
JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 

Hienoa saada sinut mukaan PattU Junioreiden toimintaan! Tämän oppaan tarkoituksena 

on lyhyesti esitellä joukkueenjohtajan (jojon) tehtäviä. 

Mikäli et löydä oppaasta tarvitsemaasi tietoa, tai jos mikään asia mietityttää tai olet 

epävarma, kysy! Seuran sihteeri ja toiset jojot auttavat! 

Jokainen seuran joukkue valitsee keskuudestaan vähintään yhden jojon ja 

rahastonhoitajan. Jojoille on oma whatsapp-ryhmä missä tiedotetaan ajankohtaisista 

asioista, ja missä voi kysyä neuvoa ja keskustella muutenkin mistä tahansa mieleen 

tulevasta.  

Jojot lisätään myös Tuomarit-whatsappryhmään, jossa tiedotetaan tuomariasioista ja 

jaetaan kesän pelien tuomarilistat. Huolehdi, että sinut on lisätty ryhmään. Jos ei, ota 

yhteys seuran sihteeriin. 

Joukkueiden tiedotus tapahtuu nykyisin pääsääntöisesti Whatsappin kautta, johon luodaan 

joukkueen oma ryhmä vanhemmille. Joukkueen on myös mahdollista ottaa käyttöön 

Suomisport-palvelu, johon voi kätevästi lisätä joukkueen omat tapahtumat, kuten treenit, 

joihin pelaajat merkitsevät osallistumisensa. 

Jojokokouksia järjestetään seuran puolelta vähintään 2krt/vuosi. Jojokokouksissa sovitaan 

mm. pelipukujen tilaamisesta, yhteisistä talkoista, sali- ja kenttävuoroista, sekä muista 

ajankohtaisista ja tulevaa kautta koskevista asioista. Jos et itse pääse paikalle, huolehdi 

että joukkueestasi on joku muu edustamassa.  

Joukkueen kausi kulkee tilikauden mukaisesti. Seuran tilikausi ja samalla joukkueiden 

toimintakausi on 1.10 - 30.9.  

Seuraavaan on koottu hieman toimintavuoden aikana hoidettavia asioita kuukausittain: 

Lokakuu - Marraskuu  

Joukkueen oman Whatsapp-ryhmän/ryhmien luominen. Ryhmiä voi ja kannattaakin olla 

useampia, esim: ryhmä vanhemmille, ryhmä joukkueen johdolle (jojot, rahuri, 

valmennus), ryhmä pelaajille. 

Seuran yhteisistä tapahtumista tiedottaminen, harjoituskauden aloittamisesta sopiminen 

valmennuksen kanssa, tiedottaminen perheille. 

Harjoituksista ja muista joukkueen tapahtumista tiedottaminen joukkueelle ja 

vanhemmille. 



Joukkueen valmentajien koulutustarpeen kartoittaminen (seura tiedottaa koulutuksista ja 

järjestää koulutuksia) 

Vanhempien palaverin pito, jossa sovitaan talven ajan käytännöistä, joukkueen toiminnan 

rahoittamisesta (kerätäänkö joukkuemaksua, hankitaanko sponsoreita jne) 

Joulukuu  

Seuran jäsenmaksujen maksaminen, tiedotus perheille. Maksut Suomisportin kautta, jaa 

ohjeet vanhemmille esim. joukkueen oman Whatsapp-ryhmän kautta. 

Tammikuu  

Peliasujen kokojen kerääminen, peliasujen tilaus pelipukuvastaavalta. (pelipukuvastaava 

tiedottaa, kun ajankohtaista) 

Seuravaatetilaus: tuulipuvut, treenivaatteet (seura tiedottaa, kun yhteistilaus 

ajankohtaista).  

Helmikuu   

Aluesarjoihin ilmoittautuminen alkaa. Ilmoittautuminen tapahtuu pesistulospalvelu.fi 

kautta, jojo ilmoittaa joukkueen sarjaan.  

Vanhempien palaveri hyvä pitää ennen ilmoittautumisia kevään ja tulevan kesän asioista. 

Kartoitetaan leireille lähtijöitä, tiedotus aluesarjaan osallistumisesta, käytännön asioista 

sopiminen.  

Alueleirille ilmoittautuminen. 

Harkkapelejä mahdollisuus järjestää omilla Arina-vuoroilla, tai mikäli oma vuoro ei riitä tai 

ole sopiva, usein onnistuu vuoroja vaihtaa ja sopia muiden joukkueiden kanssa niin, että 

pelejä onnistuu järjestää. 

Maaliskuu  

Valtakunnan leirille ilmoittautuminen alkaa. Valtakunnan leirille usein on tunkua, ja 

mukaan otetaan vain tietty määrä joukkueita. Kannattaa tehdä ilmoittautuminen heti kun 

ilmoittautuminen alkaa. 

Lisenssien maksu, tiedotus vanhemmille. Ensi kertaa pelaaville mahdollista ostaa 

edullisempi tulokaslisenssi. Vakuutus oltava voimassa myös ja sen saa lisenssin mukana 

ostettua. Jos pelaajalla on kilpaurheilun kattava tapaturmavakuutus olemassa muualta, ei 

lisenssin yhteydessä tarvitse ostaa vakuutusta. Lisenssikausi on 1.4.-31.3.  



Joukkueen pelisääntöjen laatiminen pelaajien ja valmennuksen kesken viimeistään tässä 

vaiheessa. Pelisäännöt tietoon kaikille pelaajille ja vanhemmille, sekä nettisivuille. 

Joukkueen pelisääntöjä kysytään myös leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Huhtikuu  

Jojokokous, jossa ajankohtaiset asiat ja valmistautumista tulevaan pelikauteen.  

Kesän harjoitusaikojen jako Drivessa tai jojokokouksessa. Treeniajoista infoaminen 

perheille. 

Kilpailukauden aloituspalaveri vanhemmille (kesäajan toiminnasta sopiminen ja tiedotus. 

Talkoovuorokäytännöistä sopiminen, mahdollisista kuskilistoista sopiminen, aluesarjasta 

ja leireistä tiedottaminen.) 

Tuomarikoulutus aloitteleville tuomareille (seura tiedottaa ja järjestää, jojon tehtävä infota 

ja huolehtia, mikäli joukkueesta joku haluaa osallistua) 

Kesän talkoovuorojen jako perheiden kesken (esim. kioski- ja ajovuorot, kirjuri ja 

tulostaulu) 

Kartoita vanhempien tarve kirjurointikoulutukselle ja ilmoita tarve seuran sihteerille. 

Seura järjestää kirjurikoulutusta tarpeen mukaan.  

Kesän peleihin tarvittavien pallojen ja palkintojen hankkiminen. 

Mahdollisten harjoitusotteluiden suunnittelu ja sopiminen. 

 

Toukokuu  

Mahdolliset harjoitusottelut ja niiden järjestäminen ennen aluesarjan alkua 

Kenttävuorojen varaus ottelutapahtumiin sekä omien kesän harjoitusvuorojen varaus 

Timmi- tilavarausjärjestelmän kautta. Seuran tunnus on: pattujuniorit@gmail.com, 

salasana TimmiPattujun21 

Mikäli harjoitus- tai peliaikanne muuttuu, teethän korjauksen Timmiin, jotta siellä aina 

ajantasainen tieto vapaista kentistä. 

Aluesarjan peliohjelman tarkistus, peleistä tiedottaminen ja mahdollisten muutosten 

ilmoittaminen vanhemmille. Oman joukkueen sarjan otteluohjelmat löytyvät osoitteesta 

pesistulokset.fi.  

mailto:pattujuniorit@gmail.com


Tarkista valtakunnan leirien tilanteet ja alueleirien samoin. Päivitä joukkueen tiedot, mikäli 

ovat puutteelliset.  

Kesän tuomarisuunnitelman tarkastaminen – onko oman joukkueesi pelit merkattu oikein 

ja tarvittavat tuomarit suunniteltu.  

Kesä-, heinä- ja elokuu:  

Pelataan ja leireillään.  

Muista varmistaa ennen pelejä tuomarit (muutamaa päivää ennen laita viesti peliisi 

suunnitelluille tuomareille, toivota tervetulleeksi ja varmista, että on pääsemässä paikalle. 

Kerro pelin alkamiskellonaika.) 

Kotipelejä varten on hyväksi avuksi rakentaa kansio, jossa on suttupaperia, pari kynää, ja 

muutama paperinen pöytäkirja varmuuden vuoksi, jos sähköisessä kirjaamisessa ilmenee 

ongelmia.  

Muista ilmoittaa vastustajalle kenttä, sekä ottelun alkamisaika viikkoa ennen 

ottelukutsulla. Tähän mallikappaleita löytyy varmasti muilta jojoilta tai seuran sihteeriltä.  

Tarkistele, että talkoovuorot toteutuvat suunnitellusti ja kaikkiin toimiin on tekijä.  

Syyskuu  

Yhteenveto (tiivistelmä) toimitetaan hallitukselle. Seuran sihteeri laittaa yleensä kyselyn 

jojoille menneestä ja tulevasta kaudesta sähköpostitse. 

Päättäjäistiedot (palkittavat): Seura infoaa päättäjäisistä ja ohjeistaa joukkueet 

valitsemaan palkittavat. 

Vanhempien ja joukkueen päätöspalaveri, päättäjäiset pelaajille. 

Jojo- ja valmentajakokoukset, talven treenivuorojen jako Drivessa tai kokouksessa.  

Pelipukujen palautus pelipukuvastaavalle pelikauden jälkeen.  

 

 

 


