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JALKAPALLOJAOSTO 

Junioritoimintaan keskittyvä seura tarvitsee pelaajien kehittämisen välineeksi dokumentoidun 
toimintamallin, jossa valmennuksellisten asioiden lisäksi huomioidaan ja ohjeistetaan koko jaoksen 
toimintaa ja toimintatapoja. Yhteisillä ideoilla kehitämme toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja 
suuntaamme oikein yhteistä tahtotasoa ponnistellessamme kohti samaa tavoitetta. 

Toimintaa kehittäessämme meidän täytyy aidosti kysyä itseltämme: mihin suuntaan olemme menossa, 
millainen on hyvä KIRI pelaaja ja millaisin keinoin autamme häntä kehittymään pelaajana? Lisäksi 
meidän täytyy avoimin mielin pystyä tarkastelemaan aikaisempaa toimintaamme ja hylkäämään sellaisia 
toimintatapoja, jotka ovat tai osoittautuvat toimimattomiksi. Tämä edellyttää jaoston toimijoilta aitoa 
kykyä avoimeen dialogiin.  Toimintaa uudistaessamme emme välty kasvukivuilta. Siitä huolimatta meidän 
täytyy olla rohkeita ja uskoa asiaamme. 

Toimintamalli on tarkoitettu jokaiselle toimintaamme osallistuvalle valmentajalle, toimihenkilölle ja 
pelaajille vanhempineen. Toimintamallissa selvitetään muun muassa jalkapallojaoston tapaa toimia sekä 
kuvaillaan joukkueiden toimintaa ja kerrotaan vanhempien roolista lasten harrastamisessa. Samalla 
Toimintamalli toimii myös pelisääntöoppaana – " näin meillä toimitaan" – ja odotammekin, että jokaisen 
tulee sitoutua omalla toiminnallaan jalkapallojaoston yhteisiin toimintatapoihin. Vapaaehtoistoiminnassa 
on toisinaan tarpeetonta luoda jäykkiä toiminnan rakenteita tai ohjeistuksia siitä, miten toimintaa pitää 
toteuttaa, mutta on silti hyvä, että jonkinlainen raamitus on olemassa ja Jalkapallojaoston Toimintamalli 
toimii myös pelisääntö ja toiminnan karttana. 

Toimintamalli kuvaa ensisijaisesti jalkapallojaoston joukkueiden toimintaa ja valmennusta. Uskomme, 
että yhteisesti hyväksytyt mallit helpottavat kaikkien toimintaa ja antavat enemmän vastinetta seuramme 
toimintaan osallistuville valmentajille ja toimihenkilöille sekä erityisesti pelaajille ja heidän 
vanhemmilleen. 

Toivomme, että otat osaa yhteiseen tavoitteeseemme seuramme lajista riippumatta ja mahdollistat 
samalla Yläneen KIRI:ä säilyttämään ja parantamaan asemaansa arvostettuna kasvattaja seurana. Tästä 
huolimatta sanonta ”Aina voi tehdä paremmin” on osa kehittyvää toimintaamme. Muuttuva yhteiskunta 
edellyttää valppautta ja kykyä muuntua erilaisille ja uusille arvoille. 

-JALKAPALLO JAOSTON PUHEENJOHTAJA-
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ORGANISAATIO 

Jaostojen toiminnan myötä muodostuu myös Yläneen Kirin urheilullinen toiminta. 
Perustehtävänä on varmistaa lajikohtaisten edellytyksien kunnossa oleminen joukkueiden 
laadukkaan toiminnan mahdollistumiseksi. Jaostot huolehtivat sellaisista asioita, joita ei ole 
käytännöllistä jättää joukkueiden hoidettavaksi, kuten mm pelipaitojen hankinta, 
erotuomarikorvaukset, olosuhteiden hankinta, toimintaan liittyvät ohjeistukset ja toimintatavat. 

Jaosto rahoittaa toimintaansa pääasiassa järjestämillään tempauksilla, tapahtumilla, 
torikahvituksilla, talkoilla ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävillä sopimuksilla. Varat 
käytetään jaoston peli- ja valmennustoimintaan. Jaosto arvioi jaostomaksun suuruuden 
vuosittain tulevan kauden toiminnan arvioinnin pohjalta, kerätäänkö maksua vai ei. 

Koska kotiturnaukset ja kahvitukset ovat tärkeä rahoitustapa, edellyttää jaosto, että vanhemmat 
osallistuvat sekä turnausjärjestelyihin erikseen sovitulla tavalla ja tarvittaessa talkoolaisina 
tapahtumiin, joiden mitoituksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Tapahtumia ei tule kovin montaa 
vuoden aikana yhdelle vanhemmalle ja päivämäärät sovitaan jo kauden alussa, joten jaosto 
edellyttää kyseisten talkootuntien ajaksi vanhempien järjestävän mahdollisuuden osallistua 
esim. turnausjärjestelyihin. 

Jaosto ohjeistaa ikäluokkien taloudenmuodostus- ja seurantamenetelmät. 
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AGENDA 

Jalkapallojaoston agenda selvittää toiminta-ajatuksia ja tavoitteita 

Jalkapallojaosto aloitti toimintansa uudistamisen kaudella 2020. 

Toimintaa uudistetaan ja kehitetään kahden avaussyötön suunnassa: 

1. Keskitymme valmennuksen osalta laadullisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja pelaajakeskeiseen 
valmentamiseen. 

2. Kehitämme toimintamalleja, joiden käyttöön ottamisen tavoitteita ovat toiminnan tehostaminen, 
organisaation rakenteen madaltaminen, seuratoimijoiden tehtävien roolittaminen ja toimintaan 
liittyvien yhteisten sääntöjen ja tapojen kehittäminen, joita usein kuvataan käsitteellä hyvä 
seurakulttuuri. 

 KAIKKI PELAA AJATTELU 

Jalkapallojaostoon kuuluvat ikäluokat sitoutuvat noudattamaan Suomen Palloliiton Kaikki pelaa 
-ohjelman sääntöjä. Seuran valmentajat ovat perehdytetty Kaikki Pelaa ajatuksiin. Sitoutuminen 
sääntöihin tarkoittaa sitä, että koetamme tarjota kaikille pelaamista ja toimintaa tasolla, joka 
pelaajalle on kehittävintä. 

PERIAATTEET KÄYTÄNTÖÖN 

Kaikki jalkapallojaoston piiriin kuuluvat joukkueiden ohjaajat/valmentajat, huoltajat ja 
joukkueenjohtajat laativat toiminnalleen säännöt vanhempien kanssa sekä omat säännöt joukkueille 
joukkuekohtaisesti. Apuna voidaan käyttää Nuori Suomi ry:n tuottamaa materiaalia. 

Laadituista pelisäännöistä lähetetään kopio jaoston puheenjohtajalle ja Suomen Palloliiton piirille. 

Seura huolehtii siitä, että tarvittava materiaali ja tietotaito ovat joukkueiden saatavilla. 

JALKAPALLOJAOSTON TOIMINTA- AJATUS 

Kaikessa toiminnassa on etusijalla kestäviin arvoihin perustuva toiminta. Yläneen KIRI 
jalkapallojaoston arvopohjina toimivat Nuori Suomen mukainen Fair Play henki, tiedonsaannin 
avoimuus ja Yläneen KIRI ry:n säännöt. 
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TOIMINNAN ARVOT 

TOIMINNAN ARVOT 

- Jalkapallojaosto huomioi jokaisen juniorijoukkueen lapsen ja nuoren tärkeäksi kumppaniksi 

- Toiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus ikävaihe periaatteen mukaisesti 

- Joukkueiden pelaajien vanhemmat ovat informoitu arvoista ja toiminnasta 

- Jaostolla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä käytettävissään 

- Jaostolla on Nuori Suomi- materiaalit käytössä 

- Jalkapallojaoston joukkueet noudattavat Suomen palloliiton Kaikki Pelaa ohjelmaa 

- Tarjota mahdollisimman hyvät puitteet jalkapallojaoston joukkueille ja kasvattaa hyviä pelaajia. 

JALKAPALLOJAOSTON PÄÄPERIAATTEET 

KASVATUKSELLISET 

- Ohjata terveisiin elämäntapoihin 

-Positiivisen ja yritteliään ilmapiirin luominen. Onnistumisten ja elämysten takaaminen 

-Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen. Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen 

-Toisten arvostamisen ja huomioonottamisen kehittäminen 

  

LIIKUNNALLISET 

Monipuolisten liikunnallisten perusvalmiuksien kehittäminen. Jalkapallon lajitaitojen ja –tekniikoiden 
opettaminen. Teknisistä taidoista pelitaitoihin ja urheilijasta jalkapalloilijaksi. Osallistuminen liiton/
alueen sarjatoimintaan. 

Kilpa –ja harrasteurheilun yhteensovittaminen. 

Seura tarjoaa pelaajille hyvän ympäristön kehittyä jalkapalloilijana ja ihmisenä seuran tarjoamien 
mahdollisuuksien rajoissa. 

Jalkapallojaoston valmennus perustuu systemaattisuuteen, korkeaan tiedontasoon, 
suunnitelmallisuuteen ja Fair Play henkeen sitoutumiseen. 

Tavoitteellinen toiminta ja pelaajien kehittäminen ovat pitkäjänteistä työtä, koska se on aikaa ja 
voimavaroja vievää. Juniorijalkapallossa pikavoittojen kalastelu keskittymällä voittamiseen pelaajien 
kehittämisen kärsiessä ei ole Yläneen KIRIn  jalkapallon mukaista kasvatus toimintaa.
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MUUT 

Uusien vetäjien tuottaminen uusille junioripelaajille ja uusien seuratoimijoiden kasvattaminen. 

Seuratoiminnan jatkuvuuden takaaminen järjestelmällisesti, suunnitelmallisesti ja hyvin 
organisoidusti. 

Tukea urheilun ja koulu (- menestyksen) yhteensovittamista. 

Toiminnan tulee olla kaikilla jalkapallojaoston toiminnan tasolla hyvin dokumentoitua ja 
mahdollisimman avointa. 

Keskeisin periaate on pelaajakeskeinen ajattelu. Pelaajakeskeisen ajattelun avulla pyritään 
mahdollistamaan nuoren viihtyminen mahdollisimman pitkään jalkapallon parissa sillä tasolla, jolla 
hän haluaa ja kykenee pelaamaan.
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PELAAJAKESKEINEN AJATTELU 

PELAAJAKESKEINEN AJATTELU LÄHTÖKOHTANA 

Suunnitelma pelaajien ja yksilöiden kehittämiseen. 

Samantasoisten pelaajien pelaaminen ja harjoittelu samoissa joukkueissa on pelaajan kehityksen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Jaoston tavoitteena on tarjota pelaajille mahdollisuus harjoitella ja/tai pelata tasoisessaan joukkueessa 
tai ryhmässä. Asiassa toimitaan Kaikki Pelaa ohjelman henkeä noudattaen. 

Vanhempien, joukkueen toimijoiden, ohjaajien ja valmentajien ajatukset pois liiallisesta 
voitontavoittelusta ja menestyksestä. 

Jaosto toteuttaa pelaajien kehittämistä ottaen huomion seuraavia näkökulmia: 

- Sitoutuminen jalkapalloon, kouluun ja elämään erilaista 

- Erilaiset harrastukset 

- Erilaiset koti- ja ympäristöolot 

- Halu ja mahdollisuus harjoitella ja pelata erilaisilla määrillä 

- On oltava mahdollisuus toimia eri tasoilla. 

 Otetaan huomioon erilaiset aiheet: 

- Innostuminen 

- Kyllästyminen
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TAVOITTEET 

JALKAPALLOJAOSTON TAVOITTEET 

Auttaa pelaajan perhettä lasten/nuorten kasvatustyössä, tiedostaen myös laajemman yhteiskunnallisen 
lasten ja nuorten kasvatustehtävän. 

Tarjota pelaajille hyvää urheiluseura toimintaa. 

Antaa nuorille paljon vastuuta ja palautetta omasta toiminnastaan. 

Tarjota hyvät lähtökohdat terveelliselle ja liikunnalliselle elämäntavoille ja auttaa kehittämään 
perustan elinikäiselle harrastukselle. 

Jalkapallojaoston toiminta on tavoitteellista ja hauskaa, sillä autamme pelaajia nauttimaan hyvästä 
harjoittelusta ja toiminnasta. 

Toiminnan tulee tähdätä jokaisella eri sektorilla hyvään laatuun ja korkeatasoiseen toimintaan.
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LAPSEN OIKEUDET 

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA 

Nuori Suomi on määritellyt urheiluun seuraavat lapsen oikeudet, ja niitä  YLÄNEEN KIRI:n 
Jalkapallojaosto kunnioittaa jalkapallon pelaamisen tarjoamassa kasvatusympäristössä 
ikäluokkavaiheen periaatteen mukaisesti: 

Oikeus iloon sekä oikeus leikkiä ja pitää hauskaa 

Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen 

Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena 

Oikeus osallistua tasavertaisena muiden kanssa 

Oikeus osallistua urheiluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti 

Oikeus osallistua urheiluun vapaaehtoisesti, lahjakkuudesta riippumatta 

Oikeus savuttomaan ilmaan 

Oikeus ilmaista mielipiteensä ja halunsa 

Oikeus kaikkien tunteiden ilmaisemiseen 

Oikeus reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen 

Oikeus aikuiseen ohjaajaan, turvalliseen vanhempaan 

Oikeus saada asiantuntevaa ja vastuuntuntoista ohjausta 

Oikeus osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa 

Oikeus menestyä oikein asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

Oikeus oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla 

Oikeus tulla kohdelluksi lapsena arvokkaasti ja ymmärtäväisesti, urheilumenestyksestä riippumatta 
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JALKAPALLOJAOSTON KOKOONPANO 

Jaoston puheenjohtaja    Kari Elo 

Jaoston varapuheenjohtaja   Sam Ekman 

Sihteeri/ Rahastonhoitaja   - 

Vanhempien Yhteyshenkilö   Johanna Puljujärvi 

Valmennuspäällikkö    Sam Ekman 

Kenttämestari     Kalle Wallenius 

Huolto      Toni Mäkinen 

Tukitoiminta     Juha Nikka 

      Jussi Holappa 

Joukkueet   

11-12      Sari Holappa (Jjohto) 

      Sam Ekman (Valmentaja) 

      Kari Elo (Valmentaja) 

      Toni Mäkinen (Huoltaja) 

      Juha Nikka (Apuvalmentaja) 

      Jussi Holappa (Apuvalmentaja) 

      Kalle Wallenius (Apuvalmentaja) 

13-14      Minna Ruusunen (Jjohto) 

      Pasi Salmi (Valmentaja) 

      Alpo Tuominen (Valmentaja) 

      Tiina Mäkinen (Huoltaja/Jjohto) 

Perhefutis     - 
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VALMENNUSLINJA 

Valmennuslinjauksen tarkoitus on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa. Samalla tavoite on 
varmistaa, että pelaajat käyvät omalla pelaajapolullaan ikäkausikohtaiset harjoitteet ja 
painopistealueet läpi. Valmennuslinjauksen tarkoituksena on myös helpottaa valmentajien työtä 
kauden aikana. 

Palloliiton Nuorisotoimintalinjassa on laadittu ohjeet tasojoukkueiden ja tasoryhmien muodostamiselle. 
Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle pelaajalle haasteita henkilökohtaisen 
kehitystasonsa mukaan. 

Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/pelissä/turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän 
koostumus vaihtelee harjoituksesta/pelistä/turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset raja-aidat on 
pidetty matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa 
voidaan käyttää harjoittelussa ja pelaamisessa jo harrastuksen alusta alkaen. 

Tasoryhmiä muodostettaessa on oltava avointa viestintää. Avainasia on se miten asia viestitään 
lapsille/nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille/nuorille ja vanhemmille on kerrottava miten 
ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan. 

Paras tapa viestiä asiasta on kasvokkain keskustelu. Nimettyjä tasoryhmiä jaostossa ei saa käyttää. On 
tärkeää tarjota mahdollisuus harrastaa ja harjoitella pelaamista paljon. Pelaajien 
harjoitusinnokkuuden ja erilaisten motiivien kannalta on tärkeää selvittää kuinka paljon pelaaja 
haluaa käyttää harrastukseen aikaa.  

Ryhmät jaetaan harjoituksen alussa. Suositus 6-8 pelaajaa 1 valmentaja. Liikkuminen ryhmien välillä 
on oltava joustavaa. Samoja harjoitteita tehdään joka ryhmälle. Harjoitteissa otetaan pelaajien 
taitotaso huomioon. Pyritään tarjoamaan pelaajille mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset 
harjoitusolosuhteet tasoryhmästä huolimatta. 

Mikäli pelaajille tarjottu toiminta harjoituksissa on tarpeeksi laadukasta ja yksilöllistä, ei 
tasoryhmittely ole peleissäkään ongelma. Puolen Pelin takuuta tulee tavoitella kaiken tasoisissa 
ryhmissä. Pelaajien kehittymiselle ja innostukselle vastuu peleissä ja runsas peliaika on todella 
merkittävää. Pyritään tarjoamaan pelaajille mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset peliolosuhteet 
tasoryhmästä huolimatta. 

Ikäluokkien välinen yhteistyö on tärkeä osa pelaajien yksilöllistä kehittämistä. On pelaajia, joiden 
kehittyminen vaatii pelaamista ja harjoittelua vanhemman ikäluokan mukana. Siirtojen suhteen täytyy 
käyttää huolellista harkintaa. Vastuuvalmentajat yhdessä valmennuspäällikön kanssa tekevät 
päätökset ja vastaavat yksittäisten pelaajien liikkumisista ikäluokkien välillä. 

Yläneen KIRI:n Jalkapallojaosto kannustaa ja tukee valmentajia kouluttautumaan ja näin kehittämään 
itseänsä. Koulutuksista ja niiden järjestämisestä on vastuussa seuran valmennuspäällikkö.
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