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1 JOUKKUEENJOHTAJAN (JOJO) ROOLI 

- toimii linkkinä ja tiedottajana koripalloilijoiden johtokunnan, valmentajan ja vanhempien 

välillä 

- varmistaa yhdessä valmentajan kanssa, että jokainen pelaaja on rekisteröitynyt MyClub-

palveluun 

- varmistaa, että joukkueen talous on kunnossa (sarjatoiminnan budjetointi) 

- hoitaa ottelujärjestelyt (Kotiottelut: toimitsijat, salivaraukset, salin siistimisen, kahvio, 

ilmoitukset vastustajille, tulospalvelu, otteluraportit yhdessä valmentajien kanssa. 

Vierasottelut: matkajärjestelyt) tai delegoi ko. tehtäviä edelleen vanhemmille 

- tarkistaa, että pelaajien lisenssit ovat kunnossa 

- kutsuu koolle vanhempainkokoukset  

 

 

2 RAPORTIT 

2.1 Pelisääntökeskustelu 

Jokainen joukkue noudattaa koripalloilijoiden yleisiä pelisääntöjä (ks. käsikirja). Lisäksi jokaisen 

joukkueen on laadittava omat kirjalliset pelisäännöt, joilla sovitaan pelaajien sitoutuminen 

harjoitteluun, joukkueen yhteisiin tavoitteisiin sekä joukkueen toimintatapoihin. Pelisääntöjä on 

tehtävä kaksi kappaletta 1) pelaajien omat säännöt ja 2) valmentajien ja vanhempien omat säännöt. 

Pelisääntökeskustelussa apuna toimii nuorisopäällikkö.  

 

2.2 Pelaajaluettelo ja yhteystiedot 

Joukkueenjohtajan ja valmentajien velvollisuus on ilmoittaa nuorisopäällikölle heti, kun 

joukkueeseen tulee uusi pelaaja tai jonkun pelaajan harrastus päättyy. Lisäksi joukkueenjohtaja 

(yhdessä valmentajien kanssa) ohjeistaa uusia pelaajia ilmoittautumaan MyClub-palvelun kautta. 

 

 



3 TALOUS 

3.1 Talousarvio 

Jokainen joukkue vastaa omasta taloudestaan. Toimintamaksu ei sisällä ottelu- tai 

turnauskustannuksia, joten aluesarjoja, valtakunnallisia sarjoja ja muita kaupallisia turnauksia 

pelatakseen on joukkueen kerättävä varoja omalle tililleen. Joukkueenjohtaja saa käyttöönsä 

verkkopankkitunnukset, jotka helpottavat tilitilanteen seurantaa. Kauden alussa on hyvä tehdä 

alustava talousarvio, jota voi sitten kauden edetessä päivittää. 

 

Jojo tai rahastonhoitajan tehtävään velvoitettu henkilö vastaa taloudesta huolehtien, että 

joukkueen tilillä on aina riittävästi rahaa. Tilille tulee kerätä rahaa etupainotteisesti eikä vasta 

kauden jälkeen. Suositeltava tapa on kerätä kauden alussa kuukausimaksuilla ko. joukkueen 

budjettiin sopiva rahamäärä (esim. mineillä summa voi olla 2kk x 20e, kun vanhemmilla se voi olla 

4kk x 100e). 

 

3.2 Toimintakertomus ja talousraportti 

Toimintakertomus on hyvää informaatiota pelaajille ja vanhemmille. Kauden lopussa se kertoo, mitä 

ko. kaudella saavutettiin ja miten tulevaan kauteen tulisi varautua. Talousraportti kertoo, miten 

joukkueen rahat on käytetty. Toimintakertomus ja talousraportti voivat olla vapaamuotoisia 

tiedotteita. 

 

3.3 Varainhankinta 

Joukkue voi kerätä varoja, joilla vähennetään esim. kuukausimaksujen määrää. Talkoot on 

käytettävä koko joukkueen hyväksi, eikä niitä voi jyvittää vain tietyille henkilöille. 

 

 



4 SARJATOIMINTA, PELIT/TURNAUKSET 

4.1 Sarjoihin ilmoittautuminen 

Nuorisopäällikkö käy ensin joukkueen valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa palaverin 

sarjailmoittautumista. Kun sarjailmoittautumisista on saatu sovittua, joukkueenjohtajat ilmoittavat 

joukkueet sovittuihin sarjoihin.  

 

Sarjailmoittautumiset tehdään Koripalloliiton nettisivuilla, osoitteessa: 

(basket.fi → Sarjatoiminnan palvelut → Sarjailmoittautuminen) 

http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/sarjailmoittautuminen/ 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueenjohtaja saa omat Baskethotel-tunnukset, joita hänen tulee 

käyttää muokatessaan kotiturnausten ja –otteluiden aikatauluja. Baskethotellin käyttöohjeet 

ohessa erillisenä liitteenä. 

 

Huom. koripalloilijat maksavat jokaiselle joukkueelle yhden valtakunnallisen tai yhden alueellisen 

sarjan sarjamaksut. Jos joukkue haluaa osallistua esim. kahteen sarjaan, on sen maksettava itse 

toinen sarjamaksu. 

 

4.2 Lisenssimaksut 

Joukkueenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että jokaisella otteluihin osallistuvalla pelaajalla on 

voimassa oleva lisenssi. Lisenssi hankitaan netistä: www.basket.fi. Lisenssilistat (lista pelaajista, 

jotka ovat lisenssin maksaneet) ovat nähtävillä netissä: 

https://sporttilisenssi.slu.fi/tiedostot/10086357/lisenssiluettelot/ (tunnus: ”koris123” salasana: 

”lisenssi”). Lisenssilista tulee olla mukana jokaisessa ottelussa, jotta tuomari voi tarvittaessa 

tarkistaa pelaajien lisenssitilanteen. 

 

Huom! lisenssimaksu kirjautuu rekisteriin muutaman päivän (joskus jopa viikon) viiveellä, joten 

mikäli maksu tapahtuu max. viikkoa ennen ottelutapahtumaa, on syytä ottaa maksukuitti talteen 

todisteena maksusta. 

http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/sarjailmoittautuminen/


 

Huom! Oulun NMKY on tapaturmavakuutus alle 15-vuotiaille tutustumisjaksolla oleville pelaajille. 

Kahden viikon tutustumisjakson jälkeen pelaajalla täytyy olla muuta kautta hankittu 

tapaturmavakuutus. Hyvä vaihtoehto on hankkia SKL:n tarjoama Pohjolan Sporttiturva 

lisenssimaksun yhteydessä.  

 

 
5 TURNAUKSET JA OTTELUT 

5.1 Kotiottelut 

- Jojo varaa salin otteluihin MyClub-palvelun kautta (neuvottelee ja sopii tarvittaessa muiden 

joukkueiden kanssa mahdollisista päällekkäisyyksistä) 

- Jojo hankkii otteluihin toimitsijat (kirjuri (=pöytäkirjan pitäjä), hyökkäysajanottaja, 

ajanottaja/tulostaulun pitäjä ) 

- Jojo aikatauluttaa ottelut otteluohjelman mukaisesti ja ilmoittaa otteluista muille 

osallistuville joukkueille  

 Mikro- ja minijunioreiden ottelutapahtumissa ottelujen alkamisväli on 

oltava vähintään 1h 30min 

 C-junioreiden ja sitä vanhempien ottelutapahtumissa ottelun alkamisväli on 

oltava vähintään 1h 45min  

- Suotavaa on pitää kahviota/kioskia turnauksen aikana 

- Jojo (tai valmentaja) lähettää infon tulevasta kotiturnauksesta seuran nettisivuille. 

- Jojo hoitaa tulospalvelun Baskethotel–palveluun pelipäivänä klo 20 mennessä 

- Muuta huomioitavaa kotiotteluihin (laatua!) 

 otteluohjelma / tulokset ulko-oveen ja salin pääoveen 

 joukkueiden nimet pukukoppien oviin (jokaiselle oma koppi, jos mahdollista) 

 vierasjoukkueille jaetaan seuran kausijulkaisut 

 musiikkia (stereot, kaiuttimet yms.) alkulämmittelyä ja taukoja varten 

 mahdollisuuksien mukaan turnauskohtaisia palkintoja 

 



5.1.1 Salivaraukset 

Joukkueenjohtaja vastaa oman joukkueensa kotiotteluiden ja turnauksien salivarauksista. Ynnin 

juniorikoripallon pelisalit ovat Karjasillan koulu (C-juniorit sekä B- ja  A-junioreiden alueellinen 

sarjatoiminta) ja Tuiran koulu (Mikro ja minijuniorit). A- ja B-ikäisten valtakunnallisten sarjojen 

ottelut pelataan Urheilutalolla. Mikäli karjasillalla ei ole varausta, niin mikro- ja minijunioreiden 

ottelutapahtumia voidaan järjestää koululla. 

 

Karjasillan koulun varaukset joukkue voi tehdä suoraan MyClub-palvelun tapahtumiin. Tuiran 

koulun salivaraukset joukkueenjohtajat tekevät koulun rehtorille Jorma Kytökankaalle (puh. 044-

7039614 tai jorma.kytokangas@ouka.fi). Joukkueenjohtajan tulee jo ennakkoon tehdä varaus 

MyClub-palveluun tapahtumiin merkinnällä ”alustava varaus”. Kun varaus varmistuu, niin 

joukkueenjohtajan tulee vahvistaa varaus. Mikro- ja mini-ikäisten pelisaliksi sopii myös Koskelan 

normaalikoulun liikuntasali. Varaukset voi tehdä koulusihteeri Riitta Pekkolalle (puh.     ja email) 

 

Mikäli kahdelle tai useammalla joukkueelle on sarjaohjelmassa samalle päivälle turnaus, niin 

turnauksen saa järjestää joukkue tässä järjestyksessä:  

 

1. Valtakunnallinen A- ja B-ikäisten sarja 

a. Vanhempi ikäluokka menee nuoremman ikäluokan edelle 

b. SM-sarja menee I-divisioonan edelle 

c. A- ja B-ikäisten valtakunnallinen sarjatoiminta menee C-junioreiden 

valtakunnallisen SM-sarjan edelle 

2. Alueellisessa sarjatoiminta  

a. Ratkaisevin tekijä on ikäluokka; A-ikäiset, B-ikäiset, C-ikäiset, minit, mikrot 

b. Seuraavana katsotaan sarjataso: I-divisioona ja II-divsioona. 

I-divisioonan kanssa samanarvoista sarjatoimintaa on C-ikäisten SM-karsintasarja. 

c. Kolmantena asiana verrataan aluetta; Keskisen alueen sarjatoiminta menee 

Pohjoisen alueen sarjatoiminnan edelle. 

3. Miesten ja naisten II-divisioona menee alueellisen junioritoiminnan edelle  

(yksittäiset ottelut yritettävä sovittaa junioriturnausten aikataulujen mukaan) 

4. Aikuisten III-divisioonat ja kuntosarjat väistävät alueellista junioritoimintaa 



 

 

5.2 Vierasottelut 

- Jojo varmistaa järjestävältä joukkueelta otteluiden aikataulut 

- Jojo hoitaa / varaa kuljetukset ottelupaikalle 

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

- Vierasottelujen kyydityksistä omalla autolla maksetaan yleisesti 0,15€/km (joukkue voi 

sopia myös toisin). Korvaus tapahtuu ONMKY:n matkalaskupohjalla (toimistolta/netin 

materiaalipankista). 

- Vierasotteluissa täytyy olla valmentajan lisäksi vähintään yksi täysi-ikäinen huoltaja 

paikalla. 

- Suosittelemme, että kuski on vähintään 25 vuotta täyttänyt kokenut kuljettaja. 

- Seurana suosittelemme, että valmentaja tai täysi-ikäinen pelaaja ei toimi kuskina 

pelimatkoilla.  

 

5.3 Lopputurnaukset 

Final four –turnauksen mahdollinen pelipäivä tulee ilmoittaa myös erotuomarinimeäjälle, kun 

turnaus varmistuu. Finaali- ja pronssiotteluiden jälkeen jaetaan mitalit. Joukkueenjohtajan tulee 

noutaa mitalit Ynnin toimistolta. Muuten final four –turnauksen järjestelyissä ei ole poikkeavaa 

verrattuna tavallisiin turnauksiin. 

 

5.4 Kaupalliset turnaukset 

Ynni kannustaa kaikkia juniorijoukkueita osallistumaan 2-3 kaupalliseen turnaukseen kausittain. 

Nämä ovat hienoja, joukkuehenkeä nostattavia tapahtumia ja sopivat erinomaisesta kauden 

aloitukseksi ja päätökseksi. Vanhemmille junioreille kauden avausturnaus (esim. EHBT) luo hyvää 

motivaatiota kesäharjoitteluun ja kauden päätösturnaus (esim. Tampereen Namika-turnaus tai 

Barents Basketball Games) niin ikään motivoi tavoitteelliseen harjoitteluun vielä toukokuun 

kynnykselläkin. 

 



Joukkueenjohtajien tehtävät kaupallisissa turnauksissa: 

- Kartoittaa pelaajien ja valmentajien osallistuminen turnaukseen oman joukkueensa osalta. 

- Vahvistaa muille Ynnin joukkueille aikooko joukkue osallistua turnaukseen. 

- Tehdä sarjailmoittautuminen turnaukseen. 

- Huolehtia varainkeruusta joukkuemaksun ja kisapassien suhteen määräaikaan mennessä. 

Lisäksi ilmoittaa nuorisopäällikölle maksettava summa  

(joukkuemaksu ja kisapassien määrä). 

- Kilpailuttaa linja-autofirmat turnausmatkaa varten. 

- Sopia matkajärjestelyistä muiden reissuun lähtevien joukkueiden kanssa. 

- Tiedottaa omaa joukkuettaan turnausmatkaan liittyvistä asioista. 

EHBT-turnaus pelataan elokuun toisiksi viimeisenä viikonloppuna. Tämä turnaus on ensisijaisesti 

tarkoitettu C-, B- ja A-ikäisille joukkueille. Tätä turnausta varten on huomioitava, että 

ilmoittautuminen turnaukseen aukeaa jo huhtikuun puolivälissä. Ilmoittautuminen turnaukseen on 

käytännössä tehtävä heti ilmoittautumisen auettua, muuten paikkaa tähän Suomen suurimpaan 

koripalloturnaukseen on vaikea saada.  

 

Barents Basketball Games –turnaus pelataan toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna Ruotsissa, 

Luulajassa. Tämä turnaus toimii erinomaisena kauden päätösturnauksena ja on ensisijaisesti 

suunnattu C-, B- ja A-junioreille. 

 

Tampereen Namikaturnaus pelataan äitien päivän viikonloppuna, eli toukokuun toisena 

viikonloppuna. Tämä turnaus on Ynnissä suunnattu mikro- ja mini-ikäisten junioreiden kauden 

päätös turnaukseksi. 

 

6 TALKOOT 

6.1 Terwamaraton 

Oulun NMKY järjestää vuosittain Terwamaraton juoksutapahtuman. Tapahtuma on perinteisesti 

järjestetty toukokuun toiseksi viimeinen viikonloppu, esimerkiksi vuonna 2015 tapahtuma juostiin 

23.5. Ynnin Terwamaraton osasto tarjoaa koripallojoukkueille mahdollisuuden varainkeruuseen 

tapahtumassa. Talkootehtävät ovat huoltopisteiden hoitaminen ja liikenteenohjaajan tehtävät. 



 

1. Huoltopisteet 

Koripallo-osasto on saanut vuosittain yksi tai kaksi huoltopistettä hoidettavakseen. Tehtävänä 

huoltopisteellä on pitää juoksijoille juomaa ja pikkupurtavaa tarjolla sekä pitää alue siistinä. 

Tehtävään tarvitaan 8-12 junioria (12-vuotiaita tai vanhempia) ja 2-3 aikuista vastuuhenkilöä. 

Huoltopisteen ylläpitämisestä korvataan 7€ / h / työntekijä. Työaika on n. klo 11.00-17.00. Aika 

vaihtelee jonkin verran riippuen huoltopisteestä. 

Perinteisesti huoltopistettä on tarjottu A-, B- tai C-junioreiden kilpajoukkueille. Perusteluna 

valinnalle on, että näillä joukkueilla eniten pelitoiminnan kustannuksia. Lopullisen päätöksen 

huoltopisteiden talkoojoukkueista tekee koripalloilijoiden johtokunta maaliskuun loppuun 

mennessä. 

 

2. Liikenteenohjaajat 

Tapahtumaan tarvitaan myös liikenteenohjaajia. Liikenteenohjaajien tulee olla vähintään 18 vuotta 

täyttäneitä sekä omistaa ajokortti. Liikenteenohjaajien tehtävä on ohjata liikennettä tapahtuman 

aikana. He saavat varusteikseen ajokielto-merkin sekä huomioliivit. Liikenteenohjaajien työpäivä 

alkaa koulutuksella klo 10.00 Raatin nuorisotalolla. Liikenteenohjaajien varsinainen työ alkaa klo 

11.00 ja päättyy vastuualueesta riippuen klo 14.00-17.00.  

 

Halukkaiden liikenteenohjaajien tulee ilmoittautua Terwamaratonin vastuuhenkilölle aina 

helmikuun puoliväliin mennessä. Vuonna 2015 Terwamaratonin vastuuhenkilönä toimi Petri 

Huhtala: petri.huhtala@onmky.fi ja puh. 040-5676586. 

 

6.2 Edustusjoukkueen ottelutapahtuma 

Xxx ohjeistus puuttuu 

 

6.3 Adventtikalenteri 

Xxx ohjeistus puuttuu 

 
 



7 MUUTA 

7.1 Vakuutukset 

- Jokaisella pelaajalla tulee olla itse hankittu tapaturmavakuutus (joka kattaa koripallon 

harrastamisen: harjoitukset ja kilpailu/ottelutapahtumat). 

- SKL tarjoaa lisenssimaksun yhteydessä Pohjolan Sporttivakuutusta, joka on hyvä 

vaihtoehto, ellei pelaajalla jo ole omaa tapaturmavakuutusta. 

- Koripalloilijoilla on ryhmävakuutus tutustumisjaksossa oleville pelaajille. 

- Toimitsijoiden / valmentajien vakuutus on Pohjolassa, p. 010558610. 

Tapaturmavakuutuksen nro 206-71000, vastuuvakuutuksen nro 12-1050-9397-1. 

- Vahingon sattuessa on tehtävä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön. 

- Vakuutusyhtiöiden yleisen suosituksen / käytännön mukaan loukkaantunut maksaa pienet 

laskut itse ja perii korvauksen jälkikäteen. Muusta menettelytavasta on syytä sopia 

vakuutusyhtiön kanssa etukäteen. 

- Akuutissa tapaturmassa on paras ottaa yhteys päivystävään kunnalliseen 

terveydenhuoltoon ja vaativampaa hoitoa tarvittaessa esim. ODL:n Liikuntaklinikkaan. 

- Ryhmätapaturmavakuutus (tutustumisjakson pelaajat) korvaa fysikaalisen hoidon vain, jos 

lääkäri määrää sen leikkauksen jälkihoitona. 

 

7.2 Tiedotus 

Tiedotus on kätevintä hoitaa MyClub-palvelun välityksellä, joten pelaajien rekisteröityminen ko. 

palveluun on pakollista. Seuran puolelta tuleva tiedotus hoidetaan MyClub-palvelun ja nettisivujen 

kautta.  

 

7.3 Vanhempien kokoukset 

Nuorisopäällikkö kutsuu koolle kauden ensimmäiset vanhempien kokoukset. Näissä kokouksissa 

sisältö on pääosin seuran yleisten asioiden läpikäymistä (nuorisopäällikön johdolla tai muun 

vastuuhenkilön johdolla). 

 



Kauden aikana mahdollisesti pidettävät vanhempien kokoukset kutsuu koolle Jojo. Helpoin tapa on 

pitää vanhempainkokous pelaajien harjoituksen yhteydessä. Jotta joukkueenjohtajan ei tarvitse 

tehdä kaikkea yksin, vanhempainkokouksessa on hyvä valita joukkueen johtoryhmä, jonka jäsenten 

kesken eri tehtäviä voidaan jakaa. 

 

7.4 Peliasut, jäsenkortti ja seuratuotteet 

Mikro- ja minijuniorit pelaavat seuran omistamilla peliasuilla. Joukkueenjohtaja hakee 

pelaajaluettelon mukaisesti peliasut toimistolta. Ne jaetaan pelaajille kuittausta vastaan ja 

vastaavasti kerätään kauden päätyttyä pois ja kuitataan vastaanotetuksi. C/B/A-juniorit hankkivat 

itse omat peliasut seuran ohjeistuksen mukaisesti.  

 

Seuratuotteista on myös hyvä kauden alussa informoida pelaajia. Tuotteet ovat tilattavissa MyClub-

palvelun seurakaupan kautta ja noudettavissa toimistolta. 

   

Joukkueenjohtajan tulee hakea jäsenkortit Ynnin toimistolta (toiminnanjohtajan / nuorisopäällikön 

antaman ohjeistuksen mukaisesti) ja ne jaetaan toimintamaksunsa maksaneille pelaajille. Sama 

koskee edustusjoukkueen kausikortteja. 

 



 

Aika Aihe Ketä koskee 

Tammikuu     

Viikko 1 PSM-turnaus Talkoojoukkueet, PSM -työryhmä 

Viikko 1 
Joukkueiden talkoovuorot edustusjoukkueen 
otteluissa / Kevätkausi Joukkueenjohtajat 

      

Helmikuu     

Viikko 8 
Terwamaraton liikenteenohjaajien 
ennakkoilmoittautumisen dl. Joukkueenjohtajat 

Viikko 9 Ilmoitus hiihtoloman harjoittelusta Valmentajat tai joukkueenjohtajat 

      

Maaliskuu     

Viikko 10 Koululaisten hiihtoloma (+ np)   

Viikko 11 Joukkueen katsaus kevätkaudesta nettisivuille Joukkueenjohtaja, valmentaja, pelaaja 

Viikot 12-15 Aluesarjojen lopputurnaukset (Leiripalkinnot) Joukkueenjohtajat ja joukkueet 

      

Huhtikuu     

Viikko 16 EHBT ilmoittautuminen  Nuorisopäällikkö ja joukkueenjohtajat 

      

Toukokuu     

Viikko 18 Barents Basketball Games -seurajoukkueille Joukkueenjohtajat, joukkueet 

Viikko 19 Tampereen Namika-turnaus Joukkueenjohtajat, joukkueet 

Viikko 20 Peliasujen keräys - Viimeisen turnauksen jälkeen Nuorisopäällikkö ja joukkueenjohtaja 

Viikko 20 Kauden päättäjäiset Koko seura 

Viikko 20 
Valmentajien, JoJojen, johtokunnan illanvietto + 
palaute 

Valmentajat, joukkueenjohtajat, johtokunnan jäsenet, 
nuorisopäällikkö 

Viikko 21 Terwamaraton 2015 Talkoojoukkueet (pelaajat ja vanhemmat) 

      

Kesäkuu     

Viikot 26-29  Joukkueiden harjoitustauko  Joukkueet, valmentajat 

      

Heinäkuu     

      

Elokuu     

7.-9.8.2015 Barents Games -kesäkisat Joukkueet, joukkueenjohtajat, nuorisopäällikkö, valmentajat 

Viikko 32 
Sarjailmoittautumisista sopiminen valmentajien ja 
joukkueenjohtajien kanssa Nuorisopäällikkö, joukkueenjohtajat 

Viikko 33 Valtakunnalisiin sarjoihin ilmoittautumisen dl. Nuorisopäällikkö, joukkueenjohtajat 

21.-23.8.2015 EHBT (Kaupallinen koripalloturnaus) Osallistuvat joukkueet (pelaajat, valmentaja, joukkueenjohtaja) 

Viikot 32-33 Joukkueiden ilmoittaminen aluesarjoihin Joukkueenjohtajat 

Viikko 34 Mini- ja mikrotoiminnan käynnistäminen Valmentajat, joukkueenjohtajat, nuorisopäällikkö 

Viikko 35 
Naisten ja miesten II-divisioonan 
sarjailmoitteutumisen dl. Joukkueenjohtajat 

      

Syyskuu     

01.09.15 C-nuorten alueellisten sarjailmoittautumisten dl. Joukkueenjohtajat 

Viikot 36-37 Jojo-koulutus Kokeneempi joukkueenjohtaja 

Viikko 36.-37 Otteluiden ja turnausten salivaraukset Joukkueenjohtajat 

Viikot 39-41 Kauden avajaiset Koko seura 

      

Lokakuu     

Viikko 41 
A- ja B-junioreiden alueellisten 
sarjailmoittautumsten dl. Joukkueenjohtajat 

Viikko 41 
Mini- ja mikrojunioreiden alueellisten 
darjailmoittautumisten dl. Joukkueenjohtajat 

Viikko 42 Adventtikalenterimyynti käyntiin  Nuorisopäällikkö, joukkueenjohtajat, pelaajat 

      

Marraskuu     

Viikko 45 Joukkueenjohtajien palaveri Kouluttajana kokeneempi jojo, joukkueenjohtajat 

Viikko 48 Kevään sarjailmoittautumisten dl. Joukkueenjohtajat, nuorisopäällikkö 

      

Joulukuu     

Viikko 49 PSM -turnauksen järjestelyt PSM-työryhmä, talkoojoukkueet 

Viikko 50 Joukkueen katsaus syyskaudesta Joukkuenjohtaja, valmentaja, pelaaja 

Viikko 50-15 Kevätkauden otteluiden salivaraukset Joukkueenjohtajat 

Viikot 51-52 Joukkueiden harjoitustauko  Valmentajat, pelaajat 


