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KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

1. Yleista joukkueenjohtamisesta
-

-

Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous,jonka vahvistaa juniorijaosto.
Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia
Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva,joka johtaa joukkuetta kaikissa muissa
paitsi valmennuksellisissa asioissa. Han on selvilla kaikista joukkuetta koskevista
asioista.
Joukkueenjohtaja toimii yhdyshenkilona seka vanhempien ja valmennuksen valilla,
seka kaikkien joukkuetta koskettavien toimijoiden ja sidosryhmien valilla
Kannustaa vanhempia osallistumaan joukkueen toimintaan
Hyvan joukkueenjohtajan ominaisuuksia on rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja
tasapuolisuus kaikkia kohtaan
Muista olla oma itsesi

Alla luetellut tehtavat on joukkueen hoidettava, mutta ne voija myos suositellaan
jaettavaksi, erityisesti varainhankinnan osalta (sponsorit, kioskit ym.J. Naiden tehtavien
koordinointija lopullinen paavastuu sailyy siltijoukkueenjohtajalla
2. Joukkueenjohtajan tehtavat
-

Yleista
o Osallistuu seuran jarjestamiin kokouksiin ja koulutuksiin
o Vastaa juniorijaoston paattamista joukkuetta koskevien paatoksien
toteuttamisesta
o Vastaa yhdessa muiden toimihenkiloiden kanssa joukkueen kasvatuksesta ja
kayttaytymisesta
o Yllapitaa joukkueen pelaajalistaa ja yhteystietoja. Pelaajatietolomake loytyy
seuran kotisivujen materiaalipankista
o Huolehtii, etta kauden vaihtuessa pelaajien pelipassit ja vakuutukset ovat
kunnossa
o Vastaa joukkueen materiaali- ja varustehankinnoista yhdessa joukkueen
huoltajan kanssa
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Talouteen liittyvat tehtavat

o

Laatii joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin yhdessa joukkueen muiden
toimihenkiloiden kanssa
o Koordinoi joukkueen varainhankintaa
o Valvoo joukkueen rahaliikennetta yhdessa rahastonhoitajan kanssa
o Seuran talousohjesaannot ja budjettipohjat loytyvat seuran kotisivujen
materiaalipankista
-

Tiedotukseen liittyvat tehtavat
o Yhteydenpito vanhempien ja valmennuksen valilla
o Jopox —sivuston yllapito ja tiedotus joukkuetta koskevissa asioissa
o Vastaa talkoovuorojen jakamisesta ja toteutumisesta

-
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Harjoituksiin ja otteluihin liittyvat tehtavat
o Harjoitusvuorojen varaaminen
o Vastaa ja organisoi joukkueen peleihin liittyvan toiminnan
(pienten kenttien piiriturnausten jarjestaminen: kentat, tuomarit, kioski)
o Toimii matkanjohtajana ottelu- turnaus- ja harjoitusmatkoilla
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VUOSIMUISTIO
Lokakuu
-

liiton sarjat paattyvat
Kippari Hallin ja Nordea Areenan vuorovaraukset loka-marraskuulle

-

paattajaisissa palkittavien junioreiden nimeaminen

-

kiertopalkintojen palautus seuran juniorijaoston palkintovastaavalle

-

harjoitellaan taitokilpailuja varten ja valitaan kilpailijat

Marraskuu
-

junioripaattajaiset, yleensa Pyhainpaivana

-

piirin taitokilpailut

-

tilikausi paattyy, joukkueen tilinpaatos juniorijaoston rahastonhoitajalle
uuden kauden toimintasuunnitelma ja budjetti yhdessa joukkueen muiden

-

toimihenkiloiden kanssa
-

vanhempainkokous

-

jopox —koulutus ja uuden kauden vaihto

-

materiaali Palloveikko —lehteen

-

paivita pelaajatietolomake (jopoxin materiaalipankissa)
kaupungin ohjaustoiminta-avustushakemuksen palautus juniorijaoston vastaavalle

-

henkilolle
Joulukuu
uusi tilikausi alkaa
-

pelipassit ja vakuutukset kuntoon. Laheta pelaajaluettelo seuran pelipassivastaavalle.

-

Kippari Hallin ja Nordea Areenan vakiovuorot alkaa

-

varustetilaukset

-

KPV:n senioripaattajaiset

Tammikuu
-
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Isojen kenttien ilmoittautuminen piirin/liiton—sarjoihin
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Helmikuu
-

Nettisivujen (Jopox) —maksut ja KPV —klubin vuokra

-

seuran jasenmaksun 1.era

-

Helmi —cup (tytot)

Maaliskuu
-

pienten kenttien ilmoittautuminen piirin sarjoihin

-

ilmoittautumiset kesan turnauksiin

Huhtikuu
-

seuran jasenmaksu 2.era

-

pelikenttien varaukset kaupungilta

-

isojen kenttien sarjat alkavat

-

kevatturnaus

-

edustusjoukkueen otteluiden talkoovuorot seka pallotytto/-polka vuorot alkavat
kestaen lokakuulle

Toukokuu
-

piirin sarjat alkavat

-

kesan harjoitusvuorojen jako

-

materiaali Palloveikko -lehteen

Kesakuu
-

Summer Cup

-

koulujen salien varaukset tulevalle talvikaudelle

Heinakuu
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-

Kokkola-Cup

-

sarjat palaavat tauolta kuun lopulla
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Elokuu
-

sarjat jatkuu taydella teholla

Syyskuu
-

piirin sarjat paattyy

-

futsal —sarjaan ilmoittautuminen

JOJON MUISTILISTA

-

KPV -klubi on joukkueiden kaytettavissa. Varaukset kotisivujen yhteystiedoista
(Klubin avain noudettavissa Antti Chydeniuksen kadun R-kioskilta)

-

Kenttavaraukset Kokkolan kaupungin liikuntatoimelta
Harjoituspeleihin tuomarit Kokkolan Erotuomarikerholta. Muista tilata ajoissa.
Nuorempien peleihin pelinohjaajat

-

Juniorivalmennuspaallikko

Tomi Virta

Pelipassit ja palloliiton TASO yhdyshenkilo Jouko Vierimaa
Juniorijaoston puheenjohtaja
Pauli Tynjala
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Juniorijaoston taloudenhoitaja

Petri Gustafson

Juniorijaoston palkintovastaava

Mika Hautamaki

KPV -junioreiden harjoitusvuorot

Marko Lehtonen

Varustevastaava

Kai Ayhynmaki

Jojo-tutor

Kai Ayhynmaki

Jopox -vastaava

Markus Ketola

Fortum-Tutor

Seppo Peuraharju

Jalkapallokoulun rehtori

Pauli Tynjala

KPV -junioreiden mv-valmentaja

Pasi Torppa

KPV -junioreiden fysiikkavalmentaja

Marko Makinen

Eskarifutis vastaava

Kimmo Salmela

