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Joukkueen johtaja (jojo) Oulun Voimisteluseurassa
Joukkueen johtaja (jojo) on 1-3 vapaaehtoisesta joukkueen vanhemmasta koostuva ryhmä,
joka toimii vanhempien yhteyshenkilönä ja yhteistyössä ohjaajien kanssa. Jojo-tehtävä
sovitaan kaudeksi kerrallaan.
Jojo on ohjaajan apukäsi, joka saa kaiken joukkuetta koskevan tiedon ohjaajalta. Myös muiden
joukkueiden jojot ovat tukena käytettävissä.
Huom! Seura huolehtii joukkueiden rahaliikenteestä, kisamatkoihin ja tapahtumiin liittyvistä
varauksista ja ilmoittautumisista.
Jojoille ja huoltajille voidaan antaa perehdytystä vanhempien palavereissa,
pelisääntökeskusteluissa, perhevuoroilla ja esim. seuran yleisten kokousten/vanhempainiltojen
yhteydessä.

Jojon tehtävät
•

On osa seuran jojo-verkostoa yhdessä muiden joukkueiden jojojen kanssa -- kokeneiden
tuki, tiedon jaon tehostus, huoltajatilanteen kartoitus, mahdollisen palautteen käsittely

•

Toimii ohjaajan apuna
–

•

Voi toimia huoltajana tapahtumissa ja kisoissa
–

•

Saa tarvittavat joukkuetta koskevat tiedot ohjaajilta (myös yleistä tietoa
seuratiedotteista, seuran Facebookista ja nettisivulta).

Huolehtii yhteistyössä ohjaajan ja vanhempien kanssa, että joukkueella on
riittävästi huoltajia kisamatkoilla ja tapahtumissa
•

Stara ja kevätnäytökset (alle 12v joukkueet): 2-3 huoltajaa

•

Kisat ja kevätnäytökset (yli 12 v joukkueet): 1-2 huoltajaa (yön yli
reissuihin kaksi)

Vastaa esiintymisasuun liittyvistä hankinnoista
–

Huolehtii yhteistyössä ohjaajan ja vanhempien kanssa, että joukkueella on
esiintymisasut valmiina hyvissä ajoin ennen tapahtumia/kisoja
•

Selvittää käytettävissä olevan asubudjetin

•

Kerää kokotiedot vaatetilauksiin/tarvikehankintoihin
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•

•

•

Hankkii tarvittavat kankaat ja muut tarvikkeet esiintymisasuihin tai
ostaa/tilaa valmiit asut ja asusteet tai sopii hankinnoista yhteistyössä
ohjaajan ja vanhempien kanssa (esim. varaa kankaat/asut liikkeestä
määräajalle, jolloin vanhemmat voivat itse lunastaa tarvikkeet)

•

Organisoi tarvittaessa ompelutalkoita yhteistyössä muiden vanhempien
kanssa

•

Huolehtii työnjaosta vanhempien kesken, jotta mahdollisimman moni saa
osallistua taitojensa, elämäntilanteensa ja aikataulujensa mukaan asujen
laittoon

Järjestää tarvittaessa vanhempien palavereita (yhteistyössä ohjaajan kanssa)
–

Huolehtii uudet vanhemmat mukaan joukkueen toimintaan

–

Esim. sovitaan ketkä toimivat huoltajina, ketkä asujen laitossa vanhempien
käytettävissä olevat resurssit huomioiden

–

Esim. sovitaan kimppakuskaukset harkkoihin, tapahtumapaikoille, kisamatkoille

–

Kerää palautetta vanhemmilta toiminnan kehittämiseen (joukkue, ohjaaja,
jojotoiminta, seura)

Tiedottaa tarvittaessa vanhempia (yhteistyössä ohjaajan kanssa)
–

Sopii vanhempien kanssa tehokkaimman tiedotuskanavan (esim. sähköposti,
tekstiviestit, WhatsApp, Facebook)

–

Tarvittaessa mielipiteiden keruu vanhemmilta

•

Toimii joukkueen yhteyshenkilönä mahdollisissa talkoissa tai muussa varainkeruussa

•

Edesauttaa toiminnallaan ohjaajan työrauhaa, jotta ohjaaja voi keskittyä täysipainoisesti
laadukkaaseen ohjaukseen/joukkueen jäsenet saavat häiriötöntä ohjausta
–

Esim. järjestää tarvittaessa vanhempia mukaan seuraamaan tunteja
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Huoltajan tehtävät (vaihtelevat ikäryhmittäin)
● Huoltajana voi toimia 18 v täyttänyt:
– harrastajan vanhempi (tai molemmat) tai joku muu läheinen

•

–

joukkueen jäsen

–

halutessaan joukkueen ohjaaja, mikäli ei ole estynyt esim. oman esiintymisen tai
tuomaroinnin takia (vain päiväreissuilla)

Huolehtii joukkueesta tapahtuman/kisan aikana alusta loppuun (yhteistyössä ohjaajan
kanssa)
–

On tietoinen joukkueen kokoonpanosta

–

Huolehtii yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta ja yleisestä turvallisuudesta
•

–

On tietoinen tapahtuman aikatauluista ja sopii aikatauluihin liittyvät asiat
ohjaajan kanssa
•

–

Huolehtii että joukkue on oikeassa paikassa oikeaan aikaan

On tarvittaessa ohjaajan käytettävissä/apuna (esim. sairaustapauksissa tai
muissa yllättävissä tilanteissa)
•

–

Siisteys, käytöstavat, “varavanhempi”

Antaa ohjaajalle työrauhan, auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita

Huolehtii joukkueesta kisapaikoilla ja tapahtumissa
•

Avustaa hiustenlaitossa, esiintymisasuissa jne.

•

Huolehtii, että jokainen joukkueen jäsen syö päivän aikana/käy ajallaan
vessassa

•

Huolehtii joukkueen arvotavaroista
•

•

Tarkistaa myös että muut joukkueen tavarat lähtevät mukaan
pukuhuoneista

Valvoo joukkueen jäseniä esiintymisalueiden ulkopuolella
•

Aina kun ohjaaja ei ole paikalla (ohjaaja voi olla itse esiintymässä,
tuomaristossa, palaverissa, toisen joukkueen ohjaaja)
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•

Edesauttaa joukkueen kisafiiliksen ylläpidossa
•

Huolehtii, että joukkue kannustaa muita joukkueita, ennen
kaikkea seuran muita joukkueita

•

Huolehtii, että joukkue käyttäytyy kisapaikalla asiallisesti rehdin
urheiluhengen mukaisesti

–

Huolehtii joukkueesta matkoilla

–

Valvoo joukkuetta matkojen aikana (lähdössä/matkan aikana pysähdykset
huomioiden/perillä)
•

esim. turvavyöt, joukkueen kokoonpanon tarkistaminen, matkat
kisapaikalla

•

Avustaa ruokailuissa/ruokapaikkojen löytämisessä, valvoo ruokailuja

•

Valvoo joukkuetta vapaa-aikana

•

Valvoo sovittuja nukkumaanmenoaikoja, heräämisaikoja
•

•

iltatoimet, aamutoimet

Tarkistaa, että joukkueen tavarat lähtevät mukaan lähtiessä

– Pyytää rohkeasti apua tarvittaessa muiden joukkueiden huoltajilta/mukana
olevilta aikuisilta

