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Johdanto  

Juniori-Jukureiden seuratoimintaan tulee vuosittain mukaan runsaasti uusia junioreita ja heidän vanhempiaan. 
Selkeät seuran toimintaperiaatteet auttavat toimimaan seurassa sovitulla tavalla. Lisäksi nämä 
toimintaperiaatteet toimivat tukena jo olemassa olevien joukkueiden toiminnassa.  

Nämä toimintaperiaatteet nojaavat seuran perusarvoihin:  

 

1. Yhteisöllisyys 
2. Erinomaisuuden tavoittelu  
3. Innostavuus 

 
 

Toiminnassamme haluamme korostaa ihmisen kohtaamista ja yksilölähtöistä ajattelua. Haluamme kohdata 
lapset, nuoret ja aikuiset ensisijaisesti ihmisenä ja tukea jokaisen omia unelmia. Valmennustoiminnassamme 
käytämme erilaisia työkaluja, joilla vahvistamme yksilöllisiä tarpeita. Yksilölähtöinen ajattelu on kuitenkin 
enemmän valmennuksen muoto ja lähestymiskulma, kuin egoistinen ajattelumalli. Sen avulla joukkueurheilussa 
päästään parempiin tuloksiin sekä yksilöllisiin ja yhteisiin päämääriin. Tällä tavoin yksilölliset tavoitteet ja 
päämäärät sekä seuran ja joukkueen tavoitteet elävät symbioosissa ja tukevat toisiaan. 
  
Sloganimme ”Kasva kiekkoon - Kasva elämään” kuvastaa toimintamme syvintä olemusta. Liikkuminen ja 
urheileminen sekä urheiluseurassa toimiminen antaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille eväitä myös muuhun 
elämään. Sen lisäksi jääkiekosta voi tulla koko elämänpituinen matka… 

  

Toiminnan järjestämisessä ja organisoimisessa korostetaan demokraattisten ja yhteistyökeskeisten 
toimintamuotojen käyttöä. Lisäksi toiminnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota yhteisön toimintamuotojen 
arvioimiseen ja kehittämiseen. Seuran tulee tarjota yksilöille mahdollisuus oppia uusia asioita ja tehtäviä sekä 
mahdollisuuden osallistua seuran toiminnan kehittämiseen.  

Näiden toimintaperiaatteiden tarkoitus on selkeyttää Juniori-Jukureiden joukkueiden toimintaa ja kertoa uusille 
jäsenille, minkä periaatteiden mukaisesti Juniori-Jukurit toimii. Toimintaperiaatteissa on jaoteltu selvästi 
urheilutoiminta ja varainhankinta erilleen. Urheilutoimintaan liittyvissä asioissa on apua ja tietoa saatavilla 
seuran valmennuspäälliköltä. Juniori-Jukureiden urheilutoiminnan linjaus perustuu suomalaisen urheilun ja 
Suomi-Kiekon linjauksiin, joista on koostettu Jukuripolku. Jukuripolusta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa 
pelaaja- ja osaamispolun eri vaiheista ja sisällöistä. Muuhun seuratoimintaan mm. varainhankintaan liittyvät 
vastaukset löytyvät seuran toiminnanjohtajalta. Näiden seuran laatimien toimintaperiaatteiden pohjalta 
joukkueet rakentavat omat toimintamuotonsa jokaiselle kaudelle.  

Leijonakiekkokoulussa, G-D1 junioreissa kasvatukselliset tavoitteet korostuvat ja näin ollen ohjaavat 
valmennusprosessia suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa. Kilpailullisia voittamiseen liittyviä tavoitteita ei 
seuran puolelta aseteta joukkueille, eivätkä nämä tavoitteet näin ollen ole valmennusprosessia ohjaavia 
tekijöitä G-D1- junioreissa. 

Juniori-Jukurit panostaa myös kilpailutoimintaan ja huippu- urheiluun. Seuran vanhimmat ikäluokat (C- ja B-
nuoret) kilpailevat omissa sarjoissaan ja tavoitteena on kasvattaa kyvykkäitä yksilöitä, joilla on mahdollisuus 
menestyä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin huipulla. Vanhempien juniorijoukkueiden pelaajilla tulee 
olla myös mahdollisuus edetä Jukureiden A-nuoriin ja sitä kautta edustusjoukkueeseen.  

Nämä toimintaperiaatteet on hyväksytty Juniori-Jukurit ry:n hallituksessa. Joukkueen toimihenkilöt ovat 
velvoitettu sekä käymään läpi seuran pelisäännöt vanhempien kanssa että sitoutumaan toimimaan näiden 
periaatteiden mukaisesti. Hallitus pidättää oikeuden laatia ja hyväksyä uusia ohjeita tarpeen mukaan. 
Toivomme, että nämä toimintaperiaatteet auttavat Sinua ja lastasi toimimaan yhtenä seuramme jäsenenä.  

Pelisäännöt löytyvät sähköisessä muodossa Juniori-Jukureiden kotisivuilta osoitteesta www.juniori-jukurit.fi    
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1. Toiminnan periaatteet ja tavoitteet  

 Tarjota harrastusmahdollisuus jääkiekon parissa  

 Kasvattaa ja kehittää yksilöitä jääkiekon avulla  

 Kehittää jääkiekkotoimintaa Mikkelin seudulla ja Kymi-Saimaan alueella  

 Kehittää jääkiekon ulkoista kuvaa  

 Toimia kilpaurheilussa jääkiekon kansallisella tasolla  

 Tuottaa pelaajia Jukurit HC:n A-nuoriin ja edustusjoukkueeseen  
 

1.1.1  Perusarvot  

Yhteisöllisyys 
 

 Harrastamme, pelaamme, työskentelemme ja toimimme yhdessä ja yhteistyössä Jukuri 
perheen sisällä 

 Meille on tärkeää, että kaikki toimijat kokevat olevansa osa Jukuri perhettä 

 Jukuri perheen ydin on vapaaehtoistyö 

 Puhumme Jukuri perheestä ja toiminnastamme avoimesti 

 Jukuri yhteisö on avoin ja uusien toimijoiden on helppo päästä mukaan toimintaan 

 Toimimme aktiivisesti osana suomalaista jääkiekkoperhettä ja Mikkelin urheilevaa yhteisöä 

 

Erinomaisuuden tavoittelu 
Haluamme jatkuvasti nostaa tasoamme kaikilla toiminnan osa alueilla laadun ja 
menestyksen varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Erinomaisuuden tavoittelun mittarit: 
 

 Kilpailullinen menestys 

 Kehittyminen ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana 
o Mahdollisimman monelle (määrä / ikäluokka) 
o Mahdollisimman paljon (eri ikä- ja kehitysvaiheet sekä rinnakkaisjoukkueet 

huomioiden) 
o Mahdollisimman pitkään (tasavahvat ja tasojoukkueet, yhteistyöseurat) 
o Mahdollisimman laadukkaasti (valmennuksen laatu ja osaamispolku) 

 Valmennuksen laatu 
o Suunnitelmallisuus  
o Pitkäjänteisyys 
o Nousujohteisuus 

 Kiinnostavuus  
o Uusien harrastajien ja toimijoiden mukaan tulo 
o Harrastajien ja toimijoiden osallistumisaktiivisuus 
o Harrastajien ja toimijoiden pysyvyys lajissa ja seurassa 
o Drop Out ilmiön minimointi 

 Kaikilla toimijoilla on mahdollisuus oppia uutta 

 Innostavuus 

 Toimintaympäristönä Jukurit on kaikille innostava 
o Lapsuusvaiheessa tämä ilmenee hauskuutena, iloisuutena ja haluna kokea sama 

uudestaan 
o Nuoruusvaiheessa innostuminen kasvaa intohimoksi ja omistautumiseksi urheilua 

sekä lajia kohtaan 
o Eri toimijat ja sidosryhmät kokevat Jukurit innostavana yhteisönä olla mukana. 

Yhteisön innostavuus saa aikaan ihmisissä halun kehittää omaa osaamistaan ja 
tarpeen toimia yhteisön hyväksi. 

 Innostumisen kasvaminen intohimoksi mahdollistaa sekä urheilu-uran tavoittelemisen että  
liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisen.  

Seurayhteistyö 

Juniori-Jukureiden yhteistyöseuroja ovat Kangasniemen Pallo -51  (KaPa-51) ja Pieksämäen Pallo-Sepot 
(PiPS). Pyrimme auttamaan yhteistyöseuran toimintaa vuosittain yhdessä sovitulla tavalla. Tarjoamme mm. 
valmennus- ja koulutusapua. Seurayhteistyösopimukset määritellään vuosittain.



2. Urheilutoiminta  

2.1.1 Korttelikiekko 

Mikkelin alueen harrasteliiga ry (MAHL) järjestää korttelikiekkotoimintaa yhteistyössä Juniori-Jukureiden 
kanssa. Toiminnan muoto määritellään vuosittain. 

2.1.2 Leijonakiekkokoulu 

Juniori-Jukurit järjestää Leijonakiekkokoulutoimintaa pojille ja tytöille jäähalleissa. LKK on helppo tapa liittyä 
seuratoimintaan mukaan ja sieltä saa valmiudet jatkaa harrastusta jääkiekkoilun parissa ikäkausijoukkueissa. 

Harjoitus- ja peliryhmien muodostaminen  

Lapset ohjataan harjoitusryhmiin ensisijaisesti syntymävuoden mukaan, mutta huomioon otetaan tarvittaessa 
myös aiempi harrastuneisuus. 

 Leijonaluistelukoulu – alkeisryhmä (4-6-vuotiaat) 

 Leijonakiekkokoulu – jatkoryhmä 1 (4-6-vuotiaat) 

 G – jatkoryhmä 2 (6-7-vuotiaat) 

Pelaaminen  

Leijonakiekkokoululaiset pelaavat kauden aikana harjoitusotteluita eri seuroja vastaan. Harjoitusotteluissa ja 
Leijonaliigassa noudatetaan jääkiekkoliiton Leijona-liiga ikäisten sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. 

Peluuttaminen  

 
Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun että koko pelikauden puitteissa 
tasapuolisesti siten, että jokainen pelaaja pelaa jokaisessa ottelussa yhtä paljon. Pelaajilla on mahdollisuus 
kokeilla pelaamista sekä kenttäpelaajana että maalivahtina. 
 

Ohjaustoiminta  

Seura osoittaa joukkueille ohjaajat ja vastaa heidän koulutuksestaan. Ohjaajat pyrkivät auttamaan ryhmiin 
pelikauden mittaan mukaan tulleita pelaajia kehittymään tasapuolisesti.  

Jääharjoittelu  

Seura osoittaa Leijonakiekkokoulun ryhmille jäävuorot. Jääharjoituksia voidaan järjestää kauden aikana myös 
ulkojäillä. 

Poissaolosta ilmoittaminen  

Pelaajaa tai hänen vanhempiaan suositellaan ilmoittamaan poissaolosta joukkueen tapahtumasta niin pian 
kuin se on tiedossa. Ilmoitus tehdään joukkueen vastuuohjaajalle ( G ) tai LKK rehtorille  

Pelaajan siirtyminen ryhmästä toiseen  

Lapsen siirtyminen toiseen ryhmään käsitellään tapauskohtaisesti yhdessä lapsen, lapsen vanhempien, 
joukkueiden vastuuohjaajien ja Leijonakiekkokoulun rehtorin kanssa. 

Kausimaksut 

Juniori-Jukureiden hallitus vahvistaa vuosittain Leijonakiekkokoulun osanottomaksut harrastajien osalta. 
Osanottomaksuun sisältyy lisenssikortti, jolla pääsee katsomaan Jukureiden edustusjoukkueen kotiotteluja.  

Ongelmien ratkaiseminen  

Leijonakiekkokouluun liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee ensisijaisesti Leijonakiekkokoulusta 
vastaava henkilö. Vastuuhenkilön päätökseen tyytymätön voi ottaa yhteyttä seuran valmennuspäällikköön 
(urheilutoiminta) tai toiminnanjohtajaan (muut asiat). 

 

 



2.2.1 Ikäkausijoukkueet 

2.2.2 Joukkueiden sekä harjoitus- ja peliryhmien muodostaminen 

F2 ja F1 

F- junioreissa muodostetaan niin monta noin 10 pelaajan peliryhmää kuin mahdollista. Peliryhmät osallistuvat 
Kymi- Saimaan alueelliseen Leijona-liigaan. Pelaavat peliryhmät ovat tasavahvoja alueen sarjoissa ja pelaajia 
kierrätetään kauden aikana peliryhmien välillä. Kumpikin ikäluokka muodostaa oman harjoitusryhmän. Pelaaja 
aloittaa ikäkausitoiminnan omasta ikäluokasta. Jääharjoittelua toteutetaan osittain tasoryhmäharjoitteluna, 
jotta jokaisen yksilön kehittymistä voidaan tukea optimaalisesti. 

E2- ja E1 

E-junioreissa muodostetaan niin monta 10–15 kenttäpelaajan sekä 1-2 maalivahdin peliryhmää, kuin 
mahdollista. 2-3 peliryhmää muodostavat yhden harjoitusryhmän. Ikäluokkien peli- ja harjoitusryhmiä 
muodostettaessa otetaan huomioon alueen sarjajärjestelmät (AAA- ja AA-sarjat) sekä ikäluokan koko. 

Jääharjoittelua toteutetaan osittain tasoryhmäharjoitteluna, jotta jokaisen yksilön kehittymistä voidaan tukea 
optimaalisesti. 

D2- ja D1 

D-junioreissa muodostetaan niin monta 12–15 kenttäpelaajan sekä 1-2 maalivahdin peliryhmää, kuin niitä 
luontevasti syntyy. Ikäluokkien peli- ja harjoitusryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon alueen 
sarjajärjestelmät (AAA- ja AA-sarjat) sekä ikäluokan koko. 

Jääharjoittelua toteutetaan osittain tasoryhmäharjoitteluna, jotta jokaisen yksilön kehittymistä voidaan tukea 
optimaalisesti. 

C2 

C2-ikäluokkaan muodostetaan niin monta 15–17 kenttäpelaajan sekä 1-2 maalivahdin joukkuetta, kuin 
mahdollista. Harjoittelu toteutetaan joukkueharjoitteluna. 

C1, B2 ja B1 

C1- ja B-ikäluokkiin muodostetaan joka vuosi kilpajoukkueet pelaajamäärien mukaan. Joukkueet osallistuvat 
valtakunnallisiin sarjoihin. Harjoittelu toteutetaan joukkueharjoitteluna. 
 

Tyttö- ja naiskiekko 

 

Seura järjestää myös tytöille omaa toimintaa. Joukkueet ja harjoitusryhmät muodostetaan kulloinkin olevien 
harrastajamäärien mukaan. Joukkueet osallistuvat jääkiekkoliiton osoittamiin alue- tai kilpasarjoihin. Tyttöjä 
kannustetaan pelaamaan oman toiminnan lisäksi myös poikajoukkueissa riittävän kehittymisen takaamiseksi. 
Kaikki tyttöpelaajat kuuluvat lähtökohtaisesti tyttöjoukkueiden kirjoille. 

Harrastekiekko 

Seura etsii mahdollisuuksia järjestää kilpajoukkueiden rinnalla myös nuorten harrastekiekkotoimintaa. Tätä 
toimintaa kehitetään yhdessä Mikkelin alueen harrasteliigan (MAHL) kanssa, jotta jokaisella on mahdollisuus 
jatkaa jääkiekon harrastamista iästä riippumatta. 

Tasontarkistus 

Joukkueiden ja harjoitusryhmien tasontarkistus tehdään keväisin ryhmien muodostamisen yhteydessä. 
Tasontarkistuksessa käydään läpi eri ikäryhmien pelaajamäärät sekä taso ja vahvistetaan tulevan kauden 
joukkueet. Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran valmennuspäällikkö. 

Pelaajien sijoittamisen eri joukkueisiin suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuvalmentajat ja 
valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikön näkemys on viime kädessä ratkaiseva. Lähtökohtana on, että 
harjoitusryhmä ja joukkueen sarjataso tukevat pelaajan kehittymistä.  

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen  

Siirtyminen omaa ikäluokkaa nuorempaan joukkueeseen on mahdollista vain pelaajan ja hänen 
vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö on velvollinen 
perustelemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen 
pelaaja, johon on siirtynyt. Pelaaja voi siirtyä myös vanhempaan ikäluokkaan. Siirtymisen lähtökohta on, että 
pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon siirtyy. Pelaaja voi pelata ja harjoitella kauden aikana 
useammassa seuran joukkueessa, jos se on perusteltua pelaajan kehittymisen kannalta. Perustelun tekee 
viime kädessä valmennuspäällikkö. 



2.2.3 Pelaaminen ja peluuttaminen 

E2- ja E1- ikäluokat  

 
E-junioreissa peluutetaan SJL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä pelaajia 
on peluutettava ottelussa tasapuolisesti. (= pelaajilla on ottelun päätyttyä muutaman vaihdon tarkkuudella yhtä 
monta käyntikertaa kentällä). Erikoistilanteet voivat vaikuttaa pelattujen vaihtojen määrään. Maalivahdit 
vaihdetaan puolessa välissä tai vuorottelevat ottelukohtaisesti. Edellytämme kenttäpelaajien kierrättämistä 
sekä eri pelipaikoilla että eri peliryhmissä kauden aikana (tasosarjat). Yksittäinen ottelu suositellaan pelattavan 
maksimissaan kolmella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen saamiseksi. Joukkueet 
osallistuvat Kymi-Saimaan aluesarjoihin tai eri alueiden yhteisiin ylialueellisiin sarjoihin. 

D2- ja D1- ikäluokat 

D-junioreissa peluutetaan koko kauden puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus mitataan pelikauden aikana 
pelattujen otteluiden määrällä. Yksittäinen ottelu suositellaan pelattavan maksimissaan kolmella kentällisellä 
riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen saamiseksi. Joukkueet osallistuvat Kymi-Saimaan aluesarjoihin tai 
eri alueiden yhteisiin ylialueellisiin sarjoihin (AAA ja AA). Tasojoukkueiden pelimäärät saattavat vaihdella. 

C2- ikäluokka 

C2-junioreissa peluutetaan koko kauden puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus mitataan pelikauden aikana 
pelattujen otteluiden määrällä. Joukkueet osallistuvat Kymi-Saimaan aluesarjoihin, eri alueiden yhteisiin 
ylialueellisiin sarjoihin (AAA ja AA) tai valtakunnalliseen sarjaan. Tasojoukkueiden pelimäärät saattavat 
vaihdella. 

C- ja B-nuoret 

C- ja B-nuorissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Kilpajoukkueet osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton tai 
sen alueiden järjestämiin sarjoihin. Tavoitteena on pelata niin korkealla kansallisella tasolla kuin se kulloinkin 
on mahdollista.  
 
Huomioitavaa pelaamisesta ja peluuttamisesta 
 

Rangaistukset, kurinpidolliset seikat, velvoitteiden laiminlyönnit, harjoituksista ilmoittamatta poissaolot yms. 
voivat tehdä poikkeuksia tasapuoliseen peluuttamiseen. Sairaita ja loukkaantuneita emme peluuta terveyden 
kustannuksella. Valmentajilla on velvollisuus perustella peluuttamiseen johtaneet syyt. 

Yli-ikäissääntö 

Yli-ikäissääntöä käytetään tapauskohtaisesti vain perustelluista syistä. Perustelusta vastaa ja yli-
ikäisanomuksen tekee valmennuspäällikkö SJL:n ja Kymi-Saimaan alueen sääntöjen puitteissa.  

Harjoitusottelut ja turnaukset 

Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita ja osallistua turnauksiin kilpailusuunnitelmansa mukaisesti. 
Kansainvälisiin turnauksiin ja/tai otteluihin osallistuminen on suunniteltava hyvissä ajoin etukäteen ja ne on 
hyväksytettävä sekä joukkueen pelaajien huoltajilla (vanhemmat), että valmennuspäälliköllä. 
Kilpailusuunnitelma on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa 
valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Kilpailusuunnitelmaan kuuluvat kaikki sarja- ja 
harjoitusottelut sekä turnaukset. 

Oman turnauksen järjestämiseksi seura järjestää joukkueelle / ikäluokalle jääajat. 

 

2.5.1 Valmennus- ja ohjaustoiminta  

2.5.2 Valmentajat ja ohjaajat 

Seura valitsee joukkueille ja ryhmille valmentajat ja ohjaajat sekä vastaa heidän kouluttamisestaan. 
Valmennuspäällikkö vastaa valmentajien sopimuksista. Seura nimeää kuhunkin ikäluokkaan 
vastuuvalmentajan ja valmentajat. Seura vastaa sopimuksen tehneiden valmentajien ja ohjaajien 
kulukorvauksista. 

Valmentajien ja ohjaajien tehtävä on auttaa parhaansa mukaan tasapuolisesti kaikkia joukkueen pelaajia 
kehittymään kauden aikana. Valmennus- ja ohjaustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja siinä korostetaan 
seuran kasvatuksellisia sekä urheilullisia tavoitteita ja linjauksia. Valmentajat sitoutuvat noudattamaan näitä 
arvoja ja toimimaan arvopohjan sekä toiminnan linjausten ja suositusten mukaisesti. Seuralla on oikeus ja 
velvollisuus puuttua edellä mainittujen asioiden vastaiseen toimintaan esimerkiksi purkamalla 
valmentajasopimus. 

 



2.5.3 Jää- ja oheisharjoittelu  

Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Oheisharjoittelutiloja voidaan varata seuran tai joukkueiden toimesta. 
Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö. Joukkueilla voi olla kauden aikana yhteisiä jääharjoituksia, 
jotka ovat jäähallissa tai harjoitushallissa jaetulla tai kokonaisella kentällä.  

2.5.4 Ylimääräinen jää- ja oheisharjoittelu 

Seura järjestää kauden aikana joukkueiden ulkopuolista jää- tai oheisharjoittelua sekä kenttäpelaajille että 
maalivahdeille. Harjoittelussa keskitytään yksilötaitojen kehittämiseen. Toiminnasta vastaa 
valmennuspäällikkö ja taitovalmentaja. Osallistuminen ja ikäluokkakohtainen toteuttaminen määräytyy 
vuosittain. 

2.5.5 Joukkueiden pelisäännöt  

Seura edellyttää, että kaikkien F–D -juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat tekevät 
vuosittain joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka toimitetaan seuran valmennuspäällikölle tai 
toiminnanjohtajalle.  

2.5.6 Poissaolosta ilmoittaminen  

Pelaaja tai joku muu henkilö hänen puolestaan on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan joukkueen 
tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa. Poissaolosta ilmoittaminen tulee tehdä ensisijaisesti joukkueen 
vastuuvalmentajalle.  

HUOM! Pelaajaa ei saa rangaista harjoituskiellolla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on 
ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä.  

2.5.7 Pelaajan "värvääminen"  

Pelaajan "värvääminen" toiselta seuran joukkueelta on kielletty! 

2.5.8 Pelaajan erottaminen joukkueesta  

Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista, kuin erityisen painavista, 
hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Jokainen tapaus käsitellään erikseen. Pelaaja 
voidaan erottaa joukkueesta, mikäli hänen kuukausimaksunsa ovat myöhässä, eikä niitä pystytä hoitamaan 
sovitun maksuohjelman mukaisesti. 

2.5.9  Pelaajan lopettaminen tai siirtyminen muualle 

Pelaajan lopettaessa häntä kannustetaan jatkamaan seurassa muissa tehtävissä esimerkiksi ohjaajana, 
valmentajana, huoltajana tai tuomarina. Lopettamisen syy selvitetään ja merkitään joukkueen drop out-
seurantaan. Drop out-seurannasta vastaa joukkueenjohtaja. 

Pelaajan siirtyessä muualle pelaamaan siirtopaperin kirjoittaa valmennuspäällikkö. Siirron muoto sovitaan 
tapauskohtaisesti.  

2.5.10  Alueleirit 

Seura nimeää pelaajat alueleireille alueen ilmoittamin kriteerein. Valinnat tekee valmennuspäällikkö yhdessä 
joukkueen valmentajien kanssa.  

2.5.11  Ongelmien ratkaiseminen  

 

Ikäkausijoukkueiden toimintaan liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran 
ongelmanratkaisuryhmä (ORR), johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, valmennuspäällikkö ja 
toiminnanjohtaja, jotka kutsuvat ryhmään vanhempien edustajan tapauskohtaisesti. ORR:n päätöksistä voi 
valittaa seuran hallitukselle. Valitus on tehtävä kirjallisena 30 vrk:n kuluessa ORR:n päätöksestä, muutoin 
ORR:n päätös on lainvoimainen.  

 

 

 



3. Seuran toimihenkilöt 
 
3.1.1 Hallitus 
 

 Toimii seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä 

 On vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 

 Suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa 

 Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja 
 
3.1.2 Toiminnanjohtaja 
 

 Vastaa seuran toiminnasta seuran hallitukselle 

 Hoitaa seuran taloutta 

 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

 Hoitaa seuran yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin. 

 Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 

 Kaikkien sidosryhmien välinen yhteistyö 
 
3.1.3   Valmennuspäällikkö 
 

 Seuran urheilu- ja valmennustoiminnan johtaminen ja linjaaminen 

 Valmentajien rekrytoiminen, ohjaaminen ja kouluttaminen 

 Pelaajatarkkailu 

 Iltapäivätoiminnan ja muun lisäharjoittelun organisoiminen 

 Seurayhteistyö 

 Valmentajakoulutus 

 Sinettiseuratoiminnan edistäminen 

 SJL- ja alueyhteistyö 

 Jäävuorojen jakaminen 

 Seurasiirtoasiat 

 Urheiluakatemian aamuvalmennus sekä muu oppilaitosyhteistyö 
 

 
3.1.3 Taitovalmentaja 
 

 Vastaa oman ja yhteistyöseuran/-seurojen valmennuksen laadusta E-D- ikäluokissa, ikäluokat 
voidaan kuitenkin määritellä vuosittain yhteistyössä jääkiekkoliiton kanssa. 

 OTO- valmentajien ohjaaminen ja seuran sisäinen kouluttaminen. 

 Vanhempien koulutus ja informointi. 

 Lajikulttuurin ja imagon edistäminen omassa toimintaympäristössä. 

 Liiton strategian/vuosittaisten painopisteiden jalkauttaminen. 
 
3.1.5  Seuran varustepäällikkö 
 

 Huolehtii kaikista seuran varusteista (paidat, mv-varusteet yms.) 

 On vastuussa joukkueiden käytössä olevista seuran varusteista 

 Korjaa tai korjauttaa rikki menneet seuran varusteet 

 Opastaa joukkueiden huoltajia huoltotehtävissä 
 

 
3.1.6  Seuran maalivahtivalmentaja 
 

 Suunnittelee ja toteuttaa seuran järjestämät maalivahtiharjoitukset 

 Osallistuu Kymi-Saimaan alueen maalivahtitapahtumiin ja koulutuksiin 

 Linjaa seuran maalivahtivalmennuksen painopisteitä 

 

 

 



4. Joukkueen toimihenkilöt  
 
4.1.1  Joukkueen toimi- ja vastuuhenkilöt 
 

Joukkueissa tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt: 
 

  Vastuuvalmentaja   seura nimeää/tekee päätöksen (joukkue voi ehdottaa) 

  valmentaja / ohjaaja  seura nimeää/tekee päätöksen (joukkue voi ehdottaa) 

  Joukkueenjohtaja (1-2 hlö)  vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa 

  Huoltaja  (2 hlö)  vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa 
 

Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteuttamisesta, 
tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.  

Lisäksi joukkue nimeää seuraavat vastuuhenkilöt: 
 

  rahastonhoitaja   vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa 

  toimitsijavastaava (tarvittaessa) vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa 

  kioskivastaava (tarvittaessa) vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa 

Toimihenkilöt ja vastuuhenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan pois lukien valmentajat ja ohjaajat, joiden 
kanssa seura voi tehdä pidemmänkin sopimuksen.  

4.1.2  Toimihenkilöiden velvollisuudet  

Viralliset toimihenkilöt ja rahastonhoitajat ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilöille tarkoitetut tehtävät seuran 
arvojen, toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa 
toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran arvoja, ohjeita ja SJL:n sääntöjä, sekä joukkueen laatimia sisäisiä 
pelisääntöjä! Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin mm. 
koulutustilaisuudet.  

Toimihenkilöt välttävät näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä joukkueen tapahtumissa ja jäähallien 
läheisyydessä. Joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta.  

4.1.3  Valmentajat  

 

 Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta seuran linjausten ja ohjeistusten 
mukaisesti. Suunnitelman esittäminen valmennuspäällikölle/taitovalmentajalle pyydettäessä. 

 Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen.  

 Yksittäisen harjoitustapahtuman kirjallinen suunnittelu.  

 Joukkueiden nimeäminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.  

 Otteluiden ja harjoitusten johto.  

 Pelaajien kehittymisen seuranta ja tukeminen seuran linjausten ja ohjeistusten mukaisesti.  

 Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.  

 Kilpailusuunnitelman laadinta seuran linjausten ja ohjeistusten mukaisesti. Suunnitelma esitetään ja 
hyväksytetään valmennuspäälliköllä/taitovalmentajalla. 

 Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

 Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa.  

 Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueen johdon kanssa.  

 Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin tilaisuuksiin. (koulutus) 

 Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Lisäksi valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla 
esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.  

 Osallistumis- ja alustusvelvollisuus vanhempainkokouksissa.  

 Vastaa pelaajien siisteyskasvatuksesta.  

 Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan johtaja ja vastaa 
viimekädessä siitä, että joukkue toimii seuran arvopohjan, linjausten ja ohjeistusten mukaisesti. 

4.1.4  Joukkueenjohtajat  

 

 Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa.  

 Laatii joukkueen talousarvion toukokuun 30. päivään mennessä, tai viimeistään sarjaohjelman 
varmistuttua. Vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana.  

 Mahdollistaa vuosisuunnitelman toteutumisen.  

 Hyväksyy joukkueen maksut.  

 Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä. Toimin-
nallaan hän tukee valmentajien työrauhaa.  

 Vastaa joukkueen omatoimisen, sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja toteu-
tuksesta joukkueessaan.  



 Vastaa kaikesta tiedottamisesta, sekä siitä, että joukkueen "postilokero" tyhjennetään riittävän usein 
ja tiedotteet jaetaan vähintään joukkueen kaikille toimihenkilöille.  

 Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.  

 Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajan 
kanssa.  

 Vastaa joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

 Hoitaa ottelujärjestelyt, ottelutulosilmoitukset, tuomarit, vierasjoukkueille tiedottamisen, toimitsijat, 
kuuluttajat, musiikin, pöytäkirjat jne.  

 On läsnä otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa.  

 Osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksiin.  

 Huolehtii seuran antamista muista tehtävistä.  

 Vastaa joukkueen drop out-seurannasta. 

4.1.6  Huoltajat  

 

 Vastaa joukkueen varusteiden kunnosta ja täydennyksistä.  

 Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.  

 Huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta sekä pelipaidoista.  

 Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa.  

 Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.  

 Edellyttää pelaajilta asianmukaista huolellisuutta ja siisteyttä.  

 Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta.  

4.1.7 Rahastonhoitajat  

 

 Laativat joukkueen kirjanpidon lakien, asetusten ja seuran sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  

 Valvovat omalta osaltaan joukkueen taloudenhoitoa  
 

4.1.8 Toimihenkilöiden oikeudet  

 

 Valmentajien I ohjaajien mahdolliset kulukorvaukset (sopimuksesta) 

 Joukkue hankkii joukkueen toimihenkilöille tarvittavat pelipassit. 

 Toimihenkilöt ovat vakuutettuja tapahtumien yhteydessä tuplaturva vakuutuksen kautta. 

 Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen osallistuminen, kausittaisten suunnitelmien mukaisesti.  

 Seuraostoalennus (määräytyy vuosittain).  

 
 
5. Vanhemmat  
 
Neljän K:n säännössä aikuisen tulee olla mukana lapsen harrastuksessa kannustaja, kasvattaja, 
kuljettaja sekä kustantaja 

5.1.1  Vanhempien rooli lasten harrastuksessa  

 
 Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.  

 Ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteestaan huolimatta ovat tärkeä osa jääkiekon 
oppimisessa. Jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.  

 Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.  

 Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen.  

 Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista.  

 En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.  

 En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.  

 Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa. Pyrin tukemaan valmentajaa 
hänen omalla ajallaan tekemässään arvokkaassa työssä ja luotan hänen tekemiinsä päätöksiin. 

 Keskustelen asiallisesti mieltäni askarruttavista asioista niin valmennuksen kuin myös muidenkin 
lapseni harrastuksessa mukana olevien henkilöiden kanssa. 

 Tiedostan aikuisena esimerkkini merkityksen ja pyrin osaltani sitoutumaan sekä seuran että 
joukkueen yhteisiin arvoihin ja toimintatapoihin osallistuessani sen toimintaan. 

 Olen aktiivinen tekijä, joka omalla toiminnallaan mahdollistaa kaikkien toimintaan osallistuvien lapsien 
hyvän ja turvallisen harrastustoiminnan. Olen aktiivinen talkootyöläinen, väsymätön kannustaja, 
iloinen ja innostunut innostaja ja osallistuja. 

 

 



6. Talousasiat  

Joukkueen toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia. 
Seura sanoutuu irti kaikesta niiden vastaisesta toiminnasta.  

6.1.1   Joukkueen talousarvio  

Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toiminta-vuodelle talousarvion. Joukkueen talousarvioon on 
sisällytettävä seuran vuosittain vahvistamat maksut, jotka sisältävät valmennuksen ja seuran muista 
palveluista aiheutuvat kustannukset. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava sitoumuksistaan. 
Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta 
säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä päättää seuran 
toiminnanjohtaja.  

Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja ja joukkueen nimeämä talous-vastaava I 
rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla.  

Jos seuralla on ikäkausijoukkueissa kaksi tai useampia joukkueita, niin ne ovat taloudellisesti yksi joukkue = 
yksi kirjanpito = yksi tilinkäyttäjä.  

6.1.2  Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus  

Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyn käyttäjän / käyttäjät (max. 3 
käyttäjää). Vanhempainkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttö-oikeuden saavan henkilön / henkilöt. 
Yleensä hän on joukkueenjohtaja tai talousvastaava (rahastonhoitaja). Joukkue voi maksujen hoitamiseksi 
hankkia luotottoman pankkikortin tai verkkopankkisopimuksen. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun 
seuran hallitus on hyväksynyt sen.  
 

Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempainkokouksen pöytäkirjan seuran hallituksen puheenjohtajalle, joka 
esittelee sen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja avaa tilin seuran pankissa 
joukkueelle ja joukkueen tilinkäyttöoikeuden omaava henkilö käy pankissa allekirjoittamassa tarvittavat paperit 
saadakseen käyttöoikeuden.  

6.1.3  Joukkueen rahat ja omaisuus  

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran 
omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran 
kirjanpitoon. Joukkueilla ei saa olla käteiskassaa.  

Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous joukkueen 
talousvastaavan esityksen pohjalta. Suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta pyritään keräämään talkoita 
tekemällä. Joukkuemaksun suuruutta ja riittävyyttä tulee tarkastella kauden aikana ja reagoida tarvittaessa.  

6.1.3.1 Taloudellisesti vaikeat tilanteet 

Joukkueen ja seuran tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen 
tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista. Seura pyrkii auttamaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevan 
pelaajan vanhempia tapauskohtaisesti. Seuran hallitus käsittelee vapaamuotoiset hakemukset 
kokouksissaan. Seura voi hakea tarvittaessa tukea pelaajalle mm. Olli Pulkkasen rahastosta ja muista SJL:n 
rahastoista. Lapsen huoltajalla on velvollisuus hakea avustusta seuran ohjeiden mukaisesti. 

6.1.4   Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen  

Joukkueen varat siirtyvät ikäluokan mukana siirryttäessä vanhasta pelikaudesta uuteen (F2-C1). B-
juniorijoukkueen varat jäävät uuden B-juniorijoukkueen käyttöön. 

6.1.5  Taloudelliset asiat siirron yhteydessä  

Pelaajan mukana ei siirry edelliseen joukkueeseen hankittua tai maksettua rahaa, varusteita tai muuta 
omaisuutta. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat joukkueen / seuran omaisuutta. 
Siirtopäivästä lähtien pelaaja maksaa tarvittavat maksut siihen joukkueeseen johon on siirtynyt. Maksut 
määräytyvät uuden joukkueen maksujen mukaan. Eli pelaaja maksaa maksut siihen joukkueeseen, jonka 
mukana hän ensisijaisesti harjoittelee.  

6.1.6  Pelaajan lopettaminen  

Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet. 
Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut varat, mainostuotot yms. jäävät joukkueen / seuran tilille.  


