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UUDEN PELAAJAN OPAS 

 

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa uudelle pelaajalle ja huoltajalle 

tietoa jalkapalloseuran sekä joukkueen toimintatavoista 

Karkkilan Jalkapalloseura ry 

Karkkilan Jalkapalloseura on perustettu vuonna 1997. Sekä poika- että tyttöpuolella pyrimme 

tarjoamaan oman ikäluokkajoukkueen. Toiminnassamme on mukana suurijoukko vapaaehtoisesti 

joukkueissa toimivia toimihenkilöitä ja n. 300 lisensoitua pelaajaa. 

Seuran ja joukkueiden toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedottamisessa pääasiallinen 

kanava on seuran Internet-sivut www. https://www.karkkilanjalkapalloseura.fi/ ja joukkueiden 

https://karkkilanjalkapalloseura.myclub.fi/ . Niistä löytyy todella paljon tietoa seurasta ja 

seuran joukkueista. Joukkueiden myclub-palvelusta, löytyvät harjoitusajat ja muut joukkueen 

päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat. Seuran kotisivuihin kannattaa käydä tutustumassa heti 

ja harrastuksen aloittamisen jälkeen sivuja on syytä seurata säännöllisesti ajantasaisen 

informaation saamiseksi. Seuralla on Facebook –sivut osoitteessa 

https://www.facebook.com/Karkkilan-Jalkapalloseura-Ry-396527420545447 . Myös 

joukkueilla on omia facebook- ja instagram- sivustoja. 

Kesäkaudella joukkueiden harjoitukset pidetään pääsääntöisesti Harjun kentällä ja 

Helsingintien Pallokentällä (Millis). Ulkokentillä harjoitellaan niin pitkään kuin mahdollista, 

muuten talvikaudella joukkueet harjoittelevat koulujen saleissa sekä Eerikkilän Urheiluopiston 

halleissa. 

Joukkuetoiminta 

Joukkueen toimintalinjat päätetään vanhempainkokouksessa, jonka joukkueenjohtaja kutsuu 

kokoon vähintään yhden kerran vuodessa. Kokouksessa vanhemmat voivat osallistua 

päätöksentekoon ja sitä kautta tukea myös omaa lastaan joukkueessa. 

Kun joukkueen toimintalinjat, pelisäännöt, tavoitteet ja maksut on vanhempainkokouksessa 

sovittu, on tärkeää, että valmentajat sekä muut joukkueen toimijat saavat työrauhan, 

vanhempien keskittyessä pelaajien kannustamiseen. On myös hyvä ymmärtää oman lapsen 

olevan osa joukkuetta, eikä hän saa erikoiskohtelua missään tilanteessa. 

https://www.karkkilanjalkapalloseura.fi/
https://karkkilanjalkapalloseura.myclub.fi/
https://www.facebook.com/Karkkilan-Jalkapalloseura-Ry-396527420545447
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Varusteet 

Kun aloittaa jalkapallon harrastamisen, voi ensin tulla harjoituksiin kokeilemaan.  

Välttämättä jalkapallokenkiä ei heti alussa tarvita. Jokaisen pelaajan on ehdottomasti 

käytettävä säärisuojia aina, ensimmäisestä kokeilukerrasta alkaen (Vakuutus ei korvaa 

jalkavammoja, jotka ovat aiheutuneet ilman säärisuojuksia pelaavalle). Juomapullo ja oma pallo 

olisi hyvä olla ensimmäisissä harjoituksissa mukana. 

Kun liittyy joukkueeseen, tulee kaikki varusteet kuitenkin hankkia. 

Jokaisella joukkueella on omat säännöt, minkälaisissa vaatteissa harjoituksissa harjoitellaan. 

Pelaajalla olisi hyvä kuitenkin aina olla harjoituksissa seuraavanlaiset varusteet: 

• urheilullinen vaatetus 

• juomapullo 

• säärisuojat (AINA) 

• jalkapallokengät 

• oma pallo (kysy jojolta mitä kokoa joukkueessa käytetään) 

MUISTA nimikoida varusteet mahdollisimman näkyvästi 

Seuralla on myös peliasu, jota käytetään aina kun joukkueella on peli tai turnaus. Joukkueella 

voi myös olla muita vaatteita, joita pelaajan pitää tilata. Joukkueenjohtaja kertoo, mitkä 

varusteet pitää tilata, kun pelaaja liittyy joukkueeseen. Karkkilan Jalkapalloseuralla on 

varusteyhteistyösopimus Nummelan Intersportin kanssa. Voit mennä ostoksille paikanpäälle 

tai tilata netistä osoitteesta: https://seurakauppa.intersport.fi/seura/karkkilan-

jalkapalloseura/ Painatusohjeet saat Joukkueenjohtajalta. 

Seuran jäsenet myös saavat 10% alennuksen Nummelan Intersportin tuotteista. Riittää, että 

kassalla sanoo: KJS: n alennus. 

 

 

https://seurakauppa.intersport.fi/seura/karkkilan-jalkapalloseura/
https://seurakauppa.intersport.fi/seura/karkkilan-jalkapalloseura/
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Maksut 

Uusi pelaaja on tervetullut käymään harjoituksissa tutustumassa joukkueen kanssa sovitun 

ajan. Tutustumisaikana pelaajan vanhemmat vastaavat vakuutuksesta. Pelaaja liittyy 

joukkueeseen ja seuraan maksamalla sovitut joukkue- ja seuramaksut. Maksu koostuu mm. 

liittymis- ja jäsenmaksusta, harjoitusvuoro-, peli-, turnaus- ja kilpailumaksuista, 

valmennuskuluista ja seuran yleiskuluista. 

SEURAN JÄSENMAKSU: maksetaan seuralle, kun liitytään jalkapallojoukkueeseen ja se on 

jokaiselle seuran pelaajalle samansuuruinen (Tällä hetkellä seuramaksu on 60 euroa). 

Seuramaksu maksetaan joka vuosi. Seuramaksulla katetaan muun muassa kaikkien 

toimihenkilöiden koulutukset ja seuran työntekijöiden tuki joukkueelle. 

JOUKKUEMAKSUT: maksetaan suoraan joukkueelle. Se on jokaisessa joukkueessa eri 

suuruinen. Joukkueen kuukausimaksuilla katetaan harjoitusolosuhteet, turnausmaksut sekä 

muut joukkueen toimintaan kuuluvat kulut. 

PELIPASSI JA VAKUUTUS: Jos pelaaja osallistuu otteluihin, on hänellä oltava pelipassi ja 

vakuutus. Pelaaja saa edustusoikeuden seuraan, kun pelipassi on maksettu. Edustusoikeus 

tarkoittaa sitä, että pelaaja saa pelata virallisissa otteluissa ja turnauksissa joukkueen 

kanssa. Pelipassin (lisenssi) oston yhteydessä voit hankkia samalla vakuutuksen, joka kattaa 

myös matkan harjoituksiin ja peleihin. Perhe voi hankkia vakuutuksen myös itse tai hyödyntää 

jo olemassa olevia vakuutuksia. Vakuutus on lapsilla ja nuorilla pakollinen. Huomioithan, että 

vakuutuksen tulee korvata myös kilpaurheilussa sattuneet vahingot. 

TALKOOTYÖ/ VARAINKERUU: Haluamme, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa. 

Tämän vuoksi joukkueessa tehdään talkootöitä, joihin kaikkien vanhempien toivotaan 

osallistuvan. Talkootyö tarkoitta yhdessä tehtävää työtä, josta koko joukkue saa rahaa. 

Talkookorvausten avulla joukkuemaksut pysyvät kohtuullisina. Talkootyötä on paljon erilaista, 

mutta se voi olla esimerkiksi myyjäiset tai erilaisten tuotteiden myyntiä. 

Joukkueen toimijat 

Joukkueen taustoina toimii vanhemmista valitut joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja sekä 

mahdollisesti muitakin tehtäviä varten valittuja vanhempia. Valmentajat voivat olla seuran 

nimeämiä ja/ tai vanhemmista valittuja. 
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VALMENTAJAT: johtaa ja ohjaa harjoituksia ja pelejä. Valmentaja suunnittelee joukkueen 

toiminnan ja tapahtumat. joukkueessa on usein yksi päävalmentaja. Päävalmentajan apuna voi 

toimia useita apuvalmentajia. 

JOUKKUEENJOHTAJA (JOJO): toimii valmentajan ja joukkueen apuna sekä pitää huolen 

myös joukkueen taloudesta. Joukkueenjohtajaan voi olla aina yhteydessä, kun on jotakin 

kysyttävää. 

TALOUDENHOITAJA: huolehtii joukkueen tilistä sekä laskujen maksamisesta. 

HUOLTAJA: tehtäviin kuuluu olla apuna harjoituksissa ja otteluissa. Huoltaja huolehtii usein 

joukkueen varusteista sekä ensiavusta. 

Joukkueissa voi olla myös muita tehtäviä, jotka määritellään vanhempainpalavereissa. 

Erityistilanteet 

LOPETUS TAI SEURAN VAIHTO PÄÄTÖS: Jos pelaaja haluaa lopettaa jalkapallon 

harrastamisen, pitää asiasta tehdä ilmoitus heti joukkueenjohtajalle. Jos joukkueella on 

sääntöjä liittyen lopettamiseen, niitä on noudatettava. Maksamattomat maksut tulee maksaa 

ennen lopettamista. Seuran jäsenmaksua ei palauteta, jos pelaaja lopettaa. 

 

KYSY jos et tiedä 

 

Mikäli mieleen nousee kysyttävää, käänny rohkeasti joukkueen ja seuran toimihenkilöiden 

puoleen. 

 

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Karkkilan Jalkapalloseuraan 

ja jalkapalloharrastuksen pariin! 


