
1 
 

 

 

JUNIORITOIMINNAN KÄSIKIRJA 
Päivitetty 14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. YLEISTÄ .............................................................................................................................. 3 

2. SÄÄNNÖT JA ORGANISAATIO ......................................................................................... 6 

3. TOIMINTA ............................................................................................................................ 9 

4. TALOUS ............................................................................................................................ 12 

LIITE 1 VALMENNUSLINJAUS 

LIITE 2 VUOSIKELLO 

LIITE 3 UUDEN TOIMIHENKILÖN PEREHDYTTÄMINEN 

LIITE 4 KAUDEN 2022-2023 KAUSIMAKSU 

LIITE 5 KAUDEN 2022-2023 JUNIORITOIMIKUNTA 

LIITE 6 KAUDEN 2022-2023 HARJOITUSAIKATAULU 

LIITE 7 OHJE JOUKKUEENJOHTAJALLE 

LIITE 8 TOIMINTAOHJE ALAIKÄISEN KOSKEMATTOMUUDEN SUOJAAMISEKSI 

LIITE 9 LUPA VÄLITTÄÄ, LUPA PUUTTUA – OLYMPIAKOMITEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. YLEISTÄ 
 

1.1  SEURAN YLEISTIEDOT 

 

Hämeenlinnan lentopallokerho Ry 

Härkätie 17 B, 13130 HÄMEENLINNA 

Y-tunnus: 0951182-7 

 

1.2  YHTEYSHENKILÖT (JUNIORIT) 

Junioripäällikkö: 

Markus Alatalo 
0406815140 
markus.alatalo@elisanet.fi 
 
 
Juniorivalmennuspäälliköt: 
 
Jukka Paakkola 
0404134048 
jukka.paakkola@unes.fi 

 
 
Talous: 
 
Kaarina Kiuru 
0400 906 980 
kassumummo@gmail.com 
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1.3  TOIMINTA-AJATUS 

Hämeenlinnan Lentopallokerho Ry on naislentopalloon keskittynyt urheiluseura, 
jonka junioritoiminnan toiminta-ajatuksena on edistää lasten- ja nuorten 
lentopalloharrastusta tarjoamalla harrastus- ja kilpaurheilumahdollisuuksia. 

 

1.4  VISIO 

Olemme Hämeenlinnalainen kasvattajaseura, joka on tunnettu laadukkaasta 
valmennuksesta ja vastuullisesta toiminnasta. 

 

1.5  ARVOT 

- Turvallinen toimintaympäristö 
- Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 
- Avoimuus 
- Vastuullisuus 
- Yhteisöllisyys 

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden lentopallon harrastamiseen eri 
tasoilla pelaajan omien edellytysten ja halujen mukaisesti. Kaikki tekemisemme 
edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Urheilusuoritukset eivät ole 
harrastajien ja urheilijoiden arvon ainoa mittari. Päihteitä ja väkivaltaa ei 
yhdistetä toimintaamme.  

Liikunnassa ja urheilussa ei tule olla vaiettuja asioita. Luomme omalla 
toiminnallamme ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin 
asioista. Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti pyytää 
apua ja apua annetaan aina tarvittaessa. 

Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen 
väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä 
syrjintä ja rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi 
puettuna. Seura ja jokainen sen toimija ovat velvollisia puuttumaan epäiltyyn tai 
esille tulleeseen kiusaamiseen, häirintään tai muuhun epäasiallinen 
käyttäytymiseen. Seuralla on toimintaohjeet mahdollisten tapausten 
käsittelemiseksi.  

Hämeenlinnan Lentopallokerho Ry on seura, jossa kannustaminen ja toisten 
avustaminen ei rajoitu ikäluokkiin tai joukkueisiin. Tunnistamme myös tärkeän 
roolimme lasten ja nuorten kasvatuksessa yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön. 
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1.6  TAVOITTEET 

Hämeenlinnan lentopallokerho Ry on huippu-urheiluseura, jonka 
junioritoiminnassa tunnistetaan urheilullisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi 
myös muita tavoitteita.  

 

Urheilulliset tavoitteet: 

- Kehittää pelaajien lajitaitoja ja fyysistä kuntoa 
- Kehittää joukkuelajitaitoja 
- Kilpailullinen menestys 
- Toimia yhteystyössä alueen koulujen ja niiden urheilulinjojen kanssa 

mahdollistaen nuorten pelaajien opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen 
- toimia kasvattajaseurana tarjoten pelaajille mahdollisuuden kehittyä aina 

korkeimmalle sarjatasolle saakka 

 

Taloudelliset tavoitteet: 

- Tasapainoinen ja voittoa tavoittelematon talous 

 

Terveellisiin elämän tapoihin liittyvät tavoitteet 

- Toiminta on päihteetöntä ja savutonta 
- Toimintamme tukee lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin ja 

ruokailutottumuksiin 

 

Kasvatukselliset tavoitteet 

- Lasten ja nuorten opastaminen vastuulliseen toimintaan, yhteistyöhön ja 
sääntöjen noudattamiseen 

 

Eettiset tavoitteet 

- Tarjoamme lapsille ja nuorille urheilullisen, positiivisen ja hyviä muistoja 
synnyttävän elämänvaiheen ennen aikuisuutta. 
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2. SÄÄNNÖT JA ORGANISAATIO 
 

2.1 JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT  

Hämeenlinnan lentopallokerho Ry:n yhdistyssäännöt koskevat myös 
junioritoimintaa. Seuralla on sääntöjen mukainen hallitus, joka johtaa ja valvoo 
seurantoimintaa. Junioriorganisaatio (junioritoimikunta ja toimihenkilöt) toimii 
seuran hallituksen ja toiminnanjohtajan alaisuudessa.  

 

2.2 JUNIORITOIMIKUNTA 

Junioritoimikunnan tehtävä on seuran junioritoiminnan kehittäminen. 
Junioritoimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja aina kutsuttaessa. 
Kokouksista laaditaan pöytäkirja ja kokouksissa tehtyjä päätöksiä seurataan. 
Toimikunta koostuu seuran valituista/kutsutuista toimihenkilöistä (valmentajista, 
joukkueenjohtajista) sekä pelaajien vanhemmista. Lisäksi toimikuntaan kuuluu 
junioritoiminnan taloushallinnosta vastaava henkilö sekä junioripäällikkö. 

 

2.3 JUNIORIPÄÄLLIKKÖ 

Junioripäällikkö toimii seuranhallituksen ja toiminnanjohtajan alaisuudessa. 
Hänen tehtävänä on: 

- Huolehtia sääntömääräisistä asioista 
- Suorittaa hallituksen ja toiminnanjohtajan antamat tehtävät  

- Kutsua junioritoimikunta koolle 

- Toimeenpanna junioritoimikunnassa tehdyt päätökset 
- Toimia yhteyshenkilönä seuran toiminnanjohtajan/hallituksen ja 

junioritoimikunnan välillä 
- Päivittää junioritoiminnan käsikirja 
- Tehdä salivaraukset ja peruutukset yhdessä valmennuksen kanssa 
- Tehdä kausi- ja kuukausiohjelma 
- Tehdä joukkueiden sarjailmoittautumiset 
- Suorittaa varusteiden hankinta 
- Talouden suunnittelu ja seuranta sekä hankintojen hyväksyntä yhdessä 

taloushallinnosta vastaavan kanssa 
- Organisoida varainhankintaa 
- Yhteistyö liigajoukkueen, muiden seurojen, lajiliiton ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa 
- Mainonta ja markkinointi sekä tiedottaminen 
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- Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden rekrytointi yhdessä muun 
henkilöstön kanssa 

- Järjestää valmentajille koulutus 
- Vastata Power Cup-järjestelyistä 
- Vastata jäsenrekisteristä 

 

2.4  TALOUSHALLINNOSTA VASTAAVA 

- Toimii yhteyshenkilönä talousasioissa 
- Vastaa laskutuksesta 

- Seuraa kassavirtaa ja tekee tarvittavat taloudelliset raportit 
- Hyväksyy laskuja yhdessä junioripäällikön kanssa 
- Suorittaa hankintoja yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa 

 

2.5  JUNIORITOIMIKUNNAN JÄSEN 

- Osallistuu junioritoimikunnan kokouksiin 
- Hakee aktiivisesti kehittämishankkeita ja osallistuu niiden toteuttamiseen 
- Toimii yhteyshenkilönä junioritoimikunnan ja joukkueiden 

(joukkueenjohtajien, valmentajien, pelaajien ja pelaajien vanhempien) välillä 
- Toimeenpanee junioritoimikunnassa tehtyjä päätöksiä 

 

2.6  JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 

- Toimii valmennuspäällikön (liiga-joukkueen valmentajan) ohjauksessa 
- Vastaa seuran juniorivalmennuslinjauksesta 
- Koordinoi ja kehittää seuran valmennusta 

- Pitää valmentajapalaverin säännöllisen väliajoin 

 

2.7  VALMENTAJA 

- Suunnittelee ja päättää ikäluokkansa joukkueet sekä päättää joukkueiden 
sarjatason 

- Suunnittelee harjoitussisällön ja vetää harjoitukset 
- Huolehtii joukkueen peluutuksesta 
- Käy kehityskeskustelut pelaajien kanssa 

 



8 
 

2.8  JOUKKEENJOHTAJA 

- Huolehtii yhteydenpidosta pelaajiin ja vanhempiin sekä junioripäällikköön 
- Vastaa kotiturnauksien järjestelyistä 
- Organisoi vieraspelien kuljetukset sekä ruokailut 
- Suunnittelee joukkueen varainkeruuvuorot 
- Vastaa pelaajatietojen keräämisestä 
- Toimii yhteistyössä muiden joukkueenjohtajien ja valmentajien kanssa 
- Seuraa salivuorojen muutoksia suunnittelee korvaavia vuoroja yhdessä 

valmentajien ja junioripäällikön kanssa 

 

2.9  PELAAJAN VANHEMPI 

- Huolehtii, että pelaaja on ajoissa harjoituksissa 
- Kannustaa ja motivoi pelaajaa sekä mahdollistaa pelaajan tarvitseman 

riittävän levon, ravinnon sekä kuljetukset 
- Osallistua joukkueen varainhankintaan ja auttamaan kotiturnauksien 

järjestelyissä sekä vierasturnausten kuljetuksissa 
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3. TOIMINTA 
 

3.1  JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN 

 

Kaikkiin ikäluokkiin pyritään vuosittain saamaan harjoitusryhmät. Ikäluokkien 
sisällä ryhmät jaetaan tarvittaessa useampiin joukkueisiin ja tasoryhmiin. 
Saman ikäryhmän joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti yhdessä. 
Useammilla joukkueilla/ikäryhmä tarkoituksena on taata kaikille pelaajille 
riittävästi peliaikaa turnauksissa, jossa pelaamista harjoitellaan.  

 

3.2  JOUKKUEIDEN VALMENTAJAT JA MUUT 
TOIMIHENKILÖT  

 
Junioreiden valmennuslinjauksesta vastaa juniorivalmennuspäällikkö seuran 
valmennuspäällikön (liiga-joukkueen valmentaja) ohjauksessa. 
Valmennuslinjaus on kirjattuna erilliseen dokumenttiin. 

Joukkueiden valmentajat ovat pääasiassa pelaajien vanhempia tai muuten 

valmennustyöstä kiinnostuneita. Tavoitteena on, että jokaisella joukkueella on 

yksi vastuuvalmentaja ja lisäksi vähintään yksi apuvalmentajia sekä 

joukkueenjohtaja. 

 

3.3  HARJOITUKSET 

 

Harjoitukset järjestetään pääsääntöisesti Loimua Areena sali 2:ssa sekä 

tarvittaessa Hämeenlinnan kouluilla. Salivuorot anotaan toukokuussa. 

Joukkueiden harjoituskertojen määrä määräytyy ikäluokan, tavoitteiden ja 

valmentajan näkemyksen mukaan. Nuoremmat ikäluokat F-E harjoittelevat 

yleensä kaksi kertaa viikossa, D-ikäiset kolme kertaa ja vanhemmat 3-4 kertaa 

viikossa. Naisten 2. sarjajoukkue harjoittelee 1-2/vko. 
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Saliharjoituskausi on pääosin elokuusta huhtikuuhun sarjojen päättymiseen 

saakka. Kesällä seura voi järjestää yhteisiä fysiikkaharjoituksia. Muilta osin 

kesäharjoittelusta päättävät joukkueet itsenäisesti. 

 

3.4  KILPATOIMINTA 

 

F-D-joukkueet osallistuvat Lounaisen alueen sarjoihin ja muut juniorijoukkueet 

valtakunnallisiin sarjoihin. Lisäksi joukkueet osallistuvat muihin 

harjoitusturnauksiin mahdollisuuksiensa mukaan.  

Pelaajat pelaavat pääosin oman ikäluokkansa joukkueissa. Edistyneimmille 

pelaajalle voidaan tarjota mahdollisuutta pelata ja harjoitella omaa 

ikäluokkaansa vanhemmassa joukkueessa, jos taitotaso ja joukkueiden koot 

sen mahdollistaa.  

A- ja B-ikäluokan sarjatasot päätetään vuosittain pelaajatilanteen ja tavoitteiden 

mukaan.  

 

3.5  PELAAMINEN TURNAUKSISSA 

Minijoukkueissa F-D huolehditaan, että kaikki lisenssin maksaneet ja 

turnaukseen osallistuvat pelaajat saavat peliaikaa jokaisessa turnauksessa. C-A 

junioreissa tavoitteellisessa ryhmässä peliajasta päättää valmentaja. Kaikille 

harrastajille pyritään järjestämään tasonsa mukainen joukkue ja taataan siten 

peliaikaa. 

Joukkueet käyvät vuosittain joukkueiden sisäiset pelisääntökeskustelut. 

Keskusteluihin osallistuvat pelaajat ja vanhemmat yleensä joukkueen 

valmentajan ja joukkueenjohtajan johdolla. Pelisääntökeskusteluissa on hyvä 

sopia myös joukkueen sisäiset tavoitteet ja säännöt. Erityisesti peluuttamista ja 

matkustamista koskevat asiat pitää yhdessä sopia.  

A-C-joukkueiden pelaajat pitävät joukkueiden omat sääntökeskustelut, joissa 

sovittaan joukkueiden sisäiset säännöt. 
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3.6  ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMINEN 

Mikäli joukkueen toiminnassa esiintyy ylitsepääsemättömiä ongelmia, voidaan 

ongelman ratkaisemiseksi käyttää junioripäällikön valitsemaa ryhmää. Ryhmä 

sovittelee mahdolliset pelaajien, valmentajien, seuran organisaation tms. välisiä 

erimielisyyksiä ja ongelmatilanteita. 

Jos ongelmatilanteeseen liittyy häirintää, epäasiallista käytöstä, väkivallan 

uhkaa tai muuta vastaavaa, on tästä ilmoitettava välittömästi seuran 

yhteyshenkilölle, joka vie asian seuran hallituksen käsiteltäväksi. Jos asiassa 

epäillään rikosta on tästä välittömästi ilmoitettava viranomaisille. 

Tämän käsikirjan liitteenä on toimintaohje alaikäisen koskemattomuuden 

suojaamiseksi. 
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4. TALOUS 
 

4.1  YLEISTÄ 

 

Talous pidetään vakaana huolehtimalla, että kausimaksut kattavat yhdessä 
muun varainhankinnan kanssa koko toiminnan kulut. Juniorijoukkueet toimivat 
ilman omia joukkuekohtaista budjettia. Aikuisjoukkueet kattavat itse omat 
kulunsa. Jokaisen juniori-ikäryhmän joukkuekohtaisia tuloja ja menoja 
seurataan erikseen. Juniorilentopallon talouden tulonlähteet ovat: kausimaksut, 
pallotyttötoiminta, erilaiset talkoot ja varainhankinnat.  

Juniorilentopallon talous pidetään erillään Liigajoukkueen taloudesta. 

Mahdolliset markkinointiyhteistyöt yritysten kanssa hyväksyy ja allekirjoittaa 
Hämeenlinnan Lentopallokerho ry:n hallituksen nimeämä henkilö. Varat 
käytetään Junioritoiminnan yleisiin kuluihin. 

Juniorilentopallon rahastonhoitaja hoitaa kaikkien joukkueiden tilit ja niihin 
liittyvän rahaliikenteen. Kaikki joukkueiden varainhankinnat ja tilitetään 
Juniorilentopallon tilille ja laskutetaan Hämeenlinnan Lentopallokerho  
Juniorilentopallon rahastonhoitajan kautta. 

 

4.2  VAROJEN KÄYTTÖ 

 

Juniorilentopallon kausimaksut sisältää: 

- Kaikkien juniorijoukkueiden osallistumismaksut Suomen Lentopalloliiton ja 
Lounaisen alueen sarjoihin.  

- salimaksut harjoitteluun ja kotiturnauksiin 
- pallot, ensiaputarvikkeet (kylmäpussit ja teipit) 
- tuomaripalkkiot C-junioreista lähtien. F-D tuomaroi pääasiassa seuraavan 

ikäluokan pelaajat. 
- valmentajien koulutuksen suunnitellun budjetoinnin mukaan. 
- Matkatasaukset 

Taloudellisten resurssien puitteissa voidaan myös: 
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- avustaa alue- ja maajoukkueisiin valittuja pelaajia 
- Maksaa valmentajien ja joukkueenjohtajien seura-asut 
- Maksaa peliasut 

Joukkueet ja pelaajat vastaavat seuraavista kustannuksista: 

- pelaajat vastaa lisenssi ja vakuutusmaksuista 
- pelaajien ja valmentajien peli ja turnausmatkoista.  
- hankkivat pääsääntöisesti itse omat lämmittelyasunsa  
- Kaudella 2022-2023 pelipaidassa on omavastuu 

 

4.3  JOUKKUEKOHTAINEN VARAINHANKINTA 

JA VAROJEN KÄYTTÖ 

Varainhankintaa joukkueet voivat toteuttaa: omalla tuotemyynnillä, arpajaisilla, 

talkoilla tai solmimalla joukkuekohtaisia yhteistyösopimuksia.  

Kerättyjä joukkuevaroja voidaan käyttää: peli- ja turnausmatkoihin, seura- ja 

lämmittelyasujen hankintaan, joukkueen yhteisiin tilaisuuksiin esim. kauden 

aloitus ja päätöstilaisuus. Kerättyjä varoja ei saa käyttää henkilökohtaisiin 

lahjakortteihin, kausi -ja jäsenmaksuihin.  

Varat on käytettävä viimeistään kauden loppuun mennessä ( viim 30.6.). Sen 

jälkeen jääneet varat siirtyvät junioreiden yleiseen käyttöön. Poikkeuksen tekee 

pitkäaikainen varainkeruu valmiiksi suunniteltuun leiritys, tai turnausmatkaa 

varten. 


