
4. SEURA, HALLINTO JA SEURAN TOIMINNAN ORGANISOINTI  

Fortuna ry on perustettu 14.10.1968 ja rekisteröity yhdistykseksi 31.1.1969. Sen kotipaikka on 

Oriveden kaupunki. Fortuna ry on yleishyödyllinen urheiluseura ja se harjoittaa jääkiekkotoimintaa.   

4.1 Seuran tiedot  

Nimi:          Fortuna ry (Fortuna)   
Y-tunnus:   1008277-5 
Osoite:       Opintie 2, 35300 Orivesi (toimisto)   
Puh:           0400 363014 
Internet:     www.fortunahockey.net 

  
Hallitus 

Puheenjohtaja                         

Jarkko Peurala 
jarkko@fortunahockey.net 

0400-363014  
Hallituksen jäsenet  

Tomi Haarala (sihteeri) 
Johanna Putkonen (talousvastaava) 

Veera Rauhavirta 
Jarkko Ruotsalainen 

Tommi Nukarinen 
Mira Luodelahti 

Mirka Laakso 
Mikko Korpela 

Toimihenkilöt  
  

Valmennuspäällikkö  Ville Lehmus  

ville@fortunahockey.net, 040-7232853  
 

Talousvastaava Johanna Putkonen 

johanna@fortunahockey.net, 040-554 7555 
 

4.2 Seuran hallitus 

Hallitus muodostuu puheenjohtajasta sekä 5-8 jäsenestä, ja se käyttää ylintä päätösvaltaa seuran 
vuosikokousten ulkopuolella.   



Hallituksen tehtäviin kuuluvat:  

- valita ne seuran toimihenkilöt, joita ei valita seuran vuosikokouksissa, kuten 

valmennuspäällikkö, talousvastaava sekä kirjanpitäjä  

- vastata seuran puheenjohtajan johdolla seuran toiminnan kehittämisestä ja tiedotuksesta  

- vastata seuran taloudesta valvoen maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta sekä vastata 
seuran varainhankinnasta  

- laatia seuran tulo- ja menoarvio toimintakaudelle  

- kehittää jatkuvasti seuran harjoitusolosuhteita ja toimintaympäristöä toimivammiksi sekä 

turvallisemmiksi  

- tehdä päätöksiä esille tulevista asioista seuran kokonaisedun mukaisesti  

- visioida ja suunnitella seuran tulevaisuutta  

- uusien toimijoiden ja pelaajien hankinta seuran toimintaan  

  
Hallitus valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt seuraaviin hallituksen alaisuudessa toimiviin 

toimikuntiin:  

  
1. Varainhankintatoimikunta  

- toimii sponsorien ja mainostajien ym. tukijoiden saamiseksi. Huolehtii vanhenevien 

sponsori- ja mainossopimuksien uusimisesta ja pitää luetteloa niistä. Kartoittaa 

saatavilla olevat tuet ja avustukset ja vastaa anomuksista 

- vastaa kahvion toiminnan organisoimisesta ja siihen liittyvistä tavarahankinnoista ja 

toiminnan kehittämisestä   

- vastaa seuran logolla yksittäin kahviossa myytävien tuotteiden (paidat, lakit ym.) ja 
erilaisten jaettavien palkintojen hankinnasta, sekä seuran tunnettavuuden 

edistämiseen tarkoitetuista tuotteista kuten viireistä, pinsseistä ja tarroista    

- laatii hallitukselle esityksen vuosittain ”Koe Oriveden seutu- lehden” ja 

paperinkeräyksen toteuttamisesta vastaavista ikäkausijoukkueista. 

 
2. Tiedotustoimikunta  

- toimii seuran sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen tuottajana ja valvojana.   

- toimikunta vastaa seuran internet-sivuista, eri tapahtumien ja otteluiden 
lehtijutuista, toiminnan mainostamisesta ja informoinnista paikkakunnan ja sen 

toimintaympäristön alueella sekä vastaa seuran graafisesta ilmeestä. 

  

Toimikunnat koostuvat hallituksen jäsenistä ja seuran toimihenkilöistä sekä joukkueen vanhemmista 

ja muista toimijoista jotka haluavat toiminnallaan edistää orivesiläistä jääkiekkourheilua.  

 



Puheenjohtaja valvoo kaikkien työryhmien toimintaa ja on aktiivisesti mukana niissä. Kummallakin 

toimikunnalla on vastuuvetäjä, joka on hallituksen jäsen. Toimikunta raportoi tekemisistään 

puheenjohtajalle kirjallisesti.  

4.3 Seuran puheenjohtaja  

Seuran puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:  

- vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta kuvasta  

- johtaa ja valvoa hallituksen ja toimikuntien työskentelyä  

- edustaa seuraa toimeensa liittyvissä tilaisuuksissa  

- toimii seuran yhdyshenkilönä  

- valvoo seuran maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta talousvastaavan ja kirjanpitäjän 

avustuksella ja informoi siitä seuran hallitusta 

  

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.  

4.4 Seuran sihteeri 

Seuran sihteerin tehtäviin kuuluu: 

- vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta 

- kokoaa hallituksen kokousten asialistat yhdessä puheenjohtajan kanssa 

- laatii hallituksen kokousten muistiot  

 

4.5 Seuran hallinto  

Fortunan toiminta perustuu seuran yhdistyssääntöihin ja yhdistyslakiin. Seuran ylin päättävä elin 

on yhdistyksen vuosikokous, jossa valtaa käyttävät seuran täysi-ikäiset jäsenmaksunsa maksaneet 

jäsenet. Kokouksessa jäsenellä on yksi ääni, eikä valtakirjalla voi äänestää.   

Seuran varsinaiseksi jäseneksi katsotaan kaikki toimintaan ilmoittautumisen tehneet, sekä alle 18-

vuotiaan lisäksi hänen huoltajansa. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- 

ja puheoikeus, ei äänioikeutta.  

Vuosikokous pidetään kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. 

Tulevasta kokouksesta ilmoitetaan paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä ja seuran internet - 

sivuilla vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.  Vuosikokouksessa mm.:  

- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  

- valitaan vuosittain puheenjohtaja   



- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle   

 
Seuran vuosikokous asettaa seuran toimintaa varten hallituksen, joka on vastuussa seuran 

toiminnan organisoinnista ja sen hallinnosta. Hallitukseen kuuluu kulloinkin voimassa olevien 

seuran yhdistyssääntöjen mukaisesti puheenjohtaja sekä jäsenet.    

  
Fortunan organisaatio  

 
        

  
4.6 Seuran toimihenkilöt   

Seuralla on kolme toimihenkilöä, valmennuspäällikkö, talousvastaava sekä varustevastaava. Heidän 

tehtävänään on hoitaa seuran juoksevia asioita ja kontrolloida tehtäviensä mukaisesti seuran 

toimintaa.  

4.6.1 Valmennuspäällikkö  

Seuran valmennuspäällikön toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät:  

- vastaa seuran urheilutoiminnasta ja sen kehittämisestä  

- luo ja ylläpitää yhteyksiä yhteistyöseuroihin, Suomen Jääkiekkoliittoon, muihin seuroihin 

sekä urheilutoimintaan liittyviin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin  

- osallistuu lajiliiton valmennuspäällikkötoimintaan (kokoukset, tapaamiset, tehojäätoiminta 

ym.)  



- johtaa seuran valmentajakerhoa ja vastaa valmentajien koulutuksesta  

- on seuran yhteyshenkilö urheilutoiminnassa  

- velvollinen osallistumaan hallituksen kokouksiin  

- raportoi hallitukselle urheilutoiminnasta ja esittelee valmennukseen liittyviä asioita, jotka 

tarvitsevat hallituksen päätöksen  

- muodostaa seuran joukkueet kausittain ja ilmoittaa ne SJL: n sarjoihin joukkueille sopiville 

sarjatasoille yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa 

- vastaa seuran sisäisestä pelaajakartoituksesta   

- vastaa seuran pelaajien testaustoiminnasta  

- pitää yllä ajantasaista jäsenrekisteriä  

- edustaa seuraa toimeensa liittyvissä tilaisuuksissa  

- rekrytoi uusia valmentajia yhdessä hallituksen kanssa  

- luo toiminnallaan edellytyksiä uusien pelaajien hankkimiseksi  

- hoitaa muut hallituksen antamat tehtävät ja projektit  

4.6.2 Talousvastaava 

Seuran talousvastaavan toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät:  

- toimii seuran rahastonhoitajana ja yhdyshenkilönä tilitoimistolle / kirjanpitäjälle 

- ohjeistaa ja neuvoo joukkueiden rahastonhoitajia ja joukkueenjohtajia talousasioissa 

- hoitaa palkanmaksun ja niihin liittyvät viranomaisilmoitukset ja maksut yhteistyössä 
kirjanpitäjän kanssa, erikseen sovitulla tavalla 

- hoitaa emoseuran jääaikalaskutuksen ja muun yleisen laskutuksen  

- raportoi hallitukselle seuran ja joukkueiden taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvistä 

asioista  

- huolehtii tarpeellisten vakuutuksien voimassaolosta  

- hoitaa yhdessä valmennuspäällikön kanssa pelaajasiirrot  

- hoitaa pelipassien lunastamisen yhdessä valmennuspäällikön kanssa seuran 

toimihenkilöille, sekä Leijona – kiekkokoululaisille, että erilaisiin tapahtumiin (esim. GHD). 

  

4.6.3 Varustevastaava  

Seuran varustevastaavan toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät:  



- vastaa seuran omistuksessa olevista maalivahtien varusteista ja hankkii niitä lisää tarpeen 
mukaan 

- vastaa seura-asujen ja pelipaitojen sovittamisesta ja hankinnasta 

4.7 Seuran sisäiset toimikunnat  

Seurassa voidaan hallituksen päätöksellä perustaa lisäksi erilaisia seuran sisäisiä toimivia 

toimikuntia eri tarkoituksia varten. Hallitus valitsee toimikunnalle vastuullisen vetäjän. Toimikunnan 

toiminta voi olla projektiluonteinen tai se voi olla pysyvä, jolle on määrätty tehtävä ja vastuualue.  

4.8 Ongelmanratkaisuelin  

Kuripitoasioista päättävät ensisijaisesti valmennuspäällikkö ja joukkueiden johtoryhmät, jotka vievät 

asian niin vaatiessa ongelmanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Ongelmaratkaisuelimen kokoontuessa 

täytetään aina pöytäkirja, joka arkistoidaan. Tehtyjä päätöksiä voidaan pitää ennakkotapauksina.  

 

Ongelmanratkaisuelimeen kuuluvat aina seuran puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja 

valmennuspäällikkö sekä ne henkilöt joita ongelma- tai riitatilanne koskee. Ongelmanratkaisuelin 

kutsutaan tarvittaessa koolle ja sen käsittelyyn voidaan tuoda mikä tahansa Fortunan toiminnan 

ongelma- / riitatilanne. Jos elimen toimivalta ei riitä asian ratkaisemiseen, viedään se edelleen 

seuran hallituksen käsiteltäväksi.   

 

4.9 Valmentajakerho  

Valmentajakerho kokoontuu valmennuspäällikön kokoon kutsumana tarpeellisiksi katsominaan 

ajankohtina, kuitenkin vähintään neljä kertaa kaudessa. Valmentajakerhon toiminnassa käsitellään 

valmennukseen ja yleisesti seuran toimintaan ja sitä kautta valmennukseen liittyviä ajankohtaisia 
asioita ja suunnitellaan sekä kehitetään valmennus- ja urheilutoimintaa.   

4.10 Joukkueenjohtajakerho  

Joukkueenjohtajakerho kokoontuu joukkueenjohtajakerhon vastuuvetäjän kokoon kutsumana 
tarpeellisiksi katsominaan ajankohtina, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kaudessa. Myös 

valmennuspäällikkö tai seuran puheenjohtaja voi toimia kokoonkutsujana. Joukkueenjohtajakerhon 

toiminnassa käsitellään joukkueiden ja yleisesti seuran toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita sekä 

ideoidaan ja kehitetään seuran toimintaa joukkueenjohtamisen näkökulmasta. 



Joukkueenjohtajakerho toimii myös keskustelu- ja informaationjakofoorumina seuran ja sen 

toimihenkilöiden sekä joukkueiden välillä.   

 


