Seuratiedote 2019
Seuran nimi on WJK Varkaus ry ja y tunnus on
1744633-2. Seura on perustettu vuonna 2001.
Seuran nimi muuttui vuonna 2017, aikaisempi
nimi WJK Juniorit ry.
TOIMISTO Seuran toimisto sijaitsee osoitteessa:
Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus. Toimimme
Varkauden Urheiluseurojen tilojen yhteydessä.
Seuran toimiston tilat ovat käytössä seuramme
toimintaan, esim. joukkueiden palavereille. Sovi
varaukset toimiston kautta.
YHTEYSTIEDOT: - seuran puhelin: 044 366 9040 Sähköposti: toimisto@wjk.fi - Kotisivu:
www.wjk.fi (ylläpito: seuran jopoxvastaava;
toimisto ja joukkueet sekä seuran hallitus)
Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä
Jopox.
SEURAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Pekka Hahl (puheenjohtaja)
pekka.hahl(a)gmail.com 0400 910 900
Matti Semi (varapuheenjohtaja)
matti.semi(a)pp.inet.fi 040 581 2834
Kirsi Nummela (sihteeri) sihteeri(a)wjk.fi
044 529 2126
Anu Kangas-Happonen (asuste-ja kioskivastaava)
anu(a)wjk.fi 045 677 1195
Matti Kudjoi matti.kudjoi(a)pp2.inet.fi
040 5177 810
Anna-Kaisa Auvinen annak.auvinen(a)gmail.com
040-5397440
Jari Räisänen jari.raisanen(a)sanoma.fi
045 1112 930
Niina Talvensaari niina.talvensaari(a)gmail.com
0442955120
Jari Mensonen mensonenj(a)gmail.com
044-9780284
Rahastonhoitaja talous@wjk.fi

Seuran hallitus kokoontuu aina kuukauden
ensimmäisellä viikolla hallituksen kokoukseen
seuran toimistolla. Puheenjohtajalle (tai
hallituksen jäsenille) voi esittää asioita, joita
joukkueet tai seuran toimihenkilöt haluavat
käsiteltävän hallituksen kokouksissa.
JAOSTOT ja niiden puheenjohtajat
Työjaos

Pekka Hahl

Futsaljaos

Anu Kangas-Happonen

Naisjaos

Jari Mensonen

Jojojaos

Anna-Kaisa Auvinen

Valmentajajaos Matti Kudjoi
SEURAN TYÖNTEKIJÄT Seuralle tuottaa palveluita
SCS - Tuomo Tuunainen. Toimenkuvaan kuuluvat
mm. kerhotoiminnan ja jalkapallokoulun
ohjaamiseen liittyvät tehtävät.
Seura palkkaa vuosittain kesätyöntekijöitä.
Hakuaika keväisin huhtikuun loppuun mennessä.
Myös opiskeluihin liittyvät harjoittelut ja
koululaisten TET harjoittelut ovat mahdollisia.
Tiedustelut sihteeriltä
PELAAJATIETOLOMAKE 2019 Seuraan tuleva uusi
pelaaja täyttää joukkueenjohtajalta saatavan
pelaajatietolomakkeen ja toimittaa sen seuran
toimistolle joukkueenjohtajan kautta.
Pelaajatietolomakkeen perusteella saadaan
pelaaja perustettua Palloliiton järjestelmään
Pelipaikkaan ja pelaajalle ID numero. Jokaisen
pelaajan henkilökohtainen pelaajatietolomake on
päivitettävä joka kausi (vuoden alussa).
Joukkueenjohtaja huolehtii päivityksistä.
Pelaajatietojen muuttuessa (esim. kotiosoite), on
myös pelaajatietolomake päivitettävä.

Pelaajatietolomakepohja löytyy kotisivuilta
materiaalipankista. Pelaajatietolomakkeet
säilytetään seuran toimistolla vain olennaisten
henkilöiden käsiteltävänä ja niitä käsitellään
tietosuoja huomioiden.

yms. Huomioitava että pankkikortti on
henkilökohtainen, sitä ei tule luovuttaa
joukkueen sisällä vastuuhenkilöltä toiselle. Tilin
katseluoikeus ja joukkueen pankkikortti on oltava
joukkueen eri toimihenkilöillä.

TILIT JA MAKSULIIKENNE Seuran pankkipalvelut
hoidetaan Varkauden Osuuspankin (OP) kautta.
Seuralla ja kunkin ikäryhmän joukkueilla on omat
tilinsä. Seuran toimintaan kuuluvat
maksuliikenteet (rahat), sisältää siis myös seuran
ja joukkueiden maksut, hoidetaan aina
seuran/joukkueen tilien kautta.

Joukkueet huolehtivat itse, että joukkueen tilillä
on aina riittävästi rahaa, kun joukkueelle tulee
laskuja maksettavaksi. Joukkueen rahastonhoitaja
ja/tai joukkueenjohtaja tarkistavat joukkueensa
laskut yhteistyössä seuran rahastonhoitajan
kanssa ennen kuin laskut toimitetaan
puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Muita rahankeruu, -siirto ja/tai
käsittelymenetelmiä (esim. joukkueen erillisiä
omia tilejä tai rahan keräystä ”ovelta ovelle”) ei
sallita!

PELAAJALISENSSIT, VAKUUTUKSET, PELIPASSIT
Pelipassit hankitaan Palloliiton järjestelmän
Pelipaikan kautta: www.palloliitto.fi/pelipaikka jos perheessä on useampia pelaajia, kannattaa
käyttäjätunnus rekisteröidä vanhemmalle ja
liittää siihen alaikäiset lapset - ÄLÄ luo UUTTA
pelaajatunnusta pelaajalle jolla on jo PALLO ID.
UUDET PELAAJAT REKISTERÖIDÄÄN SEURAN
TOIMESTA JÄRJESTELMÄÄN. UUDESTA
PELAAJASTA TULEE TOIMITTAA
PELAAJATIETOLOMAKE, JOSTA SAADAAN
TARVITTAVAT TIEDOT.

Väärinkäytökset käsitellään seuran hallituksen
johdolla ja tarvittaessa viranomaisten
avustuksella. Poikkeuksena rahan käsittelyyn
voivat olla joukkueen oma käteiskassa (n. max.
200 eur) esim. kioskimyyntiä varten,
rahastonhoitajan vastuulla.
Pelimatkojen matkalaskut tulee maksaa
matkalaskua vastaan joukkueen tililtä, ei
käteismaksuna. Pelimatkojen kustannukset
maksetaan joko joukkueen pankkikortilla ja
sopimuslaskutuksella.
Itse maksetuista kuluista tulee täyttää seuran
sivuilta löytyvä maksuosoitus ja toimittaa se
joukkueenjohtajan hyväksymänä seuralle
maksettavaksi joukkueen tililtä.
Seura hoitaa laskujen maksut (sis. kirjanpidon,
yms.). Vastuuhenkilönä seuran puheenjohtaja.
Joukkueiden rahaliikenne hoidetaan joukkueen
rahastonhoitajan (ja/tai joukkueenjohtajan)
toimesta yhteistyössä seuran rahastonhoitajan
kanssa.
Tilien käyttöoikeus on seuralla. Joukkueella on
omaan tiliinsä tilinkatseluoikeus. Tarvittaessa
seura toimittaa joukkueille tiliotteen kerran
kuussa, tai sopimuksen mukaan. Seuran suositus
on, että joukkue hankkii pankkikortin, jolla
joukkueen nimetty henkilö voi hoitaa esim.
pelimatkoilla joukkueen ruokailut, yöpymiset,

Jo pelipaikkaan rekisteröityneen pelaajan osalta
lisenssin (ja vakuutuksen) maksaminen on
helppoa. Kirjaudu sähköpostiosoitteella ja
salasanalla Pelipaikkaan, ja uudista pelaajalisenssi
– seuraa ohjeita maksuun asti, muista palata
takaisin Pelipaikkaan maksusta niin maksu
rekisteröityy.
Muusta kuin Palloliiton vakuutuksesta on
toimitettava vakuutusyhtiön antama todistus
joukkueenjohtajalle. Joukkueenjohtaja kerää ne
ja päivitetyt pelaajatietolomakkeet vuoden alussa
ja toimittaa ne toimistolle tammikuun loppuun
mennessä.

SEURAOSUUSMAKSUT Seuralle maksetaan
jokaiselta pelaajalta perittävä seuraosuusmaksu.
Seuraosuusmaksu maksetaan oman joukkueen
tilille joukkueen Jopoxissa tekemällä laskulla.
Joukkue tilittää seuraosuusmaksut kahdessa
erässä seuralle, maksupäivät ovat 1.erä:
15.3.2019 2. erä: 15.6.2019

Seuraosuuksilla hoidetaan mm:
• kirjanpito- ja laskutuspalvelut, sekä Jopox
toiminnanohjausjärjestelmä
• valmentajan koulutussuunnitelman mukaiset
valmentajakoulutukset, ym. toimihenkilöiden
koulutukset.

Maksut laskutetaan joukkueelta seuralle
pelaajalisenssimäärän perusteella. (lähde:
Pelipaikka)

• Seuran (ja yhteistyöseura KuPSin) järjestämät
valmentajakoulutukset. Poikkeuksena KuPSin
erikoiskoulutukset, joista maksettavaksi jää
mahdollisesti valmentajalle osuus.

Uusi seuraan liittyvä pelaaja maksaa täyden
seuraosuusmaksun liittyessään 1.1.-31.7.2019
välisenä aikana ja loppuvuoden aikana liittyvä
pelaaja maksaa seuraosuusmaksusta 50%.

• Muihin koulutuksiin annettavat tuet ovat
harkinnanvaraisia ja tapauskohtaisia, niistä
tehdään hakemus seuralle etukäteen

Sisaralennus 50 euroa/sisar. Täysi
seuraosuusmaksu maksetaan yhdestä perheen
lapsista, loput on oikeutettu sisaralennukseen.
Sisaralennus on käytettävissä täysimääräiseen
seuraosuusmaksuun (ei voi käyttää muun
alennuksen kanssa). Seuran toimistoa on
tiedotettava seurassa pelaavista sisaruksista,
mistä maksetaan alennettu hinta.
Pelkän futsal kauden seuraosuusmaksu on
mahdollista aikuisilta ja B-ikäisiltä. Futsal kausi on
lokakuusta maaliskuuhun, seuraosuusmaksu on
70,00 euroa. Pelaajan jatkaessa
jalkapallokaudelle, hyvitetään jo maksettu
futsalmaksu. Pelkällä futsalmaksulla ei voi
harjoitella/pelata ympäri vuoden.
Aloittavat joukkueet maksavat ensimmäisellä
toimikaudella puolikkaan seuraosuusmaksun.
Huom: Harjoittelu ja pelaaminen edellyttävät
maksujen maksamista ajallaan.
Seuraosuusmaksu maksetaan aina pelaajan iän
mukaan, ei pelattavan sarjan mukaan.
Mitä Seuraosuusmaksulla saa:
Seuraosuusmaksu sisältää pelaajan osalta seuran
jäsenmaksun (20 €/pelaaja). Yli 18-vuotiailla
seuraosuusmaksun hoitaneilla pelaajilla on
äänioikeus seurassa.

• kolme (3) pelipalloa/joukkue – joukkue valitsee
kummat pallot ottavat, jalkapallot tai futsal
pallot.
• lisäksi käyttöön kentällä säilytettävät
turnauspallot (kaikki koot)
• joukkueiden (yhden ikäluokan yhden
joukkueen) maalivahtien varusteet 1 setti/kausi,
(uusia MV-asuja tilataan seuran kautta seuran
asustevastaavan kautta, joukkue hoitaa itse
tilaukset seuran asustevastaavalle, asuja
kierrätetään nuoremmille ikäryhmille joten
maalivahdin asuihin ei tule nimi – tai
joukkuekohtaisia sponsoripainatuksia) . Ei sisällä
hanskoja, hanskat ovat henkilökohtaiset.
• joukkueen vastuuvalmentajan
valmentajasopimus ja kulukorvaus /
valmennuspalkkio ja valmentaja-asusteet
• joukkueiden peliasusteiden (pelipaita)
painatuskuluja seuraavasti; WJK -logon pelipaidan
rintaan ja kotipelipaitaan (valkea) seuran
yhteistyökumppanin/ yhteistyökumppanien logon
• toimiston kulut (vuokra, sähkö- ja vesimaksut,
nettiliittymä, puhelinmaksut, toimistotarvikkeet
tms)
• mahdollisen seuratyöntekijän palkkaus- ja sos.
kulut osittain
• erilaiset seuran järjestämät
palaveri/koulutusjärjestelyt (mm. Jojo,

valmentaja, huoltaja, rahastonhoitaja,
toimihenkilöpalaverit)
• oikeus seuran neuvottelemiin alennuksiin
(yhteistyökumppanit, jne.)
• Palloliiton koulutukset tapauskohtaisesti
• mahdollisuuden osallistua seuran hankkimiin
talkoisiin joukkueen varainhankintakeinona
• taitoharjoittelut
• erilaiset tapahtumat
• kauden päättäjäiset
Seuran kustantamien varusteiden ja muiden
tarvikkeiden hankinnat tehdään keskitetysti
seuran kautta
Pelaajien seuraosuusmaksut kaudella 2019

Ikäluokka
P08/T08 ja nuoremmat
P09/T09
P10/T10
P11/T11
P12/T12
P13/T13
P14/T14
P15/T15
P17/T18
Naiset
Harrastenaiset
Futsalkauden pelaajat

Seuraosuusmaksu
90 €
110 €
110 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
50 €
70 €

Varkauden Aluelämmön ja Suomen Palloliiton ItäSuomen piirin tuella on perustettu rahasto, josta
voidaan jakaa tukea vähävaraisten perheiden
harrastamismahdollisuuksiin. Anomukset
käsitellään noin neljä kertaa vuodessa, kirjallinen
vapaamuotoinen hakemus osoitteella
sihteeri@wjk.fi
SEURAN JÄSENMAKSU Seuran jäsenmaksu (ei ole
sama asia kuin seuraosuusmaksu): • seuran
vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu vuodelle
2019 on 20 € per vuosi • maksulla pääsee seuran
viralliseksi jäseneksi • oikeuttaa äänestämään
seuran kokouksissa, kun on yli 18.vuotias
(maksettava aina ennen vuoden vaihdetta, että

oikeutus äänestää on seuraavana vuonna)
• toimii samalla myös seuran kannatusmaksuna
• pelaajan kohdalla jäsen maksu sisältyy
seuraosuusmaksuun.
MATKALASKUT Matkalasku tulee tehdä
todellisesta ja toteutuneesta matkasta.
(VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN
KORVAUKSET VUONNA 2019 • osapäiväraha 19
euroa (matka yli 6 tuntia) • kokopäiväraha 42
euroa (matka yli 10 tuntia) Vuonna 2019
kilometrikorvauksen perussumma on 0,43
euroa/km. Joukkue voi päättää halutessaan
vanhempien kokouksessa vuosittain maksettavan
korvauksen, joka on maksimissaan verottajan
määrittelemä perussumma, mutta voi olla
vähemmän.
Matkalaskujen tekoon on käytettävä seuran
matkalaskupohjaa, jonka saa seuran toimistolta
tai kotisivuilta. Matkalasku tulee olla täytetty
kaikilta osin ja siihen tulee olla liitettynä
mahdollisesti tarvittavat liitteet.
Joukkuetoimintaan liittyvissä matkalaskuissa
täytyy olla joukkueenjohtajan (laskun
asiatarkastaja) ja asianomaisen allekirjoitukset
(laskun laatija).
Seuran puheenjohtaja/nimetty henkilö hyväksyy
kaikki matkalaskut ennen laskujen maksamista.
Seuran laskutus hoidetaan käyttäen JOPOXia.
Seuralta tulleet laskut tulee maksaa Jopoxin
viitekoodilla. Vanhaa viitenumeroa käytetään
maksun kohteen nimessä helpottamaan maksun
tiliöintiä.
Joukkueen tulee tehdä myös joukkueen
sisäisistä siirroista laskut Jopoxin kautta
(kausimaksut, matkustus jne). Maksut myös
kuitataan maksetuiksi Jopoxiin.
Useimmin tarvittavat viitenumerot, joita siis
tarvitaan vain nimessä tiliöintiä varten:
13 = seuran jäsenmaksu
26 = km korvaus (lähinnä tiedoksi maksetuista,
näkee omalta tiliotteelta)
42 = Futsal (kohdistuvat maksut)

55 = Vaatteet eli peliasut joukkueenseurankautta tilatut!
136 = Karkit tms. joukkueelle tulojen
keräämiseksi tuotteet
152 = Kioski (tuotot/ kulut)
204 = Turnausmatkat, kyyti, ruoka ja yöpyminen
275 = Turnausmatkat, jos ainoastaan ruoka
291 = Talkoot, työsuoritukset (narikka, lumityöt
jne.)
330 = Joukkueen kuukausi-/ kausimaksu (kirjanp.
toivomus vaikka neljännes vuosi kerralla)
408 = Gutz, tai vastaavat tuotemyynnit, mitä
käytetään varainhankintakeinona
411 = Seuraosuusmaksu
424 = Lisenssimaksu
437 = Varusteet, kuten urheiluliikkeistä ostetut
tuotteet
505 = Turnaus osanottomaksu ( jos peritään
joukkueen pelaajilta!)
SEURAN TILINUMERO
Seuran tilinumero on WJK Varkaus RY,
FI32 5500 3920 0650 57
JOUKKUEEN TOIMINTA Joukkueen tulee
järjestäytyä, vanhempien kokous valitsee
joukkueen toimihenkilöt seuran hallituksen
vahvistettavaksi. Joukkueen tulee nimetä
joukkueenjohtaja, huoltaja, rahastonhoitaja ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Joukkueen vastuuvalmentajan nimeää seura,
vastuuvalmentaja (ja mahdollisesti muut
valmentajat) toimivat seuran laatiman
valmentajasopimuksen määrittämien ehtojen
mukaisesti.
Vanhempien kokous vahvistaa vuosittain
joukkueen toimintakertomuksen sekä
varainhallintaraportin sekä toimintasuunnitelman
ja varainkäyttösuunnitelman seuraavalle
vuodelle.

Joukkueella on velvollisuus seurata
rahaliikennettään ja varmistaa joukkueen
laskujen maksukyky erilaisilla
rahanhankintakeinoilla.
Pelitapahtumiin osallistuvan joukkueen
toimihenkilön on oltava rekisteröity pelipaikkaan,
jotta ko henkilön nimi näkyy Tasossa ja pelin
pöytäkirjassa joukkueen taustahenkilönä.
Toimihenkilöiden tulee täyttää
Toimihenkilökaavake tietojen rekisteröimistä
varten, seura hoitaa uusien tietojen lisäämisen
järjestelmään.
JOUKKUEIDEN VALOKUVAUS Kaikki joukkueet
valokuvataan yhtenä kuvauspäivänä. Päivä
tiedotetaan joukkueille. Kuvassa pelaajilla on
oltava yhtenäinen peliasu ja mukaan kuvaan
toivotaan myös joukkueen toimihenkilöitä.
JOUKKUEIDEN VELVOLLISUUDET KAUDELLA
2019: Koko seuran (sis. joukkueet) velvollisuuksia,
yhdessä hoidettavia, kaudella ovat mm.:
- osuus seuralehden tekokustannuksista joko
mainoksina tai osallistumalla kustannuksiin –
paino-osuumaksu
- lehden jako
- mahdollisten Warkaus JK:n
pallotoimihenkilövuorojen hoitaminen
- WJK päivän tai muun tapahtumapäivän
järjestelyt
- taitokisajärjestelyt
- turnausten järjestäminen
- päättäjäiset
- rakettimyynti
Jokaisen joukkueen on osallistuttava yhdessä
sovittavaan määrään talkoita, osaan tarvitaan
kaikkien työpanos, osaan tarvitaan vain muutama
talkoolainen.
TURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN Joukkueen on
ilmoitettava turnausten järjestämisestä seuran
hallitukselle hyvissä ajoin. (Koskee siis muita kuin
piirijoukkueturnauksia). Turnausten järjestämistä

varten on saatavilla turnausten järjestämisohje,
pyydä tarvittaessa seuran sihteeriltä.
EROTUOMARIT Kaikissa WJK peleissä käytetään
koulutettuja erotuomareita ja erotuomarit
hankitaan VEK:in, Varkauden erotuomarikerhon
kautta. Erotuomarikulut laskutetaan pelin jälkeen
joukkueelta.
ASUSTEET Seuran yhteistyösopimus on tehty
Stadiumin kanssa. Kaudella 2019 seura ja seuran
joukkueet käyttävät ADIDAS merkkisiä peliasuja.
Varsinkin nuorempien ikäluokkien on järkevää
tilata muutamia peliasuja joukkueelle varastoon,
jolloin niitä olisi valmiina, kun uusia pelaajia tulee
joukkueeseen.
Seuran peliasut tilataan Stadiumin Teamsales
palvelun kautta.
TUTUSTU MYÖS
Palloliiton Kaikki Pelaa säännöt 2019
Jalkapallosäännöt 2019
Futsalsäännöt
Urheilun pelisäännöt

