
Junnujen käsikirja

SEURAN toimintamaksu sisältää:
•Valmentajien korvaukset, valmentajien varusteet, osallistumismaksut 
(piirisarja (kesä), junioriliiga), nettisivut, juniori/valmennuspäällikön korvaus, 
toimistopalvelut, päättäjäiset kesä ja syksy, kausikortti edustuksen peliin, 
myClub-palvelut, seuran jäsenmaksu, fysiikkavalmennuksen, 
maalivahtivalmennuksen, mobilesocceracademy ohjelman valmentajille.  
Uusille pelaajille pelishortsit, pelisukat ja Wilpas t-paita. 
Toimintamaksu kaudella 2023: 100-210€/pelaaja

JOUKKUEEN kausimaksu sisältää
•Pelipaidan, joukkueen muut varusteet, tuomaripalkkiot, huoltolaukku, 
pelipallot, talvisarjat, pipon, juomapullon ja muut kulut.

Kausimaksut ja toimintamaksut kaudella 2023

•TYTÖT 2016-17 kausimaksu 50€ + toimintamaksu 100€ = 150€ 50+50+50

•TYTÖT 2014-15 kausimaksu 60€ + toimintamaksu 195€ = 255€   85+85+85

•TYTÖT 2012-13 kausimaksu 60€ + toimintamaksu 210€ = 270€ 90+90+90

•POJAT 2017-18 kausimaksu 50€ + toimintamaksu 100€ = 150€ 50+50+50

•POJAT 2015-16 kausimaksu 60€ + toimintamaksu 195€ = 255€ 85+85+85

•POJAT 2013-14 kausimaksu 60€ + toimintamaksu 210€ = 270€  90+90+90

•POJAT 2011-12 kausimaksu 80€ + toimintamaksu 210€ = 290€ 100+100+90

•POJAT 2009-10 kausimaksu 80€ + toimintamaksu 210€ = 290€ 100+100+90

Maksut laskutetaan kolmessa erässä: 
1.12.2022 (1. erä), 1.3.2023 (2. erä) ja 1.6.2023 (3. erä)

Pelaaja maksaa lisäksi...

•Pelipassin (1.1. mennessä), joka ostetaan Pelipaikasta Palloliiton sivuilta.
•Vakuutuksen (1.1. mennessä). Oma tai Palloliiton vakuutus pitää olla.
•Pallon (muista oikea koko).
•Verkkariasun omavastuu 25€

Turnausmaksut kerätään erikseen tai tehdään talkootyönä.

Alennukset
•Sisaralennus 50€ toimintamaksusta. Sisaralennus vähennetään toisesta maksuerästä. 
Pelipassit pitää olla Wilppaassa. Leikkikouluun osallistuminen ei oikeuta 
sisaralennukseen.

•Jos pelaaja liittyy joukkueeseen 1.7. jälkeen, hän maksaa puolet toimintamaksuista ja 
lisäksi puolet joukkueen menneen kauden kausimaksusta.

Me harjoittelemme ympärivuotisesti pelaajia ja joukkueita 
kehittäen. Pelaajakoulutuksemme perusta on Salon Wilppaan
toiminnan linjaukset!

Joukkueilla sitoutuneet valmentajat ja joukkueenjohtajat. 
Pelaamme junioriliigaa, piirisarjaa ja käymme turnauksissa.
Muita lajeja saa/kannattaa harrastaa. Maksumme ovat kohtuullisia.

Meillä joukkueita 2009-2018 syntyneille pojille ja 2012-2017 syntyneille 
tytöille. Tutustu nettisivuilla kohdassa joukkueet.
Jalkapalloleikkikoulumme 2016-20 syntyneille toimii kesällä ja talvella.

@wilpasjunnut

@wilpasjunnut

@WilpasJPjunnu

#wilpasjalkapallo
#wilpasjunnut
#salonvilpas
#wilpas100

SEURAN PELIKAUSI 1.11.2022-31.10.2023



1.Kaksi harjoituskertaa on tutustumiskertoja
-Pelaaja ilmoittaa aina ennen ensimmäistä harjoituskertaa tulostaan 
vastuuvalmentajalle.
-Joka joukkueella  on omat kotisivut, joilta löydät harjoitusaikataulut ja 

valmentajien yhteystiedot. www.wilpasjunnut.fi/joukkueet

2. Varustus harjoituksiin
-Ulkoharjoitus: säänmukainen ulkoliikuntavarustus, säärisuojat,  
oikeankokoiset jalkapallokengät, juomapullo täynnä ja oikeankokoinen 
jalkapallo ilmaa täynnä.
-Sisäharjoitus: sisäpelivarustus, vaaleapohjaiset oikeankokoiset 
sisäpelikengät, säärisuojat, juomapullo täynnä ja oikeankokoinen 
futsalpallo ilmaa täynnä.

3. Wilppaan värit (Pelivarustus)
-NIKE keltaiset sukat, NIKE mustat shortsit ja PRIMATEX keltamusta 
pelipaita. Peleissä pitää olla käytössä pelivarustus.
-Harjoituksissa ei saa käyttää pelivarusteita

4. Pelipassi ja vakuutus

-Piirisarjapelaajat ostavat itse netin kautta palloliitto.fi sivujen kautta
-Ilman pelipassia ja vakuutusta pelaaja ei saa käydä harjoituksissa.
-Pienempien junnuliiga pelurien asiat hoidetaan seuran kautta.

5. Wilppaan juniorit maksavat 
-Seuran toimintamaksun ja joukkueen kausimaksun.
-Pelipassi + vakuutus. Oma vakuutus riittää, jos se kattaa jalkapallon 
kilpailutoiminnan. Jojolle todistus vakuutuksesta.
-Kaikki maksut ja se, mitä maksut sisältävät, löytyy osoitteesta

www.wilpasjunnut.fi/seura/maksut

6. Wilppaassa on käytössä myClub-järjestelmä
-myClubin kautta hoidetaan tapahtumiin ilmoittautumiset, tiedottaminen, 
laskutus ja läsnäoloseuranta. Joukkueenjohtajat auttavat alkuun myClubin
kanssa. 

7. Jos pelaajalle tarvitsee tehdä seurasiirto, on ongelmia pelipassin 
hankkimisessa tai muuten jotain kysyttävää, ota yhteys toiminnanjohtajaan 
0500-975662 tai hasserobertsson@gmail.com. Toimiston ajat nettisivuilta.

Pelaajien info
Pelaajien säännöt
•Tulen ajoissa paikalle oikeanlainen varustus mukanani.
•Keskityn harjoituksissa valmentajan kuuntelemiseen ja 
harjoittelemiseen.
•Yritän aina parhaani sekä kannustan ja autan joukkuetovereita.
•En tuupi, töni, hauku tai kiusaa millään tavalla muita pelaajia.
•Muistan kauniin kielenkäytön. Rumat sanat eivät kuulu harjoituksiin 
eivätkä peleihin.
•Peleissä kuuntelen tuomaria ja toimin tuomarin tuomioiden mukaan.
•Turnausten aikana syön terveellisesti. Herkkuja syödään ja puhelimia 
käytetään vasta viimeisten pelien jälkeen.

Vanhempien säännöt
•Kannustan tasapuolisesti kaikkia pelaajia.
•Valmentajat ratkaisevat pelien ja harjoitusten aikana tulevat 
erimielisyydet.
•En puutu valmentajien ja tuomareiden toimintaan harjoitusten ja pelien 
aikana.
•Ilmoitan pelaajani osallistumisen myClubiin sovitussa aikataulussa.
•Vanhemmat seuraavat otteluita eri puolella kenttää kuin missä pelaajat 
ja valmentajat ovat.
•Pyrimme omalla esimerkillämme edistämään terveitä elämäntapoja.
•Huolehdimme siitä, että lapset syövät riittävästi ja ravitsevasti.
•Huolehdimme siitä, että lapset saavat riittävästi unta ja lepoa.

Ilmoittautumiset + muuta
1. Ilmoittautumiset harjoituksiin viimeistään edellisenä päivänä 
(myClub), tämän jälkeen suoraan vastuuvalmentajalle.
2. Ilmoittautumiset peleihin joukkueen sääntöjen mukaan.
3. Jokainen perhe on velvollinen osallistumaan kahviovuoroihin,
makkaranmyyntiin, kuljetuksiin ja muihin vastaaviin tehtäviin 
(joukkueenjohtaja laatii vuorolistat).
4. 5 euron kyytimaksu vieraspeleissä, maksetaan kuskille.
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