
Joukkueenjohtajat 

Joukkueenjohtajat eli jojot ovat korvaamaton osa 
joukkueen tukitiimiä. 

 Päivitetty 09/2019 

Jojon tehtävät:  

 ensisijainen yhteyshenkilö valmentajan, vanhempien ja muiden joukkueiden välillä 
muissa kuin valmennuksellisissa asioissa 

 toimii yhteistyössä valmentajan kanssa auttaen ja tukien toimintaa 
 tiedottaa vanhempia joukkueen asioista ja joukkuetta koskevista tapahtumista 

staroista/kisoista jne. (sähköpostilla tai whatsupissa) 
 kutsuu koolle vanhempainpalaverit (kerran kaudessa) ja laatii niistä muistiot 
 Tarvittaessa auttaa valmentajaa hankintojen tilauksissa tai sovituksissa (valmentajan 

kanssa sovitaan, kuka hoitaa mitkäkin tilaukset)  
 Sopii valmentajien kanssa joukkueen kisailmoittautumisista ja kisaruokien tilauksista 

ja hoitaa ne. Tämä tehdään Kisanet-palvelun kautta. Jokainen jojo saa tunnukset 
Kisanetiin. 

 pitää joukkueen yhteystiedot ajan tasalla joukkueen sisäistä tiedotusta varten 
 tiedottaa seuraa joukkueen kokoonpanomuutoksista (osoitteeseen 

sihteeri@kotkannaisvoimistelijat.com) jos valmentaja näin pyytää  
 muistuttaa vanhempia kilpailulisenssin hankkimisesta aina syksyllä (Huom! uudet 

tytöt keväällä) 
 vastaa joukkueen illanvietoista tai kauden päättäjäisten järjestämisestä tai delegoi 

siihen toisen vanhemman  
 osallistuu mahdollisiin jojopalavereihin ja tekee yhteistyötä toisten jojojen kanssa 
 Tilaa vuorollaan kisa/leiribussin ja mahdolliset hotellivaraukset, jos niitä tarvitaan 

o Toimii vuorollaan bussivastaavana ja tekee yhdessä raha-jojon kanssa 
kaikkien kyseiseen kilpailuun osallistuneiden bussimatkasta selvityksen 
maksun jaosta, tässä käytössä ”Bussitilaus”-lomake. Lähettää täytetyn 
lomakkeen sihteeri@kotkannaisvoimistelijat.com -osoitteeseen yhdessä laskun 
kanssa. 

 toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa, sekä innostaa vanhempia 
mukaan seuran toimintaan 

 jojon vaihtuessa jojo kouluttaa ja neuvoo tehtävät uudelle jojolle yhdessä valmentajan 
kanssa  

Jojo ”rahastonhoitajan” tehtävät: 

 on vastuussa joukkueen tilistä ja uuden joukkueen ollessa kyseessä perustaa tilin 
 laatii budjetin yhdessä jojon ja joukkueen vastuuvalmentajan kanssa ja jakaa sen 

perheille (esimerkki budjetista seuraavalla sivulla) 
 laskee miten rahaa pitää kerätä, kuukausimaksut tai isompi kertasumma  
 pitää kirjaa joukkueen tuloista ja menoista 
 maksaa joukkueen laskut 



 tiedottaa vanhemmille rahatilanteesta 
 vastaa omalta osaltaan useamman joukkueen yhteisten hankintojen tai esim. 

bussikulujen laskemisesta ja hoitamisesta: 
o Seura maksaa kokonaisuudessaan ne laskut, joissa seuralla on maksettavaa 

(valmentajien osuuksia) ja joukkueet maksavat seuralle omat osuutensa 
laskuista. Joukkueiden toivotaan tilittävän oman osuutensa esimerkiksi 
leirilaskuista seuran tilille ennen laskun eräpäivää. 

o Syksystä 2019 lähtien seuran laskutusosoite on 
sihteeri@kotkannaisvoimistelijat.com. Tuohon osoitteeseen lähetetään kaikki 
seuralle osoitetut laskut (bussilaskut, leirilaskut, kilpailumaksut yms. 
mahdollisine liitteineen) ja sitä voi käyttää esim. kisailmoittautumisten 
yhteydessä.  

 osallistuu mahdollisiin jojopalavereihin ja tekee yhteistyötä toisen jojon kanssa  
 rahastonhoitajan vaihtuessa jojo kouluttaa ja neuvoo tehtävät uudelle hoitajalle 

yhdessä valmentajan kanssa 

 

Esimerkkibudjetti kaudelle: 

 

Kotkan Naisvoimistelijat Lumitähti
Budjetti syksy 2019

€
Tilin saldo kevään jälkeen 200

TUOTOT
Myyntikampanja 600

Kuukausimaksut
5000 (kerätään 100e/tyttö 

elo-joulukuu)
Muut tuotot (sponsorointi) 300

Yhteensä 5900

KULUT
Puvut 1200
Pallot 200
Muut varusteet (hiuskoristeet) 100
Bussikulut 1000
Kisojen lounasruokailut 500
Yökisojen kulut (majoitus, päivälliset) 1000
Leiri 1200
Kisakulut ja tuomarisakot 500
Muut kulut (joukkueilta) 250

Yhteensä 5950

Tilin saldo kauden päättyessä 150


