
 

 

Joukkueenjohtajan (JOJO) tehtävät 
 

1. Yleiset tehtävät 
 Toimii leirityksissä asiantuntijaryhmän antaman vuosibudjetin puitteissa 
 Pitää yllä ajan tasalla olevaa uimareiden, valmentajien, joukkueenjohtajien sekä 

uimareiden huoltajien 
a. nimilistaa 
b. osoitelistaa 
c. puhelinnumerolistaa 
d. sähköpostilistaa 
e. passinumerolistaa 
f. BlueCard-numerolistaa 
g. passikopioita (uimarit, valmentajat, jojot) 
h. ruoka-aine-allergialistaa (uimarit, valmentajat, jojot) 
i. passivalokuva-arkistoa akkreditointeja ja mediaa varten (uimarit, valmentajat, jojot) 

 Huolehtii uimareiden varustuksesta yhdessä Uimaliiton kanssa 
 Koordinoi median mahdolliset haastattelupyynnöt 
 Organisoi joukkueen varainhankintaa 
 Varmistaa, että Uimaliiton laatimia sääntöjä ja ohjeita noudatetaan 
 Osallistuu asiantuntijaryhmän kokouksiin tarvittaessa 
 Hoitaa kaikki yhteiset tarvikehankinnat vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti 

 
2. Tiedottaminen 
 Järjestää kauden ensimmäisen leirin yhteydessä tiedotustilaisuuden uimareille, 

valmentajille, joukkueenjohtajille ja uimareiden huoltajille. Tilaisuuden agendasta vastaa 
päävalmentaja. 

 Tiedottaa uimareita päävalmentajan antaman ohjeistuksen mukaisesti 
a. leireistä 
b. kilpailumatkoista 
c. muista joukkueen tapahtumista ja suunnitelmista 

 
3. Leirien järjestäminen 
 Mahdollisen oheisohjelman tuottaminen leireille 
 Raportoi asiantuntijaryhmälle leiribudjetin käytöstä kuukausittain asiantuntijaryhmän 

antaman mallin mukaisesti 
 Vastaa majapaikkojen varaamisesta 
 Vastaa ruokailujen varaamisesta 
 Varaa altaat ja muut harjoituspaikat vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti 

  



 

4. Kilpailumatkoja edeltävä toiminta – Uimaliiton taitouinnin 
asiantuntijaryhmän valitsema joukkueenjohtaja kilpailumatkalle 

 Koordinoi, kerää ja täyttää kaiken ilmoittamiseen liittyvät lomakkeet valmentajien ohjeiden 
mukaisesti. Toimittaa valmiin paketin Uimaliitolle. 

 Koordinoi matkajärjestelyt Uimaliiton kanssa (Uimaliitto varaa lennot, hotellit ja 
kuljetukset). 

 Tiedottaa uimareita, uimareiden huoltajia, valmentajia matkan aikataulutuksesta. 
 Varmistaa, että musiikkilevyt ovat asianmukaisesti merkattu ja lähetetty kilpailuohjeiden 

mukaan järjestäjälle 
 Varmistaa, että uimareilla on riittävä FIN varustus sekä kilpailupuvut mukana 
 Ottaa Suomenlipun mukaansa 
 Varmistaa, että doping-listaus on kaikkien tiedossa 
 Ymmärtää ja sisäistää miten toimitaan, jos uimari joutuu doping testiin eli huolehtii ettei 

uimari mene testiin yksin vaan menee itse tarvittaessa mukaan 
 Varmistaa, että kaikilla on lääkkeistään mukana reseptit, joissa on lääkärin lausunto 

lääkkeen tarpeellisuudesta (mielellään englannin kielellä) 
 Hankkii lahjat, 2-3 kpl, hinta noin 15€-20€ kpl kilpailun johtajille ja muille merkkihenkilöille 

 
5. Kilpailumatkoilla joukkueenjohtajana toimiminen – Uimaliiton taitouinnin 

asiantuntijaryhmän valitsema joukkueenjohtaja 
 Johtaa joukkuetta lähtöhetkestä joukkueen paluuseen 
 Kartoittaa hallin ja kisa-alueen ja esittelee ne  joukkueelle 
 kerää joukkueen kaikki passit ja esittää ne ensimmäisessä joukkueenjohtajan kokouksessa 

(mikäli jonkun passi puuttuu, ei voi startata koko kilpailussa) 
 osallistuu kilpailutapahtuman kaikkiin joukkueenjohtajan kokouksiin 
 Kulkee joukkueen mukana koko ajan, ja mikäli joukkue joutuu jakaantumaan käskyttää 

joukkueenjohtaja miten jakaannutaan ja kuka on vastuussa eri ryhmistä 
 Varmistaa yöpymisjärjestelyt majoituspaikassa 
 Varmistaa ruokailuajat ja mahdolliset allergiat ruokailupaikoissa 
 Tiedottaa joukkuetta heräämis-, ruokailu-, nukkumaanmeno-, kuljetus-, harjoitus- ja 

kilpailuajoista. Valmentaja varmistaa ja antaa harjoitus- ja kilpailuajat joukkueenjohtajalle. 
 Tiedottaa päivittäisestä pukukoodista 
 Varmistaa, että kisajärjeställä on oikeat musiikit 
 Osallistuu joukkueenjohtajien palavereihin 
 Ottaa mukaansa kilpailujen viralliset tulokset joko paperillisina tai muistitikulle 
 Toimittaa raportit kilpailumatkoista asiantuntijaryhmälle asiantuntijaryhmän antaman 

mallin mukaisesti 
 Koordinoi median mahdolliset haastattelupyynnöt 
 kirjoittaa lehtijutut joukkueen kilpailuista ja toimittaa ne kuvineen asiantuntijaryhmän 

viestintävastaavalle 
 

Joukkueenjohtajan profiili 
 Täysi-ikäinen 
 Englanninkielentaitoinen 
 Sosiaalinen ja positiivinen 
 Matkustusvalmius ja –halukkuus 


