FC Santa Claus Napapiiri ry
Seuratoiminnan käsikirja
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SAATE
Tämä käsikirja on luotu ohjaamaan FC Santa Claus Napapiiri ry:n toimintaa. Käsikirja on työskentelyväline seuran hallinnolle ja työntekijöille sekä joukkueiden toimihenkilöille. Käsikirja
ohjaa seuratoimijoiden työskentelyä.
Seuralla on lisäksi erillinen valmennuksen linjaus ja valmennuksen materiaalipankki.
Käsikirjaa päivitetään tarvittaessa.

Päivitetty 1.3.2021, seuran johtokunta
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1 STRATEGIA
1.1.

Toiminta-ajatus ja visio

Seuran toiminnan tarkoituksena on tarjota laadukasta, tavoitteellista ja yhteisöllistä jalkapallon
kilpa- ja harrastetoimintaa tytöille ja pojille sekä perheille ja seuratoimijoille.

VISIO 2025
Kasvava ja kehittyvä vetovoimainen ja laadukasta juniorijalkapallo-toimintaa
tytöille ja pojille tarjoava seura.

1.2.

Arvot

Yhteisöllisyys
Liikunnan ja jalkapallon riemua kaikille vauvasta vaariin.
Seura toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta, jolla tavoitellaan harrastamisen kustannusten kohtuullisuutta.
Laajan toiminnan ja jatkuvuuden säilyttämiseksi seurassa on myös palkattuja työntekijöitä.
Seuran toiminnan kivijalka ovat mukana olevat lapset ja nuoret sekä heidän mukanaan tulevat
perheet.
Liikunnallisuus
Urheilua, kilpailua, liikkumista, harrastamista, terveelliset elämäntavat.
Kasvatuksellisuus
Pelaajista kasvaa esimerkillisiä lapsia ja nuoria pelikentille, jotka huomioivat toiset myös pelikentän ulkopuolella.
•
•
•
•
•

1.3.

Toisten kunnioittaminen.
Ei kiusaamiselle.
Ei rasismille.
Yhteispeli.
Joukkuehenki.

Arvojen toteutuminen

Yhteisöllisyys
Seuratoimijoilla ja mukana olevilla vanhemmilla on mahdollisuus harrastaa lajia seuran omissa
harrasteryhmissä.
Kasvatuksellisuus
Seuran nuoret pelaajat sitoutetaan ja motivoidaan seuratyöhön, valmennukseen/ohjaukseen ja
erotuomarityöhön, jotta harrastus jatkuisi jokaisella myös aikuisiällä.
Osallistutaan hyvän mielen-, harraste- ja vastaaviin tapahtumiin; omiin ja muiden järjestämiin.
Liikunnallisuus
Seura on aktiivisesti mukana kehittämässä rovaniemeläistä jalkapalloa muiden seurojen kanssa
ja edistämällä liikunnallista elämäntapaa yhteisillä hankkeilla muiden lajien seurojen kanssa,
tehdään yhteistyötä myös Rovaniemen kaupungin kanssa.
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1.4.

Jalkapallotoiminnan tavoitteet

Valmennukselliset
•
•
•
•

valmentajalla on yksilöiden ja joukkueen kannalta oikeanlaista osaamista
valmentajien osallistuminen seuran palavereihin ja koulutuksiin
valmennus seuran linjauksen mukaista
seurassa on oltava myös valmentajia, joilla on erilaisia lajiliiton pätevyyksiä

Harrastukselliset
•
•
•

joka ikäluokassa joukkue
paljon pelaajia
osallistutaan harjoituksiin ja turnauksiiin ym. toimintaan

Kilpailulliset
•

yksilöiden menestyminen ja joukkueen menestyminen

1.5.

Tavoitteiden mittarit

Valmentajien koulutustasosta ja kehittymistoiveista/-halusta pidetään kirjaa.
Valmentajien osallistumismäärät palavereihin ja koulutuksiin: jokainen valmentaja osallistuu
vuoden aikana johonkin seuran omiin tai muuten seuran edellyttämiin tapaamisiin ja koulutuksiin.
Valmennuspäällikkö seuraa ja opastaa valmennuksen linjauksen toteutumista ja raportoi siitä
johtokunnalle säännöllisesti.
Kaikissa ikäluokissa joukkueet ja juniorijoukkuepelaajamäärä 250-300, nappulamäärä 300-400
vuositasolla (talvi ja kesä yhteensä).
Harrastajat osallistuvat aktiivisesti joukkueen toimintaan (valmentajat seuraavat yhdessä
valmennuspäällikön kanssa).
Tekniikkakilpailujen osallistujamäärät ja saadut taitomerkit.
Aluepelaajamäärät, maajoukkuevalmennuksessa olevien määrä, joukkueita pelaa myös ylemmillä sarjatasoilla leikkimaailman jälkeen.

1.6.

Resurssit

Seuran toimintaedellytysten turvaamiseksi tulee olla tarvittava määrä työntekijöitä esim. seurasihteeri, valmennuspäällikkö ja harrastepäällikkö (1/2).
Valmentajat: juniorijoukkueissa vähintään vastuuvalmentaja ja 1 - 2 apuvalmentajaa.
Vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan:
• johtokunta, toimihenkilöt ja palkatut työntekijät tekevät hyvää yhteistyötä seuran toiminnan
eteen
• säännölliset vuosikelloon määritellyt joukkueenjohtaja- ja valmentajapalaverit (vähintään 6
krt vuodessa)
• säännölliset joukkueiden omat vanhempien palaverit
• seuraillat
• rahavastaavien tapaamiset

5

•
•

joukkueenjohtajien, huoltajien ja rahavastaavien koulutukset ja
hyvä yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa.

1.7.

Talous

Seuran taloudenpidon vuositavoitteena on positiivinen tilikauden tulos. Tällä varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja varautuminen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Seuran tehdessä ylijäämäisen tuloksen kohdennetaan se harrastamisen kustannusten kohtuullisena pitämiseen sekä valmennuksen laatuun (esim. koulutuksilla).
Tavoitteena on yhteisten talkoiden ja yhteistyökumppaneiden tuen olevan noin 15 % seuran
tuloista, jäsenmaksut noin 15 % seuran tuloista ja loput harrastajilta perittäviä maksuja ja/tai
erilaisia avustuksia.
Perhejäsenyys on seuramme arvojen mukainen, siten harrastajat pystyvät vaikuttamaan suoraan seuramme toiminnan suunnitteluun ja päätöksiin jäsenyyden kautta.

1.8.

Laatu

Seuralla on koulutetut ja sitoutuneet valmentajat ja ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet seuran arvoihin ja valmennuslinjaan.
Jokaisessa joukkueessa ja ryhmässä on oikeanlainen valmentaja/ohjaaja.
Aktiiviset seuran jäsenet ja joukkueiden toimihenkilöt.
Tavoitteellisen ja kilpailullisen joukkueurheilun lisäksi mahdollistetaan ympärivuotinen harrastepelaaminen mahdollisimman laajasti eri ikäluokissa, jolloin jokaisella on mahdollisuus pelata
omalla tasollaan.
Vuosittaisten jäsenkyselyiden avulla voidaan arvioida toiminnan laadukkuutta.
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2 SEURAN YHTEISET PELISÄÄNNÖT
2.1.Urheilutoiminta
Joukkueiden muodostaminen
Kaikissa juniori-ikäluokissa muodostetaan vuosittain niin monta joukkuetta, kun seuralla on olosuhteiden ja pelaajien lukumäärän puolesta mahdollisuuksia (G-E junioreissa noin 20-30 pelaajaa, D-A
junioreissa noin 15-25 pelaajaa).
Eri joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaistaan yhteistyössä lasten vanhempien, joukkueiden
valmentajien sekä seuran valmennuksesta vastaavan henkilön yhteistyössä. Seuran puolesta kysymyksiin ottaa kantaa valmennuspäällikkö tai muu johtokunnan tehtävään nimeämä henkilö.
Pelaajan siirtyminen seuran sisällä joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva.
Valmennustoiminta
Seura osoittaa joukkueille valmentajat ja vastaa heidän koulutuksestaan siten, että seura maksaa
heidän koulutuksensa sovitun käytännön mukaan. Valmentajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti.
Harjoittelu
Seura osoittaa joukkueille harjoitteluajat. Aikojen jaosta vastaa seuran puolesta valmennuspäällikkö
tai muu johtokunnan tehtävään nimeämä henkilö. Jako on hyväksyttävä valmentajien ja valmennuspäällikön yhteisessä palaverissa. Valmentajan poissa ollessa voi joukkuetta palaverissa edustaa joku
muu joukkueen nimeämä henkilö.
Kaikki joukkueiden kenttä- ja halliharjoitukset ovat yhteisharjoituksia siten, että joukkueella on
käytössä joko puolikas, kolmasosa tai jokin muu kentän osa. Vain poikkeustapauksissa joukkueella
voi olla yksin käytössään koko kenttä. Saliharjoituksissa talven aikana joukkue saa käyttöönsä koko
salin. Kaikki saman ikäryhmän joukkueet saavat saman määrän harjoitusaikoja kauden mittaan.
Valmentajien välinen hyvä yhteistyö kenttäharjoituksissa on erittäin tärkeä, jotta kentän osat
saadaan tehokkaaseen käyttöön, eikä turhaan aiheuteta toisille joukkueille haittaa harjoitteluun.
Pelaaminen
Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Kesäkauden koko otteluohjelma ja –määrä on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä tai johtokunnan tehtävään nimetyllä henkilöllä, jolla on
määräyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia.
Seura osallistuu joukkueillaan Suomen Palloliiton Pohjoisen alueen näille ikäluokille järjestettyihin
sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään Palloliiton sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia.
HUOM! Pelejä ei saa järjestää seuran toisten joukkueiden harjoitusvuoron päälle ilman, että asiasta
on hyvissä ajoin etukäteen sovittu kaikkien harjoitusvuoronsa menettävien valmentajien kesken.
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Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko pelikaudenkin
puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita.
Jos ottelukohtaisten vaihtojen määrä on rajoitettu (vanhimmat juniorit), tasapuolisuus järjestetään
kauden mittaan kierrättämällä otteluittain lepääviä pelaajia. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikelloa,
vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja pienimmillä junioreilla otteluissa pelattujen
jaksojen määrällä.
Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä seurassa hyväksyttyjen käyttäytymisperiaatteiden että
pelaajien itsensä laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen.
Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaaja tai hänen puolestaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan pelaajan poissaolosta joukkueen
tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa, mutta viimeistään kaksi tuntia ennen tapahtuman
alkamisaikaa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti valmentajalle ja toissijaisesti joukkueenjohtajalle.
Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelukiellolla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän
on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä.
Pelaajan kehittymisen arviointi
Jokainen läpi kauden harjoitellut seuran pelaaja saa kerran vuodessa, pelikauden päätteeksi valmentajaltaan arvioinnin taidoistaan ja kehittymisestään.
C-junioreiden ja sitä vanhempien joukkueiden pelaajat saavat arvioinnin kirjallisesti ja valmentajat
käyvät jokaisen pelaajan kanssa myös kehityskeskustelut.
Pelaajan ”värvääminen”
Pelaajan värvääminen toiselta seuran tai toisen seuran joukkueelta on kielletty!
Pelaajan erottaminen joukkueesta
Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä tai sovittujen pelaajamaksujen
laiminlyönnistä. Pelaajan erottamiseen joukkueesta tarvitaan aina johtokunnan lupa.
Joukkueiden pukeutuminen
Joukkueiden tulee esiintyä pelimatkoilla ja otteluissa seuran väreissä. Tämä tarkoittaa sitä, että hankittavien peli- ja verryttelyasujen tulee olla väritykseltään puna-valkoiset. (Punaiset shortsit, punainen tai valkoinen paita.) Varapelipaidan väri on valkoinen. Jos seuran johtokunta päättää peliasujen
tai verryttelyasujen mallin/hankintapaikan, on joukkueiden sitouduttava noudattamaan hankinnoissa tehtyä päätöstä.
Ongelmien ratkaiseminen
Ellei valmennuspäällikön tai johtokunnan nimeämän valmennuksesta vastaavan henkilön johdolla
päästä ongelmassa ratkaisuun, kohtaan 2.1 (urheilutoimintaan) liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran johtokunta. Johtokunnalle neuvoa antavat valmennuspäällikkö
sekä valmentajien ja vanhempien edustajat, yksi kustakin ryhmästä.
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Säännöistä poikkeaminen
Johtokunta valvoo näiden pelisääntöjen noudattamista. Säännöistä poikkeaminen, määräaikojen
noudattamatta jättäminen tai muu selvästi sääntöjen ”hengen” vastainen toiminta voidaan johtokunnan harkinnan mukaan ottaa huomioon päätettäessä seuran toiminta- ja muista avustuksista
joukkueille.

2.2 Joukkueen toimihenkilöiden tehtävät
Joukkueenjohtaja
•
johtaa joukkueen yleistä toimintaa
•
laatii yhdessä johtoryhmän kanssa kausisuunnitelman
•
vastaa taloudesta ja sponsorihankinnasta
•
ylläpitää joukkueen jäseniä ja muita tietoja myClubissa
•
hoitaa vanhempien informoimisen ja joukkueen tiedottamisen
•
toimii kokouksissa puheenjohtajana
•
pitää yhteyttä seuraan ja toisten joukkueiden joukkueenjohtajiin
•
toimii turnauksissa yhteyshenkilönä turnauksen järjestäjiin
•
vastaa otteluihin liittyvästä raportoinnista
•
vastaa turnausmatkojen järjestelyistä, ruokailuista ja aikatauluista
•
vastaa varustehankinnoista
Valmentaja
•
vastaa kauden harjoittelun suunnittelusta
•
vastaa, että joukkue noudattaa harjoittelussa seuran harjoitustavoitteita
•
suunnittelee harjoitukset ja valmennuksen periaatteet yhdessä apuvalmentajien kanssa
•
päättää joukkueen harjoitusajoista, otteluista ja osallistumisista turnauksiin
•
päättää pelattavasta ”taktiikasta” ja peluuttamisesta
Apuvalmentajat
•
huolehtivat peluuttamisesta
•
toimivat valmentajan apuna ja sijaisena
•
valmentajan poissa ollessa suunnittelevat ja toteuttavat harjoitukset
•
ylläpitävät harjoitus- ja ottelutilastoja sekä kirjaavat osallistujat myClubiin
•
täyttävät pelaajakortit
•
toimittavat harjoituksiin maalivahdinpaidan, liivit ja lääkintälaukun
Huoltajat
Huoltajat vastaavat otteluissa ja pelimatkoilla
•
joukkueen tavaroista, kuten ensiapulaukusta, maalivahdinpaidasta, kapteeninnauhasta ja
liiveistä
•
tarkastaa ennen ottelua pelaajien varustuksen (pelipaidan, kengännauhat ja pallot) sekä
huolehtii pelaajista
•
huolehtii juomapullojen täyttämisestä
•
huolehtii loukkaantuneen pelaajan poishakemisen kentältä ja tarvittavan ensiavun antamisesta
•
raportoi valmentajalle loukkaantuneen pelaajan pelikyvystä
•
vastaa ottelumatkoilla pelaajien syömisistä ja juomisista
•
neuvoo pelaajia varustehuollossa ja terveydenhoidossa
•
huolehtii joukkueen varusteista ja niiden huoltamisesta
•
vastaa ensiapulaukun sisällöstä
•
vastaa ottelumatkoilla pelaajien huollosta
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Rahavastaava
•
laatii joukkueen talousarvion yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa
•
vastaa talouden seurannasta ja raportoinnista
•
huolehtii kirjanpitotehtävistä, laskujen maksamisesta sekä tositteiden ja tiliotteiden toimittamisesta seuralle kuukausittain
•
toimii joukkueen yhteisissä palavereissa sihteerinä laatien muistiot/pöytäkirjat
•
toimii joukkueen järjestämien turnauksien sihteerinä vastaten turnauksiin liittyvistä paperitöistä ja rahaliikenteestä
Viestintävastaava
•
vastaa joukkueen sivun päivittämisestä ja koordinoi joukkueen sosiaalisen median päivityksiä
seuran viestintäohjeiden mukaisesti
Talkoovastaavat ja kanttiinivastaavat
•
organisoivat joukkueen varainhankintaa
•
ovat yhteydessä seuraan mahdollisista kanttiinivuoroista ym. mahdollisista asioista
Joukkueen johtoryhmä
•
Palloliiton sääntöjen mukaan joukkueella tulee olla johtoryhmä
•
tehtävänä on mm. valmistella asioita toimihenkilöiden ja vanhempainpalavereihin sekä
kehittää joukkueen toimintaa
•
johtoryhmään kuuluvat joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja, rahavastaava, vastuuhuoltaja ja
talkoovastaava

2.3 Seuran toimihenkilöiden tehtävät
Seurasihteeri
• seuran yleiset asiat
• taloudenhoito ja – seuranta sekä kirjanpito
• joukkueiden toimihenkilöiden tukeminen
• seuraviestintä ja tiedottaminen
• jäsenrekisterin ylläpitäminen
• nappulatoiminta yhdessä harrastepäällikön kanssa
• johtokunnan esittelijä ja sihteeri
• toimiston asiakas- ja jäsenpalvelut
• palkattujen työntekijöiden muodostaman tiimin vetäjä
Seurasihteerin esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja.
Valmennuspäällikkö
• vastaa seuran valmennuslinjasta ja sen kehittämisestä
• järjestää valmentajapalavereita säännöllisesti
•

vastaa valmentajien kouluttamisesta ja koulutuksiin ohjaamisesta

•
•
•

uusien joukkueiden perustaminen
valmentajien valinta ja valmentajasopimusten teko
kenttätyö eli näkyä hallilla valmentajien kanssa, tukea kaikkien valmentajien toimintaa siten,
että tieto kulkee pääseuran ja joukkueiden ja valmennuksen johtoryhmän välillä
viestintä omiin tehtäviin liittyen (kotisivuilla, somessa, jäsenviestit, valmentajien viestit jne.)
ns. hallinnolliset työt, kuten vuorojen haku ja niiden suunnittelu/jako, yhteistyöpalaverit sidosryhmien kanssa (muut seurat, Rovaniemen kaupunki, yläkouluakatemia jne.)
joukkueiden vanhempien palavereihin osallistuminen tarvittaessa

•
•
•
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•
•
•
•
•
•

nappulatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä harrastepäällikön kanssa
harrastepuolen kerhojen yms. organisointi yhdessä harrastepäällikön kanssa
FDS -yhteistyö ja sen kehittäminen
muuhun seuran toimintaan osallistuminen sovitun mukaisesti, esim. erilaiset tapahtumat ja
yhteiset talkoot
tarvittaessa eri joukkueiden valmennukseen osallistuminen
seuran valmennuksen johtoryhmän jäsen

Valmennuspäällikkö vastaa valmennuksen toimimisesta suoraan seuran johtokunnalle. Valmennuspäällikön esimies on seuran puheenjohtaja. Valmennuspäällikön tulee työtehtävissään noudattaa
seuran valmennuslinjausta. Valmennuspäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus seuran johtokunnan
kokouksissa.
Harrastepäällikkö
• seuran harrastetoiminnasta vastaaminen (nappula-, mimmi- ja harrasteliiga, perhefutis, talvifutis ja kävelyfutis)
•

harrastetoiminnan hallinnolliset työt, kuten vuorot ja yhteistyöpalaverit

•

ohjaajien/valmentajien rekrytointi harrastetoimintaan

•

uusien ryhmien perustaminen

•

koulu- ja päiväkotiyhteistyö

•

yhteistyö valmennuspäällikön kanssa, mm. valmentaja- ja ohjaajarekrytointi yhdessä

•

viestintä omiin tehtäviin liittyen

•

kenttätyö mahdollisuuksien mukaan harrastetoiminnassa

Harrastepäällikön esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja. Harrastepäällikön tulee työtehtävissään
noudattaa seuran valmennuslinjausta ja osallistua seuran valmentajapalavereihin.
Maalivahtivalmentaja
• seuran maalivahtivalmennuksesta vastaaminen sekä perus- että kilpatasolla
• maalivahtivalmennuksen järjestäminen tilauksesta myös muille seuroille
• maalivahtivalmennuksen markkinointi
• joukkueiden vanhempien palavereihin osallistuminen tarvittaessa
• nappulatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä valmennus- ja harrastepäällikön
kanssa
• harrastetoiminnan toteutuksen suunnittelu yhdessä valmennus- ja harrastepäällikön kanssa
• FDS -yhteistyö ja sen kehittäminen
• muuhun seuran toimintaan osallistuminen sovitun mukaisesti, esim. erilaiset tapahtumat ja
yhteiset talkoot
• tarvittaessa eri joukkueiden valmennukseen osallistuminen
• seuran valmennuksen johtoryhmän jäsen
Maalivahtivalmentajan esimiehenä toimii valmennuspäällikkö. Maalivahtivalmentajan tulee työtehtävissään noudattaa seuran valmennuslinjausta ja osallistua seuran valmentajapalavereihin.
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3 PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ
3.1 Ansiomerkit
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Yhdistyksen kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Ansiomerkkien myöntämisestä päättää johtokunta alla olevien kriteerien perusteella. Ansiomerkit
myönnetään vuosittain syksyllä kauden päätöstilaisuudessa. Ansiomerkin saaja voi olla myös seuran
ulkopuolinen henkilö, joka on merkittävästi vaikuttanut seuran toimintaan.
Kultainen ansiomerkki
15 vuotta ansiokasta työtä seuran eteen tai muuten erittäin merkityksellistä työtä seuran eteen.
Hopeinen ansiomerkki
10 vuotta ansiokasta työtä seuran eteen tai muuten erittäin merkityksellistä työtä seuran eteen.
Pronssinen ansiomerkki
5 vuotta ansiokasta työtä seuran eteen tai muuten erittäin merkityksellistä työtä seuran eteen.
Kunniapelaaja
Seuran kasvatti, joka on saavuttanut jotain merkittävää urallaan. Edellytyksenä menestyksekäs
pelaaminen vähintään maan pääsarjatasolla.
Ansiomerkkisäännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä yleiskokouksessa 6.10.2014.
Ansiomerkkisäännöstöä voidaan muuttaa jatkossa vain yhdistyksen yleiskokouksen päätöksellä.
3.2 Pelaajapalkitseminen
Palkitsemisessa korostetaan kaikkien pelaajien tärkeyttä ja tarpeellisuutta joukkuelajissa. Jokaiselle
seuran (lisenssin lunastaneelle) pelaajalle jaetaan mitali, diplomi tms. kauden päättäjäisissä.
Nappulapelaajille jaetaan vastaava palkinto Santa Claus Liigan kesäkauden päättäjäisissä.
Jokaisesta juniorijoukkueesta palkitaan joukkueen niin halutessaan neljä (4) pelaajaa. Valinnan suorittavat joukkueen valmentajat ja toimihenkilöt.
1. Joukkueen vuoden kehittyjä: pelaaja, joka on vuoden aikana edistynyt.
2. Joukkueen runkopelaaja: pelaaja, joka ottaa vastuuta, osaa lukea peliä ja rakentaa oman
joukkueen peliajatusta sekä on röyhkeä / itsevarma terveellä tavalla. Omaa myös muiden
pelaajien luottamuksen.
3. Joukkueen aktiivipelaaja: pelaaja, joka on käynyt harjoituksissa ja otteluissa ahkerasti.
4. Fair Play – pelaaja: pelaaja, joka sekä peleissä että pelikentän ulkopuolella, mm. pelimatkoilla
toimii rehdillä ja urheilullisella tavalla sekä joukkuekavereita että vastustajia kohtaan. On
käytökseltään esimerkillinen.
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3.3 Kiertopalkinnot
Kiertopalkinnoista päättää seuran johtokunta. Seuran joukkueet ja toimihenkilöt voivat tehdä
esityksiä palkintojen saajista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuoden joukkue
Vuoden tyttöpelaaja, lahjoittanut Brillet
Vuoden poikapelaaja, lahjoittanut Lapin lennosto
Vuoden valmentaja, lahjoittanut Oliver’s Corner
Vuoden erotuomari, lahjoittanut Kaiverrus Kallio (valintakriteereinä varsinkin nuorimpien
joukkueiden osalta ohjaamista, opastamista ja selittämistä virheiden / rikkeiden pois kitkemiseksi pelistä)
Vuoden seura-aktiivi, lahjoittanut Euromaster
Lapin Lupaus -joukkue, lahjoittanut Lapin Kansa
Fair Play -joukkue, lahjoittanut Handelsbanken
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4 TALOUS
4.1 Talousohjesääntö
1§
Seuran hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain,
kirjanpitolain ja -asetuksen sekä seuran sääntöjen lisäksi tämän asiakirjan määräyksiä.
2§
Johtokunnan pöytäkirjaan on merkittävä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä tilinpäätöstä koskevien seikkojen lisäksi merkittävät muut talouteen liittyvät tapahtumat. Tällaisia ovat mm. merkittävät avustukset, lahjoitukset, olennaiset poikkeamat talousarviosta sekä niiden syistä.
3§
Seuran kirjanpito tulee pitää ajan tasalla ja sitä on hoidettava huolellisesti.
4§
Seuran maksuliikenne on hoidettava pankkitilejä käyttäen. Palkkojen ja palkkioiden maksamisen perusteena on oltava kirjalliset sopimukset. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää seuran johtokunta.
5§
Seurasihteerin tehtävä on huolehtia siitä, että talousarvion toteutumista seurataan toiminnan laatua
ja laajuutta vastaavalla tavalla ja että kaikki seuralle kuuluvat tulot tulevat perityksi ja merkityiksi seuran kirjanpitoon. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle sen jokaisessa kokouksessa.
6§
Ennen menon aiheuttamista on jokaisen budjettivastuullisen varmistuttava siitä, että kyseinen meno
on vahvistetun talousarvion mukainen.
7§
Vahvistetun talousarvion ylittäviin menoihin tulee olla puheenjohtajan lupa.
8§
Kaikista merkittävimmistä hankinnoista ja ostoista tulee pyytää vähintään kolme tarjousta, ellei
hankinta perustu tehtyyn vuosisopimukseen.
9§
Ennen menon maksamista on jokaiseen menotositteeseen merkittävä asianmukaiset tarkastus- ja
hyväksymismerkinnät sekä kustannuspaikka- ja tilinumero. Menon hyväksyjän on varmistuttava siitä,
että meno on seuran toiminnasta johtuva, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä.
10 §
Menon voi hyväksyä vain henkilö, joka johtokunnan päätöksellä tai muutoin on siihen valtuutettu.
11§
Kaikki pääseuran ja nappuloiden menotositteet/laskut voi hyväksyä vain puheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama henkilö.
12§
Kaikista pääseuran yhteistyösopimuksista päättää seuran johtokunta ja seuran virallisten nimenkirjoittajien on ne allekirjoitettava.
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13§
Isommista investoinneista sekä pitkäaikaisista vuokra- yms. sitoumuksista päättää vuosikokous.
14§
Johtokunnan tulee laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla hyvää kirjanpitotapaa noudattaen.

4.2 Seuran talouden perusteet
FC Santa Claus Napapiiri ry on urheiluseurana yleishyödyllinen yhdistys ja sen toimintaa säätelevät Suomen lait ja asetukset sekä yhdistyksen omat säännöt.
Yleishyödyllisenä yhteisönä yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset. Taloudellista
tulosta pitää olla kuitenkin sen verran, että taataan toiminnan jatkuvuus.
Yhdistyslain mukaan seura saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa ja ansiotoimintaa:
• josta on määrätty sen säännöissä,
• joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen,
• jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
Seuran rahaliikenne hoidetaan seuran nimiin perustettujen erillisten pankkitilien kautta. Jokaiselle
tilille on nimetty seuran johtokunnan hyväksymät vastuulliset käyttäjät.
Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Tilikausi on 12 kuukautta (1.1.–31.12.).
Seuran virallista kirjanpitoa, joka sisältää myös joukkueiden kirjanpidon, hoitaa johtokunnan tehtävään valitsema taho.
Seuran Y-tunnus on 1032244-1 ja sitä käytetään seuran sekä joukkueiden talousasiakirjoissa.
Lisätietoja: Tuloverolaki (1535/92) 22§ ja vero.fi; verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille.
Vastuunjako talousasioissa
Seuran johtokunnalla on vastuu seuran taloudesta ja talouden seurannasta mukaan lukien joukkueiden talouden seuranta.
Johtokunta velvoittaa joukkueita tekemään kullekin vuodelle budjetin. Näin suunnitellaan etukäteen
ne taloudelliset puitteet, joissa toimintaa pyöritetään. Joukkueen budjetin tekevät joukkueenjohtaja
yhdessä rahavastaavan kanssa samalla kun seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa tehdään. Joukkueen budjetti ja toimintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään joukkueen vanhempain kokouksessa, jonka jälkeen ne toimitetaan seuran sihteerille liitettäväksi seuran budjettiin. Lopullisen hyväksynnän budjetille antaa seuran johtokunta tai sen määräämä toimielin. Joukkueiden seuraavan kauden budjettien on oltava valmiina kuluvan vuoden lokakuun 15. päivään mennessä. Johtokunta ja
joukkueenjohtajat vastaavat omalta osaltaan toiminnan pysymisestä suunniteltujen kehysten puitteissa kauden aikana.
Koko seuran budjetin hyväksyy yhdistyksen syyskokous johtokunnan esityksestä. Johtokunta vastaa
pääseuran ja nappuloiden budjetista, seurannasta ja varainhankinnan koordinoinnista.
Seuran budjetti laaditaan vuosittain marraskuun 10. päivään mennessä.
Pankkitilit ja käteiskassat
Joukkueiden pankkitilit ovat osa seuran kirjanpitoa. Joukkueilla ei voi olla muita tilejä.

15

Kaikki pankkitilit on keskitetty yhteen pankkiin, jolloin tilien hallinnointi ja valvonta voidaan suorittaa
tehokkaasti. Myönnetyt tilit jakautuvat seuran ja joukkueiden käyttöön. Joukkueiden rahavastaavat
tulee määrittää joukkueiden vanhempainkokouksen päätöksillä.
Johtokunta myöntää käyttöoikeudet joukkueiden nimeämille rahavastaaville kunkin joukkueen
pankkitilille. Joukkueenjohtajilla on mahdollisuus saada pankkikortti käyttöönsä. Myöhemmin joukkueen pankkitilin käyttäjän vaihtaminen vaatii joukkueen vanhempainkokouksen päätöksen. Joukkueenjohtajan tulee toimittaa seuran sihteerille ja johtokunnalle pöytäkirja, josta ilmenee tehty muutos.
Vaihdon yhteydessä seuran sihteeri poistaa vanhat käyttöoikeudet. Seuran sihteerillä on käyttöoikeus
kaikkiin seuran tileihin ja puheenjohtajalla vähintään katseluoikeus.
Kaikki rahaliikenne hoidetaan pääsääntöisesti pankkitilin kautta. Mikäli kanttiinimyyntiä tms. varten
joudutaan perustamaan käteiskassa, niin tällöin kaikista käteistuloista ja -menoista on laadittava
käteiskassan kassakirja ja se on säilytettävä tositteena. Kahden ihmisen on hyvän tavan mukaan laskettava tapahtumien käteistuotot.
Seuran sisäinen yhteinen varainhankinta tai talkootyö
Seuralla voi olla yhteisiä suunnitelmia, jota varten tehdään johtokunnan johdolla varainhankintaa.
Tällöin voidaan johtokunnan päätöksellä joukkueita velvoittaa osallistumaan talkoisiin tai yhteiseen
varainkeruuseen. Talkootyöstä saatu korvaus käytetään yleishyödylliseen toimintaan eikä sitä voi
’korvamerkitä’ työn suorittajille tai antaa alennuksia maksuista työn suorittajille veroseuraamuksitta.
Seuran jäsenen hankkiessa yhteistyökumppanin koko seuralle on hän oikeutettu 20% myyntiprovisioon toteutuneesta sponsorointisummasta.
Seuran tilinpäätös ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on 1.1–31.12. välinen aika. Seuran kevätkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen johtokunnan esityksestä. Tilinpäätös, tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastaja antaa kirjallisen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.
Joukkueet toimittavat tilikautta (1.1.–31.12) seuraavan vuoden tammikuun kymmenenteen päivään
(10.1.) mennessä seuran sihteerille kaikki joukkueen edellisen vuoden puuttuvat tositteet kuittauksineen ja joukkueen toimintakertomuksen tammikuun viimeiseen päivään (31.1.) mennessä.
FC SCJ:n jäsen- ja pelaajamaksun sisältö eli mitä niillä saa
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ilman seuraa ei ole joukkueita, yksittäiset joukkueet eivät voi osallistua Palloliiton alaisiin sarjoihin
ilman Palloliiton jäsenenä olevaa seuraa
Seurasihteerin, toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön, palkattujen valmentajien, harrastepäällikön ja johtokunnan palvelut sekä ajallinen työpanos seuran ja joukkueiden arkipäivän toiminnan
pyörittämisen tukemiseen ja kehittämiseen
Seura maksaa kaikkien aluesarjaan osallistuvien joukkueiden sarjamaksut
Joukkueiden vastuuvalmentajien korvaukset
Kirjanpito ja tilintarkastus hoidetaan seuran toimesta
myClub toiminnanohjausjärjestelmä
Nettisivut
Seura hakee erilaisia tukia ja avustuksia, jotka hyödyttävät kaikkia joukkueita
Seura järjestää joukkueille harjoitusvuorot ja otteluiden kenttävaraukset
Joukkueiden toimihenkilöiden (joukkueenjohtajien, rahavastaavien, huoltajien) koulutukset
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmentajien kouluttaminen Palloliiton valmentajakursseilla, jonka koulutuksen seura maksaa
kokonaan, kun valmentaja sitoutuu toimimaan seurassa kaksi vuotta
Nappulaohjaajien kouluttaminen
Seura tarjoaa taito-, kyky- ja maalivahtivalmennusta
Seura kustantaa etukäteen sovitusti alue-/kalottimaajoukkue-/maajoukkueleireille ja – joukkueisiin pääseville osan matkakuluista
Seura järjestää vuosittain tekniikkakilpailut, joiden parhaille seura kustantaa etukäteen sovitusti
osallistumisen ja matkakulut alue- ja suomenmestaruuskisoihin
Seura tekee joukkueiden puolesta yhteishankintasopimuksia esimerkiksi varustehankinnoista,
mitkä tuovat isoja säästöjä joukkueille
Seura neuvottelee jäsenilleen jäsenetuja
Toimiston tilat ovat käytettävissä joukkueiden erilaisiin palavereihin
Seura antaa joukkueille käyttöön kanttiinitoiminnassa tarvittavia varusteita ja maksupäätteen.
Seura hankkii ja jakaa joukkueille talkoohommia, kuten Santa Claus Liigan kanttiinit ym.
Seura hankkii joukkueisiin pelaajia Santa Claus Liigan, markkinoinnin ja erilaisten tapahtumien
avulla

4.3. Talouden käsitteitä
Seuran jäsenmaksu ja jäsenedut
Jäsenmaksu on seuran syyskokouksessa päätetty maksu, jonka maksamisen jälkeen pelaaja tai toimihenkilö on FC Santa Claus Napapiiri ry:n jäsen. Jokaiselta FC SCJ:ta edustavalta pelaajalta ja aikuisjäseneltä (= joukkueenjohtaja, rahavastaava, huoltajat, valmentajat sekä muut mahdolliset ns. viralliset toimihenkilöt) peritään vuosittain seuran perhejäsenmaksu. Seurasihteeri laskuttaa tammikuussa
jäsenmaksut hänelle toimitettujen tietojen mukaan. Kesken vuoden mukaan tulevilta pelaajilta joukkueet perivät jäsenmaksun ja tilittävät sen pääseuralle.
Johtokunta määrittelee jäsenyydestä saatavat edut vuosittain. Jäsenyys ja jäsenedut ovat voimassa
kalenterivuoden tai sopimuksen mukaisen ajan. Jäsenedut löytyvät vuosittain FC SCJ:n nettisivuilta.
Pelaajamaksu
Seuran syyskokouksen vuosittain määrittämä pelaajakohtainen maksu pääseuralle. Maksulla katetaan mm. seuran toiminnan yleis- ja hallintokuluja, henkilökunnan palkkakuluja, palkintokuluja, toimihenkilöiden koulutuskuluja, junioreiden harjoitusvuorot kesällä ja talvella, sarjamaksut, siirtomaksut
yms. luvat Palloliitolta. Maksulla katetaan myös jokaisen joukkueen vastuuvalmentajien palkkiot.
FC SCJ – pelaajamaksukäytäntö
•
•
•
•

•

FC SCJ –pelaajamaksut maksetaan vuosittain 15.12., 31.3. ja 31.7. tasaerinä.
Jo erääntyneitä pelaajamaksuja ei hyvitetä.
Kesken vuoden mukaan tullut maksaa FC SCJ –pelaajamaksua aloittamiskuukaudesta alkaen kuukaudelle jaetun kuukausierän mukaisesti seuraavaan maksuerään saakka.
Pelaajan loukkaantuessa hän on vapautettu FC SCJ –pelaajamaksun seuraavasta maksuerästä
paluuseen saakka, jolloin hän maksaa kuukaudelle jaetun kuukausierän seuraavasta täydestä
kuukaudesta lähtien seuraavaan maksuerään saakka. Vapautuksen saa vain lääkärintodistusta
vastaan.
Pelaajan lopettaessa hän on vapautettu FC SCJ -pelaajamaksusta seuraavasta maksuerästä lähtien.
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Joukkuemaksu
Joukkuemaksu sisältää pelaajalle joukkueen ohjatun toiminnan kauden aikana. Joukkueen vanhempainkokouksessa päätetään joukkuemaksusta ja sen tarkemmasta sisällöstä ja maksuaikataulusta.
Joukkueen jokainen pelaaja maksaa samansuuruisen joukkuemaksun.
Kausimaksu
Jäsen-, joukkue- ja pelaajamaksu sekä muut kulut (kuten esim. lisenssit, vakuutukset, pelimatkat,
toimihenkilökorvaukset) muodostavat yhdessä kausimaksun.
Pelipassi
Pelipassi toimii pelilupana eli lisenssinä Palloliiton sarja- ja leiriotteluissa. Joukkueenjohtajan tulee
huolehtia vuosittain 10.12. mennessä, että lista joukkueen pelaajista henkilö- ja vakuutustietoineen
myClubissa on ajan tasalla. Rahavastaavan tulee huolehtia, että joukkueen tilillä on 15.12. mennessä
joukkueen pelipasseihin ja Palloliiton vakuutuksiin tarvittava rahamäärä. Jokaisen FC SCJ:n kilpasarjaan osallistuvan pelaajan pelipassin maksamisen Suomen Palloliitolle hoitaa seuran sihteeri 10.12.
myClubissa olevien tietojen mukaan. Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että on tarkastanut ennen kilpasarjan alkua kaikkien pelaajien pelipassit ja vakuutukset.
Seuran sihteerillä on mahdollisuus tarkistaa Palloliiton sähköisestä palvelusta, kenellä on voimassa
oleva pelipassi.
Tositteet ja laskut
Kirjanpitotositteen on oltava:
• alkuperäinen tai skannattu ja eTaskuun tallennettu
• päivätty
• aikajärjestyksessä arkistoitu ja
• joukkueenjohtajan tai puheenjohtajan allekirjoituksella tai muuten hyväksymä.
Menotositteeseen on kirjattava asiasisältö ja tapahtuma-aika edellisten lisäksi. Kaikkia kuluja vastaan
on oltava tosite, kirjanpidossa ei voi olla kuluja, joista ei ole kuittia. Kirjanpidossa on edellä mainitun
lisäksi huomioitava kirjanpitäjän ohjeet.
Palloliitto maksaa sarjapelien erotuomaripalkkiot erotuomareille alkukaudesta seuroilta laskutetuista
ennakkomaksuista. Seura laskuttaa joukkueita saatuaan pelikohtaisen erittelyn Palloliitolta. 11-vuotiaiden ja nuorempien sarjaturnauksien erotuomarit/pelinohjaajat hankkii järjestävä joukkue. Joukkue
kerää tuomareilta palkkiolaskelmat, joissa pitää olla vähintään tuomarin nimi, tuomaroitujen pelien
määrä ja palkkion sekä kulukorvausten määrä. Tuomarin/pelinohjaajan tulee toimittaa myös tilinumero ja verokortti, ellei hän ole jo toimittanut niitä kuluvana vuonna seuralle. Seurasihteeri maksaa
erotuomaripalkkiot kolmen päivän kuluessa tuomaroinnista järjestävän joukkueen tililtä.
Milloin tilitapahtuman perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, niin maksu tulee todentaa
itse laaditulla ja asianmukaisesti varmennetulla tositteella kuten esimerkiksi kanttiinimyynnin tilitys.
Pankkitilin tapahtumat tiliöidään toimistolla tilikartan mukaisesti. Kirjanpidosta pitää selvitä mille tilikoodille yksittäinen tapahtuma on kirjattu. Rahavastaava toimittaa seuran sihteerille listan joukkueen
mahdollisesti käyttämistä viitenumeroista selityksineen.
Joukkueen lähettämissä laskuissa on käytettävä seuran Y-tunnusta 1032244-1.
Määräajoin voi seuran sihteeri yhdessä seuran johtokunnan kanssa tehdä joukkueen kirjanpidon
tositetarkastuksen. Tarkastuksesta ilmoitetaan erikseen joukkueelle hyvissä ajoin ennen tarkastusta.
Tehdystä tarkastuksesta annetaan tarkastuskertomus. Tositetarkastuskertomus säilytetään tositteiden kanssa.
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Seuran toimistolla säilytetään joukkueen tilikauden aikana syntyneet rahaliikenteen tositteet ja tiliotteet 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Esimerkiksi tilikauden
2019 tositteet ja tiliotteet on säilytettävä 31.12.2025 saakka. Säilytysvelvoitteen jälkeen tositteet ja
tiliotteet hävitetään.
Valmentajien ja toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
Pääseuralta ja joukkueilta laskutettavat palkkiot ja kulukorvaukset tulee olla laskutettuna viimeistään
15.1. mennessä koskien edellistä vuotta. Mikäli kulukorvauksia ei ole päättyneeltä kaudelta laskutettu
tähän mennessä, niitä ei enää makseta. Vuoden aikana kuun 15. päivään mennessä toimitetut palkkiolaskelmat ja matkalaskut maksetaan kuukauden viimeinen päivä.
Tilikartta
Koko seuran kirjanpidossa käytetään johtokunnan hyväksymää tilikarttaa. Joukkueille toimitetaan
lyhennetty tilikartta, jossa on niiden käyttämät tilit.

4.4 Joukkueen talous
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on kerätty tai hankittu eri menetelmillä, ovat seuran omaisuutta.
Joukkueelle kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia. Henkilökohtaisesti merkattuja rahoja ei voi olla.
Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa rahat eivät missään tapauksessa siirry
pelaajan mukana. Joukkueen lopettaessa toimintansa kokonaan tilillä olevat rahat siirretään seuran
tilille.
Joukkueenjohtaja ja rahavastaava laativat joukkueelle budjetin, jonka tulojen ja menojen tulee olla
tasapainossa. Joukkueen rahojen käytöstä sekä budjetin tasapainosta vastaa joukkueenjohtaja.
Kun uusi joukkue perustetaan, valitaan joukkueelle pelaajien vanhemmista joukkueenjohtaja ja rahavastaava. Joukkueenjohtajan ja rahavastaavan henkilötiedot ilmoitetaan seuran sihteerille.
Joukkueet hankkivat itselleen varoja kulujensa peittämiseksi. Suositeltavia tapoja varainhankintaan
ovat esimerkiksi:
• kausimaksut, jotka kerätään pelaajien vanhemmilta
• mainospaikkojen myynti peli- ja harjoitteluasuihin
• kotiturnauksien kanttiinimyynnin, arpajais-, onnenpyörän, laukaisututkakilpailun tuotto
Vanhan toimintakauden päätyttyä, omaisuus siirtyy joukkueen seuraavan toimintakauden pohjakassaksi.
Jos pelaaja päättää lopettaa pelaamisen kesken kauden, voidaan maksamatta olevat loppukauden
joukkuemaksut ja mahdolliset leiri- tai turnausmaksut, jättää laskuttamatta. Jo erääntyneitä tai laskutettuja maksuja ei tarvitse palauttaa. Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu ja se estää kokonaan
osallistumisen joukkueen harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi pelaaja hakea joukkueelta kausimaksujen palautusta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta tulee esittää lääkärintodistus.
Joukkueenjohtajan talouden tehtävät ovat seuraavat:
•
laatii joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin yhdessä rahavastaavan kanssa ja vastaa
niiden toteutuksesta
•
seuraa kauden aikana budjetin toteutumista
•
toimittaa yhdessä rahavastaavan kanssa yllä mainittujen aikataulujen mukaisesti seuran sihteerille joukkueen:
o toimintavuoden kuitit ja laskut kuittauksineen sähköisesti tai paperisena
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o

toimintakertomuksen sekä vapaamuotoisen erittelyn joukkueen ulkopuolisista
varainhankinnan tuotoista (mm. mainos-, sponsori- ja talkootuotot), ellei niitä ole
eritelty toimintakertomuksessa.

Rahavastaavan talouden tehtävät ovat seuraavat:
•
•
•

•
•
•
•

laatii joukkueen budjetin yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
seuraa kauden aikana budjetin toteutumista yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
tietää joukkueen rahatilanteen ja ennakoi joukkueelle tulevat rahatarpeet (mm. leirimaksut)
hyvissä ajoin, jotta joukkueen yksittäisten henkilöiden ei tarvitse rahoittaa edes lyhytaikaisesti
joukkueen toimintaa omin varoin
hoitaa joukkueen rahaliikenteen seuran joukkueelle antaman pankkitilin kautta
tulojen laskuttaminen ja niiden seuranta sekä laskujen maksaminen
huolehtii joukkueenjohtajan kuittaukset kaikkiin joukkueen tilikauden tapahtumiin
kerää, järjestää ja toimittaa kaikki tositteet seuran sihteerille kuukausittain 10. päivään
mennessä.

20

5 TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko FC Santa Claus Junioreiden toiminnan.
Turvallisuussuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja. Ei toivottujen
tilanteiden sattuessa toimitaan nopeasti ja hallitusti. Tavoitteena on varautua äkillisiin tilanteisiin
ennakkoon kouluttautumalla, harjoittelemalla sekä pitämällä toimintasuunnitelmaa ajan tasalla.
Turvallisuuden takaamiseksi seurassa noudatetaan Palloliiton ohjeistuksia, esim. Covid-19
tapaisissa tartuntatautiepidemioissa.

5.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet
Pelaajat
Pyritään tekemään toimintaympäristö kaikille tutuksi ja turvalliseksi. Huomioidaan vierasjoukkueet,
koska he eivät tunne pelialuetta ja mahdollisia uhkatekijöitä.
Ottelun toimihenkilöt ja tuomarit
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai muussa häiriötilanteessa kaikkien toimihenkilöiden rooli
on keskeinen yleisen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida ja heidän tulee informoida
tilanteen kulusta ja valtuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.
Katsojat
Katsojat tulevat jalkapallopeliin katsomaan peliä ja viihtymään. On tärkeää, että katsojille jää positiivinen kuva tapahtumasta. Seuran toimihenkilöiden tulee tehdä töitä tämän positiivisen mielikuvan
saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Tämän takia yleinen järjestys kentällä ja sen lähiympäristössä on
tärkeää.
Toimintaympäristö
Harjoituspaikat, pelikentät, urheiluhallit sekä niihin kuuluvat lähiympäristöt (rakennukset, autot,
ym.). Äkillisessä tilanteessa tulee mahdolliset vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

5.2 Turvallisuusorganisaatio
Johtokunta
FC Santa Claus Junioreiden johtokunta vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma. Johtokunta määrittää seuralle hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman.
Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan FC Santa Claus Junioreiden toimintaa ja sen
laajuutta. Tiedot harjoitus- ja pelipaikoista sekä olosuhteista tulee päivittää aina, kun niissä tapahtuu
muutoksia.
Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja
Joukkueen tapahtumassa joukkueenjohto ja huolto vastaavat tapahtuman turvallisuudesta ja että
joukkue noudattaa FC Santa Claus Junioreiden turvallisuussuunnitelmaa. Tapahtumassa on mukana
aina kaksi aikuista ja mielellään yksi auto käytettävissä. Joukkueen toimihenkilöillä tulee olla mukana
ensiaputarvikkeet, pelaajien vanhempien yhteystiedot sekä tiedossa pelaajien mahdolliset allergiat
ja sairaudet. Huoltaja ja valmentaja vastaavat yhdessä joukkueen ensiavusta sekä peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta. Peliturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari tai pelinohjaaja.

21

5.3 Mahdolliset uhat
Tähän on listattu joitakin FC Santa Claus Junioreiden toimintaan vaikuttavia mahdollisia uhkia ja
niihin liittyviä toimintaohjeita.
Häiriköinti
Häiriköintiä on, jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään harjoitusta tai peliä ilman, että mukana
olijoiden turvallisuus on suoraan uhattuna. Rauhoita tilanne puhumalla, ja pyydä häiriköivää tahoa tai
tahoja poistumaan, mikäli tämä ei tehoa kutsu tarvittaessa poliisi paikalle.
Turvallisuusuhka
Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna
(pelaajat, toimihenkilöt, katsojat jne.). Tällaisia uhkia voivat olla esim. väkivallan tai ilkivallan uhka,
tulipalo tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteet.
Uhkatilanteessa varmistetaan aina ensin ihmisten turvallisuus esimerkiksi evakuoimalla heidät kyseisen tilan omalle kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu on hälytetty, pyritään poistamaan, mikäli mahdollista, uhkatekijä ja/tai minimoimaan mahdollinen vahinko. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:
• tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa
• estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen
• tarkista loukkaantuneet
• hälytä apua, yleinen hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaan
• käynnistä mahdollinen evakuointi
• ole rauhallinen ja esiinny selkeästi ja määrätietoisesti (puhu selvästi ja kuuluvalla äänellä)
• opasta pelastuslaitos paikalle
Tulipalo, vesi- tai muu vastaava vahinko
Sisätiloissa voi syttyä tulipalo, vesivahinko tai muu vastaava, joka voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden sekä vahingoittaa rakennusta, kulkuneuvoja ym. Ennen tilaisuuden alkua varmista, että tiedät,
miten paikalta poistutaan turvallisesti. Varmista, että alkusammutuskalusto on käyttökunnossa.
Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.
Toimenpiteet tulipalon sattuessa
•
Evakuoi paloalue
•
Varoita vaarassa olevia, ja kehota muita ihmisiä poistumaan
•
Sammuta lähimmällä alkusammuttimella
•
Rajoita palon leviäminen. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan.
•
Hälytä palokunta (yleinen hätänumero 112)
•
Opasta tai järjestä opastus kohteeseen
Muu turvallisuusuhka
Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva muu uhkaus, esimerkiksi pommiuhka, on heti
uhkauksen tapahduttua tehtävä ilmoitus hätänumeroon 112, minkä jälkeen tehdään muut tarpeelliset toimenpiteet.
Toimenpiteet
•
ilmoita poliisille yleinen hätänumero 112
•
yritä selvittää mahdollisimman tarkoin, mitä on uhattu tehtävän, missä ja milloin uhkaus on
aiottu toteuttaa
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•
•

evakuoi kenttä tai liikuntasali
ohjaa pelastuslaitos paikalle

Liikenne
Sekä yksittäisen pelaajan, että joukkueen matkat harjoituksiin tai peliin ovat myös turvallisuusriski.
Tällainen voi olla esim. liikenneonnettomuus. Joukkueen toimihenkilöt varmistavat, että pieniä
pelaajia ei jätetä yksin kentälle tai muuhun tilanteeseen, vaan varmistetaan, että heitä tulee huoltaja
hakemaan. Pelimatkoilla auton suurinta sallittua henkilömäärää ei saa ylittää, jotta autoileminen
olisi turvallista. Kuljettajan ja ajoneuvon on oltava ajokunnossa. Liikuttaessa linja-autolla, minibussilla tai henkilöautolla tulee joukkueen johdon/huoltajien varmistaa, että kaikki joukkueen jäsenet
käyttävät turvavyötä koko matkan ajan.
Tapaturmat ja sairaudet
Huoltaja varmistaa, että joukkueella on mukana ensiapulaukku. Vähimmäissisältö on kylmäpussi,
haavanpuhdistusaine, haavansidontavälineet ja laastaria.
Pelimatkoilla sairaustapauksissa (esim. vatsatauti) on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin
tarttuminen muihin. Erityisesti turnausmatkoilla yleinen siisteys on tärkeää ennaltaehkäisyä.
Valmentajan ja huoltajan tulee tietää pelaajien allergiat ja muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa
oireita ja ongelmia harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla, sekä varmistaa, että pelaajalla on tarvittavat
hoito-ohjeet ja lääkkeet mukana.
Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa
• Tee tilannearvio, selvitä, mitä on tapahtunut
• Vakavissa tapauksissa hälytä apua, yleinen hätänumero 112 ja noudata hätäkeskuksen
ohjeita
• Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti
• Käytä joukkueen ensiapulaukkua tai tapahtumapaikan ensiapukaappia
• Pyydä apua ensiaputaitoisilta.
Hoitosuunnitelma
Hyvä ensihoito ja ensiapu on paranemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Liikuntavamman ensihoito: (4:n K:n hoito)
kompressio eli puristus
kylmä – ei suoraan iholle
kohoasento – turvotusta laskemaan
kevennys – ei turhaa rasitusta
Ensimmäiset 12 tuntia kylmähoito noin 15 min kerrallaan 2-3 tunnin välein. Kylmähoitojen välillä
tarvittaessa komprimoiva side. Jos kahden vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, on
hyvä hakeutua lääkäriin.
Palloliiton lisenssivakuutuksissa kulloinenkin vakuutusyhtiö löytyy Palloliiton nettisivuilta. Kun tapaturma sattuu urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa, ohjeet vahinkokäsittelystä löytyvät osoitteesta https://www.palloliitto.fi/vahingon-sattuessa.
Turvallisuusjärjestys
Mikäli joudutaan turvautumaan FC Santa Claus Junioreiden turvallisuussuunnitelmaan onnettomuuden tai muun tilanteen vuoksi, joukkueen (joukkueenjohtaja) on raportoitava seuran johtiokunnalle
tapahtuneesta välittömästi, viimeistään kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta.
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5.4 Tapahtumat, joissa turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan
Pelit ja turnaukset
Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin
turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen yleisötilaisuus (maksullinen), niin järjestyksenvalvojien
lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan. Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen kanssa. Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön,
pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta. Jos FC Santa Claus Junioreiden joukkue osallistuu
turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan
sekä käydä sen ydinkohdat, erityisesti selvittää vastuutahot, pelastautumisohjeet, kokoontumispaikat, ensiapupisteet ym. Turnauksen turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa turvallisuusvastuuta tai huolellisuusvelvollisuutta. Seuran omia turvallisuussääntöjä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös vieraspeleissä ja turnauksissa.
Harjoitukset
Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt. Ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi varauloskäytävät sekä harjoitellaan poistumista kyseisestä tilasta
pelastautumisohjeissa määrätylle kokoontumispaikalle.
Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin sisäharjoituksiin. On huomioitavaa myös keliolosuhteet.
Ilta- ja aamupäivätoiminta
Ilta- ja aamupäivätoiminnassa noudatetaan koulun tai rakennuksen turvallisuussuunnitelmaa, jossa
toimintaa pidetään. Seuran vastuulla on järjestää ilta- ja aamupäivätoimintaan ensiapulaukku.
Lasten kanssa käydään läpi rakennuksen poistumisreitit ja kokoontumispaikka mahdollisen vaaratilanteen varalle. Tapaturmista ilmoitetaan aina lapsen vanhemmille, ilta- ja aamupäivätoiminnan
vetäjälle sekä kiinteistön omistajalle.
Nappulaliiga
Vasta-alkavien pelaajien osalta on tärkeää, että vanhemmat tutustuvat lapsineen liikuntapaikkojen
(ulkokentät, hallit, ym. sisätilat) hätäuloskäyntiin ja kokoontumispaikkaan. Liikuntapaikkojen turvallisuusmääräykset ovat nähtävillä rakennuksen seinällä.
Matkat peleihin
Lisenssivakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja otteluihin. Jokaisella kilpatoiminnassa olevalla
pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus.
Majoittuminen
Turvallinen majoittuminen on tärkeää. Yleisiä majoituspalveluita käytettäessä on tarjoavalla taholla
vastuu turvallisuudesta. Turnauksissa majoitutaan usein tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen (esim. koulut), tällöin on syytä noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita ja käyttäytymissääntöjä.
Leirit, turnausmatkat tai vastaavat tapahtumat
Noudatetaan yleiseltä osin seuran toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Alkoholia tai muita päihteitä,
tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden
turvallisuuden ei saa ottaa mukaan/käyttää. Mikäli kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tarvittaessa: kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilölle ja varoituksen
antaminen, tarvittaessa pelaaja voidaan lähettää kotiin, jolloin kustannuksista vastaa aina pelaajan
perhe.
Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä,
pelaajia ja vanhempia.
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5.5 Muuta
Mikäli seura/joukkue järjestää oheistapahtumia, esim. kanttiinin pito, on tarkistettava elintarvikkeiden asianmukainen säilytys ja kunto. Juomaveden ja astioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Mikäli
tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.
Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus
Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa.
Rovaniemen kaupunki vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu kaupungille.
Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa FC Santa Claus Juniorit turvallisuussuunnitelman ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusvaatimus koskee sekä pelaajia,
toimihenkilöitä että katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita, jne.). Jos näitä turvallisuusuhkia ilmenee, on järjestävän
joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle ja päätettävä, voidaanko peli/harjoitukset viedä
turvallisesti läpi.

5.6 Yhteystiedot
Yleinen hätänumero 112
Päivystyspoliklinikka, Lapin keskussairaala, Ounasrinteentie 22, Rovaniemi
Puhelin 016 322 4800 (ympäri vuorokauden)
Liikuntapaikkojen osoitteita
Rovaniemen keskuskenttä
Ounashalli
Saarenkylän urheilukenttä
Susivoudin kenttä
Santa Sports kenttä
Nivavaaran koulun kenttä
Ylikylän koulun kenttä
Saaren koulun kenttä
Ounasrinteen kenttä

Ruokasenkatu 19, 96100 Rovaniemi
Hiihtomajantie 4, 96400 Rovaniemi
Napapiirintie 8, 96900 Rovaniemi
Korvanranta 2, 96300 Rovaniemi
Hiihtomajantie 1, 96400 Rovaniemi
Asematie 1, 96900 Saarenkylä
Ylikyläntie 23, 96800 Rovaniemi
Uutelankuja 1 96900 Saarenkylä
Mustikkaharju, 96400 Rovaniemi
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6 OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN
Olosuhteiden kehittäminen aluetasolla on seuralle yksinään mahdoton tehtävä ja siksi yhteistyö
Rovaniemen kaupungin ja muiden seurojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Seuralla on esimerkiksi
aktiivisena liikuntapaikkojen käyttäjänä vastuu antaa toimipaikoista palautetta niiden ylläpitäjälle (ts.
kaupungille), jotta mahdolliset puutteet korjataan välittömästi.
Olosuhteiden parantamisella mahdollistetaan laadukas ja turvallinen liikkumisympäristö, joka hyödyttää seuran jäsenten lisäksi myös tavallisia kaupunkilaisia. Parempien olosuhteiden myötä seuraan
saadaan uusia harrastajia.
Ensisijaiset kehittämiskohteet ovat pitkällä tähtäimellä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Talvikaudella harjoitusajan lisääminen Ounashallissa.
Koulujen liikuntasalien aktiivisempi käyttö.
Toisen katetun hallin saaminen Rovaniemelle.
Pelaajamäärien nosto juniorijoukkueissa sekä nappuloissa.
Miesten ja naisten edustusjoukkueiden toiminnan vakiinnuttaminen.
Palkatun henkilöresurssin lisääminen, toiminnan jatkuvuuden ja laadun takaamiseksi.
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7 VIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteena on luoda aktiivinen ja sitouttava henki kaikissa viestintäkanavissa palvelemaan FC SCJ:n pelaajien, perheiden, kannattajien ja sponsoreiden yhteisöä. Samalla pyritään tavoittamaan mahdollisia uusia seuran jäseniä.

7.1. Seuraviestintä
Seuran viestintä on jaettu kahteen ryhmään:
1. Aktiiviset ja/tai nykyiset pelaajat/toimijat/kannattajat/sponsorit
2. Mahdolliset ja/tai tulevat pelaajat/toimijat/kannattajat/sponsorit
Viestintä nykyisille toimijoille keskittyy joukkueuutisiin, turnauksiin, pelaajanostoihin, sponsorointiin
ja yhteistyökumppaneihin. Pääasiallisin tavoite on tiedottaa toimijoita sekä aktivoida ja kannustaa
mukaan joukkueen perustoimintaan.
Viestintä mahdollisille tuleville toimijoille keskittyy tiedottamaan seuran toiminnasta sekä herättämään mielenkiintoa hyödyntäen seuran perusarvoja sekä tapahtumia, tarjoten samalla tietoa mahdollisille yhteistyökumppaneille erilaisista sponsorointimahdollisuuksista ja eduista.
Seuran nykyisille toimijoille suuntautuva viestintä kohdistetaan samalla myös mahdollisille tuleville
toimijoille. Säännöllisellä seuran omalla viestinnällä osoitetaan tuleville toimijoille, että FC SCJ on
aktiivinen, kannustava ja toiminnallaan positiivinen seura kaikille pelaajilleen, valmentajilleen,
talkoolaisilleen ja sponsoreilleen.
Viestinnällä vahvistetaan seuran pääarvoa, joka on: Perheiden seura
Arvoa vahvistetaan keskittymällä koko perheen osallistamiseen ja sitouttamiseen, korostaen sponsoreiden paikallisuutta ja yhteisiä arvoja joukkueen arvojen kanssa sekä vahvistamalla kilpailullisuuden ja yhteispelin ilmapiiriä, missä jokainen on tervetullut ja kannustettu .

7.2. Sosiaalisen median (some) suunnitelma
Kaikki joukkueet eivät ole yhtä aktiivisia sisällön tuotannossa. Seuran johtokunnan tehtävänä onkin
kannustaa ja tiedottaa kaikkia joukkueita perustamaan omia pieniä ryhmiä viestintää varten. Etsitään joukkueviestintään mukaan toimijoita, joilla on taitoja valokuvaamiseen ja kirjalliseen sisällöntuotantoon. Joukkueiden tuottama sisältö toimitetaan seuran viestintävastaaville, jotka päivittävät
sisällön some-kanaviin.
Kuinka luoda hyvä päivitys Facebookiin
Facebook on edelleen hyvin toimiva viestintäkanava ja sosiaalinen verkosto, erityisesti heille, joilla
on peli-ikäisiä lapsia ja lastenlapsia. Facebook on sisältörikas verkosto, missä oleellisinta on, miten
tuot ja jaat viestin esille, kuin että viestittäisiin mahdollisimman paljon kerralla.
Kun päivitetään Facebookiin, on tärkeää huomioida muutama asia:
• Selkeä visio siitä, mitä haluat sanoa. Ole napakka ja ytimekäs.
• Kerro kuvilla. Älä kirjoita koskaan pelkkiä tekstipäivityksiä. Ne hautautuvat viestitulvaan
eivätkä saavuta lukijoita.
• Jaa useampi kuva kerralla. Yhden kuvan sijasta, jaa vaikka 3 kuvaa. Liian suuri määrä kuvia
jää puolestaan katsomatta.
• Laatu ennen kaikkea. Varmista, että valitsemasi kuvat ovat hyvälaatuisia. Kuvissa ei saisi olla
valokuvaajan omaa varjoa eikä kuva saisi olla suttuinen.
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•
•

•

Tekstiä kirjoittaessa, maksimissaan 250 merkkiä yhteen päivitykseen. Jos et pysty kertomaan
asiaasi 250 merkillä, lisämerkit eivät vie viestiä eteenpäin sen paremmin.
Muista liittää ja tägätä mukaan kaikki ne, jotka ovat kuvissa. Jos olet vieraspaikkakunnalla
pelissä, muista liittää heidän kenttänsä päivitykseen ja tägää vastustajajoukkue mukaan päivitykseen. Tällä tavalla luodaan vuoropuhelu ja yhteistyö molempien joukkueiden välillä ja
kannustetaan myös toisia toimimaan samoin.
Ole positiivinen! Jopa kovimman tappion hetkellä, säilytä positiivinen ja henkeä nostattava
sävy julkaisussasi.

Kuinka luodaan hyvä päivitys Instagramiin
Instagram on visuaalinen, sosiaalinen verkosto, jolla on nuorempi käyttäjäkunta kuin Facebookilla.
Instagramissa jaetaan kuvia ja lyhyitä videoita, ja se on avoimempi ja kutsuvampi viestintäkanava
kuin Facebook. Instagramin käyttäjä tavoittaa päivityksillään omien seuraajien lisäksi laajan yleisön
hyödyntämällä hastageja.
Muutamia neuvoja, joiden avulla luot hyvän julkaisun Instagramiin:
• Luo omia hastageja (noin 10-13) ja käytä niitä säännöllisesti. Luo pari hyvää brändiin liittyvää
hastagia, joiden avulla seuraa tuodaan tunnetuksi. #FCSantaClaus #FCSCJ #NapapiiriFutis
#Jalkapallo #Futbol #Soccer #Football ovat hyviä esimerkkejä, joilla aloittaa.
• Varmista, että sisältö on toimiva. Ei epätarkkoja kuvia. Videot suositellaan pidettävän lyhyinä,
enintään minuutin pituisina.
• Jos käytät erilaisia suodattamia (filttereitä), valitse vain yksi tai kaksi, joita käytät. Useiden
filttereiden käyttö luo huolimattoman ja sekavan kuvan julkaisusta.
• Kirjoittaessa päivitystä, anna kuvien kertoa enemmän kuin sanat. Yritä rajoittaa tekstiosio
150 merkkiin maksimissaan. Tähän ei kuulu hastagit, joita käytät päivityksessäsi. Jätä aina
tilaa tekstiosion ja hashtagien väliin.
• Seuraa, liitä ja tägää. Kuten Facebookissa. Jos joku tägää sinut, huomioi asia ja kiitä siitä
vaikkapa kommenteissa tai omassa päivityksessäsi.

•

Leikittele tarinaosiossa. Kyseessä on hauska tapa striimata livenä pelejä ja tapahtumia.
Voit luoda ilmoituksia, tulospäivityksiä, hupivideoita ja paljon muuta hauskaa, esimerkiksi
boomerang-videoita (edestakaisin otoksia). *Huomioitavaa: Varmistakaa, että tilin käyttäjä
hallitsee nämä erityistoiminnot virheiden välttämiseksi. Joskus myös tili saattaa vahingossa
vaihtua käyttäjän omalle henkilökohtaiselle tilille, jolloin mahdollisuus epäasialliseen sisältöön kasvaa.

7.3. Ehdotuksia blogiviestintään
Blogi seuran nettisivuilla on loistava tapa tarjota laajempaa sisältöä ja tiedottaa tapahtumista
pidemmällä aikavälillä. Blogissa voidaan tiedottaa tulevista turnauksista, kauden aloituksista ja
ilmoittautumisesta, sponsoriyhteistyöstä ja muusta yhteistyöstä.
On suositeltavaa, että kuukausittaiset julkaisut liittyvät joka kerta eri aihealueeseen, esimerkiksi
tulevat tapahtumat, seuraorganisaatioon liittyvät uutiset ja sponsoreiden esittelyt.
Huomioitavaa: blogeja julkaistaan harvemmin kuin somepäivityksiä. Yksi julkaisu joka toinen viikko
mahdollistaa, että sisältöä riittää julkaistavaksi ja samalla huolehditaan, että nettisivujen ilme ja
viestintä on tuoretta.
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LIITE 1 SEURAN SÄÄNNÖT
SEURAN VIRALLISET SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on FC Santa Claus Napapiiri ry
Perustettu

joulukuun 8. päivänä 1994

Kotipaikka

Rovaniemi

Toimialue

Rovaniemen seutukunta

Seuran kieli

suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto – Finlands Bollfördbund ry:hyn, josta näissä säännöissä
käytetään lyhennystä SPL.

2§
Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

3§
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
- kilpailutoimintaa;
- harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa;
- tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
- kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa
- välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja
arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
seuran ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana
ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen
kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
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Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5§
Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten.

6§
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii
seuran sääntöjen vastaisesti.

7§
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
seurankokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen maaliskuun
loppuun mennessä ja syyskokouksen loka-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä
ajankohtana.
Vuosikokouksessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja
ääntenlaskijat (2).
todetaan kokouksen laillisuus,
esitetään toiminta- ja tilikertomuksen tilin-/toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,
päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille sekä
käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja
ääntenlaskijat (2).
todetaan kokouksen laillisuus,
määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
valitaan johtokuntaan jäsenet pykälän 12 mukaisesti. Valitaan johtokunnan sihteeri.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset vara
jäsenet seuraavaksi vuodeksi.
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

8§
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.

30

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei
saa äänestää.

9§
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

10 §
Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain
tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle
ennen kokouskutsun julkaisemista.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa
(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä toinen yhdessä
seurasihteerin tai toiminnanjohtajan kanssa.

12 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten toimintakausi on kaksi vuotta niin, että puolet heistä on vuosittain
erovuorossa. Johtokunnan jäsenistä yksi valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi, yksi varapuheenjohtajaksi ja yksi sihteeriksi yhden vuoden toimikaudeksi. Syyskokous tekee valinnat. Johtokunnan
sihteeriksi voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolinen henkilö ilman äänioikeutta. Erovuoroinen
johtokunnan jäsen voi tulla uudelleen valituksi johtokuntaan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme muuta johtokunnan jäsenistä on läsnä.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1.
2.
3.

Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksena
ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
Vahvistaa mahdollisen tehtäväjaon keskuudessaan.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden
seuralle asettamista velvoitteista.
Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
Pitää jäsenluetteloa.
Hoitaa seuran taloutta.
Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä.
Luovuttaa tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on
muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

14 §
Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen
muuttamisesta.

15 §
Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous, miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat ilman muuta on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

16 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.
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LIITE 2 BRÄNDIOHJE
Brändiohje - FC Santa Claus Juniorit
Logon käyttö:
Yksinkertaistettu logo voidaan painattaa / tulostaa kaikenlaisille taustoille, paitsi ei tummille
taustoille, koska logon reunat eivät erotu tummassa taustassa.
Jos painetaan tummalle taustalle, käytetään kokoväri-logoa, koska se mahdollistaa oikean
kontrastin ja näkyy selkeämmin. Yksinkertaistettu logo on alun perin suunniteltu kahdelle
värille, mutta on myöhemmin muokattu siten, että saadaan esille oikea kontrasti Joulupukin asuun nähden.
Eri materiaaleille painatettaessa huolehditaan, että perusväri on mahdollisimman lähellä
seuran virallista väriä. Jos tämä ei ole mahdollista, käytetään kokoväri-logoa. Näin pidetään
huoli, että graafinen ilme pysyy samana eikä vaihtele materiaalin mukaan.
Kun käytetään logoa tulosteissa tai digitaalisissa mediassa, käytetään aina kokoväri-logoa.
Yksinkertaistettua logoa käytetään vain tekstiilipainatuksessa, koska se on kustannustehokkain tapa painattaa.
Kun logoa käytetään erilaisten tulosteiden, julisteiden tai digitaalisen / sosiaalisen median
mainoksissa, on erittäin tärkeää jättää tilaa logon ympärille. Logo on elementeiltään ja värimaailmaltaan hyvin moninainen, ja jättämällä logon ympärille tilaa minimissään 50 px estetään visuaalinen kuormittuminen.

Fontit
Otsikot:
Franklin Gothic Heavy

Perusteksti:
Open Sans
Morganite (toissijainen)
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Viralliset seuran värit
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Pelkistetyt (B&W) logovariaatiot
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LIITE 3 TOIMINTAOHJE LASTEN KOSKEMATTOMUUDEN TURVAAMISEKSI

FC Santa Claus Junioreiden toimintaohje lasten ja
nuorten koskemattomuuden turvaamiseksi
Tämän toimintaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia FC Santa Claus Junioreiden toiminnassa mukana
olevia aikuisia turvaamaan seuran toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten koskemattomuus. Ohjeissa kuvataan myös toimintatapa, jos lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta on loukattu tai
näin epäillään tapahtuneen.
Toimintaohjeen laatimisessa on hyödynnetty pääosin PK-35:n toimintaohjetta, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Taiteen edistämiskeskuksen ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n yhdessä laatimaa Toimintaohjetta lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä (2014).
Toimintaohje on hyväksytty seuran johtokunnassa 16.11.2020 ja se tarkistetaan vähintään
vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.

1) Avoimuus
Parhaita keinoja ongelmien ehkäisemiseksi on puhua avoimesti myös hankalista asioista. Ikäviä asioita voi tapahtua myös meidän seurassamme ja se tulee uskaltaa sanoa ääneen. Avoimen keskustelun
avulla monia ongelmia voi estää jo ennalta. Tämäkään aihe ei saa olla tabu vaan yksi keskustelunaihe
muiden joukossa esimerkiksi toimihenkilö-, valmentaja- tai vanhempainilloissa.
Seuran toiminnassa mukana olevan lapsen pitää tietää, kenen puoleen hän voi kääntyä, jos asia askarruttaa tai hänen koskemattomuuttaan on rikottu.
FC SCJ:n nimetty vastuuhenkilö lasten ja nuorten koskemattomuuteen liittyvissä asioissa on
Taru Romppainen. Kaikki seuran pelaajat ja vanhemmat voivat kääntyä hänen puoleensa joko suoraan, oman joukkueensa joukkueenjohtajan, valmennuspäällikön tai harrastepäällikön kautta. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. Mahdollisissa rikosepäilyissä käännytään aina poliisin ja lastensuojeluviranomaisen puoleen.

2) Tietoisuus
Häirintä ja hyväksikäyttö voi olla yhtä hyvin fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi
- nimittelynä
- vihjailuina
- ulkonäköön tai yksityiselämään liittyvinä kommentteina
- kosketteluna
- halventavina/seksistisinä vitseinä
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Jokainen kokee yksilöllisesti omat rajansa ja häirinnän määrittelyssä keskeistä onkin henkilön oma
kokemus siitä, että hän on tullut häirityksi. Häirintään voi siten syyllistyä myös ajattelemattomuuttaan
tai vahingossa. Häirinnän eri muotoja on kuvattu esim. Turvataitoja nuorille –oppaassa (Luku 5, THL
2012).
Jokaisen seuran toiminnassa mukana olevan aikuisen pitää puuttua asiaan havaitessaan häirintää tai
väkivaltaa. Kannattaa huomioida, että vaikka lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ikäraja on 16 vuotta,
suojaa laki alle 18 -vuotiaita, kun nuori on alisteisessa asemassa tekijään nähden (ks. Rikoslaki
563/1998, 5§). Tällaiseksi asemaksi tulkitaan yleisesti esimerkiksi valmennussuhde (ks. esim. Rikosuhripäivystys, 2014; Väestöliitto, 2019).
Häirintää voi tapahtua myös lasten ja nuorten kesken. Aikuisen puuttumattomuus voidaan tulkita sen
äänettömäksi hyväksynnäksi. Puuttumattomuus antaa tilaa väkivallan ja häirinnän kasvulle.
Joukkueiden toimihenkilöiden ja valmentajien tietoisuutta asiasta lisätään ohjaamalla heitä perehtymään tähän toimintaohjeeseen sekä keskustelemalla näistä aiheista toimihenkilöiden ja valmentajien
tapaamisissa/koulutuksissa. Esimerkiksi Väestöliiton ja seitsemän lajiliiton hankkeessa Et ole yksin on
tuotettu materiaalia puuttumisen tueksi https://etoleyksin.fi/materiaalipankki/. Tukea saa myös seuran nimetyltä vastuuhenkilöltä.

3) Läpinäkyvyys
Mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että ryhmän kanssa toimii aina vähintään kaksi aikuista.
Erityisesti tämä pyritään varmistamaan turnauksissa/leireillä, joissa ryhmä on yön yli. Toiminnassa
vältetään tilanteita, joissa aikuinen ja lapsi ovat kahdestaan, jos kahdenkeskiseen toimintaan ei ole
erityistä syytä (kuten henkilökohtaiset kehityskeskustelut ym.).
Jos ryhmätoiminnan lisäksi pelaajille annetaan henkilökohtaista valmennusta/ohjausta, järjestetään
se seuran tiloissa tai kentillä ja pyritään huolehtimaan siitä, että vähintään toimintaan osallistuvien
pelaajien vanhemmat sekä joukkueenjohtaja tietävät asiasta.

4) Rikosrekisteriotteen selvittäminen
Lasten ja nuorten kanssa toimivilta seuran työntekijöiltä selvitetään lakisääteinen rikosrekisteriote
heidän tullessaan seuran toimintaan mukaan (504/2002, 3§). Tämän lisäksi seurassa on linjattu, että
rikosrekisteriote pyydetään myös valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana ja johtokunnan päätöksellä myös muussa tehtävässä toimivalta vapaaehtoiselta. Lomake suostumuksen hankkimiseksi
on ohjeen liitteenä.
Uutta valmentajaa rekrytoidessa käydään hänen kanssaan läpi sitoutuminen tähän toimintaohjeeseen. Valmentajasopimuksen laatimisen yhteydessä sekä joukkueenjohtajana tai huoltajana
aloittavilta henkilöiltä hankitaan suostumus rikosrekisteriotteen selvittämiseksi.
Joukkueenjohtajan suostumuksen hankkimisesta huolehtii seurasihteeri. Joukkueenjohtaja huolehtii
joukkueensa huoltajien suostumusten hankkimisesta ja toimittamisesta seurasihteerille annetussa aikataulussa. Suostumukset säilytetään kootusti ja käydään läpi vähintään vuosittain. Seuran toiminnasta poistuneiden suostumukset hävitetään samalla.
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Rikosrekisteriotteet selvitetään kootusti johtokunnan päättämin aikavälein. Selvittämisestä
huolehtii seurasihteeri ja puheenjohtaja käsittelee saapuneet rikosrekisteriotteet. Kyseessä olevan
henkilön tietoihin voidaan tehdä ainoastaan merkintä, että ote on käsitelty sekä otteen päiväys. Otteen sisällöstä ei saa tehdä merkintöjä eikä sitä saa kertoa eteenpäin.
Käsittelyn jälkeen ote luovutetaan henkilölle, jota asia koskee. Ennen otteen luovuttamista sitä
säilytetään niin, että se ei voi päätyä muiden käsiin. Luovutus hoidetaan ilmoittamalla ajankohdat,
jolloin otteen voi käydä noutamassa puheenjohtajalta tai muusta erikseen sovitusta paikasta. Jos
otetta ei saada toimitettua kuukauden sisällä, se hävitetään luotettavalla tavalla.
Mikäli rikosrekisteriote ei ole puhdas tai henkilö ei anna suostumustaan otteen selvittämiseen, ei henkilöä oteta mukaan seuran toimintaan.
Rikosrekisteriotteen selvittäminen perustuu lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014). Tarkempi ohje selvittämisestä on kuvattu oikeusrekisterikeskuksen
nettisivuilla: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/vapaaehtoisenrikostaustaote.html

5) Varhainen puuttuminen
Kaikki epäilyt häirinnästä, väkivallasta tai hyväksikäytöstä otetaan vakavasti. Asiaan tartutaan jo siinä
vaiheessa, jos herää epäilys, että aikuisen ja lapsen tai nuoren välinen suhde on menossa väärään
suuntaan. Huolehditaan siitä, että asia tulee käsitellyksi viipymättä.
Asian käsittelyn ollessa kesken, pyritään asian vakavuudesta riippuen varmistamaan, että kyseinen
aikuinen ei ole yksin lasten tai nuorten kanssa seuran toiminnassa. Rikosepäilytapauksessa aikuinen
voidaan vapauttaa tehtävästään rikostutkinnan ajaksi.
Käsittelyprosessissa noudatetaan soveltuvin osin Et ole yksin –hankkeessa laadittuja toimintaohjeita:
https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/toimintaohjeet-seuroille-epaasiallisen-kaytoksentapausten-kasittelyyn.pdf

Käsittelyprosessi:

Epäily herää

Yhteys seurasihteeriin,
joukkueenjohtajaan,
valmennus- tai
harrastepäällikköön

Asian käsittelyyn
osallistuu vähintään
kaksi
edellämainituista
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Epäily herää
Tarvittaessa yhteys
ulkopuoliseen
asiantuntijaan*

Sovitaan, kuka on
yhteydessä eri
osapuoliin

Rikosepäilyssä
yhteys poliisiin ja
lastensuojeluviranomaisiin

*kuten perheneuvola, Sexpo-säätiö, Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus tai Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Akuutissa tilanteessa soitetaan aina hätäkeskukseen 112.

6) Tasapuolisuus
Jos asia etenee poliisille tai muulle viranomaiselle, huolehtivat nämä tahot asian selvittämisestä. Seura
käsittelee tapaukset, joita viranomaiset eivät ota käsittelyyn. Varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on
mahdollisuus tulla kuulluksi. Asia selvitetään tasapuolisesti ja kaikkien oikeusturvaa kunnioittaen.

7) Viestintä
Asian käsittelyn ollessa kesken, on tiedotusvastuu asiasta asiaa käsittelevillä seuran edustajilla. He
huolehtivat, että asia ja sen eteneminen on kyseessä olevan perheen, epäillyn tekijän sekä muiden
asianosaisten tiedossa. Muita asianosaisia ovat yleensä ainakin samaan joukkueeseen kuuluvat pelaajat ja heidän vanhempansa.
Keskeinen tiedotettava asia on, että asia tullaan selvittämään huolellisesti ja tärkeintä on häirintää/hyväksikäyttöä/väkivaltaa kokeneen lapsen tai nuoren tukeminen sekä kaikkien toiminnassa
olevien lasten ja nuorten turvallisuuden ja koskemattomuuden varmistaminen. Varsinaista epäilyn sisältöä ei kerrota eteenpäin, ellei se ole välttämätöntä. Mahdolliset ulkopuoliset ja median tiedustelut ohjataan seuran puheenjohtajalle.

8) Jälkihoito
Kun asia on selvitetty, on tärkeää huolehtia tapahtuneen jälkihoidosta. Tapahtuman uhri (teon kohde
tai syyttömäksi todettu epäilty) tarvitsee tukea ja apua asian käsittelyyn. Ulkopuolisiin asiantuntijoihin
kannattaa turvautua matalalla kynnyksellä riittävän tuen varmistamiseksi.
Asia koskettaa tapahtuman vakavuudesta riippuen vähintään kyseessä ollutta joukkuetta (pelaajat,
vanhemmat, valmentajat, toimihenkilöt) ja heille järjestetään mahdollisuus käsitellä asiaa yhdessä
seuran nimetyn vastuuhenkilön johdolla, tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa hyödyntäen. Lievemmissä
tapauksissa riittää tiedottaminen käsittelyn lopputuloksesta edellä mainituille tahoille. Tiedotusvastuu on asiaa käsitelleillä seuran edustajilla.
Nimetty vastuuhenkilö selvittää tuen tarpeen myös muissa ryhmissä (työntekijät, toimihenkilöt, muut
joukkueet ja valmentajat).
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Vapaaehtoisen suostumus rikosrekisteriotteen hakemiseen
Tämä suostumus perustuu lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
(148/2014). Tällä lomakkeella annan suostumukseni siihen, että FC SCJ voi hakea laissa tarkoitetun
vapaaehtoista koskevan rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskukselta.
Suostumus on voimassa niin kauan kuin olen mukana FC SCJ:n toiminnassa vapaaehtoisena tai kunnes kirjallisesti ilmoitan seurasihteerille tai johtokunnan puheenjohtajalle peruvani suostumuksen.
Seura hävittää suostumuksen lopettaessani toiminnan FC SCJ:ssa.
Vapaaehtoisen nimi: _____________________________________________________________________________
Henkilötunnus: ___________________________________________________________________________________
Puhelinnumero: __________________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________________________
Joukkue ja tehtävä suostumuksen antamisen hetkellä: ___________________________________

Ennen suostumuksen antamista olen saanut tiedon seuraavista asioista:
• Rikosrekisteriote pyydetään tarkastettavaksi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi
•

Otteeseen merkitään tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista

•

Ote luovutetaan minulle viipymättä sen tarkastamisen jälkeen

Allekirjoituksella annan suostumukseni rikosrekisteriotteen hakemiseen.
Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

__________________________________ ________________________________________
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Tiedote vanhemmille:
Lasten ja nuorten koskemattomuuden turvaaminen
FC Santa Claus Junioreille on tärkeää, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olo seuran toiminnassa. Kaikessa toiminnassa pyritään rakentamaan ja ylläpitämään hyvää yhteishenkeä joukkueiden
sisällä ja niiden välillä. Jokainen pelaaja, vanhempi, valmentaja ja muu seuran toiminnassa oleva henkilö vastaa osaltaan siitä, että kaikki voivat osallistua seuran toimintaan hyvillä mielin ja tuntea olevansa seuralle tärkeitä.
On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että ikäviä asioita voi tapahtua myös meidän seurassamme. Puutumme aina heti asiaan, jos on epäilys siitä, että seuran toiminnassa mukana oleva henkilö on käyttäytynyt epäasiallisesti. Seuran työntekijät, valmentajat ja toimihenkilöt on perehdytetty lasten ja
nuorten koskemattomuuden turvaamiseksi tehtyihin toimintaohjeisiin.
Olemme nimenneet vastuuhenkilön lasten ja nuorten koskemattomuuteen liittyviin asioihin.
Häneen voi olla yhteydessä, jos epäilee, että seurassa on tapahtunut lapseen kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, häirintää, väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.
Vastuuhenkilö on Taru Romppainen. Kaikki seuran pelaajat ja vanhemmat voivat kääntyä hänen
puoleensa joko suoraan tai oman joukkueensa joukkueenjohtajan, valmennuspäällikön tai harrastepäällikön kautta.
Yhteystiedot: puh. 044 500 4560, sähköposti toimisto@fcsantaclausjuniorit.fi
Yhteydenotot käsitellään aina luottamuksellisesti. Kaikkiin epäilyihin suhtaudutaan vakavasti ja asioihin puututaan. Rikosepäilyissä käännytään aina poliisin ja lastensuojeluviranomaisen puoleen.
Lisää tietoa ja ulkopuolista keskustelutukea saat esimerkiksi Väestöliiton ja seitsemän lajiliiton hankkeen Et ole yksin –palvelusta: https://etoleyksin.fi.
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