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Vilppulan Tähti on yksi Pirkanmaan johtavista juniorilentopalloseuroista, joka tarjoaa iloista
tekemisen meininkiä niin urheilijoille, vanhemmille, seuran toimihenkilöille ja talkooväelle Mänttä –
Vilppulan seudulla.
Tervetuloa pelaamaan Tähtien kanssa!

1. TÄHDET TOIMIVAT
1.1 TOIMINTA-AJATUS
Vilppulan Tähti on vuonna 1924 perustettu urheiluseura. Sen lentopallojaoston tehtävänä on
kasvattaa jäsenistöään monipuolisesti ja antaa jäsenilleen mahdollisuus kilpailla ja
harrastaa liikuntaa sekä kokea onnistumisia yhteisissä tapahtumissa.
Tavoitteena on kehittää seurasta yksi suuri ja onnellinen perhe, jossa sen jäsenet tukevat
toisiaan, niin urheilussa kuin muussakin elämässä. Keskeisenä tavoitteena on luoda iloinen
tekemisen meininki harjoitteluun, kilpailuun kuin muuhunkin seuran toimintaan.
TÄHTI - HENKI
Jaoston toimintaa ohjaa Tähti – henki. Mistä se muodostuu ja miten se ilmenee
jokapäiväisessä toiminnassamme?
Juniori
 olen tähti ja minua arvostetaan yhtenä joukkueen jäsenenä 
 jokaisesta tähdestä huolehditaan harjoituksissa ja pelimatkoilla 
 iloitsen muidenkin onnistumisista 
 hyväksyn muiden epäonnistumiset 
 arvostan ja kunnioitan vanhempia tähtiä 
 huolehdin läksyjen tekemiset ennen tähtien treenejä ja pelejä 
 minulla on kavereita myös tähtien ulkopuolelta 
 harrastan liikuntaa monipuolisesti 
 tähtien ruoka on monipuolista ja pidän terveellisestä ravitsevasta ruuasta 
 elämäntapani ovat terveelliset 
Valmentaja
  valmentaja on johtotähti, joka tykkää kaikista pikkutähdistä 
 pikkutähdille opetetaan palloilun perusteet 
 tähti – tiimiin sopii aina uusia jäseniä 
  yksi kaikkien ja kaikki yhden tähden puolesta 
 valmentaja-tähti kasvattaa pikkutähtiä monipuolisesti. Niin, että tähdet tunnetaan
hyvästä käytöksestä myös kentän ulkopuolella 

 tähdet ovat myös hyviä häviäjiä 
 tähdet eivät likaa omaa pesää 
 valmentaja-tähti huolehtii, että myös vieraspeleissä osaamme käyttäytyä siististi 
Seura
 tähdet ovat yhtä perhettä 
 vain kaikki yhdessä voimme olla hyviä 
 isot tähdet ovat esikuvia ja neuvovat nuorempia 
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tähti - ohjaajat luovat mahdollisuudet tähdelliseen toimintaan 
kaikki kunnioittavat vanhempia tähtiä ja arvostavat myös nuorempien tähtien opiskelua 
ilman äiti- ja isä-tähtiä ja isovanhempia ei olisi tähtiä ollenkaan 
mitä elämä olisikaan ilman tähtiä? 



1.2 VISIO JA TAVOITTEET

Tähden lentopallojaosto tuottaa liikuntaan ja urheiluun liittyviä positiivisia elämyksiä. Tähti on yksi
Lounaisen Suomen kärkiseuroista juniorilentopallossa. Sen toiminnassa mukana olevat pärjäävät
niin urheilussa kuin muussakin elämässä.
Junioritoiminnassa tärkeintä on toimintaan osallistuvien pysyminen ohjatussa harrastustoiminnassa
ja nauttiminen kehittymisestä sekä onnistumisista. Kehittymiseen lentopalloilijana luodaan myös
edellytykset ja tuetaan urheilijan uraa kaikin mahdollisin keinoin.
Tähti on ”oikea” urheiluseura, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Kaikki harrastajat
ovat tervetulleita seuratoimintaan.
Tavoitteet ovat kasvatuksellisia, urheilullisia, terveisiin elämäntapoihin liittyviä, taloudellisia
ja yhteiskunnallisia.

1.3 SEURAN ARVOT
Tähden toiminta pohjautuu seuraaviin arvoihin, jotka tukevat päämäärien asettamista ja
niihin pääsemistä.
Ihmisläheisyys ja yksilön kunnioittaminen












toimintamme perustuu ihmisiin – kaiken takana on ihminen 
uskallamme laittaa itsemme likoon 
kannustamme toisiamme oppimaan uutta ja jaamme myös omaa osaamistamme muille 
rohkaisemme edellä kävijyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen 
iloitsemme myös muiden onnistumisista ja näytämme sen 
arvostamme kaikkea seuratyötä 
palkitsemme seuratyöntekijöitä hyvin tehdystä työstä 
seuran jäsenten arvostaminen heidän asemastaan, iästään, rodustaan, uskonnostaan
taustastaan ja olemuksestaan riippumatta on perusedellytys luottamukselle. 

Luotettavuus ja rehellisyys







olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen minkä lupaamme 
rehellinen toiminta on loppujen lopuksi parasta toimintaa sekä jaoston sisällä että
toiminnassa yhteistyökumppaneiden kanssa. 
yhteistyö jaoston sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu keskinäiselle
kunnioitukselle 

Avoimuus, yhteistyö ja vastuuntunto






olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle ja muutoksille - ja sitä
kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle 
tulevaisuuden asenteemme on positiivinen 
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annamme tietoa toiminnastamme avoimesti ja tiedotamme asioista vääristelemättä 
mahdolliset ongelmatilanteet ratkaisemme kasvokkain 
kannamme oman osamme yhteiskunnallisesta kasvatus- ja nuorisotyöstä 
kasvatamme vanhempien kanssa yhdessä 
yhdessä samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa saavutamme
parhaan tuloksen 
haluamme tehdä yhteistyötä omaa osaamista hyödyntäen ja siitä nauttien 
annamme panoksemme lajimme alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen 
pidämme yllä osaamista ja kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti 


1.4 PELISÄÄNNÖT JA EETTISET LINJAUKSET
Pelisäännöt
Jokaisessa joukkueessa käydään pelisääntökeskustelut ja laaditaan pelisäännöt, niin junioreille
kuin vanhemmillekin viikon 37 loppuun mennessä.
Joukkueenjohtajavastaava ohjeistaa joukkueet pelisääntökeskusteluun ja antaa apuja
keskustelujen pohjaksi hyödyntämällä jaoston yhteisiä pelisääntöjä. Valmiit säännöt jaetaan
pelaajille ja vanhemmille. Tiedotusvastaava laittaa ne näkyviin kotisivulle, ko. joukkueen kohdalle.
Jos joukkueelle tulee ongelmia pelisääntöjen muodostamisessa, käännytään jojo-vastaavan
puoleen. Jos sääntöjen noudattamiseen liittyviä ongelmia ei joukkueen sisällä pystytä
ratkaisemaan, käännytään sovittelijan puoleen ja etsitään hänen johdollaan ratkaisut
ongelmiin. Jos tämäkään ei auta, siirretään ongelmanratkaisu lentopallojaostolle, joka
kokouksessaan päättää, miten asiassa edetään.
Eettiset linjaukset
 kaikille lapsille tarjotaan peliaikaa joukkueessa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti 
 toimintamme tarjoaa lapsille iloa ja mielihyvää 
 kannustamme kaikkia lapsia hänen taitotasostaan riippumatta 
 valmentajaa rohkaistaan kuuntelemaan sekä junioreita, että näiden vanhempia 
 kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen 
 kannustamme lapsia päihteettömään elämään 
 emme käytä laittomia (doping) toimintatapoja kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

2. HARJOITUKSET JA OTTELUTAPAHTUMAT
2.1 IKÄLUOKAT
Valmentaja ja valmennuspäällikkö pyrkivät muodostamaan joukkueet siten, että ne palvelevat
sekä joukkueiden että junioreiden kehitystä. Ikäluokkien sisällä pyritään joukkueet muodostamaan
tasollisesti mahdollisimman tasaisesti. Harjoituskauden aloituksesta tiedotetaan seuran nettisivuilla
ja lehdissä.
Jokainen juniori harjoittelee pääasiassa oman ikäluokkansa ryhmissä. Poikkeavissa tapauksissa
voidaan juniorille antaa mahdollisuus harjoitteluun ikäluokkaansa vanhempien kanssa.
2.2 HARJOITUKSET
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F-juniorit ja pallokerho (1-2 kertaa/viikko)
 leikit 
 kivat kaverit 
 kiva harrastus 
 temppuradat 
 kesällä muiden lajien harrastaminen 
 vanhemmat/isovanhemmat heti mukaan tukemaan lapsen harrastusta 
 vanhimmat f-juniorit lähtevät syksyn sarjoihin ja nuoremmat
aloittavat keväällä 
E-juniorit (2 kertaa/viikko)
 leikkien lentopalloa: alkeita. sormi- ja hihalyönti, liikkuvuus, koordinaatio 
 harjoitteiden monipuolisuus 
 sarjoihin lähdetään syksyllä ja uusia joukkueita voi ilmoittaa vielä keväällä. 
D-juniorit (3 kertaa/viikko)
 tekniikka 
 verkon yläpuolella pelaaminen: juju, iskulyönti ja torjunta 
 liikkuvuus 
 pienpelit 
 sarjoihin lähdetään syksyllä ja uusia joukkueita voi ilmoittaa vielä keväällä 
 ensiaskeleet ison kentän peliin ja isoon palloon keväällä 
C-juniorit (3-4 kertaa/viikko)
 iso kenttä 
 peliajatus 
 fyysinen kehityshuippu 
 roolitus esim. takapassari 
 aluejoukkueet 
 tyttöjen joukkue ilmoittautuu sarjaan syksyllä 
 poikien joukkue pyritään kokoamaan sarjaan tälle kaudelle 
A/B-juniorit (3-4 kertaa/viikko)
 fyysinen harjoittelu 
 roolitus 
 kesätreenit 
 urheiluakatemia 
 aluejoukkueet 
 A- ja B-tyttöjen sarjoihin lähdetään syksyllä 
 A-poikien joukkue pyritään kokoamaan sarjaan tälle kaudelle 



2.3 PELUUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN TURNAUKSIIN

Kaikissa ikäluokissa kaikkien joukkueeseen kuuluvat saavat turnauksissa peliaikaa. Osallistutaan
kaikilla joukkueilla alueen ja Lentopalloliiton järjestämiin joukkueen oman tason mukaisiin sarjoihin.

Myös muut turnaukset (esim. Power Cup, Kolibri - Nurmon Hippo – turnaus) voivat kuulua
joukkueen kausiohjelmaan, jos joukkue niihin päättää osallistua. Kustannukset maksaa
kokonaisuudessaan joukkue itse.

3. MAKSUT, LISENSSIT JA VAKUUTUKSET
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3.1 TOIMINTAMAKSU
Lentopallojaoston kulujen kattamiseksi kerätään junioreilta toimintamaksu. Se pyritään pitämään
mahdollisimman alhaalla, että siitä ei synny kynnystä harrastaa lentopalloa.
 kauden 2015-2016 maksu on pallokerho 20 €, F-ikäiset 45 €, E/D-ikäiset 70 € ja C/B/A.ikäiset 100 €. maksu voidaan suorittaa kahdessa erässä.

 toimintamaksu maksetaan Tähden junioreiden tilille FI56 552107231656 (merkitse myös
juniorin nimi + joukkue). Ota yhteyttä joukkueen jojoon ennen maksamista. 
 ns. vähävaraisuuskysymykset käsitellään kunkin joukkueen sisällä luottamuksellisesti.
Varoillaan lentopallojaosto maksaa
 joukkueiden sarjamaksut 
 pallot ja muut harrastuksen edellyttämät tarvikkeet, koulutukset ja kurssitukset 
  ensiaputarvikkeet 
 juniori voi pelata useamman ikäryhmän joukkueissa. Tällöin kukin joukkue vastaa
omista kuluistaan kokonaisuudessaan. Jaosto laatii pelisäännöt mm. siitä miten liiton
lisenssi jaetaan. 

 sm -finaaleihin selviytyneen joukkueen lopputurnauskuluista (matkat, majoitus,
ruokailut ym.) maksetaan könttäsummana 300 €. Kaikki em. kulut pyrittävä tekemään
halvimman tavan mukaan. Seuran hallituksella on oma, lp-jaostosta riippumaton
korvausmenettely SM-finaaleihin selviytyneille joukkueille.

 Muut finaalit ( am-finaalit, am-sijoitus, Tiikeri/Superfinaalit, Tiikeri/Supersijoitusfinaalit
) menevät joukkueen omaan piikkiin.. 

 Oman auton km-korvaus pelimatkoilla 25 snt/km. 
 Kaikki hupiturnaukset ( Power-, Hippo- yms. ) menevät joukkueen omaan piikkiin. 
 Leirimaksuja ei toistaiseksi korvata. Kauden loppuun on varattu määräraha, josta
pelaajat voivat hakea jaostolta korvausta leirikuluistaan. 


Mahdolliset sarjoista luopumiset joukkueen omaan piikkiin. 

 Kaikki matkakulut halvimman tarjouksen mukaisesti. Tarjouksia pyydettävä pari kolme kpl.
Etukäteissuunnitelma. 

 Nämä ovat voimassa kaudella 2015-2016 
Junioreilta kerättävillä maksuilla ei piilorahoiteta edustusjoukkueita.

3.2 JOUKKUEIDEN OMAT MAKSUT
Juniorijoukkueet rahoittavat toimintansa itse. Kuluja ovat mm. peliasut ja pelimatkat .
Kukin joukkue sopii kulujensa kattamisesta kauden alussa valmentajan, joukkueenjohtajan ja
vanhempien yhteispalaverissa. Rahaa voidaan kerätä junioreilta, sponsoreilta, tehdä talkoita jne.
Myös tähän rahaliikenteeseen käytetään Tähden junioreiden tiliä FI56 552107231656.

3.3 LENTOPALLOLIITON LISENSSI JA VAKUUTUKSET

8
Harjoituksiin osallistuvilla junioreilla tulee olla vakuutukset kunnossa ja sarjaotteluihin osallistuvilla
junioreilla tulee olla lisenssi maksettu.
Ajankohtaiset lisätiedot lisensseistä ja vakuutuksista kerrotaan sivulla www.lentopalloliitto.fi
kohdassa sarjatoiminta.
Lisenssit lunastetaan lisenssien verkko-ostopalvelujen kautta
 https://lisenssi.sportti.fi/index.php?lid=2968 




4. TALKOOT
Talkootyö on seuratoiminnan tärkeä voimavara, jossa jokainen lasten liikuntaharrastuksesta
kiinnostunut voi olla mukana ja antaa arvokkaan työpanoksensa junioriliikunnan hyväksi.
Tervetuloa mukaan !
Joukkuekohtaisiin talkoisiin kuuluvat mm. kahvion apuvuorot, joita joukkueet hoitavat kukin
vuorollaan kuukauden kerrallaan. Syksyn 2015 – kevään 2016 vastuuvuorot ovat










syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu

Joukkueet auttavat
joukkueenjohtaja.

D1-tytöt
E/D2-tytöt
C2-tytöt
C-pojat
B-pojat
B/C1-tytöt
A-pojat
D-pojat
E-pojat 

kahviossa

omien

kotiturnausten

aikana

vastuuhenkilönään

Kausijulkaisun ilmoitusten kerääminen hoidetaan talkoovoimin joukkueiden toimesta. Keräämisen
organisoi kausijulkaisuvastaava + ryhmä. Tuotto jaetaan lentopallojaoston päätöksen mukaisesti.
Puulaakiotteluiden tuomarointi hoidetaan talkoilla puulaakivastaavan ohjeiden mukaan. Varat
ohjataan tuomarointiin osallistuneille joukkueille.
Lisäksi muihin mahdollisiin talkoisiin ryhdytään voimavarojen mukaan. Muiden talkoiden tuotto
jaetaan vastuuhenkilön ja talkoisiin osallistuneiden joukkueiden yhteispäätöksen mukaisesti.
On huomioitava, että jaosto on taloudellisessa vastuussa kaikista eri joukkueiden
järjestämistä varainhankinnoista ja siksi on jaostolle esitettävä luettelo näistä toiminnoista
ja jaosto hyväksyy ne joko yksitellen tai kaikkii kerrallaan.

5. PELIASUT, COLLEGEASUT JA VERKKARIT
Tähden lentopalloilijoiden väreiksi ovat vakiintuneet vuosien saatossa punainen, valkoinen ja
musta. Näitä värejä/väriyhdistelmiä lentopallojaosto edellyttää etenkin nuorimpien joukkueiden
käyttävän, kun asusteita hankitaan.
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Peliasujen hankinta on jokaisen joukkueen sisäinen asia ja joukkueet myös itse huolehtgyivat
tilaamiset ja hankinnat.

6. ORGANISAATIO JA YHTEYSTIETOJA
Seuraavalla sivulla esitellään seuran organisaatio kaavion muodossa.
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TÄHDEN LENTOPALLOJAOSTO
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

taloudenhoitaja (tarvittaessa)
tiedotusvastaava
edustaja jokaisesta joukkueesta

valmennuspäällikkö
joukkueenjohtajavastaava
koordinaattori
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6.1 LENTOPALLOJAOSTO
Tehtävät:











vastaa jaostoa koskevista kaikista päätöksistä 
vastaa jaoston talouden hoidosta 
solmii sopimukset ja vastaa niistä 
kehittää ja visioi tulevaa toimintaa 
toimii viestinviejänä joukkueisiin sekä eri sidosryhmiin ja toisin päin 

Kokoonpano:
 puheenjohtaja 
 varapuheenjohtaja 
 sihteeri 
 tiedotusvastaava 
 koordinaattori
 joukkueenjohtajavastaava 
 valmennuspäällikkö 
 edustaja jokaisesta joukkueesta (vähintään yksi + varaedustaja) 
 taloudenhoitaja



6.2 PUHEENJOHTAJA
 vastaa jaoston toiminnasta, toimii jaoston keulakuvana, on
yhteydessä yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin 

 toimii jaoston koollekutsujana yhteistyössä sihteerin kanssa ja pitää kokoukset 

 valvoo yhdessä jaoston kanssa, että joukkueet ja toimihenkilöt toimivat
yhdessä asetettujen toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan 
 kaudella 2015-2016 Kaisa Vihinen (p 040 5919333), kaisa.vihinen@gmail.com 
6.3 VARAPUHEENJOHTAJA
 on puheenjohtajan varahenkilö 
 kaudella 2015-2016 Mikko Sistonen (p. 050 5847176), miksis76@gmail.com 

6.4 SIHTEERI
 vastaa jaoston hallinnollisesta byrokratiasta, talousarviosta ja valvoo sen toteuttamista 
 anoo salivuorot ja varmistaa, että joukkueenjohtajat ovat ilmoittaneet joukkueet sarjoihin 
 tekee muut tarvittavat ilmoitukset ja anomukset yhdessä jaoston kanssa 
 laatii pöytäkirjat yhteistyössä koordinaattorin kanssa
 kaudella 2015-2016 Satu Heikkilä ( p. 044 7464238 ), heikkila.satu@phpoint.fi 


6.5 TIEDOTUSVASTAAVA
 koordinoi, vastaa, valvoo ja kehittää tiedottamista 
 tiedottaa jaoston päätöksistä 
 kokoaa kaikkien valmentajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot 
 pystyy nopeasti tiedottamaan jaoston koko organisaatiota 
 hoitaa sisäisen tiedottamisen 
 valmistaa julkisuuteen menevät tiedotteet 

 avustaa tarvittaessa joukkueenjohtajaa jutun teossa toimimalla yhteyshenkilönä
joukkueenjohtajien ja lehdistön välillä. Viimeistelee tarvittaessa lehti(/netti)jutut
pelitapahtumista joukkueenjohtajan toimittamien tietojen pohjalta 

 vastaa seuran nettisivujen ylläpidosta 
kaudella 2015-2016 Susanna Yläjärvi (p. 0505600156), susanna.ylajarvi@phpoint.fi

6.7. KOORDINAATTORI


















koordinoi, vastaa, valvoo ja kehittää tiedottamista 
tiedottaa jaoston päätöksistä 
pystyy nopeasti tiedottamaan jaoston koko organisaatiota 
hoitaa sisäisen tiedottamisen 
valmistaa julkisuuteen menevät tiedotteet 
vastaa kausijulkaisun sisällöstä painoon päin
avustaa tarvittaessa joukkueenjohtajaa jutun teossa toimimalla yhteyshenkilönä
joukkueenjohtajien ja lehdistön välillä. Viimeistelee tarvittaessa lehti(/netti)jutut
pelitapahtumista joukkueenjohtajan toimittamien tietojen pohjalta 
vastaa seuran nettisivujen ylläpidosta 
valmistelee jaostolle tulevat kokousasioita
toimii sihteerin opastajana ja varasihteerinä
kehittää seuran eri toimialoja yhdessä jaoston kanssa
opastaa uusia henkilöitä seuran hallintaorganisaatioissa
kaudella 2015-2016 Kauko Ahola ( p. 050 3506819 ) kaukoahola@hotmail.com 

6.6 TALOUDENHOITAJAT
 vastaavat jaoston ja joukkueiden rahaliikenteestä 

 kaudella2015-2016Veli-Matti Honkamäki (p.050 3028726), vm.honkamaki@jippii.fi
päätilien hoito, tilinpäätös koko seura 

 kaudella 2015-2016 Pirkko Räikkönen (p. 0500 640 773) pkraikkonen@gmail.com
junioritilin hoito, tilitykset, maksut yms raha-asiat 

6.7 VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
Seppo Tolvanen (p. 044 3249101 ), seppo.tolvanen@phpoint.f i

vastaa valmennuksen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta 

 määrittelee valmentajien ja muiden jaoston toimihenkilöiden kanssa yhteistyössä
valmennusvastuut joukkueittain 


käy läpi joukkueen valmentajan kanssa joukkuekohtaiset kehitystavoitteet 

 järjestää koulutusta ja yhteisiä tapaamisia valmentajille 
 toimii valmentajien apuna ja tukena 
 ylläpitää omaa osaamistaan 

 yhteyshenkilö valmennukseen liittyvissä asioissa liittoon, alueeseen ja
muihin urheiluseuroihin päin. 


6.8 VALMENTAJAT
 ihannetilanne joukkueessa on, että valmentaja voi keskittyä valmentamiseen ja muut
joukkueen toimintaan liittyvät asiat hoituvat muiden joukkuetta lähellä olevien 
henkilöiden toimesta
o ohjaavat ja kasvattavat junioreita niin lentopallon saloihin, kuin
muuhunkin yhteiskuntaelämään
o yhdellä joukkueella/ikäryhmällä voi olla useampiakin valmentajia/apuvalmentajia
o sopivat yhdessä valmennuspäällikön kanssa, miten kunkin ikäryhmän valmennus
hoidetaan
o laatii valmennusohjelmat ja vastaa niiden toteuttamisesta
o toimii kilpailutilanteissa ”ryhmänjohtajana”

Valmentajat kaudella 2015-2016
o

Pallokerho tytöille ja pojille (6 v ja nuoremmat)
Vilma Periviita (p.044 0636374), vilma.periviita@gmail.com
Sonja Satokangas (p. 050 4392216), sonja.satokangas@gmail.com

o

F-juniorit
Eija Jatkola (p.044 9720351) eija.jatkola@gmail.com
Anne Harsu (p. 041 4938596), anne.harsu@luukku.com
Jarmo Huutoniemi (p 0500 132269)
Pia Saarinen (p. 050 5426905), saarinen@phpoint.fi

Apuvalmentajat:
Salla Jatkola
Aino Sistonen
Oona Vihinen
o

E-juniorit
tytöt; Olena Volkova (p.040 4478454), Volk22lena@gmail.com
Rilla Syrjänen (p. 040 8245590), rilla92@netti.fi
pojat :Jyri Juurakko (p.040 7320872), jyri.juurakko@gmail.com
Eetu Nikkilä, (p. 044 546 1235 ), eetu.nikkila@outlook.com
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o

D-juniorit
tytöt: Jari Marjakoski(p.040 7257913),j.marjakoski@luukku.com
Olena Volkova, (p. 040 4478454)Volk22lena@gmail.com
pojat Aulis Nieminen ( p. 044 0718381 ), aulis.nieminen@phpoint.fi
Torsti Saarinen, (p.040 7316058, saarinen.torsti@luukku.com

o

C 1-tytöt
C2-tytöt

o

C-pojat

Sami Yläkangas (p.050 3425751 ), sami.ylakangas@hotmail.com
Eija Jatkola(p.044 9720351), eija.jatkola@gmail.com
Reijo Poikonen (p.040 5029909 )reijo.poikonen@suomi24.fi

Juha Kolhinen, (p.050 5979220 ), juha.kolhinen@phpoint.fi




o

B-tytöt
-pojat

Sami Yläkangas (p.050 3425751 )sami.ylakangas@hotmail.com
Pasi Valaranta (p 040 8693562)pasi.valaranta@phpoint.fi. Seppo
Tolvanen (p.044 3249101), seppo.tolvanen@phpoint.fi , 
 
Petri Köykkä (p.050 4673451) petrikoykka@suomi24.fi

A-pojat/M2-sarja 
Rauli Salmijärvi ( p.050 5686 rauli.salmijarvi@gmail.com ,
N1/A-tytöt



Olena Volkova (p.040 4478454). Volk22lena@gmail.com

Toni Raunio (p 045 xxxxx ), toniraun@luukku.com

6.9 JOUKKUEJOHTAJAVASTAAVA
















toimii joukkueenjohtajien tukena ja apuna sekä luo edellytyksiä toiminnalle 
opastaa ja neuvoo etenkin uusia joukkueenjohtajia ja tekee näin uusien
henkilöiden sisäänajon lentopallotoimintaan mahdollisimman helpoksi 
järjestää koulutusta ja kokoontumisia joukkueenjohtajille 
on linkki jaoston eri toimihenkilöiden ja joukkueenjohtajien välillä 
kokoaa kaikkien joukkueenjohtajien yhteystiedot, jotka hän välittää
myös tiedotusvastaavalle (myös muutokset) 
jojo-vastaavan (tai tiedotusvastaavan) välityksellä voidaan välittää myös viesti kaikille
joukkueenjohtajille 
on yhteydessä alueen lentopallotoimijoihin, alueeseen ja liittoon 
kaudella 2015-2016 Riikka Kolhinen (p. 044 2973975 ) riikka.kolhinen@phpoint.fi 



6.10 JOUKKUEENJOHTAJAT (JOJOT)

Jokainen meistä voi hoitaa lähes kaikkia joukkueenjohtajalle kuuluvia tehtäviä ja näin auttaa
osaltaan valmentajaa keskittymään mahdollisimman hyvään valmentamiseen. Jojo(-t) valitaan
joukkueen ensimmäisessä palaverissa. Tehtäviin kuuluu:
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joukkueen hyvinvoinnista huolehtiminen 
pelaajien ja hänen huoltajansa yhteystietojen listaaminen ja ajan tasalla pitäminen 
vanhempainkokouksen järjestäminen elo-syyskuussa ennen pelikauden alkua,
jossa sovitaan mm. joukkueen pelisäännöt, tehtävien jako, pelikauden kulujen
kattaminen joukkueen osalta 
sisäinen tiedottaminen (esim. pelit/joukkue, päätökset/jaosto/seura) 
ulkoinen tiedottaminen joko kokonaan itse tai tiedotusvastaavaa avustaen
(esimerkiksi toimittamalla netti- ja lehtijuttutietoja tiedotusvastaavalle) 
joukkueen talouden hoito yhdessä jaoston rahastonhoitajan kanssa 
joukkueen ilmoittaminen sarjoihin (ja asiasta sihteerille tiedottaminen) 
varmistaa, että lisenssit on maksettu 
hoitaa mahdolliset peliasu- ja varustehankinnat 
hoitaa pelireissujen järjestelyt (kuljetukset, ruokailut, tarvittaessa majoitukset yms.) 
mahdollisten kotiturnausten järjestelyvastuu 
talkootöiden organisointi (mm. kahviovuorojen jako, kausijulkaisumainosten hankkijat,
puulaakituomarointi halukkuuden kartoitus 
värvää pelaajien vanhempia huoltajiksi, kuljettajiksi yms. toimihenkilöiksi
ja talkootyöntekijöiksi 
on joukkueen ensisijainen edustaja lentopallojaostossa 

Joukkueenjohtajat kaudella 2015-2016
 Pallokerho tytöille ja pojille ( 6 v ja sitä nuoremmat ):

o

F-juniorit
Kaisa Vihinen (p. 044 5740052) kaisa.vihinen@gmail.com
Päivi Peltola, (p 050 5938631), paivipelola3@gmail.com

o

E-juniorit
tytöt: Susanna Yläjärvi (p.050 5600156) susanna.ylajarvi@phpoint.fi
Miia Mäihäniemi, (p.050 3572908), miiamaihaniemi@outlook.com
pojat Riitta Juslin, (p. 044 2656702), riittajusl@hotmail.com

o

D-juniorit
tytöt: Satu Heikkilä, (p.044 7464238, heikkila.satu@phpoint.fi
pojat: Sari Rantanen (p.050 3534856.), sari.rantanen2@gmail.com

o

C-junioritt tytöt C1 Mika Mutkala (p.040 5053953 ) mika@mutkala.fi
C2 Mikko Sistonen (p. 050,5847176, miksis76@gmail.com
Tähti-OrPo Satu Heikkilä (p.044 7464238), heikkila.satu@phpoint.fi
pojat Riikka Kolhinen (p 044 2973975), riikka.kolhinen@phpoint.fi

o
o

B-pojat
B-tytöt

o

A-Pojat/M2 Ahti Laaksi ( p 0400 184720), ahti.laaksi@phpoint.fi
Jari Ahvenjärvi(p.050 3287326)jari.ahvenjarvi@manttavilppula.fi
(yhdyshenkilö)

Markku Kaitakari (p. 0500 789111), markku.kaitakari@luukku.com
Mika Mutkala (p.040 5053953 ) mika@mutkala.fi

A-tytöt Jaana Aronen, (p. 040 7228660 ), jaana.aronen2@gmail.com
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6.11 KAHVIOVASTAAVA
 jaosto vastaa hallinnollisesti urheilutalon kahviotoiminnasta 
 joukkueet hoitavat kukin vuorollaan kuukauden kerrallaan kahvion apuvuoroja 
 joukkueet päättävät itsenäisesti oman osuutensa hoitamisesta 


6.12 PUULAAKIVASTAAVA
 sopii kaupungin kanssa puulaakituomaroinnista, kartoittaa halukkaat,
jakaa tuomarointivuorot ja informoi rahastonhoitajaa tulojen jaosta 


6.13 KAUSIJULKAISUVASTAAVA
 organisoi kausijulkaisun toteutuksen 
 kutakin vuotta varten valittu työryhmä ( 5-7 henkilöä ) 
Kauko Ahola (p. 050 3506819 ), kaukoahola@hotmail.com kausi 2015-2016
6.14 ILMOITUSTAULUVASTAAVA
 vastaa ilmoitustauluista (urheilutalo, vanha tori Vilppulassa tms, Mänttä) 

 kaudella 2015-2016 Reijo Poikonen (040 502 9909) reijo.poikonen@suomi24.fi 

6.15 VERKKARIVASTAAVA
 kaudella 2015-2016 ei varsinaista verkkarivastaavaa ole ja jokainen joukkue
huolehtii itse verkkaritilauksena ja – hankintansa jaoston avustuksella ja
päätöksellä ( on sovittu yhteinen värilinjaus peliasusteisiin ).

6.16 TUOMARIVASTAAVA
 koordinoi tuomaritoimintaa ja järjestää tuomarikoulutusta 
 on yhteydessä alueen ja liiton erotuomarikouluttajiin 
 kaudella 2015-2016 Mika Mutkala (p. 040 5053953 ) mika@mutkala.fi 


6.17 ENSIAPUVASTAAVA
 järjestää koulutusta valmentajille ja seuran muille toimihenkilöille 
 vastaa ensiaputarvikkeiden hankinnoista, jakelusta ja täydennyksestä
Tanja Koivukangas (p 050 5206445), tanja.koivukangas@hotmail.com 

6.18 SOVITTELIJA
 jos joukkue ei pysty ratkaisemaan ristiriitatilanteita keskuudessaan, käännytään
sovittelijan puoleen. Sovittelija on ulkopuolinen henkilö. Jos sovittelija ei
onnistu tehtävässään, yritetään asia ratkaista lentopallojaoston toimesta. 
 kaudella 2015-2016 Ritva-Liisa Vehkajärvi (p. 050 3392167) 

6.19 TUKIHENKILÖ






ulkopuolinen henkinen tuki ja auttaja, jonka puoleen urheilija voi kääntyä tarpeen
vaatiessa 
kaudella 2015-2016 Ritva-Liisa Vehkajärvi (p. 050 3392167) 

6.20 TALKOOLAISET
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toimivat ottelutapahtumissa ja eri talkootapahtumissa vastuullisina työntekijöinä 
kuuluvat osana seuraan 
kaikki ovat tervetulleita mukaan talkoisiin ja voivat ilmoittaa halukkuudestaan
tiedotusvastaavalle, joka pitää yllä ”talkoorekisteriä” 




6.21 VANHEMPI TAI ISOVANHEMPI
 rooli on toimia yksittäisten juniorien kannustajana ja tukijana harrastuksessa 
 voi toimia myös seuratyöntekijänä (valmentaja, joukkueenjohtaja yms.) 
 tärkeä voimavara erilaisissa talkoiden onnistuneessa toteuttamisessa 

6.22 URHEILIJA
 muodostavat harjoittelu- ja kilpailuryhmiä 
 kehittävät itseään myös omalla ajallaan 
 toimii niin, että oma joukkue ja seura kehittyvät 

7. HUONEENTAULUT
7.1 TÄHTI-JUNIORIN HUONEENTAULU
 Kunnioitan ja sitoudun noudattamaan sääntöjä. 
 Olen tärkeä osa joukkuettani ja seuraani Tähteä 
 Annan kaikkeni, pelaan reilusti. 
 Käyttäydyn aina hyvien käytöstapojen mukaisesti. 
 Kannustan joukkuekavereitani ja hyväksyn erotuomarin päätökset. 

 Noudatan ohjeita ja terveellistä elämäntapaa kentällä ja sen ulkopuolella. Alkoholi, tupakka,
huumeet ja muut päihteet eivät kuulu minulle. 


Hyväksyn erilaisuuden. 

 Nautin lentopallosta. 
 Tuon esille hyviä kokemuksia lentopallosta. 
 Huolehdin omista ja seuran varusteista. 
 Toimin pelinohjaajana tarvittaessa. 
 Huolehdin koulutyöni aina moitteettomasti. 


7.2 TÄHTI-VANHEMPIEN HUONEENTAULU
 Tuen ja kannustan lasten harrastusta. 
 Annan työrauhan kaikille toimihenkilöille. 
 Teen yhteistyötä kykyjeni ja voimieni mukaan. 
 Otan osaa pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun niiden noudattamiseen. 
 Annan lapseni päättää harrastuksesta ohjaten ja kannustaen häntä. 
 Kuulun Tähti-perheeseen. 
 Osallistun mahdollisuuksien mukaan joukkueen ja seuran yhteisiin tapahtumiin. 
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Mitkään päihteet eivät tule mukanani seuran tapahtumiin. 
Käyttäydyn seuran arvojen mukaisesti. 



7.3 TOIMIHENKILÖIDEN HUONEENTAULU
 Olen esimerkillinen. 

 Arvostan itseäni, työtäni ja lajin parissa toimivia. 
 Olen pelaajiani ja heidän vanhempiaan varten. 
 Koulutan ja kehitän itseäni. 
 Olen rehellinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kasvattaja. 
 Noudatan sääntöjä ja tehtyjä päätöksiä. 
 Olen innostava, kannustava ja ylpeä lajistani. 
 Otan osaa ikäluokkani valmentajien kanssa pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun niihin. 
 Ohjaan pelaajia terveisiin elämäntapoihin. 


7.4 JOHTOTÄHTIEN HUONEENTAULU
 Olemme kehittämässä lajiamme suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. 
 Sitoudumme Tähden arvoihin. 
 Tuemme, kannustamme ja huomioimme seuran valmentajia sekä jäsenistöä. 
 Sitoudumme demokraattisesti tehtyihin päätöksiin. 
 Arvostamme myös toisten seurojen työtä ja pyrimme yhteistyöhön. 
 Hoidamme omat velvoitteemme täsmällisesti. 
 Ylläpidämme jatkuvaa jäsenistön mielipiteisiin pohjautuvaa kehitystyötä 

8. KIITTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN JA LISÄTIETOJA
8.1 SEURATYÖNTEKIJÖIDEN KIITTÄMINEN
Vuosittain jaoston kauden päätöstilaisuudessa palkitaan junioreita, valmentajia ja
seuratyöntekijöitä. Lentopallojaoston tehtävänä on anoa Lentopalloliitolta ja SLU:lta
seuran pitkäaikaisille toimijoille ansiomerkkejä kiitokseksi toiminnasta.
Palkitaan vuoden/kauden aikana ansioituneet:
- kauden valmentaja
- kauden juniorivalmentaja
- Retsin ja Ahtin pytty
- vuoden seuratoimitsija
- kauden jojo
- kauden tsemppari
- Roosan pokaalit ( tyttö ja poika )
- mahdolliset muut palkittavat
8.2 TIEDOTTAMINEN
Lentopallojaoston asioista tiedotetaan avoimesti ja monella eri tasolla. Jaostolla on
tiedotussuunnitelma ja seuralla tiedottamisohjeet, jotka löytyvät Toimintasuunnitelmasta
Kotisivuilla www.vilppulantahti.fi (ja kausijulkaisussa) on esitelty joukkueet ja joukkueiden pelaajat,
kuten myös valmentajat, joukkueenjohtajat ja muut joukkueen toimihenkilöt yhteystietoineen.
Kotisivuilta löytyvät myös otteluohjelmat ja raportit peleistä sekä myös muista mahdollisista
tapahtumista. Kotisivut uusitaan.
Jaoston sisäisen tiedottamisen avainhenkilö on tiedotusvastaava, jolla on mm.
kaikkien joukkueenjohtajien, valmentajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot.
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Joukkueen sisäisen tiedottamisen (harjoitukset, pelit, palaverit, talkoot yms.) hoitaa
pääsääntöisesti joukkueenjohtaja.
Tiedotusvastaava vastaa ja koordinoi myös ulkoista tiedottamista (mm. lehdistö). Toivottavaa
on, että joukkueenjohtaja hoitaa joukkueensa tiedottamisen (esim. lehtijutut), mutta tarvittaessa
tiedotusvastaava on apuna myös tässä.
8.3 LISÄTIETOJA

Lisätietoja antavat jaoston toimihenkilöt ja joukkueenjohtajat joukkueita koskevissa
kysymyksissä.
.

Tervetuloa pelaamaan Tähtien kanssa!

3.9.10.2010 Seppo Tolvanen

Viimeisin päivitetty versio 10.12.2015/Kauko Ahola

