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Joukkueilta kerätään hyvissä ajoin ennen vuorojen jakamista seuraavat tiedot:
- joukkueen nimi
- joukkueen koko / jäsenmaksun maksaneiden pelaajien määrä
- tulevan kauden sarja, missä on tarkoitus pelata
- joukkueen tavoitteellisuus: Akatemia, Vihreä, harraste

Yllä olevien tietojen ja alla olevien kriteerien avulla jaetaan saadut harjoitusvuorot (paikka/aika)

1. Sm-sarjaa pelaavat joukkueet
- Vain liiton korkeinta sarjatasoa (sm-sarja) pelaavilla joukkueilla on mahdollisuus sopia erikseen 

harjoitusvuoroista.
- Joukkueet, joilla on selkeä ja perusteltu tavoite nousta korkeimmalle sarjatasolle ovat seuraavana vuorojen 

jakovuorossa.
- Sarjatasomäärittely tehdään aina jakokauden alun tilanteen mukaan.

2. Liiton, piirin ja kaupungin määräämät asiat
- Isot nurmi-/tekonurmialustat jaossa ensisijaisesti joukkueille, jotka myös pelaavat vastaavilla alustoilla.
- Pienet tekonurmikentät on ensisijaisesti pienten ikäluokkien harjoitusalusta.
- Nurmi- ja tekonurmikenttien vuoroja jaetaan ikäluokittain sarjatasoittain, niin kauan kuin niitä riittää.
- Kaupungin sääntö kenttien käytöstä

3. Seuran ja valmennuspäällikön asettamat ja määrittelemät kilpailulliset tavoitteet
- Seuran asettamat kilpailulliset tavoitteet huomioidaan ao. joukkueiden ”todellisen” sarjatason korjauksena
- Ikäluokkakohtainen harjoitusmäärä/viikko sekä harjoitusryhmän koko
- Harjoitusmääriin pyritään sisällyttämään myös yksi (1) koulun sali tai vastaava vuoro per viikko.

4. Ikäluokittain – sarjatasoittain
- Ikäluokat käsitellään yhtäaikaisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, vanhemmasta nuorempaan, 

joukkueiden sarjatasot huomioiden. 

5. Rytmitys
- Akatemialle ja Vihreälle peräkkäisiä/rinnakkaisia vuoroja
- Peräkkäisille ikäluokille peräkkäisiä/rinnakkaisia vuoroja
- Annetaan tilaa sekä aloittavalle että lopettavalle ryhmälle

6. Valmennussopimukset
- Huomioidaan ko. joukkueet valmentajien osalta, jotka toimivat useammassa ikäluokassa

7. Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus (tila, alusta, harjoittelevan ryhmän koko, ikä, sukupuoli)
- Seura asettelee vuorot, joihin joukkueet sitoutuvat.
- Aktia-kentälle vuorot asetellaan mahdollisuuksien mukaan arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin klo 8-22.
- Kesäkaudella joka joukkueelle asetellaan vähintään yksi (1) 1,5h vuoro sekä yksi (1) vuoro viikonlopulle (la-su).
- Kesäkaudella joka joukkueelle pyritään järjestämään useita tekonurmiharjoitusvuoroja.
- Talvikaudella joka joukkueelle pyritään asettelemaan vähintään yksi (1) tekonurmiharjoitusvuoro hallista.
- Talvikaudella joka joukkue, jolle järjestetään hallivuoro arki-illalle asetellaan myös vuoro viikonlopulle (la-su).
- Talvikaudella joka joukkueelle tulee vuoroja myös ulkokentiltä.
- Omatoimisesti hallivuoroja seuran ulkopuolisilta tahoilta hankkineet eivät ensisijaisesti ole mukana seuran 

hallivuorojen jaossa talvikaudella, paitsi jos vuoroja riittää.
- Ryhmän koko tulee huomioida tilassa, ja poikia ja tyttöjä käsitellään samalla tavalla.

* Muutokset mahdollisia.


