustaa	  mm.	  joukkueenjohtajien	  koulutuksessa)	  
• Koordinoi	  yhdessä	  valmennusryhmän	  ja	  junioripäällikön	  kanssa	  joukkueiden	  

harjoitusvuorot	  
	  

• Vastaa	  yhdessä	  junioripäällikön	  kanssa	  taito-‐	  ja	  kykykouluista	  ja	  talenttitoiminnasta	  sekä	  
pelaaja-‐akatemiasta	  

• Toimii	  kouluttajana	  taito-‐	  ja	  kykykoulussa	  sekä	  pelaaja-‐akatemiassa	  
• Vastaa	  jalkapallokoulujen	  suunnittelusta	  ja-‐	  toiminnasta	  
• Suunnittelee	  jalkapallokoulujen	  sisällön	  yhdessä	  junioripäällikön	  kanssa	  
• Toimii	  pääkouluttajana	  jalkapallokouluissa	  

	  
• Suunnittelee	  seuran	  sisäisen	  valmentajakoulutuksen	  ja	  toimii	  pääkouluttajana	  
• Ohjaa	  valmentajakokelaat	  sopiviin	  joukkueisiin	  
• Antaa	  harjoitustehtävät	  ja	  valvoo	  niiden	  suoritusta	  sekä	  antaa	  palautteen	  
• Avustaa	  junioripäällikköä	  etsimään	  sopivia	  kokelaita	  valmentaja-‐akatemiaan.	  

	  
• Pitää	  yhteyksiä	  seuran	  edustusjoukkueisiin	  
• Yhteistyö	  Fc	  Futura	  ry:n	  edustusjoukkueen	  valmentajien	  kanssa	  (naiset	  ja	  miehet)	  
• Junioreiden	  esittely	  edustusjoukkueen	  valmentajille	  
• Pitää	  yllä	  yhteyksiä	  liittoon,	  piiriin	  ja	  lähialueen	  jalkapalloseuroihin.	  
• Pitää	  yllä	  yhteyksiä	  kansainvälisiin	  toimijoihin.	  

	  
• Laatii	  päätösesityksen	  vastuuvalmentajista	  juniori-‐ikäluokille	  
• Toimii	  valmentajien	  esimiehenä	  
• Käy	  valmentajien	  kanssa	  kauden	  aikana	  kehityskeskustelun	  
• Suunnittelee	  yhdessä	  valmentajien	  kanssa	  kausiohjelmien	  teemat	  kaikille	  ikäluokille	  
• Tarkistaa	  ja	  hyväksyy	  joukkueiden	  kausisuunnitelmat	  
• Muodostaa	  yhdessä	  valmentajien	  kanssa	  pelaavat	  joukkueet	  eri	  sarjatasoille	  
• Seuraa	  valmentajien	  toimintaa	  harjoituksissa	  ja	  otteluissa	  sekä	  antaa	  palautetta	  ja	  opastaa	  



JUNIORITOIMINNAN	  	  TOIMINTALINJA	  
11.9.2014	  

FC	  FUTURA	  JUNIORIT	  RY	  

	  

FC	  Futura	  Juniorit	  ry	  |	  Jääkiekkotie	  1,	  06100	  Porvoo	  |	  toimisto@fcfj.fi	  |	  www.fcfj.fi	  	   Sivu	  25	  /	  35	  
Pankki	  FI29	  5358	  0620	  2649	  59	  |	  Y-‐tunnus	  2397411-‐5	  |Yhdistysrekisteritunnus	  205.088	  |	  Seuratunnus	  1180	  

	  	  

valmentajia	  tehtävässään	  
• Huolehtii	  valmentajien	  osallistumisesta	  piirin	  ja	  liiton	  koulutukseen	  
• Seuraa	  joukkueiden	  kehitystä	  osallistumalla	  joukkueiden	  harjoituksiin	  ja	  peleihin	  
• Opastaa	  valmentajia	  pelaajakorttien	  ylläpidossa	  

	  
Oikeudet	  

• Seuran	  kustantamat	  työvaatteet	  
• Sovitun	  mukainen	  korvaus	  tehdystä	  työstä.	  
• Voi	  valmentaa	  piirijoukkueita	  ja	  4U	  yhteisjoukkueita	  ???????	  Tulisiko	  tähän	  vielä	  muuta	  

????	  
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Toimintalinja	  junioripäällikölle	  
Vastuut	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  ja	  joukkueen	  omia	  pelisääntöjä	  
• Selvittää	  ongelmatilanteet	  yhdessä	  valmennusryhmän	  ja	  johtokunnan	  kanssa	  
• Johtaa	  tyttö-‐	  ja	  poikajunioreiden	  valmennustoimintaa	  yhdessä	  valmennusryhmän	  kanssa	  	  
• Vastaa	  kaikkien	  juniorien	  valmennuksesta	  (B-‐	  ja	  sitä	  nuoremmat)	  
• Toimii	  Tutorina	  juniorijoukkueille	  yhdessä	  valmennuspäällikön	  kanssa	  
• Toimii	  maksimissaan	  yhden	  joukkueen	  vastuuvalmentajana	  
• Työstää	  seuran	  toimintasäännöt,	  toimintamallit	  ja	  toimintasuunnitelmat	  yhdessä	  

valmenuspäällikön	  kanssa	  
• Huolehtii	  uusien	  joukkueiden	  perustamisesta	  valmennusryhmän	  kanssa.	  (valmennusryhmä	  

avustaa	  mm.	  joukkueenjohtajien	  koulutuksessa)	  
• Koordinoi	  yhdessä	  valmennusryhmän	  ja	  valmennuspäällikön	  kanssa	  joukkueiden	  

harjoitusvuorot	  
	  

• Vastaa	  yhdessä	  valmennuspäällikön	  kanssa	  taito-‐	  ja	  kykykouluista	  sekä	  pelaaja-‐akatemiasta	  
• Toimii	  kouluttajana	  taito-‐	  ja	  kykykoulussa	  sekä	  pelaaja-‐akatemiassa	  
• Avustaa	  valmennuspäällikköä	  jalkapallokoulujen	  suunnittelusta	  ja	  toiminnasta	  
• Suunnittelee	  jalkapallokoulujen	  sisällön	  yhdessä	  valmennuspäällikön	  kanssa	  
• Toimii	  kouluttajana	  jalkapallokouluissa	  

	  
• Pitää	  yllä	  yhteyksiä	  liittoon,	  piiriin	  ja	  lähialueen	  jalkapalloseuroihin.	  
• Pitää	  yllä	  yhteyksiä	  kansainvälisiin	  toimijoihin.	  

	  
• Käy	  valmentajien	  kanssa	  kauden	  aikana	  kehityskeskustelun	  tarvittaessa	  
• Avustaa	  valmentajia	  kausiohjelmien	  teemojen	  suunnittelussa	  	  
• Muodostaa	  yhdessä	  valmentajien	  kanssa	  pelaavat	  joukkueet	  eri	  sarjatasoille	  
• Seuraa	  valmentajien	  toimintaa	  harjoituksissa	  ja	  otteluissa	  sekä	  antaa	  palautetta	  ja	  opastaa	  

valmentajia	  tehtävässään	  
• Huolehtii	  valmentajien	  osallistumisesta	  piirin	  ja	  liiton	  koulutukseen	  
• Seuraa	  joukkueiden	  kehitystä	  osallistumalla	  joukkueiden	  harjoituksiin	  ja	  peleihin	  

	  
Oikeudet	  

• Seuran	  kustantamat	  työvaatteet	  
• Sovitun	  mukainen	  korvaus	  tehdystä	  työstä.	  
• Voi	  toimia	  4U	  joukkueissa	  valmentajana	  
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Toimintalinja	  koordinaattorille	  
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Toimintalinja	  valmennusryhmälle	  
Vastuut	  
	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  
	  

• Kokoonpano	  5-‐6	  hlöä;	  valmennus-‐	  ja	  	  junioripäällikkö	  ja	  vähintään	  yksi	  henkilö	  
johtokunnasta	  ja	  kaksi	  henkilöä	  tyttöjunioreiden	  joukkueista.	  Valmennuspäällikkö	  toimii	  
puheenjohtajana	  

• Edustajat	  tyttö-‐	  ja	  poikajoukkueista.	  
• Tavoitteena	  E	  11-‐ikäluokasta	  ylöspäin	  ei	  ole	  isä/äiti-‐valmentajia.	  
• Valmistelee	  seuran	  valmennukselliset	  	  toimintasäännöt	  ja	  toimintasuunnitelman.	  
• Suunnittelee	  ja	  johtaa	  valmennustoimintaa	  seurassa.	  
• Suunnittelevat	  jalkapallokoulut	  ja-‐	  kerhot.	  
• Vastaa	  yhdessä	  valmennus-‐	  ja	  junioripäällikön	  kanssa	  harjoitusvuorojen	  anomisesta	  ja	  

jakamisesta	  seuran	  toimintasuunnitelman	  mukaisella	  tavalla.	  
• Organisoi	  seurojen	  välisen	  yhteistyön.	  
• Vastaa	  uusien	  joukkueiden	  perustamisesta.	   	  

	  
	  
Oikeudet	  
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Toimintalinja	  varusteryhmälle	  
Vastuut	  

• Kunnoittaa-‐	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  
• Kokoonpano	  3-‐6	  henkilöä,	  joista	  yksi	  henkilö	  johtokunnasta	  
• Kehittää	  ja	  vahvistaa	  yhteistyötä	  varustetoimittajien	  kanssa	  
• Kehittää	  ja	  organisoi	  seuran	  varustehankinnat	  (joukkueiden	  peli-‐	  ja	  treeniasut,	  

toimihenkilöiden	  varusteet,	  seuran	  ”fani-‐tuotteet”)	  
• Kehittää	  ja	  ylläpitää	  seuran	  näkyvyyttä	  varusteissa	  ja	  asuissa	  
• Seuraa	  talousryhmän	  kanssa	  kertyviä	  bonuksia	  toimittajilta	  (treeni-‐varusteet)	  
• Seuraa	  talousryhmän	  kanssa	  myytävien	  tuotteiden	  menekkiä	  (fani-‐tuotteet)	  
• Osallistuu	  myytävien	  tuotteiden	  osalta	  (fani-‐tuotteet)	  seuraavan	  kauden	  budjetointiin	  
• Vastaa	  seuran	  puolesta	  myytävien	  tuotteiden	  laskutuksesta	  

	  
Oikeudet	   	  
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Toimintalinja	  JunnuTuelle	  
Vastuut	  
	   	  

• Kunnioittaa-‐	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  
	  

• Vastaa	  FC	  Futura	  Junioreiden	  varainkeruusta	  ja	  suhteista	  tukijoihin.	  Ryhmä	  etsii	  aktiivisesti	  
uusia	  tukijoita,	  toiminnassa	  pyritään	  huomioimaan	  molempien	  osapuolien	  pitkäaikainen	  
hyöty.	  	  

• Ryhmän	  toiminta	  on	  joustavaa	  ja	  sopimuksia	  neuvoteltaessa	  huomioidaan	  
neuvottelutilanne	  ja	  yritetään	  löytää	  molempia	  osapuolia	  tyydyttävä	  ratkaisu.	  Esim.	  
sopimusmalleja	  voidaan	  räätälöidä	  tarpeen	  mukaan.	  

• Talousryhmän	  puheenjohtajana	  toimii	  johtokunnan	  jäsen,	  muina	  jäseninä	  
vapaaehtoistoimijoita.	  Uusia	  jäseniä	  etsitään	  aktiivisesti.	  

• Jäsenet	  voivat	  sitoutua	  tehtäviin	  oman	  aikataulunsa	  mukaisesti,	  ei	  pakkoa	  osallistua	  
ryhmän	  kokouksiin.	  

• Ryhmä	  valitsee	  tarvittaessa	  keskuudestaan	  sihteerin.	  
• Varainkeruun	  tapoina	  voivat	  olla	  esim.	  tukijoille	  lähetettävät	  sponsorihakemukset,	  

tapahtumat	  tai	  muu	  seuralle	  taloudellista	  hyötyä	  tuova	  toiminta.	  
• Talousryhmä	  tuottaa	  materiaalia	  toimintansa	  tueksi,	  viralliset	  sponsorihakemukset	  ja	  

niiden	  yhteenvedot	  jne.	  
• Materiaalia	  voidaan	  tehdä	  myös	  tukemaan	  joukkueiden	  varainhankintaa.	  Joukkueita	  

rohkaistaan	  omaan	  varainhankintaan,	  esim.	  peliasujen	  mainospaikat	  varattu	  joukkueiden	  
mainoksille.	  

• Joukkueiden	  on	  kuitenkin	  tarkistettava	  johtokunnalta,	  ettei	  synny	  ristiriitoja	  seuran-‐	  ja	  
joukkueen	  tukijoiden	  suhteen.	  Joukkueet	  vastaavat	  omista	  sopimuksistaan.	  

• Ryhmä	  pitää	  yllä	  Partnership-‐	  sopimusten	  koostetta	  johon	  kootaan	  kaikki	  tieto	  keskitetysti.	  
• Ryhmä	  tai	  ryhmän	  jäsen	  tiedottaa	  syntyneestä	  sopimuksesta	  välittömästi	  johtokunnalle.	  

Seuran	  puheenjohtaja	  allekirjoittaa	  sopimukset.	  
• Sopimusten	  paperiversiot	  säilyttää	  johtokunnan	  sihteeri,	  sähköiset	  versiot	  internetsivujen	  

työhuoneessa.	  
• Mahdollisesta	  tukisumman	  laskuttamisesta	  vastaa	  johtokunnan	  budjettiryhmä	  joka	  

puolestaan	  tiedottaa	  tästä	  Talousryhmää.	  
• Sopimukseen	  sisältyvistä	  ja	  seuraa	  sitovista	  velvoitteista	  vastaa	  ensisijaisesti	  sopimuksen	  

neuvotellut	  henkilö,	  ryhmä	  voi	  sopia	  tämän	  tarvittaessa	  toisinkin.	  Nettinäkyvyydessä	  
webmaster	  avustaa.	  

• Uuden	  kauden	  sopimusneuvottelut	  pyritään	  aloittamaan	  syys-‐lokakuussa,	  ellei	  
sopimuskumppanin	  kanssa	  ole	  toisin	  sovittu.	  Tavoitteena	  on	  solmia	  monivuotisia	  
sopimuksia.	  

• Ryhmä	  vastaa	  FCFJ-‐jäsenkortista	  ja	  sen	  eduista.	  Näistä	  jäseneduista	  tiedoitetaan	  
aktiivisesti.	   	  

	  	  
	  



JUNIORITOIMINNAN	  	  TOIMINTALINJA	  
11.9.2014	  

FC	  FUTURA	  JUNIORIT	  RY	  

	  

FC	  Futura	  Juniorit	  ry	  |	  Jääkiekkotie	  1,	  06100	  Porvoo	  |	  toimisto@fcfj.fi	  |	  www.fcfj.fi	  	   Sivu	  31	  /	  35	  
Pankki	  FI29	  5358	  0620	  2649	  59	  |	  Y-‐tunnus	  2397411-‐5	  |Yhdistysrekisteritunnus	  205.088	  |	  Seuratunnus	  1180	  

	  	  

	  
Oikeudet	  	  



JUNIORITOIMINNAN	  	  TOIMINTALINJA	  
11.9.2014	  

FC	  FUTURA	  JUNIORIT	  RY	  

	  

FC	  Futura	  Juniorit	  ry	  |	  Jääkiekkotie	  1,	  06100	  Porvoo	  |	  toimisto@fcfj.fi	  |	  www.fcfj.fi	  	   Sivu	  32	  /	  35	  
Pankki	  FI29	  5358	  0620	  2649	  59	  |	  Y-‐tunnus	  2397411-‐5	  |Yhdistysrekisteritunnus	  205.088	  |	  Seuratunnus	  1180	  

	   	  

Toimintalinja	  toimintaryhmälle	  
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Toimintalinja	  johtokunnalle	  
Vastuut	  
	  

• Kunnioittaa-‐	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa	  
	  

• Edustajat	  nappulajoukkueista	  (E	  ja	  nuoremmat),	  junioreista	  (C	  ja	  D)	  ja	  kilparyhmistä	  (B)	  
• Edustajien	  tulee	  jakautua	  tyttö-‐	  ja	  poikajoukkueiden	  kesken	  lähes	  puolet	  ja	  puolet	  
• Suunnittelee	  ja	  kehittää	  seuran	  kokonaistoimintaa	  seuran	  tarkoituksen	  ja	  tavoitteiden	  

mukaisesti	  
• Hyväksyy	  seuran	  toimintalinjan	  ja	  esittää	  toimintasuunnitelman	  vuosikokoukselle	  

hyväksyttäväksi	  
	  

• Toimii	  seuran	  toimeenpanevana	  ja	  valvovana	  elimenä	  niin	  taloudellisissa	  kuin	  
valmennuksellisissa	  asioissa	  

• Vahvistaa	  tehtäväjaon	  keskuudessaan	  
• Valitsee	  ja	  erottaa	  seuran	  palkatut	  toimihenkilöt	  ja	  sopii	  heidän	  eduistaan	  
• Nimeää	  eri	  ryhmien	  puheenjohtajat/vastuuhenkilöt	  
• Nimeää	  neuvotteluryhmän	  neuvottelemaan	  seuran	  sponsoreiden	  anomisesta	  
• Suunnittelee-‐	  ja	  hallinnoi	  seuran	  taloudenpitoa	  

o budjetoi	  juniorijoukkueiden	  toiminnan	  
o kerää	  juniorien	  jäsen-‐	  ja	  projektimaksut	  
o huolehtii	  seuramaksujen	  maksamisen	  	  
o hyväksyy	  talousryhmän	  neuvottelemat	  sponsorisopimukset	  
o huolehtii	  ja	  varmistaa,	  että	  ohjausavustukset	  tilitetään	  joukkueiden	  tilille	  

neljännesvuosittain	  
	  
Oikeudet	  
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Toimintalinja	  seuralle	  	  
Vastuut	  
	  

• Kunnioittaa	  ja	  noudattaa	  seuran	  toimintalinjaa.	  
• Jokainen	  joukkue	  on	  samanarvoinen.	  
• Huolehtii	  ja	  varmistaa,	  että	  jokaisessa	  joukkueessa	  on	  valmentajia	  riittävä	  määrä.	  
• Huolehtii	  ja	  varmistaa,	  että	  joukkueilla	  yhtenäiset	  peli/harjoittelu	  varusteet.	  
• Huolehtii	  ja	  varmistaa,	  että	  seurassa	  on	  jatkuva	  koulutus	  valmentajille,	  huoltajille,	  

rahastonhoitajille	  ja	  joukkueenjohtajille.	  
• Huolehti	  ja	  varmistaa,	  että	  seuran	  tiedotus	  toimii.	  
• Huolehtii	  ja	  varmistaa,	  että	  seura	  antaa	  varustuksen	  valmentajille,	  huoltajille	  ja	  

joukkueenjohtajille.	  
• Olosuhteiden	  aktiivinen	  parantaminen.	  

	  
Oikeudet	  
	  
	  
	  
	  
	  


