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Tämä käsikirja on laadittu Borgå Segelsällskap r.f. junioritoiminnan ohjeistamiseksi niin 
hallinnon organisoimiseksi kuin varsinaisen harjoittelutoiminnan turvallisen järjestämisen ja 
ohjaamisen varmistamiseksi.

Kirja on laadittu BSS:n junioritoimikunnassa ja sen vuosittaisesta läpikäynnistä ja 
päivittämisestä vastaa seuran junioripäällikkö. Nämä säännöt pohjautuvat HSK:n 
junioritoiminnan käsikirjaan (v. 2, 1.4.2008). Kiitämme HSK:n junioritoimikuntaa luvasta 
hyödyntää heidän kokemuksiaan ja dokumentaatiota.

Tämän käsikirjan mukaiseen toimintaan ovat sitoutuneet junioritoimikunnan jäsenet ja 
junioritoiminnan vastuuhenkilöt, joukkueenjohtajat, ohjaajat, valmentajat sekä seuran 
hallitus.

Käsikirjassa esille tuodut asiat saatetaan tiedoksi soveltuvin osin toiminnassa mukana 
oleville tahoille ja purjehtijoille sekä heidän huoltajilleen ja vanhemmilleen.

Tämän vakuudeksi olemme allekirjoittaneet ja vahvistaneet käsikirjan osaksi seuran 
toimintaa:

__________________________
Cay Bärlund
BSS Kommodori

__________________________
Hannu Hoviniemi
BSS Junioripäällikkö

Porvoossa 26.03.2012
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1. BSS:n junioritoiminnan periaatteet ja arvot

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan periaatteet ja arvot Borgå Segelsällskap r.f. junioritoimikunta on 
laatinut ja seuran hallitus vahvistanut ja niihin sitoutunut.

b. Vastuut

Periaatteiden ja arvojen laatimisesta ja hyväksyttämisestä seuran hallituksella vastaa seuran 
junioritoimikunta.

Periaatteiden ja arvojen noudattamisesta ja kunnioittamisesta ovat vastuussa kaikki 
seuratoiminnassa mukana olevat henkilöt: hallitus, toimikunnat, ohjaajat ja valmentajat sekä 
purjehtijat ja heidän vanhempansa.

Tämän käsikirjan hallinnoinnista ja päivittämisestä vastaa seuran junioripäällikkö 
junioritoimikunnan avustuksella.

c. Arvot 
Seuran junioritoiminnan hyväksytyt arvot

 Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on lapsen paras, liikkumisen halu ja oikeus siihen
 Kaikkien lasten hyvinvointi ja viihtyvyys on yhtä tärkeää
 Korostamme ystävyyden ja yhdessä tekemisen merkitystä
 Rehellisyys, avoimuus, tasa-arvo ja jokaisen huomiointi  yksilönä ovat kaiken 

toimintamme perusta

Junioritoiminta kannustaa junioreita monipuoliseen liikuntaan ja urheiluun.

d. Toiminnan periaatteet

Seuran junioritoiminnasta vastaa junioripäällikkö joka yhdessä junioritoimikunnan kanssa:

 Vahvistaa seuran junioritoiminnan pelisäännöt ja arvot
 Määrittelee junioritoiminnan strategian ja tavoitteet
 Määrittelee ja kirjaa junioritoiminnan toimintasuunnitelman ja budjetin
 Varmistaa toiminnan vaatimat resurssit
 Valvoo toiminnan laatua sekä jatkuvasti arvioi ja kehittää toimintaa
 Ylläpitää avoimien ovien periaatteita, avointa tiedottamista ja reilun pelin henkeä

Junioritoiminnassa mukana olevat vastuuhenkilöt, ohjaajat ja valmentajat ja vanhemmat 
noudattavat näitä periaatteita ja omalla esimerkillään ohjaavat nuoria toiminnan arvojen 
mukaisesti.

e. Visio 

Junioritoiminnan visio on määritelty seuraavasti:

 Tehdään purjehduksesta yhä useamman perheen yhteinen hauska harrastus
 Kasvatetaan uusia purjehtijoita Suomen huipputasolle ja tehdään BSS:stä merkittävä 

kilpapurjehdusseura

Toiminnan päätavoitteena on saada lapset rakastumaan purjehdukseen, saada lapset 
jatkamaan harrastusta ja edelleen lisää perheitä purjehduksen pariin.

Vision ovat hyväksyneet ja siihen ovat sitoutuneet kaikki hallituksen jäsenet.
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f. Strategia 

Seuran junioritoiminnan strategia arvojen toteuttamiseksi on kirjattu:
 Vahvistaa liikkumiseen ja purjehtimiseen oleellisesti kuuluvan leikin ja ilon olemusta
 Vahvistaa toimintatapoja, jotka edistävät kaveruutta ja ystävyyttä, avoimuutta ja 

reiluutta sekä yhdessä toimimista
 Mahdollistaa lasten ja vanhempien läpi elämän kestävä purjehdusharrastus
 Mahdollistaa motivaaatio- ja taitotason mukainen purjehdusurheilun säännöllinen 

harrastaminen toimintasuunnitelman mukaisissa junioripurjehtijoiden joukkueissa
 Mahdollistaa ja tukea juniori-ikäisten purjehdusurheilua kaikilla lajin tarjoamilla 

vaativuus ja taitotasoilla harrastustoiminnasta kilpaurheiluun
 Mahdollistaa ja edistää kilpailevien junioripurjehtijoiden valmennusta ja menestymistä 

kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa

g. Seuranta ja informointi

Junioritoimikunta laatii seuran hallitukselle vuosittaisen toimintakertomuksen jossa tuodaan 
sovituilla mittareilla esille edellä mainittujen periaatteiden toteutuminen.

Mikäli toiminnassa havaitaan poikkeamia tai selviä puutteita edellä mainituista periaatteista 
informoidaan niistä seuran junioripäällikköä joka päättää jatkotoimista.
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2. Junioritoiminnan tavoitteet 

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnan tavoitteet

b. Vastuut

Tavoitteiden laatimisesta vastaa junioritoimikunta.

c. Tavoitteet

i. Kasvatukselliset tavoitteet

Toiminnan päätavoitteena on saada lapset rakastumaan purjehdukseen, saada lapset 
jatkamaan harrastusta ja edelleen lisää perheitä purjehduksen pariin.

Seuran junioritoiminnan kasvatuksellisena tavoitteena on auttaa junioripurjehtijoita 
kehittymään tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, yhteistyökykyisiksi ja muut huomioonottavaksi 
seuran jäseneksi.

Toiminnassa kehitetään lasten ja vanhempien välisiä vuorovaikutustaitoja, toimimista 
ryhmässä sekä myös vastuunottoa omasta toiminnastaan.

Tavoitteena on myös kasvattaa junioripurjehtijoita edistämään seuran yhteishenkeä ja myös 
luomaan kontakteja muihin seuroihin ja purjehdusyhteisöihin.

ii. Urheilulliset tavoitteet

Seuran junioritoiminnan yhteisenä tavoitteena on kasvattaa nuorista pitkäjänteiseen 
urheilutoimintaan motivoituneita urheilijoita.

Toiminnassa opetetaan suunnitelmallisuutta, tavoitteen asettelua ja pitkäjänteisyyttä. 
Toiminnassa tuodaan esille terveen ja puhtaan urheilun periaatteita sekä sääntöjen 
noudattamisen tärkeyttä.

Junioripurjehtijoille taataan tavoitteellinen kehitystason mukainen harjoitus- ja kilpailuohjelma.

Vuosittain joukkueiden toimintasuunnitelmissa asetetaan määrälliset ja laadulliset tavoitteet,
joita vastaan toimintaa kauden päätyttyä arvioidaan.

Kilpailullisena tavoitteena on kasvattaa uusia purjehtijoita Suomen huipputasolle ja tehdään 
BSS:stä merkittävä kilpapurjehdusseura.  

d. Seuranta ja informointi

Junioritoimikunta laatii seuran hallitukselle vuosittaisen toimintakertomuksen jossa tuodaan 
sovituilla mittareilla esille edellä mainittujen periaatteiden toteutuminen.

Mikäli toiminnassa havaitaan poikkeamia tai selviä puutteita edellä mainituista periaatteista 
informoidaan niistä seuran junioripäällikköä ja valmennusvastaavaa, jotka päättävät 
jatkotoimista.
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3. Junioritoiminnan organisaatio ja vastuut

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoimintaan liittyvä organisaatio ja vastuuhenkilöiden 
toimenkuvat.

b. Vastuut

Seuran vuosikokous hyväksyy junioripäällikön.

Seuran hallitus päättää junioritoiminnan organisoinnista seuran sääntöjen mukaisesti. 

Seuran junioritoiminnan johtamisesta ja koordinoinnista hyväksytyn toimintasuunnitelman 
puitteissa vastaa junioripäällikkö. Hän toimii myös kontaktina seuran hallituksen ja 
junioritoimikunnan välillä.

Junioritoiminnan vastuuhenkilöiden toimenkuvien päivityksestä vastaa junioripäällikkö ja ne 
hyväksyy junioritoimikunta.

c. Organisaatio ja toimenkuvat

i. Seuran hallitus 

Seuran vuosikokous hyväksyy seuran junioripäällikön ja junioritoimikunnan. 

ii. Junioripäällikkö

Junioripäällikkö johtaa seuran junioritoimintaan ja toimii junioritoimikunnan kontaktina 
hallituksen ja junioritoimikunnan välillä.
Junioripäällikkö esittelee toimikunnan laatimat vuosisuunnitelmat ja budjetit 
hallitukselle hyväksyttäväksi ja valvoo toiminnan toteutumista.
Junioripäällikkö vastaa seuran junioritoiminnan koordinoimisesta ja toiminnan 
laadusta hyväksytyn vuosisuunnitelman ja budjetin mukaisesti.
Junioripäällikkö toimii myös seuran kontaktina Suomen Purjehdus ja Veneilyyn, 
junioriluokkaliittoihin, yhteistyöseuroihin ja muiden seurojen junioripäälliköihin.

iii. Joukkueenjohtajat (JoJo)

Joukkueiden joukkueenjohtajat vastaavat joukkueensa vuosisuunnitelman mukaisen 
toiminnan koordinoimisesta ja seurannasta ja kehittämisestä yhdessä junioripäällikön 
kanssa.
Seurassa on määritelty viisi joukkueenjohtajaa:

 Musta
 Punainen
 Sininen
 Gröna
 Vihreä

Tarvittaessa voidaan joukkueita vuosisuunnitelman mukaisesti lisätä tai poistaa.
Joukkueenjohtajat ylläpitävät joukkueensa toiminnasta harjoittelupäiväkirjaa.

iv. Junioritoimikunta

Seuran junioritoimikunta vastaa junioritoiminnan käytännön toteuttamisesta sekä 
toiminnassa vaadittavan kaluston ylläpidosta.
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Junioritoimikunta valitsee joukkueille joukkueenjohtajat ja auttaa ja tukee 
joukkueenjohtajia näiden tehtävissä.

Junioritoimikunnassa valitaan henkilöitä nimettyihin tehtäviin, kuten:
 Valmennus
 Laatu ja dokumentaatio
 Talous
 Huolto
 Kalusto
 Koulutus ja leirit

v. Purjehtijoiden vanhempien rooli

Purjehtijoiden vanhempien pääasiallisella vastuulla on tukea, kannustaa ja auttaa 
nuorta purjehtijaa urheiluharrastuksessaan.

BSS:n harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on että ainakin toinen harjoituksiin 
mukaan tulevan lapsen vanhemmista sitoutuu aktiiviseen toimintaan ottamalla 
vastuun jostain rooleista, omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Yksi 
aktiivinen vanhempi per perhe riittää vaikka harjoituksiin osallistuisi perheestä useita 
lapsia.

Vanhempien roolit
 Joukkueenjohtaja
 Apuohjaaja
 Huoltaja
 Kalustovastaava

Nämä vanhempien roolit on kuvattu tarkemmin ”BSS junioritoiminnan pelisäännöt” –
dokumentissa. BSS tukee apuohjaajaroolin ottaneita vanhempia järjestämälle heille 
mahdollisuuden kouluttautua SPV:n ohjaajakoulutuksissa.

d. Seuranta ja informointi

Junioritoimikunta laatii seuran hallitukselle vuosittaisen toimintakertomuksen yhteydessä 
ehdotuksen toiminnan organisoinnista ja vastuista.

Junioritoimikunnan vastuuhenkilöt esitellään seuran kotisivuilla junioritoiminnan alla.

Junioripäällikkö johtaa ja seuraa junioritoimikunnan toimintaa ja mikäli kehitystarpeita tulee 
ilmi, tuo hallitukselle esityksiä toiminnan kehittämisestä.
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4. Junioritoiminnan resurssit

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnassa käytössä olevat henkilö- ja kalustoresurssit 
sekä niihin liittyvät vastuut ja käyttö.

b. Vastuut

Seuran hallitus vastaa siitä että seuran alueella voivat junioripurjehtijat toimia ja harjoitella 
turvallisesti heille osoitetuilla alueilla ja käytössä olevissa tiloissa.

Seuran junioritoiminnan kaluston ylläpidosta vastaa junioritoimikunta junioripäällikön johdolla.

Junioritoiminnassa käytössä olevalle kalustolle on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa sen 
turvallisesta ylläpidosta.

Junioripäällikkö yhdessä koulutusvastaavan kanssa vastaa siitä että seurassa on riittävä 
määrä koulutettuja junioriohjaajia toteuttamaan hyväksyttyä vuosisuunnitelmaa.

Uuden ja lisäkaluston hankinta-aloitteista vastaa seuran junioritoimikunta mikä laatii 
ehdotuksen seuran hallitukselle hyväksymistä varten.

Kalustohankinnat budjetoidaan pääsääntöisesti vuosibudjetoinnin yhteydessä.

c. Vene- ja kalustoresurssit

i. Jollakalusto

Junioritoiminnassa on käytössä seuraavat jollat varusteineen

Yhdeksän optimistijollaa, joista kaksi on alkeiskoulutukseen tarkoitettua Opti School 
venettä.

Kaksi ZOOM8 jollaa.

Yksi Laser jolla.

Junioritoiminnan jollakaluston kunto ja käyttökelpoisuus ja määrä arvioidaan 
purjehduskauden lopussa ja laaditaan kaluston uusimis- ja korjaussuunnitelma joka 
sisällytetään vuosibudjettiin

ii. Seurantavenekalusto

Junioritoiminnassa on käytössä seuraava seurantavenekalusto
Valiant-rib 50 hv perämoottori
Uttern 20 hv perämoottori
Terhi 5 hv perämoottori

Optimistien kuljetushimmeli kuuden jollan kuljettamiseen.

iii. Muu kalusto

Junioritoimikunnalla on käytössä seuraavaa harjoittelukalustoa
Kääntöpoijuja köysineen ja ankkureineen
Palloja, frisbeeitä, kelluvia pötköjä, ym
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Lisäksi junioreilla on käytössä heille erikseen nimetty varastotila, jossa on sallittu 
säilyttää ainoastaan junioripurjehtijoiden varusteita kuten mastoja, purjeita, peräsimiä 
ja kölejä. Lisäksi pumppuvajassa säilytetään valmennustoiminnassa tarvittavia 
poijuja, ankkureita, köysiä ja muita tarvikkeita.

iv. Kalustorekisteri ja vastuut

Yllämainitusta kalustosta vastaa junioritoimikunta kuitenkin siten että vuosittain nimetään 
kaluston vastuuhenkilö. lisäksi kuhunkin joukkueeseen nimetään joukkueen kalustovastaava.

Kaluston vastuuhenkilöt vastaavat siitä että kalusto on asianmukaisessa ja turvallisessa 
käyttökunnossa kauden aikana sekä organisoi kaluston huollon ennen kauden alkua.

Kalustorekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa junioripäällikkö.

v. Kaluston käyttö ja huolto

Joukkueenjohtajien ja ohjaajien tulee varmistua siitä että jolla ja seurantavenekalusto on 
turvallisessa kunnossa aina ennen harjoitusten alkua ja että jollia/seurantavene-suhdeluku ei
ylitä suositusta. (kts. toiminnan pelisäännöt)

Seuran optimisti- ja Zoom-jollat on varattu joukkueiden venejakolistan mukaisesti nimetyille 
junioreille. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että juniori käyttää harjoituksissa aina samaan 
jollaa. Seuran jollien käytöstä peritään käyttömaksu, jonka junioritoimikunta vahvistaa 
vuosittain.

Ohjaajakäytössä olevat ohjaajaveneet
 Maanatai Sininen Valiant
 Tiistai Kilpailulautakunta Uttern

Musta/punainen Valmentajan Rib
Sininen/(vihreä) Valiant

 Keskiviikko Musta/punainen Valmentajan Rib
Gröna Valiant+Uttern

 Torstai Musta/punainen Valmentajan Rib
Gröna Valiant+Uttern

Seurantaveneet, niiden varusteet ja moottorit tulee huoltaa vuosittain. 

Jollakalusto huolletaan pääsääntöisesti talkoovoimin.

Vuosibudjettiin sisällytetään riittävä kustannusvaraus kaluston kunnostamiseen ja uusimiseen 
sekä varaosien hankintaan.

vi. Valmentaja- ja ohjaajaresurssit

Junioritoimikunnat ehdottavat vuosittain aktiiveja osallistumaan SPV:n ohjaajakursseille. 
Seura vastaa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, jotka on sisällytetty vuosibudjettiin.

Tavoitteena on että seuran junioritoiminnassa on jatkuvasti riittävä määrä koulutettuja 
ohjaajia/opuohjaajia.

Seuran valmentaja ja ohjaajarekisteri

Koulutusvastaava ja junioripäällikkö ylläpitävät rekisteriä Suomen Purjehdus ja Veneilyn
kouluttamista seuran junioriohjaajista ja valmentajista. 

d. Seuranta ja informointi
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Junioripäällikkö laatii seuran hallitukselle vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä listan 
seuran junioritoiminnan kalustorekisteristä sekä ehdotuksen seuraavan vuoden 
uushankinnoista junioritoimikunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Junioripäällikkö seuraa organisaation toimivuutta ja mikäli kehitystarpeita tulee ilmi, informoi 
hallitusta toimenpiteitä varten.
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5. Junioritoiminnan toimintasuunnitelma ja budjetointi

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnan toimintasuunnitelman  laatiminen ja 
vuosibudjetoinnin valmistelu.

b. Vastuut

Junioritoimikunnan vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa toimintasuunnitelmien ja 
vuosibudjetin laatimisesta ja seurannasta.
Junioripäällikkö vastaa suunnitelmien ja budjettien yhdistämisestä ja junioritoiminnan 
kokonaissuunnitelman ja vuosibudjetin laatimisesta ja seurannasta.

Junioritoimikunta esittää toimintasuunnitelman seuran hallitukselle, joka vuosikokouksessa 
hakee toimintasuunnitelmalle hyväksynnän.

c.1. Toimintasuunnitelman laatiminen ja seuranta

Vuosittaiset toimintasuunnitelmat laaditaan siten että ne voidaan esittää seuran hallitukselle 
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

Junioripäällikön johdolla junioritoimikunnan vastuuhenkilöt laativat toimintasuunnitelman joista 
käy ilmi:
i. Joukkueiden kuvaukset
ii. Toiminnan arvot
iii. Toimintastrategia
iv. Toiminnan tavoite
v. Kuvaus kauden toimintasuunnitelmasta
vi. Tarvittavat resurssit (kalusto ja henkilö)
vii. Koulutussuunnitelma
viii. Toiminnan mittaaminen ja mittarit

Junioritoimikunta, junioripäällikkö ja joukkueenjohtajat laativat yhteisen vuosikalenterin josta 
ilmenee päiväkohtaisesti joukkueiden aktiviteetit.

Junioripäällikkö esittää junioritoiminnan toimintasuunnitelman seuran hallitukselle 
hyväksymistä varten.

Junioritoimikunta seuraa toimintasuunnitelman toteutumista kokouksissaan.
Kauden päätyttyä junioripäällikkö kokoaa toimintakertomuksen esitettäväksi seuran
hallitukselle.

c.2. Vuosibudjetin laatiminen ja seuranta

Vuosittainen toimintabudjetti laaditaan siten että se voidaan esittää seuran hallitukselle 
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

Junioritoimikunnan vastuuhenkilöt laativat toimintasuunnitelmiinsa perustuen vuosibudjetin 
omalle vastuualueelleen. Budjetin tulee oikeassa suhteessa toiminnan laajuuteen ja 
ohjattavien lukumäärään sekä toiminnan tavoitteisiin.

Junioripäällikkö vastaa toiminnan yleisbudjetoinnista sekä uushankintojen budjetoinnista. 

Junioripäällikkö kokoaa vastuuhenkilöiden laatimien budjettien perusteella junioritoiminnan 
vuosibudjetin esitettäväksi seuran hallitukselle toimintasuunnitelmien kanssa.
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Junioripäällikkö seuraa talousvastaavan kanssa budjetin toteutumista kauden aikana ja 
raportoi junioritoimikunnalle budjettitilanteesta määräajoin. Mikäli budjetti merkittävästi 
ylittyy/alittuu pyytää junioripäällikkö  lisäselvityksiä k.o. ylitystä/alitusta aiheuttaneen 
toiminnosta.

Kauden päätyttyä junioripäällikkö esittää junioritoimikunnalle yhteenvedon toiminnan 
yhteisbudjetin toteutumisesta.
Toteutunut budjetti esitetään seuran hallitukselle toimintakertomusten yhteydessä.

c.3. Junioritoiminnan hankinnat ja myynnit

Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen ja budjetoinnin yhteydessä arvioidaan seuran 
juniorikaluston kunto ja riittävyys. 
Mikäli toiminnan laajenemisen tai kaluston heikentyneen kunnon takia ilmenee tarvetta 
lisähankintaan, sisällytetään ehdotus kalustohankinnasta hallitukselle esitettävään 
vuosisuunnitelmaan ja budjettiin. Seuran hallituksen tulee etukäteen kirjallisesti hyväksyä 
kaikki yli 3000 Eur uushankinnat ennen tilauksen antamista.

Pienemmistä hankinnoista (<200 Eur) päättävät kunkin toiminnon vastuuhenkilöt omien 
vuosibudjettiensa puitteissa ja mikäli kauden aikana ilmenee budjetoimattomia 
hankintatarpeita (>200 Eur) tulee niistä tehdä ehdotus junioripäällikölle ja junioritoimikunnalle 
ja kirjattava enemmistön puoltava päätös toimikunnan pöytäkirjaan.

Kaluston poisto- ja myyntiehdotukset laaditaan junioritoimikunnassa ja esitetään kirjallisesti 
seuran hallitukselle hyväksyntää varten. Myynneistä saatavat tuotot osoitetaan 
junioritoiminnan hyväksi vuosibudjettiin.

c.4. Varainhankinta

Junioritoimikunta voi toimikunnan pöytäkirjaan ennalta kirjattua päätöstä vastaavasti hakea 
sponsorointia tai seuran ulkopuolista yhteistyökumppania toimintansa tehostamiseen tai 
muuhun erityisesti nimettyyn kohteeseen.

Sponsorointipakettien sisällöt ja hinnat päätetään junioritoimikunnan kokouksessa kaudeksi 
kerrallaan. 

Mikäli kysymykseen tulee kirjallinen sopimus tukevan tahon tai yrityksen ja seuran välillä, on 
tällainen sopimus hyväksytettävä seuran hallituksella ja allekirjoitettava seuran prokuran 
toimesta.

Saaduista taloudellisista ja hyödykkeellisistä avustuksista ja tuista laaditaan yhteenveto 
toimintakertomuksen yhteydessä.

Junioritoimikunta voi päättää junioritoimikunnan jäsenten, juniorivanhempien ja junioreiden 
omaan vapaaehtoistyöhön perustuvien varainhankintakampanjoiden toteuttamisesta. 

c.5. Toiminta-avustukset

Junioritoimikunta voi hakea toimintaansa tukea esim. yleishyödyllisiltä tahoilta, valtion ja 
kaupungin avustuksista sekä urheilun ja junioritoiminnan kattojärjestöiltä.

Junioripäällikkö nimeää kullekin avustushakemukselle vastuuhenkilön avustuksen luonteen 
perusteella. 

d. Seuranta ja informointi

Junioripäällikkö esittää seuran hallitukselle vuosittaisen toimintasuunnitelman, vuosibudjetin 
sekä menneen kauden toimintakertomuksen.
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Joukkueenjohtajat ylläpitävät joukkueidensa toiminnasta harjoittelupäiväkirjaa sekä kauden 
lopussa esittävät junioritoimikunnalle vuosittaisten seurantamittareiden mukaisesti toiminnan 
toteutumisen.

Junioritoiminnan vuosisuunnitelmat ja toimintakalenterit laitetaan esille seuran 
junioritoiminnan kotisivuilla, josta ilmenee myös vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Junioripäällikkö seuraa suunnitelmien ja budjetoinnin toteutumista ja mikäli kehitystarpeita 
tulee ilmi, informoi hallitusta toimenpiteitä varten.



22.3.2012 Borgå Segelsällskap r.f

v.1.2 Seuran junioritoiminnan käsikirja 14/23

Borgå Segelsällskap r.f

6. Toiminnan painopistealueet ja tasoryhmät

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnan painopistealueet ja tasoryhmät sekä niiden 
kriteerit.

b. Vastuut

Seuran junioritoimikunta määrittelee toiminnan painopistealueet pitkäntähtäimen 
tavoitteissaan sekä vuosittain vuosisuunnitelmissa.

Joukkuekohtaisista painopistealueista ja ryhmien valintakriteereistä vastaavaa 
valmennuspäällikkö ja ne hyväksyy junioritoimikunta.

c.1. Juniorien rekrytointi ja seuran junioritoimintaan perehdyttäminen

BSS:n junioritoimikunnan periaatteena on tarjota ohjattua harrastustoimintaa ja koulutusta 
kaikille purjehduksesta kiinnostuneille juniori-ikäisille nuorille toimintasuunnitelmassa 
määritellyissä taito- ja tasoryhmissä.

Lajitaitojen harjoittelussa käytetään SPV:n harjoitusmerkkijärjestelmää.

Seura tarjoaa mahdollisuuden kokeilla jolla-purjehdusta seuran oman kaluston puitteissa 
järjestämällä kesäleirejä vasta-alkajille.

Uusien junioripurjehtijoiden rekrytoinnista seuraan vastaa ensisijaisesti junioritoimikunta.
Seuran hallituksen tulee luoda seuraan mahdollisuudet ja ilmapiiri joka suosii avointa ja 
monipuolista junioritoimintaa ja uusien junioripurjehtijoiden rekrytoimista.

Uusien juniorien pääasiallisina rekrytointikanavina toimivat:
 Toimikunnan jäsenten henkilökohtainen rekrytointityö
 Seuran kotisivujen junioriosio
 Kouluihin jaettavat mainokset
 Lehtiartikkelit ja Info-tilaisuus
 Seuran kesäleirit
 Tasoryhmät ja joukkueenjohtajat
 Projektiluonteiset rekrytointikampanjat

Rekrytoinnissa painopisteenä on erityisesti seuran vanhempien purjehtijoiden lapset ja 
lähipiiri, porvoolaiset lapset ja lähialueiden lapset.

Uusille junioripurjehtijoille järjestetään informaatiotilaisuus ennen kauden alkua maaliskuussa. 
Tilaisuudessa kerrotaan yleisinformaatiota seuran junioritoiminnasta, kalustosta ja 
vastuuhenkilöistä. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa junioritoimikunta.

c.2. Heinäkuun leirit

Seurassa järjestetään heinäkuussa 2 viikon kestävää junioripurjehtijoiden vihreän taitotason 
alkeisleiriä kokopäiväisenä ohjattuna toimintana, sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Vihreä leiri on avoin kaikille juniori-ikäisille 7-15 vuoden ikäisille purjehtijoille. Mikäli juniori ei 
ole ollut seuran jäsen, sisältyy leirin ilmoittautumismaksuun seuran jäsenyys ja ensimmäisen 
vuoden jäsenmaksu. Leireille otetaan n. 10-12 lasta/viikko.

Leirille osallistuakseen ei purjehtijalla ole välttämätöntä olla omaa jollaa, mutta jokainen 
osallistuja vastaa omista lajiin ja olosuhteisiin soveltuvasta vaatetuksesta sekä oikein ja 
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turvallisesti mitoitetusta pelastusliivistä. Vähintään 25 m uimataito on suositeltava leirille
osallistuville lapsille.

Heinäkuussa järjestetään leirit sinisen ja punaisen taitotason purjehtijoille.

Seuran osalta annetaan purjehtijoiden käyttöön jollat (Optimisti tai Zoom-jolla).
Vastuuohjaajana toimii täysi-ikäinen SPV:n kouluttama purjehduksen ohjaaja/valmentaja sekä 
apuohjaajina osallistujien vanhemmat tai seuran kokeneita junioreita.

Tavoitteena vihreiden leirillä on:
i. Kasvattaa nuorta toimimaan ryhmässä tasavertaisena jäsenenä
ii. Perehdyttää nuori purjehtija lajin perusteisiin
iii. Opettaa vesillä liikkumisen ja säätietouden perusteet
iv. Opettaa veneenkäsittelyn perusteet siten että nuori leirin päätteeksi selviytyy 

omatoimisesti vesillä veneen käsittelystä
v. Saada nuori jäämään mukaan seuratoimintaan

Tavoitteena sinisten ja punaisten leireillä on:
i. Kehittää nuorta jollapurjehduksen taidoissa
ii. Laajentaa nuoren purjehtijan taitoja erilaisiin keliolosuhteisiin
iii. Opettaa miten toimia jollan kanssa erityistilanteissa (mm. jollan kaataminen ja pystyyn 

nosto)
iv. Kehittää juniorin kilpailullisia valmiuksia

c.3. Vihreät joukkueet

Suomen- ja ruotsinkieliset vihreät joukkueet ovat avoimia kaikille 7-15 vuoden ikäisille 
purjehtijoille, jotka ovat liittyneet seuran jäseniksi.

Vihreät joukkueet koostuu purjehtijoista jotka:
Startti-ryhmässä
i. ovat vasta-alkajia, aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita
ii. 25 m uimataito, ei vesipelkoa
iii. ovat innostuneita

Tsemppi-ryhmässä
i. osaavat jollan osat ja perussolmut
ii. osaavat laittaa jollan purjehduskuntoon ja pääsevät lähtemään /saapuvat laituriin 

ilman apua
iii. Hallitsevat radan purjehtimisen kevyessä tuulessa
iv. Jollan pysäyttäminen ja liikkeelle lähtö sivutuulessa
v. Vastaan tulevien veneiden väistäminen sivutuulessa
vi. Hallitsevat jollapurjehduksen alkeet keskituuleen asti (alkeiskoulu, jatkoleiri tms. 

vastaavat taidot)
vii. Osaavat itsenäisesti laittaa jollan purjehduskuntoon ja pääsevät lähtemään /saapuvat 

laituriin ilman apua
viii. Voivat olla jo pitkään purjehtineita mutta eivät ole kiinnostuneita ratakilpailuista

Vihreällä ja Gröna joukkueella on nimetyt joukkueenjohtajat ja vastuuohjaajat

Vihreän joukkueen tavoitteena on:
i. Tarjota haasteita, oppimista ja onnistumisen elämyksiä
ii. Kouluttaa purjehtijoita jotka pärjäävät optimistijollalla itsenäisesti kevyellä tuulella
iii. Koulutetaan nuoret havainnoimaan tuulen suuntaa
iv. Luodaan purjehdukselliset valmiudet siirtyä vaativimpiin valmennusryhmiin

BSS:n joukkueiden harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen
harjoituksiin mukaan tulevan lapsen vanhemmista sitoutuu aktiiviseen toimintaan ottamalla 
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vastuun jostain vanhempien rooleista. Yksi aktiivinen vanhempi per perhe riittää vaikka 
harjoituksiin osallistuisi perheestä useita lapsia.

c.4. Sininen joukkue

Sininen joukkue on avoin kaikille juniori-ikäisille 7-15 vuoden ikäisille purjehtijoille jotka ovat 
liittyneet seuran jäseniksi.

Sininen joukkue koostuu purjehtijoista jotka:
i. Hallitsevat jollapurjehduksen itsenäisesti kevyellä tuulella
ii. Eivät (ainakaan vielä) ole innostuneet kilpapurjehduksesta
iii. Ovat vasta aloittamassa kilpailemista
iv. Ovat valmiit sitoutumaan harjoituksiin 2 krt/vko
v. Ovat motivoituneita harjoittelemaan ryhmässä kehittyäkseen paremmiksi purjehtijoiksi

Sinisellä joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja.

Sinisen joukkueen tavoitteena on:
i. Kehittää purjehduksen taitoja
ii. Opettaa purjeen trimmaaminen rannassa tuulen mukaan
iii. Opettaa tärkeimmät purjehdussäännöt
iv. Valmentaa nuorista purjehtijoita, jotka pärjäävät Itsenäisesti keskituulella
v. Opettaa käännöksien teko jatkopinnan kanssa
vi. Opettaa oikea istuma-asento kryssillä, slöörillä, lenssillä
vii. Opettaa aidalla roikkuminen ja äyskäröinti yht’aikaisesti
viii. Opettaa kölinsäätö tuulen ja kurssin mukaan
ix. Opettaa irtauslankojen mukaan purjehtiminen
x. Opettaa 360- ja 720-käännökset
xi. pettaa kilpapurjehduksen tekniikkaa ja kilpapurjehdussääntöjen perusteet
xii. Opettaa purjehdusteorian perusteet (Trimmaus, tekniikka ja varusteet)
xiii. Luodaan purjehdukselliset (veneenkäsittely ja teoriatieto) valmiudet siirtyä 

vaativampiin valmennusryhmiin

BSS:n joukkueiden harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen 
harjoituksiin mukaan tulevan lapsen vanhemmista sitoutuu aktiiviseen toimintaan ottamalla 
vastuun jostain vanhempien rooleista. Yksi aktiivinen vanhempi per perhe riittää vaikka 
harjoituksiin osallistuisi perheestä useita lapsia.

c.5. Punainen joukkue

Punainen joukkue on avoin kaikille juniori-ikäisille 7-15 vuoden ikäisille purjehtijoille jotka ovat 
liittyneet seuran jäseniksi.

Punainen joukkue koostuu purjehtijoista jotka:
i. Hallitsevat kilpapurjehduksen perusteet ja heillä on kokemusta ratapurjehduksesta

haastajakilpailuista
ii. Ovat motivoituneita harjoittelemaan ryhmässä kehittyäkseen paremmiksi purjehtijoiksi
iii. Osaavat toimia ryhmässä ja ohjatussa valmennuksessa
iv. Eivät vielä ole valmiita ranking-sarjaan
v. Ovat valmiita sitoutumaan purjehdukseen merkittävästi

Punaisella joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja.

Punaisen joukkueen tavoitteena on:
i. Valmentaa nuorista taitavia veneenkäsittelijöitä jotka pärjäävät purjehduskilpailuissa 

kaikissa purjehdittavissa olosuhteissa
ii. Opettaa  kertomaan koska jollat peittävät toisiaan
iii. Opettaa havainnoimaan puuskia ja shiftejä ja hyödyntämään niitä
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iv. Oppia pitämään jolla paikoillaan ja peruuttamaan kovassakin tuulessa
v. Oppia rullavenda ja rullajiippi kevyessä ja keskituulella
vi. Oppia kovan tuulen venda ja jiippi
vii. Oppia paras mahdollinen merkinkierto
viii. Oppia 360- ja 720-käännökset rullaten
ix. Kasvattaa nuorista joukkuehenkisiä urheilijoita
x. Opettaa kilpapurjehduksen tekniikkaa ja taktiikkaa
xi. Opettaa kilpapurjehdussääntö tuntemusta
xii. Opettaa purjehdusteorian tietämystä (Trimmaus, tekniikka ja varusteet)
xiii. Luodaan purjehdukselliset (veneenkäsittely ja teoriatieto) valmiudet siirtyä 

vaativampiin valmennusryhmiin ja kilpailuihin
xiv. Saada toistuvaa ja nousujohteista kilpailumenestystä kansallisella tasolla

BSS:n joukkueiden harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen 
harjoituksiin mukaan tulevan lapsen vanhemmista sitoutuu aktiiviseen toimintaan ottamalla 
vastuun jostain vanhempien rooleista. Yksi aktiivinen vanhempi per perhe riittää vaikka 
harjoituksiin osallistuisi perheestä useita lapsia.

c.6. Musta joukkue

Musta joukkue on avoin kaikille juniori-ikäisille 7-15 vuoden ikäisille purjehtijoille jotka ovat 
liittyneet seuran jäseniksi.

Musta joukkue koostuu purjehtijoista jotka:
vi. Hallitsevat kilpapurjehduksen ja heillä on kokemusta ratapurjehduksesta

kadettisarjasta
vii. Ovat motivoituneita harjoittelemaan ryhmässä kehittyäkseen paremmiksi purjehtijoiksi
viii. Osaavat toimia ryhmässä ja ohjatussa valmennuksessa
ix. kiertävät ranking-sarjan
x. Ovat valmiita panostamaan ja sitoutumaan purjehdukseen vahvasti

Mustalla joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja.

Mustan joukkueen tavoitteena on:
xv. Valmentaa nuorista taitavia veneenkäsittelijöitä jotka pärjäävät purjehduskilpailuissa 

kaikissa purjehdittavissa olosuhteissa
xvi. Kasvattaa nuorista määrätietoisia ja joukkuehenkisiä urheilijoita
xvii. Syventää kilpapurjehduksen tekniikkaa ja taktiikkaa
xviii. Syventää kilpapurjehdussääntö tuntemusta
xix. Syventää purjehdusteorian tietämystä (Trimmaus, tekniikka ja varusteet)
xx. Luoda purjehdukselliset (veneenkäsittely ja teoriatieto) valmiudet siirtyä vaativampiin 

valmennusryhmiin ja kilpailuihin
xxi. Saada toistuvaa ja nousujohteista kilpailumenestystä kansallisella huipputasolla

BSS:n joukkueiden harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen 
harjoituksiin mukaan tulevan lapsen vanhemmista sitoutuu aktiiviseen toimintaan ottamalla 
vastuun jostain vanhempien rooleista. Yksi aktiivinen vanhempi per perhe riittää vaikka 
harjoituksiin osallistuisi perheestä useita lapsia.

c.6. Muut kevytveneet

Seuralla on mahdollisuus perustaa valmennusryhmiä myös muihin kevytveneluokkiin, mikäli 
olemassa olevista ryhmistä nousee riittävä määrä kiinnostusta ryhmän perustamiseen.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi Zoom ja Laser-ryhmä.

Junioritoimikunta nimeää tuolloin ryhmälle joukkueenjohtajan ja toiminta sisällytetään seuran 
junioritoiminnan toimintasuunnitelmaan ja budjettiin seuraavalle kaudelle.



22.3.2012 Borgå Segelsällskap r.f

v.1.2 Seuran junioritoiminnan käsikirja 18/23

Borgå Segelsällskap r.f

Toistaiseksi Zoom ja Laser purjehtijat harjoittelevat optimistiryhmien yhteydessä.

c.7. Muu toiminta

Junioritoimikunta järjestää joukkueiden yhteisiä harjoituksia ja tapahtumia vuosisuunnitelman 
mukaan.
Tällaista yhteistoimintaa on mm:

 Taitoharjoitukset talviaikana
 Teorialuennot kesä ja talviaikana
 Liikuntapäivät ja kuntotestit
 Kaluston kunnostustalkoot keväisin ja syksyisin
 Muut yhteiset seuratoimintaan liittyvät aktiviteetit (messuvierailut, koulutukset yms.)

Lisäksi voidaan junioritoimikunnan puitteissa organisoida kaluston ja varusteiden 
yhteishankintoja.

d. Seuranta ja informointi

Valmennuspäällikkö laatii joukkueiden vuosisuunnitelmat jotka yhdessä junioripäällikön 
kanssa yhdistetään junioritoiminnan vuosisuunnitelmaksi.

Junioritoiminnan vuosisuunnitelmat ja toimintakalenterit laitetaan esille seuran 
junioritoiminnan kotisivuilla, josta ilmenee myös vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Junioripäällikkö seuraa suunnitelmien ja budjetoinnin toteutumista ja mikäli kehitystarpeita 
tulee ilmi, informoi hallitusta toimenpiteitä varten.
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7. Junioritoiminnan turvallisuus

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnan turvallisuusperiaatteet ja turvallisen toiminnan 
minimikriteerit.

b. Vastuut

Seuran junioritoimikunta määrittelee toiminnan minimiturvallisuustason, jonka hyväksyy 
seuran hallitus.

Joukkueenjohtajat yhdessä junioripäällikön kanssa vastaavat käytännön ohjaus ja 
valmennustoiminnan turvallisesta organisoinnista ja toiminnasta.

c.Turvallisuussäännöt ja turvallisuuden toteuttaminen

Junioritoiminnan turvallisuussäännöt ja niiden käytännön toteuttaminen on kuvattu ”BSS 
junioritoiminnan pelisäännöt” –dokumentin kappaleissa 3-8.

d. Seuranta ja informointi

Junioripäällikkö vastaa siitä, että joukkueenjohtajat ja vastuuohjaajat/valmentajat valvovat 
turvallisuusohjeiden noudattamista ja puuttuvat välittömästi toimintaan mikäli huomautettavaa 
ilmenee. 

Nämä pelisäännöt käydaan läpi vuosittain pelisääntökeskustelussa kauden alussa, 
keskusteluissa esilletulleet muutostarpeet käsitellään junioritoimikunnassa. Pelisäännöt 
jaetaan jokaiselle toiminnassa mukana olevalle ohjaajalle, juniorille ja vanhemmalle. Lisäksi 
ne ovat nähtävillä seuran kotisivuilla sekä rannassa jollavajan seinällä.

Junioripäällikkö seuraa toiminnan turvallisuutta ja mikäli puutteita tai kehitystarpeita tulee ilmi, 
informoi hallitusta toimenpiteitä varten.
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8. Tiedotustoiminnan periaatteet ja vastuut

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan BSS:n junioritoiminnasta tapahtuvaa avointa tiedottamista ja siihen 
liittyvät vastuut.

b. Vastuut

Joukkueenjohtajilla on vastuulla käydä joukkueiden pelisääntökeskustelut, informoida k.o. 
ryhmänsä suunnitelmista, tavoitteista ja tuloksista.

Junioripäälliköllä on vastuulla informoida toimikunnan yleisistä asioista seuran junioreja, muita 
toimikuntia ja seuran hallitusta.

Jokaisen junioritoimikunnassa mukana olevan vastuulla on ylläpitää avoimen ja oikea aikaisen 
tiedottamisen periaatetta.

c. Tiedotustoiminta

Junioritoiminnan tiedottamisen periaatteena on avoimuus, oikea aikaisuus ja kattavuus 
kaikessa informaatiossa.

Mediana käytetään pääsääntöisesti seuran kotisivuja, sähköpostia ja Nimenhuuto.com 
palvelua.

Seuran kotisivuilla ylläpidetään jatkuvaa päivitettyä informaatiota toiminnasta. Tavoitteena on 
ylläpitää päivitettävää informaatiota kotisivulla ajankohtaisista junioritapahtumista vuoden 
ympäri. Kotisivulla esitetään myös junioritoiminnan periaatteet ja harjoitusryhmät, alkeis- ja 
jatkokoulut sekä kesäkauden harjoitusaikataulu.

Lisäksi käytetään kuukausittaista sähköposti infoa junioreiden vanhemmille jolloin 
informoidaan lähiajan tulevista tapahtumista.

d. Seuranta ja informointi

Junioritoimikunta seuraa tiedottamisen oikea aikaisuutta ja kattavuutta ja junioripäällikkö
varmistaa seuraa koskevien tietojen oikeellisuuden tiedotustoiminnassa.
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9. Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen

a. Luvun tarkoitus

Tässä luvussa kuvataan miten BSS:n junioritoimintaa vuosittain seurataan, millä mittareilla ja 
kriteereillä sitä arvioidaan ja miten toimintaa kehitetään.

b. Vastuut
Toiminnan yleisestä seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä vastaa junioripäällikkö 
junioritoimikunnan avustuksella.

Jokaisen junioritoimikunnassa mukana olevan vastuulla on osallistua kaiken junioritoiminnan 
kehittämiseen ja toteuttamiseen.

c. Toiminnan seuranta ja arviointi

Toiminnan mittaamisen tarkoituksena on varmistaa sovittujen vuosisuunnitelmien 
toteutuminen sekä kohdentuminen oikeisiin harjoitteisiin riittävissä määrin. Seurantamittareita 
hyväksi käyttäen voidaan toimintaa kehittää laadukkaammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi 
seuraavina kausina.

Määritellyille joukkueille laaditaan vuosittain toiminnan seurannan mittarit jotka hyväksytään 
junioritoimikunnassa toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä.Kauden päätyttyä k.o. 
ryhmien joukkueenjohtajat raportoivat sovituilla mittareilla toiminnan onnistumisen ja 
kehittämistä vaativat alueet junioritoimikunnalle ja mittareiden toteutumat sisällytetään 
vuosikertomukseen.

Tällaisia toiminnan mittareita voivat olla esimerkiksi:
 Kokonaisharjoittelutuntien määrä (joukkuekohtaiset tavoitteet)
 Harjoituksiin osallistuneiden purjehtijoiden lukumäärä (tavoite 50)
 Harjoituksiin osallistumisaktiviteetti: harjoituksiin osallistuneet versus ryhmään 

ilmoittautuneet purjehtijat (tavoite 75 %)
 Seuraavalle kaudelle jatkavien määrä (tavoite 75%)
 Kilpailumenestys (tavoite ranking top 20 sijoitus, kadetti top 15 sijoitus)
 Rankingkilpailuihin osallistuneiden veneiden lukumäärä (tavoite 3)
 Kadettikilpailuihin osallistuneiden veneiden lukumäärä (tavoite 5)
 Haastajakilpailuihin osallistuneiden veneiden lukumäärä (tavoite 10)
 Järjestettyjen leirien lukumäärä
 Muut taitoon tai tekniikka tasoon laaditut mittarit jne.

Lisäksi toiminnasta kerätään siinä mukana olleilta junioreilta, vanhemmilta, ohjaajilta ja 
valmentajilta palautetta sekä erityisillä palautekyselyillä että kannustamalla heitä tuomaan 
näkemyksensä esiin normaalin toiminnan yhteydessä.

d. Palkitseminen

Junioritoiminnassa palkitaan vuosittain eri rooleissa toimineita henkilöitä mitattujen tulosten 
sekä kerätyn palautteen perusteella.

e. Seuranta ja informointi

Joukkueenjohtajat laativat yhteenvedon junioritoimikunnalle kauden toiminnasta sovittuja 
mittareita hyväksikäyttäen ja käyttävät mittareiden esille tuomaa kehitystä hyväkseen 
seuraavan kauden toimintasuunnitelmien laadinnassa.
Junioripäällikkö käyttää mittaristoja hyväksi esittäessään toiminnan laadun ja tason seuran 
hallitukselle toimintakertomuksien yhteydessä.
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LIITE 1. Kauden 2012 toimintasuunnitelma
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LIITE 2. Seuran ohjaaja ja valmentaja rekisteri

päivitetty 19.3.2012


