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YLEISTÄ 

Joukkueen yleisjohto käsissäsi 

Kiitos, että olet vastaanottanut vastuullisen tehtävän MU:n jalkapallojaoston 
joukkueenjohtajana. Tämän ohjekirjan tavoitteena on helpottaa joukkueenjohtajien 
käytännön tehtävien hoitamista ja antaa valmiita ratkaisuja ja pohjia helpottamaan 
asioiden hoitoa. 
 
Jotta toiminta sujuisi myös seuran sääntöjen ja viranomaismääräysten mukaisesti, kysy 
tarvittaessa lisätietoja MU:n jalkapallojaoston joukkueenjohtajakouluttaja Paula Jurvaselta 
ja Sari Alaluusualta – autamme mielellämme. Lisätietoja saat myös kokeneemmilta 
joukkueenjohtajilta. 
 
Mäntsälän Urheilijoiden jalkapallojaosto on jäsenmäärältään suurin MU:n lajijaosto ja 
perustettu vuonna 1965. MU jalkapallojaosto kuuluu Palloliiton Uudenmaan piirin 
alaisuuteen.  
 

Joukkueenjohtajan (JoJo) rooli 

Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva ja johtaa nimikkeensä mukaisesti joukkuetta 
kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asioissa. Hänen täytyy olla selvillä kaikista 
joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan tehtävissä korostuu avoin yhteistyökyky 
kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 
 
Joukkueenjohtajan tehtäviä: 
 

 Oikeudenmukaisuuden periaate 

 Tasapuolisuuden periaate 

 Avoimuuden periaate 

 Luottamuksellisuuden periaate 

 Tunne vastuusi pelaajista 

 Ota selvää säännöistä ja välitä tietosi edelleen – pelisääntöjen tunteminen kuuluu 
sinun tehtäviisi 

 toimii linkkinä ja tiedottajana jaoston hallituksen, valmentajan ja vanhempien välillä. 
Joukkueenjohtaja on seuran virallinen edustaja joukkueessa ja yhteyshenkilö 
seuran ja joukkueen välillä 

 mahdollistaa valmentajan työrauhan säilyttäminen, toimimalla linkkinä valmentajan 
ja vanhempien välillä 

 tarkistaa, että pelaajien lisenssiasiat ovat kunnossa 

 varmistaa että joukkueen talous on kunnossa. On talousvastuussa oman 
joukkueensa osalta. 

 huolehtii/tarkastaa oman joukkueensa osalta jäsenmaksujen suoritukset vuosittain 
(Seuramappi) 

 joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki joukkueen laskut, jotka 
toiminnanjohtaja maksaa 

 ristiriitojen ratkaiseminen ja johtamisen ongelmatilanteet  

 kutsuu koolle vanhempainkokoukset kaksi kertaa vuodessa (yhdessä valmentajien 
kanssa) 



 hoitaa ulkoisen tiedottamisen (yhdessä valmentajien kanssa)  

 hoitaa kotiotteluiden järjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kenttävaraukset, ilmoitukset 
vastustajille, tulospalvelu, otteluraportit yhdessä valmentajien kanssa) tai delegoi 
ko. tehtäviä edelleen 

 hoitaa vierasotteluiden matka- ja turnausjärjestelyt 

 joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa kaikesta toiminnasta vaikka 
esimerkiksi tiedottaminen, varusteasiat tms. olisi delegoitu toisille toimihenkilöille 

RAPORTIT 

Toimintasuunnitelma 

Jokaisen joukkueen tulee tehdä toimintasuunnitelma, valmennuksen vuosisuunnitelma 
sekä budjetti, joista käy ilmi pelikauden tavoitteet ja aikataulut (harjoitukset, ottelut, 
turnaukset, varojen hankinta). Toimintasuunnitelman tekevät joukkueenjohtaja yhdessä 
joukkueen johtoryhmän (valmentajat, huoltajat) kanssa. Joukkueenjohtajan rooli 
toimintasuunnitelman tekemisessä painottuu yleislinjauksiin (esim. turnausten 
järjestelyihin) kun valmentajat vastaavasti keskittyvät valmennuksen vuosisuunnitelmaan 
ja enemmän käytännön tekemiseen (harjoitusten sisältöihin ja kauden tavoitteisiin). 
Joukkueen johtoryhmä valmistelee toimintasuunnitelman ennen syksyn 
vanhempainkokousta ja kun vanhempainkokous on omalta osaltaan hyväksynyt 
toimintasuunnitelman, tekee jojo siihen tarvittavat korjaukset ja toimittaa sen jaostolle 
pyydettyyn päivämäärään mennessä – vuosittain 30.9. mennessä. 
 
Toimintasuunnitelman sisältö on jokaisella joukkueella samanlainen, yläotsikot seuraavat; 

 Yleistä (visio tulevalle kaudelle, pelaajamäärien muutokset +/- ) 

 Hallinto (joukkueen johtoryhmä, muutokset jne. ) 

 Koulutus ja valmennus (tavoitteet, painopisteet, kehittyminen jne.) 

 Kilpailu (suunnitelma tulevan vuoden turnauksista, oma turnaus jne.) 

 Tiedotus (käytettävä kanava, kuka vastaa) 

 Joukkueen talous; realistisen budjetin laatiminen vision mukaisesti tulevalle 
kaudelle, miten varat hankitaan 
 

Urheilun Pelisäännöt 

Jokainen joukkue noudattaa jalkapalloilijoiden yleisiä pelisääntöjä. Lisäksi 
jokaisen joukkueen on laadittava omat kirjalliset pelisäännöt, joilla sovitaan pelaajien 
sitoutuminen harjoitteluun, joukkueen yhteisiin tavoitteisiin sekä joukkueen 
toimintatapoihin. Huom! Pelisääntöjen solmiminen on edellytys piirin sarjoihin 
osallistumiselle. Pelisääntöjen laatiminen on pakollista leikki- ja kaverimaailman 
joukkueilla ja suositus tulevaisuusmaailman joukkueilla. Pelisääntöjä on tehtävä kahdet 
erilaiset; 1) pelaajien omat säännöt ja 2) valmentajien ja vanhempien omat säännöt. 
Pelisäännöt tehdään Palloliiton suositusten mukaisesti: 
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-
arvot/urheilun-pelisaannot ja sääntöjen teemoitukset vaihtuvat vuosittain.  
Joukkueen pelisäännöistä vanhempien ja joukkueenjohdon pelisäännöt lähetetään 
sähköisesti Sport Extranetin kautta kautta Uudenmaan piiriin vuosittain 30.4. 
mennessä. Pelaajien ja joukkueenjohdon väliset pelisäännöt tulostetaan ja jaetaan 
allekirjoitettuna jokaisen pelaajan kotiin.  
 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot


Pelaajaluettelon ylläpito ja yhteystiedot 

Joukkueenjohtajan tehtävänä on pitää joukkueen pelaajalista ajan tasalla. 
Joukkueenjohtajan tehtävä on muistuttaa vanhempia ilmoittamaan muuttuneet 
yhteystiedot mm. laskutuksen sujuvuuden toimimiseksi.  
Yleinen, hyväksi ja toimivaksi todettu tiedotuskanava on Nimenhuuto.com sekä 
harjoitusten ilmoittamiseen että muuhun viestintään. Myös joukkueen vanhempien 
WhatsApp ryhmät ovat suosittuja. Joukkueenjohtaja lisää uuden pelaajan Nimenhuutoon 
ja Nimenhuudon kautta hoituvat niin harjoituksiin liittyvät asiat kuin jaoston ja seuran 
pöytäkirjojen tallennus kaikille näkyväksi.  
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUS 

Talous 

Mäntsälän Urheilijat ry käyttää taloudenhoitoon Fivaldi järjestelmää. Järjestelmä on 
helppokäyttöinen ja joukkueella on vähintään yhdet tunnukset joukkueen laskutuksen sekä 
taloudenseurannan käyttöön.  

Talousarvio 

Jokainen joukkue vastaa omasta taloudestaan. Joukkueella ei saa olla omaa tiliä eikä 
pysyvää käteiskassaa vaan jaostolla on yksi tili, jonka alla kaikkien joukkueiden maksut 
ovat. Jaosto toimittaa jokaisella joukkueenjohtajalle talousohjesäännön, jonka pohjalta 
mm. laskujen tiliöinti toteutetaan. Joukkue kerää itse varat toimintansa toteuttamiseen joko 
talkoissa, tapahtumilla tai toimintamaksuilla. Joukkueenjohtaja voi milloin vain katsoa 
Fivaldista ajantasaisen joukkueen taloustilanteen. Joukkueen on tehtävä budjetti syksyllä 
seuraavaa kautta ajatellen. Budjetti tulee olla toimintasuunnitelman liitteenä.  
 
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen taloudesta huolehtien, että joukkueella on aina 
riittävästi rahaa. Varat mm. turnausmaksuihin tulee kerätä rahaa etukäteen eikä 
vasta kauden jälkeen. 
 

Toimintakertomus ja talousraportti 

Toimintakertomus palautetaan menneeltä kaudelta vuosittain 31.1. mennessä liitteineen 
seuran toiminnanjohtajalle word-muodossa – ei PDF. Toimintakertomus on myös hyvää 
informaatiota pelaajille ja vanhemmille. Toimintakertomuksen sisältö on jokaisella 
joukkueella seuraava; 

 Yleistä (yleiskatsaus joukkueen tilanteeseen, pelaajamäärät, vaihdokset jne. ) 

 Hallinto (joukkueen johtoryhmä, muutokset jne. ) 

 Koulutus ja valmennus (toimihenkilöiden koulutukset, painopisteet, kehittyminen 
jne.) 

 Kilpailu (käydyt pelit/turnaukset, voitot/tappiot jne.) 

 Tiedotus (käytettävä kanava, kuka vastaa) 

 Joukkueen talous (varainkeruu, budjetissa pysyminen jne.) 
 



Toimintakertomuksen pituus on hillitty, mielellään yksisivuinen ja maksimissaan 
kaksisivuinen.  
Toimintakertomukseen kuuluu myös talousraportti kuluneesta kaudesta; mitä talouden 
suhteen päättyneellä kaudella tapahtui, miten varautua, ettei tapahdu toiste, mikäli 
esimerkiksi kulut ylittäneet tulot.  
Kauden lopussa se kertoo, mitä ko. kaudella saavutettiin ja miten tulevaan kauteen tulisi 
varautua. Talousraportti kertoo, miten joukkueen rahat on käytetty.  

Varainhankinta 

Joukkue voi kerätä varoja, joilla alennetaan esimerkiksi tarvikemaksujen ja 
turnausmaksujen määrää. Nämä varat tulevat suoraan oman joukkueen käyttöön. 
Varainhankintakeinoja ovat mm. tapahtuman (turnauksen) järjestäminen, mainostajien 
(sponsoreiden) hankkiminen ja erilaisten urheiluarpojen myynti. Kulutustuotteiksi 
laskettavien (esim. keksit, karkit jne.) myynti on tiettyyn määrään asti mahdollista, ennen 
varainhankinnan aloittamista on tehtävä aloitusilmoitus seuran toimistoon; mikä joukkue 
kerää, miten ja kuka on vastuuhenkilö. Kun varainkeruu on toteutettu, tulee joukkueen 
saama tuotto ilmoittaa seuran toimistoon. Seuran hallitus kirjaa varainkeruut hallituksen 
pöytäkirjoihin ja seuraa koko seuran varainhankintakertymää.   
Perinteinen talkootoiminta on täysin kiinni joukkueen omasta aktiivisuudesta. 
Talkoomahdollisuuksia voi kysellä paikallisista yrityksistä. 
Varainhankinnassa on otettava huomioon mahdollinen verotus, kts. erillinen 
verotusohjeistus.  
 

Sponsoriasiat/yhteistyökumppanit 

 
Joukkueella voi olla omia sponsoreita/yhteistyökumppaneita mutta ne eivät saa olla 
kilpailevia seuran tai jaoston yhteisten sponsoreiden kanssa. Seuran ja jaoston sponsorina 
on tällä hetkellä Osuuspankki. Pelipaitoihin saa painattaa oman joukkueen sponsorilogon, 
mutta se ei saa kilpailla seuran tai jaoston sponsoreiden kanssa. Muihin asusteisiin; 
tuulipuvut, collegepuvut jne. joukkueen omat sponsorilogot ovat myös mahdollisia. 
Sponsori/yhteistyökumppanisopimus tehdään jokaisen kumppanin kanssa kirjallisena, 
sopimuksen pohja löytyy www.mu-jalkapallo.fi materiaalipankista. 
 

SARJATOIMINTA, PELIT/TURNAUKSET 

Sarjoihin ilmoittautuminen 

Sarjailmoittautumiset hoidetaan keskitetysti seuran toiminnanjohtajan kautta. Joukkueen 
tulee itse miettiä ja päättää sarjat, joihin joukkue osallistuu. Tiedot osallistuttavista sarjoista 
tulee toimittaa jaostolle hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen päättymistä. Jaosto hyväksyy 
lopullisesti sarjojen osallistumiset – sarjanousut tai paikan vastaanottamiset. 
Joukkueenjohtajan on huolehdittava myös yli-ikäisyyslupien sekä poikkeuslupien 
aikataulutuksen huomioiminen ja ilmoitettava joukkueensa osalta tiedot ajoissa 
toiminnanjohtajalle. 
Jaosto kustantaa yhden Karuselli-turnauksen/vuosi/joukkue.  



Lisenssimaksut 

Joukkueenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että jokaisella otteluihin osallistuvalla 
pelaajalla on voimassa oleva pelipassi/lisenssi. Jalkapallon ja Futsalin pelipassikausi on 
1.1. – 31.12.. Lisenssi tulee voimaan maksupäivänä. Piiri tekee useita 
pelipassitarkastuksia kauden aikana. Pelipassittomien pelaajien seuroille tulee sanktio. 
Passit ja vakuutukset hankitaan netistä Suomen Palloliiton PeliPaikka -palvelusta.  
 
Joukkueenjohtaja saa tunnukset toiminnanjohtajalta Pelipaikkaan ja jatkossa 
joukkueenjohtaja on vastuullinen uusimaan korttelipassit sekä harrastepassit ja pelipassit 
ohjeistetaan pelaajat hankkimaan itse.  
 
 

Turnaukset / ottelut 

A) kotiottelut 

- turnausluvan haku piiriltä  
- Jojo varaa kentän otteluita varten kenttä- ja vuorovastaavalta 
- turnauksen infosivut nettiin joukkueen omille sivuille! 
1. isommissa turnauksissa ilmoitus Keski-Uudenmaan poliisilaitokselle  
- Jojo hankkii otteluihin tuomarit. Huom! Tuomaritilanne voi olla heikko, eli ilmoita 

pelisi pelinohjaajien Nimenhuutoon hyvissä ajoin. Pelinohjaajien Nimenhuutoon saa 
tunnukset toiminnanjohtajalta.  

- Jojo hankkii otteluihin tarvittavat toimitsijat 
o Toimitsijoina voi käyttää pelaajien vanhempia tai muiden joukkueiden 

pelaajia 
- Jojo aikatauluttaa ottelut otteluohjelman mukaisesti ja ilmoittaa otteluista muille 

osallistuville joukkueille (kannattaa pyytää varmistus joukkueiden osallistumisesta ja 
mahdollisuuksien mukaan neuvotella aikatauluista) 

- On suotavaa pitää kahviota/kioskia turnauksen aikana ja tekonurmella oleva 
kahviorakennus on käytettävissä turnauksissa.  

o kahviolla saa helposti lisätuloja ja hyvää palvelua vierasmatkalaisille 
o sopikaa joukkueen kesken toimintatavoista kahvion suhteen (kuka vastaa, 

kuka tuo tavaraa, kuka myy jne. Jojon tehtävä ei ole tehdä yksin kaikkea!)  
o Hygieniaohjeistus 

 yksittäisessä turnauksessa pidettävästä kahviotoiminnasta ei tarvitse 
tehdä ilmoitusta terveystarkastajalle.  

 Elintarvikkeita on luonnollisesti käsiteltävä huolellisesti ja säilytettävä 
oikein, turnauksissa edellytetään ainakin yhden hygieniapassin 
omaavan henkilön olevan paikalla.  

 Jos jotain sattuu kuten esimerkiksi ruokamyrkytyksiä - joudumme 
tekemisiin terveysvalvonnan kanssa ja silloin on oltava tapahtuman 
kahviotoiminnasta vastaava henkilö/henkilöt nimettynä.  

 ”Samoilla käsillä” ei saa tarjoilla elintarvikkeita ja käsitellä rahoja, siinä 
yksi yksinkertainen ohje. 

 Myös kotipeleissä voi harjoittaa pienimuotoista kahviotoimintaa 
entiseen tapaan.  

- Jojo laittaa otteluista ilmoituksen tapahtumakalenteriin ja seuran nettisivuille 
(tunnukset ja ohjeistus nettivastaavalta) 



- Muista infota pelaajia ja vanhempia otteluiden aikatauluista! 
 
Lisämuistilistana materiaalipankissa joukkueenjohtaja ja kotiturnauksen järjestäminen -
ohjeistus.  
 

B) vierasottelut 

 Jojo varmistaa järjestävältä joukkueelta otteluiden aikataulut 

 Jojo hoitaa kuljetukset ottelupaikalle (joukkueen sopimien periaatteiden mukaisesti) 

 Suunnittele vieraspelien päiväaikataulu: lähtö/paluuaika, otteluajat, ruokailut yms. 

 Muista infota pelaajia ja vanhempia otteluiden ja päiväohjelman aikatauluista! 
 
 

MUUTA 

Tiedotus 

Kaikki joukkueen sisäinen tiedotus on nykyään kätevintä hoitaa Nimenhuuto.com 
välityksellä, joten pelaajien yhteystietojen lisääminen Nimenhuutoon ja Nimenhuudon 
käyttämisen tärkeyden esiintuominen on tärkeää. Tiedottamisessa joukkueenjohtajan rooli 
on ehkä tärkeimmillään, koska kaikki tieto tulee hänen kauttaan ja sen jakaminen 
joukkueelle ja vanhemmille on ensiarvoista. Tiedotuksessa on tärkeintä, että kauden 
alussa tulevat eri sarjojen ohjelmat tiedotetaan eteenpäin, mahdollisten valtakunnallisten 
sarjojen ohjelmat tiedotetaan eteenpäin, aina turnauksen alla tiedotetaan ohjelmasta, 
aikatauluista ja järjestelyistä vanhemmille ja jos pelit ovat kotona, niin vastustajille 1-2 
viikkoa etukäteen pyytäen vahvistusta osallistumisesta. 
 
Seuran puolelta jäsenistölle tuleva tiedotus hoidetaan pääsääntöisesti seuran 
Nimenhuudon kautta. Lisäksi käytössä nettisivut www.mantsalanurheilijat.fi ja jaoston 
www.mu-jalkapallo.fi, jossa julkaistaan myös jäsenistön ulkopuolelle tarkoitettua  
informatiivista tietoa. Joukkueet huolehtivat itse omista joukkuesivuistaan (päivitykset, 
otteluraportit, tapahtumakalenteri yms.). Nettisivujen päivittäminen on tehty helpoksi, eli 
jokainen jojo/tiedottaja osaa sen tehdä (ohjeet ja tunnukset toiminnanjohtajalta). Sivujen 
päivittäminen on tärkeää joukkueen omien pelaajien ja vanhempien mutta myös seuran ja 
jaoston näkyvyyden osalta. Siistit, selkeät ja ajan tasalla olevat sivut ovat parasta 
markkinointia. Paikallislehtiin voi toimittaa itse tekemiään juttuja joukkueensa 
menestyksestä tai paikallislehdistä voi kysellä, ehtiikö toimittaja tekemään jutun paikan 
päälle.  
 
 

Vanhempainkokoukset 

Kauden aikana pidettävät vanhempien kokoukset kutsuu koolle JoJo. Hyväksi todettu tapa 
on pitää kokoukset keväisin (helmi-maaliskuu) ja syksyisin (syys-lokakuu).  
 
Keväällä pidettävässä kokouksessa on käsiteltävä vähintään  

 toimintakertomus 

 Urheilun pelisäännöt 
Syksyllä pidettävässä vanhempainkokouksessa on käsiteltävä vähintään 

http://www.mantsalanurheilijat.fi/
http://www.mu-jalkapallo.fi/


 toimintasuunnitelma ja budjetti 

 toimihenkilövalinnat 
 

Jos halutaan rauhoittaa kokous, on Mäntsälän alueella useampia hyviä ja edullisia 
kokouspaikkoja seuran toimiston lisäksi esimerkiksi Hirvihaaran Kuntomaja, Pihvi-Maja, 
kokoustila Treffi, kunnantalo jne. Jotta joukkueenjohtajan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, 
vanhempainkokouksessa on hyvä valita joukkueen tukiryhmä, jonka jäsenten kesken eri 
tehtäviä voidaan jakaa. 

Peli- ja harjoitusasut sekä seuratuotteet 

Ennen kuin kausi keväällä lähtee käyntiin, joukkueenjohtaja/varustevastaava kartoittaa 
peliasujen tilanteen.  
Jalkapallojaoston varustetoimittajan toimii Stadium, tuulipukujen osalta toimittaja on 
Trimtex.  

 
Joukkue voi itse päättää, hankkiiko yhtenäisen tuulipuvun tai collegepuvun. Yhtenäisen 
ilmeen luominen mm. turnauksissa on tärkeää. Jos joukkue on hankkinut yhtenäisen asun, 
tulee sitä myös turnauksissa käyttää.  
 
Varustevastaavana Teemu Juopperi varusteet@mujalkapallo.fi  
Varusteohjeistus. 
 

Yhteishenki 

Huolehdi osaltasi, että joukkueestasi tulee osa MU:ta eikä ”omaa seuraa seuran sisällä”. 
Mainosta muiden joukkueiden ottelutapahtumia, suhtaudu myönteisesti muiden 
joukkueiden auttamiseen (esim. toimitsijatehtävät). Näin rakennamme yhdessä parempaa 
MU:ta. 
 

https://www.stadiumteamsales.fi/mu/jalkapallo
mailto:varusteet@mujalkapallo.fi
https://www.mu-jalkapallo.fi/jaosto/ohjeet/varusteet-ja-painatukset/


Joukkueenjohtajan ajankäyttö 

 

 
TEHTÄVÄN 
LAATU JA 

TOIMENPIDE 

 
 

KIIREINEN 

 
EI  

KIIREINEN 

 
 

TÄRKEÄ 

 
 

TEE HETI! 

 
SUUNNIT- 

TELE 

 
EI  

TÄRKEÄÄ 

 
 

DELEGOI 

 
JÄTÄ  

TEKEMÄTTÄ 

 
Siis, jos… 
 

 asia ei ole tärkeä eikä kiireinen  JÄTÄ SE TEKEMÄTTÄ ! 
 

 asia on kiireinen, muttei kovin tärkeä  DELEGOI SE JOLLEKIN MUULLE ! 
 

 asia on tärkeä, mutta sillä ei ole vielä kiire  SUUNNITTELE SE HYVIN ! 
 

 asia on tärkeä ja kiireinen  TEE SE HETI ! 
 
 

Mukavaa kautta! 
 
 

 
www.mu.mantsalanurheilijat.fi   MU emoseura 

www.mu-jalkapallo.fi/    MU jalkapallo 

www.palloliitto.fi/    Suomen Palloliitto 

www.palloliitto.fi/uusimaa   Palloliitto, Uudenmaan piiri 

http://www.mu.mantsalanurheilijat.fi/
http://www.mu-jalkapallo.fi/
http://www.palloliitto.fi/
http://www.palloliitto.fi/uusimaa

