
VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT 
JALKAPALLO- 

JOUKKUEESSA JA  
-SEURASSA

LUOTTAMUSHENKILÖ

Pidät ideoimisesta ja vastuunotosta
•	 Edustat toiminnassasi koko seuraa 
•	 Osallistut hallituksen kokouksiin ja sinulla on 

oma vastuualueesi seuran johtamisessa
•	 Osallistut seuran toiminnan ja talouden  

suunnitteluun ja seurantaan
•	 Huolehdit osaltasi sovitulla tavalla seuran 

viestinnästä
•	 Toteutat yhdessä tehtyjä päätöksiä ja  

edellytät sitä myös muilta
•	 Olet avoimin mielin mukana kehittämässä ja 

ideoimassa seuran toimintoja
•	 Ohjaat sovitulla tavalla seuran muita  

vapaaehtoistoimijoita
•	 Olet työnantajan edustaja seuran  

työntekijöille
•	 Toimit yhteistyössä seuran sidosryhmien 

kanssa

VOITTOJA JOKA PÄIVÄ

TAPAHTUMA-/TALKOOTOIMIJA 

Iloitset yhdessä tekemisestä
•	 Autat talkootöissä kuten seuralehden jaossa 

tai turnausjärjestelyissä 
•	 Hyödynnät taitojasi kahvionmyyjänä, tapah-

tuma-alueen pystyttämisessä, liikenneoh-
jaajana, lipunmyyjänä, kuuluttajana, kisatoi-
miston avustajana tai vaikkapa palkintojen 
jakajana.

•	 Autat tarvittaessa seurasi harjoitus- ja peliolo-
suhteiden hoidon ja kunnossapidon tehtävissä

PELINOHJAAJA 

Nautit lasten opastajan roolista
•	 Ohjaat pienten lasten pelitapahtumia
•	 Opastat lapsia tarvittaessa sääntöasioissa
•	 Mahdollistat lasten peli-ilon
•	 Neuvot ja kannustat 
•	 Olet esimerkkinä myös katsojille

www.palloliitto.fi



JOUKKUEENJOHTAJA *

Nautit asioiden sujumisesta ja ihmisten  
kanssa toimimisesta

•	 Johdat joukkueen hallintoa seuran  
ohjeistuksen mukaisesti

•	 Tiedotat asioista pelaajille ja vanhemmille
•	 Osallistut kausisuunnitelman laatimiseen 
•	 Johdat joukkueen varainkäyttösuunnitelman 

valmistelua
•	 Olet yhteyshenkilö seuran ja joukkueen välillä
•	 Olet tärkeä kontakti uusille pelaajille
•	 Toimit linkkinä joukkueen johtoryhmän ja 

tukiryhmän (vanhemmat) välillä 
•	 Olet mukana kilpailutapahtumissa ja  

hoidat osaltasi niihin liittyviä tehtäviä
•	 Luot joukkueeseen sekä taustajoukkoihin  

positiivisen, kannustavan ilmapiirin
Joukkueenjohtajan tehtäviä voi ja kannattaa  
jakaa, vaikka yhden ihmisen on hyvä olla  
vastuussa kokonaisuudesta

HUOLTAJA *

Innostut muiden avustamisesta 
•	 Olet mukana harjoituksissa ja  

pelitapahtumissa 
•	 Paikkailet pikkuhaavat 
•	 Lohdutat tarvittaessa, kuuntelet ja  

keskustelet
•	 Täytät turnauksissa pelaajien juomapullot
•	 Huolehdit huoltolaukun sisällöstä
•	 Avustat tarvittaessa harjoitusten  

organisoimisessa
•	 Olet yleisjärjestelijä pelimatkoilla

        *) Muodostavat joukkueen johtoryhmän

VALMENTAJA/APUVALMENTAJA *

Nautit opettajan ja esimerkin roolista  
jalkapallotoiminnassa 

•	 Kehität pelaajia urheilijoina ja kasvatat heitä 
ihmisinä

•	 Ohjaat ja opetat pelaajia harjoituksissa ja 
otteluissa

•	 Seuraat pelaajien kehittymistä
•	 Annat palautetta kannustavasti
•	 Johdat kausisuunnitelman tekoa
•	 Suunnittelet harjoitusten sisällöt
•	 Keskustelet pelaajien kanssa 
•	 Osallistut vanhempainkokouksiin
•	 Kehität osaamistasi valmentaja- 

koulutuksissa (seura, piiri, liitto)

LASTENOHJAAJA 

Pidät pienten lasten parissa olemisesta
•	 Ohjaat jalkapallon alkeita ja yleisiä  

perusliikuntataitoja
•	 Annat mahdollisuuden liikkua leikkien
•	 Opastat ja kannustat 
•	 Olet harjoituksissa turvallinen aikuinen
•	 Organisoit toiminnan rutiineja ja  

pienryhmätoimintaa korostaen

TALOUDENHOITAJA *

Pidät täsmällisyydestä
•	 Hoidat joukkueen maksuliikenteen ja  

vastaat joukkuetilin käytöstä
•	 Huolehdit kuiteista / tositteista ja teet  

yhteistyötä seuran talousvastaavan/ 
tilitoimiston kanssa

•	 Osallistut joukkueen varainkäyttöarvion ja 
-raportin laatimiseen

•	 Seuraat varainkäyttöarvion toteutumista
•	 Tiedotat säännöllisesti joukkueen  

johtoryhmää ja seuran hallitusta  
joukkueen taloustilanteesta

VARUSTEVASTAAVA 

Pidät järjestelemisestä
•	 Otat vastaan pelaajien varustetilaukset 
•	 Tilaat varusteet seuran varustetoimittajalta
•	  Toimit yhteyshenkilönä joukkueen ja varuste-

toimittajan välillä
•	 Annat uudelle pelaajalle vapaan  

pelinumeron
•	 Seuraat varusteiden kehitystä ja neuvot pelaa-

jia ja vanhempia varustehankinnoissa 


