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1. JOHDANTO 
Tämä toimintakäsikirja on koottu ja julkaistu ensimmäisen kerran Jaguars Spirit Athletes ry:n 

ensimmäisenä toimintavuotena, syksyllä 2013. Toimintakäsikirjaa päivitetään jatkossa tarpeen 

mukaan, sisältö tarkistetaan vuosittain, aina seuraavan vuoden toimintasuunnitelman 

hyväksymisen jälkeen niin, että se vastaa hyväksytyn toimintasuunnitelman raameja. 
 

 
Toimintalinjassa kuvatut käytännöt ovat muotoutuneet seurassamme jo usean vuoden ajan, 

aiempina vuosina toimiessamme Jyväskylä Jaguars ry:n jaostona. Käytännöt tulevat myös 

muotoutumaan tarpeen mukaan seuran kehittyessä. Käsikirjan päätyöstäjinä ovat olleet 

seuramme hallituksen jäsenet. Heidän lisäkseen jäsenistön ja toimihenkilöiden mielipiteitä ja 

ajatuksia on kuunneltu ja huomioitu etenkin käytäntöjen luomisvaiheessa. Myös jatkossa 

tarkoituksenamme on kuunnella jäsenistömme toiveita ja tarpeita mahdollisimman hyvin ja 

muokata toimintaamme niiden mukaisesti. 
 

 
Tämän toimintakäsikirjan tarkoituksena on koota yhteen seuramme tärkeimmät 

toimintatavat ja toimintaohjeet. Tavoitteena on, että toimintakäsikirja lisää jäsenistön 

tietoa seuratoimintamme rakenteista ja käytänteistä ja näin myös avoimuus seuramme 

sisällä lisääntyy. Toivomme käsikirjan toimivan myös perehdytysmateriaalina niin uusille 

jäsenillemme kuin seuratoimijoillemmekin. Toimintakäsikirjan olemassaolo ja 

päivittäminen ovat tärkeimpiä Tähtiseura-kriteereitä. 
 
 
 

  25.1.2018    Päivitetty sisältö, toimenkuvat   Hallitus 2018, tj ja vp 
  19.1.2018                          Päivitetty sisältö, toimenkuvat    Hallitus 2019, tj ja vp 

 

 

Muokkaushistoria 

Versio 

2.11.2013 

 
 
Muokkauksen syy 

Ensimmäinen versio 

 
 
Laatija 

Hallitus 2013 ja toiminnanjohtaja 
30.12.2014 Poistettu valmennusvastaavan rooli Hallitus 2014 ja toiminnanjohtaja 
 Lisätty valmentajatutorin rooli  
 Lisätty: vastuunjako talousasioissa, 

tilinpäätös omaisuuden hoito 

 

13.3.2015 Päivitetty sisältö Hallitus 2015 ja toiminnanjohtaja 

17.2.2016 Sisältö uudelleen jäsennelty Hallitus 2015, 2016, tj 
 Lisätty: muokkaushistoria,  
 päätöksenteko ja johtaminen,  
 kriisiviestintä, matkustusohjesääntö  
30.8.2017 Lisätty: tarkennuksia maksuohjeisiin Hallitus 2017, tj ja vp 
 ja -ehtoihin, päivitetty toimenkuvat, 

organisaatiomuutos 

20.1.2018  

 

 



 

2. SEURATOIMINNAN PERUSTEET 
Seuratoiminnan perusteena ovat seuran toiminta-ajatus, visio, missio sekä yhdessä 

määritellyt arvot. Cheerleading on nopeatempoinen laji, joka sisältää maa- ja 

ilma-akrobatiaa, hyppyjä, tanssia ja kannustushuutoja. Seurastamme löytyy joukkue monen 

ikäiselle ja tasoiselle harrastajalle myös ilman kilpaurheilullisia tavoitteita. 

 
2.1 Yhdistyksen perustiedot 
Postiosoite: Jaguars Spirit Athletes ry, Pääskyntie 4, 40320 Jyväskylä 

Toimitila: JSA Cheer Gym, Pääskyntie 4, 40320 Jyväskylä 

Puhelin: 0452748688 (toiminnanjohtaja), 0442389946 

(valmennuspäällikkö) Internetsivut:  www.jaguarscheer.com 

Y-tunnus: 2516763-2 

Rekisterinumero: 208.954 

Tilikausi: 1.1.-31.12. 

Tilinumero: S-P Optia, FI42 4600 2220 0968 71 
 
 
Toiminta-ajatus 

Osallistumisen iloa: yhdessä tekemistä, liikunnallisten taitojen ja tietojen kehittämistä 

tasavertaisessa ja turvallisessa seurassa. 
 

 
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa 

cheerleadingiin ja cheertanssiin painottuen niin, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä 

on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan 

liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 
 

 
Visio 2018–2020 

“JSA on tunnettu, innostava ja ammattitaitoinen seura.” 
 
 
Visiota on tarkennettu siten, että vuoteen 2020 mennessä: 

●    Jäsenet, toimihenkilöt ja työntekijät viihtyvät seurassa 

●    Seura on houkutteleva ja tunnettu 

●    Ammattitaitoiset valmentajat tukevat urheilijoita 
 
 
Seuratoimintaa kehitetään laatupainotteisesti, minkä uskotaan lisäävän ajallaan myös 

seuramme jäsenmäärää. Meille tärkeitä laatukriteereitä ovat esimerkiksi jäsentemme 

viihtyvyys, yhteishenki ja toiminnan ilo, valmentajien osaaminen ja taloudellinen vakaus. 

 
Missio 2018-2020 

“Seuramme tarjoaa mahdollisuuden liikunnallisten taitojen ja tietojen kehittämiseen.” 

• Missiomme on kasvattaa liikunnan, joukkue- ja vapaaehtoistoiminnan avulla lapsista ja 

nuorista liikunnallisia, vastuuntuntoisia ja terveellisiä elämäntapoja arvostavia aikuisia. Lisäksi 

haluamme nostaa cheerleadingin tasoa ja tunnettuutta Keski-Suomessa urheilulajina ja kaikille 

sopivana liikuntamuotona. 

http://www.jaguarscheer.com/


 

Arvot 

•   Tasavertaisuus 

o Seurassamme jokainen on samanarvoinen. Jokaisen mielipide on meille yhtä tärkeä ja 
erilaiset persoonat ovat meille rikkaus! 

•   Avoimuus 

o Haluamme jäsenemme mukaan päätöksentekoon. Viestimme avoimesti 

toiminnastamme ja olemme myös avoimia uusille ideoille, ajatuksille ja yhteistyölle. 

•   Positiivisuus 

o Hymyily, kiittäminen ja kannustaminen tuovat iloa toimintaan. Huomaamalla 

asioiden hyvät puolet saamme niitä vahvistettua. 

 

2.2 Yhdistystoiminnan perusteet 
Yhdistys on jotakin tarkoitusta varten perustettu organisaatio. Yhdistyksessä toimiminen on 

vapaaehtoista. Yhdistystoiminnassa tulee noudattaa yhdistyksiä koskevia lainsäädäntöjä, 

määräyksiä sekä yhdistyksen omia yhdistyssääntöjä. Yhdistyksemme, Jaguars Spirit Athletes on 

rekisteröity yhdistys. Rekisteröity yhdistys on oikeuskelpoinen, eli sillä on määriteltyjä oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille, jotka käyttävät sitä yhdistyksen 

kokouksissa. Jokaisella yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on kokouksissa yksi ääni. 
 

 
Henkilön, joka haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa halustaan yhdistyksen 

hallitukselle, joka hyväksyy henkilöt yhdistyksen jäseniksi. Seurassamme jäsenmaksun 

maksaminen katsotaan ilmoitukseksi halusta liittyä yhdistykseen. Samalla yhdistyksen jäseneksi 

liittyvä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsen voi milloin tahansa erota 

yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Seuramme säännöissä 

määritellään, että jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut seuran 

jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä. 

 

2.3 Cheerleadingin lajikuvaus 
Cheerleading on kahden alalajin: cheerleadingin ja cheertanssin urheilulaji, jossa kilpaillaan eri 

tasoilla aina aloittelijakilpailuista arvokilpailuihin asti. Kilpailutoiminnan lisäksi lajia voi harrastaa 

kuntoliikuntana ilman kilpailullisia tavoitteita. Kilpailullisesti laji on muiden voimistelutyyppisten 

lajien tavoin arvostelulaji, jossa paremmuuden ratkaisee ohjelman vaativuus, koreografia ja 

esittäminen. Kilpailuohjelmat koostuvat monesta osa-alueesta. Cheerleading- kilpailuohjelmaan 

kuuluvat ihmispyramidit, stuntit, heitot, tanssi, kannustushuuto, maa-akrobatia ja cheer-hypyt. 

Cheertanssin kilpailuohjelma taas koostuu erilaisista tanssillisista elementeistä, tanssinostoista 

sekä cheer - ja tanssihypyistä. Laji on teknillisesti vaativa ja joukkueena harjoittelemista korostava, 

minkä lisäksi lajissa tarvitaan monipuolista fyysistä osaamista. 

 

2.4 Jaguars Spirit Athletes ry nyt 
Jaguars Spirit Athletes ry on syksyllä 2012 perustettu cheerleadingin ja cheertanssin 

erikoisseura. Joukkueissamme liikkuu viikoittain noin 650 lasta, nuorta ja aikuista. 

Harjoitustoimintaamme toteutetaan käytännössä 21 cheerleadingjoukkueen,  kolmen 

cheertanssijoukkueen,  ja kahden, Muuramen Syke ry:n kanssa yhteistyössä toteutettavan 



 

cheertanssijoukkueen voimin. Joukkueita on tarjolla kaikenikäisille harrastajille 4-vuotiaasta 

alkaen. 

 

Toimintaamme toteutetaan perinteisen yhdistystoiminnan tyyliin, joten vapaaehtoistoimijoilla on 

suuri ja tärkeä rooli. Seurassamme toimii aktiivisesti noin 60 valmentajaa ja 

valmentajaharjoittelijaa sekä 24 joukkueenjohtajaa. Valmentajat toimivat joko osa-aikaisissa 

työsuhteissa tai vapaaehtoistoimijoina. Valmentajaharjoittelijat ja joukkueenjohtajat ovat täysin 

vapaaehtoistoimisia. Koko seuran toimintaa koordinoi ja ohjaa yhdessä hallituksen kanssa 

toiminnanjohtaja ja valmennusta koordinoi valmennuspäällikkö. 
 

 
Seuraamme kehitetään aktiivisesti kohti sen visiota. Seuramme vahvuuksia ovat halu kehittyä ja 

seuratoimijoidemme innokkuus ja idearikkaus. Tavoitteenamme on rakentaa Jaguars Spirit 

Athletes ry:stä jäsentensä näköinen seura, jossa kaikilla on mukava olla ja jokaisella on 

mahdollisuus vaikuttaa. 

 
Seuratoimintaamme toteutetaan pääasiassa Jyväskylän Seppälässä, Pääskyntie 4:ssä sijaitsevalla 

JSA Cheer Gymillä. Osa cheertanssijoukkueista toteutetaan yhteistyössä Muuramen Syke Ry:n 

kanssa. Seuratoimintamme liikevaihto on n. 400 000 € vuodessa. 

 

2.5 Jyväskyläläisen cheerleadingin historia 
Vaikka urheiluseuramme on varsin nuori, on cheerleadingilla lajina jo pitkä historia Jyväskylässä. 

Muiden suurten kaupunkien tavoin cheerleadingtoiminta alkoi Jyväskylässä 1980-luvun 

puolivälissä. Tuolloin toimintaa toteutettiin amerikkalaisen jalkapalloseuran Rangersien riveissä. 

Yhdistystoiminnan ensimmäinen muutos tapahtui vuonna 1995, kun Rangersien pohjalle 

perustettiin amerikkalaisen jalkapallon seura Jyväskylän Seudun Jaguaarit. Vuonna 2005 

cheerleaderit ja naisten amerikkalaisen jalkapallon harrastajat perustivat oman, lähinnä tyttöjen ja 

naisten liikunnan ympärille rakentuvan seuran, Jyväskylä Jaguars ry:n. Vuonna 2012 

cheerleadingtoiminnan kasvettua vajaassa kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaiseksi päätti 

yhdistyksen cheerleadingjaosto perustaa oman, vain cheerleadingiin ja cheertanssiin keskittyvän 

seuran. Tämän uuden seuran, Jaguars Spirit Athletes ry:n perustamispäivä on 11.8.2012. 
 

 
Cheerleading on kehittynyt lajina viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Seuramme on 

pysynyt mukana kehityksessä ja onnistunut saavuttamaan vuosien varrella hyviä kilpailusijoituksia. 

Jäsenmäärämme on kasvanut tasaisesti, samoin kuin seuratoiminnan laatu ja harrastajiemme 

taitotaso. Cheerleadingilla on hyvä maine Jyväskylässä ja lajin tunnettuus on lisääntynyt 

kaupunkilaisten keskuudessa vuosi toisensa jälkeen. 

 

Vuonna 2016 seura sai ensimmäisenä suomalaisena cheerleadingseurana Sinettiseurasertifikaatin. 

Vuonna 2018 sinettiseuratoiminta vaihtoi nimeä tähtiseuratoiminnaksi ja samana vuonna Jaguars 

Spirit Athletes valittiin myös vuoden Tähtiseuraksi.  

 

3. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Jaguars Spirit Athletes ry:n toiminta perustuu yhdistyslakiin sekä yhdistyksen sääntöihin. 

Toiminnan taustalla ovat seuran arvot. Seuran toimintaa ohjataan jäsenistön 



 

vuosikokouksessa hyväksymällä toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla sekä pidemmän 

aikavälin strategisilla linjauksilla. 

 
3.1 Organisaatiokaavio 
Seuratoimintaa johdetaan oheisen organisaatiokaavion mukaisesti: 
 
 

 
 
 
Päätöksenteko ja johtaminen 

• Ylin päätösvalta seuramme toiminnasta on sen jäsenillä. Jäsenet käyttävät päätösoikeuttaan           

seuran virallisissa kokouksissa, joita ovat vuosittaiset kevät- ja syyskokous. Seuralla voi olla            

myös ylimääräisiä virallisia kokouksia, joiden koollekutsumisesta määrätään seuran        

säännöissä. 

• Seuran toimintakauden aikana päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema seuran hallitus. 

Hallitus päättää asioista kokouksissaan, joista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus asettaa raamit eri 

toimijoiden ja toimiryhmien päätöksenteko-oikeudelle, eli hallitus määrittää mistä asioista 

esimerkiksi joukkueet saavat päättää itsenäisesti. Hallitus johtaa suoraan toiminnanjohtajaa, 

joukkueenjohtajia ja toimikuntia. 

• Toiminnanjohtaja johtaa hallituksen tekemien linjausten mukaan toimikuntia ja 

valmennuspäällikköä. 

• Valmennuspäällikkö johtaa hallituksen ja toiminnanjohtajan linjauksien mukaan valmentajien 
toimintaa. 

 
 
Seuran jäsen pääsee vaikuttamaan seuran toimintaan 

• Seuran virallisissa kokouksissa (äänioikeus 15 vuotta täyttäneillä, puheoikeus kaikilla jäsenillä) 

• Osallistumalla hallituksen järjestämiin avoimiin toiminnan suunnittelun tilaisuuksiin 

• Antamalla palautetta ja ideoita palautekyselyissä tai suoraan hallitukselle 

• Tekemällä aloitteita suoraan hallitukselle 

• Hakemalla mukaan hallitukseen tai toimikuntiin (hallituksen jäsenten on oltavat 15 

vuotta täyttäneitä ja hallituksen puheenjohtajan 18 vuotta täyttänyt) 



 

 

Nimenkirjoitusoikeus 

Sääntöjen mukaan seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai joku muu henkilö, jolla 

on siihen hallituksen erikseen antama oikeus, kuten toiminnanjohtaja tai 

valmennuspäällikkö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. Seurassamme 

nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla ja valmennuspäälliköllä. 
 
 
 
3.2 Kokoukset 
Seurassa on varsinaisia kokouksia vuosittain sekä keväällä että syksyllä. Hallitus kokoontuu 

keskustelemaan ja päättämään seuran asioista noin kerran kuukaudessa, jonka lisäksi järjestetään 

strategia- ja toiminnansuunnittelupalavereita. 
 

 
Varsinaiset kokoukset 

Varsinaisten kokousten järjestämisestä, koolle kutsumisesta ja kokousten sisällöistä määrätään 

yhdistyksen säännöissä (kts. liite). Yhdistyksen kokouksissa jäsenet pääsevät vaikuttamaan 

suoraan seuran toimintaan. 
 

 
Tärkeimmät kevätkokousasiat 

• Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus 

• Esitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto 

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 

 
Tärkeimmät syyskokousasiat 

• Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena 

• Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
• Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

• Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

• Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

• Valitaan yksi tilintarkastaja ja vastaava määrä varatilintarkastajia 

• Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
 
Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous 

niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin 

määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. 
 

 
Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, 

kerran kuussa tai kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja 

ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. 
 



 

 
Pöytäkirjat 

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Seuran sääntömääräisten kokousten 

pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen 

tarkastajien tarkastettava. 

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan sähköpostitse ja niiden oikeellisuus vahvistetaan 

seuraavassa kokouksessa. 
 

 
Äänestys 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten 

mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen 

puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja 

käyttämällä. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta 

täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, 

kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

 

3.3 Viestintä 
Hyvin toimiva viestintä tekee seuratoimimisesta mielenkiintoista, innostaa ihmisiä osallistumaan 

toimintaan monipuolisesti ja antaa toiminnastamme myös ulkopuolisille oikeanlaisen kuvan. 

Haluamme seuramme viestinnän olevan laadukasta. Hyvin toteutetulla viestinnällä 

tavoittelemme muun muassa seuraavia asioita: 
 

 
● Tietoa kulkee kaikille riittävästi ja riittävän nopeasti. Jäsenillä on mukavaa olla 

joukkueessa, kun kaikki tietävät itseään koskevissa asioissa mitä tapahtuu, missä 

tapahtuu ja koska tapahtuu. 

●    Seuratoimijoiden on mukava toimia seurassamme. Kun viestintä toimii hyvin, on toiminnan 
toteuttaminen helpompaa. 

● Jäsenillä tunne tärkeydestä. Kun jäseniä ja heidän vanhempiaan kuunnellaan, lisääntyy 

tunne siitä, että jokainen on tärkeä. Hyvällä viestinnällä lisätään yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. 

● Ilmapiiri on seurassamme avoin. Kun vuorovaikutus toimii ja asioista puhutaan jo ennen 

kuin ne toteutetaan, on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa. 

● Seuramme on tunnettu. Voimme olla ylpeitä siitä mitä edustamme ja meidän on helpompi 

tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
 
 
 
 

 

 

Sisäinen viestintä 

Seuramme toimihenkilöt, eli valmentajat, jojot ja muut toimijat ovat avainasemassa seuramme 

viestinnässä. Toimihenkilömme ovat suorassa kontaktissa jäseniimme sekä hallitukseen, joten he 

toimivat todella tärkeänä linkkinä tiedon kulussa kumpaankin suuntaan. Tiedotus muuttuu 

helposti henkilökohtaisemmaksi, kun sen tuo jäsenistölle tutut henkilöt, eli valmentajat ja jojot. 

Sisäisessä viestinnässä voidaankin ajatella olevan kolme porrasta: 



 

1) hallitus – työntekijät 
2) Työntekijät – toimihenkilöt (valmentajat, jojot) 
3) Toimihenkilöt - jäsenet ja vanhemmat 

Viestinnän ensimmäisessä portaassa hallitus ja toimikunnat viestivät työntekijöiden kanssa. 

Viestinnän toisessa portaassa työntekijät viestivät toimihenkilöiden eli valmentajien ja jojojen 

kanssa. Valmentajat ja jojot viestivät jäsenten ja heidän vanhempiensa kanssa. Viestintää 

tapahtuu myös ohi portaiden eli suoraan työntekijöiltä jäsenille ja vanhemmille.  

 

Sisäisen viestinnän kanavia 

Hyvään, kaikki jäsenemme tavoittavaan viestintään päästäksemme, on meidän käytettävä 

viestintään useita eri kanavia. Seuramme pääasialliset sisäisen viestinnän kanavat ovat: myClub, 

sähköposti, internetsivut ja tapaamiset (kokoukset, palaverit, vanhempaininfot). Lisäksi 

viestinnässä voidaan käyttää hyväksi muun muassa: puheluita, tekstiviestejä, sosiaalista mediaa ja 

paperitiedotteita. 

 

 

 

Kriisiviestintä 

Seuramme kriisiviestinnän suunnitelma on luettavissa seuran toimihenkilöille seuran myClubissa. 
 
 
Tiivistetty toimintaohje kriisitilanteeseen 

• Huolehdi aina ensimmäisenä ihmisten turvallisuudesta 

• Ilmoita kriisistä mahdollisimman pian kriisiviestinnän vastaavalle (Outi Sahikallio, varahenkilönä 
Jonna Viitanen) 

• Vain kriisiviestinnän vastaava saa antaa virallisia lausuntoja 

• Ohjaa kaikki median ja viranomaisten yhteydenotot kriisiviestinnän vastaavalle 
• Pidä kriisiviestinnän vastaava ajan tasalla tapahtumista 
 
 
Ohjeita kriisiviestinnän vastaavalle 



 

o Ole tavoitettavissa 

o Selvitä mahdollisimman laajasti mitä, missä, milloin, kenelle ja miksi on 

tapahtunut  

o Kommunikoi rauhallisesti, mieti mitä sanot ennen kuin puhut 

o Kerro asioista totuudenmukaisesti, älä 

spekuloi  

o Korjaa virheelliset tiedot heti 

o Tiedota, vaikka tiedotettavaa olisi vain vähän. Näin luot avoimuutta, mikä vähentää huhujen 

muodostumista 

o Muista yksityisyyden suoja, erityisesti alaikäisten kohdalla. 

 
Ulkoinen viestintä ja markkinointi 

Seuramme ulkoisen viestinnän vastuu on työntekijöillä sekä hallituksen määrittelemällä henkilöllä 

tai henkilöillä. Ulkoisen viestinnän pääasiallisia kanavia ovat: nettisivut, Facebook-sivut ja 

Instagram. Lisäksi viestinnässä voidaan käyttää hyväksi: Youtubea, blogikirjoituksia, muita 

sosiaalisen median kanavia ja lehdistötiedotteita. 
 

 
Seuramme markkinointiviestinnän tavoitteena on tehdä seuraamme ja lajiamme tunnetummaksi ja 

saada lisää jäseniä seuraamme. Seurallamme on muutamia vakiintuneita markkinointikäytänteitä, 

joiden lisäksi markkinointia suunnitellaan ja toteutetaan tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla. 

Markkinointitoimenpiteiden toteutusvastuusta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Vastuu 

markkinoinnin koordinoinnista on toiminnanjohtajalla. 
 

 
Markkinointitoimenpiteitä seurassamme ovat mm: esittelypiste ja esiintymiset Toukofest 

-tapahtumassa vuosittain, Facebookiin, instagramiin ja internetsivuille, starttileirit, 

lajiesittelytunnit kouluille ja työpaikoille, lehti-ilmoitukset Suur-Jyväskylä Lehteen, osallistuminen 

erilaisiin seuran ja lajin näkyvyyttä lisääviin tapahtumiin, avoimien ovien tapahtumat, joukkueiden 

avoimet treenit ja kaveritreenit sekä muut tapauskohtaiset markkinointitoimenpiteet ja 

-tempaukset. 

 

3.4 Talous 
Jaguars Spirit Athletes ry on yleishyödyllinen yhdistys ja sen toimintaa säätelevät yhdistyslaki ja 

seuran omat säännöt. Seura ei tavoittele taloudellista voittoa, mutta positiivinen taloustulos voi 

ajoittain olla perusteltua toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja tulevien vuosien mahdollisia 

suurempia hankintoja varten. Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. 
 

 
Talousohjesääntö 
 
 
Yhdistyksen kokous 

• Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi toimintavuodeksi. 

• Määrää jäseniltä kannettavat jäsenmaksut sekä valitsee tilintarkastajat ja heidän varamiehensä. 

• Käsittelee toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta. 

• Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
 



 

Hallitus 

• Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat sekä panee täytäntöön 

yhdistyksen kokouksen päätökset 

• Huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 
järjestetty 

• Päättää suuremmista taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista 

• Valitsee ja erottaa työntekijät ja toimihenkilöt 

• Vahvistaa ja päivittää talousohjesäännön 
 

Toiminnanjohtajan esimies 

• Hyväksyy toiminnanjohtajan matkalaskut, päivärahat ja kuluselvitykset 
 
 
Toiminnanjohtaja 

• Vastaa yhdistyksen toiminnasta ja talouden seurannasta yhdessä hallituksen kanssa 

• Vastuu taloudesta on hallituksella ja toiminnanjohtajalla 

• Hyväksyy talousarvion mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset 

• Päättää pienemmistä taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista, joista informoidaan 
yhdistyksen hallitusta 

• Koordinoi seuran markkinointia 

  • Huolehtii toimihenkilöiden kouluttamisesta varainhankinnan koulutuksella ja rahastonhoitajien 
koulutuksella 

• Laatii seuran budjetin ja seuraa sen toteutumista 
 
 
Taloussihteeri 

• Laskuttaa jäsenistöä joukkueiden rahastonhoitajien koonnin mukaisesti 

• Jäsen- ja kausimaksut helmikuun ja syyskuun alussa 

• Muut maksut joukkueesta riippuen joka kuukausi tai joka toinen kuukausi 

• Laskut lähtevät taloudenhoitajalta pääsääntöisesti viikon sisällä siitä, kun rahastonhoitajat 
toimittavat taloussihteerille tiedot 

• Hoitaa maksujärjestelyt ja laskujen maksut eräpäivään mennessä 

• Noutaa laskut ja maksuihin liittyvät postit hallilta kerran viikossa 

• Hoitaa palkanmaksun ja kirjanpidon seuran työntekijöille ja valmentajille 

• Toimittaa hallitukselle talousraportin kuukausittain 

• Tekee seuran tilinpäätöksen 

• Toimittaa joukkueiden rahastonhoitajille tiedot joukkueen taloustilanteesta 

• Huolehtii seuran vuosi- ja kausi-ilmoituksista verottajalle ja vakuutusyhtiöihin ym. 

• Tilittää liikuntasetelit 

• Kouluttaa joukkueiden rahastonhoitajat tehtäviinsä 
 
 
Rahastonhoitaja (joukkueiden) 

• Seuraa joukkueen talousarvion toteutumista ja laskee yksittäisten harrastajien laskutussummat 
ennakkoon 

• Vastaanottaa ja hyväksyy talousarvion mukaiset joukkueen tilaukset, laskut ja maksumääräykset 
sekä lähettää ne taloussihteerille selitteen kera (esim. kisamusiikki, joukkuevarusteet) 

• Tekee tarvittaessa kulukorvaukset ja toimittaa ne taloussihteerille (esim. omalla rahalla ostetut 
joukkuemeikit tai leirivalmentajien kuljetuksesta aiheutuneet matkakulut) 



 

• Lähettää jäsenten jäsen-, kausi- ja joukkuemaksutiedot taloussihteerille 

• Välittää yhteistyösopimuksien ja talkoiden laskutustiedot taloussihteerille 

• Vastaanottaa liikuntasetelit toimittaen ne selitteen kera taloussihteerille tilitettäväksi 

• Huolehtii yhdessä joukkueenjohtajien kanssa, että jäsenrekisteri (myClub) on ajan tasalla 

• Huolehtii joukkueen taloudesta ja varainhankinnasta yhdessä valmentajien kanssa 

   • Päivittää ja seuraa joukkuebudjettia 

   • Toimittaa ja tilittää käteisen toiminnanjohtajalle 

 • AC-joukkueiden rahastonhoitaja  (myClub -tilinhoitaja) huolehtii joukkueen myClubin 

ajantasaisuudesta ja lähettää koonnit laskutettavista harrastajista taloussihteerille 
 
 
Joukkueiden johtotiimit eli valmentajat ja joukkueenjohtajat 

• Huolehtivat joukkueen varainhankinnasta noudattaen yhdistyksen varainhankinnan ohjeistusta 
(liitteenä) 

• Suunnittelee kauden tapahtumat ja hankinnat tarkemmin sekä tiedottaa niistä 
valmennuspäällikköä 

• Toimittavat valmennustunnit valmennuspäällikölle kuukausittain 

• Tekevät kulukorvaukset ja toimittavat ne taloussihteerille (esim. omalla rahalla ostetut 
joukkuemeikit tai leirivalmentajien kuljetuksesta aiheutuneet matkakulut) 
 
Valmennuspäällikkö 

• Huolehtii valmentajien työaikakirjanpidosta ja toimittaa työaikatiedot taloussihteerille 

• Huolehtii vastuualueidensa talousarvion toteutumisesta ja tiedottaa toiminnanjohtajaa, 
taloussihteeriä ja hallitusta muutoksista 

• Päättää pienemmistä taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista, joista informoidaan 
yhdistyksen hallitusta 

• Huolehtii joukkuebudjettien päivittämisestä 
 
 
Tilit 

Seurallamme on yksi tili, jonka kautta kaikki rahaliikenne kulkee. Lisäksi seuralla on 

vuokravakuustili harjoitustilan vuokravakuuden säilyttämiseksi. Tilinkäyttöoikeudet 

myönnetään yhdistyksen säännöissä ja yhdistyslaissa määrätysti. Yleensä ne ovat 

puheenjohtajalla, taloussihteerillä, toiminnanjohtajalla ja valmennuspäälliköllä. 
 

 
Tilin tiedot 

Tilin omistaja: Jaguars Spirit Athletes ry 

Pankki: Säästöpankki Optia 

Tilinumero: FI42 4600 2220 0968 71 
 
 
Kirjanpito ja tilintarkastus 

Seuran päivittäistä kirjanpitoa ja talouden seurantaa hoitaa taloussihteeri. Yhdistyksen tilin- tai 

toiminnan tarkastuksesta huolehtii syyskokouksen valitsema tarkastaja. Seuran kirjanpito ja 

tositteet säilytetään lain mukaisesti. 

 

Talousarvio ja talouden seuranta 



 

Seuran vuosittainen taloudenhoito perustuu syyskokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja 

talousarvioon. Syyskokouksessa hyväksyttävän talousarvion laativat yhteistyössä hallitus, 

toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö. Toiminnanjohtaja seuraa yhdessä hallituksen kanssa 

talousarvion toteutumista toimintavuoden aikana. Vastuu taloudesta on hallituksella. Liikevaihto 

on vuosittain n. 400 000 €. Suurpiirteinen menojen ja tulojen jakautuminen selviää oheisista 

kuvioista: 
 

 
Tulot                                                                     Menot 
 
 
 

 
 
 
 
Tilinpäätös 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä huolehtii 

hallitus. Tilinpäätös esitetään yhdistyksen kevätkokouksessa, jossa yhdistyksen kokous 

vahvistaa sen ja myöntää vastuuvapauden hallituksella ja muille tilivelvollisille. 
 

 
Omaisuuden hoito 

Kaikki toimihenkilöt ja työntekijät ovat velvollisia huolehtimaan, että heidän käytössään oleva 

yhdistyksen omaisuus pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Hallitus päättää 

kurinpidollisista seuraamuksista, mikäli seuran omaisuutta kohtaan tehdään ilkivaltaa. 

Normaalien toiminta- ja rahoituskulujen ylitse jäävien varojen sijoituksista rahastoihin päättää 

hallitus. 

 

4. TOIMIHENKILÖT 
Seurassa toimii sekä vapaaehtoisia että palkattuja toimihenkilöitä sekä kaksi kokoaikaista 

työntekijää. Seuramme toimihenkilöitä ovat kaikki toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuvat henkilöt, jotka eivät saa palkkaa sekä seuran osa-aikaisessa 

työsuhteessa olevat valmentajat, jotka saavat palkkaa. Uusien valmentajien perehdytyksen 

organisoinnista on vastuussa valmennuspäällikkö ja muiden toimihenkilöiden 

perehdytyksen organisoinnista toiminnanjohtaja. 
 
4.1 Toimihenkilöiden valinta 
 
 



 

Luottamustoimisten toimihenkilöiden valinta: 

• Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsevat seuran jäsenet sääntömääräisessä 
syyskokouksessa 

• Toimikuntien puheenjohtajat valitsevat toimikuntien jäsenet 

• Valmentajaharjoittelijat joukkueille hyväksyy hallitus valmennuspäällikön ehdotusten perusteella 

• Valmentajat valitsevat joukkueensa joukkueenjohtajat 

 

 

Työsuhteisten toimihenkilöiden valinta: 

• Seuran työntekijät valitsee hallitus hakemusten ja haastatteluiden perusteella 

• Valmentajat valitsee hallitus valmennuspäällikön tekemien ehdotusten perusteella 
 
 
Muut toimihenkilöt: 

• Taloussihteerin palvelut hankitaan ostopalveluina. Kaikki ostopalveluiden toteuttajat valitsee 
hallitus. 

 
4.2. Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat 
Yhteiset pelisäännöt helpottavat jokapäiväistä toimintaa seurassamme. Joukkueilla on omia 

pelisääntöjä, mutta seuralinjauksilla on tarkoitus ennaltaehkäistä, mutta myös auttaa 

ongelmatilanteissa. Kaikkia jäseniämme kohdellaan tasapuolisesti ja heille kuuluu samat 

oikeudet ja velvollisuudet. 
 

 
Esimerkin näyttäminen 

Seuramme toimihenkilöt ovat seuramme kasvot niin harrastajien, vanhempien, kuin 

ulkopuolistenkin silmissä. Mielikuva seurastamme muodostuu vahvasti toimihenkilöiden 

käytöksen pohjalta. Toimihenkilöiden tulee kiinnittää huomiota omassa toiminnassaan 

seuraaviin asioihin: 

• Oma käytös muita kohtaan: kohteliaisuus, ystävällisyys, positiivisuus, kannustava asenne 

• Pukeutuminen: valmennustilanteissa urheilullinen pukeutuminen ja harjoitusten yhteydessä 

esimerkin näyttäminen (esim. riittävän lämpimät vaatteet, heijastimet ym.) 

• Sosiaalisessa mediassa toimiminen: vastuuntuntoisuus 

• Esimerkin näyttäminen ja urheilijoiden kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin: uni, 

ravinto, päihteettömyys 

• Toiminta harjoitustilanteissa ja tapahtumissa: omien jälkien siivoaminen, ajoissa oleminen, 
asiallinen kielenkäyttö 

 
 
Toimintaan sitoutuminen 

Haluamme kasvattaa jäsentemme sitoutuneisuutta ja opettaa siihen, että joukkueurheilussa kesken 

kauden lopettaminen haittaa joukkueen toimintaa, eikä sitä siksi katsota hyvällä. Toivomme myös 

työntekijöiltämme ja toimihenkilöiltämme sitoutumista aina vähintään yhteen kokonaiseen 

kauteen tai muuten sovitusti. Jos toimijan elämäntilanne muuttuu merkittävästi, tai hän haluaa 

lopettaa tehtävässään muusta syystä, odotamme häneltä tilanteessa vastuuntuntoisuutta ja 

joustavuutta. Toimihenkilön tulee ilmoittaa muutoksesta sitoutumisessaan seuran muille 

toimijoille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja auttaa parhaansa mukaan uuden toimijan 

etsimisessä. 



 

 
Toimihenkilöiden ja työntekijöiden edut 

Koulutukset 

Valmentajille, joukkueenjohtajille, hallituksen jäsenille sekä muille seuratoimijoille tarjotaan 

joka vuosi erilaisia koulutuksia kunakin vuonna syyskokouksessa hyväksytyn koulutusbudjetin 

mukaisesti. Koulutukset voivat olla seuran sisäisiä koulutuksia, Suomen Cheerleadingliiton 

koulutuksia tai muita toimijoiden osaamista tukevia koulutuksia. Seuran sisäiset koulutukset 

järjestetään pääsääntöisesti seuran valmentaja- ja toimihenkilökoulutusviikonlopuissa, joita 

järjestetään 2-4 vuodessa. Budjetin mukaiset koulutukset ovat toimijoille täysin ilmaisia ja 

myös matkakulut niihin korvataan. Seura voi kuitenkin edellyttää joidenkin koulutusten osalta 

valmentajien sitoutumista seuraan tietyksi ajaksi.  

 

Kilpailumatkat 

Kilpailumatkoille pääsee joukkueen mukaan rajallinen määrä valmentajia ja 

joukkueenjohtajia/muita huoltajia. Kilpailumatkat ovat lähtökohtaisesti toimihenkilön roolissa 

matkalla oleville ilmaisia. Seura ostaa ja kustantaa Suomen Cheerleadingliiton valmentajalisenssin 

valmentajille ja jojoille, jotka eivät tarvitse omaan urheilutoimintaansa lisenssiä.  

 
Koulutus- ja virkistyspäivät 

Järjestämme toimihenkilöillemme vuosittain kaksi koulutus-/virkistyspäivää. 

Päivät ovat toimihenkilöillemme ilmaisia. Työntekijöille ja hallitukselle 

järjestetään omat virkistyspäivät. 
 

 
Kulukorvaukset 

Seuramme toimihenkilöt voivat saada kulukorvauksia heille aiheutuneista kuluista. Korvattavia 

kuluja voivat olla esimerkiksi: 

• Matkakulut koulutuksiin tms. (matkakuluja harjoituksiin ei lähtökohtaisesti korvata) 

• Ulkopaikkakunnilla järjestettävien tapahtumien majoituskulut, mikäli tapahtuma 

vaatii majoittumista tai omakustanteisia ruokia. (päivärahoina) 

• Joukkueiden tai toimikuntien toimintaan liittyvät kulut (kuitteja vastaan) 
 
 
Kulukorvausten maksamisen ehtona on, että kulut ovat joko seuran tai joukkueen budjetin 

mukaisia tai ne on hyväksytetty etukäteen toiminnanjohtajalla tai valmennuspäälliköllä. Kuittia 

vastaan maksettavista kuluista tulee korvauksensaajan toimittaa alkuperäinen, 

kirjanpitokelpoinen kuitti taloussihteerille. Työntekijöiden kulukorvauksista ja 

matkakustannusten korvaamisesta päättää hallitus. 
 

 
Palkkiot 

Hallituksen jäsenet saavat kokouspalkkiota 10€/ kokous ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 
on 

1200€. Varajäsenten palkkio on 10 €/kokous, mutta niiden myöntämisestä hallitus päättää 
vuosittain.  

 

Matkustusohjesääntö 

Matkustusohjesääntö koskee kaikkia seuran toimihenkilöitä sekä työntekijöitä. 



 

 
 
Matkojen etukäteishyväksyntä 

Jokaiseen korvattavaan matkaan tulee saada etukäteishyväksyntä toiminnanjohtajalta tai 

valmennuspäälliköltä. Hyväksyntä voi olla suullinen tai kirjallinen. Matka tulee suunnitella 

toteutettavaksi mahdollisimman edullisesti, kuitenkin huomioiden järkevät matkustusaikataulut. 
 

 
Päivärahat 

Päivärahan tarkoituksena on korvata toiselle paikkakunnalle matkustamisen vuoksi henkilölle         

syntyneet ylimääräiset elinkustannukset. Päiväraha voi olla koko- tai osapäiväraha. Päivärahan          

suuruus määräytyy verohallituksen verovapaista korvauksista antaman ohjeistuksen       

mukaisesti. Matkavuorokauden aikana saadut ilmaiset ateriat pienentävät päivärahan        

enimmäismäärää. Täysihoidon ajalta ei makseta päivärahaa. 

Majoituskulut 

Jos matka vaatii yöpymistä, pyritään yöpymiset järjestämään aina ensisijaisesti ilmaisissa 

majoitusvaihtoehdoissa, kuten ystävien luona. Jos matkalle joudutaan varaamaan hotellimajoitus, 

sovitaan siitä yhdessä toiminnanjohtajan tai valmennuspäällikön kanssa. 
 

 
Oma auto 

Jos suunniteltu matka on kustannusten ja/tai aikataulujen kannalta järkevää tehdä omaa autoa 

käyttäen, suoritetaan kilometrikorvauksena seuran toimihenkilöille 20c/ kilometri. Muilla omilla 

kulkuneuvoilla kuin henkilöautolla suoritettavien matkojen ja esimerkiksi peräkärryn vetämisen 

yhteydessä kilometrikorvausta voidaan maksaa tätä suurempana. Pysäköintimaksuja voidaan 

korvata tositetta vastaan. 

 

4.3 Toimenkuvat: Hallitus 
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittava 

puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valittavat 4-8 jäsentä ja 0-4 varajäsentä. Hallituksen 

jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain sekä kaikki varajäsenet vuosittain. Hallitus valitsee 

varapuheenjohtajan, jojotoiminnan vastaavan, valmennusvastaavan, tähtiseuravastaavan, 

cheertanssivastaavan, aluevastaavan, toimikuntien puheenjohtajat ja muut tarvittavat 

toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

 
Hallituksen tehtävät 

Hallituksen rooli seurassa painottuu strategisten linjojen suunnitteluun ja seuratoiminnan 

kehittämiseen. Hallitus valvoo ja kehittää vapaaehtoistoimijoiden ja seuran työntekijöiden 

toimintaa pääasiassa vastuuhenkilöiden ja työryhmien kautta. Hallitus pyrkii laajentamaan 

aktiivista vapaaehtoistoimintaa erilaisten työryhmien kautta ja madaltaa samalla kynnystä tulla 

mukaan seuran vuosikokouksiin ja hallitustoimintaan. 

 
Lisäksi hallitukselle on annettu seuraavat erityistehtävät: 

•   Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

•   Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

•   Valita tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat 



 

 • Vastata seuran taloudesta sekä huolehtia yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja 

varainhoidon järjestämisestä 

•   Pitää jäsenluetteloa, josta on käytävä ilmi vähintään jäsenen täydellinen nimi ja hänen 
kotipaikkansa 

•   Tarkastaa seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

•   Tekee toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta varten 

•   Hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

•   Valitsee ja erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopii heidän eduistaan 

•   Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

•   Ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

•   Luovuttaa tilit tilin- tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen 
vuosikokousta. 
 
 
Hallituksen kaikilta jäseniltä odotetaan: 

• Aktiivista osallistumista hallituksen kokouksiin ja palavereihin sekä seuran sääntömääräisiin 
kokouksiin 

• Aktiivista osallistumista hallituksen keskusteluun hallituksen valitsemissa välineissä (esim. 

sähköposti, whatsapp, myClub, Facebook) 

• Vastuuntuntoisuutta ja kykyä sekä halua ajatella ratkaisua monipuolisesti kaikkien seuran 

jäsenten kannalta 

• Halua ja kykyä kuunnella seuran jäsenten mielipiteitä, ideoita, toiveita ja ajatuksia 

• Seuran toiminnan, arvojen ja -sääntöjen sekä yhdistyslain tuntemista ja noudattamista 
• Asioiden luottamuksellista käsittelemistä 
 
 
Hallituksen jäsenten toimenkuvat 

Hallitus sopii toimenkuvista ja tehtävänjaosta yksittäisissä asioissa tapauskohtaisesti. Lisäksi 

jokaiselle hallituksen jäsenelle jaetaan vastuualueita hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 
 

 
Puheenjohtaja 

•   Johtaa hallitusta 

•   Valmistelee ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset 

•   Pitää huolen, että hallituksen jäsenet hoitavat omat tehtävänsä sovituissa aikatauluissa 

•   Huolehtii seuran kokonaisuuden toiminnasta 

•   Valvoo seuran tilien käyttöä väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi. (tilinkäyttöoikeudet) 

•   Seuraa seuran toiminnan kannalta tärkeiden aikataulujen noudattamista (avustukset, kokoukset 
ym.) 

•   Valvoo seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista 

•   Huolehtii yhdistysrekisterin tietojen oikeellisuudesta, nimenkirjoitusoikeuksista ja 
tilinkäyttöoikeuksista 

•   Järjestää seuran sääntömääräiset kokoukset 

•  Huolehtii kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta sekä siitä että kokousmateriaalit 

toimitetaan jäsenistölle ajoissa 

•   Toiminnanjohtajan esimiestehtävät, ellei toisin sovita 



 

• Työlainsäädännön seuraaminen ja sen toteutumisen valvonta (työsopimuslaki, 

työaikalaki, vuosilomalaki, sairausvakuutuslaki, työterveyshuoltolaki, henkilötieto- ja 

yhdenvertaisuuslait…)  

o  Työehtosopimuksen toteutumisen seuraaminen 

o  Toiminnanjohtajan kehityskeskustelujen/ palkkaneuvottelujen pitäminen 
o  Palkan, sekä lomarahojen maksun ohjaus valmennuspäällikön kautta 

taloudenhoitajalle, sekä työntekijän matkakorvausten ja päivärahojen 

hyväksyntä yhteistyössä taloudenhoitajan kanssa 

 
Varapuheenjohtaja 

•   Toimii kokousten puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt 
 
 
 
Valmennusvastaava 

•   Valmennuspäällikön avustavat tehtävät 

•   Valmennusosaamisen kehittämisen, VALKEA:n toimikunnan puheenjohtaja 
 
 
Tapahtumavastaava 

•   Tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja 

•   Tapahtumien (näytökset ja muut jäsentapahtumat) ideointi ja järjestäminen yhdessä 
toiminnanjohtajan kanssa 

 
 
Seurakehitysvastaava 

•   Ideointiryhmän puheenjohtaja 

•   Tähtiseuravastaava 

•   Auditointitilaisuudesta huolehtiminen  

•    Aluetoiminnan vastaava 

•    Uudet hankkeet 
 
 
Jojovastaava 

•   Joukkueenjohtajatoiminnasta vastaaminen 

•   Joukkueenjohtajien perehdyttäminen ja ohjeistaminen 

•   Joukkueenjohtajien koulutusten ja muiden tapaamisten järjestäminen 
 
Cheertanssivastaava 

- Cheertanssin kehittäminen 
 
Sosiaalisen median vastaava 

- Seuran sosiaalisen median päivittäminen seuran arvojen mukaisesti 
 
Varajäsen 

• Osallistuu sovitusti hallituksen kokoukseen  

• Sovitaan toimenkuvasta vuosittain 

• On äänioikeutettu ollessaan kokouksessa paikkaamassa varsinaista jäsentä 

• Nostetaan varsinaiseksi jäseneksi, jonkun varsinaisen jäsenen erottua kesken toimikauden 



 

 

4.4 Toimenkuvat: toiminnanjohtaja 
Toiminnanjohtaja toimii seurassa kokoaikaisessa työsuhteessa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat 

mm: 
 
 
Organisaation johtamiseen ja hallintoon liittyvät asiat 

• Seuraa ja toteuttaa yhdessä hallituksen kanssa seuran toimintasuunnitelmaa 
• Tekee tapahtumavaraukset ja huolehtii varausten peruuttamisista 

• Kutsuu koolle ja vetää toimihenkilöiden yhteispalaverit yhdessä valmennuspäällikön kanssa 

• Johtaa yhdistyksen vapaaehtoisten toimintaa yhdessä hallituksen kanssa 

• Huolehtii lakisääteisestä arkistoinnista 
 
 
Valmennuspäällikön esimiestehtävät 

•   Käy kehityskeskustelut valmennuspäällikön kanssa 1-2 kertaa vuodessa  

 
Siivoojan esimiestehtävät 

•   Yhteydenpito siivoojan kanssa 
 
 
Jäsenasiat 

•   Pitää yllä jäsenluetteloa myClubissa 

•   Organisoi jäsenten, toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten rekrytointia yhdessä hallituksen kanssa 

•   Hoitaa jäsenten asiakaspalvelua eli vastaa sähköposteihin ja puheluihin 
 
 
Tapahtumat 

•   Koordinoi näytökset ja järjestää ne yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa 

• Koordinoi seuran järjestämät kilpailutapahtumat ja järjestää ne yhdessä tapahtumatoimikunnan 
kanssa 

•   Koordinoi Toukofestiin osallistumisen 

•   Pitää harrastejoukkueiden yhteisen vanhempaininfon kevät- ja syyskaudella 

•   Järjestää vaatetilaustapahtumat yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa 

•   Järjestää toimihenkilöiden koulutus- ja virkistyspäivät kahdesti vuodessa yhteistyössä 
valmennuspäällikön kanssa 

•    Järjestää varainhankinnan koulutuksen yhdessä jojovastaavan kanssa sekä toimihenkilöpalaverit 
yhdessä valmennuspäällikön kanssa 

 
 
Tiedotus  

•   Laatii ja lähettää jäsentiedotteet ja hoitaa muun jäsenistön tiedottamisen 

•   Toimihenkilöiden tiedottaminen: toimihenkilötiedotteet 

•   Nettisivujen ylläpito 
 
 
Talous 

•   Suunnittelee ja seuraa taloutta yhdessä taloussihteerin ja hallituksen kanssa 

•   Solmii taloudellisia yhteistyösopimuksia hallituksen määräämällä tavalla 



 

•   Kilpailuttaa ja tekee seuran taloudelliset hankinnat talousarvion mukaisesti 

•   Huolehtii kirjanpidosta yhdessä taloussihteerin kanssa 

•   Hyväksyy toimihenkilöiden matkalaskut, päivärahat ja kuluselvitykset 
 
 
Tilat 

•   Tekee joukkueiden siivousvuorot ja hankkii siivoustarvikkeet 

•   Pitää yhteyttä vuokranantajaan ja huolehtii vuokrasopimuksesta 

•   Vuokraa tiloja tarvittaessa eteenpäin 

 

Yhteistyökumppanit ja sponsorit 

•   Neuvottelee yhteistyökumppaneiden kanssa sopimuksia ja huolehtii että sopimuksia noudatetaan 

•   Hankkii seuralle sponsoreita 

•   Asiakassuhteiden ylläpito 

 
Muut tehtävät 

• Vanhempaintreenien pitäminen kilpajoukkueille kauden alussa yhdessä valmennuspäällikön kanssa 

 

 

4.5 Toimenkuvat: valmennuspäällikkö 
Valmennuspäällikkö toimii seurassa kokoaikaisessa työsuhteessa. Valmennuspäällikön toimenkuvaan 

kuuluu: 
 
 
Valmentajien esimiestehtävät 

• Valmennuspolkujen seuranta ja päivittäminen, valmennustuntien seuranta/ tarkistaminen 

ja toimittaminen palkanlaskijalle, tuuraajien hankinta valmentajien sairauspoissaoloille 

tarvittaessa 

• Kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa 
 

 
Valmentajien ja harjoittelijoiden kouluttaminen, perehdytys ja opastaminen 

• Kuukausitiedotteet valmentajille ja muille toimihenkilöille 
• Seuran sisäisten valmentajakoulutusten ja perehdytysten järjestäminen 

• SCL:n koulutusilmoittautumiset 

• Valmentajien koulutusrekisterin ylläpito 
 
 
Valmennuksen laadun seuranta ja valmentajien ohjaus 

• Harjoitusten seurannat ja palautteet valmentajille vähintään kaksi kertaa vuodessa 

• Joukkueiden kausisuunnitelmissa ohjeistaminen ja auttaminen sekä niiden tarkistus 

 

Kilpailumatkojen suunnittelu ja järjestäminen 

• Kilpailuilmoittautumisten kerääminen joukkueilta ja lähettäminen eteenpäin 
• Ulkopaikkakunnalla järjestettävien kilpailujen majoitusten, kuljetusten ja muun organisointi 

 
 
Leirien ja workshopien suunnittelu ja järjestäminen 



 

• Joukkueleirien järjestäminen ja aikatauluttaminen 
• Akrobatialeirien järjestäminen ja aikatauluttaminen  
• Seuran kesäleirin, starttileirien ja workshopien järjestäminen ja aikatauluttaminen 

•   Ulkopaikkakunnalla järjestettävien leirien majoitusten, kuljetusten ja muun organisointi 

•   Valmentajien hankkiminen kaikille leireille ja workshopeihin seuran sisältä ja ulkopuolelta 
 
 
Muut tehtävät: 

• Valmentajarekrytointi ja ehdotus hallitukselle valittavista valmentajista 

• Valmennuksen kokonaisvaltainen kehittäminen ja ohjeistuksien luominen 

• Vanhempaintreenien pitäminen kilpajoukkueille kauden alussa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa 

• Päivittää tilojenkäyttökalenteria seuran nettisivuille 

 

 

 

4.6 Toimenkuvat: taloussihteeri 
Taloussihteerin palvelut hankitaan ostopalveluna seuran ulkopuoliselta osaajalta. 

Taloussihteerin toimenkuva on eritelty tarkemmin talousohjesäännössä kohdassa 3.4.  

 

4.7 Toimenkuvat: valmentajat ja vastuuvalmentajat 
Valmentajamme voivat olla lajin entisiä tai nykyisiä harrastajia tai muita valmennuksesta ja 

ohjauksesta kiinnostuneita henkilöitä. Valmentaminen on yhdistelmä työsuhdetta ja 

vapaaehtoistoimintaa. Valmentajan työajaksi lasketaan joukkueen harjoitusaikataulun 

mukaiset harjoitukset ja varavalmennukset, valmennuspäällikön kanssa sovitut leiriharjoitukset 

sekä seuran järjestämät koulutukset, palaverit ja kehityskeskustelut. Työpaikka on kulloinkin 

käytössä oleva harjoituspaikka, eli yleensä JSA Cheer Gym. Työajan ulkopuoliseksi 

vapaaehtoistoiminnaksi lasketaan muu kuin yllä mainittu valmentamiseen kuluva aika, kuten 

harjoitusten suunnittelu, harjoituskalenterin ulkopuoliset lisätreenit, siivousvuorot, 

tapahtumat, esiintymiset, kisareissut sekä muut kuin seuran järjestämät koulutukset ja 

palaverit. Valmentaja voi olla joukkueessa joko valmentajana tai vastuuvalmentajana ja 

valmentajan työnkuva määrittyy sen mukaan, kummassa valmentajaroolissa hän toimii. 

Valmentajan ja vastuuvalmentajan työnkuvat on esitelty tämän osion lopussa. 
 

 
Valmentaja voi, vaikka toimiikin työsuhteessa, tarvittaessa jäädä pois joukkueensa 

harjoituksista, mikäli hankkii itselleen tuuraajan. Valmentajaa voi tuurata kuka tahansa 

seuran muu seuran valmentaja. Myös muita kuin palkallisia valmentajia voi tarvittaessa 

pyytää tuuraajiksi. Ilman itse hankittua tuuraajaa valmennuskerran voi jättää väliin vain: 1. 

Valmennuspäällikön kanssa erikseen sovitusti tai 2. sairastapauksissa, jolloin 

sairastumisesta tulee ilmoittaa mahdollisimman ajoissa valmennuspäällikölle. Sairasajalta 

maksetaan palkkaa vain lääkärintodistusta vastaan. 
 

 
Hyvän valmentajan ominaisuuksia 

• Vastuuntuntoinen (kantaa vastuun itsestään ja joukkueestaan) 

• Omaa hyvät vuorovaikutustaidot 

• Toimii esimerkillisesti seuran arvoja noudattaen 
• On täsmällinen (hoitaa sovitut asiat aikataulujen mukaisesti, on ajoissa harjoituksissa) 



 

• Haluaa olla hyvä valmentaja (osaa lajin perustaidot ja valmennuksen perusteet, 

kehittää itseään omatoimisesti, on halukas kouluttautumaan ja kehittymään) 

• On positiivinen, kannustava ja tasapuolinen 
 
 
Valmentajaksi päästäkseen on aiempana kokemuksena oltava vähintään puoli vuotta 

valmentajaharjoittelua, mutta ei välttämättä aiempia koulutuksia. Kaikki valmentajat 

osallistuvat valmentamiseen ja treenisuunnitteluun aktiivisesti. Vastuuvalmentajat kantavat 

lisäksi päävastuuta joukkueen kausisuunnitelmasta sekä harjoitusten ulkopuolisten asioiden 

hoitamisesta, kuten yhteydenpidosta vanhempiin ja joukkuevarusteiden/kisamusiikin 

tilaamisesta. Yksittäiset vastuut valmennus- ja jojotiimi jakaa keskenään. 

 
 
 
Valmentajana kehittyminen polun eri vaiheissa 

Oheisessa kuviossa kolmion 

eri osat kuvaavat 

valmentajana kehittymisen 

vaiheita. 

Valmentajaharjoittelijat 

aloittavat kolmion alaosasta 

ja kehittyvät kohti ylintä 

osaa, jossa 

valmennuskokemusta ja 

-taitoa on kertynyt jo 

enemmän. 

 

Koulutukset polun eri vaiheissa 

Valmentajien koulutukseen sisältyy eri tahojen järjestämiä koulutuksia sekä seuran sisäistä tiedon 

jakamista. Tärkeimpiä koulutuskanavia ovat Suomen Cheerleadingliiton (SCL) koulutukset ja 

seuramme järjestämät koulutukset, perehdytyspäivät ja valmentajien keskustelutilaisuudet. Lisäksi 

erilaisia koulutuksia tarjoaa mm. Keski-Suomen Liikunta eli KesLi. Active Cheer -joukkueiden 

valmentajat koulutetaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan SCL:n Active Cheer -koulutusten 

avulla. 

 

Koulutukset 

Valmentajien kouluttaminen tukee seuran toimintaa ja joukkueiden kehittymistä. Koulutamme 

valmentajiamme seuraten Suomen Cheerleadingliiton koulutuspolkua. Koulutamme valmentajia 

myös seuran sisäisen valmennuskoulutusjärjestelmän mukaisesti. Valmentajia koulutetaan 

vuosittain tarpeen ja valmentajien omien toiveiden mukaan. Osa koulutuksesta on seuramme 

sisäistä perehdyttämistä ja valmentajien palavereita, joissa keskustellaan valmennuksellisista 

aiheista. Seuramme järjestää myös tarpeen ja toiveiden mukaan valmentajakoulutuksia juuri 

seurallemme mukautetusti. 
 

 
Koulutusbudjetin kullekin vuodelle laatii valmennuspäällikkö yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, 

minkä jälkeen jäsenistöllä on oikeus muokata budjettia seuran syyskokouksessa. Vuosittain 



 

koulutuksiin käytettävän rahamäärän päättävät siis jäsenemme syyskokouksessa. 

Valmennuspäällikkö päättää toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta kuhunkin koulutukseen 

kustannettavat valmentajat. Valmennuspäällikön päättämien koulutusten osallistumis- ja 

matkakuluista vastaa seura. Valmentajat voivat halutessaan kouluttautua myös 

omakustanteisesti. 

 

Valmentajan polku 

Valmentaja ei ole koskaan valmis ja jokainen valmentaja oppii jatkuvasti uutta, niin koulutuksen, 

valmentamisen kuin elämänkokemuksenkin myötä. Tämän ohjeellisen valmentajan polun 

tarkoituksena on auttaa hahmottamaan valmentajan roolia ja kouluttautumista seurassamme 

polun eri vaiheissa. Valmentajan polkua on tarkoitus lukea ohjeellisesti eli polkua voidaan 

tarvittaessa soveltaa yksittäisten valmentajien kohdalla esimerkiksi seuran senhetkiseen 

valmentajatilanteeseen sopivaksi. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuuvalmentajien toimenkuvaan kuuluu: 

• Sitoutuminen joukkueen toimintaan 

• Päävastuu joukkueesta ja sen asioista sekä toiminnan onnistumisesta 

• Päävastuu joukkueen kausisuunnitelmasta 

• Joukkueen kilpailuohjelman/esitysten suunnittelu yhdessä muun valmennustiimin kanssa 

• Omien valmennustaitojen kehittäminen (opettaa vain tekniikoita jotka osaa opettaa huolellisesti) 

• Yhteydenpito vanhempiin, joukkueenjohtajiin, valmennuspäällikköön ja toiminnanjohtajaan 

• Yleiset valmennukseen liittyvät vastuutehtävät, kuten myclubin jäsenlistan päivittäiminen, 
poissaolojen seuranta, joukkuevaatetilaukset, kilpailumusiikin tilaaminen ja tiedotus sekä budjetin 
päivittäminen yhdessä rahastonhoitajan kanssa 

• Joukkueen tavoitteiden luominen yhdessä joukkueen kanssa 

• Joukkueen pelisääntöjen luominen yhdessä harrastajien kanssa 

• Harjoitusten huolellinen suunnittelu ja niiden turvallisuuden varmistaminen (EA-valmius, aikuisten 
määrä harjoituksissa, vaativuus, vireystila, spotterit) 

• Joukkueen tiedotuksesta ja varainhankinnasta huolehtiminen yhdessä jojojen kanssa 

• Muiden sovittujen vastuiden tunnollinen hoitaminen 

Valmentajaharjoittelijoiden ohjaaminen ja tukeminen yhdessä valmennuspäällikön kanssa. 
 



 

 
Valmentajien toimenkuvaan kuuluu: 

• Sitoutuminen joukkueen toimintaan 

• Kausisuunnitelman teko yhdessä vastuuvalmentajien kanssa 

• Joukkueen kilpailuohjelman/esitysten suunnittelu yhdessä muun valmennustiimin kanssa 

• Omien valmennustaitojen kehittäminen (opettaa vain tekniikoita jotka osaa opettaa huolellisesti) 

• Joukkueen tavoitteiden luominen yhdessä joukkueen kanssa 

• Joukkueen pelisääntöjen luominen yhdessä harrastajien kanssa 

• Harjoitusten huolellinen suunnittelu ja niiden turvallisuuden varmistaminen (EA-valmius, aikuisten 
määrä harjoituksissa, vaativuus, vireystila, spotterit) 

• Muiden sovittujen asioiden tunnollinen hoitaminen 
 
4.7.1 Toimenkuvat: valmentajaharjoittelijat 
 
Valmentajaharjoittelijana toimiminen on vapaaehtoistoimintaa. Valmentajaharjoittelijaksi voi 
hakeutua ottamalla yhteyttä seuran valmennuspäällikköön, jonka kanssa sovitaan tarkemmin 
esimerkiksi harjoittelijalle sopivasta joukkueesta. Harjoittelijat eivät saa valmennustunneista palkkaa 
tai korvauksia. Myös kokeneemmat valmentajat voivat halutessaan hakea joukkueisiin 
vapaaehtoisvalmentajiksi, jolloin he eivät saa valmennustunnista palkkaa tai korvauksia. 
 

Valmentajaharjoittelijalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai koulutusta. He ovat joukkueen 
"ylimääräisiä" valmentajia, jotka tutustuvat valmentamiseen ja opettelevat valmentamisen 
perusteita. Valmentajaharjoittelijat osallistuvat valmennukseen aktiivisesti taitojensa mukaan ja 
kokemuksen myötä voivat tutustua myös harjoitusten suunnitteluun itsenäisesti tai tarvittaessa 
ohjatusti. 
 

 
Valmentajaharjoittelijan toimenkuvaan kuuluu: 
•   Valmennuksen harjoittelu treenitilanteessa 
•   Muiden valmentajien työn seuraaminen, heiltä oppiminen ja neuvojen kysyminen 
•   Valmennus treenitilanteessa 
•   Harjoitusten osioiden suunnittelu yhdessä muiden valmentajien kanssa 
•   Omien valmennustaitojen kehittäminen (opettaa vain tekniikoita, jotka osaa ope ttaa 

huolellisesti) 
•   Kokonaisten harjoitusten suunnittelu ja vetäminen kauden loppupuolella 
 

 
4.8. Toimenkuvat: joukkueenjohtajat 
Joukkueenjohtajat eli jojot ovat yleensä yhden kilpajoukkueen toiminnassa auttavia 

vapaaehtoistoimijoita. Jojo voi olla esimerkiksi joukkueessa harjoittelevan harrastajan vanhempi, 

tai muu joukkueen toiminnasta kiinnostunut aikuinen. Joukkueenjohtajat kullekin joukkueelle 

valitsee joukkueen valmentajat. 

 
Joukkueenjohtajan toimenkuvaan kuuluu: 

• Yhteistyössä valmentajien kanssa huolehtivat joukkueen toiminnasta 

• Huolehtii joukkueen jäsenten ja vanhempien tiedottamisesta 

• On selvillä joukkueen asioista ja tapahtumista 

• Seuraa joukkueen harjoituksia vähintään kerran kuukaudessa 



 

• Järjestää tarpeen mukaan vanhempaininfoja tai näytöstreenejä (kts. liite) 

• On mukana seuran yhteisissä tapahtumissa 

• Toimii huoltajana kilpailumatkoilla (kts. liite) 
• Jakaa, kerää ja pesee tarvittaessa joukkueen kilpailuasut 

• Huolehtii kilpailumatkojen ilmoittautumisista ja muiden tarvittavien tietojen keräämisestä 

• On valmennustiimin apuna esimerkiksi talkoiden, sponsoreiden ja joukkuevaatteiden hankinnassa 

• Hoitaa tunnollisesti muut sovitut asiat 
 
 
JSA:ssa jojo on luottohenkilö, joka: 

• Hoitaa sovitut asiat aikataulujen mukaisesti 

• On ajan tasalla joukkueen kuulumisista 

• On positiivinen ja kannustava 

• Ottaa vastuuta kommunikaation toimivuudesta - tilanteessa kuin tilanteessa 
• Toimii esimerkillisesti seuran arvoja noudattaen. 
 
 
Perehdytys ja koulutus 

Joukkueenjohtajien toimenkuva on monimuotoinen ja se muokkautuu aina joukkueen tarpeiden 

mukaan. Tämän vuoksi myös joukkueenjohtajien koulutus ja perehdytys tehtävään on yksilöllistä. 

Joukkueenjohtajan tehtävässä on tärkeää tehdä yhteistyötä valmentajien kanssa ja keskustella 

heidän kanssaan vastuunjaosta sekä kunkin valmentajan ja joukkueenjohtajan roolista joukkueen 

johtotiimissä. 

 
 

Jojotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen järjestää joukkueenjohtajille noin kerran vuodessa jojo - 

koulutuksen ja tarpeen mukaan jojopalavereita. Palavereissa keskustellaan jojojen toimenkuvasta, 

käydään läpi mieltä askarruttavia kysymyksiä ja keskustellaan muista ajankohtaisista aiheista. 

Lisäksi jojoille on luotu avuksi muutamia materiaaleja, kuten toimintakäsikirjan liitteenä olevat 

vanhempaininfo-ohje ja jojon kilpailumatkaopas. Paras tapa perehtyä jojotoimintaan on olla 

aktiivisesti ja monipuolisesti mukana joukkueen toiminnassa ja erilaisissa seuran tapahtumissa. 

Lisäkoulutusta jojoille järjestetään tarpeen ja toiveiden mukaan. Seuran ulkopuolisia 

joukkueenjohtajakoulutuksia järjestää esimerkiksi KesLi. Joukkueenjohtajat voivat halutessaan 

kouluttautua seuran ulkopuolisissa koulutuksissa omakustanteisesti tai seura voi joissain 

tapauksissa kustantaa koulutuksen esimerkiksi 1-2 ensimmäiselle ilmoittautujalle.  
 
 
 
4.9. Toimenkuvat: joukkueiden rahastonhoitajat 
Joukkueenjohtajista yksi toimii joukkueen rahastonhoitajana. Rahastonhoitajat ovat 

jokaisessa kilpajoukkueessa ja he hoitavat joukkueen talousasioita. Rahastonhoitajien 

toimenkuva on tarkemmin eritelty talousohjesäännössä kohdassa 3.4. Lisäksi 

rahastonhoitajille on tehty erillinen ohjeistus (liite 6). 
 
 
 
4.10. Toimenkuvat: toimikunnat 



 

Seurassamme on erilaisia toimikuntia, joille hallitus valtuuttaa tiettyjä tehtäviä. Kussakin 

toimikunnassa on vähintään yksi hallituksen jäsen mukana koordinoimassa toimintaa. Hallitus voi 

tarpeen mukaan perustaa uusia toimikuntia. 
 
 
 
4.10.1. Toimenkuvat: seuratoiminnan ideointiryhmä 

Seuratoiminnan ideointiryhmä koostuu seuramme jäsenistä, heidän vanhemmistaan tai muista 

seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Ideointiryhmän jäsenyys on hyvä 

tapa saada ideansa käytäntöön ja tutustua seuratoiminnan hallinnolliseen puoleen ilman suuria 

vastuita. Ryhmässä toimiminen ei vaadi aiempaa osaamista tai perehdytystä vaan perehdytys 

tapahtuu tarpeen mukaan kokousten yhteydessä. 
 

 
Ideointiryhmän jäsenen toimenkuva 

●    Osallistuu ideointiryhmän kokouksiin 

● Tuo hallitukselle ideoita seuratoimintaan ja sen kehittämiseen ideointiryhmän kokouksissa 

tai niiden ulkopuolelta 

 

4.10.2. Toimenkuvat: tapahtumatoimikunta 

Tapahtumatoimikunta on vastuussa seuran näytös- ja kilpailutapahtumien suunnittelusta 

sekä muista jäsentapahtumista. Tapahtumatoimikuntaan kuuluu vähintään yksi hallituksen 

jäsen, yleensä se, jonka vastuualueena tapahtumat ovat. Lisäksi toiminnanjohtaja koordinoi 

toimintaa ja osallistuu toimikunnan kokouksiin. Tapahtumatoimikunnan vastuulla on: 

•   juontajien hankkiminen ja juontojen tekemisestä sopiminen 

•   Kilpailukutsujen, infojen ja tarvittaessa ilmoittautumislomakkeiden tekeminen 

•   Sähköposteihin (tapahtumat@jaguarscheer.com) vastaaminen 

•   Aikataulujen tekeminen ja hyväksyttäminen 

•   Mainosten tekeminen ja markkinointi 

•   Ohjelman sisällön suunnittelu (mm. heitä voltti, paitatykit) 

•   Yhteistyö tuomareiden ja/tai yhteistyökumppaneiden kanssa 
 
 
Tapahtumatoimikunnan jäsenen toimenkuva 

●    Osallistuu tapahtumatoimikunnan kokouksiin 

●    Sitoutuu hänelle annettuihin tehtäviin ja vastuisiin 

●    Osallistuu kykynsä mukaan tapahtuman käytännön järjestelyihin 
 
 
 
4.10.3. Toimenkuvat: valmennusosaamisen kehittämisen ohjausryhmä eli VALKEA 

Valmennusosaamisen kehittämisen ohjausryhmä eli VALKEA kokoontuu muutaman kerran 

vuodessa keskustelemaan ja tekemään hallitukselle ehdotuksia valmennusosaamisen 

kehittämisestä. VALKEA:n toiminnasta vastaa yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa hallituksen 

valmennusvastaava, joka osallistuu ohjausryhmän kokouksiin sekä välittää ehdotukset 

hallitukselle päätettäviksi. VALKEA:n jäseneksi kutsutaan tai siihen voi ehdottaa itseään. 
 

 

mailto:kilpailut@jaguarscheer.com


 

VALKEA:n jäsenet ovat: 

●    Kokeneita valmentajia tai seuratoimijoita 
●    Koulutukseltaan tai ammatiltaan liikunnan erityisosaajia 

●    Sitoutuneita ja motivoituneita seuran valmennustoiminnan kehittämiseen 
 
4.10.4 Toimenkuvat: tähtiseuratoimikunta 

●   Huolehtii Tähtiseura-kriteereiden toteutumisesta 

●   Valmistelee auditoinnit 
 
4.10.5 Toimenkuvat: yhteistyökumppanuusryhmä 
Työryhmän tavoitteena on hankkia seuralle yhteistyökumppaneita ja sponsoreita. Ryhmää johtaa 
toiminnanjohtaja. 
 
4.10.6. Toimenkuvat: talkootoimikunta 

Talkootoimikunta koostuu lähinnä seuramme jäsenten vanhemmista. Toimikunnan tarkoituksena on 

saada aktivoitua perheet mukaan toimintaamme ja avuksi yksittäisiin tapahtumiin. Toimikuntaa 

ylläpitää ja sen toiminnasta sekä vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnista vastaa toiminnanjohtaja. 

 

4.11 Työturvallisuus ja työsuojelu 

Seuran työsuojelupäällikkönä toimii toiminnanjohtaja. Työsuojeluvaltuuttu valitaan 

syyskokouksessa. Työsuojeluvaltuutetuksi on vuoden 2018 syyskokouksessa valittu Heli Heikkinen. 

Työturvallisuuden edistäminen seurassamme lähtee huolellisesta toiminnan suunnittelusta, jossa 

päivittäiset toiminnot huomioidaan kattavasti ja joustavasti. Työturvallisuutta edistetään 

kehittämällä työympäristöä ja ohjaamalla työntekijöitä sekä valmentajia. Seuran kokopäiväiset 

työntekijät työskentelevät noin puolet työajastaan treenihallilla ja puolet etänä kotoa käsin. 

Toiminnanjohtaja on syksyllä 2017 laatinut riskiarvion työympäristöön ja työn luonteeseen 

liittyvistä riskeistä hallintakeinoineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Riskien arvioinnissa 

noudatetaan jatkuvaa työturvallisuuden huomioimisen periaatetta ja työturvallisuusasioita 

käydään keskustellen läpi toimihenkilöiden kaudenaloituspalavereissa. Myös psykososiaaliset 

riskitekijät tiedostetaan ja toimihenkilöitä rohkaistaan puhumaan avoimesti mahdollisista 

jaksamisen haasteista, jotta niissä pystytään tukemaan mahdollisimman ennakoivasti.  

 

Siisteyden ja järjestyksen yhteisvastuullinen ylläpito on keskeinen osa niin kaikkien hallilla 

työskentelevien kuin harrastajienkin turvallisuutta. Ylimääräisten tavaroiden, papereiden ym. 

materiaalin roskiin vieminen tai paikoilleen laittaminen käytön jälkeen vähentää mm. tapaturmien 

(kompastumiset) ja tulipalon riskiä. Hallia eniten käyttävien kilpajoukkueiden vuorottaisten 

viikkosiivousten ohella siivousta on keväästä 2018 lähtien tehostettu siivoojan palkkaamisella. 

 

Toiminnanjohtajan työsuojelupäällikön tehtävään kuuluu myös hallin ensiapuvälineistön 

täydennyksestä huolehtiminen sekä yhteydenpito vuokranantajaan, jos hallin rakenteissa 

havaitaan turvallisuuspuutteita. Yhteistyötä tehdään myös työterveyshuollon kanssa mm. 

työpaikkaselvitysten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman suhteen. 
 
 
 
5. URHEILU- JA VALMENNUSTOIMINTA 



 

Urheilu- ja valmennustoiminta on seuran perustoimintaa. Seurassamme on erilaisia joukkueita 

ikään ja taitotasoon perustuen. Seuramme valmennustoimintaa koordinoi valmennuspäällikkö, 

mutta yleisemmin siitä ovat vastuussa kullekin joukkueelle valitut valmentajat yhdessä 

joukkueenjohtajien kanssa. 

 
 
 
5.1. Urheilutoiminnan tavoitteet 
Urheilutoimintamme tavoitteena on tarjota jäsenillemme heidän toiveitaan ja tarpeitaan 

vastaavaa, laadukasta cheerleadingtoimintaa. Yksilöllisellä tasolla tavoittelemme urheilijoiden 

henkilökohtaista taidollista ja fyysistä kehittymistä sekä joukkueen kehittymistä 

ryhmätyöskentelyssä ja joukkuetaidoissa. Kannustamme kaikkia harrastajiamme monipuoliseen 

liikunnan harrastamiseen myös omatoimisesti liikkuen ja muita lajeja harrastaen. Lyhyellä 

aikavälillä haluamme jäsentemme oppivan taitoja ja kehittyvän liikunnallisesti sekä nauttivan 

liikunnasta. Pitkällä tähtäimellä haluamme jäsentemme omaksuvan urheilullisen ja terveellisen 

elämäntavan. 

 

Seurassa toteutetaan lajiharjoittelun lisäksi psyykkistä ja fyysistä harjoittelua joukkueesta riippuen 

lajivalmentajien, fysiikkavalmentajan tai psyykkisen valmennuksen asiantuntijan johdolla. Seuran 

SM-tason joukkueet ovat ottaneet psyykkisen ja fyysisen valmennuksen suunnitellusti ja 

tavoitteellisesti osaksi joukkueen kautta, mutta käytäntöä jalkautetaan vähitellen myös alempien 

tasojen joukkueisiin. 
 
 
 
5.2. Harjoittelu eri tasoisissa joukkueissa 
Joukkueiden harjoitusvuosi koostuu pääasiassa viikkoharjoituksista ja joukkueleireistä. Näiden 

lisäksi joukkueenjäsenyyden kautta vuoteen sisältyy esiintymisiä, varainhankinnan tilaisuuksia, 

kilpailuita ja seuratapahtumia. Harjoittelun, leirien ja kilpailuiden määrä vaihtelee suuresti 

joukkueiden välillä. Kilpajoukkueissa harjoituksiin, leireihin ja muuhun joukkueen toimintaan 

osallistuminen on pakollista ja muissakin joukkueissa joukkueen jäsenten sitoutuneisuus 

harjoitteluun auttaa joukkuetta yhteishengen kasvattamisessa ja uusien taitojen oppimisessa. 

Harrastejoukkueissa on perustoiminnan lisäksi vain yksi sitova näytösesiintyminen 

puolivuotiskauden aikana.  
 
 
 
Yleiskuvaus joukkueistamme 
 
 
Active Cheer -joukkueet 

Active Cheer -joukkueissa harjoittelu on matalan kynnyksen toimintaa ilman kilpaurheilullisia 

tavoitteita. Ryhmien harjoittelu keskittyy monipuoliseen lajiharjoitteluun ja sopii perheiden ja 

koulujen loma-aikoihin. Näissä ryhmissä lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan lajiin sekä 

liikunnalliseen harrastukseen ja elämäntapaan hyvässä ympäristössä, tavoitteena terve ja 

monipuolinen liikkuja, jonka motivaatio liikuntaan säilyy. Harrastejoukkueet antavat myös 

halukkaille liikunnallisia perustaitoja ja lajitaitoja, joita oppimalla on halukkailla mahdollisuus 



 

siirtyä joukkuejaoissa seuramme kilpajoukkueisiin. Active Cheer -joukkueet ovat myös hyvä 

harjoittelumuoto muiden lajien aktiiveille, jotka haluavat tukea päälajiinsa cheerleadingista. Active 

Cheer -joukkueita järjestämme aikuisia lukuunottamatta kaikissa ikäluokissa. Active Cheer 

-joukkueilla ei ole leiritoimintaa, mutta joukkueet voivat halutessaan järjestää pientä harjoitusten 

ulkopuolista joukkuetoimintaa, kuten leiri- tai jengipäiviä. Harjoituksia joukkueilla on kerran 

viikossa. 
 

 
Kilpajoukkueet 

Kilpajoukkueet osallistuvat vuoden mittaan haluamiinsa kilpailuihin, joista löytyy joukkueelle sopiva 

kilpailusarja. Harjoittelun tavoitteellisuus riippuu kilpailutasosta. Alimman tason kilpajoukkueilla 

esimerkiksi kesäloma on pidempi ja leirejä vähemmän. Mitä korkeammalla tasolla joukkue kisaa 

omassa ikäluokassaan, sitä lyhempi kesäloma ja sitä enemmän leirejä joukkueella on. Kilpailutason 

noustessa myös sitoutumisen tarve joukkueen toimintaan kasvaa.  
 
 
 

Kevätkausi: 
peruskuntokausi - 

perustaitojen 
hiominen ja uusien 

taitojen 
harjoittelu. Toukokuussa 
kevätnäytös ja osalla 

joukkueista 
kevätkilpailut. 

  

Kesäkausi: Osa 
joukkueista lomailee. 

Kilpajoukkueilla syksyn 
kilpailuohjelman taitojen 

harjoittelu ja fyysisen 
kunnon kohotus. 

  

Syyskausi: Kilpailuihin 
valmistava/ 
kilpailukausi. 

Koreografian opettelu 
ja hiominen. 

esiintymisharjoittelu. 
Loka-joulukuussa 

kilpailuja ja 
esiintymisiä. 

 
 
 
5.3. Joukkueena toimiminen 
Cheerleading on lajina vahvasti joukkueen merkitystä korostava; jokainen joukkueen jäsen on           

tärkeä osa ryhmää. Lajin erityisten osa-alueiden, kuten stunttien, pyramidien ja heittojen           

oppimiseen tarvitaan sekä jokaisen joukkueen jäsenen läsnäoloa että keskittynyttä tehtävän          

suorittamista. 
 

 
Kilpajoukkueet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan ja tavoitteena on, että joukkue 

harjoittelee samalla kokoonpanolla koko vuoden. Kalenterivuoden aikana joukkueissa tehdään 

muutoksia vain tarpeen vaatiessa. Joukkueet toimivat seuramme alaisuudessa omina 

yksikköinään, joita johtaa valmentajista ja joukkueenjohtajista koostuva joukkueenjohtotiimi. 

Joukkueet toimivat siis seuran alaisina, mutta joukkueella on vapaus suunnitella ja toteuttaa 

toimintaansa joukkueen toiveiden mukaisesti seuran antamien ohjeiden rajoissa. 
 

 
Toimintasuunnitelman mukaisesti seuran johto päättää joukkueen perustoiminnasta: harjoitusten 

määrä, seuran yhteinen leiritoiminta, kilpailuosallistumiset, seuran yhteiset tapahtumat. 

Seurajohdon antamien ohjeiden rajoissa joukkue saa suunnitella ja toteuttaa toimintaansa 

itsenäisesti: joukkueen varainhankinta, joukkuevarusteet, joukkueillat, esiintymiset. Mikäli 

hallituksen esittämiin kulumaksuihin tulee nostoa, tulee muutosehdotukset tuoda esille kauden 



 

ensimmäisiin vanhempaintreeneihin mennessä ja budjetin muokkaukset tulee hyväksyttää 

kaikilla vanhemmilla. Joukkueen toiminta suunnitellaan vuosittain seuraavasti: 

 
 
 
 

Syyskokous määrittelee 
toiminnan suuntaviivat 

seuran 
toimintasuunnitelmassa 

  

Valmennustiimi ja seuran 
johto suunnittelevat vuoden 

toiminnan tarkennetusti 

 

Suunnitelma käsitellään ja 
sitä tarkennetaan tarpeen 

mukaan joukkueen 
vanhempaintreeneissä 

 
 
 
 
 
5.4 Joukkueen valinta ja joukkuejaot 
 
Cheerleadingia voi harjoitella seurassamme viidessä eri ikäluokassa: 3-7-vuotiaat (mikrot),         

8-13-vuotiaat (minit), 12-16-vuotiaat (juniorit), 16-vuotiaat ja vanhemmat (aikuiset) ja yli          

18-vuotiaat (klassikot). Seurassamme toimii vuosittain noin yhdestä kahdeksaan joukkuetta         

kullakin ikätasolla. Joukkueiden harjoitusmäärät ja tavoitteet vaihtelevat joukkueiden välillä         

suuresti. 

 

Joukkueiden kokoonpanot valitaan vuosittain vuoden vaihteessa, vuodeksi kerrallaan. 

Kilpajoukkueita voidaan täydentää kesken vuoden, mikäli niihin vapautuu tilaa. Uudet harrastajat 

voivat tulla mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa Active Cheer -harrasteryhmiin, mikäli niissä 

on tilaa. Seuran sisällä edetään ikäluokasta seuraavaan ja ikäluokan sisällä joukkueesta toiseen 

yksilöurheilijoina. Valinta seuraavan kalenterivuoden joukkueeksi tehdään joulukuussa tai 

tammikuussa järjestettävissä joukkuejaoissa. Ennen valitsemistilaisuutta harrastajat saavat 

kuvauksen seuraavan vuoden joukkueista joukkuevalinnan tekemistä helpottamaan. 
 

 
Joukkuejakojen kautta jokaiselle seuramme jäsenelle pyritään löytämään seuraavaksi vuodeksi 

mahdollisimman hyvin urheilijan toiveita, tavoitteita ja taitotasoa vastaava joukkue. 

Joukkuevalinnat tekevät valmentajat yhdessä seurajohdon kanssa ja valinnoissa pyritään 

huomioimaan perheen toiveet mahdollisimman hyvin. Urheilijan valitessa toivejoukkuetta 

seuraavalle kalenterivuodelle tulisi hänen perheineen miettiä seuraavia valintaan vaikuttavia 

tekijöitä: kuinka monesti viikossa toivoo harjoitusten olevan, kuinka paljon haluaa ja on valmis 

haluaa panostamaan ja sitoutumaan harjoitteluun sekä millaisia toiveita ja tavoitteita 

harjoittelulle on. 
 

 
Joukkueiden valinnassa seura ja valmentajat huomioivat seuraavia asioita: jäsenen ja perheen omat 

toiveet, joukkueen kokoonpanon järjenmukaisuus (eri stuntroolia tekevien määrä joukkueessa), 

jäsenen harrastustaustan huomioiminen ja portaittaisen etenemisen tavoittelu, jäsenen taidot 

sekä fyysiset ja psyykkiset valmiudet. 
 
 
 



 

5.5. Joukkueiden talousasiat 
Seuramme talous rakentuu jäsen- ja kausimaksuista, jotka ovat seuramme pääasiallinen tulonlähde. 

Jäsen- ja kausimaksuista saadut tulot käytetään seuran yhteisiin kuluihin, kuten tilavuokriin, 

koulutukseen, vapaaehtoistoimijoiden kulukorvauksiin, valmentajien palkkoihin, kokouskuluihin ja 

henkilöstökuluihin. Jäsenmaksun seuraavalle vuodelle päättää vuosittain syyskokous. Kausimaksut 

seuraavalle kaudelle päätetään vuosittain syyskokouksessa budjetin käsittelyn yhteydessä. 

Painavasta syystä hallituksella on oikeus muuttaa kausimaksujen suuruutta budjetoidusta myös 

syyskokouksen jälkeen. Jäsen- ja kausimaksujen lisäksi joukkueilla on tapahtumista, kuten leireistä 

ja kilpailuista sekä hankinnoista, kuten joukkuevarusteista koostuvia kulumaksuja. Syyskokous 

määrittelee toiminnan suuntaviivat seuran toimintasuunnitelmassa. Valmennustiimi ja seuran 

johto suunnittelevat vuoden toiminnan tarkennetusti. Suunnitelma käsitellään ja sitä 

tarkennetaan tarpeen mukaan joukkueen vanhempaintreeneissä, jolloin myös joukkueen budjetti 

hyväksytään. Ajantasaiset maksuehdot käydään läpi aina kauden alussa vanhempaintreeneissä. 

Ilmoittautuessaan mukaan joukkueeseen, sitoutuu harrastaja ja alaikäisen harrastajan huoltaja 

noudattamaan seuran maksuehtoja. Maksuehdot alla. 

 

 

Jaguars Spirit Athletes maksuehdot 

 

Uusi harrastaja voi käydä tutustumassa harjoituksiin kahdesti ilmaiseksi, minkä jälkeen 

mahdollisesta lopettamisesta tulee ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti). 

Kahden tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan harjoitusmaksun 

kyseiselle kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen kolmansien 

harjoitusten alkua. Mikäli harrastaja sairastuu tai loukkaantuu niin, että se estää osallistumisen 

harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi jäsen hakea seuralta kausimaksun 

palautusta harjoituskyvyttömyyden ajalta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta tulee esittää 

lääkärintodistus, jossa on maininta harjoittelukyvyttömyydestä. Huomioithan, että 

harjoitusmaksua ei hyvitetä yksittäisistä poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan, alle kahden 

kuukauden jatkuvasta poissaolosta sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tai jos harrastaja 

lopettaa kesken kauden muun kuin edellä mainittujen syiden vuoksi. Maksettua jäsenmaksua ei 

palauteta mistään syystä. Kilpajoukkueisiin sitoudutaan lähtökohtaisesti aina koko vuodeksi. 

Mikäli harrastajan on kuitenkin välttämätöntä lopettaa kevätkauden jälkeen, tulee lopettamisesta 

ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti) kahden viikon kuluessa joukkueen 

kevätkauden päättymisestä (viimeisistä treeneistä). Jos ilmoitus tulee tämän jälkeen, on harrastaja 

velvollinen suorittamaan kausimaksun alkavalle syyskaudelle. Tilanteessa, jossa harrastaja odottaa 

päätöstä esimerkiksi työ- tai opiskelupaikasta toisella paikkakunnalla, voi lopettamisesta ilmoittaa 

myös myöhemmin ennen syyskauden alkua eikä syyskautta laskuteta, jos harrastajalla on esittää 

todistus työ- tai opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

  

Kilpajoukkueiden leirit ja kilpailumatkat ovat osa harjoittelua ja kaikkien joukkueen jäsenien (myös 

varahenkilöt) oletetaan osallistuvan joukkueen leireihin ja kilpailuihin, ellei valmentajien ja 

joukkueenjohtajien kanssa ole etukäteen toisin sovittu. Leiri- ja kilpailukuluista annetaan 

maksuarvio vuodelle ennen kuin harrastaja ottaa paikan vastaan joukkueessa. Paikan 

vastaanottamisen ja ensimmäisen vanhempaininfon jälkeen harrastaja ja/tai hänen huoltajansa 

sitoutuu kauden maksuarvioihin, millä katetaan leiri- ja kilpailukulut. Leiri- tai kilpailumatkasta on 



 

mahdollista hakea hyvitystä loukkaantumis- tai sairaustapauksessa. Hyvitystä tulee hakea yhden 

kuukauden (30pvä) sisällä tapahtumasta toimittamalla lääkärintodistus joukkueen valmentajalle. 

Leirimaksuissa alle 10 € hyvityksiä ei huomioida ja vähintään puolet leiristä on maksettava joka 

tapauksessa, vaikka olisi osan leiristä pois lääkärintodistuksen nojalla. Hyvityksissä seuralla on 

oikeus vähentää toimistokulut. Kilpailu- ja leirimatkojen majoitus- ja kuljetuskustannuksista ei 

myönnetä hyvityksiä, vaikka harrastaja yöpyisi omakustanteisesti muusta joukkueesta erillään tai 

jäisi tulematta joukkueen yhteiseen kyytiin. Seuralla on oikeus siirtää maksumuistutuksista 

huolimatta maksamatta jääneet laskut perintään. Mikäli harrastajalla on edellisen kauden laskuja 

perinnässä, ei häntä voida hyväksyä seuran jäseneksi seuraavalle kaudelle. Jos harrastaja ei ole 

maksanut laskua kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä eikä hänellä ole esittää realistista 

maksusuunnitelmaa, ei hän voi osallistua harjoituksiin. 

 
 
 
 
Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu on kaikille harrastajillemme pakollinen ja se maksetaan kerran vuodessa. Jäsenmaksu 

oikeuttaa seuran jäsenyyteen. Jäsenmaksun maksaneilla, 15 vuotta täyttäneillä jäsenillämme on 

myös äänioikeus seuramme kokouksissa. Jäsenmaksun maksamisen myötä jäsen sitoutuu 

noudattamaan yhdistyksen toimintasääntöjä (ks. liite), joihin on koottu jäsenen oikeudet ja 

velvollisuudet. 
 

 
JSA ry:n hallitus hyväksyy kokouksissaan jäsenet yhdistykseen ja jokainen jäsen saa itselleen 

jäsennumeron. Jos hallituksella on syy olla hyväksymättä jäsentä yhdistykseen, ilmoitetaan 

hänelle asiasta henkilökohtaisesti. Jos jäsen haluaa erota seurasta kesken kauden, voi hän tehdä 

sen ilmoittamalla 

päätöksestään kirjallisesti hallitukselle. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta mistään syystä. 
 
 
Kausimaksut 

Kausimaksun suuruus määräytyy joukkueen mukaan. Kevään kausimaksu kattaa harjoittelun 

aikavälillä tammikuu-kesäkuu ja syksyn kausimaksu kattaa harjoittelun aikavälillä heinäkuu 

-joulukuu. Kausimaksun suorittamisen jälkeen jäsenyys kyseiselle kaudelle on sitova. Uusi 

harrastaja voi käydä tutustumassa harjoituksiin kahdesti ilmaiseksi, minkä jälkeen mahdollisesta 

lopettamisesta tulee ilmoittaa valmentajalle kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti). Kahden 

tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan kausimaksun kyseiselle 

kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen kolmansien harjoitusten alkua. 

Mikäli harrastaja lopettaa kevätkauden jälkeen, tulee lopettamisesta ilmoittaa valmentajalle 

kirjallisesti (sähköposti tai tekstiviesti) kahden viikon kuluessa joukkueen kevätkauden 

päättymisestä (viimeisistä treeneistä). Jos ilmoitus tulee tämän jälkeen, on harrastaja velvollinen 

suorittamaan kausimaksun alkavalle syyskaudelle. 
 

 
Mikäli harrastaja vastaanottaa paikan joukkueessa, sitoutuu harrastaja ja/tai hänen huoltajansa 

kausimaksuun. Mikäli jäsen haluaa lopettaa harrastamisen kesken kauden, tulee hänen ilmoittaa 

päätöksestään joukkueen valmentajalle kirjallisesti. Kausimaksua ei hyvitetä yksittäisistä 

poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan, alle kahden kuukauden jatkuvasta poissaolosta 



 

sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tai jos harrastaja lopettaa kesken kauden muun kuin edellä 

mainittujen syiden vuoksi. Mikäli joukkueen jäsen sairastuu tai loukkaantuu niin, että se estää 

jäsenen osallistumisen harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi jäsen hakea seuralta 

kausimaksun palautusta harjoituskyvyttömyyden ajalta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta 

tulee esittää lääkärintodistus, jossa on maininta harjoituskyvyttömyydestä. 
 
 
 
Kulumaksut 

Vuosittaiset kulumaksut määräytyvät joukkuekohtaisten kilpailuiden, tapahtumien ja varusteiden 

määrän mukaan. Joukkueen kuluja voi kattaa joukkueen talkootuloilla. Kilpajoukkueiden leirit ja 

kilpailumatkat ovat osa harjoittelua ja kaikkien joukkueen jäsenten oletetaan osallistuvan 

joukkueen leireihin ja kilpailuihin, ellei valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa ole etukäteen 

toisin sovittu. Leiri - ja kilpailukuluista annetaan maksuarvio vuodelle ennen kuin harrastaja ottaa 

paikan vastaan joukkueessa. Kulumaksuja tarkennetaan kauden alussa vanhempaintreeneissä. 

Paikan vastaanottamisen jälkeen harrastaja ja/tai hänen huoltajansa sitoutuu kauden 

maksuarvioihin, millä katetaan leiri- ja kilpailukulut. Leiri- tai kilpailumatkasta on mahdollista hakea 

hyvitystä loukkaantumis - tai sairaustapauksessa. Hyvitystä tulee hakea yhden kuukauden (30pvä) 

sisällä tapahtumasta toimittamalla lääkärintodistus joukkueen valmentajalle. Hyvityksissä seuralla 

on oikeus vähentää toimistokulut. 
 

 
Ilmoittautuminen mihin tahansa seuran järjestämään tai seuran kautta osallistuttavaan 

tapahtumaan on aina sitova ilmoittautuminen, ellei toisin mainita. Ilmoittautumisen peruminen 

on yleensä mahdollista vain viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään asti. 
 
 
 
Talkootyö 

Seuratoiminnan yleiset kulut katetaan ensisijaisesti muuten kuin talkootyön tuomin varoin. 

Taloustilanteen niin vaatiessa voi seura toteuttaa yhteisiä varainhankintatempauksia, kuten 

Urheilun Unelma -Arvan myyntikampanjoita. Muita seuran yhteisiä talkoita ovat tapauskohtaisesti 

esimerkiksi tapahtumien järjestäminen. Pääasiassa talkootyö on kuitenkin joukkueiden 

varainhankintakeino joukkueen kilpailu - ja leiritoiminnan kattamiseksi. 

 
Joukkueen varainhankinnassa tulee noudattaa yhdistyslainsäädäntöä ja hyvää urheiluhenkeä. 

Joukkueelle voi kerätä varoja esimerkiksi hankkimalla lahjoituksia, tekemällä talkootyöksi 

laskettavia työsuorituksia, järjestämällä kahvioita seuran tapahtumissa, tai myymällä Unelma 

Arpoja. 

 

 Seura pidättää kymmenen prosenttia kaikista varainhankinnan tuotoista, joita ovat esimerkiksi 

talkoot ja sponsorit. Tuotot käytetään seuratoiminnan kehittämiseen. 
 
 
 
5.6. Pienryhmätoiminta 
Pienryhmäharjoittelu eli harjoittelu, jossa 2-5 seuramme jäsentä harjoittelee omana ryhmänä 

keskittyen stuntteihin ja tavoitellen esiintymistä tai kilpailemista pienryhmänä, on 



 

seurassamme mahdollista omatoimisesti erillistä maksua vastaan. Toimintamme suunnittelu ja 

toteutus keskittyvät kuitenkin ensisijaisesti suurten joukkueidemme tarpeiden huomioimiseen. 

Suurilla joukkueilla tarkoitetaan kaikkia seuran varsinaisia joukkueita joukkueen koosta 

riippumatta. Pienryhmäharjoittelu seuramme alaisena vaatii hallituksen laatiman 

pienryhmäohjeistuksen noudattamista (kts. liite). 
 
 
 
5.7. Urheilun eettiset periaatteet ja antidopingtoiminta 
Arvostamme kaikessa seuratoiminnassamme eettisesti hyväksyttävää, päihteetöntä ja kaikkia 

osapuolia kunnioittavaa käytöstä. Urheilulle vieraiden aineiden, kuten tupakkatuotteiden, 

alkoholin, huumeiden tai dopingaineiden käyttö on kaikessa seuramme toiminnassa ja seuran 

edustusvaatteissa kiellettyä kaikessa laajuudessa. Erityisissä edustustilanteissa, kuten virallisissa 

palkitsemistilaisuuksissa voidaan hyväksyä kohtuullinen alkoholinkäyttö, jos hallitus on antanut 

siihen hyväksyntänsä. Väkivaltainen käyttäytyminen, törkeä kielenkäyttö ja toisten epäasiallinen 

arvostelu sekä jatkuva joukkueen tai ryhmän joukkuehengen rikkominen ovat 

seuratoiminnassamme kiellettyä. Seuramme jäsenet sitoutuvat sääntöjemme mukaisesti 

noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n 

vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisten lajiliittojen antidopingsäännöstöjä. 

Mahdolliset seuramme sääntörikkomukset käsittelee hallitus tapauskohtaisesti. 
 
 
 
5.8. Valmentajat 
Seuramme urheilutoimintaa johtavat kullekin joukkueelle valitut valmentajat yhdessä 

joukkueenjohtajien kanssa. Valmentajat kullekin ryhmälle valitsee valmennuspäällikön ehdotuksen 

pohjalta seuramme hallitus. Valmentajat toimivat seurassamme joko työsuhteisina tai 

vapaaehtoistoimisina. 
 
 
 
6. KILPAILUTOIMINTA 
Seurassamme on sekä harraste- että kilparyhmiä. Kilparyhmien toiminta vaatii harrasteryhmiä 

enemmän sitoutumista, mutta toiminnan pääasiallisena tavoitteena on positiivisten kokemusten 

tuottaminen. Myös kilpailla voi eri tasoilla alkeiskilpailuista SM- ja kansainväliselle tasolle. 
 

 
6.1. Kilpailutoiminnan tavoitteet 
Kilpailutoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota urheilijoille mahdollisuus harjoitella ja 

kilpailla jokaiselle urheilijalle soveltuvalla tasolla. Kaiken toiminnan perustana painotetaan 

turvallisuutta kilpailu- tai harrastustasosta riippumatta. Haluamme tarjota mahdollisuuksia 

kilpailla niin alkeistasolla kuin sitä ylemmillä tasoilla, mahdollisuuksien mukaan aina 

kansainväliselle tasolle asti. Jokainen joukkue muodostaa tavoitteensa itsenäisesti, mutta 

seuratasolla tavoittelemme sitä, että harrastus- ja kilpailutoiminta on kaikille mielekästä ja 

turvallista. Lisäksi tavoitteena on, että kaikilla joukkueilla on mahdollisuus menestyä laadukkaan 

valmennuksen ja seuratoiminnan ansiosta. 



 

 
 
 
6.2. Kilpailut ja niihin osallistuminen 
Hallitus suosittelee kullekin kilpajoukkueelle sopivaa kilpailumäärää toimintasuunnitelmassa 

vuotuisesti. Joukkueet kuitenkin päättävät kilpailuihin osallistumisesta kevään 

vanhempaintreeneissä. 

 
Suurin osa joukkueistamme osallistuu vuosittain kilpailutoimintaan. Kilpailut joihin osallistumme, 

ovat pääasiassa Suomen Cheerleadingliiton järjestämiä. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme 

myös kansainvälisiin kilpailuihin. Lähes poikkeuksetta kaikissa Suomessa käytävissä kilpailuissa 

käytetään Suomen Cheerleadingliiton kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä. Suomessa 

cheerleadingkilpailuja järjestetään neljässä ikäluokassa ja kuudella eri tasolla (ECU level 1-6). 

Cheertanssikilpailuja järjestetään Suomessa neljässä ikäluokassa, kolmella vaativuustasolla. 
 
 
 
6.3. Kilpailumatkat 
Kilpailumatkojen järjestelyistä vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä joukkueen valmentajien 

ja joukkueenjohtajien kanssa. Kilpailumatkat Suomessa ovat joko yhden päivän kilpailumatkoja 

tai kilpailumatkoja, joissa yövytään kilpailuja edeltävä ja/tai seuraava yö. Koko joukkue 

noudattaa kilpailumatkoilla samoja aikatauluja, matkustaa yhdessä sekä yöpyy samassa 

paikassa kilpailujen matkasuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset poikkeukset yhteisistä 

matkajärjestelyistä käsitellään aina tapauskohtaisesti. Kilpailumatkoilla noudatetaan tarkasti 

joukkueen huoltajien antamia ohjeita ja sääntöjä, kilpailusääntöjä sekä urheilullista käytöstä. 

Kilpailumatkoihin sitoutumisesta ja maksujärjestelyistä on kerrottu erikseen kohdassa 5.5. 

Joukkueiden talousasiat. 
 
 
 
6.4. Kilpailujoukkueen kokoonpano 
Kilpailuissa kilpailuohjelman suorittaa joukkueen sisäisesti valittu kilpailukokoonpano. 

Kilpailukokoonpanon suuruus vaihtelee sarjojen välillä ja se on kilpailusäännöistä riippuen 

maksimissaan 24 henkilöä. 
 
 
Joukkueissa on lähes aina kilpailukokoonpanoa suurempi määrä jäseniä. Kilpailukokoonpanon 

ulkopuoliset joukkueen jäsenet toimivat kilpailutoiminnassa varamiehinä. Varamiehet ovat tärkeä 

osa joukkueen kokonpanoa. Kilpailuiden harjoituskaudella varamiehet harjoittelevat 

normaalisti joukkueen mukana kehittäen omia lajitaitojaan sekä opetellen monipuolisesti 

ohjelman koreografiaa. Harjoituksissa varamiehet tuuraavat monipuolisesti 

kilpailukokoonpanon jäseniä esim. sairastapauksissa. 
 

 
Varamiehet osallistuvat joukkueen leireihin ja kilpailumatkoihin muun joukkueen tavoin. Kilpailuissa 

varamiehet toimivat valmentajien ohjeistamin tavoin, esimerkiksi spottereina ja suorittavat 

tarvittaessa kilpailuohjelman, jos kilpailukokoonpanon jäsen on esimerkiksi sairaana 



 

kilpailupäivänä. Joukkueen sisäisen kilpailukokoonpanon päättävät joukkueen valmentajat. 

Kokoonpanon valitsemisessa painotetaan eri joukkueissa eri asioita. Valinnassa huomioidaan 

esimerkiksi urheilijan taidot, fyysiset ominaisuudet, harjoituksiin osallistuminen/poissaolot, 

asenne ja urheilijan terveydentila. Myös varamiehet sitoutuvat joukkueen kaikkiin kuluihin. 
 
 
 
6.5. Kilpailuasut ja tarvikkeet 
Kilpailuissa käytettävä asukokonaisuus koostuu urheilijan omista varusteista ja seuran 

omistamista varusteista. Urheilijan omia varusteita ovat kengät, alusvaatteet ja joukkueena 

hankitut joukkuevarusteet. Seura lainaa kilpailuihin kilpailuasun, mikäli joukkue ei halua hankkia 

uusia pukuja omakustanteisesti. 
 

 
Kilpailuasujen jakamisen ja pois keräämisen joukkueen jäseniltä huolehtii joukkueen valmentaja tai 

joukkueenjohtaja. Puvut annetaan lainaan joukkueen jäsenille vain siksi aikaa, kun se on 

tarpeellista. Pukujen pesemisestä ja tarkistamisesta käytön jälkeen huolehtii joukkueenjohtaja tai 

muu tehtävään valittu henkilö, joukkueen jäsenet eivät lähtökohtaisesti pese pukuja itse. Puvut 

pestään seuran pesuohjeiden mukaisesti. 
 

 
Kilpailuasut ovat arvokkaita ja niistä tulee pitää lainauksen aikana hyvää huolta. Käytön jälkeen 

kilpailuasun osat tulee tarkistaa ja mahdollisista tahroista ja vaurioista ilmoittaa joukkueessa 

puvuista huolehtivalle henkilölle (joukkueenjohtaja tai valmentaja). Jos joukkueen puvuista 

vastaavat henkilöt eivät saa itse korjattua mahdollisia vaurioita, ilmoittavat he niistä 

toiminnanjohtajalle. Mahdollisten huolimattomuudella tai tahallisuudella aiheutettujen tahrojen ja 

vaurioiden korjausvastuu on puvun lainaajalla. 
 

 
Seura hankkii uusia pukuja tarpeen mukaan, yleensä yhdet puvut/vuosi. Mahdollisten uusien 

pukujen hankinta käsitellään syyskokouksessa budjetin yhteydessä. Samalla käsitellään seuran 

yhteiset muut varustehankinnat, kuten megafonien ja huiskien hankinta. Joukkue huolehtii itse 

joukkuekohtaisten varusteiden hankinnasta. Joukkueen hankkimat joukkuevarusteet jäävät 

joukkueen jäsenten omaisuudeksi. Jos joukkue tarvitsee kilpailuohjelmaan uusia rekvisiittoja, voi 

joukkue tehdä niiden hankkimisesta esityksen toiminnanjohtajalle tai hankkia ne omakustanteisesti. 

Joukkue voi jättää omakustanteisesti hankitut rekvisiitat käyttöön seuralle tai pitää itsellään. 


