Tervetuloa seuraan
SEURAOPAS OTP

OTP junioritoiminnan tavoitteet
OTP harrastaa aktiivista jalkapallotoimintaa. Seuralla on junioritoimintaa kaikissa
ikäryhmissä ja edustusjoukkue sekä muita aikuisjoukkueita. Toiminnan tarkoitus on olla
hyvä kasvattajaseura omalle edustusjoukkueella ja antaa tilaa niin harrastelijoille kuin
kovemmin satsaaville. Nuoret jotka haluavat satsata ja kehittyä jalkapalloilijoina täytyy voida
tehdä se omassa seurassa. Yhteistyö edustusjoukkueen ja junioritoiminnan välillä pitää
toimia hyvin. Edustusjoukkueen täytyy pelata riittävän korkealla sarjatasolla jotta se motivoi
omia junioreita, ja junioreiden ensimmäinen tavoite on oltava pelipaikan saaminen oman
seuran edustusjoukkueessa. Hyvällä harjoittelulla ja hyvillä olosuhteilla voimme saada
enemmän harrastajia toimintaamme. Pyrkimyksenä on saavuttaa "me"-henki seurassa.
Pitkät perinteet on rikkaus toiminnallemme.
Seuran nykyisen vision mukaisesti OTP haluaa olla perinteikäs, laadukas sekä sitoutunut
toimija omassa toimintaympäristössään sekä omalta osaltaan kehittää suomalaista
jalkapallokulttuuria maanlaajuisesti. Tämä seuratoiminnan käsikirja kertoo OTP jalkapallon
toiminnan arvoista, toiminnan periaatteista ja käytännöistä. Kirja ohjeistaa kaikkia toimijoita
yhtenäiseen OTP toimintatapaan. Toimintatapa mahdollistaa määrätietoisen ja
suunnitelmallisen työn kaikessa seuratyössä.
OTP jalkapallon toiminnassa on yli 300 pelaajaa eri lasten ja nuorten joukkueissa ja
matalankynnyksen ympärivuotisessa jalkapallotoiminnassa. Pääosan työstä lasten ja
nuorten eteen tekevät sadat vapaaehtoiset isät ja äidit, ohjaajat ja valmentajat sekä
toimihenkilöt eri ikäluokissa. Ilman heidän pyyteetöntä panosta emme voisi lasten
jalkapallotoimintaa järjestää. Tämä kirjanen auttaa myös heitä arjen kiireessä
mahdollistamaan iloisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan jokaiselle seuramme
pelaajalle.
Lasten ja nuorten kiinnittyminen ja harrastusmotiivit jalkapalloseuraan ja sen toimintaan
vaihtelevat paljon. Yhä enemmän toiminnassa on mukana pelaajia, jotka haluavat
toiminnasta mukavan ja aktiivisen harrastuksen. Samoin toiminnalle asetetaan vaatimuksia
myös palvella niitä harrastajia, jotka hakevat itselleen korkeitakin menestystavoitteita
omalla peliurallaan. OTP on luonut oman vision toiminnan kehittämiseksi niin, että tulevina
vuosina seuramme parissa voisi todellisuudessakin olla mukana eri harrastusmotiivein.

Toimintaa kehitetään siten, että kaikille pelaajille tarjoutuu monipuolinen mahdollisuus
harrastamiseen naperotoiminnasta alkaen aina aikuisiän kynnykselle asti. Oulun ja
lähialueen useat mies/naisjoukkueet mahdollistavat harrastamis- tai kilpailupaikan
juniorivuosien jälkeen. Yhteistyössä on voimaa. OTP haastaa jokaisen pelaajan ja
vanhemman,seuratoimijan, yhteistyökumppanin sekä muut urheiluseurat lasten ja nuorten
hyvinvoinnin puolesta tekemään kaikkensa laadukkaan ja mielekkään toiminnan
toteuttamiseen. Ilman aitoa halua tehdä työtä lasten tulevaisuuden turvaamiseksi ei ole
mitään merkitystä. Yhdessä tehden saamme myös enemmän aikaan

Toiminnan arvopohja
Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä
suuntaa toimintaa sovittujen päämääriä kohti. kehittämisohjelma, joka rakentuu kahdeksalle
tasaveroiselle periaatteelle.
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Leikinomaisuus
Tasavertaisuus
Yksilökeskeisyys
Taito
Monipuolisuus
Turvallisuus
Suvaitsevaisuus
Päihteettömyys

Pelaajan kehitys on tärkeintä
Laatu – mitä voin tehdä sen eteen että minusta sekä kanssapelaajistani tulisi vieläkin
parempia
Kunnioitus – kunnioitus vastustajia, tuomareita ja kaikki kanssa pelaajia kohtaan
Avoimuus – yhteistyö kaupungin, koulujen ja lähialueiden seurojen ja palloliiton kanssa
Selkeys – kaikki pelaajat, valmentajat ja vanhemmat toimivat OTP;n toimintalinjan
mukaisesti
OTP
MISSIO
VISIO
STRATEGIA

Löytyvät seuran sivuilta seura-osion Arvot, missio ja visio osiosta

OTP organisaatio ja sen toiminta
Hallinto
Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti, kokouksen kutsujana toimii seuran puheenjohtaja.
Seuran hallintoa koordinoi toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö, hallituksen antamien

suuntaviivojen mukaisesti. Eri ikäryhmät toimivat joukkueenjohdon ja talouden osalta
itsenäisesti, tosin siten että seuran hallitus ja toiminnanjohtaja ohjaa ja antaa joukkueiden
toiminnalle suuntaviivat ja päämäärät. Yhteistoiminnalla ikäryhmien välillä pyritään
kehittämään seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti.
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. koordinoida ja hoitaa yhdessä valmennuspäällikön
kanssa erilaisia seuran tapahtumia, huolehtia seuran taloudesta,ohjata ja auttaa joukkueita
läpi vuoden eri jalkapallo- tapahtumien hoidossa.
Viestintä
Toiminnanjohtaja tiedottaa Myclubin kautta joukkueenjohtajille seuran kaikista
tapahtumista ja tätä tietoa joukkueenjohtajat suodattavat eteenpäin joukkueissaan.
Toiminnanjohtaja opastaa sekä auttaa joukkueenjohtajia joukkueidensa johtamisessa.
Samoin valmennuspäällikkö ohjaa ja neuvoo joukkueenjohtajia hoitamaan joukkueensa
valmennusta koskevia asioita valmentajan avuksi. Kaikkien toimijoiden yhteistyö on
toiminnan onnistumisen edellytys.
Uusi joukkue
Seurassa aloittaa aina uusi ikäryhmä ( 4-6v ) Syksyisin/talvisin ja sen toiminnan koordinoi
aluksi valmennuspäällikkö ja toiminnanjohtaja. Seura valitsee joukkueelle toimihenkilöt
siihen kiinnostuneiden vanhempien( poikeustapauksissa seura järjestää valmentajan
nuorimpien ikäluokkiin) joukosta, jonka jälkeen joukkue hoitaa itsenäisesti toimintaansa
seuran sääntöjen ja toimintalinjan mukaisesti..

Uusi pelaaja kts UUDEN PELAAJAN OPAS
Joukkueen / ikäluokan toimihenkilöt
Jalkapallojoukkue tarvitsee valmentajat, joukkueenjohtajan, huoltajan sekä
rahastonhoitajan. Tehtäviä kannattaa jakaa eri ihmisten kesken. OTP antaa apua/neuvoa
kaikkiin tehtäviin.
Valmentajat: Valmentaja johtaa pelaajien harjoitukset. Valmentajaksi ryhtyminen ei edellytä
aikaisempaa jalkapallokokemusta, vaikkakin se on eduksi. Valmentajalta tarvitaan halua ja
motivaatiota olla mukana lasten harrastuksessa sekä intoa ja kykyä johtaa / auttaa
harjoitusten läpivienti kerran viikossa. Seuran valmennuspäälliköltä voi kysyä apua
pulmatilanteissa. Seura kouluttaa E- ja D – tason kursseilla valmentajia.
Joukkueenjohtaja: Joukkueenjohtaja organisoi joukkueen toimintaa. Hän vastaa mm.
pelaajien lisensseistä, seuralle tilitettävistä maksuista yhdessä rahastonhoitajan kanssa,
harjoitusvuoroista ja varusteista. Hän tiedottaa pelaajien vanhempia joukkueen
tapahtumista ja toimii linkkinä joukkueen ja seuran välillä. Hän saa apua seuran
toimihenkilöiltä. Työnjaosta on hyvä sopia joukkueen toiminnan alussa.
Huoltaja: Joukkueen huoltaja on läsnä harjoituksissa ja huolehtii
huoltolaukun/ensiapuvälineiden kuljettamisesta harjoituksiin ja peleihin. Huoltaja auttaa
lapsia esim. loukkaantumisten yhteydessä, pitää kirjaa harjoituksiin osallistuvista pelaajista
(osallistujalista) ja vanhemmissa junioreissa tuo vesipullot harjoituksiin. Pienten pelaajien
kohdalla huoltajan tehtävät painottuvat usein käytännön avustamiseen mm.
kengännauhojen sitomisesta tavaroiden keräilyyn.

Rahastonhoitaja: Hoitaa joukkueen raha-asiat. Maksaa joukkueen mahdolliset
harjoitusvuorolaskut talvella ja koordinoi joukkueenjohtajan kanssa pelaajan
joukkuemaksujen keräämisen ( laskutus hoidetaan myclubissa ). Rahastonhoitaja pitää
kirjaa joukkueen tuloista ja menoista ( lomake materiaalipankissa), tekee yhdessä

joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kirjanpitoon kuuluvat ja sovitut toimet ja toimittaa ne
tilitoimistoon sovitulla tavalla.
Vanhempien merkitys: Aktiivinen osallistuminen lasten harrastuksiin on ensiarvoisen
tärkeää niin oman lapsen kuin koko joukkueen ja seuran kannalta. Mitä enemmän aktiivisia
vanhempia joukkueesta löytyy, sitä vähemmän työmäärä kasautuu muutamalle toimijalle.
Kentän laidalta saa uusia ystäviä ja saa olla aitiopaikalla seuraamassa lasten temmellystä
harrastuksen parissa. Vanhemmat voivat esim. toimia kuskeina harjoituksiin ja peleihin,
kerätä varoja joukkueelle ja auttaa mahdollisissa turnausjärjestelyissä. Mitä enemmän
aktiivisia taustajoukkoja löytyy, sitä kiinteämpi ja parempihenkinen joukkue ja ikäluokka
muodostuu. Vapaaehtoistoimijat ja aktiiviset vanhemmat mahdollistavat joukkueen ja
seuran toiminnan jatkumisen!

Pelipassit sisältävät lisenssin ja vakuutuksen
Pelipassit ovat voimassa pääsääntöisesti 1.1-31.12. ja seura hankkii ne Palloliiton
Pelipaikasta. Pelipassi ostetaan seuramaksun maksaneille pelaajille joulukuussa ja
tammikuussa nippupassina, Tämän jälkeen pelaaja ja vanhempi vastaa itse pelaajan
pelipassin hankinnasta ja kustannuksista ( seuramaksua ei alenneta itse hankitun
pelipassin vuoksi ). Uusille/siirtyneille pelaajille seura hankkii pelipassin tätä
myöhemminkin. Ilman voimassa olevaa pelipassia pelaajaa ei saa päästää kentälle.
Pelaajalla on myös oltava vakuutukset kunnossa ja sääntöjen vaatimat varusteet.

https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-javakuutukset
Pelaajamaksut seuralle
Seura laskuttaa pelaajilta suoraan MyClub – toiminnanohjausjärjestelmän kautta
vuosittaisen/kauden (01.11-30.10) seuramaksun hallituksen määrittämällä summalla.

Visma Finance Solutions Oy hoitaa maksuvalvontapalvelut (
https://www.otp.fi/seura/maksut/ )
Pelaajamaksulla katetaan mm näitä kuluja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

palloliiton jäsenmaksu
yhden sarjan/joukkue osallistumismaksut
Klubi-talon vuokran ja palvelut
harjoitusvuorot ja niiden jakaminen
vastuuvalmentajan korvaukset
vastuuvalmentajien varusteet
valmentajien koulutus
toimijoiden koulutus
valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan palvelut ja palkat
seuran kirjanpito
MyClub järjestelmä

MyClub toiminnanohjausjärjestelmä
Toiminnanjohtaja antaa valtuudet seuran joukkueiden eri toimijoille pyynnöstä. Joukkueet
käyttävät järjestelmää joukkuemaksujensa laskuttamiseen ja tapahtumistaan
ilmoittamiseen.

Tilinpäätökset/kirjanpitoaineisto

Joukkueiden tulee toimittaa annetun mallin ja ohjeiden mukaiset kuitit tiliotteet(kuukausittain
tilitoimistoon) niin että kaikki edellisen vuoden kuitit ja tiliotteet ovat toimitettu tilitoimistoon
viimeistään 15.1. mennessä.

Varustehankinnat
Kukin joukkue itse hankkii pelaajilleen varusteet.
Seura on sopinut yhteistyösopimuksen Intersport Valkean kanssa
Seuramallistoon on sovittu kaikkien käytettäväksi varustetilauslomake ( saa valkeasta
seurakaupasta vastaavalta) sekä painatushinnasto. Tuotteita voi tilata myös yksittäin
verkkokaupan kautta, www.otp.fi

Yhteistyö edustusjoukkueen kanssa
Yhteistyötä juniorijoukkueiden ja edustusjoukkueiden kanssa kehitetään edelleen.
Seuran pyrkimyksenä on, että mahdollisimman monta omaa seuran kasvattia pelaisi
tulevaisuudessa seuran edustusjoukkueessa. Pyritään saamaan seuran nykyisiä ja entisiä
pelaajia mukaan valmennus- sekä joukkuejohtajatehtäviin.

Kilpailutoiminta
Seura osallistuu Suomen Palloliiton sarjoihin. Osallistuessaan muihin turnauksiin tai
sarjoihin, jokainen ikäryhmä hoitaa ilmoittautumiset ja maksunsa itse. Seuran juniorit
osallistuvat piirin taitokilpailuihin.
Palloliiton ja piirin tapahtumat vuoden aikana
Palloliiton kilpailun aikataulut tahdittavat seuratyöntekijöiden vuotta Toiminnanjohtaja
tiedottaa ajankohtaisista asioista ja yhdessä valmennuspäällikön kanssa he ilmoittavat
joukkueet kunkin joukkueen toimintasuunnitelman ja ilmoittamaan sarjaan. Joukkueet
ilmoittavat haluamansa tms sarjan toiminnanjohtajalle 15.01 mennessä

Pelisäännöt on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä ja palautettava
Jalkapallojoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua Pelisäännöt:

https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot

.

Kentät

Harjoitukset pidetään Oulun jalkapallokentillä , talvikauden joukkueet harjoittelevat koulujen
saleissa, lämmitettävällä tekonurmella sekä muissa liikuntahalleissa lähiseudulla.
.
Kenttävuorot

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntapaikkojen-varaustilanne

Seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden ja vanhempien rooli
Vanhempien rooli joukkueen toiminnassa muuttuu merkittävästi nappulajoukkueiden ajasta.
Vanhempien suurin vastuu on tukea pelaajaa henkisesti. Valmentajien lisäksi joukkueen
toimihenkilöihin kuuluu eri tehtäviin valittuja henkilöitä, jotka usein valitaan vanhempien
joukosta. Seura järjestää näille henkilöille koulutustapahtumia. Joukkueen toimihenkilöiden
tehtävänä on tukea valmennusjohdon toimintaa ja luoda heille mahdollisimman hyvät
olosuhteet valmennustoiminnan toteuttamiseksi.
Vanhempien rooli jalkapallojoukkueessa on silti merkittävä. Ilman vanhempien tukea ja
hyväksymistä ei joukkue voi toimia kovin hyvin, sillä joukkueen toiminta aiheuttaa kuluja.
Toisaalta mikä tahansa ryhmä tai organisaatio tarvitsee kapellimestarin, jotta se voi toimia
tavoitteidensa mukaan. Joukkueen toiminnan tavoitteet määrittelee OTP;n valmennusjohto
ja niistä keinoista miten tavoitteisiin päästään joukkueen toiminnassa vastaa joukkueen
vastuuvalmentaja. Joukkueella voi olla myös muita valmentajia kuten maalivahtivalmentaja,
fyysinen valmentaja ja avustavia valmentajia.
Joukkueen kauden toiminta taloudellisten sitoumusten osalta ratkaistaan vanhempien
kokouksessa, jossa valitaan joukkueelle toimihenkilöitä kuten joukkueenjohtaja, huoltaja ja
rahastonhoitaja. Joukkueen toimintasuunnitelman ratkaisee kuitenkin aina joukkueen
valmennusjohto yhdessä seuran valmennuspäällikön kanssa.
Joukkueenjohtaja toimii vastuuvalmentajan kanssa hoitaen yhteydenpidon vanhempiin ja
seuran toimistoon. Hän kutsuu tarvittaessa kokoon vanhempien kokouksen. Hän vastaa
myös joukkueen käytännön hallinnon toteuttamisesta. Huoltaja pyrkii olemaan
harjoituksissa paikalla. Otteluissa on mukana huoltolaukku ja juomat. Rahastonhoitaja
hoitaa joukkueen talouden vastaten laskujen maksamisesta sekä kuukausimaksujen ja
muiden tulojen kirjaamisesta. Kussakin roolissa olisi hyvä olla kaksi toimijaa, jotta tehtäviä
voidaan jakaa eivätkä ne rasita liikaa yhtä henkilöä.
Joukkueenjohtajan tehtävät
Joukkueenjohtajille pidetään vähintään kerran vuodessa tiedotustilaisuus, jossa käsitellään
kausikohtaisia muutoksia sekä muita asioita. Toiminnanjohtaja tiedottaa joukkueenjohtajille
seuran kaikista tapahtumista suoraan tai nettisivujen kautta ja tätä tietoa joukkueenjohtajat
suodattavat eteenpäin joukkueissaan. Toiminnanjohtaja opastaa sekä auttaa
joukkueenjohtajia joukkueidensa johtamisessa. Samoin valmennuspäällikkö ohjaa ja
neuvoo joukkueenjohtajaa hoitamaan joukkueensa valmennusta koskevia asioita
valmentajan avuksi. Kaikkien toimijoiden yhteistyö on toiminnan onnistumisen edellytys.
Joukkueenjohtajan tehtävät:
• Joukkueenjohtaja organisoi joukkueen toiminnan yhdessä vastuuvalmentajan
kanssa
• toimii joukkueen vanhempien toiminnan vetäjänä
• vastaa joukkueen tiedotustoiminnasta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilmoittaa joukkueen sarjoihin ja turnauksiin
hoitaa leirivaraukset ja huolehtia matkajärjestelyistä otteluihin, leireille ja matkoille
hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset
edustaa joukkuetta yhdessä vastuuvalmentajan kanssa
huolehtia joukkueen velvoitteiden hoitamisesta
auttaa valmennusjohtoa joukkueen toimintasuunnitelman toteuttamisessa
huolehtii joukkueen talousarvion laadinnasta ja taloudenhoidon seurannasta
yhdessä rahastonhoitajan kanssa
valvoo joukkueen pankkitilien käyttöä sekä huolehtia tilien ja talouden hoidosta
yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
huolehtia joukkueen kirjanpidosta ja tositteiden toimittamisesta seuran
pääkirjanpitäjälle kuukausittain/vuosittain yhdessä rahastonhoitajan kanssa
ideoida ja toteuttaa joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa
joukkuekohtaista varainhankintaa.
valitsee yhdessä valmennusjohdon kanssa huoltajat ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla.
valitsee tarvittaessa itselleen sijaisen.

Huoltajat
Ensisijainen tehtävä on huolehtia varusteista esim: juomapullot, liivit, lääkelaukku, tötsät
jne. Huoltaja opastaa poikia huolehtimaan omista tavaroistaan ja työkaluistaan =
jalkapallokengät.
Huoltaja luo toiminnallaan positiivista ilmapiiriä ja toimii joukkueen ”äitinä”. Huoltajan pitäisi
osata toimia oikein erityyppisissä loukkaantumistilanteissa esim: nilkka nyrjähtänyt,
revähtymä takareidessä, haava päässä, kynsinauha tulehtunut jne etenkin silloin, kun
joukkueen lääkäri ei ole paikalla.
Otteluissa huoltaja huolehtii juomapulloista niin, että juoma ei lopu. Joskus pelataan
kylmissä halleissa, jolloin on varmistettava, että vaihtopelaajilla on tarpeeksi päällä. Ja kun
nämä menevät kentälle niin antaa lämmintä vaatetta kentältä vaihtoon tuleville pelaajille.
Näin vältetään turhat vilustumiset.
Huoltajat koulutetaan seuran toimesta tarpeen mukaan hätäensiapukursseilla. Lisäksi heille
järjestetään mahdollisuuksien mukaan teemakohtaisia tapahtumia. Huoltajille selvitetään
myös oikeita ruokailutottumuksia ennen harjoituksia ja otteluita sekä oikean ravintohuollon
järjestämisestä turnauksissa.
Rahastonhoitajat
Joukkueiden rahastonhoitajille järjestetään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan
koulutusta koskien seuraavan kauden tulo- ja menoarvion laatimista sekä rahaliikenteen
valvontaa. Samalla käydään läpi uusimmat verotusta koskevat käytännöt
urheilutoiminnassa.
Rahastonhoitaja vastaa joukkueen tileistä, kuukausimaksujen perimisestä samoin
kuin muista maksuliikenteeseen kuuluvista maksuista.

Valmennus
Valmentajat ovat tärkeä osa seuratoimintaa, mutta he ja joukkueet toimivat koko seuran
hyväksi. OTP:n joukkueille luodaan oma pelillinen filosofia. Seuran yhtenäisyys paranee,
kun pelaajat toteavat saman seuran muiden joukkueiden pelissä samoja ratkaisuja, kun

itsellekin on opetettu ja tavoitteena on, että kaikki tuntisivat olevansa osa vahvaa
kokonaisuutta.
Valmennuspäällikkö
Valmennuspäällikkö vastaa koko seuran valmennustoiminnan tarkkailusta ja
kontrolloinnista. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyön luominen naapuriseuroihin sekä
ulkomaille, valmennusiltojen ja koulutustilaisuuksien, taitokoulu- ja kykykoulutoiminta ja
valmennus sekä jalkapallokoulujen ja leirien järjestäminen.
Hän tiedottaa ajankohtaiset asiat valmentajille ja kouluttaa sekä uusia että vanhoja
valmentajia. Valmentajien kanssa laaditaan toiminta- ja harjoitussuunnitelmat
kausikohtaisesti sekä tarkkaillaan joukkueiden ja pelaajien harjoitustapahtumia.
Valmennuspäällikkö vastaa jalkapallokoulujen ja leirien järjestämisestä. Valmennuspäällikkö
keskustelee uusien valmentajaehdokkaiden kanssa. Samoin seurassa toimivien
valmentajien lisäkoulutuksen selvittäminen ja järjestäminen ovat tehtävissä sekä erilaiset
valmentajien teemaillat. Valmennuspäällikkö suunnittelee ja tarkkailee joukkueiden kausisekä toimintasuunnitelmien toteutumista.
Valmentajat
Joukkueiden vastuuvalmentajien on osattava toimia pitkällä tähtäimellä. Kaikki tietävät jo
etukäteen mitä on tulossa lähivuosina ja mitkä ovat eri ikävuosien vaatimukset ja tavoitteet.
Seura hyväksyy ikäluokkakohtaiset suunnitelmat ja tavoitteet ja auttaa tavoitteiden
toteuttamisessa. OTP joukkueet huomioivat taidolliset ja toiminnalliset painopisteet eri
ikävuosina SPL:n ja OTP;n linjan mukaisesti.
Vastuuvalmentajat
Vastuuvalmentajan tärkein tehtävä on luoda ilmapiiri, joka kannustaa yrittämään, mutta sallii
epäonnistumiset. Tavoitteena on kehittää jokaista pelaajaa taitavammaksi yksilöksi.
Valmennuksen suunnittelu yhdessä valmennuspäällikön kanssa, harjoitusten johtaminen,
otteluiden johtaminen, pelaajien johtaminen, pelaajan henkilökohtainen ohjaaminen.
Apuvalmentajat avustavat vastuuvalmentajaa harjoitustapahtumassa sekä otteluissa ja
tämän poissaolleessa johtavaa harjoitukset
Maalivahtivalmentaja vastaa maalivahtien harjoituksista sekä antaa ohjeita
henkilökohtaiseen harjoitteluun. Joukkue käyttää tarvittaessa asiantuntijoita erilaisiin
valmennustapahtumiin kuten nopeusharjoituksiin.
Pelaajalle ohjeet
Kaikki OTP:n pelaajat edustavat seuraa ja seuran edustaminen eri tilanteissa on tärkeää.
Eri tapahtumia varten on olemassa sääntöjä. Ne on tehty palvelemaan pelaajan
kehittymistä sekä antamaan myös kasvatuksellista oppia. Säännöt selvitetään pelaajien
kanssa ennen toimintakauden alkua.
Jokainen joukkue tekee lisäksi omat pelisääntönsä yhdessä joukkueen toimihenkilöiden
kanssa. Myös pelaajien vanhemmilla pitää olla pelisäännöt.

Kielenkäyttö
Kiroileminen harjoitusten ja ottelujen aikana ei ole hyväksyttävää. OTP haluaa pelaajien

edustavan urheilullisuutta eikä kiroilu sitä paranna.
Aikataulut
Harjoituksiin ja otteluihin tullaan aina mielellään 10-15 minuuttia ennen sovittua aikaa.
Silloin jää aikaa keskustella sekä vaihtaa kuulumisia muiden pelaajien kanssa.
Poissaoloista on aina ilmoitettava suullisesti, mikäli mahdollista.
Harjoitusvaatteet
OTP varusteet pitää olla aina päällä harjoituksissa. Niillä edustetaan joukkuetta ja seuraa.
Jokainen pelaaja vastaa vaatetuksen hygieenisestä puolesta.
Pelivarusteet
Peliasu on seuran edustusasu. Sen pitää olla kunnossa ja siistinä. Pelipaita puetaan
pelihousujen alle. Sukat nostetaan pohkeiden päälle niin, että säärisuojat peittyvät
kokonaan.
Muut varusteet
Pelaajan muihin varusteisiin kuuluvat pallo, jalkapallokengät, säärisuojat, vesipullo ja
mielellään pumppu ja varanauhat. Pelaajan pitää huolehtia omien kenkiensä kunnosta.
Pelijalkineet ovat pelaajan työkalu ja huonoilla työkaluilla ei saa parasta mahdollista tulosta.
Jalkapallokenkien pitää olla myös sopivat. Kasvuvaraa ei ole syytä olla jalkapallokengissä.
Edustusasut
Liikuttaessa turnauksissa kotimaassa tai ulkomailla edustusjoukkueet liikkuvat yhtenäisissä
asuissa, jotka joukkueenjohto on ilmoittanut.
Hygienia
Joukkueiden pelaajat pyrkivät käymään aina suihkussa heti ottelun tai harjoituksen jälkeen
Tankkaus ja lepo
Pelaajan pitää tietää oikeat ruokailutavat sekä osata huolehtia nestetasapainosta ennen
harjoituksia ja pelejä. Pelaajille pidetään asian tiimoilta koulutustapahtuma.
Riittävä lepo on harjoittelun kannalta olennainen asia. Pelaaja tarvitsee ennen turnauksia ja
pelejä kunnollisen yöunen. Samoin lepopäiviä harjoittelusta pitää olla ohjelmassa.
Alkoholi ja tupakkatuotteet
Alkoholin käyttö on OTP:n tilaisuuksissa on kiellettyä. Tämä koskee joukkueiden otteluja,
turnausmatkoja ja harjoituksia. Seura ei myöskään hyväksy alkoholin käyttöä, mikäli pelaaja
edustaa seuraa pukeutumalla tai liikkumalla seuran varusteissa. Tupakkatuotteiden käyttö
on samoin kiellettyä.

Seura ei hyväksy missään muodossa minkäänlaista kiusaamista.
Mikäli sanallista tai fyysistä kiusaamista havaitaan, asia käsitellään
mahdollisemman nopeasti joukkuetasolla ja tarvittaessa
seuratasolla, rangaistukset ovat mm. pelikieltoa / toimintakieltoa.

Miten pelaaja ja toimihenkilöt edustavat seuraa?
Seuran toimihenkilöt ja pelaajat antavat esiintymisellään kuvan seuran toiminnasta.
Seuraavia asioita kannattaa pitää mielessä.
Valmentajat/muut toimihenkilöt
-joukkueiden tilaisuuksissa ei käytetä tupakkatuotteita
-joukkueiden ja seuran tilaisuuksissa ei käytetä alkoholia humaltumiseen saakka
-seuraa edustettaessa pukeudutaan seuran varusteisiin
-tullaan ajoissa tapahtumiin
-kohdellaan pelaajia yksilöinä
-ei puhuta pahaa omista eikä seuran muista pelaajista/henkilöistä
-pyritään aina kannustamaan pelaajia hyviin suorituksiin
-ei arvostella erotuomarien toimintaa
-kätellään vastustajan toimihenkilöt sekä erotuomarit pelin jälkeen
Vanhemmat
-annetaan ainoastaan positiivista palautetta pelaajille
-ei huudella asiattomuuksia
-ei arvostella erotuomareita
-ei arvostella valmentajaa pelaajien kuullen
-annetaan apua, silloin kun sitä tarvitaan/pyydetään
Pelaajat
-pukeudutaan aina seuran asusteisiin joukkueen/seuran tapahtumissa
-kiroileminen kentällä ja kentän laidalla sekä peleissä että harjoituksissa on kiellettyä
-ei arvostella muita pelaajia. Keskitytään omaan suoritukseen.
-ei arvostella erotuomaria. Kapteeni on ainoa pelaaja, joka voi puhutella erotuomaria.
-ei pyritä vahingoittamaan vastustajan pelaajia eikä myöskään harjoituksissa kanssapelaajia.
-asiallinen käytös pelin jälkeen, vaikka ottelu olisikin ollut kiivas.
-kunnioitetaan kaikkia pelaajia kentällä.

