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Kaarinan Nappulat – toimihenkilöiden pelikirja  

1. Toimihenkilöiden toimenkuvat  

Seuran toimintaa pyörittävät toimihenkilöt. He ovat vapaaehtoisia eikä heille makseta palkkaa tai 

palkkiota. Seura tarjoaa toimihenkilöille edustusasut, joita oletetaan käytettävän seuran 

toiminnassa. Toimihenkilöt edustavat seuraa kentällä ja kentän ulkopuolella, joten toiminta tulee 

olla seuran arvojen mukaista. 

 

Joukkueenjohtajan tehtävät: 

- oman joukkueen pelaaja- ja toimihenkilöluettelon jatkuva ajan tasalla pitäminen (jäsenrekisteri) 

- oman joukkueen jäsenmaksu-, lisenssi- ja vakuutustilanteen seuranta  

o huomioi erityisesti, että maksut kunnossa ennen kuin pelaaja saa pelata virallisia pelejä 

- joukkuekokoonpanojen ja tulosten ilmoittaminen järjestelmiin 

- oman joukkueen yleinen tiedottaminen sekä vanhempainiltojen järjestäminen 

- mahdollisten pelimatkojen vaatimat järjestelyt 

- joukkueen yhdyshenkilö johtokuntaan 

- omien pelitapahtumien organisointi 

- toimintasuunnitelman tekeminen 

- joukkueen toiminnan yleinen organisointi  

 

Mikäli joukkueella erikseen rahastonhoitaja, muutoin joukkueenjohtajan tehtävät: 

- varojen hallinta ja varainhankinnan organisointi 

- tilinkäyttöoikeus 

- oman joukkueen kirjanpito ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden talousarvio 

 

Mikäli joukkueella erikseen huoltaja, muutoin joukkueenjohtajan tehtävät: 

- varusteiden hankinta  

- harjoitusten ja pelitapahtumien sujuvoittaminen (kengännauhojen sitominen, pikkuvammojen 

hoito, juottaminen) 

 

Lisäksi joukkueella voi olla: 

- buffetvastaava 

- somevastaava 

- kenttämestari 

- varainhankintavastaava 

 

Vastuuvalmentajan tehtävät: 

- vastaa joukkueen valmennuksellisesta linjasta 

- laatii kausisuunnitelman yhdessä muun valmennuksen kanssa 

- joukkueen valmennuksen ja peluuttamisen suunnittelu ja toteutus yhdessä muun valmennuksen 

kanssa 

- vastaa peluuttamisesta 
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Valmentajan tehtävät: 

- auttaa kausisuunnitelman laatimisessa 

- suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset yhdessä vastuuvalmentajan kanssa 

- auttaa peluuttamisessa 

Pelaajien silmissä kaikki valmentajat ovat tasa-arvoisia! 

 

2. Toimihenkilöiden pelisäännöt 

- kiusaaminen henkisesti ja fyysisesti kaikilla tasoilla on kiellettyä. Jos havaitset, puutu asiaan heti. 

Tarvittaessa asia keskustellaan vanhempien ja toimihenkilöiden kesken pelaajan kuullen 

- puutu virheellisiin suorituksiin rakentavasti 

- muista kannustaa ja huomioida kehitys sekä hienot suoritukset heti 

- jokaisen pelaajan ja toimihenkilön osaamistaso on erilainen ja tulee ottaa huomioon kaikessa 

tekemisessä 

- tulee luoda toiminnallaan turvallinen ilmapiiri  

- ole tasapuolinen (esim. toimihenkilöiden tai taidollisesti kehittyneimmillä lapsilla ei ole 

erityisvapauksia) 

 

3. Toimihenkilöiden tuki 

- mikäli kiusaamista ei saada kitkettyä pois vanhempien ja oman joukkueen toimihenkilöiden avulla, 

joukkueenjohtaja on yhteydessä johtokuntaan, jolloin sovitaan seuraavista askelista 

- mikäli valmentajalla on haasteita valmennuksellisissa asioissa, tukea saa 

valmennuskoordinaattorilta 

- joukkueenjohtajan tuki löytyy joukkueenjohtajavastaavalta 

- pienessä seurassa on helppo lähestyä pienistäkin asioista 

- koska kyseessä on harrasteseura, pelaaja voidaan joko erottaa tai laitta tauolle, kunnes osaa 

käyttäytyä 
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KaaNan pelaajan pelikirja 2022 
 

 

1. Pelaajan ja toimihenkilön väliset pelisäännöt 

- valmentajan kuunteleminen kaikissa tilanteissa tärkeää 

- ole ajoissa paikalla, oikeat varusteet päällä 

- ilmoittaudu tapahtumiin ajoissa 

- joukkueessa on monen tasoisia pelaajia. Joukkuekaverin osaamista tai suoritusta ei arvostella 

- palautteen antaminen on valmentajan tehtävä 

- jokainen yrittää parhaansa omalla tasollaan 

- psyykkinen ja fyysinen kiusaaminen on ehdottomasti kiellettyä 

- valmentajat käyttävät omaa vapaa-aikaansa suunnittelemalla harjoitteita, vaikka ne eivät aina olisi 

mieluisia, on niihin osallistuttava. Toiselle mieluinen voi olla toiselle tylsä 

- mikäli pelaaja havaitsee kiusaamista tai epäasiallista käytöstä, on siitä heti ilmoitettava 

valmentajalle 

- jätetään turha sähläys kotiin. Treeneissä keskitytään treenaamiseen ja peleissä pelaamiseen. 

Hauskaa saa (ja pitääkin olla), mutta annetaan jokaiselle rauha keskittyä olennaiseen 

- treeniaktiivisuus vaikuttaa peliaikaan 

- joukkueessa on mahdollista etsiä itselle sopiva pelipaikka, valmentaja päättää paikkakierron 

 

 

2. Vanhempien ja toimihenkilön väliset pelisäännöt 

- huolehti, että pelaaja on ajoissa paikalla ja oikeat varusteet päällä 

- ilmoita pelaaja tapahtumiin ajoissa 

- muista, että toimihenkilöt ovat vapaaehtoisesti mukana toiminnassa, eivätkä saa palkkaa 

joukkueen hyväksi toimimisesta 

- peliaika jaetaan tasaisesti joukkueen kesken, toki treeniaktiivisuus vaikuttaa olennaisesti siihen. On 

epäreilua aktiivisia kohtaan, jos pelaajat, jotka eivät harjoittele, saavat saman verran peliaikaa 

- valmentajat ohjaavat ja valmentavat. Vanhemmat kannustavat. Peleissä vanhempien paikka ei ole 

vaihtopenkin takana 

- Joukkueen ja seuran tapahtumissa tarvitaan kaikkien panosta. Keskimäärin joukkueella on kaksi 

tapahtumaa kaudessa, jossa tarvitaan apua. Esimerkiksi buffetin muodostaminen ei voi jäädä 

pelkästään toimihenkilöiden vastuulle. Valmentajien on vaikeaa ohjata peliä ja myydä kahvia 

samaan aikaan. Tapahtumien tuotot tulevat suoraan joukkueille, joista kustannetaan esim. 

lisävarusteet, turnaukset yms. 

- mikäli toiminnasta herää kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä joukkueenjohtajaan 


