
 

 

Pöytyän Kaiman jalkapallojaoston säännöt 
 
 

1§  Nimi ja kotipaikka 
 
Pöytyän Kaima RY 
Kotipaikka Pöytyä 
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliittoon, joka näissä säännöissä lyhennetään SPL 
 

2§ Seuran tarkoitus 
 
Seura on perustettu viimeistään 1947, jolloin perustamisen syynä on ollut liikuttaa varsinkin työläisiä 
ja näiden perheitä. Tavoitteena edelleen edistää jäsenten jalkapallon pelaamista, joka edistää liikunta- 
ja urheiluharrastusta. Ensimmäisen kerran seuran perustamistietoja löytyy vuodelta 1926.Perustana 
kaikelle seuran toiminnalle ovat liikunnan eettiset arvot, tasa-arvo sekä urheilun reilu peli periaatteet. 
Toiminnassa kunnioitetaan ympäristöä sekä luontoa. 
 

3§  Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoitusta seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen 

- Kilpailutoimintaa jalkapallossa sekä futsalissa 
- Harjoitus, -koulutus sekä valmennustoimintaa 
- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa 
- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluasusteita sekä -välineitä 

 
Seura voi ottaa vastaan sponsorointia tai lahjoituksia. 
Yhdistyksen ensisijainen ja virallinen tiedotuskanava on internet, www.poytyankaima.fi sekä Faceboo-
kissa oleva Pöytyän Kaiman sivut, jalkapallojaostolla on myös oma sähköposti poytyan-
kaima@gmail.com.Tavallista postia käytetään tarvittaessa. 
 

4§ Seuran jäsenyys 
 
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä on. 

 
5§ Seuran jäsenet 
 
Seuran jäseneksi hyväksytyn tulee sitoutua noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja 
niihin perustuvia määräyksiä. 
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Jos pelaaja siirtyy toisesta seurasta, sitoutuu tämä 
maksamaan oman siirtomaksunsa itse.  
 

6§ Yhdistyksen toimielimet 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää Pöytyän Kaiman johtokunta.  

Johtokunta, johon kuuluu  
- Puheenjohtaja 
- Sihteeri 
- Rahastonhoitaja 
- Jalkapallojaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja sekä nuorisovastaava 
- Lisäksi  

 
Yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin 
ja käyttää siellä puheoikeutta. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä on 
yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa toista äänioikeutettua vain yhdellä valtakirjalla. 
 
Johtokunnan tehtävät 
 

http://www.poytyankaima.fi/
mailto:poytyankaima@gmail.com
mailto:poytyankaima@gmail.com
HP
Tekstiruutu
LIITE 2



 

 

1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä, niin että yhdistyksen tarkoituksen 
ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 

2. Suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen kokonaistoimintaa 
3. Vastata yhdistyksen tekemistä sitoumuksista ja kokousten antamista velvoitteista 
4. Hoitaa ja vastata yhdistyksen taloudesta 
5. Valita sekä erottaa yhdistyksen toimihenkilöt 
 

Nimenkirjoitusoikeus on Puheenjohtajalla sekä hallituksen erikseen määräämillä henkilöillä. Nimenkir-
joittajien on oltava täysi-ikäisiä. 
 
Seuran alla toimii jalkapallojaosto, johon kuuluu 

- Jalkapallojaoston Puheenjohtaja 
- Valmennuspäällikkö 
- Toiminnanjohtaja 
- Nuorisovastaava 
- Joukkueenjohtaja jokaisesta joukkueesta 
- Varainhankintakoordinaattori 
- Viestinnästä vastaava 

 
Jaoston päätökset vaativat aina johtokunnan hyväksynnän. 
 

6.1§ Joukkueet 
 
Joukkue perustetaan yhteisellä kokouksella toimihenkilöiden sekä joukkueen lasten vanhempien kes-
ken, tässä vaiheessa kerrotaan jo kunkin toimihenkilön rooli ja mitä tältä odotetaan missäkin tilan-
teessa. 

 
Jokaisella joukkueella tulee olla vähintään 

- Vastuuvalmentaja 
- (Valmentaja) 
- Joukkueenjohtaja (jojo) 
- Buffet- / kassavastaava 
- Huoltaja(t) 

 
Valmennuksesta vastaa viimekädessä Valmennuspäällikkö, joka hoitaa valmentajien koulutukset ja 
on tarvittaessa apuna ongelmatilanteissa. 

Joukkueenjohtaja saa heti aloittaessa työssään Suomen Palloliiton tekemän Joukkueenjohtajaop-
paan, mikä neuvoo niin taloudessa, kuin otteluissa ja muissakin joukkueen toimintaan liittyvissä asi-
oissa. Joukkueenjohtoon liittyvissä asioissa auttaa sekä nuorisovastaava että toiminnanjohtaja. 

7§ Ote johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta 16.9.2010: 
 
Kohta 8.  
Keskusteltiin joukkueiden omista tileistä. Päätettiin, että joukkueilla voi olla omat tilit ja niillä nimetyt 
vastuuhenkilöt. Kauden loputtua jokaisesta tilistä pitää esittää johtokunnalle YKSINKERTAINEN  
TILITYS. Mikäli kunta tai jokin yritys maksaa joukkueille jotakin, pitää se kierrättää seuran (rahaston-
hoitajan) kautta.  Täydennys (10.3.2022) sponsorimaksut kiertävät seuran tai jaoston kautta. 

Joukkueella saa siis olla oma tili, mutta sen omistaja on Pöytyän Kaima. Jokaisella tilillä pitää olla 
käyttöoikeus vähintään yhdellä johtokunnan jäsenellä.  

Joukkueen tililtä saa maksaa vain joukkueen omia laskuja, kuten buffet-tarvikkeita, välineitä, turnaus-
maksuja, yhdessä hommattuja varusteita yms. Näistä on aina tiedotettava joukkueen sisällä, eikä 
päätöstä voi kukaan tehdä yksin.  

Tiliasioissa noudatetaan yhdistyslakeja. 



 

 

 

8§ Varainhankinta 

Joukkueilla saa olla omaa varainhankintaa, mutta myös jaostolla on omia varainhankintakeinoja.  
Joukkueen myydessä seuratuotteita tuotosta 80 % menee joukkueen hyväksi ja 20 % jalkapallojaos-
tolle. 

Kaikesta joukkueiden varainhankinnasta tulee ilmoittaa jalkapallojaostolle, näin myös toiset joukkueet 
saavat tiedon myynnistä. Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omai-
suus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi. 

Joukkue saa kerätä sponsorirahaa joukkueen hyväksi 2000 € / joukkue / vuosi, ylimenevästä osasta  
50 % menee joukkueelle ja 50 % jalkapallojaostolle, joka käyttää rahat kaikkien joukkueiden hyväksi, 
hankkimalla esimerkiksi varusteita. Sponsorirahat tulee aina kierrättää jaoston tai seuran tilin kautta, 
jotta sponsoroiva yritys saa veroedun. Sponsori maksaa joukkueelle tukimaksun ja painatuskustan-
nuksista menee erikseen lasku suoraan sponsorille. 

Joukkueelle maksettava sponsori on aina koko joukkueenhyväksi. Niin sanottu yksilösponsorointi, 
jossa osa sponsorimaksusta menisi myyntipalkkiona hyvityksenä kausimaksuista, tms. on kielletty. 

Joukkueiden oman varainhankinnan säännöistä sovitaan joukkueen sisällä, säännöt tulee olla selkeitä 
ja etukäteen sovittuja (myyntiin voidaan velvoittaa tai vaihtoehtona sovittu kiinteä maksu, toimihenkilöt 
voidaan rajata myyntivelvoitteen ulkopuolelle). 

9§ Yhdistyslain noudattaminen 

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 

 

 

Päivitetty 10.3.2022 

 

 

 

 

 
 
  




