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KuPS ry
KEITÄ ME OLEMME?
Kuopion Palloseura ry (KuPS ry) on vuonna 1923 perustettu jalkapalloon erikoistunut kuopiolainen
urheiluseura. KuPS:n edustusjoukkue pelaa Veikkausliigassa, valtakunnan ylimmällä sarjatasolla Kuopion
Palloseura Oy:n (KuPS Oy) nimissä. Kuopion Palloseura ry:n juniorit (entinen Juniori KuPS), huolehtii seuran
juniorityöstä. Molemmat seurat ovat yhtä jalkapalloperhettä ja toimivat keskenään läheisessä yhteistyössä.
Juniori KuPS on vuonna 1994 toimintansa aloittanut jalkapalloseura, jonka yhdistyi Kuopion Palloseura ry:n
kanssa 1.1.2017. KuPS ry /junioreiden tehtävänä on tarjota kuopiolaisille jalkapalloharrastuksen
mahdollisuus omien kykyjensä ja tarpeittensa mukaisella tasolla. Pelaajan ensimmäinen joukkue on yleensä
joku seuran 15:sta tenavaliigajoukkueesta, jossa jalkapalloharrastus on helppo aloittaa; lähellä omaa kotia
ja omien kavereiden kanssa. Seura tarjoaa mahdollisuuden jalkapalloiluun sekä harraste- että huippuurheilun tasolla. Tavoitteenamme on kasvattaa seuramme junioreista hyvin käyttäytyviä, toiset
huomioonottavia ja hyvän itseluottamuksen omaavia, terveitä nuoria. Junioritoimintaan voivat osallistua
pelaajat aina siihen vuoteen asti, kun he täyttävät yhdeksäntoista vuotta.
Seuran urheilutoiminta jakautuu kilpa- ja harrasteurheiluun. Kilpaurheilussa järjestetään lahjakkaille ja
innokkaille pelaajille toimintaa ja valmennusta, joka mahdollistaa pelaajan kehittymisen valtakunnalliselle
huipulle saakka. Harrasteryhmien tarkoituksena on tarjota juniori-ikäisille pojille mahdollisuus pelata
jalkapalloa.

SEURAMME ARVOT
Suvaitsevaisuus
Opetamme lapsia ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta, niin itsessään kuin toisissa ihmisissä.
Tuemme lasten ja nuorten kasvua reiluiksi kavereiksi, ketään ei kiusata eikä jätetä porukan ulkopuolelle.
Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikki otetaan mukaan.

Urheilullisuus ja terveet elämäntavat
Kannustamme lapsia urheilun pariin, innostamme heitä liikkumaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuden.
Kasvatamme heitä terveisiin elämäntapoihin; kullekin ikäryhmälle sopiva harjoittelu, oikea ravinto ja
riittävä lepo luovat perustan urheilulliselle elämälle ja menestykselle. Emme hyväksy päihteiden käyttöä
vaan kannustamme nuoria päihteettömyyteen.

Tavoitteellisuus
Kannustamme lapsia toimimaan yritteliäästi ja määrätietoisesti päämäärän saavuttamiseksi. Kehitämme
jatkuvasti niin seuraa kuin valmennusta niin, että voimme tarjota junioreille mahdollisuuden kehittyä
huippu-urheilijoiksi. Tuemme ja kannustamme lahjakkaita pelaajia myös juniorivuosien jälkeisissä
tavoitteissaan.

ORGANISAATIO
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, vuosittain erovuorossa on kaksi
jäsentä. Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja, toimistonhoitaja, valmennuspäällikkö, junioripäällikkö,
harrastepäällikkö, talenttivalmentajat ja Tenavaliigavastaava.

Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous marras-maaliskuussa ja syyskokous syyslokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Seuran kevätkokouksessa käsitellään edellisen tilikauden (kalenterivuosi) tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto. Syyskokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet. Seuran tilikausi on 1.11.-31.10.
Juniorijoukkueiden toimihenkilöille suositellaan seuran jäsenyyttä. Jäsenyys tarjoaa hyvän mahdollisuuden
olla mukana seuran päätöksenteossa ja sitä kautta toimihenkilöt voivat osaltaan kehittää seuraa ja sen
toimintaa.

Seuran toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
Valmennuspäällikkönä toimii Esa Pekonen, joka vastaa
• KuPS ry:n valmennustoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista,
• valmentajien rekrytoinnista ja kouluttamisesta ikäryhmissä D13-A19 -juniorit
• pelaajien valinnoista kilparyhmiin
• seuran edustus- ja harrastejoukkueiden harjoitusvuorojen hakemisesta ja jakamisesta
• Sami Hyypiä Akatemia (SHA) toiminnasta ikäryhmissä D12 – C14
• Pohjois-Savon Urheiluakatemian poikien valmennuksesta
Junioripäällikkönä toimii Anssi Pellikka, joka vastaa
• valmentajien rekrytoinnista ja ohjaamisesta ikäryhmissä F8-E11 -juniorit
• Tenavaliigajoukkuetoiminnasta
• Snadiliigatoiminnasta
• seuran Tenavaliigajoukkueiden harjoitusvuorojen hakemisesta ja jakamisesta
Talenttivalmentajina toimii Juha-Pekka Niskanen ja Miikka Ilo, jotka vastaa
• talenttien valmennuksesta
• KuPS Veikkausliigajoukkueen, A- ja B- junioreiden yhteistyöstä (Niskanen)
• yhteistyöstä Itä-Suomen piirin muiden seurojen kanssa
Harrastepäällikkönä toimii Antti Konttinen, joka vastaa
• junioreiden harrastetoiminnasta (Junnuliigat, Haastejoukkueet ja B3 -juniorit)

Tenavaliigasta vastaa Anssi Pellikka, yhdessä Jouni Pitkäsen ja Sasu Rissasen kanssa.
Toimistonhoitajana toimii Kirsi Pöyhönen, joka vastaa
• seuran taloushallinnosta ja joukkueiden kirjanpidon tallennuksesta
• seuran laskutuksesta hallinnon osalta
• seuran talkootoiminnasta
• lisensseistä ja jäsenrekisteristä
• joukkueiden toimihenkilöiden koulutuksesta
• seuran sisäisestä tiedotuksesta
• pitää yllä joukkueiden toimihenkilöluetteloita ja sähköpostijakelulistoja

Edustus ja juniorijoukkueet sekä niiden valmentajat ja joukkueenjohtajat
Joukkueiden valmentajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät KuPS ry:n sivuilta.

Tenavaliigajoukkueet ja valmentajat
Tenavaliigajoukkueiden valmentajien yhteystiedot löytyvät myös KuPS ry:n sivuilta.

SEURAN TOIMINTA
Harrastetoiminta
Harrasteurheilutoiminta muodostuu Perhe- ja Snadiliigasta, Tenavaliiga-joukkueista, Junnuliiga-joukkueista
sekä B3-joukkueen toiminnasta. Uusi Junnuliigajoukkue perustetaan vuosittain marraskuussa 11-vuotiaista
pelaajista, samalla ko. ikäluokka ei enää jatka Tenavaliigajoukkueena eikä pelaa Tenavaliigatapatumissa.
Perheliiga
Perheliiga on tarkoitettu 2 – 4 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Perheliigassa lapsi tutustuu oman kehon toimintaan leikkien turvallisessa ympäristössä yhdessä
vanhemman kanssa.
Snadiliiga
Snadiliiga on alle kouluikäisille tarkoitettu kertaluonteinen ympärivuotinen liikuntatapahtuma. Snadiliiga
järjestetään kerran viikossa talvella Kuopio-hallissa, kesäisin Keskuskentällä. Snadi-liiga on edullinen tapa
päästä harrastamaan liikunnallista toimintaa. Snadi-passi maksaa 25 € vuodessa ja 2 € kerta tai
kertamaksuna 5 €. Snadi-passi sisältää vakuutuksen sekä passin haltijalle vapaan sisäänpääsyn KuPS:n
Veikkausliigan kotiotteluihin.
Tenavaliigajoukkueet
KuPS ry järjestää jalkapallon harrastetoimintaa Kuopion 15:sta kaupunginosassa. Joukkueet on nimetty
eläinmaailman mukaan, tällä hetkellä joukkueet ovat nimellä Ahmat, Haukat, Hirvet, Ilvekset, Karhut,
Ketut, Kobrat, Kotkat, Kurjet, Kärpät, Oravat, Peurat, Puumat, Saukot ja Sudet.
Nämä eri eläinten mukaan nimetyt joukkueet muodostavat seuran alle 12-vuotiaiden harrastustoiminnan.
Näitä poikia ohjaa lähinnä vapaaehtoisista vanhemmista koostuva valmentajien / ohjaajien joukko.
Tenavaliigajoukkueiden toiminnasta vastaa Junioripäällikkö.

Tenavaliiga ja muut turnaukset
KuPS ry järjestää 7 - 11 vuotiaille pojille ja tytöille 26 kertaa huhti - lokakuun aikana pelipäivän, jossa
pelaa yhteensä n. 100 joukkuetta ja n. 1000 pelaajaa. Kesän aikana pelataan yhteensä yli 1500 peliä.
Pelit pelataan Kuopiossa Savon Sanomat Areenalla, keskuskentän tekonurmella ja Siilinjärvellä
Harjamäen nurmikentillä. Osallistuvat joukkueet ovat Juniori KuPS:n Tenavaliiga-joukkueita 15
kaupunginosasta, Pallokissojen, Toivalan Urheilijoiden, Siilinjärven Palloseuran, FC Siilin sekä AC Barcan
joukkueita. Myös muilla lähiseudun joukkueilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan. KuPSin
joukkueet voivat pelata myös Talvitenavaliigaa Kuopio-hallissa. Tenavaliiga joukkueet osallistuvat myös
KuPS ry:n järjestämään Prisma-turnaukseen keväällä.

Tenavaliigan toiminnasta vastaa Junioripäällikkö yhdessä Tenavaliigavastaavan kanssa.
Junnuliigat, B2 ja B3-joukkue
Kaupunginosajoukkueiden toiminta loppuu sinä vuonna, kun pelaajat täyttävät 12 vuotta. Tämän jälkeen
pelaaminen jatkuu Junnuliigajoukkueissa tai ikäluokan Edustusjoukkueessa. Junnuliigajoukkueet
osallistuvat oman ikäryhmänsä SPL Itä-Suomen piirin järjestämiin piirisarjoihin. Siinä vaiheessa, kun
Junnuliigajoukkueiden pelaajat saavuttavat B-juniori-iän, he siirtyvät B2 tai B3 joukkueiden pelaajiksi.

Kilpaurheilutoiminta
Edustusjoukkueet (F-A -juniorit) muodostavat Juniori KuPS:n kilpaurheilutoiminnan rungon. Seuran
kilpailulliset tavoitteet painottuvat vanhimpiin ikäluokkiin. A- ja B-junioreiden tavoitteena on selviytyä
ikäluokkansa SM-loppusarjaan sekä sijoittua siellä mahdollisimman hyvin. C15-, C14 ja D13-junioreiden
tavoitteena on sijoittua kahdeksan parhaan joukkoon ikäryhmiensä epävirallisissa SM-turnauksissa; C15
ikäluokassa turnaus on nimetty Kai Pahlman -turnaukseksi.
C- ja D-juniorit osallistuvat Puolen Suomen Liigaan, joka koostuu kuuden piirin parhaista joukkueista. Kaikki
ikäluokat osallistuvat kausisuunnitelmassa päätettyihin turnauksiin.
Joka vuosi perustetaan uusi F-junioreiden edustusjoukkue.
D12-ikäryhmästä alkaen edustusjoukkueiden pelaajille pidetään fyysiset testit ja heille järjestetään erityistä
fyysistä valmennusta
Edustusjoukkueet mittaavat säännöllisesti tasoaan pelaamalla ikäluokkansa Suomen parhaita joukkueita
vastaan. Joukkueiden oma kilpailutoiminta ilmenee kunkin joukkueen toimintasuunnitelmista. Lisäksi
pelaajat osallistuvat SPL:n Itä-Suomen piirin järjestämiin tekniikkakilpailuihin.
Seuran valmennusjohto ja joukkueiden valmentajat suorittavat jatkuvasti pelaajatarkkailua ja
kaupunginosa-, junnuliiga ja B2/B3-joukkueista voidaan nostaa kehittyneitä pelaajia edustusjoukkueisiin tai
harjoittelemaan niihin. Tarvittaessa ja uusia joukkueita perustettaessa järjestetään joukkuekohtaisia
testijaksoja/-leirejä tai ns. try out -tilaisuuksia. Pelaajaliikennettä voi olla myös toiseen suuntaan, sillä D-,
Cn- ja C-juniorijoukkueista voidaan pelaaja siirtää junnuliigajoukkueeseen, jos seuran valmennuspäällikkö,
junioripäällikkö, talenttivalmentaja ja joukkueen vastuuvalmentaja ovat asiasta samaa mieltä.

Tällöin pelaaja ei ole pelitaidoiltaan, pallonkäsittelytaidoiltaan tai urheilullisesti edustusjoukkueen pelaajan
tasoinen tai pelaajan harjoittelumotivaatio on huono; hän ei käy riittävästi harjoituksissa tai ei ota
harjoituksia tosissaan. Myös joukkue on voinut kasvaa pelaajamäärältään liian suureksi. Joukkueen
pelaajamateriaali ei ole sen vuoksi kokonaisuudessaan enää kilpajoukkueen tasoinen. Joukkueeseen
soveltuisi taidoiltaan uusia pelaajia, mutta he eivät siihen mahdu ilman pelaajasiirtoja kilpajoukkueesta
harrastejoukkueeseen. Tämä pelaajan siirtoa koskevaa sääntöä voidaan käyttää silloin, kun kilpajoukkue
jatkaa toimintaansa kilparyhmänä ja se pelaa vain kyseisellä yhdellä ryhmällä. Poikkeustapauksissa tätä
sääntöä voidaan soveltaa nuorempiinkin edustusjoukkueisiin.
SC Kuopio Futis-98 (KuFu) toimii KuPS Oy:n farmijoukkueena kaudesta 2015 alkaen. KuPS on tehnyt
seurayhteistyösopimuksen KuFu:n kanssa. Sopimuksen mukaisesti KuPS ry vastaa KuFu:n toisen
valmentajan tehtävästä. Sopimus takaa lahjakkaimmille KuPS ry:n pelaajille mahdollisuuden harjoitella ja
pelata vaativammalla tasolla. Tällä järjestelyllä on tarkoitus parantaa KuPS ry:n pelaajapolkua pelaajan
siirtyessä aikuisten sarjaan sekä niiden junioreiden pelaajauran kehittymistä, joiden kannalta on
välttämätöntä löytää juniorisarjoja kovempitasoisia harjoittelu- ja pelimahdollisuuksia. KuFu ja lukuisat
muut alueen jalkapalloseurat tarjoavat juniori-iän ohittaneille KuPS ry:n kasvateille hyvät mahdollisuudet
jatkaa jalkapallon harrastamista aikuisten joukkueessa.
Taitokilpailut ja taitorataharjoittelu
Palloliiton Itä-Suomen piiri järjestää alueelliset taitokilpailut touko- ja elokuussa. Seurat päättävät itse
montako pelaajaa/ikäryhmä aluekilpailuihin lähetetään. Pelaajat voivat osallistua sekä toukokuun että
elokuun kilpailuun. Taitokilpailuissa on sarjat F8 - C15 ikäisille. Alueellisten taitokilpailuiden perusteella
selviää osanottajat loppusyksystä (lokakuu) järjestettävään piirin taitokilpailuun. Piirin taitokilpailuihin
pääsee kaikki pelaajat, jotka suorittavat kultaisen, hopeisen tai pronssisen taitomerkin alueellisissa
taitokilpailuissa. Valtakunnallisiin taitokilpailuihin (marraskuu) saa osallistumisoikeuden kaikki E10 - C15 ikäluokkien piirinmestarit ja ko. ikäryhmistä piirin taitokilpailuissa kultaisen merkin suorittaneet pelaajat.
Seura järjestää edustusjoukkueiden pelaajille ja/tai alueelliseen taitokilpailuun selvinneille pelaajille
ylimääräisiä taitorataharjoituksia. Näitä järjestetään yleensä koululaisten kesä- ja syyslomien aikana sekä
ennen alueellista taitokilpailua. Seura palkitsee kauden päättäjäisissä taitokisoissa parhaan tuloksen
tehneen pelaajan ns. tekniikkamestari-palkinnolla. Taitoharjoittelussa tärkeintä ei ole kilpailullinen
menestyminen vaan jokaisen pelaajan oman teknisen pallonkäsittelytaidon kehittyminen.
Talenttiryhmät ja – harjoitukset
KuPS ry järjestää seuran potentiaalisimmille pelaajille talenttiharjoituksia 1-3 kertaa viikossa. E-juniori- sekä
D-juniori-ikäluokkien talenttiharjoitukset ovat kerran viikossa. Jokaisesta ikäryhmästä valitaan 5-7 pelaajaa
talenttiryhmiin. Ryhmien koostumusta tarkastellaan kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko-, syyskuu).
Talenttiryhmien valinnoista vastaa talenttivalmentaja yhdessä valmennuspäällikön sekä joukkueiden
valmentajien kanssa.
Yläkouluikäisille talenttiharjoitukset ovat tiistai aamuisin (7.-9. luokat) ja torstai aamuisin (8.-9. luokat).
Harjoituksiin ovat oikeutettuja kaikki urheiluluokalla opiskelevat jalkapalloilijat sekä erikseen valitut
potentiaaliset pelaajat normaaliluokilta (mikäli lukujärjestys antaa myöten).
Toiseen asteen Pohjois-Savon Urheiluakatemiaan kuuluville oppilaille aamuharjoittelua järjestetään kolme
kertaa viikossa (maanantai-, keskiviikko- ja perjantaiaamuisin).
Talenttiharjoittelussa keskitytään pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Fyysinen

kuormittavuus ei ole kovin suuri. Tärkeimpinä kriteereinä valinnoissa ovat pelaajan kova motivaatio ja halu
kehittyä sekä se, että pelaaja on joukkueen parhaimmistoa liikunnallisesti, teknisesti ja taktisesti.
Urheiluluokat
Kuopiossa on kaksi yläkoulua, joissa on urheiluluokkia. Nämä koulut ovat Hatsalan koulu ja Jynkänlahden
koulu. Urheiluluokille haetaan alakoulun viimeisen vuoden talvella. Valinta tehdään pääsytestien
perusteella, missä testataan yleisliikuntataitoja. Nämä testit pidetään tammikuun lopulla Kuopio-hallissa.
Pohjois-Savon Urheiluakatemia
Pohjois-Savon Urheiluakatemian alaisia oppilaitoksia ovat Kuopion Klassillinen lukio, toisen asteen
ammatilliset oppilaitokset sekä korkeakoulut. Kouluihin haettaessa pitää pelaajien ilmaista hakuvaiheessa
halukkuutensa urheiluvalmennukseen. Hakijat saavat pisteitä koulutodistuksen, urheilullisen menestymisen
sekä keväällä järjestettävien testien myötä.
Akatemian pääasiallinen tarkoitus on tarjota lahjakkaille ja motivoituneille nuorille urheilijoille mahdollisuus
ammattimaiseen valmentautumiseen opintojen ohella. Urheiluakatemian pääasiallinen toiminta on
aamuharjoittelun järjestäminen kolme kertaa viikossa kouluvuoden aikana. Akatemian joukkue osallistuu
urheiluoppilaitosten SM-kilpailuun, joka muodostuu karsintapeleistä ja lokakuun lopussa pelattavasta
kuuden joukkueen lopputurnauksesta.
Pohjois-Savon Urheiluakatemian valmentamisesta vastaa Juniori KuPS:n valmennuspäällikkö Esa Pekonen
yhdessä talenttivalmentaja J-P Niskasen kanssa. Maalivahtivalmentajana toimii Raimo Kesti.
Palloliiton piirisarjat ja valtakunnan sarjat
Junnuliigajoukkueet ja B2/B3 -joukkueet osallistuvat oman ikäryhmänsä tai vanhemman ikäryhmän SPL ItäSuomen piirin järjestämiin piirisarjoihin tai muihin sopiviin sarjoihin.
A ja B-juniorit tavoittelevat vuosittain paikkaa ikäluokkiensa SM-sarjasta (10 joukkuetta).
A- ja B- SM-karsintasarjat pelataan kahden 10 joukkueen lohkon yksinkertaisena sarjana tammi-maaliskuun
aikana. Lohkojen neljä parasta varmistavat suoraan paikkansa SM-sarjaan. Lohkojen 5. sijoittuneet
joukkueet kohtaavat toisen lohkon 6. sijoittuneet. Ottelun voittaja pelaa SM-sarjassa ja häviäjä pelaa
Ykkösessä. Karsintalohkojen kolme parasta joukkuetta saavat SM-sarjaan lähtöpisteitä seuraavasti: lohkon
1. kolme pistettä, 2. kaksi pistettä ja 3. yhden pisteen. SM-sarjat pelataan 10 joukkueen kaksinkertaisena
sarjana.
Kai Pahlman -turnaus (C15-juniorit)
Kai Pahlman -lopputurnaus on poikaseurajoukkueiden välinen valtakunnallinen turnaus, jota pidetään myös
C-junioreiden epävirallisena SM-turnauksena. Lopputurnaukseen pääsee joukkueet alueellisten sarjojen
menestyksen perusteella. KuPS C15 ikäryhmä osallistuu Puolen Suomen Liigaan, josta viis parasta
joukkuetta pääsee Kai Pahlman turnaukseen.
C14- ja D13-juniorit SM-turnaus
C14- ja D13 ikäluokassa pelataan SM-turnaukset, joihin osallistuu 16 joukkuetta. Turnaukseen joukkueet
valikoituu Etelä-Länsiliigan ja Puolen Suomen Liigan kevätkierroksen menetyksen perusteella. KuPS
joukkueet osallistuvat Puolen Suomen Liigaan.

Puolen Suomen Liiga (C- ja D-juniorit)
C- ja D- Juniorit osallistuvat Puolen Suomen Liigaan, joka koostuu kuuden piirin parhaista joukkueista.
Kaudella 2015 Puolen Suomen Liigaa pelaavat: Itä-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, PohjoisSuomen, Vaasan sekä Kaakkois-Suomen piirien parhaat joukkueet. Piirien joukkueet karsivat Puolen
Suomen Liigaan pääsystä. Liigan tarkoituksena on tukea ko. ikäluokkien pelaajakehitystä. (Kustannuksia
pystyy säästämään toisen piirin alueella pelattaviin turnauksiin suuntautuvilla matkoilla tekemällä matkan
yhdessä toisen, oman piirin joukkueen kanssa.)
Kehityksen seuranta tapahtumat (Jyväskylä, aluevalmennuskeskus)
Kehityksen seuranta tapahtuma keskittyy erityisesti huippu-urheilun vaatimusten mukaisen
jalkapallotoiminnan kehittämiseen. Alueellisen kehittymisen seurannan päätarkoituksena on tuoda
kehittymisen seurantaan sekä pelaaja- ja seurakehitykseen liittyvät toiminnot lähemmäs
valmennuskeskusalueiden seuroja, vähemmillä kustannuksilla. Kahden vuoden toimintakauteen kuuluu
neljän kehittymisen seurantatapahtuman lisäksi kasvatettu määrä seurakäyntejä sekä valmentaja- ja
valmennuspäällikkökoulutusta.
Tapahtumiin on kuulunut valikoitujen, lajista johdettujen testien tekemistä, laadukkaita otteluita,
pelaajakoulutusta omatoimisesta harjoittelusta sekä valmennustoiminnan auttamista valmentajien kanssa
käytyjen kehityskeskusteluiden muodossa. Lisäksi joukkueet ovat hyödyntäneet otteluista tuotettuja
materiaaleja videopalavereissaan.
Piiri-, alue- ja maajoukkueet
Palloliiton Itä-Suomen piirillä on pojissa vuosittain vain yksi piirijoukkue (C14) ja yksi aluejoukkue (C15).
Piiri- tai aluejoukkue on yksittäiselle pelaajalle tärkeänä näytön paikka maajoukkuetoimintaa ajatellen.
Kuhunkin piiri- ja aluejoukkueeseen nimetään vuosittain vastuulliset toimihenkilöt ja he ovat
toiminnallisesti piirin nuorisopäällikön alaisia. Piiri vastaa näiden toimihenkilöiden kustannuksista. Pelaajille
piiri- ja aluejoukkueiden toiminta on maksullisia. Kutsutuille pelaajille ilmoitetaan kutsukirjeissä
maksullisuudesta. Piirijoukkuetoiminnasta aiheutuvat maksut peritään joukkueilta 1-2 kertaa vuodessa ja
joukkueet perivät maksut pelaajilta oman käytäntönsä mukaisesti.
U15 on ensimmäinen maajoukkueikäryhmä ja U21 viimeinen, ennen aikuisten maajoukkuetta. Palloliiton
valmentajat ja aluevalmentajat suorittavat pelaajatarkkailua ja näkemänsä perusteella kutsuvat pelaajat eri
ikäluokkien leireille ja maaotteluihin.

Robinson -kerhot (Pirtti ja Rajala)
KuPS ry järjestää kolme 1. ja 2.-luokkalaisille tarkoitettua liikuntapainotteista iltapäiväkerhoa Kuopion
alueella. Näitä Robinson-kerhon nimellä kulkevia kerhoja pidetään Haapaniemen koulun ja Pirtin (2 kerhoa)
koulun yhteydessä. Kerhot ovat avoinna ma-pe 12.00 - 16.00 koulupäivinä (ei lauantaisin).
Robinson-kerhot ovat osa Kuopion kaupungin iltapäiväkerho-toimintaa. Kaupunki antaa kerhoille
käyttöönsä toimitilat sekä kustantaa lasten välipalan. KuPS ry:n tehtävänä on ohjaajien ja toiminnan
järjestäminen kerhoille.

KuPS ry:n tapahtumat
KuPS ry järjestää vuosittain muutamia isoja tai koko seuraa koskevia tapahtumia. Jalkapallokoulu
järjestetään aina koululaisten kesäloman alkaessa. Tapahtuma toteutetaan useilla kentillä ympäri
kaupunkia. JunnuPelemuut on pienpeliturnaus, joka pelataan syksyllä. Prisma-turnaus on suunnattu
tenavaliigajoukkueille ja se pelataan Keskuskentällä/Savon Sanomat Areenalla keväällä. Kausi huipentuu
koko seuran yhteisiin pelikauden päättäjäisiin.
Seuran järjestämissä turnauksissa ja tapahtumissa joukkueet ovat usein mukana talkootöissä. Pelaajat,
vanhemmat ja kaikki seuratoimijat kohtaavat mm. kentän laidalla niin turnauksissa, harjoituksissa kuin
talkoissakin. Näissä tapahtumissa ollaan mukana suurella joukolla ja niissä päästään tutustumaan toisiinsa
sekä usein myös keskustelemaan vähän epävirallisemmissa merkeissä seuran ja joukkueen asioista.
Savon Sanomat Jalkapallokoulu
KuPS ry järjestää perinteisen Savon Sanomat jalkapallokoulun seitsemällä Kuopion kentällä ja yhdellä
Siilinjärven kentällä. Jalkapallokoulu on tarkoitettu 6 – 11 -vuotiaille tytöille ja pojille. Kuusipäiväinen
tapahtuma järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla heti koulujen päätyttyä. Jalkapallokouluun
osallistuu vuosittain n. 400 lasta, joita ohjaa n. 30 jalkapallotaustaista ohjaajaa. Jokainen
jalkapallokoululainen saa ohjatun toiminnan lisäksi oman pallon, Puma-pelipaidan, aterialahjakortin,
vapaalipun Rauhalahden kylpylään ja jalkapallokoulun diplomin.
JunnuPelemuut
JunnuPelemuut on Suomen suurin pojille, tytöille ja sekajoukkueille suunnattu pienpeliturnaus, joka
järjestetään vuosittain. V. 2018 alkaen turnaus pidettiin syys-lokakuun vaihteessa Savon Sanomat
Areenalla. JunnuPelemuissa lapset ja nuoret pääsevät pelaamaan kaveriporukassa kolmepäiväistä
turnausta. Osa joukkueista muodostuu kaupunginosajoukkueista ja edustusjoukkueista, mutta
kaveriporukat tekevät turnaukseen myös omia joukkueitaan. Turnaukseen osallistuu vuosittain 80-100
joukkuetta ja n. 1000 pelaajaa Kuopiosta ja lähialueilta.
Prisma-turnaus
Prisma-turnaus pelataan vuosittain toukokuussa Savon Sanomat Areenalla. Turnaukseen osallistuu n. 40
joukkuetta eri kaupunginosista. Turnauksessa pelataan kahden päivän aikana n. 70 ottelua.
Prismaturnauksessa ikäluokat vuorollaan (edustusjoukkueet) saavat pitää turnauskioskia joukkueen oman
kassan kartuttamiseksi. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun joukkueella on kauden aikana ohjelmassa
ikäluokkansa epävirallinen SM-turnaus; Kai Pahlman turnaus tai Pajulahti Cup.
Pelikauden päättäjäiset
Pelikauden päättäjäisissä palkitaan joukkueittain eniten kehittynein pelaaja ja fairplay -pelaaja sekä eri
meriitein vuoden aikana menestyneet joukkueet, pelaajat, valmentajat ja seuratoimijat. Päättäjäiset
kokoavat Kuopio -halliin valtaosan pelaajista ja seuratoimijoista. Myös seuran merkittävimmät
yhteistyökumppanit saavat tilaisuudessa puheenvuoron.

Seuran talkoot ja varainhankinta
KuPS ry kerää myös varoja useilla tavoilla. Seuran yhteisillä talkoilla hoidetaan JunnuPelemuut sekä
kioskivuorot KuPS:n peleissä. Joukkueenjohtajan on syytä tehdä joukkueessaan selväksi, että nämä talkoot
kuuluvat kaikille perheille ja että kaikkien panosta tehtävien suorittamiseksi tarvitaan.
JunnuPelemuut
Pienpeliturnaus järjestetään vuosittain syys-lokakuun vaihteessa Savon Sanomat Areenalla.
Joukkueenjohtaja toimii yhdyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä jaettaessa talkootehtäviä ja -vuoroja
ym. Yhdyshenkilöksi voi joukkue valita keskuudestaan myös esim. talkoovastaavan.
Kioskivuoro
Joukkueella on omat 1-2 vastuuvuoroa Veikkausliigan pelissä. Kioskivuoron hoitamiseen tarvitaan
joukkueesta vähintään 13 henkilöä. Uudet joukkueet tekevät kaksi harjoittelua ennen omaa varsinaista
vuoroa, harjoittelussa on mukana kolme henkilöä. Tehtävät ovat KuPS junioreiden kioskin pito,
pääsylippujen tarkastus ja pysäköinnin ohjaus. Kioskivuoro-ohjeet toimitetaan joukkueenjohtajalle ja
kioskivastaavalle ennen Veikkausliigakauden alkua.

Koulutustoiminta
Valmentajien ammattitaitoa ja osaamista kehitetään seuran sisäisellä koulutuksella sekä Suomen Palloliiton
kursseilla. Valmentajien ja ohjaajien riittävyys pyritään takaamaan järjestämällä junioripelaajille
ohjaajakoulutusta ja antamalla heille ohjaus- ja valmennustehtäviä seuran tapahtumissa. Tavoitteena on
kehittää myös joukkueenjohtajien koulutusta sekä joukkueenjohtajien yhteistoimintaa.
…Valmentajakoulutus
… Pelinohjaajakoulutus
… Joukkueenjohtajien koulutus
… Ensiapukoulutus
… Liikenteenohjaajakoulutus
… Järjestysmieskoulutus

Kausijulkaisu
KuPS ry:n Kausijulkaisu toteutetaan vuosittain. Kausijulkaisuissa esitellään kaupunginosajoukkueet sekä
joukkuekohtaisesti kaikki seuran edustus- ja junnuliigajoukkueet. Joukkueet huolehtivat itse joukkuekuvan
ottamisesta ennen kausijulkaisun tekoa ja kirjoittavat miten harjoittelevat, mihin turnauksiin tai sarjoihin
osallistuvat sekä tuovat esiin mitkä tahot ovat olleet tukemassa joukkueen toimintaa. Kausijulkaisu
julkaistaan seuran nettisivuilla.

JOUKKUEIDEN TOIMINTA
Joukkueen perustaminen
Kun uusi joukkue perustetaan, seura neuvottelee ensin valmentajasopimuksen. Tämän jälkeen valmentaja
ja joukkueen pelaajien vanhemmat pitävät joukkueen järjestäytymiskokouksen, jolloin joukkueelle valitaan
joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Lisäksi joukkueelle kannattaa valita riittävä määrä muita
toimihenkilöitä, joiden kanssa joukkueenjohtaja voi jakaa työmääränsä. Tällaisia toimihenkilöitä ovat
esimerkiksi talkoo- ja kioskivastaava, nettisivuvastaava ja varustevastaava, jota tarvitaan ainakin
vanhemmissa ikäluokissa, joissa varusteiden määrä on suuri tai pelaajamääriltään suurissa joukkueissa.
Myös muita vastuuhenkilöitä voidaan tarvittaessa valita.
Järjestäytymiskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan myös joukkueen toimihenkilöille tarvittavat
tilinkäyttöoikeudet/verkkopankki/pankkikortti. Joukkueenjohtaja toimittaa näistä henkilötiedot seuran
toimistolle. Tili avataan Pohjois-Savon Osuuspankkiin jotta taloushallintojärjestelmän tiedot kulkevat
tiliotteilta sujuvasti. KuPS ry:n hallitus tekee päätökset joukkueiden tilinkäyttöoikeuksien muutoksista ja ko.
pöytäkirjaotteen avulla rahastonhoitaja tai muu otteessa mainittu henkilö voi hoitaa tarvittavat käytännön
järjestelyt pankin kanssa.
Joukkueenjohtaja ja valmentaja laativat joukkueelle toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman pohjalta
joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat joukkueen tulo- ja menoarvion. Joukkueenjohtaja kerää
pelaajien vanhempien yhteystiedot sekä tarvittavat tiedot pojista mm. erikoisruokavaliot ja allergia,
tarvittava tieto mahdollisista sairauksista ja käytössä olevista lääkkeistä (esim. astma). Pelaajien
vanhemmilta kannattaa myös kysyä saako heidän poikansa nimellä varustettu kuvansa olla esillä
esimerkiksi joukkueen omilla nettisivuilla.

Joukkueen pankkiasiat
Seurassa on olemassa talousohjesääntö jota kaikkien joukkueiden toimihenkilöiden on noudatettava.
Talousohjesääntö löytyy seuran nettisivuilta. Kaikkien joukkueiden tilit ovat verotuksellisesti seuran tilejä,
joten niiden avaaminen, muuttaminen ja lopettaminen on käsiteltävä seuran hallituksessa. Kun asia on
kokouksessa käsitelty, tekee toimisto pöytäkirjanotteen ja postittaa sen henkilölle joka joukkueen
tilimuutoksen tekee. Seurassa on käytössä Netvisor – taloushallintojärjestelmä jonka välityksellä tilille
tulleet suoritukset kirjautuvat Jopoxissa tehtyihin laskuihin. Rahastonhoitaja vastaa joukkueen tiliöinnistä
toimistolle, jojon (tai muun pankkikortin haltijan) velvollisuutena on toimittaa kaikki korttimaksukuitit tai
muut saamansa laskut sähköisesti rahastonhoitajalle joko heti kun pankkikorttia on käytetty tai lasku on
jojolle saapunut.
Uuden tilin avaus
Kun joukkueelle avataan tili, tarvitaan sitä varten hallituksen kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:
• Mihin pankkiin tili avataan?
o Tili avataan Pohjois-Savon Osuuspankkiin jotta tilitapahtumat ja viitesuoritukset kulkevat
saumattomasti seuran taloushallintojärjestelmän (Netvisor) ja joukkueiden
laskutusjärjestelmän (Jopox) kanssa.

•

•
•

Kenelle tulee tilinkäyttöoikeus?
o Yleensä tilinkäyttöoikeus tulee sekä joukkueenjohtajalle että rahastonhoitajalle. Usein
jojolle otetaan myös pankkikortti juoksevien asioiden hoitoa varten ja rahastonhoitajalle
verkkopankki joukkueen maksujen hoitoa varten.
o Mikäli joukkue on suuri, voi pankkikortti olla useammallakin henkilöllä, tällöin heille tulee
myös tilinkäyttöoikeus. Joukkue voi päättää korttien määrän itse, kannattaa kuitenkin
muistaa että kortit ovat yleensä maksullisia.
o Jokaiseen korttiin tulee määrittää turvarajat: verkko-ostot / vrk, korttivarmennukset/ vrk ja
käteisnostot / vrk. Näistä sekä verkko-ostojen ja käteisnostojen määrä on enintään
100,00€/vrk sillä kortilla ei tehdä verkko-ostoja eikä käteistä nosteta joukkueen tililtä.
Korttivarmennuksiin kannattaa varata tarpeeksi suuri summa, esim. 2000,00€/vrk jotta
joukkue voi maksaa kortilla mm hotellimajoituksen.
o nämä summat määrittää seura joukkueen tilinkäyttömuutoksia koskevissa pöytäkirjoissa
siltä osin kuin joukkueelle hankitaan pankkikortti/kortteja.
Tilinkäyttöoikeuksia saavien henkilöiden osalta ilmoitetaan: nimi, osoite postinumeroineen,
täydellinen henkilötunnus, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Kuka hoitaa tilinavauksen pankissa (yleensä rahastonhoitaja tai jojo)?

Olemassa olevan tilin muuttaminen
Jos joukkueessa vaihtuu henkilö, jolla on tilinkäyttöoikeus, on muutoksista tehtävä pöytäkirja. Pöytäkirjassa
tai pöytäkirjaotteessa on mainittava seuraavat asiat:
• Kenen tilinkäyttöoikeudet muuttuvat (ja miten), kenen poistuvat ja kenen säilyvät ennallaan.
o Mainittava nimet ja henkilötunnukset
o Esimerkiksi rahastonhoitajan vaihtuessa ilmoitetaan, että nykyisen rahastonhoitajan
tilinkäyttöoikeudet poistetaan tietyllä päivämäärällä ja uuden rahastonhoitajan oikeudet
ilmoitetaan alkavaksi 2-3 viikkoa aikaisemmin, jotta kaikki tarvittavat tulosteet saadaan
varmasti tulostettua pankkiohjelmasta.
• Uuden rahastonhoitajan osalta on mainittava kaikki henkilötiedot, jotka uutta tiliä avatessakin
mainitaan.
Tilin lopettaminen
Kun joukkueen toiminta aikanaan loppuu pitää tili lopettaa. Tällöin ilmoitetaan hallitukselle seuraavat
tiedot:
• tilin haltija (eli joukkue), pankki ja tilinumero FI-muodossa
• päätös tilin lopettamisesta
• minne tilillä mahdollisesti olevat varat siirretään (yleensä ne siirtyvät B2:lle ja B3:lle siirtyvien
pelaajien suhteessa jos lopetettava tili kuului JL-joukkueelle)
• kuka hoitaa tilin lopetuksen
•

Lisenssit
Pelaajille jaetaan kauden alussa jopoxin välityksellä lisenssimaksulomakkeet sekä ohjeet lisenssien
maksamisesta, ohjeet löytyvät tarvittaessa myös seurn nettisivuilta. Seuran toimistonhoitaja tai
toiminnanjohtaja laatii maksulomakkeet kaikille seuran pelaajille. Maksu tulee maksaa omaa

henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Pelaajilla voi olla myös oma vakuutus, joka kattaa myös
kilpaurheilussa sattuneet vahingot. Näissä tapauksissa pelaaja toimittaa ns. vakuutustodistuksen seuran
toimistonhoitajalle, joka antaa ohjeet, joiden mukaan lisenssimaksua voidaan alentaa palloliiton vakuutusta
vastaavalla summalla. Kun pelaaja on suorittanut lisenssimaksunsa, seuran toimistonhoitaja maksaa
lisenssin Palloliittoon, jolloin vakuutukset ja pelioikeudet astuvat voimaan. Lisenssi maksetaan kahdessa
erässä, mutta vakuutustodistuksella saatava maksun huojennus voidaan ottaa huomioon vain ensimmäisen
maksun yhteydessä. Pelaaja saa lisenssimaksun myötä oman Pallo-ID numeron, jota tarvitaan esimerkiksi
rekisteröitäessä pelaaja joukkueeseensa mm. palloliiton sarjoja pelattaessa. Pallo-ID:n avulla pelaajat voivat
saada alennusta esimerkiksi Suomen maajoukkueen kotipelien lipuista.
Lisävakuutusturva ja matkavakuutus
Vanhempien on syytä tiedostaa, että Palloliiton lisenssivakuutus kattaa vain tapaturmat harjoituksissa,
peleissä ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla Suomessa ja ulkomailla. Jos joukkue esim. turnauksessa tai
pelimatkalle menee vaikkapa uimahalliin ja siellä sattuu jokin haaveri, ei Palloliiton vakuutus kata tätä
vahinkoa. Pelaajilla, jotka matkustavat paljon, kannattaa olla erillinen matkavakuutus ja/tai vapaa-ajalla
tapahtuneet vahingot korvaava tapaturmavakuutus. Palloliiton vakuutus ei myöskään korvaa
matkatavaroita, jotka katoavat tai vahingoittuvat pelireissulla. Aina voimassa oleva matkatavaravakuutus
on hyvä lisä paljon matkustavan pelaajan vakuutusturvaan. Joukkueen pelaajien vakuutusturva on hyvä
tarkistaa ennen pidempiä reissuja sekä aina ennen ulkomaan matkoja. Seuran nettisivuilla on näkyvillä
lisenssiin kuuluvan vakuutuksen tuoteseloste. Jokaisen on hyvä tarkistaa vakuutuksen sisältö ja mitä se
korvaa. Oma, myös kilpaurheilussa sattuneet vahingot korvaava vakuutus saattaa loukkaantumistilanteessa
helpottaa ja nopeuttaa hoitoon ja tarvittaviin tutkimuksiin pääsyä ja kattaa tarkemmat tutkimukset.
Suomen Palloliitolla on olemassa myös vakuutuksia mm joukkueille (matkustus) ja joukkueiden
toimihenkilöille (tapaturma), näihin voi tutustua liiton nettisivuilla.

Uudet pelaajat
Jos edustusjoukkueeseen tulee uusia pelaajia kaupunginosajoukkueesta, on siitä ilmoitettava seuran
toimistolle. Kaupunginosajoukkueen korttelipassilla ei saa pelata virallisia otteluita vaan pelaajalle on
hankittava uusi lisenssi. Myös lisenssimaksu on erilainen ja toimisto laskuttaa erotuksen pelaajan
vanhemmilta.
Jos joukkueeseen tulee uusia pelaajia toisesta seurasta, joukkueenjohtajan ilmoittaa toimistolle uuden
pelaajan henkilötiedot jotta toimisto voi aloittaa siirtopyynnön. Joukkueenjohtaja varmistaa että pelaajalla
on voimassaoleva lisenssi, johon kuuluu vakuutus tai todistus pelaajan omasta vakuutuksesta. Toimisto
hoitaa siirrosta aiheutuvat kulut.

Pelaajan kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeus
Pelaajalla voi olla kaksoisedustus- tai yli-ikäisoikeus. Kaksoisedustusoikeus mahdollistaa pelaajan
pelaamisen kahdessa eri seurassa yhtä aikaa. Yli-ikäisoikeus taas mahdollistaa pelaajan pelaamisen itseään
nuorempien joukkueessa ja sarjassa. Kaksoisedustus ja yli-ikäisoikeutta koskevat säädökset voivat vaihdella
vuosittain, joten niihin perehtyminen onnistuu parhaiten olemalla yhteydessä Palloliiton Itä-Suomen piiriin.
Kaksoisedustuksen voi aloittaa vain pelaajan edustusoikeuden omaava seura.

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan
Jos pelaaja siirtyy meiltä toiseen seuraan, pelaajan uusi seura tekee siirtopyynnön Palloverkon kautta ja
uusi seura hoitaa siirrosta aiheutuvat kulut.

Uuden pelaajan siirtyminen toisesta seurasta
Jos joukkueeseen on tulossa pelaaja joka on pelannut jossain toisessa seurassa, joukkueenjohtaja (ei
vanhempi) ilmoittaa uudesta pelaajasta toimistolle. Jojo ilmoittaa pelaajan henkilötiedot ja lisää pelaajan
jopoxiin. Toimisto aloittaa seurasiirron ja määrittää lisenssimaksun pelaajalle. Pelinumeron vaihto, ks.
kohta

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen seuran sisällä
Jos pelaaja vaihtaa joukkuetta (tenavaliiga->edustus tai esim edustus->haaste) on siirrosta ilmoitettava
toimistolle joka tekee pelaajan joukkuemuutoksen jopoxissa. Yhdellä pelaajalla voi olla vain yksi jopoxprofiili ja pelaaja on varsinaisesti kirjoilla vain yhdessä joukkueessa, esim edustusjoukkue on varsinainen
joukkue ja tenavaliigaikäinen pelaaja voidaan laittaa lainapelaajaksi entiseen tenavaliigajoukkueeseen.

Vanhempainillat ja -palaverit
Vanhempain iltoja ja palavereja kannattaa pitää kauden aikana muutamia. Kasvokkain tiedon välittäminen
ja keskustelu ovat aina tervetullutta vaihtelua usein yksisuuntaisen sähköpostiviestittelyn sijaan.
Vanhempainilloissa käydään läpi joukkueen ajankohtaisia asioita ja kuulumisia. On suotavaa, että
joukkueen valmentaja on mukana palavereissa ja pitää huolen joukkueen urheilullisten asioiden
viestinnästä vanhempiin päin. Muita käsiteltäviä asioita on joukkueen toimihenkilöiden valinta, budjetointi
ja raha-asiat esim. kuukausimaksuista sopiminen, talkoot, pelimatkat jne.
Vanhempainillat on kutsuttava koolle vähintään viikkoa ennen varsinaista iltaa, jotta jokaisella
vanhemmalla on mahdollisuus päästä paikalle. Kutsussa on hyvä näkyä käsiteltävät asiat. Vanhempain
illasta tulee kirjoittaa vähintään muistio tai tarvittaessa pöytäkirja, joka jaetaan sähköpostilla kaikille
joukkueen vanhemmille.
KuPS ry:n vanhempain palavereja voi pitää Stadionilla Aalis-kabinetissa, jonka voi joukkueen käyttöön
varata KuPS Oy:ltä.

Vahingon sattuessa
Pyri mahdollisimman nopeasti asiantuntevaan hoitoon!
Lääkärikeskus Pihlajalinnan ohjeistus KuPS junioreille
•

ajanvaraus AINA etukäteen numeroon 044-4422000 tai netistä Pihlajalinna tai
asiakaspalvelu numeroon 017-2631200

•

olemme avoinna ma-to klo 07.00-19.00 ja pe klo 07.00-16.00

- poikkeuksena PYHIEN edeltävät lyhennetyt aukioloajat ja VIIKONLOPUT, jolloin olemme
suljettuna

- tapaturman sattuessa iltaisin ja viikonloppuisin ensisijainen hoito
KYSIN PÄIVYSTYS
•

kela kortti, vakuutuskortti tai vakuutustiedot mukaan

•

maksu VAIN käteinen, kortti tai luottokortti

Pihlajalinna Ite
Puh. 017 2631200
Tästä verkkosivulle!
Koljonniemenkatu 2 (Matkustajasatama)
70100 Kuopio
Sataman Magneetti (Pihlajalinna Terveys Oy)
Puh. 044 5624111
Tästä verkkosivuille!
Koljonniemenkatu 2 (Matkustajasatama)
70100 Kuopio
Sähköposti toimisto@satamanrontgen.fi
Loukkaantumisen tapahduttua toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
TOIMINTAOHJEET PELIPASSIVAKUUTETUILLE (PALLOLIITON VAKUUTUS)
1. Mene mahdollisimman pian asiantuntevaan hoitoon, kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluessa
vamman sattumisesta.
2. Varaudu maksamaan vamman hoidosta ensimmäinen yksityislääkärikäynti itse.
3. Tee vahinkoilmoitus ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen: Löydät vahinkoilmoituslomakkeen
täältä
Vahinkoilmoituksen tekeminen on edellytys korvauksen maksamiselle.
Lisäohjeita saat osoitteesta www.pvvahingonkasittely.fi
puhelimitse 06000 3990 (3,42€/puhelu+pvm/mpm) tai sähköpostilla
vahinko@pvvahingonkasittely.fi
Jos lääkäri kysyy vakuutusyhtiötä, tulee ilmoittaa vahinkojenkäsittelijä eli PV Vahingonkäsittely.
Lisenssipelaaja, jotka ovat ottaneet oman vakuutuksen, tulee toimia kyseisen vakuutusyhtiön
toimintaohjeiden mukaisesti vahinkoilmoitusta tehdessä.
Suomen Palloliiton pelipassivakuutuksen tuoteseloste, vakuutusmäärätaulukko yms.
Katso tästä!

Vakuutusasiat
Seuralla ei ole erikseen otettua talkoovakuutusta. Suomen Palloliitto on ns. urheiluntuplaturva-vakuutus,
johon sisältyy vapaaehtoistyötekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Tarkempi sisältö
löytyy SPL:n nettisivuilta http://www.palloliitto.fi/ita-suomi/jasenpalvelut/seuratoiminta/urheiluntuplaturva

JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja (jojo), nimensä mukaan johtaa ja edustaa joukkuetta. Hän toimii yhteyshenkilönä seuran
ja joukkueen välillä sekä valmentajan ja vanhempien välillä. Joukkueenjohtaja pitää yllä joukkueensa
pelaajalistaa ja listaa joukkueen toimihenkilöistä Jopoxissa: nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Hän
huolehtii, että seuran toimistolla on aina käytössä ajantasainen tieto niin pelaajista kuin
toimihenkilöistäkin. Joukkueenjohtaja vastaa uusien pelaajien siirtämisestä seuran pelaajaksi (ilmoittaa
tiedot toimistolle jotta toimisto voi aloittaa siirtopyynnön) ja siitä, että uudella pelaajalla on voimassa oleva
lisenssi. Jos lisenssiä ei ole, on jojon toimitettava laskutustiedot toimistolle. Jojo toimii tarvittaessa myös
yhdyshenkilönä joukkueen ja Itä-Suomen piirin välillä.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen toiminnasta ja sen taloudesta. Hän laatii joukkueen
toimintasuunnitelman ja joukkueen tulo- ja menoarvion yhdessä rahastonhoitajan ja valmentajan kanssa.
Kauden päättyessä joukkueenjohtaja laatii toimintakertomuksen. Joukkueelle on syytä valita
joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan lisäksi myös muita toimihenkilöitä jakamaan joukkueenjohtajan
varsin suurta työmäärää. Jokainen joukkue voi itse päättää mitä toimihenkilöitä se tarvitsee.
Joukkueenjohtajia voi olla myös kaksi, tällöin jojot sopivat työnjaosta.
Uuden joukkueenjohtajan kummijojo
Jos halukkaita ilmaantuu, uusille joukkueenjohtajille nimetään tukihenkilö kokeneempien
joukkueenjohtajien joukosta. Kummien tehtävänä on auttaa ja neuvoa uusia jojoja tehtäviensä
alkutaipaleella.

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja huolehtii kaikista joukkueen raha-asioista; maksaa laskut, laskuttaa, tekee tiliöinnnin ja
huolehtii pankkiasioista. Rahastonhoitaja laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen tulo- ja
menoarvion. He myös yhdessä pitävät huolta siitä, että joukkueen talous pysyy tasapainossa.
Rahastonhoitaja laskuttaa kaikki pelaajien maksut Jopoxissa, hän valvoo että laskutetut maksut tulevat
ajallaan ja oikean suuruisina joukkueen tilille. Rahastonhoitaja tekee kuukausittain tiliöinnin joukkueen

tiliotteelle, tiliote kuitteineen toimitetaan seuran toimistolle sähköisesti. Tähän on rahastonhoitajille
erilliset ohjeet. Toimistolta ilmoitetaan erikseen rahastonhoitajien koulutuksesta.
Huomaa, että seuraavassa esitetyt joukkueen toimihenkilöt ovat vain esimerkkejä siitä millaisia
tehtäväjakoja joukkueessa voidaan tehdä. Jokainen joukkue päättää itse mihin tehtäviin se tarvitsee
erikseen nimetyn ihmisen. Joukkueenjohtajan työtä nämä kaikki helpottavat, mutta tehtäviä voi
tarvittaessa yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi joukkueen tarpeiden mukaan.

Varustevastaava
Varustevastaava huolehtii joukkueen varustesovituksesta, varusteiden tilauksesta, seura- ja
mainospainatuksesta sekä varusteiden jakamisesta joukkueelle. Varustevastaavan tehtävään kuuluun, että
hän tuntee hyvin seuralle valitut varusteet sekä ohjeet ja säännöt joukkuepainatuksille ts. mihin ja kenen
mainoksia on luvallista joukkueen varusteisiin hankkia. Varustevastaava hoitaa yhteydenpidon seuran,
varustetoimittajan, varusteisiin painettavien mainostajien sekä varustepainajan kanssa. Varustevastaava voi
toimia isossa roolissa myös joukkueen sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden etsimisessä sekä
sopimusten tekemisessä.
KuPS ry tekee varustesopimuksen koko seuran ja kaikkien joukkueiden puolesta, joukkueet noudattavat
seuran varustesopimusta kaikilta osin. KuPS:lle valitut varusteet (tällä hetkellä Puma) tulee hankkia KuPS:n
yhteistyöliikkeestä (Intersport Kuopio) ja painattaa ne yhteistyöyrityksessä (Joupet.com)
Mikäli joukkueeseen liittyy pelaaja jolla on sama pelinumero kuin jo joukkueessa olevalla pelaajalla, vaihtaa
uusi pelaaja numeron eli joukkueessa jo olevalla pelaajalla on numeroon ensioikeus.

Talkoovastaava
Talkoovastaava hankkii ja organisoi erilaisia talkoita joukkueen tai seuran varainhankintana. Talkoovastaava
voi organisoida esimerkiksi kaikkia joukkueita koskevat talkoot JunnuPelemuissa, joissa jokaisella
joukkueella on oma tehtävänsä. Talkoovastaava värvää talkoolaiset ja huolehtii ko. tehtävän
organisoinnista ja hoitamisesta. Talkoovastaavat vastaavat usein myös joukkueen omien talkoiden
hankkimisesta ja organisoinnista. Joukkueen omia talkoita voivat olla esimerkiksi liikenteenohjaus,
lumenpudotus, inventaariot ja muutot. Talkoovastaava voi toimia myös joukkueen kioski- ja
arpajaisvastaavana tai näihin tehtäviin voidaan valita omat vastuuhenkilönsä. Joukkueet EIVÄT voi toimia
tavaroiden jälleenmyyjinä.

Kioskivastaava
Huolehtii joukkueen vuorolla kioskin pidosta KuPS:n pelissä. Tehtävä lankeaa jokaiselle joukkueelle 1-2
kertaa kaudessa. Kioskivuoroon liittyy myös liikenteenohjaus, lipun tarkistus ja pallopoikavuoro.
Vanhimmat ikäluokat junioreista on vapautettu pallopoikavuorosta. Kioskivuoron hoitamiseen on olemassa
erilliset ohjeet. Kioskivuorosta maksetaan joukkueelle pieni korvaus.

Nettisivuvastaava
Nettisivuvastaava tekee joukkueen nettisivut ja pitää niitä ajan tasalla. Juniorijoukkueen nettisivuilla on
hyvä esittää seuraavat asiat:
•
•
•

•
•
•
•

joukkueen valmentajan, joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan sekä muiden valittujen toimihenkilöiden
yhteystiedot
joukkueen palaajat
joukkueen vuosittain, ennen pelikauden alkua laatimat pelisäännöt:
1. Vanhempien ja joukkueenjohdon välille
2. Pelaajien ja joukkueenjohdon välille
tiedot tapahtumista, peleistä ja harjoituksista
joukkueen tukijat ja yhteistyökumppanit
lisäksi joukkueiden oman käytännön mukaan mm. pelituloksia, valokuvia, tiedotteita ja linkit Juniori
KuPS:n ja KuPS:n edustusjoukkueen omille nettisivuille
joukkueen kotisivuilla ei saa julkaista luottamuksellisena pidettävää tietoa eikä nimellä varustettuja
pelaajakuvia ilman pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumista

Tulospalveluvastaava
Joukkueella voi olla erikseen tulospalveluvastaava, joka huolehtii siitä, että joukkueen pelatessa kotona
Palloliiton pelejä, niistä laaditaan ottelupöytäkirja ja/tai reaaliaikainen tulosseuranta määrätyllä tavalla
Taso-tulospalvelujärjestelmän kautta.

Turnausvastaava/-päällikkö
Joukkue voi valita myös kotiturnauksen järjestämisestä vastaavan turnauspäällikön ja/tai vierasturnauksia
ja pelimatkoja järjestelevän turnausvastaavan.

JOUKKUEEN TEHTÄVÄT JA TOIMINTATAVAT
Jokaiselle joukkueelle lankeaa vuoden mittaan erilaisia tehtäviä ja järjestettäväksi erilaisia tapahtumia.
Jokaiselle joukkueelle muotoutuu omat toimintatavat. Seuran joukkueenjohtajien tapaamisissa ja
koulutuksissa joukkueenjohtajilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä.

Toimintasuunnitelma ja – kertomus
Joukkueenjohtaja laatii yhdessä valmentajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin.
Toimintasuunnitelmaan ja budjettiin on hyvä kirjata ainakin seuraavat asiat:
•
•
•
•

•
•

kerrotaan joukkueen pelaajat, valmentajat ja toimihenkilöt/tukiryhmä,
miten joukkue harjoittelee ja missä on harjoittelun pääpaino, onko joukkue mukana Sami Hyypiä
Akatemiassa,
pelilliset tavoitteet ja mihin sarjoihin ja turnauksiin joukkue aikoo osallistua, osallistuuko joukkue
piirisarjoihin, Puolen Suomen liigaan tai tavoitteleeko se paikka SM-sarjaan?
arvioidaan joukkueen menot: pelimatkat (osallistumismaksut, bussi, majoittuminen, ruokailut jne.),
omat turnaukset (kenttämaksut, erotuomarit, ruokailut, palkinnot jne.), varusteet ja niiden
painatuskulut,
arvioidaan joukkueen tulot: yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt tuki- tai mainossopimukset,
talkootulot, avustukset, kuukausimaksut ja muut pelaajien omavastuumaksut.
Mikäli joukkue suunnittelee pidempää pelimatkaa esim. ulkomaille, mutta matka toteutetaan eri
vuonna kuin minä rahoja aloitetaan keräämään, on tämä syytä mainita sekä toimintasuunnitelmassa
että toimintakertomuksessa. Rahankeruusta ja sen käyttötarkoituksesta pitää ilmoittaa myös seuran
toimistolle.

Toimintakertomuksessa kerrotaan joukkueen kuluneen vuoden tekemiset; ketä joukkueeseen kuului,
miten joukkue harjoitteli, miten pärjäsi peleissä ja turnauksissa, taitokisoissa, ketkä pelasivat piiri-, alue- tai
maajoukkueissa, saivatko pelaajat kutsuja liiton leireille, ketkä palkittiin kauden päättäjäisissä sekä miten
joukkue keräsi varat toimintaansa.

Varainhankinta
Joukkueet keräävät varoja osallistumalla kaikkien juniorijoukkueiden yhteisiin talkoisiin; tekemällä oman
osuutemme JunnuPelemuissa ja yhdessä Veikkausliigan pelissä. Joukkue keräävät varoja myös myymällä
mainospaikkoja peliasuihin ja -varusteisiin ja tekemällä erilaisia talkoita. Juniorijoukkueet saavat myös
vuorollaan pitää kioskia junioriturnauksessa. Joukkue voi hakea ja saada avustuksia KuPS ry:ltä sekä
Kuopion kaupungilta. Suurimmalta osin toiminnan rahoittavat kuitenkin pelaajien vanhemmat, joilta
voidaan tarvittaessa periä kuukausimaksuja sekä erilaisia omavastuumaksuja esim. turnausten ja
varusteiden osalta.
Henkilökohtaiset sponsorit tai ns. kummipelaajat
Pelaajakohtaisten sponsoreiden hankinta juniorijoukkueessa on ongelmallista, minkä vuoksi KuPS ry:n
suositus on, että kaikki sponsorit olisivat joukkuekohtaisia. Joukkueen tukijat voivat esiintyä eri tavoin
esimerkiksi eri pelaajien varusteissa, mutta taloudellinen tuki pitäisi silti jakaantua tasan kaikkien joukkueen
pelaajien kesken/eduksi. Ongelma syntyy siitä, että verottaja voi katsoa pelaajakohtaisesti ”korvamerkityn”
tuen pelaajan tai hänen vanhempiensa henkilökohtaiseksi tuloksi, josta kuuluisi maksaa verot. Mikäli
jollekin KuPS ry:n pelaajalle tarjoutuu henkilökohtainen sponsorisopimus, on asia sovittava ja käytävä läpi
KuPS ry:n hallituksen kanssa.

Kotipelit ja -turnaukset
Juniorijoukkueet järjestävät omia jalkapalloturnauksia joko yksin tai yhdessä toisen ikäluokan kanssa.
Talvikaudella turnaukset järjestetään Kuopio -hallissa ja ulkokaudella turnauksia voidaan pelata Stadionilla,
Litmasen kentällä, Lippumäessä ja muilla saatavilla olevilla kentillä. Turnausvuorot joukkueille jaetaan
seuran toimistolta.

Kotiturnauksen järjestäjän muistilista
1. Turnauksen ajankohta ja paikka, yksin vai yhdessä toisen ikäluokan kanssa?
• Kun turnaus järjestetään yhdessä toisen ikäluokan kanssa, on hyvä varhaisessa vaiheessa
sopia työnjako sekä kulujen ja tulojen jaosta joukkueiden kesken.
2. Turnauspaikan vuokrat?
3. Millainen turnaus? (Onko tarvetta valita erillinen turnauspäällikkö näitä hoitamaan?)
• Kutsuturnaus vai vapaa ilmoittautuminen?
• Yksi sarja vai monta sarjaa? (Esim. kilpa- ja haastajasarja erikseen?)
• Montako joukkuetta?
• Säännöt/sarja: pelitapa, peliaika, kentän koko, pallo jne. (voidaan nimetä pelillinen
vastuuhenkilö/sarja, valmentaja?), turnauksessa käytännön järjestelyt, kenttien muutokset
jne.
• Alustava otteluohjelma ja aikataulutus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta esim. Kuopio hallissa ei jää kalliita kenttäaikoja käyttämättä. Lisäksi on hyvä tehdä arvio myös
kenttämaksujen kokonaismäärästä ennen kuin joukkueet määräävät esim. turnauksen
osallistumismaksun suuruuden.
4. Turnauksen sponsori? Nimetäänkö turnaus sponsorin mukaan?
5. Osallistumismaksun suuruus?
6. Kutsu (tarvitaanko kääntää esim. englanniksi tai venäjäksi?)
• kerro missä, milloin, mitä?
• säännöt ja alustava otteluohjelma,
• osallistumismaksun suuruus, mihin maksetaan?
• ketä muita on kutsuttu / vahvistanut tulonsa
• järjestetäänkö turnaukseen ruokailut; mitä maksaa, milloin tilataan? muista kysyä
erikoisruokavaliot!
• onko paikallisista hotelleista pyydetty tarjouksia vierasjoukkueille?
• pyydetäänkö lähettämään pelaajaluettelot
• oheispalvelut turnauksessa
• Ilmoittautumisohjeet
7. Palkinnot (mitalit, pokaalit, tsemppari tms. palkinnot)?
8. Ruokailut
• Jos turnauksessa halutaan järjestää joukkueille ruokailu, on Kuopio -hallissa turnausruoka
ostettava hallin kahviosta, muualla ruuan voi kilpailuttaa mistä haluaa. Turnausruokailujen
hinta saadaan kohtuulliseksi ja joukkueen kassaan mukava tulo, kun ruokailut järjestetään
talkootyönä.
• Ruokailun järjestäjän ei tarvitse tehdä enää ilmoitusta elintarvikkeiden myynnistä ja eikä
enää tarvitse hyväksyttää omavalvontasuunnitelmaa viranomaisilla (lakimuutos on astunut
voimaan 1.9.2011)
• Omavalvontasuunnitelma tulee kuitenkin tehdä (malli oppaan lopussa).

9. Hotellitarjoukset vierasjoukkueille
• Turnausjärjestäjä voi kilpailuttaa kaupungin hotelleja ja tarjota hotelleja vierasjoukkueille
• Yhteistyöhotellit voivat maksaa turnausta järjestävälle joukkueelle esim. pari euroa /
majoittuja tai tarjota myöhemmin saunatilan tms.
• ongelmana on kuitenkin se, että joukkueet hankkivat itsekin tarjouksia ja käyttävät
hotelliketjujen ns. ”SportClub” kortteja ja niiden tarjouksia, jolloin majoittuminen on varsin
edullista
10. Turnauspäivien tehtävät:
• Kenttämuutokset otteluiden välillä; maalit ja rajat
• Turnaustoimisto, tulospalvelu, tulostaulun pito ja kuulutukset
• Nettisivut, tulokset (kotona jännittäville)
• Tuomarit, pallot, pillit, kynät jne.
• Palkintojenjako
• Tarvitaanko ensiapuryhmä ja/tai järjestysmiehiä? (turnauksen aikana, määrä riippuu ilm.
osall./yleisömäärästä)
11. Turnauksen muita varainkeruumahdollisuuksia:
• Käsiohjelma
• Kioski/kahvio
• Makkaranpaisto
• Onnenpyörä ja/tai arpajaiset
• Pallotutka
•

A- ja B-junioreiden SM-sarjan tai SM-karsintasarjan kotipelit
-

ilmoittautumisen sarjaan hoitaa sovittaessa KuPS ry:n toimisto
järjestävä joukkue varaa kentät, pukukopit, lämmittelyajat ja -alueet ja tuomarit
järjestävä joukkue informoi myös vastustajajoukkueen pelitapahtumasta
järjestävä joukkue hoitaa myös tulospalvelun
kenttämaksut maksaa seura, tuomarit maksaa joukkue (seura laskuttaa ne joukkueelta erikseen
jälkikäteen)

Piirisarjojen kotipelit
-

järjestävä joukkue hoitaa ilmoittautumisen sarjaan
järjestävä joukkue varaa kentät, pukukopit, lämmittelyajat ja -alueet ja tuomarit
järjestävä joukkue informoi myös vastustajajoukkueen pelitapahtumasta
järjestävä joukkue hoitaa myös tulospalvelun
kenttämaksut maksaa seura, tuomarit maksaa joukkue (seura laskuttaa ne joukkueelta erikseen
jälkikäteen)

Erotuomarit
Kuopion Erotuomarikerho Ry:n (KEK) kautta voi tilata joukkueiden turnauksiin ja harjoitusotteluihin
erotuomarit. Tämä on syytä tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Kun KEK toimii laskuttajana voi laskun maksaa
suoraan joukkueen tililtä. Piirisarjan erotuomarit asettaa piiri. KAIKKI erotuomarilaskut toimitetaan aina

toimistolle josta ne maksetaan. Toimisto tekee tilityksen verottajalle kuukausittain ja laskuttaa
erotuomaripalkkiot joukkueilta jälkikäteen. Erotuomarikerhon yhteystiedot löytyvät kerhon nettisivuilta.
Lisätietoja: www.kuopionerotuomarikerho.fi

Taso tulospalvelujärjestelmä
Palloliiton sarjoissa ja peleissä käytetään Taso-tulospalvelujärjestelmää. Sarjoihin ilmoittautuminen
tapahtuu Tason kautta, tästä huolehtii yleensä seuran toimisto. Joukkueenjohtaja saa Palloliitosta
joukkuekohtaisen käyttäjätunnuksen, jota käyttäen Tasoon syötetään kaikki joukkueen tiedot sekä kaikki
pelejä koskevat tiedot. Tasosta löytyvät siis kaikki pelaajat, joukkueenjohdon tiedot sekä pelipaikat ja ajat.
Kaikista Taso-tulospalveluun liitetyissä sarjoissa on pidettävä myös online-tulosseurantaa. Pelitilanteet
siirtyvät reaaliajassa Palloliiton nettisivulta löytyvään ”Otteluseuranta” -sivulle. Pelin
pöytäkirjamerkintöjäkin pääsee katsomaan myös kesken pelin. Ottelun jälkeen tuomari kuittaa pöytäkirjan
ja tarvittaessa tuossa vaiheessa pöytäkirjamerkintöjä voidaan vielä korjata. Kaikki tilastot sekä joukkueen
että pelaajien osalta ovat Taso-tulospalvelujärjestelmän ansiosta aina ajan tasalla.

Tarjouspyynnöt ja kilpailutus
Kaikki joukkueen koti- tai vieraspeliin tarvitsemat tuotteet ja palvelut kannattaa kilpailuttaa. Esimerkiksi
ruokailuja järjestettäessä kotiturnaukseen, kannattaa tarjous pyytää useammastakin yrityksestä. Huomaa,
että Kuopio -hallissa järjestetyssä ruokailussa ruoka tilataan aina hallin kahvilayrittäjältä: puh. 017 282 8176
tai 040 505 2228, khallikahvio@pp.inet.fi. Muita kilpailutettavia tuotteita ja palveluja ovat esim.
kuljetukset, majoitukset, oman joukkueen ruokailut eri paikkakunnilla ja omia painotuotteita tehdessä
painotalot.

Vieraspelit ja -turnaukset
Pelimatkalle tai vierasturnaukseen lähdettäessä joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen ilmoittautumisesta,
osallistumismaksujen maksusta, kuljetusten, majoituksen ja ruokailujen järjestämisestä. Pelimatkalle
lähdettäessä on hyvä pyytää esim. linja-auton ja majoituksen osalta tarjouksia useammista yrityksistä.
Mikäli matkoja tehdään kauden aikana paljon, voidaan esim. linja-auton osalta kilpailutus tehdä koko
kautta koskevana.
Joukkueenjohtajan tehtävänä on myös informoida pelaajia ja/tai vanhempia pelireissun aikataulusta ja
muista tarpeellisiksi näkemistään asioista.
Joukkueen mieliessä ulkomaanturnaus- tai harjoittelumatkalle, on syytä kääntyä ulkomailla käyneiden
kokeneiden joukkueiden puoleen. Myös ulkomaanmatkojen suunnittelusta ja toteutuksesta olisi syytä
laatia oma ohjeensa. Ulkomaanmatkojen suunnittelussa tulee joukkueen päättää vähintäänkin seuraavat
asiat ja ne pitää olla selkeästi kirjattuna jo suunnittelupalaverissa.
-

turnauksen tarkoituksellisuus, taso
budjetti, paljonko matka saa maksaa
kuinka suuri on pelaajakohtainen omavastuu
paljonko käytetään matkaan joukkueen rahoja
kuinka monta taustahenkilöä osallistuu matkaan ja kuinka monta niistä maksetaan joukkueen rahoista (määrä
rajoitettu)
matkustusvaihtoehdot ja niiden valinta

Nämä seikat on mainittava koko varainkeruun ajan sekä omassa toimintasuunnitelmassa että
toimintakertomuksessa.

Linja-autot
Seuralla on yhteistyökumppanina kuopiolainen Jääskeläisen Auto Oy. Seura suosittelee käyttämään
Jääskeläisen Auto Oy:n linja-autoja.
Joukkueet yleensä maksavat myös bussikuskin majoituksen ja ruokailut.
Jääskeläisen Auto Oy: www.jaaskelaisenauto.fi
Linja-auton tarjouspyynnössä mainitaan ainakin seuraavat:
• Milloin ja minne matkustetaan?
• Kuinka kauan matka kestää? Ota huomioon pysähdykset ja ruokailut matkalla ja ollaanko yötä vai
käydäänkö päiväseltään.
• Ryhmän koko?
• MUISTA VARMISTAA, KUMPI MAKSAA LINJA-AUTON KULJETTAJAN YÖPYMISEN; JOUKKUE VAI
BUSSIFIRMA.

Hotellit
Sports Card / Scandic Hotels
• https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi
• Sports Card -kortti on tarkoitettu harrasteurheilijoiden joukkueenjohtajille ja valmentajille sekä
muille aktiivisesti urheilutoiminnassa mukana oleville. Kortti on koko joukkueen käytettävissä
vaikka se olisi valmentajan tai joukkueenjohtajan nimissä.
• Alhainen hinta on voimassa tietyissä hotelleissa ja koskee vähintään 8 hengen ryhmiä torstaista
sunnuntaihin tiettyinä juhlapyhinä ja loma-aikoina.
• Kortti on maksuton.
• Korttia käytettäessä on varauksen yhteydessä ilmoitettava 9-numeroinen koodi, joka on kortissa
nimesi yllä. Kortti tulee myös näyttää hotellissa sisäänkirjautumisen yhteydessä.
• Sports Card majoitus alkaen 39 €/hlö/vrk
• Kortilla joukkueelle saatavana Sport menu ja muita ruokailu yms. etuja
• Varauksissa ota suoraan yhteyttä ko. hotelliin.
Sporttiklubi / Sokos Hotels
• Sporttiklubiin voivat liittyä kotimaiset urheiluseurat ja -joukkueet, ryhmän minimikoko 11 henkilöä.
Liittyminen klubiin on maksutonta.
• Sporttiklubi, tarjouksia ja hinnasto löytyvät netistä:
https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi
https://www.sokoshotels.fi/fi/ryhmat/sporttiklubi/sporttihinnasto
• Tiedustelut ja varaukset: Sokos Hotels Myyntipalvelu, Puh. 020 1234 600, Fax 020 1234 647 tai
Radisson Blu Hotellien Myyntipalvelu 020 1234 700. Mainitse Sporttiklubin jäsenyydestä
hotellivarausta tehdessäsi.
• Sporttihintojen ja lahjakorttiedun saaminen edellyttää laskun maksamista yhteislaskulla ennakkoon
tai vaihtoehtoisesti käteisellä tai henkilökohtaisella maksukortilla hotellissa sisäänkirjoittautumisen
yhteydessä. Ryhmävaraus tulee taata etukäteen luottokortin numerolla.

•

•
•

Lahjakorttietu: palautamme 10 % joukkueen majoituslaskun verollisesta loppusummasta S-ryhmän
lahjakortteina. Sporttiklubin lahjakorttietuja ei voi yhdistää muihin etuihin. Lahjakortit käyvät
maksuvälineenä S-ryhmän toimipaikoissa Suomessa.
Sporttiklubilaisille myös ateriaetuja.
Hinnoista ei makseta komissiota eikä välityspalkkiota. Hinnoista ei myönnetä S-Etukortilla Bonusta.

Avustukset
KuPS ry myöntää pelaajakohtaisia avustuksia taloudellisin ja urheilullisin perustein. Joukkueenjohtaja tekee
kaikki joukkueen ”stipendi-anomukset”. Anomus perustellaan sekä taloudellisin seikoin että urheilullisin
perustein. KuPS ry:n stipendit maksetaan joukkueen tilille ja niitä käytetään sieltä nimetyn pelaajan kulujen
kattamiseen. KuPS ry:n avustukset auttavat vuosittain useita hankalassa taloudellisessa tilanteessa olevia
perheitä ja antavat pelaajille mahdollisuuden jatkaa hyvää harrastusta jalkapallon parissa.
KuPS ry:n stipendin hakuohje
1. Haku osoitetaan KuPS ry:lle nimellä KuPS ry / hoitokunta, Stipenditili
2. Hakemus toimitetaan kirjallisesti KuPSin toimistolle (Kaartokatu 6) suljetussa kuoressa, kuoreen
maininta KuPS ry / hoitokunta, stipendit
3. Joukkueenjohtaja tekee hakemuksen ja allekirjoittaa sen. Vanhemmat eivät siis hae stipendiä vaan
joukkue.
4. Hakemus on vapaamuotoinen, siinä tulee kertoa:
• pelaajan nimi ja joukkue
• perustelut stipendin saamiselle
• haettava summa
• summan käyttötarkoitus
• joukkueen tilitiedot
5. Saatuaan hakemuksen KuPS ry:n hoitokunta (ei siis seuran hallitus) konsultoi KuPSia pelaajan ns.
peliuran osalta
6. KuPS ry:n hoitokunta käsittelee hakemuksen sekä hyväksyy ja määrittää stipendin suuruuden,
seuran hallitus tai toimisto ei tähän osallistu.
7. Päätöksen jälkeen mahdollinen stipendi maksetaan joukkueen tilille, ei pelaajalle. Stipendi
käytetään pelaajan kuluihin hakemuksen ja/tai päätöksen mukaisesti.
Huomioikaa että käsittelyaika voi olla useita viikkoja hoitokunnan kokousten päivämääristä riippuen.
Seuran nettisivuille on lisätty myös muita tahoja joista on mahdollista hakea pelaajalle avustusta.

Yhteistyötahot ja tukijat
Seuralla ja joukkueilla on lukuisia tukijoita ja yhteistyötahoja. Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu tiedottaa
pelaajia ja heidän perheitään näistä tukijoista ja heidän palveluistaan ja tuotteistaan. Tuet ovat niin seuralle
kuin joukkueillekin elintärkeitä. Joukkueenjohtajan on omalla esimerkillään ja toimillaan osoitettava
perheille ja vanhemmille, että voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa tukijoiden määrään ja
tukitoiminnan pitkäjänteisyyteen.
Seuran sponsoreiden osalta on tärkeää, että joukkueet eivät myy esim. varusteidensa mainospaikkoja
seuran tukijoiden kilpailijoille.

Suunnittele – Keskustele – Tiedota

BANZAI!

