Tervetuloa mukaan EBK:n toimintaan!

Seuramme toiminnan organisoituminen
EBK ry on perustettu jo vuonna 1940 ja se vaalii perinteitään Espoon vanhimpana yhä toimivana jalkapalloja futsal-seurana. EBK:lla on merkittävä rooli Keski-Espoon ja sitä ympäröivien alueiden liikuttajana. Olemme
mukana Olympiakomitean ja Palloliiton Tähtiseura-ohjelmassa sitoutuen toimintamme jatkuvaan
kehittämiseen.
Me seuratoimijat – mm. toiminnanjohtaja, junioripäällikkö, akatemiakoordinaattori, hallituksen jäsenet,
joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat, valmentajat – olemme täällä sinua varten. Seuratoiminta on
yhteinen asiamme!
Toimintamme jakautuu ikäluokkiin. Ikäluokan sisällä on yleensä useampia peliryhmiä tai joukkueita. Tällä
pyrimme varmistamaan sen, että jokaiselle harrastajalle löytyisi juuri oikean tasoista toimintaa. Esimerkiksi
12-15 -vuotiaiden kilpailullisimmat ryhmät, Akatemiajoukkueet, koostuvat erittäin motivoituneista ja
tavoitteellisista harrastajista, jotka voivat tähdätä jopa maajoukkue- tai ammattilaisuraan asti.
Akatemiatoiminnassa tarjoamme kokonaisvaltaista kehitystä kilpaurheilijana, johon voi sisältyä ikäluokasta
riippuen mm. mittauksia henkilökohtaisen kehityksen seuraamiseksi, henkilökohtaisia harjoitusohjelmia,
henkistä valmennusta ja kasvaneita harjoitusmääriä.
Harrastuspainotteisemmissa ryhmissä taas useimmilla pelureilla on myös muita harrastuksia, eikä viikon
illoista jalkapalloon käytetä yleensä paria kolmea enempää.
Haluamme seurana panostaa samanarvoisesti sekä kilpa- että harrastetoimintaan. Toimintamallimme
perustuu Suomen Palloliiton suunnittelemaan ikäluokka- ja pelaajapolkumalliin, jossa pelaaja harjoittelee
juuri oikeanlaisia harjoitteita juuri oikeassa vaiheessa pelaajauraansa. Tällä pyritään pelaajan pelitaitojen
kehittymiseen, mutta myös pelaajan fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen oikeassa tahdissa taitojen
kanssa. Pelaajapolkumallin avulla pyrimme yhtäältä harrastuksen mielenkiinnon säilymiseen ja toisaalta
loukkaantumisten ehkäisemiseen harrastuksen fyysisyyden lisääntyessä vuosien kuluessa.

Meidän tapamme toimia
EBK:n ja sen joukkueiden kaikkea toimintaa hallinnoidaan Jopoxissa, jota myös jäsenten tulee käyttää
aktiivisesti mm. joukkueen tapahtumiin ilmoittautumiseen. Joukkueenjohtajasi lisää sinut Jopoxin käyttäjäksi,
kun lapsesi on päättänyt liittyä joukkoomme. Tietoja jäsenistä ei säilytetä Jopoxin ulkopuolella muuten kuin
tämän kirjeen lopussa olevan terveystietolomakkeen muodossa. Lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen
joukkueenjohtajalle on edellytyksenä pelaajan osallistumiselle joukkueensa toimintaan. Lomakkeen täyttäjä
vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja tarpeenmukaisuudesta. Lomakkeen tarkoituksena on pyrkiä
varmistamaan osallistujan turvallinen toiminta kaikissa seuran tai joukkueen tapahtumissa. Muistathan siis
palauttaa lomakkeen mahdollisimman pian.
Liityttyään jäseneksi seuraan pelaaja yleensä saa seuran edustusoikeuden. Kun pelaaja vaihtaa seuraa, hän
samalla liittyy uuden seuran jäseneksi ja hänen on saatava vanhasta seurasta edustusoikeustodistus eli
siirtopaperi. Pelaajan tai hänen huoltajansa tulee pyytää edustusoikeustodistus vanhasta seurasta ja se on
hänelle annettava, mikäli velvoitteet (mm. maksut) vanhaa seuraa kohtaan on hoidettu.
Harjoittelu joukkueessa tapahtuu yleensä seuran varaamilla vuoroilla. Joukkue ja sen jäsenet ovat velvollisia
huolehtimaan vuoroillaan siisteydestä, eli kentälle tai pukukoppeihin ei saa jättää roskia. Harjoituksista ja
peleistä poissaolosta on tapana ilmoittaa valmentajalle joukkueessa sovitulla tavalla. Valmentaja johtaa ja
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ohjaa peliä ja harjoituksia. Kun seuralla on varattu harjoitusvuoro kentällä, ei kentällä samaan aikaan saa
olla muita urheilijoita ilman valmentajan lupaa. Tämä on hyvä ymmärtää, kun ohjataan lasta omatoimiseen
harjoitteluun kentille. Yleensä kentät ovat iltaisin varattuja.
Me EBK:ssa haluamme tarjota kaikille jäsenillemme miellyttävän ja turvallisen harrastusympäristön.
Kaikki juniorijoukkueet luovat yhdessä toimintansa pelisäännöt sekä pelaajille että vanhemmille.
Kiusaamisen, syrjinnän ja muun epäasiallisen kohtelun tai käytöksen suhteen EBK:ssa vallitsee ehdoton
nollatoleranssi. Kaikilla seuratoimijoilla ja viime kädessä seuran hallituksella on velvollisuus puuttua
epäasialliseen toimintaan. Puuttuminen on mahdollista vain, mikäli epäasiallisuudet tulevat hallituksen tai
muiden seuratoimijoiden tietoon. Mikäli havaitset epäasiallista kohtelua, ilmoitathan siitä eteenpäin joko
omalle joukkueenjohtajallesi tai seuran toiminnanjohtajalle.

Seuran yhteystiedot:
EBK ry
Kylävainiontie 20
02760 Espoo
toiminnanjohtaja Juha Saari, toiminnanjohtaja@ebk.fi

Harrastuksen kustannukset
Muiden urheiluseurojen tavoin EBK kerää jäseniltään seuramaksuja toimintansa pyörittämiseen. Tällä
mahdollistetaan seuran lakisääteisen ja rutiininomaisen hallinnon lisäksi seuran kehittäminen ja viime
kädessä koko harrastustoiminta tiloineen, toimijoineen ja sidosryhmäsuhteineen. EBK ry:n jäsenmaksu on
kaikille sama, mutta toimintamaksu määräytyy jäsenen ikäluokan perusteella.
EBK:n vuotuiset seuramaksut (jäsenmaksu ja toimintamaksu) toimintakaudella 2019 ovat seuraavat:
Jäsenmaksu

70 euroa

Toimintamaksu, aloittava ikäluokka

30 euroa

Toimintamaksu, Juniorit (C ja nuorempi)

170 euroa

Toimintamaksu, B/A-juniorit ja aikuiset

100 euroa

Toimintamaksu, futsal-pelaajat

80 euroa

Huomaathan, että maksettuaan seuran jäsen- ja toimintamaksun pelaaja saa oikeuden osallistua
toimintaamme koko toimintakaudeksi 1.11.-31.10. Jo maksettuja maksuja ei palauteta. Kesken kauden
jäseneksi liittyvien toimintamaksu voi olla alennettu hallituksen vuosittain tekemän päätöksen mukaisesti.
Kysy lisää joukkueenjohtajaltasi.
Joukkueen toiminta rahoitetaan vanhemmilta kerättävällä rahalla tai muualta saadulla rahoituksella, kuten
talkoilla tai myyjäisillä. Seuramaksujen lisäksi joukkueet keräävät siten joukkuemaksua, joka useimmilla
joukkueilla on kuukausittainen maksu ja joillakin neljännesvuosittainen. Joukkuemaksun suuruudesta
päättää joukkueen kokous tai juniorijoukkueen vanhempainkokous. Näin kerätyillä varoilla katetaan mm.
harjoitusvuoro-, turnaus-, sarjailmoittautumis- ja erotuomarimaksuja. Joukkuemaksut voivat vaihdella
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joukkueen toiminnan laajuudesta riippuen muutamasta kympistä yli sataan euroon kuukaudessa. Omalta
joukkueenjohtajaltasi voit tiedustella oman joukkuemaksusi suuruudesta.
Mainittujen maksujen lisäksi vastaat itse Palloliiton pelaajalisenssistäsi, vakuutuksestasi sekä
tarvitsemistasi varusteista, joita ovat mm. peli- ja harjoitusasut, nappikset, säärisuojat, pallo ja vesipullo.

Muutama sana seuratoiminnasta
Seuratoiminta Suomessa on yhdistystoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki. Yhdistys järjestää toimintaa
jäsenilleen. Lapsesi on siis yhdistyksen jäsen. Voit liittyä myös itse jäseneksi seuraan maksamalla
jäsenmaksun. Jäsenet ovat seuran sääntöjen määräämällä tavalla oikeutettuja osallistumaan seuran
vuosikokouksiin. Seuran syyskokouksessa lokakuussa päätetään mm. seuran hallituksen kokoonpanosta
sekä jäseniltä kerättävistä seuramaksuista ja niiden käytöstä syyskokouksen hyväksymän budjetin ja
toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuran maaliskuisessa kevätkokouksessa taas pääasiassa tarkastellaan
viimeksi päättyneen kauden tulosta, eli mihin mm. jäseniltä kerätyt seuramaksut on käytetty sekä esitellään
tilin- ja toiminnantarkastajan havainnot menneestä tilikaudesta.
Seuraamme ei olisi olemassa ilman innokkaita vanhempia. Vanhemmat osallistuvat seuran toimintaan itse
valitsemallaan tavalla, mutta kaikkia vanhempia tarvitaan. Mukana olemalla varmistat sen, että tiedät mitä
tapahtuu, miksi tapahtuu ja milloin tapahtuu. Mukana olemalla olet myös vaikuttamassa edellä mainittuihin
asioihin.
Joukkueen asioista suoraan päättää joukkueenjohto. Joukkueenjohdossa toimii yleensä vanhempainillassa
vanhemmista valitut joukkueenjohtaja, huoltaja, rahastonhoitaja sekä mahdollisesti muitakin tehtäviä varten
valittuja vanhempia. Valmentajat voivat olla seuran nimeämiä ja/tai vanhemmista valittuja.
Joukkueen vanhempainilloissa sovitaan ja päätetään yhdessä tulevista tapahtumista. Samalla sovitaan
joukkueen pelisäännöt sekä kuinka joukkueen toiminta rahoitetaan. Tästä syystä jokaisen vanhemman
läsnäolo vanhempainilloissa on ehdottoman tärkeää. Vuoden aikana tulee paljon tiedotettavia asioita, minkä
vuoksi vanhempien säännöllinen harjoituksissa ja peleissä käynti on suotavaa. Näin vanhemmat saavat
tietoa joukkueen ajankohtaisista asioista ja samalla oppivat tuntemaan toisiaan.
Joukkueen tiedonkulku tapahtuu nykypäivänä pääsääntöisesti sähköisissä kanavissa, erityisesti
sähköpostilla. Jokaisen pelaajan huoltajalla tulee olla sähköpostiosoite joukkueen ja seuran kanssa
kommunikointia varten. Jos jokin viesti jää sinulle epäselväksi, mene rohkeasti kentälle ja kysy joukkueen
toimihenkilöiltä viestin sisällöstä. He kertovat sinulle mielellään.

TERVETULOA MUKAAN HYVÄÄN HARRASTUKSEEN HYVÄSSÄ SEURASSA!
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Pelaajan terveystietolomake (luottamuksellinen, vain joukkueen käyttöön)
Pelaajan henkilötiedot
Nimi

__________________________________

Joukkue

__________________________________

Yhteyshenkilö(t) hätätilanteessa

__________________________________

Yhteyshenkilön puhelinnumero(t)

__________________________________

Onko pelaajalla tiedossa olevia lääkeaineallergioita? (ympyröi haluamasi vaihtoehto)

Kyllä

/

Ei

/

En halua kertoa

Jos kyllä, mitä? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Onko pelaajalla sellaisia sairauksia tai terveydellisiä rajoitteita, joilla voi olla vaikutusta pelaajan täysipainoiseen
osallistumiseen joukkueen harjoitus- ja pelitoimintaan? (ympyröi haluamasi vaihtoehto)

Kyllä

/

Ei

/

En halua kertoa

Jos kyllä, mitä? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Onko mielessänne muita sellaisia pelaajan terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä seikkoja, joita joukkueen
huoltajan tai muiden toimihenkilöiden tulisi tietää pelaajan osallistuessa joukkueen harjoitus- ja pelitoimintaan?
(ympyröi haluamasi vaihtoehto)

Kyllä

/

Ei

/

En halua kertoa

Jos kyllä, mitä? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luovuttamalla tämän lomakkeen joukkueenjohtajalle vahvistan vastaanottaneeni
”Tervetuloa mukaan EBK:n toimintaan” -kirjeen ja suostun seuraavaan käytäntöön:
Lomaketta säilytetään joukkueen huoltolaukussa, jonka valvonnasta vastaa(vat) joukkueen huoltaja(t). Joukkueen
huoltajana voi toimia useita henkilöitä. Joukkue ja sen kaikki toimihenkilöt huolehtivat huoltolaukun valvonnasta
normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti. Lomakkeen tietoja ei säilytetä missään muualla, eikä missään muussa
muodossa. Lomakkeen tietojen käytöllä pyritään varmistamaan pelaajan turvallinen osallistuminen joukkueen toimintaan
myös hätätilanteissa, kuten tapaturmien tai sairauskohtauksien sattuessa. Huoltolaukussa säilytettävien lomakkeiden
tietoja voivat hätätilanteissa tarvita myös muut harjoituksessa tai pelitapahtumassa läsnä olevat henkilöt kuin joukkueen
huoltaja. Pelaajan lopettaessa joukkueessa pelaajan huoltaja tai pelaaja pyytää lomakkeen takaisin itselleen, jolloin
kaikki pelaajasta säilytetty terveystieto palautuu pelaajalle itselleen tai hänen huoltajalleen. Mikäli lomake unohdetaan
pyytää takaisin, joukkueen huoltaja tuhoaa lomakkeen heti huomattuaan sen käyneen tarpeettomaksi.
PÄIVÄYS: ____________________

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS:_____________________________
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