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1. SEURAN YLEISESITTELY 

 

Josba Juniorit ry (Josba) on vuonna 2010 perustettu salibandyn erikoisseura. Seuran kotipaikka 

on Joensuu ja toiminta-alue Pohjois-Karjala. Y-tunnus on Y-2352166-9 

Seura keskittyy junioritoimintaan ja toimii yhteistyössä Joensuun salibandy Josba ry:n kanssa. 

Lisenssipelaajia seuralla on yli 400. Kilpailu- ja harrastusryhmiä on vuosittain noin 20. 

Seura toimii innovatiivisesti, aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti sekä kasvu- ja kehityshaluisesti. 

Pyrimme toiminnassamme avoimeen yhteisöllisyyteen. Uusia vapaaehtoisia otetaan vuosittain 

mukaan toimintaan. Uudet jäsenet ja toimijat toivotetaan tervetulleeksi seuran ja joukkueiden 

järjestämissä tilaisuuksissa. Toiminta pyritään järjestämään aina siten, että mukaan on helppo 

tulla ja jokainen viihtyy seurassamme. 

Seuran tunnukset 

Josban virallisen logon värit ovat punainen, musta ja valkoinen. Joukkueiden pelipaidan värit 

ovat punainen, musta tai valkoinen. Johtokunnat hyväksyvät seuran virallisen logon värit ja muut 

seuran tunnusmerkit.  
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2. TOIMINTAPERIAATTEET 

2.1. Arvot 

Seuramme arvoihin kuuluvat laadukas ja pitkäjännitteinen toiminnan kehittäminen, taidokkaan ja 

edustavan joukkueurheilukulttuurin luominen sekä yksilön ja yhteistyön arvostus. Lisäksi arvoina 

korostuu avoin ja läpinäkyvä asioiden hoitaminen ja päätöksenteko. 

2.2. Tavoitteet 

Haluamme tarjota lapsille ja nuorille liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia salibandyn parissa. 

Tavoitteemme on olla salibandyn malliseura, jonka toiminnassa korostuu monipuolinen ja 

korkealaatuinen juniorityö sekä urheilullisuus. Edistämme salibandyharrastusta seuran toiminta-

alueella tarjoamalla eritasoista harraste-, kilpa- tai huippu-urheilua jokaisen harrastajan 

edellytysten ja tarpeiden mukaisesti. Haluamme luoda junioreille selkeän pelaajapolun 

harrastajasta aina edustusjoukkueen pelaajaksi. 

Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

Johtokunta vastaa toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Toimintaa arvioidaan vuosittain 

seuraavilla mittareilla: 

– harrastajien määrä ikäluokittain 

– harjoitusryhmien lukumäärä 

– joukkueiden ja pelaajien menestyminen sarjatoiminnassa ja maajoukkueissa. 

 

Lisäksi joukkueiden toimihenkilöt sekä seuran johtokunnan jäsenet ottavat vastaan seuran ja 

joukkueiden kehittämiseen tähtääviä ideoita ja ehdotuksia. Seuran johtokunta vastaa 

kehitystoiminnan käynnistämisestä ja tarvittaessa tähän liittyvästä joukkueiden toiminnan 

ohjauksesta. Johtokunta käsittelee myös seuran toimintaa koskevat reklamaatiot ja 

mielenilmaukset sekä mahdolliset muut vastaavat asiat. 

Luottamuksellisuus ja salassapito 

Seuran toimihenkilöt sitoutuvat pitämään salassa työtehtäviinsä liittyvät luottamukselliset tiedot. 

Toimihenkilöiden on käsiteltävä työtehtäviinsä liittyvät tiedot ja asiakirjat niin, että ne eivät joudu 

asiaankuulumattomien tietoon. Salassapito koskee johtokunnan jäseniä sekä toimihenkilöitä, 

jotka hoitavat kirjanpitoon, sponsorisopimuksiin ja seuran/ joukkueen talouteen liittyviä asioita. 
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2.3. Organisaatio 

2.3.1. Vuosikokous 

Seura pitää vuosittain yhden vuosikokouksen syys-marraskuussa. Kokouksessa valitaan 

johtokunta ja seuran puheenjohtaja. Kokouksen paikan ja ajankohdan määrää johtokunta.  

2.3.2. Johtokunta 

Seuran ja joukkueiden toimintaa sekä taloutta johtaa, ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokunta 

valitaan seuran sääntöjen mukaisesti yhdeksi toimintavuodeksi ja siihen kuuluu puheenjohtaja, 

sihteeri, taloudenhoitaja sekä jäsenet - yhteensä 6 - 10 henkilöä. Seuran johtokunta kokoontuu 

säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokouksiin voidaan kutsua myös 

johtokunnan ulkopuolisia henkilöitä asiantuntijoiksi tai antamaan mielipiteensä käsiteltävistä 

asioista. 

 

Johtokunta muun muassa: 

 

   – toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

– johtaa ja kehittää seuran toimintaa   

– valitsee tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat  

– vastaa seuran taloudesta 

– pitää jäsenluetteloa   

– tekee seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

– luovuttaa seuran ja joukkueiden tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi 

– tekee seuran toiminta- ja taloussuunnitelman 

– vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 

– hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

– valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan 

  – myöntää oikeudet pankkitilien avaamiseen ja lopettamiseen sekä tileihin liittyvät      

käyttöoikeudet 

– valitsee seuran edustajat eri tilaisuuksiin 

– päättää seuran kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä ja niiden esittämisestä 

– ryhtyy toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

2.3.3. Joukkueet 

Junioritoimintaa on kaikissa ikäluokissa A (21 vuotiaat) – H (4 -5 vuotiaat). Joukkueella tulee olla 

riittävä määrä pelaajia, valmentaja(t), joukkueenjohtaja sekä rahastonhoitaja. Joukkueet 

valitsevat joko vanhempien keskuudesta tai muutoin toimihenkilöt, jotka on ilmoitettava seuran 

johtokunnalle tiedoksi. Joukkueen toimihenkilöt ovat tilivelvollisia. Lisäksi joukkueella on oma 

pankkitili ja kausikohtainen budjetti, jonka laatimisessa auttaa tarvittaessa seuratyöntekijä. Mikäli 

joukkueen toiminnassa tulee ristiriitatilanteita esim. pelaajien valinnoista, valmentajan 

toiminnasta, joukkueen taloudenpidosta tms, joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia ottamaan 

yhteyttä seuratyöntekijään tai johtokuntaan. 
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2.3.4. Uuden joukkueen perustaminen 

Uusia joukkueita perustetaan tarpeen mukaan. Perustamisen edellytyksenä on, että joukkueen 

toimihenkilöt löytyvät pelaajien vanhemmista tai muutoin. Mikäli toiminnassa olevaan (D tai 

nuoremmat ikäluokat) tai uuteen joukkueeseen tulee yli 20 pelaajaa, jaetaan joukkue kahteen 

pelaavaan kokoonpanoon. Muut toiminnot voivat olla tilanteen mukaan yhteisiä tai eriytettyjä. 

Seuratyöntekijä avustaa uuden joukkueen perustamiseen liittyvissä asioissa. 

2.3.5. Seuran toimisto ja kirjanpito 

Toimiston yhteystiedot ja aukioloajat julkaistaan seuran kotisivuilla. Postin käsittelystä vastaa 

seuratyöntekijä. Toimistossa säilytetään seuran tilinpäätökset ja muut viralliset asiakirjat. 

Kirjanpitopalvelut ostetaan johtokunnan päättämältä tilitoimistolta. 
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3. URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET JA 

VASTUUT 

3.1. Toiminnan periaatteet 

Pelaajat sopivat yhdessä joukkueenjohtajan ja valmentajan sekä vanhempien kesken joukkueen 

pelisäännöt. Pelisäännöissä sovitaan mm. toimintatavoista, peluuttamisesta, vanhempien 

roolista ja tiedottamisesta sekä joukkueen tavoitteista ja muista tarvittavista asioista. Seuran 

tavoitteiden mukaisesti nuoremmissa ikäluokissa on pyrkimys tarjota harjoitus- ja 

kilpailutoimintaa kaikille oman taitotason mukaisesti. Ikäluokissa, joissa pelataan SM-sarjaa, 

kilpailullisuus lisääntyy ja toimintaa ohjaavat joukkueen itsensä määrittelemät tavoitteet. Nämä 

tavoitteet eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa seuran yleisten tavoitteiden kanssa. Myös näissä 

ikäluokissa pyritään tarjoamaan vapaampi harrastusmahdollisuus. 

3.2. Valmentajan tehtävät ja pelisäännöt 

 

Valmentaja 

 

- kehittää pelaajia parhaan kykynsä mukaisesti noudattaen junioritoiminnan tai 

kilpailutoiminnan linjauksia 

- pyrkii luomaan ilmapiirin, joka on kannustavaa ja jossa kilpailu on tervehenkistä 

- kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti antaen kaikille pelaajille mahdollisuuden 

harjoitella ja kehittyä 

- kunnioittaa jokaista pelaajaa yksilönä. Valmentaja näyttää käytöksellään esimerkkiä 

pelaajilleen. 

- järjestää peliaikaa kaikille pelaajille liiton ohjeen mukaan. Jokainen pelaaja saa 

henkilökohtaista palautetta. 

- korostaa pelaajille täsmällisyyden, valmentajan kuuntelemisen ja ohjeiden 

noudattamisen sekä toisten pelaajien huomioimisen tärkeyttä 

- edustaa käytöksellään Josbaa kaikissa salibandytapahtumissa 

- hoitaa tunnollisesti ja parhaan kykynsä mukaan joukkueen harjoitukset ja kilpailut sekä 

käyttäytyy niissä ja turnausmatkoilla asiallisesti ja seuran linjausten mukaisesti 

- suunnittelee harjoitustilaisuudet huolellisesti, merkitsee harjoituksissa läsnä olleet 

pelaajat ja esittää nämä tiedot pyydettäessä seuratyöntekijälle 

- toimii rakentavassa yhteistyössä joukkueen muun organisaation (esim. 

joukkueenjohtajan) kanssa. Hän pyrkii huomiomaan myös muiden aktiivihenkilöiden 

näkökannat erityisesti kasvatuksellisissa asioissa. 

- päättävät lajiharjoitteluun ja puhtaasti lajiin liittyvien asioiden suuntaviivoista ja 

toteuttamisesta. 
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Valmentajan ja joukkueenjohtajan yhteistyö on molempien työn ja joukkueen päämäärien 

saavuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Heti yhteistyön alussa tulee keskustella 

joukkueen tavoitteet ja työnjako selväksi. 

Keskusteltuaan joukkueenjohtajan kanssa valmentaja päättää joukkueen valmennuksesta, 

kilpailuihin osallistumisesta ja peluuttamisesta joukkueen talouden ja edellä mainittujen ohjeiden 

asettamissa rajoissa. Kiistatilanteessa ratkaisuvalta on seuratyöntekijällä. 

Päävalmentajan ja apuvalmentajan yhteistyöstä sovitaan ennen kauden alkua. Apuvalmentajille 

on pyrittävä sopimaan tietyt tehtävät harjoituksiin, leireille ja otteluihin. Päävalmentajan 

tehtävänä on myös ohjata apuvalmentajaa siten, että apuvalmentajalla on muutaman vuoden 

kuluessa valmiudet ryhtyä päävalmentajaksi samassa tai jossain toisessa joukkueessa. 

Pääsääntöisesti päävalmentaja päättää asioista keskusteltuaan apuvalmentajan kanssa ja 

apuvalmentaja tukee päätöksiä. 

3.2.1. Valmentajakoulutus 

Valmentaja on oikeutettu ja velvollinen kehittämään itseään valmentajana. Valmentaja osallistuu 

seuran kustannuksella seuran tai liiton järjestämään koulutukseen seuratyöntekijän kanssa 

sovittavassa laajuudessa. 

Seuratyöntekijän kanssa käydään ennen kauden alkua ja mahdollisuuksien mukaan kerran 

kauden aikana suunnittelu-, tavoite- ja seurantakeskustelu, jolloin valmentaja saa palautetta ja 

ohjeita tehtävänsä hoitamiseen. 

3.2.2. Valmentajakorvaukset 

Valmentajalle voidaan maksaa valmentamisesta aiheutuvia kulukorvauksia, jotka määritellään 

erikseen valmentajasopimuksessa. 

Joukkue maksaa valmentajalle sopimuksen mukaan kulukorvausta harjoituksista aiheutuneista 

matka- ja muista kuluista asiallisesti täytettyjen matka- ja muiden laskujen perusteella. 

Joukkueen tehtävänä on huolehtia, ettei valmentajalle aiheudu toiminnasta merkittäviä 

kustannuksia. 

3.2.3. Muut valmennukseen liittyvät asiat 

Julkisuus 

Valmentaja edustaa tarvittaessa seuraansa tiedotusvälineissä. Valmentajan tulee rajoittua 

lausunnoissaan valmentamaansa joukkuetta koskeviin asioihin. 

 

Koulut 

Kaiken toiminnan on tuettava nuorten koulunkäyntiä. Valmentajan on tunnettava vastuunsa 

myös pelaajan koulunkäynnistä ja tuettava pelaajaa tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä 

asioissa (esim. koeviikot). 

 

Muut seurat 

Valmentaja pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Toiminta ei kuitenkaan saa 

olla ristiriidassa seuran linjojen kanssa. Osallistumista seurojen yhteisiin koulutus- ja 
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keskustelutilaisuuksiin suositellaan. Joukkueet voivat tehdä yhteistyötä eri seurojen kanssa 

turnauksissa ja kesäharjoittelussa. Seura toivoo valmentajien vuorovaikutusta eri seurojen 

valmentajien kanssa. 

 

Alue- ja maajoukkuetoiminta 

Seuravalmennuksen tavoitteena on tukea nuorten maajoukkuetoimintaa. Jatkuva yhteistyö alue- 

ja maajoukkuevalmentajien kanssa on suositeltavaa. 

Valmentajia kannustetaan osallistumaan kaikkiin alue- ja maajoukkuetilaisuuksiin. Seura 

kannustaa valmentajia osallistumaan Suomen Salibandyliiton leireille valmentajina ja ohjaajina, 

Pikku Pohjolan ja Pohjola-tapahtumisen aluevalmentajina ja maajoukkuevalmentajina 

maajoukkuetoimintaan. 

 

Pelaajien liikkuminen seuran sisällä 

Josbassa pelaajat pelaavat pääsääntöisesti omassa ikäluokkajoukkueessaan. Käytännössä on 

kuitenkin muodostunut muutamia poikkeuksia aikaisen aloittamisiän tai kaveripiirin johdosta. 

Pelaajalla on mahdollisuus pelata myös ikäluokkajoukkuettaan vanhemmassa joukkueessa. 

Pelaamisesta sovitaan aina molempien joukkueiden kesken. 

Kun valmentaja saa tiedon pelaajan halusta pelata toisessakin joukkueessa seuran sisällä, on 

valmentajan velvollisuus olla yhteydessä kahteen tahoon seuraavassa järjestyksessä: 

1) Toisen joukkueen valmentajaan 

2) Seuratyöntekijään 

Kun nämä kolme osapuolta ovat keskustelleet asiasta, tiedotetaan yhteispäätöksestä pelaajaa. 

Jos pelaaja on alaikäinen, tiedotetaan myös hänen vanhempiaan. 

Joukkueiden yhdistäminen tai sekoittaminen seuran sisällä on mahdollista B-ikäluokasta alkaen. 

Seuratyöntekijä ja valmentajat tekevät päätöksen yhdistymisestä. 

 

Pelaajien liikkuminen seurojen välillä 

Valmentajan tehtävä on kehittää parhaan kykynsä mukaan joukkueensa kaikkia pelaajia. 

Kilpailullista menestystä tavoitellessa ulkopuolelta hankittavien vahvistusten hankinta ei ole 

suotavaa ainakaan ennen C-juniori-ikää. 

Tarkoitus on mahdollistaa seuran pelaajille parhaat mahdolliset resurssit kehittyä huippu-

urheilijaksi. Samalla Josba Juniorit haluaa tarjota myös mahdollisuuden harrastaa salibandya 

omalla tasollaan haluamassaan määrin eli ns. harrastesalibandyn. 

Seuran tavoitteena on luoda niin laadukasta toimintaa, että kukaan ei halua Josbasta pois. 

Toisaalta Josba haluaa, että myös naapuriseurojen toiminta on laadukasta. Laadukas toiminta 

salibandyseuroissa takaa parhaat edellytykset lajin kehittymiselle Suomessa. 

 
Pelaajien siirtyminen toisesta seurasta Josba Junioreihin 
Jos pelaaja kokee, että hän haluaa jatkaa pelaajauraansa Josbassa, on hän tervetullut 

seuraamme. Aloite seuravaihdosta täytyy kuitenkin tulla pelaajalta itseltään tai hänen 

vanhemmiltaan. 

Kun pelaaja tai hänen vanhempansa ottaa yhteyttä Josban valmentajaan, on valmentajan 

välittömästi otettava yhteyttä seuratyöntekijään. Valmentajan ja seuratyöntekijän kanssa 

sovitaan yhdessä, kumpi on yhteydessä pelaajan lähtöseuraan. 
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Aikuisten osalta toimitaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä noudattaen. 

 

Pelaajien liikkuminen Josbasta toiseen seuraan 

Kun Josban valmentaja saa tiedon junioripelaajan halusta vaihtaa Josbasta toiseen seuraan, on 

valmentajan otettava välittömästi yhteyttä seuratyöntekijään. 

Kun pelaaja haluaa vaihtaa Josbasta toiseen seuraan, vapauttaa Josba pelaajan vasta sen 

jälkeen, kun asiasta on sovittu joukkueen johdon kanssa ja kun kuluvan kauden maksut on 

maksettu. 

Jos pelaaja on vaihtamassa seuraa kesken kauden, asia käsitellään harkinnanvaraisesti myös 

hallituksen kokouksessa. 

3.3. Joukkueenjohto ja vanhemmat 

Joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa 

joukkueen tekemät oikeustoimet ja päätökset. Joukkueiden tulee informoida 

toimihenkilövaihdoksista seuran johtokuntaa. Mikäli joukkueen valitsemat toimihenkilöt päättävät 

lopettaa toimintansa kesken kauden, he ovat velvollisia kutsumaan vanhempainillan kokoon ja 

valitsemaan siellä uudet toimihenkilöt tai muutoin järjestämään itselleen jatkajat. Mikäli 

toimihenkilö lopettaa kauden päätyttyä, tulee hänen informoida hyvissä ajoin asiasta 

seuratyöntekijää ja pyrkiä myös aktiivisesti löytämään jatkaja omalle työlleen. 

Joukkueenjohtajan tehtävät 

– joukkueen toiminnan johtaminen ja koordinointi 

– sarjaan ilmoittautumiset suomensalibandyliittoon ja seuratyöntekijälle 

– pelimatkojen kuljetusten, majoitusten ja ruokailujen järjestäminen 

– pelaajaluetteloiden toimittaminen ottelutapahtumien järjestäjille tai ottelun toimitsijoille 

– yhteyshenkilönä toimiminen valmentajan, pelaajien, seuran ja vanhempien välillä 

– peliasusteiden hankkiminen yhdessä seuratyöntekijän kanssa 

– talousarvion laatiminen yhdessä rahastonhoitajan ja seuratyöntekijän kanssa 

– joukkueen laskujen hyväksyminen. 

Rahastonhoitajan tehtävät 

– joukkueen maksuliikenteen hoitaminen 

– kausimaksujen laskuttaminen ja seuranta 

– joukkueenjohtajan hyväksymien laskujen maksaminen 

– talousarvion laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan ja seuratyöntekijän kanssa 

– tuotto- ja kuluseurantataulukon täyttö sekä laskujen ja kuittien arkistointi 

– joukkueen budjetin seuranta ja raportointi joukkueenjohdolle ja tarvittaessa seuran 

johtokunnalle. 
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Vanhempien rooli lasten harrastuksen tukena 

– osallistuu joukkueen vanhempainpalavereihin ja joukkuetta koskevaan pelisääntökeskusteluun 

sekä noudattaa sovittuja toimintatapoja vanhemman roolissa 

– tukee lastaan harrastuksessa   

– osallistuu pelaajien harjoitus- ja ottelutapahtumien kuljetuksiin 

– osallistuu joukkueen ottelutapahtumien järjestelyihin joukkueenjohtajan ohjeistuksen mukaan 

– maksaa pelaajan jäsen- ja toimintamaksut, jotka kattavat joukkueen ja seuran toiminnan 

– pitää yhteyttä valmentajiin ja joukkueen muihin toimihenkilöihin lapsen harrastukseen 

liittyvissä asioissa 

– osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan joukkueen talkoisiin ja varainhankintaan 

– toimii joukkueen toimihenkilönä tai muussa tehtävässä, jos tulee valituksi tehtävään tai tästä 

sovitaan joukkueessa.    

 

3.4. Toimitsijat 

Seura kouluttaa pelaajista ja vanhemmista sekä seuran muista toimijoista toimitsijoita. 

Joukkueet hankkivat otteluihin riittävän määrän koulutettuja toimitsijoita. Toimitsija-asetteluissa 

noudatetaan SSBL:n ohjeistuksia ja sääntöjä. 

 

Liitto järjestää vuosittain 1–2 alueellista toimitsijakoulutusta ja seurat voivat tilata myös omia 

koulutuksia. Toimitsijan tehtävät määritellään ennen ottelua. Toimitsijat noudattavat 

toiminnassaan SSBL:n ohjeistuksia ja sääntöjä. 
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4. JOUKKUETOIMINTA 
  

 

4.1. Harjoitukset 
 

Seura anoo vuosittain Joensuun kaupungilta liikuntatilat joukkueiden käyttöön.  Seuratyöntekijä 

luonnostelee salivuorot joukkueille. Joukkueet voivat esittää toiveensa seuratyöntekijälle 

joukkueensa vuoroista. Harjoitusvuorojen peruutuksista ja muutoksista joukkueet vastaavat itse. 

Peruutukset 7 vuorokautta ennen, että vuoroista ei mene maksua. 

 

Jokaisella sarjatoiminnassa olevalla joukkueella tulee olla vähintään kaksi lajiharjoitusvuoroa 

viikossa välillä syyskuu - toukokuu. Kerhotoiminnassa harjoituksia on vähintään kerran viikossa. 

Harjoitusten määrä voi vaihdella joukkuekohtaisesti ikäluokan ja joukkueen tavoitteen mukaan. 

Jokaisessa harjoituksessa on oltava vastuullinen vetäjä. Harjoitusten tulee olla laadukkaita 

tapahtumia, joissa pelaajien on mahdollista kehittyä. 

  

4.2. Ottelutapahtumat 

Seuratyöntekijä hoitaa joukkueiden ilmoittautumisen liiton sarjoihin yhdessä joukkueenjohtajan 

kanssa. Otteluiden ja turnausten järjestelyistä vastaavat joukkueet itse. Joukkueet maksavat 

sarjamaksun. 

 

SSBL:n kilpailusäännöissä määritellään otteluiden järjestelyohjeet. Valtakunnallisissa sarjoissa 

noudatetaan SSBL:n ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Turnauksiin nimetään vastuujoukkue ja 

yksittäisissä otteluissa kotijoukkue toimii vastuujoukkueena. 

SSBL maksaa seurojen puolesta ottelutapahtumiin liittyvät Teosto -maksut sekä 

ottelutapahtumissa eri työtehtävissä olevien vakuutukset. 

 

Harjoitusottelut 

Joukkueet voivat järjestää tai osallistua harjoitusotteluihin oman harkintansa mukaan. Joukkueet 

voivat myös osallistua muiden seurojen ja järjestäjien harjoitusturnauksiin tai järjestää itse niitä. 

Josba Juniorit järjestää vuosittain Joensuu Floorball Tournament (JFT) -tapahtuman 

loppukesästä. 

Vastuuturnaukset (kotiottelut) 

Jokainen sarjatoimintaan osallistuva joukkue on velvollinen järjestämään vastuuturnauksen tai 

pelitapahtuman, mikäli seura tai joukkue saa sellaisen järjestettäväkseen. Tarkemmat 

vastuujoukkueohjeet löytyvät SSBL:n kilpailusäännöistä. Josba Juniorit voi hakea joukkueelle 

SM-karsintaturnauksia järjestettäväkseen. 
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Vierasottelut 

Joukkue hoitaa pelimatkoihin liittyvät matkajärjestelyt ja vastaa matkakustannuksista.  

Matkajärjestelyihin kuuluvat mm. bussivaraukset, majoitus- ja ruokailujärjestelyt sekä joukkueen 

ja vanhempien informointi. Seura suosittelee joukkueita käyttämään edullisinta vaihtoehtoa sekä 

tarkistamaan liikennöitsijän vakuutusturvan. Matkakulukorvauksista on sovittava aina erikseen 

joukkueen johdon kanssa. 

Toimitsijat 

Ottelun tai turnauksen järjestävä vastuujoukkue huolehtii siitä, että peleissä on SSBL:n 

kilpailusääntöjen mukaisesti riittävä määrä toimitsijoita ja heidät on koulutettu tehtäviinsä. 

Tuomarit 

SSBL vastaa sarjatoiminnan tuomarijärjestelyistä. Harjoitusotteluiden ja -turnausten 

tuomarijärjestelyt hoitaa joukkue itse. Savo-Karjalan erotuomariyhdistyksellä on omat nettisivut, 

joilta voi tiedustella tuomareita. G-junioreissa pelinohjauksen hoitaa kotijoukkueeksi merkitty 

joukkue. Tuomarimaksut maksaa joukkue ja tuomareiden palkkiot löytyy SSBL:n 

kilpailusäännöistä. 

 

4.3. Seura-asut ja varusteet 

Joukkueet vastaavat pelaajien ja toimihenkilöiden seura-asujen sekä varusteiden hankinnoista. 

Hankintoja pyritään tekemään kootusti seuran toimesta tai joukkueiden yhteishankintoina. 

Joukkueiden tulee ottaa kuitenkin huomioon seuran yhteistyösopimukset ja -suositukset. 

 

Seuravaatteita käytetään pääasiassa joukkueen tai seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa, 

eikä niitä tule käyttää tilanteissa, jotka voivat aiheuttaa seuralle negatiivista julkisuutta. 

Seuravaatteita käytettäessä tulee muistaa, että tällöin edustetaan Josba-nimistä seuraa ja 

seuran arvoja. Joukkueen tehtävänä on hankkia käyttöönsä riittävät ensiapuvarusteet. 

 

Seuravaatteista pakollinen hankinta on peliasu, johon kuuluu pelipaita, shortsit ja sukat. 

Kaudelle 2016 - 2017 asti merkki on FatPipe. Kaikilla G1 junioreista vanhempiin on oltava musta 

peliasu. G1-F1 juniorit saavat käyttää liiviä toisena pelipaitana. E-junioreista vanhempiin pitää 

olla punainen ja musta pelipaita. Shortsit ja sukat saavat olla mustat. C-junioreista vanhempiin 

pitää olla kaksi peliasua, punainen ja musta. Seura suosittelee että joka toinen vuosi ostetaan 

punainen ja joka toinen musta pelipaita/asu.  
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5. TALOUS 

5.1. Talousarvio 

Johtokunta tekee vuosittain seuralle talousarvion. Myös jokainen joukkue tekee oman 

talousarvion yhdessä seuratyöntekijän kanssa. Talousarvion toteutumista seurataan kauden 

aikana.  

5.2. Kauden aikainen talous 

Tilikausi alkaa 1.6. ja päättyy 31.5. 

 

Kullakin joukkueella on oma taloutensa osana seuran taloutta ja siitä vastaa kyseisen joukkueen 

rahastonhoitaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.  Kerhojen ja seuran taloutta hoitaa 

seuratyöntekijä johtokunnan alaisuudessa. Seuran kirjanpidosta vastaa tilitoimisto ja sen 

tarkastamisesta ulkopuolinen toiminnantarkastaja. 

 

Seuran pankkitilit keskitetään yhteen pankkiin ja jokaisella joukkueella on oma pankkitilinsä. 

Lisäksi seuralla on yleis- ja kerhotilit. Pankkitilin avaamisesta ja sen käyttöoikeuksista päättää 

johtokunta. Kaikki rahaliikenne tulee ohjata kulkemaan pankkitilien kautta. Joukkue voi 

halutessaan liittää pankkikortin tiliinsä. 

 

Viime kädessä joukkueiden varat omistaa seura ja niiden käytöstä päättää johtokunta. Mikäli 

joukkueen toiminnan loppuessa pankkitilille jää rahaa, rahojen käytöstä päättää johtokunta. Jos 

pelaaja siirtyy joukkueesta toiseen, rahat eivät siirry pelaajan mukana. 

 

Joukkueiden taloudellista tilaa seuraa johtokunta. Rahastonhoitajat velvoitetaan toimittamaan 

tuotto- ja kululaskelmat seuratyöntekijälle 15.1 mennessä alkukauden osalta seurantaa varten. 

5.3. Seuran jäsen- ja toimintamaksu 

Seuran vuosikokous päättää vuosittaisen jäsen- ja toimintamaksun sekä kerhomaksun 

suuruuden. Seuratyöntekijä laskuttaa nämä joukkueilta kaksi kertaa vuodessa, syys- ja 

kevätkaudella. Jäsen- ja toimintamaksut maksetaan seuran yleistilille ja niillä katetaan seuran 

yhteiset kulut, mm. toimiston vuokrat, seuratyöntekijöiden palkat, koulutukset, päättäjäiset ja 

palkitsemiset jne. 

5.4. Lisenssit ja vakuutukset 

Pelaajalla ja A-E junioreiden pöytäkirjaan merkityillä valmentajilla tulee olla maksettuna ennen 

sarjakauden ensimmäistä ottelua SSBL:n valmentaja- tai pelaajalisenssi pelioikeuden 

saamiseksi. Joukkueenjohtajan tarkastaa yhdessä seuratyöntekijän kanssa, että kaikilla 

otteluihin osallistuvilla pelaajilla ja valmentajilla on voimassa oleva lisenssi. Lisäksi jokaisella 
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juniorilla tulee olla kilpaurheilun kattava vakuutus. Aikuisten sarjojen pelaajilla vakuutus on 

vapaaehtoinen. Tarkemmat ohjeet löytyvät SSBL:n sivuilta. Seuralla on Pohjolan 

Tuplaturvavakuutus, joka on alle 80-vuotiaiden vapaaehtoistyöhön osallistuvien 

tapaturmaturvavakuutus ja tapahtumien järjestäjän toiminnanvastuuvakuutus 

 

5.5. Joukkueen toimintamaksu ja varainhankinta 

Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan joukkueen tilille toimintamaksun, jonka suuruus 

hyväksytään vanhempainpalaverissa. Maksu pohjautuu joukkueenjohtajan, rahastonhoitaja ja 

seuratyöntekijän yhdessä tekemään talousarvioon. Sen suuruutta tarkistetaan kauden aikana 

tilanteen mukaan. Toimintamaksulla joukkue rahoittaa menonsa, mm. sarjamaksut, 

erotuomarimaksut, salivuokrat, peliasut, pelimatkat ja valmentajien kulukorvaukset. 

 

Kuukausimaksun maksamatta jättämisestä seuraa pelikielto. Kahdesta perättäisestä 

rästikuukaudesta seuraa pelaajan sulkeminen pois harjoituksista. 

 

Joukkue voi rahoittaa toimintaansa myös muunlaisella varainhankinnalla, kuten esim. 

turnauskahviolla, arpajaisilla, talkoilla ja sponsorisopimuksilla. Reilun pelin hengessä mainosten 

hankkimisessa tulee kunnioittaa seuran muiden joukkueiden aikaisemmin tekemiä sopimuksia 

eli tukijoita ei saa kaapata muilta seuran joukkueilta. 

 

Kerhotoiminnan piiriin kuuluvat eivät maksa jäsen- ja toimintamaksun lisäksi myöskään 

joukkueen toimintamaksua vaan kerhomaksun kahdesti kauden aikana. 
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6. VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ JA 

PALKITSEMISET 
 

6.1. Seuran sisäinen viestintä 

Seuran sisäistä viestintää suunnittelee ja ohjaa seuran johtokunta. Seura viestii jäsenilleen 

sähköpostin, kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Lisäksi joukkueet viestivät sisäisesti 

parhaaksi näkemällään tavalla (Nimenhuuto, yms.) 

 

6.2. Seuran ulkoinen viestintä ja markkinointi 

Seuran ulkoisesta viestinnästä vastaavat johtokuntien puheenjohtajat (Josba Ry, Josba Juniorit 

Ry). Viestinnän käytännön toteutuksesta huolehtii pääasiassa seuratyöntekijä(t) ja 

viestintävastaava(t) sekä joukkueet oman toimintansa osalta. Seuran valmentajat ja pelaajat 

voivat antaa pelejään ja joukkuettaan koskevia haastatteluja. Merkittävistä seuran asioista ja 

tapahtumista järjestämme tiedotustilaisuuksia. Lisäksi tarjoamme medialle seuran toimintaan 

liittyviä juttuvinkkejä. Tulospalvelusta medialle, lajiliittoon sekä järjestäviin 

kilpailuorganisaatioihin vastaavat järjestävät joukkueet itse. Seuran ulkoisessa viestinnässä 

tulee noudattaa aina asiallista linjaa seuran arvopohja huomioiden. 

6.2.1. Kotisivut 

Seuran kotisivut sijaitsevat internet-osoitteessa www.josba.fi. Kotisivut ovat Josba Ry:n ja Josba 

Juniorit Ry:n yhteiset. Seuratyöntekijä(t) ylläpitävät seuran sivuja. Jokainen joukkue huolehtii 

omalta osaltaan sivuilla olevien tietojen ajantasaisuudesta. Jokaisella joukkueella on tunnukset 

omien sivujensa päivittämistä varten. 

6.2.2. Markkinointi 

Seura esittelee toimintaansa kotisivuillaan. Lisäksi seura tuo julki toimintaansa paikallisissa 

sanomalehdissä sekä ilmoitustauluilla ja erillisillä ottelutapahtumamainoksilla. 

Jokaisella joukkueella on oikeus: 

– tehdä esitteitä omista peleistään ja turnauksistaan 

– tehdä käsiohjelmia omista peleistään ja myydä niihin mainoksia 

– myydä peliasuihin mainoksia seuran ohjeistuksen mukaan. Esim. paitamainos 400–600 € ja 

housumainos 200–300 €. Ylärajaa mainokselle ei ole. 

 

Edustusjoukkueen peleistä ja isommista tapahtumista ilmoitamme paikallisissa lehdissä. 

  

6.2.3. Seuran edustaminen 

Seuraa ovat oikeutettuja virallisesti edustamaan seuran puheenjohtaja(t), varapuheenjohtaja(t) 

sekä muut johtokuntien ja edustusjoukkueiden erikseen nimeämät henkilöt. Seuran 
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nimenkirjoitusoikeus (esim. valtakirja) on seuran toimintasääntöjen mukaisesti puheenjohtajalla, 

varapuheenjohtajalla tai jollain muulla johtokunnan määräämällä henkilöllä. 

 

6.3. Sidosryhmät 

Yritysten ja seuran välillä sovitusta yhteistyöstä vastaa seuran johtokunnat. Yhteistyökumppanit 

esitellään seuran kotisivuilla. Näkyvyydestä sovitaan erikseen yhteistyösopimuksissa. Joukkueet 

voivat solmia myös itse yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. 

 

Seura on Suomen Salibandyliitto Ry:n (SSBL) ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) jäsen. 

Seuran muita yhteistyötahoja ovat mm. Joensuun kaupunki, paikalliset urheiluseurat ja koulut. 

6.4. Palkitsemiset 

Seura järjestää vuosittain kauden päätöstilaisuuden, jossa palkitaan joukkueiden ansioituneita 

pelaajia sekä seura-aktiiveja. Palkitsemisesta vastaa seuran johtokunta ja joukkueet. 

Seuralla ei ole omaa ansiomerkkikäytäntöä. Ansioituneille seura-aktiiveille voidaan hakea 

SSBL:n ansiomerkkejä huomionosoituksena pitkäaikaisesta ja aktiivisesta seuratyöstä tai muista 

merkittävistä ansioista. Ansiomerkkien hakemisesta vastaa seuran johtokunta. 

  

  

 


