Toimintalinja
Päivitetty 1.11.2017

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO..........................................................................................4
2 VISIO ................................................................................................5
3 ARVOT................................................................................................6
3.1 Toisten huomioonottaminen ...............................................................6
3.2 Vastuullisuus.....................................................................................6
3.3 Tasa-arvoisuus ................................................................................6
3.4 Terveellisten elämäntapojen tukeminen................................................7
3.5 Kasvun tukeminen ............................................................................7
4 TAVOITTEET .......................................................................................8
4.1 Kasvatukselliset................................................................................8
4.2 Urheilulliset......................................................................................8
4.3 Terveet elämäntavat ........................................................................8
4.4 Avoin ja viihtyisä ilmapiiri...................................................................9
4.5 Eettiset ...........................................................................................9
4.6 Taloudelliset.....................................................................................9
4.7 Yhteiskunnalliset ..............................................................................9
5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET....................................................10
5.1 Toiminnan tarkoitus.........................................................................10
5.2 Jaoston toiminta..............................................................................10
5.3 Nuorisotoiminta...............................................................................10
5.4 Aikuistoiminta.................................................................................10
5.5 Tiedottaminen ................................................................................11
5.6 Varainhankinta ja talkootoiminta........................................................11
5.7 Talousasiat.....................................................................................11
5.7.1 Sarjamaksut.................................................................................11

5.7.2 Pelaajalisenssit.............................................................................11
5.7.3 Pelaajasiirrot................................................................................12
5.7.4 Matkakustannukset.......................................................................12
5.7.5 Harjoitus- ja peliasut.....................................................................12
5.7.6 Harjoitusleirien kustannukset..........................................................12
5.7.7 C-A -ikäisten joukkueiden talous…………………………………………………………….12
6 ORGANISAATIO .................................................................................14
7 OPERAATIO PELISÄÄNNÖT...................................................................18
8 SEURAN TARJOAMAT TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT............................19
9 LIITTEET...........................................................................................20
9.1 Turnausmatkojen kustannukset A-, B- ja C-nuorten SM-sarjoissa...........20
9.2. Harjoitusleirien kustannukset...........................................................21

1 JOHDANTO

Loimaan Jankko on vuonna 1945 perustettu yleisseura. Lentopallo on tullut
seuran toimintaan vuonna 1968. Tänä päivänä lentopallossa on ryhmiä alle 3vuotiaista aikuisiin asti ja lajin harrastajia seurassa noin 250 vuosittain.
Jankko/lentopallo on ensimmäisiä sinettiseuroja Suomessa, sinetti saatiin
vuonna 1991.
Nuoren Suomen linjan mukaisesti seura pyrkii liikuttamaan mahdollisimman
monia nuoria mahdollisimman monipuolisesti. Monilajinen yleisseura antaa
siihen hyvät mahdollisuudet. Seura pyrkii vastaamaan nuorten liikunnan
tarpeeseen yhteiskunnan panostuksen vähetessä.
Tässä ote Jankon historiikista ”Loimaan Jankko 50v 1994-1995.”
"Ensimmäiseen vierasotteluunsa Loimaan Jankko lähti joukkueella, johon
kuuluivat Haltian Antti, Ikosen Oiva, Kemppisen veljekset (Pentti ja Seppo)
sekä Salosen Raimo. Koossa ei ollut kuin viisi miestä ja sillä lukumäärällä ei
lentopallokentälle ollut asiaa. Näin pienet ongelmat eivät kuitenkaan viisikkoa
lannistaneet, vaan optimistisina he suuntasivat kohti ottelupaikkakuntaa.
Pelastukseksi osoittautui paikka, jossa lähes kaikki "suurten ikäpolvien"
ongelmat ovat ratkenneet – maitolaituri. Niinijoella yksinäinen nuorimies
paistatteli pyhäpäivää syksyllä 1968 ja tuli olemaan ratkaisevassa osassa
Jankon lentopallon tulevaisuutta ajatellen. Kemppisen Pentti kysyi mieheltä,
että tietääkö tämä mitä lentopallo on. Mies vastasi, että kyllä hän on nähnyt
sitä pelattavan. Mies otettiin autoon ja näin värvättiin kuudes pelaaja, Mika
Sahla, Jankon joukkueeseen. Kaudella 1972-1973 menestys oli erittäin hyvä.
Jankko nousi kolmossarjaan. Jankko onnistui saamaan ensimmäiset
kolmossarjapisteensä Someron Pallolta, joka hyvän ensimmäisen erän jälkeen
joutui nöyrtymään Jankolle. Nimimerkki KooPee (Kemppisen Pentti) kuvailee
ottelun tapahtumia Loimaan Lehdessä seuraavin sanankääntein: "Illan pääosaa
esitti Haltian Antti, jolta onnistui lähes kaikki.... Heinosen Jallua ei tuntenut
muusta kuin numerosta... (Jallulla oli kova hammassärky). Kurpan Juhan peli
oli erityisesti takakentällä tehokasta... Grönholmin Pekka joutui pelin
tiimellyksessä useasti lattiaan, muttei kerinnyt pyytämään vapaaheittoja...
Härmän Ilpon peliesitykset paranevat kerta toisen jälkeen ja Kylä-Utsurin
Joukokin viiletti kuin markkinajuoksussa aikaisemmin viikolla".

2 VISIO

Jankossa kaikki pelaa!

- kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua toimintaan harrastajana tai muuna
toimijana

- vankka asema nuorten liikuttajana toimialueellaan, riittävän vahva talous,
hyvät suhteet sidosryhmiin

- vetäjille koulutusta riittävästi, osaaminen kunnossa

- tavoitteiden toteutumisen arviointi säännöllisesti

3 ARVOT

3.1 Toisten huomioonottaminen

Koska seurassa tehdään töitä talkoilla, muiden päivittäisten toimien ohella,
koko seuran väki huomioi toiminnassaan myös muut. Yleinen ajattelutapa on,
että aina voi kysyä toiselta ja pyytää apua. Lapsia kannustetaan auttamaan ja
tukemaan toisiaan. Hyviä tapoja noudatetaan. Yritetään muistaa, että toisella
voi olla joskus huono päivä ja vire ei aina ole parhaimmillaan.

3.2 Vastuullisuus

Kaikilla ryhmillä on asiansa tuntevat vetäjät; koulutusta järjestetään
säännöllisesti. Joka kaudelle tehdään sinettisääntöjenkin puitteissa kirjalliset
harjoitussuunnitelmat. Harjoituksista pyritään kehittämään monipuolisia siten,
että ne tukevat lapsen fyysistä ja henkistä kehitystä lapsen ikä ja kehitystaso
huomioon ottaen. Seuran johdon tulee huolehtia että valmentajilla on riittävän
hyvät olosuhteet ja puitteet toteuttaa tehtäväänsä, myös talous on pidettävä
vakaana toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

3.3 Tasa-arvoisuus

Jokaisen aktiivisen harrastajan pitää saada yhtä paljon harjoitusta ja erityisesti
F-D ikäluokissa mahdollisuuksia osallistua peleihin ja turnauksiin. Osallistumme
syrjäytymisen ehkäisyyn omalta osaltamme toimimalla luotettavina kulkijoina
lasten ja nuorten rinnalla. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee tuntea itsensä
tärkeäksi.

3.4 Terveellisten elämäntapojen tukeminen

Kannustamme terveellisiin elämäntapoihin levon, puhtauden, ravinnon ja
päihteettömyyden osalta. Valmentajien tietoja terveellisistä elämäntavoista
pyritään pitämään yllä koulutusta tarjoamalla. Valmentajat ja ohjaajat antavat
mallin hyvistä elämäntavoista omalla esimerkillään. Täysi-ikäisten
valmentajien tupakointi suoritetaan riittävän kaukana urheiluhallin
läheisyydestä. Pelisääntökeskustelujen yhteydessä ja kauden aikana
muutoinkin käsitellään näitä asioita lasten kanssa. Vanhempia kannustetaan
keskustelemaan valmentajien kanssa lasta koskevista asioista ja mahdollisista
ongelmista. Harjoituksiin ei pidä tulla sairaana. Mahdollisiin ongelmiin pitää
puuttua heti ja tiedottaa niistä vanhemmille. Doping ei kuulu urheiluun, joten
kerromme dopingsäännöistä ja niiden rikkomisen seuraamuksista nuorille
urheilijoille.

3.5 Kasvun tukeminen

Lapsen yksilölliset ominaisuudet otetaan huomioon, kaikki eivät ole
samanlaisia vaikka onkin kysymys joukkueurheilusta. Valmentajien ja
vanhempien yhteistyö on tärkeää tämän tavoitteen toteuttamisessa, siksi
jatkuva yhteydenpito on tärkeää. Valmentajien tulee pyrkiä antamaan kaikille
lapsille riittävästi positiivista palautetta. Harrastustoiminnan hienoimpia
tavoitteita on tarjota lapselle positiivisia kokemuksia ja osaltaan auttaa häntä
kehittymään eheäksi persoonaksi, tulevaisuuden vastuunkantajaksi.

4 TAVOITTEET

4.1 Kasvatukselliset

Pyritään antamaan lapsille ja nuorille hyvät olosuhteet kehittyä hyvinvoivaksi
tasapainoiseksi aikuiseksi. Annetaan jokaiselle oikeus tulla hyväksytyksi
ryhmään. Ryhmille opetetaan hyvät käytöstavat niin harjoituksissa, kuin
turnauksissa. Huolehdimme mm. pukukoppien siisteydestä, kielenkäytöstä
sekä kunnioitamme vastustajia.

4.2 Urheilulliset

Annetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ryhmän
toimintaan kykyjensä mukaan. Onnistumisen ilo kuuluu kaikille, kuin myös
häviö tai epäonnistuminen. Urheilullisena tavoitteena pidämme myös hyvän
itsetunnon kasvattamista. F-D-ikäisillä ryhmillä ei ole varsinaisia menestyksen
tavoitteita. Menestystä tulee, jos on tullakseen. Ryhmissä ja joukkueissa
annetaan kaikkien pelata. C-ikäisistä eteenpäin joukkueet voivat asettaa
tavoitteensa kykyjensä mukaan.

4.3 Terveet elämäntavat

Lapsena opittu liikunnan ilo antaa hyvät eväät terveeseen ja liikunnalliseen
aikuisuuteen. Sisäinen motivaatio liikuntaan syntyy, kun lapsi kokee olevansa
pätevä, kuuluvansa ryhmään ja olevansa mukana vapaaehtoisesti. Ryhmässä
opitaan oikean ja väärän rajat.

4.4 Avoin ja viihtyisä ilmapiiri

Ryhmien/joukkueiden tiivis yhteistyö valmentajien ja taustajoukkojen kanssa
luo hyvän iloisen ilmapiirin. Vanhempia kannustetaan tulemaan apuhuoltajiksi,
joukkueiden johtajiksi, kuljetustehtäviin yms. joukkueiden juoksevien asioiden
hoitajiksi.

4.5 Eettiset

Olemme avoimia kaikissa toimissamme. Noudatamme yleisiä sääntöjä.
Pyrimme ottamaan lasten ja nuorten ongelmat esille opastaen ja kannustaen
oikeaan terveempään suuntaan.

4.6 Taloudelliset

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintamaksulla on tarkoitus
kattaa vain osa toiminnassa syntyvistä kuluista. Talous pidetään hyvässä
kunnossa talkootyöllä ja tekemällä yhteistyötä paikallisen yrityselämän ja
yhteiskunnan kanssa.

4.7 Yhteiskunnalliset

Toteutamme lasten ja nuorten liikunnan jokapäiväistä tavoitetta. Näin toimien
pidämme lapset ja nuoret terveen harrastuksen parissa. Pyrimme avoimeen
yhteistyöhön kaupungin, seurakunnan ja yritysten kanssa. Tuomme
toimintaamme esille tiedottaen toiminnastamme.

5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET

5.1 Toiminnan tarkoitus

Lentopallojaoston tehtävänä on Nuoren Suomen hengen mukaisesti liikuttaa
mahdollisimman monia lapsia ja nuoria hyvän harrastuksen parissa.

5.2 Jaoston toiminta

Jaoston tehtävät on esitetty kohdassa organisaatio.
Jaosto esittää seuran johtokunnalle talousarvion, toimintasuunnitelman ja –
kertomuksen.

5.3 Nuorisotoiminta

Lentopalloharrastus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä, takaa
riittävän peruskunnon sekä antaa ”eväitä” elämää varten. Toiminta tukee ja
antaa mahdollisuuden kehittyä hyväksi lentopalloilijaksi mukavassa ja
haastavassa ryhmässä. Kaikille mukana oleville lapsille ja nuorille annetaan
mahdollisuus osallistua Suomen Lentopalloliiton kilpailutoimintaan. Lapsille ja
nuorille annetaan mahdollisuus osallistua erilaisille valmennus- ja
harjoitusleireille.

5.4 Aikuistoiminta

Aikuisikäisille pyritään järjestämään mahdollisuus pelata lentopalloa Suomen
Lentopalloliiton sarjoissa ja muissa sarjoissa. Kaudella 2017-2018 Jankolta
löytyy joukkueet sekä miesten että naisten 2-sarjoissa.

5.5 Tiedottaminen

Jaoston tiedottamiseen käytetään seuran nettisivuja, Loimaan Lehteä,
sähköpostia ja omaa kerran vuodessa julkaistavaa lentis-lehteä. Lisäksi uutena
seuran käyttöön on otettu Seuramappi, jota kaudella 2017-2018 opetellaan
käyttämään. Sosiaalinen media on tiedotuksessamme vahvasti mukana.

5.6 Varainhankinta ja talkootoiminta

Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan koko lentopalloväki mahdollisimman
tasapuolisesti. Toimintaan osallistuminen kuuluu kaikille. Suurin
talkootyömäärä koostuu Hurrikaanin ottelutapahtumista, joista lentopallojaosto
saa kaiken tuoton kahvio- ja makkaratuloista. Lentis-lehti pyritään
julkaisemaan vuosittain.

5.7 Talousasiat

Lentopallojaosto laatii vuosittain talousarvion seuran johtokunnalle.
Vanhemmilla juniorijoukkueilla sekä aikuisjoukkueilla on myös mahdollisuus
tehdä oma talousarvionsa. Kaikki jaoston rahaliikenteeseen liittyvät laskut,
tositteet ja tiliotteet tulee viipymättä toimittaa jaoston rahastonhoitajalle.

5.7.1 Sarjamaksut

Lentopallojaosto maksaa joukkueiden sarjamaksut.

5.7.2 Pelaajalisenssit

Lentopalloliiton sarjoihin osallistuvalla pelaajalla on oltava pelaajalisenssi.
Vakuutukselliseen lisenssiin kuuluu harjoitus- ja kilpailutapahtumat kattava
tapaturmavakuutus. Pelaaja maksaa itse oman lisenssinsä. HUOM!

Vanhempien tulee huolehtia, että jokaisella lapsella on lentopalloon soveltuva
vakuutus joko lisenssin tai muuta kautta.

5.7.3 Pelaajasiirrot
Lentopallojaosto maksaa seuraan siirtyvän pelaajan siirtomaksun.

5.7.4 Matkakustannukset
Pelaajat vastaavat itse joukkueensa turnausmatkojen kustannuksista LounaisSuomen alueen sarjoissa.
Lentopallojaoston hyväksymä kustannusmenettely valtakunnallisiin sarjoihin
osallistuvien joukkueiden turnausmatkojen kustannuksista on toimintalinjan
liitteenä.
5.7.5 Joukkueen harjoitus- ja peliasut
F-D-ikäisille kustannetaan ensimmäinen pelipaita. Muut varusteet ja verkkarit
pelaajat hankkivat itse. Jankolla on Teamprintin kanssa vuoteen 2019 kestävä
sopimus.

5.7.6 Aluejoukkueleirien ja –edustusten sekä maajoukkueleirien ja –edustusten
kustannukset.
Pelaaja ja lentopallojaosto maksavat yhdessä pelaajan kustannukset jaoston
päätöksen mukaisesti. Päätös liitteenä.
Pelaaja kustantaa itse matkansa leiritapahtumiin.

5.7.7 C-A -ikäisten joukkueiden talous
Vanhemmilla juniorijoukkueilla turnausmatkat pitenevät ja kustannukset
kasvavat huomattavasti mini-ikäisten sarjoihin verrattuna.
Rahaliikenteen helpomman seurannan ja selkeyden varmistamiseksi tulee
joukkueen C-ikäluokasta alkaen perustaa oma taloushallinto ja avata pankkitili,
joka on Loimaan Jankko ry Lentopallon pankkitilien ryhmässä.
Tilin käyttö- ja tiedonsaantioikeudet asetetaan joukkueen taloudesta vastaavan
henkilön lisäksi lentopallojaoston puheenjohtajalle ja lentopallojaoston
rahastonhoitajalle.
Joukkueen pankkitilin perustamisessa avustaa lentopallojaostosta nimetty
henkilö.
Joukkue laatii suunnitellusta toiminnastaan talousarvion, jonka tulee
kauden päättyessä olla ylijäämäinen.

Kaikki joukkueen yhteiseen toimintaan liittyvä rahaliikenne tapahtuu pankkitilin
kautta (esim. pelaajien vanhemmilta saatavat avustukset turnausmatkoihin,
mahdolliset yhteistyökumppaneilta ja talkootehtävistä saatavat suoritukset,
yhteisten varustehankintojen maksusuoritukset, majoitus-, ruokailu- ja
matkalaskut).
Joukkueenjohtaja tai muu nimetty joukkueen taloudesta vastaava
huolehtii yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa talousarvion
noudattamisesta ja kaikkien tulo- ja menotositteiden sekä tiliotteiden
järjestämisestä kansioon.
Kertyneet tositteet ja tiliotteet toimitetaan tilitoimistoon tammikuun 15. ja
kesäkuun 15. päivään mennessä tilinpäätöksen laatimista varten.
Tilitoimiston osoite:
Loimaan Tili ja Kiinteistö Oy, Päivi Mattila
Hirvikoskentie 222 32210 Loimaa
Mikäli joukkueen taloudenpidossa on ilmeistä, että jonkin yllättävän kuluerän
tai muun ongelman hoitamiseksi ei suunnitellussa talousarviossa pysytä, on
joukkueen johtoryhmän välittömästi tämän havaittuaan ryhdyttävä
toimenpiteisiin tarvittavien lisävarojen hankkimiseksi tai muiden kulujen
karsimiseksi.
Tilanteesta on tiedotettava myös lentopallojaostoon.

6 ORGANISAATIO

Lentopallojaosto

Tehtävät

• Kokonaistoimintojen suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen hyväksytyn
toiminta-ajatuksen mukaisesti
• Organisoida ja johtaa toimintojen toteutusta
• Toiminta- ja taloussuunnitelmien laatiminen ja esittäminen johtokunnalle
• Toiminta ja talouskertomusten laatiminen ja esittäminen johtokunnalle
• Yhteydenpito jäsenistöön, johtokuntaan, alueelle, lentopalloliittoon ja muihin
sidosryhmiin
• Saumaton yhteistoiminta seuran muiden jaostojen kanssa
• Vastata jaoston taloustoiminnasta
• Vastata tiedotustoiminnasta
• Kokoustoiminta
• Toimintaedellytysten arvioinnin pohjalta koulutus- ja valmennustoiminnan
suunnittelu, toteutus ja johtaminen
• Taata junioritoiminnan jatkuvuus valmentaja-koulutuksen avulla
• Tehdä ehdotukset pelaajien ja valmentajien palkitsemisesta
• Osallistuminen alueen ja lentopalloliiton valmennus- ja koulutustilaisuuksiin
• Lentis-lehden julkaiseminen
• Organisoida turnausten, otteluiden yms. tilaisuuksien kahviotoiminta
• Kohdeavustusten ym. anominen
• Peliasuhankinnat

Toiminnanjohtaja
•

Auttaa tiedottamisessa

•

Toimitilojen varaus ja käyttösuunnittelu

•

Koulutus –ja valmennustoiminnan suunnittelu, toteutus ja johtaminen

•

Valmennustarpeen kartoitus

•

Valmennusmenetelmien ja yleisen kehityksen seuraaminen

•

Liikuntaleikkikoulujen organisointi

•

Kouluvierailujen toteutus

•

Sarjailmoittautumisten hoitaminen

Nuorisovalmentajat
•

Tekee ja toteuttaa valmennussuunnitelman.

•

Oman joukkueen kotiturnausten järjestäminen yhdessä
joukkueenjohtajan kanssa

•

Pelaajien ilmoittaminen aluejoukkuekarsintaleireille

•

Yhteyden pitäminen pelaajien vanhempiin

•

Vuosisuunnitelman laatiminen joukkueelle

•

Pelisääntöjen laatiminen pelaajien kanssa

•

Huolehtii pallot ja ea-tarvikkeet turnauksiin

•

Pitää huolta omasta kouluttautumisestaan ja valmentajana
kehittymisestään

•

Sitoutuu noudattamaan jaoston omaa valmennusten linjausta

•

Läsnäolovelvollisuus joukkueen harjoituksissa ja otteluissa sekä muissa
joukkueen tapahtumissa, kuten tuomaritehtävät nuorempien
turnauksessa tai pallopoikavuoroissa

Joukkueenjohtajat
•

Toimii valmentajan oikeana kätenä

•

Kuljetus – ja kahviovuorojen jakaminen vanhemmille

•

Oman joukkueen kotiturnauksen järjestäminen yhdessä valmentajan kanssa

•

Yhteyshenkilönä oleminen liittoon päin (Myös valmentaja voi olla tämä henkilö.)

•

Turnausten tulosten ilmoittaminen torneopaliin ja facebookpäivittäjälle

•

Yhteyden pitäminen pelaajien vanhempiin

•

Varustehankinnoista vastaaminen

•

Talkoovuoroista huolehtiminen

•

Vanhempainpalaverin järjestäminen

Vanhemmat
•

Pelaajien kuljettaminen joukkueen vierasturnauksiin joukkueenjohtajan
laatiman suunnitelman mukaisesti

•

Joukkueen kotiturnauksiin kahvion järjestäminen joukkueenjohtajan
laatiman suunnitelman mukaisesti

•

Lentopallojaoston järjestämään talkootoimintaan osallistuminen

•

Joukkueen ja pelaajien kannustaminen. Valmentajan tärkein tehtävä on
valmentaa ja huoltajan kasvattaa. Valmentaja tukee kodin kasvatustyötä
ja huoltaja tulee valmentajan työtä.

•

Varusteiden hankinta ja ylläpito (pelikengät, polvarit, suojat yms.)

•

Ruokavaliosta ja levosta jne. Huolehtiminen

•

Tarpeen mukaan apuvalmentaminen

Pelaajat

•

Sitoutuu noudattamaan joukkueen Pelisääntöjä sekä seuran ja jaoston
yleisiä toimintaohjeita

•

Velvollisuus toimia nuorempien junioreiden turnauksissa
toimitsijatehtävissä.

•

Lentopallojaoston järjestämään talkootoimintaan osallistuminen kykyjen
mukaan

•

Omista tavaroista ja aikatauluista huolehtiminen

7 OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Operaatio pelisäännöt synnyttävät keskustelua lasten urheilun arvomaailmasta
ja siihen liittyvistä toimintaperiaatteista. Yhdessä asioista keskustelemalla ja
sopimalla on tavoitteena löytää yhteinen toimintalinja, johon lasten
vanhemmat ja joukkueen vastuuhenkilöt ovat sitoutuneet.
Operaatio peilisääntöjen yhtenä tavoitteena on oppia keskustelemaan ja
kuuntelemaan oman seuran väkeä – niin lapsia kuin aikuisiakin. Oppia
toimimaan yhdessä sovittuun suuntaan, niin että pienet ja isot ihmiset voivat
olla tyytyväisiä lasten harrastukseen.
Operaatio pelisääntöjen yksi osa on lasten ja ohjaajan pelisääntökeskustelu.
Keskustelusta on tarkoitus syntyä yhdessä sovitut pelisäännöt, joista jokainen
lapsi saa oman huoneentaulun kotiin vietäväksi.
Kaikki D-F-ikäiset sopivat ryhmittäin keskenään pelisäännöistä kauden
alkaessa. Samoin lasten vanhemmat sopivat ohjaajien kanssa pelisäännöistä.
Pelisäännöt tulee toimittaa Nuori Suomen nettisivuille syyskaudella.

8 SEURAN TARJOAMAT MUUT TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT

Katso www.jankko.fi

Ampumahiihto
Hiihto
Suunnistus
Yleisurheilu

Kertunmäen hiihtomaja

Sijaitsee Oripääntien varressa olevalla luonnonkauniilla Kertunmäellä. Kesäisin
käytössä pururata ja talvisin hyvät valaistut ladut ja maasto on vaihtelevaa.
Maja on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin, käytössä toimiva keittiö.
Alakerran saunaosasto myös vuokrattavissa erikseen.

9 LIITTEET

9.1 Turnausmatkojen kustannukset A-, B- ja C-nuorten SM-sarjoissa

Lentopallojaosto 22.8.2008:

6§
Joukkueella on kustannusvastuu 340 km edestakaiseen matkaan ja
lentopallojaosto vastaa kustannuksista em. kilometrimäärän ylittävältä osalta.
Jaoston kustannusvastuu on kuitenkin enintään 450 eur / turnaus.
Tämä koskee matkoja, joissa käytetään vuokra-autoa tai bussia.
Pelaajien tai pelaajien vanhempien henkilöautolla / vast. matkustettaessa
korvataan 0,05eur / kyydissä matkustava pelaaja 240km (edestakaisen
matkan) ylittävältä osalta.
Huomattava kustannussäästö saavutetaan käytettäessä turnausmatkaan
tilausbussia yhteisesti muiden seurojen kanssa ( huom! tarjouspyynnöt ).
Esim. Pohjanmaan ja Itä-Suomen suuntaan matkaavien joukkueiden (
edestakaiset matkat 500 – 1 000km ) pitää tapauskohtaisesti selvittää
mahdollisuus yhteisiin matkoihin muiden seurojen kanssa.
SM-sarjan turnauksissa suoritetaan matkakustannusten tasaus, jolloin ko.
pitemmillä matkoilla joukkue on yleensä saaja. Jaoston osallistuessa
matkakustannuksiin on joukkueen toimitettava matkatasauslaskelma tai
vastaavat tiedot sekä tilitettävä saatu rahasumma rahastonhoitajalle.
SM-lopputurnauksessa jaosto tukee joukkuetta edellä mainitun lisäksi
ruokailukustannuksissa 7 eur / pelaaja / vrk sekä majoituskustannuksissa 7
eur / pelaaja / vrk.
Muihin kuin SM-sarjan turnauksiin osallistuttaessa lentopallojaosto ei maksa
joukkueen matka-, ruokailu- tai majoituskustannuksia.
Beach volleyn alue- ja SM-sarjojen tai –lopputurnausten matka-, ruokailu- ja
majoituskuluissa jaostolla ei ole kustannusvastuuta.

Sarjojen ja yksittäisten turnausten osallistumismaksumenettely on selvitetty
lentopallojaoston toimintalinjassa.
Esimerkki matkakustannusten jaosta;
edestakainen matka
720

km

vuokra-auto kuluineen
510,00 eur
joukkueen osuus
340/720x100% = 47,22%
47,22% x 510 eur
240,84 eur
jaoston osuus

52,77% x 510 eur

269,16 eur

9.2. Harjoitusleirien kustannukset
Lentopallojaosto 22.8.2008:
4§
Aiemmin seura korvannut 70 % kuluista. Seura korvaa 30 % leirimaksuista
”kutsutuille” (maksimissaan 100 €), ei kuitenkaan matkakuluja. Aloitusleiri
maksetaan aina itse. Ei koske lentopallorippileirejä

