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1.JOHDANTO
Seuran pelisäännöt on tarkoitettu Rovaniemen kiekko ry:n n toiminnassa mukana
oleville toimihenkilöille, pelaajille sekä pelaajien vanhemmille.
Pelisäännöissä kuvataan myös seuran strategia, jonka yhteydessä esitetään seuran:
- tehtävä,
- arvot ja
- tavoitteet.
Pelisäännöillä pyritään selkeyttämään ja tukemaan joukkueiden toimintaa.
Näiden pelisääntöjen lisäksi seuralla on vuosittain vahvistettava valmennuksen
toimintasuunnitelma . Valmennuksen toimintasuunnitelma valmistellaan
valmennuspäällikön johdolla yhteistyössä valmentajien kanssa.
Toimintasuunnitelmassa linjataan ikäluokkien:
- harjoittelumäärät,
- harjoittelun sisällöt ja painotukset,
- pelimäärät mukaan lukien harjoitusottelut ja turnaukset,
- leiritykset,
- kauden toiminnan aikataulutus.
Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät ja vastuualueet on esitetty tarkemmin
joukkueenjohtajien JoJo-oppaassa . Seuran ja joukkueiden viestintä on ohjeistettu
erillisessä viestintäohjeistuksessa .
Johtokunta voi tehdä seuran pelisääntöihin liittyviä päätöksiä ja lisäyksiä kauden
aikana. Näitä sääntöjä täydentävät yhdistyksen toimintaa koskevat lait, säädökset
sekä voimassa olevat järjestyssäännöt. Näihin sääntöihin verrattavia ovat myös
johtokunnan antamat ohjeistukset ja tiedonannot.
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2.ROVANIEMEN KIEKKO RY:N STRATEGIA – TEHTÄVÄ,
ARVOT JA TAVOITTEET
2.1 Seuran tehtävä

Rovaniemen Kiekko ry:n tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus
harrastaa jääkiekkoa oman taitotasonsa ja halunsa mukaan turvallisessa
ympäristössä. Seura tukee toiminnallaan vanhempia lasten ja nuorten
kasvatustyössä.
- seuran tehtävä on luoda lappilaisille junioripelaajille edellytykset kehittyä
huippu-urheilijaksi,
- kilpaurheilun rinnalla seura tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa.
Jääkiekkoon liittyvän kilpa- ja harrastetoiminnan lisäksi seura tuottaa lapsille, nuorille
ja työyhteisölle suunnattuja hyvinvointipalveluja.

2.2 Seuran arvot
Urheilullisuus

Urheilu ja liikkuminen luo perustan hyvälle itsetunnolle ja terveille elämäntavoille.
Urheilullisuus tarkoittaa seurassamme myös mahdollisuutta kehittyä huippuurheilijaksi.

Vastuullisuus

Vastuullisuus seuratoiminnassa tarkoittaa yhteiskuntavastuuta, jonka myötä seura
on lajiin liittyvän urheilutoiminnan lisäksi tukemassa lapsia ja nuoria myös muilla
elämänalueilla. Seura on tukemassa nuoria koulutukseen ja työelämään siirtymiseen
liittyvissä elämänvaiheissa.

Kunnioittaminen

Seurayhteisöön kuuluvia lapsia ja nuoria, vanhempia ja toimihenkilöitä kohdellaan
arvostuksella ja kunnioituksella. Kaikilla on oikeus lausua mielipiteensä ja niistä
voidaan keskustella avoimesti ja asiallisesti. Kunnioittaminen näkyy hyvänä
käytöksenä myös seurayhteisömme ulkopuolella. Kunnioitamme vastustajia,
toimihenkilöitä ja tuomareita kaikissa tilanteissa.

Tasapuolisuus

Seuran pelaajat, vanhemmat ja toimihenkilöt ovat oikeutettu tasapuoliseen
kohteluun. Pelaajien kohdalla tämä koskee harjoituksissa ja peleissä tapahtuva
ohjausta ja kohtelua.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys näkyy yhteen hiileen puhaltamisena, jolloin pystymme tekemään
yhteistyötä joukkueiden ja seuran sisällä yhteisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta.
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2.3 Seuran tavoitteet
Seura määrittelee toiminnalleen tavoitteet 2 vuoden välein. Seuran johtokunta
tarkistaa tavoitteet vuosittain ja tekee tarvittaessa muutoksia. Tavoitteiden pohjalta
seuran johtokunta päättää ennen kauden alkua tulevan kaudet toimenpiteistä, joilla
edistetään tavoitteiden saavuttamista. Joukkueille tai pelaajille ei aseteta kilpailullisia
tavoitteita.
Yksittäisten pelaajien ja joukkueiden kilpailullinen menestys on tulos, joka syntyy
pelaajien ja valmennuksen yhteistyönä. Harjoitteluolosuhteet ovat myös tärkeässä
osassa tavoiteltaessa kilpailullista menestystä.
Tavoitteet vuosille 2018 - 2020
1) Tavoitteena on mahdollisimman laadukas valmennustoiminta ja laaja
yhteistoiminta omalla alueella. Laadukas valmennustoiminta ja seurojen välinen
yhteistoiminta mahdollistavat junioripelaajille edellytykset kehittyä huippu-urheilijaksi.
Tavoitteena on tuottaa pelaajia edustusjoukkueelle ja mahdollistaa pelaajapolku,
jolla junioripelaaja voi edetä urheilijana kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle.
2) Tavoitteena on pitää jääkiekon harrastuskustannukset tasolla, joka mahdollistaa
kaikkien pelaajien harrastamisen riippumatta perheen elämän- tai työtilanteesta.
3) Tavoitteena on tukea vanhempien ja koulun kasvatustyötä niin, että lapsista
kasvaa hyvän itsetunnon ja terveet elämäntavat omaavia sekä ympäröivän
yhteiskunnan huomioivia nuoria. Seuran tavoitteena on kantaa laajempaa
yhteiskunnallista vastuuta tukemalla nuoria elämänvaiheessa, jossa he hakevat
opiskelu- ja työvaihtoehtoja.
4) Tavoitteena on koota lajin ympärille jo kiekkokouluvaiheessa harrastajamäärä,
jolla varmistetaan pelaajien riittävyys kaikkiin ikäluokkiin (G – A).
5) Kilpaurheilun lisäksi jokaiselle lapselle ja nuorelle luodaan mahdollisuus harrastaa
jääkiekkoa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi seura pyrkii luomaan olosuhteet ja ilmapiirin, jossa
harrastaminen on hauskaa ja riittävän haasteellista. Seuran tavoitteena on olla
harrastajamäärien osalta Lapin alueen johtava jääkiekkoseura. Huippu-urheilijan
kehityspolun mahdollistamiseksi C1-, B- ja A–junioreiden tavoitteena on kilpailla
valtakunnan sarjoissa.
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Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet kaudella 2018 / 2019
Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi seura toteuttaa seuraavat
toimenpiteet kauden 2018/2019 aikana:
1. Seura pyrkii kehittämään varainhankintamahdollisuuksia, joilla joukkueet
voivat alentaa kustannuksia. Seuran organisoimaa varainhankintaa pyritään
laajentamaan järjestysmiestoiminnan sekä Lappi Areena kioski- ja
ravintolatoiminnan kautta. Tavoitteena on kasvattaa talkootoimintaan
osallistuvien vanhempien määrää etenkin Lappi Areena kioski- ja
ravintolatoiminnan alueella.
2. Seura käynnistää kolme vuotta kestävän Next Step -hankkeen (eu-projekti).
Hankkeella pyritään tukemaan nuoria opiskelu- tai työmahdollisuuksien
löytämisessä seuratyön kautta.
3. Kiekkokouluikäisten lasten määrää pyritään kasvattamaan tehokkaalla
kiekkokoulutoiminnan markkinoinnilla. Kaupungin päiväkotien kanssa
kehitetään yhteistyötä, mitä kautta pyritään saamaan uusia kiekkokoululaisia.
Lisäksi käynnistetään lapsi-vanhempi luistelutoiminta.
4. Seura järjestää harrastekiekkotoimintaa E-D –ikäisille lapsille sekä C-A
ikäisille nuorille. Lisäksi harrastekiekkotoimintaa järjestetään naisille ja
miehille.
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3. ROVANIEMEN KIEKKO RY – ORGANISAATIO
3.1 Seuran jäsenistö, kokoukset ja seuralisenssi

Seuran jäsenistö muodostuu juniorijoukkueiden pelaajista, heidän huoltajista,
joukkueiden toimihenkilöistä ja kannatusjäsenistä. Pelaajien seuralisenssi sisältää
pelaajan ja hänen huoltajiensa jäsenmaksun. Seuralisenssin ja jäsenmaksun
suuruus vahvistetaan seuran kevätkokouksessa. Seuralisenssi sisältyy joukkueen
kausimaksuun.
Seuran kevätkokous (huhti - toukokuussa)
- valitsee puheenjohtajan (toimikausi kaksi vuotta)
- valitsee johtokunnan jäsenet kolmeksi kaudeksi, kaksi vuosittain
erovuorossa
Seuran syyskokous (loka-joulukuussa)
- vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
- hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion

3.2 Johtokunta kaudella 2018 - 2019
Antti Koski
Pertti Huhtanen
Pekka Örn
Mika Hand Timo
Tero Lehtoranta
Jyrki Karjalainen
Pertti Heikkilä
Seppo Pörhölä

pj
040-7368481 akoski@hotmail.fi
vara pj 0400-221626 pertti.huhtanen@autosahkohuhtanen.fi
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

3.3 Toimisto
Toimisto: Lappi Areena 3.krs huoneet 250, 242
Postiosoite: Rovaniemen Kiekko ry / Lappi Areena Hiihtomajantie 6 96400
Rovaniemi
Internet: www.rovaniemenkiekko.fi
Toiminnanjohtaja:
Seppo Pörhölä
Valmennuspäällikkö: Kai Jansson
Taitovalmentaja:

seppo.porhola@rovaniemenkiekko.fi
kai.jansson@rovaniemenkiekko.fi

Heikki Kemppainen heikki.kemppainen@rovaniemenkiekko.fi

EU hanketyöntekijät: Eero Vierola
Tuomas Liitola

eero.vierola@rovaniemenkiekko.fi
tuomas.liitola@rovaniemenkiekko.fi
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3.4. Joukkueet
Seuralla on joukkueet jokaiseen ikäluokkaan.
Kilpakiekko

A nuoret
Naiset
B
C1
C2

Valtakunnallinen sarja
Valtakunnallinen sarja
Valtakunnallinen sarja
Valtakunnallinen sarja
Pohjois-Suomi / valtakunnallinen sarja

Juniorikiekko

D1 (1-2 joukkuetta)
Aluesarja + YA toiminta
D2 (1-2 joukkuetta)
Aluesarja + YA toiminta Aluesarja
E1 (kaksi joukkuetta) Aluesarja
E2 (kaksi joukkuetta) Aluesarja
F1 (2-4 joukkuetta)
Aluesarja
F2 (2-4 joukkuetta)
Aluesarja
G
Leijona-kiekkokoulu
Tytöt
Lapsi/Vanhempi - luistelu

Harrastekiekko

Roki - Team
Naiset harraste
Vetskut
Easy Hockey
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4. JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN, SARJATOIMINTA JA
TURNAUKSET
4.1. Leijona -kiekkokoulu

KIEKKOKOULU, G-JUNIORIT JA LAPSI -VANHEMPI RYHMÄT
Rokin kiekkokouluun ilmoittaudutaan sähköisesti seuran internet sivujen kautta tai
erillisissä ilmoittautumistapahtumissa. Mukaan otetaan kaikki 5-7-vuotiaat lapset.
Kiekkokoulun kolmannen vuoden lapset (7-vuotiaat) muodostavat oman Gjuniorijoukkueensa, jossa toimitaan samalla valmennussuunnitelmalla, kuin
kiekkokoulussa. Lapsi-vanhempi ryhmät ovat tarkoitettu 3-5-vuotiaille lapsille.

4.2. Ikäkausijoukkueet
F2 ja F1 IKÄLUOKAT

F2 ikäluokan joukkue perustetaan keväisin kahdeksan vuotta ko. vuonna täyttävistä
kiekkokoululaisista ja G-junioreista. F1 ja F2 joukkueita ilmoitetaan sarjaan (Lapin
Alueen
Leijonaliiga) peliryhmiä niin, että peliryhmien koko säilyy 10-12 pelaajassa.
Peliryhmien kokoonpanot vaihtelevat.
E2 JA E1 IKÄLUOKAT
Perustetaan kaksi tasavahvaa peliryhmää. Jos pelaajamäärä yli 38 perustetaan 2
harjoitusryhmää ja 4 peliryhmää. Peliryhmät ovat tasavahvoja ja kokoonpanot
vaihtelevat. Joukkuejaon suorittavat ko. ikäluokan valmentajat yhdessä
valmennuspäällikön kanssa. E2 ja E1 turnauksiin osallistutaan tasavahvoilla
joukkueilla. Poikkeuksista päättää seuran urheilutoimen johto.
D2 JA D1 IKÄLUOKAT
Perustetaan pelaajamäärän mukaan 1 tai 2 peliryhmää. Pelattaessa kahdella
peliryhmällä perustetaan tasavahvat joukkueet. Joukkuejaon suorittavat valmentajat
yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Sarjapelien lisäksi myös turnauksiin
osallistutaan lähtökohtaisesti tasavahvoilla joukkueilla. Poikkeuksista päättää seuran
valmennuspäällikkö.
Pelaajamäärän mahdollistaessa voidaan kauden aikana osallistua turnauksiin
tasojoukkueilla. Osallistuttaessa turnaukseen tasojoukkueilla tulee kaikille pelaajille
löytyä omaa taitotasoa vastaava joukkue. Tasojoukkueilla pelaamisesta päättää
valmennuspäällikkö yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa. Tasojoukkueilla
pelaamiseen tarvitaan aina valmennuspäällikön lupa.
C2 – A IKÄLUOKAT
Joukkueiden valmentajat tekevät esityksen valmennuspäällikölle peliryhmistä.
Valmennuspäällikkö tekee päätöksen peliryhmistä.
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4.3. Tyttökiekko

Tyttökiekkoon otetaan mukaan kaikki halukkaat tytöt. Ilmoittautuminen tapahtuu
internetsivujen kautta. Pelaaminen järjestetään alueellisen sarjatoiminnan
mahdollistamalla tavalla.

4.4. Lasten ja nuorten harrastekiekko

Seura järjestää matalan kynnyksen toimintaa, jossa on harjoitusryhmät E-C ikäisille
lapsille, jotka eivät ole mukana ikäkausijoukkueissa.
Seura pyrkii perustamaan B-A ikäisille suunnatun harrastejoukkueen, joka osallistuu
Rovaniemellä pelattavaan harrastesarjaan. Joukkue harjoittelee 1-2 kertaa viikossa.
Lisäksi seuralla on naisten harrastejoukkue. Harrastekiekon tavoitteena on tarjota
jääkiekkoa kaikille halukkaille laadukkaasti, edullisesti ja turvallisesti. Seura tukee
harrastekiekkoryhmien toimintaa organisoinnilla ja harjoittelumahdollisuuksien
tarjoamisella.

4.5. Turnauksiin osallistuminen
Joukkueen tulee anoa seuralta lupa:
- turnauksiin ulkomaille (seuran luvan lisäksi myös liiton kv-lupa, myös
Haaparannan turnauksiin),
- turnauksiin Pohjois-Suomen alueen ulkopuolelle,
- joukkueen itse järjestämiinsä turnauksiin.
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5. PELUUTTAMINEN
LEIJONALIIGA, G- ja F-JUNIORIT
Leijonaliigassa, G- ja F junioreissa pelataan ”kaikki pelaa” periaatteella. Vakinaisia
pelipaikkoja ei ole, joten kaikki pelaavat hyökkääjinä ja puolustajina. Mahdollisimman
monia pyritään kokeilemaan maalivahtina.
E –JUNIORIT
E-junioreissa peluutetaan Suomen Jääkiekkoliiton juniorisääntöjen mukaisesti. Rokin
joukkueissa pelaajia peluutetaan tasaisesti. Pelaajia suositellaan kierrättämään
kaikilla pelipaikoilla. Sarjapelien lisäksi myös turnauksissa pelaajia peluutetaan
tasaisesti.
D – JUNIORIT
D-junioreissa pelaajia peluutetaan tasapuolisesti. Tasapuolisuus mitataan kauden
aikana peliryhmän pelien määrällä. Pelaaja on oikeutettu osallistumaan oman
peliryhmän peleihin. Pelaajia suositellaan käyttämään eri pelipaikoilla kauden
aikana. Sarjapelien lisäksi myös turnauksissa pelaajia peluutetaan tasapuolisesti.
C2, C1, B, A – JUNIORIT SEKÄ NAISET
Ikäluokissa pelataan ns. kilpakiekon periaatteiden mukaisesti, jolloin joukkueen
valmentajat päättävät peluuttamisesta.
TYTTÖKIEKON JOUKKUEET
Joukkueissa peluutetaan pelaajia koko kauden puitteissa tasapuolisesti.
Tasapuolisuus mitataan pelikauden aikana pelattujen ottelujen määrällä, peliaika
pelin sisällä voi vaihdella pelaajien välillä.
HUOMIOITAVAA
Rangaistukset, kurinpidolliset seikat, velvoitteiden laiminlyönnit, harjoituksista
ilmoittamatta poissaolot, poissaolot yms. voivat tehdä poikkeuksia tasapuoliseen
peluuttamiseen.
Pelaajien, pelaajien vanhempien ja joukkueen toimihenkilöiden tulee kiinnittää
huomiota pelaajien pelikuntoon, sairaana tai loukkaantuneena ei pelata.

12

6. HARJOITTELU JA PELAAMINEN
6.1. Harjoittelu
Valmennuksen toimintasuunnitelma
Joukkueiden harjoittelu linjataan vuosittain tarkistettavassa valmennuksen
toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelma laaditaan valmennuspäällikön johdolla
yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa.
Joukkueen kauden harjoittelusta valmentajat tekevät kausisuunnitelman huomioiden
joukkueen taloussuunnitelman. Kausi- ja taloussuunnitelma esitetään joukkueen
vanhempainkokouksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen suunnitelmat toimitetaan vielä
seuran hyväksyttäväksi.
Valmennustoiminnan linjaus:
F – E junioreissa ja nuoremmissa valmentaminen (ohjaaminen) on parhaimmillaan
yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa ja kykyjensä
edellyttämällä tavalla. Otetaan huomioon lapsen ja nuoren tarpeet ja että jokainen
mukanaoleva pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä.
D-junioreissa ja vanhemmissa valmentaminen on parhaimmillaan yksittäisen
pelaajan auttamista kehittymään hänen tavoitteidensa ja kykyjensä edellyttämällä
tavalla. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia,
jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta tasosta riippumatta, sekä
auttaa heitä kasvamaan hyvän itsetunnon omaaviksi kansalaisiksi.
Pelaaminen ja harjoittelu eri joukkueissa
Pelaaja harjoittelee ja pelaa ensisijaisesti omassa joukkueessaan. Pelaajien
kierrättämistä eri joukkueiden harjoituksissa kauden aikana kuitenkin suositellaan.
Joukkueiden vastuuvalmentajat sopivat keskenään pelaajien kierrättämisestä
harjoituksissa ja peleissä. Pelaajan pelaamisesta ja harjoittelusta toisessa
joukkueessa sovitaan ensin joukkueiden vastuuvalmentajien kesken. Tämän jälkeen
tiedustellaan pelaajalta ja vanhemmilta halukkuutta osallistua toisen joukkueen
toimintaan.
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6.2. Pelaajan siirtyminen vanhempaan ikäluokkaan
Pelaaja voidaan siirtää vanhempaan ikäluokkaan, mikäli tämä on hänen
kehitysvaiheensa näkökulmasta perusteltua. Lähtökohtaisesti päätöksen
vanhemmassa ikäluokassa harjoittelusta ja pelaamisesta tekevät
valmennuspäällikkö ja joukkueiden vastuuvalmentajat. Mikäli valmentajat ja
valmennuspäällikkö näkevät tarkoituksenmukaisena pelaajan harjoittelun ja
pelaamisen vanhemmassa ikäluokassa tiedustellaan pelaajan ja vanhempien
näkemystä asiasta. Lopullisen päätöksen tekee seuran valmennuspäällikkö
huomioiden vanhempien, pelaajan ja valmentajien näkemyksen. Vastaavalla tavalla
valmennuspäällikkö ja vastuuvalmentajat tekevät päätöksen myös siirtymisestä
omaan ikäluokkaan. Siirron edellytyksenä on taloudellisten velvoitteiden hoitaminen
edelliseen joukkueeseen.
Joukkueen valmentajien ja seuran toimihenkilöiden toimesta tapahtuva pelaajien
värvääminen toisesta joukkueesta tai toisesta seurasta on ehdottomasti kielletty.

6.3. Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan
Pelaajan lopettaessa pelaamisen seurassa palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta
saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki siihenastiset
erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle siirtopapereiden saamiseksi.
Siirrosta vastaa toiminnanjohtaja. Siirto tehdään sillä edellytyksellä, että pelaaja on
hoitanut taloudelliset ym. velvoitteensa. Kaikki joukkueen yhteisesti hankkimat tulot
jäävät joukkueen / seuran tilille.
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7. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT
7.1. Toimihenkilöiden valinta
RoKin joukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat toimihenkilöt:
- vastuuvalmentaja
- seura nimeää
- valmentaja(t)
- seura nimeää
- MV-valmentaja
- seura nimeää
- joukkueenjohtaja
- vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
- huoltaja (t)
- vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
- rahastonhoitaja
- vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
Kaudeksi kerrallaan valitut toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka
vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja
taloussuunnitelman puitteissa. Seura suosittelee kunkin ikäkausijoukkueen
johtoryhmään kuuluvan viisi tai kuusi aikuista jäsentä.
Lisäksi joukkueilla voi olla muita toimihenkilöitä, esimerkiksi toimitsijaryhmiä.
Joukkueella voi olla myös erillinen varainhankintaryhmä, jonka perustamisen
vahvistaa joukkueen esityksestä seuran johtokunta. Johtokunnalle tulee esittää
varainhankintaryhmän jäsenet ja tehtävät.
7.2. Toimihenkilöiden velvollisuudet ja tehtävät
Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan heille tarkoitetut tehtävät seuran
toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Tehtävien laiminlyönti voi
aiheuttaa joukkueelle johtokunnan määräämän sanktion.
Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita
ja SJL:n sääntöjä, sekä joukkueen laatimia pelisääntöjä. Toimihenkilöt ovat
velvollisia osallistumaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin mm. huoltajakoulutukseen,
rahastonhoitajakoulutuksiin, joukkueenjohtajapalavereihin. Joukkueen toimihenkilöt
sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta.
Valmentajat / ohjaajat
1. kauden harjoitusohjelman suunnittelu
2. laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen
3. yksittäisten harjoitteiden suunnittelu
4. joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
5. otteluiden ja harjoitusten johto
6. kauden toimintasuunnitelman laadinta joukkueenjohtajan kanssa
7. joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa
8. läsnäolovelvollisuus harjoituksiin lähtökohtaisesti aina
9. toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
10. osallistumisvelvollisuus valmentajatilaisuuksiin
11. olla kaikissa toimissaan esimerkillinen joukkueen muille jäsenille ja toimia
seuran arvoa nostavasti
12. osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin kerran syys- ja kerran
kevätkaudella.
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Joukkueenjohtajat
1. mahdollistaa kausisuunnitelman toteutumisen
2. toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien,
vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien
työrauhaa.
3. kauden toimintasuunnitelman laadinta valmentajan kanssa
4. laatii joukkueen taloussuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan kanssa
5. vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisesta
kauden aikana, sekä vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta
6. vastaa joukkueen omatoimisen, sekä seuran pakollisen varainhankinnan
suunnittelusta ja toteuttamisesta
7. vastaa tiedottamisesta
8. toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoittelumatkoilla
9. järjestää matkojen kuljetukset, ruokailut ja mahdolliset majoitukset
10. joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
11. ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat)
12. läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa
13. osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtaja palavereihin
14. toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajan kanssa
15. vanhempainkokousten järjestäminen
Huoltajat
1. vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta, sekä
pitää varustekirjanpitoa
2. huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeista
3. huolehtii luistinten teroittamisesta
4. vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa
5. huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
6. vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa
7. kuuluu joukkueen johtoryhmään (joukkueen kurinpitovelvollisuus)
8. huolehtii omalta osaltaan seuran teroituskoneiden kunnosta
9. osallistumisvelvollisuus seuran huoltajakoulutukseen ja palavereihin
10. läsnäolovelvollisuus aina
Rahastonhoitajat
1. laatii joukkueen kirjanpidon lakien, asetusten ja seuran sääntöjen ja ohjeiden
mukaan
2. valvoo omalta osaltaan joukkueen taloudenhoitoa
3. kuuluu joukkueen johtoryhmään
4. osallistumisvelvollisuus seuran rahastonhoitajan järjestämiin koulutuksiin ja
palavereihin
7.3. Toimihenkilöiden oikeudet ja seuran velvollisuudet
Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja: - seuran linjaamiin kulukorvauksiin, koulutuksiin seuran esittämällä tavalla, - seurahintaiseen Roki Hockeyn kausikorttiin.
Seuran velvollisuudet: - tukea toimihenkilöitä tehtävässään, - järjestää koulutusta.
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8. VANHEMMAT
8.1. Vanhempien rooli joukkueessa
Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Heillä on päävastuu taloudesta ja he
hyväksyvät kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat sekä laativat
itselleen pelisäännöt, SJL:n, alueen ja seuran antamien linjausten pohjalta.
Vanhemmat valitsevat keskuudestaan osan joukkueen toimihenkilöistä, jotka
työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Heillä tulee olla
ymmärrys siitä, että lasten innostus ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen
lähtökohta.
Vanhemmat antavat joukkueen toimihenkilöille työrauhan ja eivät puutu esimerkiksi
valmennuksellisiin asioihin. Ongelmatilanteissa asioista tulee kyetä keskustelemaan
avoimesti ja asiallisesti.
Lasten urheilussa 5 K:n säännöissä aikuisten tulee olla mukana:
- Väsymättöminä Kannustajina
- Kärsivällisinä Kasvattajina
- Tukea antavina Kouluttajina
- Uhrautuvina Kuljettajina sekä
- Toiminnan Kustantajina
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8.2. Vanhempainkokoukset
Joukkueen vanhempainkokoukset kutsuu koolle joukkueenjohtaja, joka toimii myös
kokousten puheenjohtajana (hänen ollessa estyneenä valitaan kokouksen
puheenjohtaja erikseen) Kokouskutsussa tulee selvitä kokouksessa käsiteltävät
asiat. Tavoitteena on, että joukkueiden vanhempainkokouksissa olisi kerran
kaudessa seuran edustaja kertomassa seuran yhteisistä asioista ja vastaamassa
vanhempien kysymyksiin. Joukkueella on vähintään neljä pakollista
vanhempienkokousta / kausi. Toukokuussa pidettävä tilinpäätöskokous voidaan
mahdollisuuksien mukaan yhdistää tulevan kauden perustamiskokoukseen.
1) Joukkueen perustamiskokous – toukokuu Kokouksen keskeisin asia on
toimihenkilöiden valinta. Kokouksessa käsitellään myös kesäharjoittelun aikataulut,
leirit, ohjelma ja budjetti. Lisäksi valitaan joukkueen tiedotuksesta vastaava henkilö.
Tiedotustehtäviin kuuluu mm. www-sivujen ylläpito. Joukkueiden tiedotustoiminnan
osalta on erilliset ohjeet.
2) Kauden aloitus – vanhempainkokous - elokuu Toiminta- ja taloussuunnitelman
vahvistaminen, seuran, joukkueen ja vanhempien pelisäännöt, toimitsijaryhmät.
Tarvittaessa seuran edustaja on paikalla kertomassa seuran toiminnan periaatteista,
organisaatiosta ja tavoitteista.
3) Välitilinpäätös – vanhempainkokous – tammikuu tarkistetaan joukkueen budjetin
toteuma ja esitetään arvio kevään budjettitoteumasta. Valmentajien yhteenveto
kuluneesta kaudesta ja tulevasta keväästä.
4) Tilinpäätös – vanhempainkokous – toukokuu Käsitellään joukkueen kauden
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Äänestystilanteissa (läsnä olevilla 1 ääni/pelaaja) - toimihenkilövalinnoissa äänten
enemmistö ratkaisee (tasatilanteissa arpa) - talouteen liittyvissä asioissa päätöksiin
tarvitaan 2/3 enemmistö.
Kaikkien joukkueiden vanhempainpalaverien päätöksien tulee olla lakien, asetusten
ja seuran sääntöjen sekä linjausten mukaisia. Seura voi kumota
vanhempainkokouksen päätöksiä, jos ne eivät täytä em. kohtia. Kaikista kokouksista
pidetään pöytäkirjaa, josta tulee selvitä kaikki päätökset ja kokouksen osanottajat.
Kopiot pöytäkirjoista mahdollisine liitteineen tulee liittää joukkueen kirjanpitoon ja
toimittaa kopio seuran toimistoon.
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9.HUOLTO JA VARUSTEET
Joukkueiden huoltajat kokoontuvat huoltopäällikön johdolla kauden alussa (elo/syyskuu). Tässä yhteydessä käydään läpi mm. seuraavat asiat: - uusien huoltajien
opastaminen ja perehdyttäminen sekä tarvittaessa lisäkoulutuksesta sopiminen varmistetaan, että jokaiselle joukkueella on tarvittavat välineet (esim. ensiapu) ja
sovitaan tarvittavista hankinnoista, - varmistetaan, että jokaisesta joukkueesta löytyy
riittävästi ensiaputaitoisia toimihenkilöitä. Tarvittaessa sovitaan ensiapukoulutuksen
järjestämisestä. - pelipaitatilanteen läpikäynti ja tarvittavien hankintojen
kartoittaminen - prosharp –teroituskoneen käyttö
Kaikki seuran ja joukkueen hankkimat varusteet mukaan lukien pelipaidat ovat
seuran omaisuutta. Käyttämättömät varusteet tulee toimittaa seuran
huoltopäälliköille.
Joukkueet voivat hankkia toimintaan tarvitsemaansa materiaalia omaan käyttöönsä.
Hankinnoista päätetään vanhempainkokouksessa. Joukkue nimeää henkilön, joka
vastaa hankittavasta materiaalista. Osan maalivahtien varusteista voi seura
luovuttaa joukkueen käyttöön aina vuodeksi kerrallaan.
Seuran logon käyttöön on aina oltava seuralta saatu lupa. Luvan myöntää seuran
toiminnanjohtaja. Seuran / joukkueen omaisuuden myyntiin tarvitaan johtokunnan
lupa.
Seuran pelipaidan värit ovat sininen ja keltainen. Kypärä on valkoinen, pelihousut
mustat ja pelisukat otteluissa ovat samanväriset kuin pelipaita.
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10.TALOUS
10.1. Joukkueiden taloudenhoito ja varainhankinta
Joukkueen (=seuran) taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia
lakeja ja asetuksia, verohallinnon säännöksiä sekä seuran antamia ohjeita ja
määräyksiä. Joukkueet tekevät toimintakaudelle talousarvion, joka hyväksytään
vanhempainkokouksessa (kopio toimitetaan seuran toimistoon). Jokaisen joukkueen
on kauden aikana suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen menot eivät
saa olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo.
Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja, joka hyväksyy kaikki laskut.
Joukkueiden oma varainhankinta - myyntitoiminta o joukkueiden harjoittamaan
myyntitoimintaan tarvitaan aina seuran lupa. Myyntitoiminnasta ja sen periaatteista
sovitaan toiminnanjohtajan kanssa. Myyntitoimintaa ohjaa seuran ja
yhdistystoimintaa koskevat verohallinnon linjaukset. - paitamainokset seuran
ohjeistusten mukaisesti - seuran linjaukset joukkueiden varainhankinnan osalta
esitellään joukkueille joukkueenjohtajakokouksessa toukokuussa.
Seuran varainhankinta Toukokuussa järjestettävän joukkueenjohtajakokouksen
yhteydessä joukkueet saavat tiedon johtokunnan päättämistä tulevan kauden seuran
varainhankintatavoista, periaatteista ja joukkueiden velvoitteista.
Tällä hetkellä seuran varainhankinta koostuu seuraavasti: o laitamainosmyynti, o
paitamainosmyynti, o arpajaismyynti, o kioski- ja järjestysmiestalkoot.
10.2. Joukkueiden tilit, rahat ja omaisuus
Seura avaa jokaiselle joukkueelle oman tilin (kaikki seuran tilit S-Pankissa).
Tilinkäyttöoikeus on joukkueen rahastonhoitajalla ja seuran toiminnanjohtajalla.
Käyttöoikeus on voimassa yhden toimintavuoden kerrallaan. Joukkueet eivät voi
avata erillisiä tilejä. Kaikki rahaliikenne hoidetaan joukkueen tilin kautta. Joukkueiden
rahastonhoitajat toimittavat kuukausittain raportit seuran toiminnanjohtajalle
sovittuun määräpäivään mennessä. Toiminnanjohtaja järjestää joukkueiden
rahastonhoitajille elokuussa koulutustilaisuuden, jonka yhteydessä käydään läpi
joukkuekohtaisen kirjanpidon periaatteet ja tekeminen käytännöntasolla.
Rahastonhoitajien velvollisuutena on osallistua järjestettyyn koulutustilaisuuteen.
Esteen sattuessa tulee rahastonhoitajien sopia toiminnanjohtajan kanssa erikseen
järjestettävästä koulutustilaisuudesta, jolla varmistetaan joukkueen kirjanpidon
ylläpidon oikeellisuus.
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Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on yhteisesti hankittu, on seuran
omaisuutta ja on joukkueen käytössä. Joukkueen omaisuuden myynti seuran
ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä johtokunnan lupaa.
Joukkuekohtaisen toimintavuoden kausimaksun päättää joukkueen
vanhempainkokous. Kausimaksu on jokaisella pelaajalla samansuuruinen.
Kausimaksun tulee kattaa kaikki kaudesta aiheutuvat kustannukset. Kausimaksulla
ei kerätä varoja tuleville kausille. Kausimaksu sisältää pelaajien seuralisenssin ja
mahdollisen joukkueen kannatusmaksun. Kausimaksua maksetaan kuukausittain
joukkueen toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Joukkueet pyrkivät
pienentämään kausimaksua tekemällä talkoita ja hankkimalla tukijoita. Vanhemmat,
jotka eivät pysty tai eivät halua osallistua yhteiseen varainhankintaan maksavat
kannatusmaksun.
Toimintavuoden päätteeksi joukkueen jäljellä olevat tilinpäätöshetken varat jaetaan
pelaajien lukumäärän suhteessa ja varat seuraavat jokaista pelaajaa oman seuran
joukkueen vaihdon mukana.
10.3. Seuran lisenssimaksut
Seuran lisenssimaksu sisältää kevätkokouksessa vahvistettavan jäsenmaksun ja
seuramaksun. Seuran johtokunta tekee esityksen seuramaksusta huhtikuun
kokouksessa tulevan kauden talousarvion laadinnan yhteydessä.
Perhekohtainen jäsenmaksu kaudella 2018/2019 on 30 euroa. Johtokunnan
esittämät seuramaksu kaudella 2018/2019 on (F-juniorit - A-nuoret, naiset) 70 €.
Lisenssimaksut maksetaan kahdessa erässä 1.erä 15.10.2018, 2.erä 15.2.2019
mennessä.
Johtokunnan linjauksen mukaisesti kiekkokoulu- ja harrastejoukkueilta peritään
kaudella 2018/2019 vain jäsenmaksu, joukkueilta ei peritä seuramaksua.
100 €
Lisenssimaksut / pelaaja kaudella 2018/2019: F-juniorit - A nuoret, naiset
Kiekkokoulu + Harrastejoukkueet 30 €
- lisenssimaksut sisältävät seuran jäsenmaksun pelaajalta ja hänen huoltajiltaan. johtokunta esittää vuosittain seuramaksut ja seuran vuosikokous vahvistaa.
10.4. Jäävuorot ja jääaika-avustukset
Seuran valmennuspäällikkö jakaa jäävuorot. Seuran saaman jääaika-avustuksen
jaosta päättää johtokunta. Toiminnanjohtaja tiedottaa jääaika-avustuksen jaosta
joukkueita.
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11. ONGELMIEN RATKAISEMINEN JA
KURINPITOMENETTELY
11.1. Ongelmien ratkaisu

Joukkueiden toimintaan liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan lähtökohtaisesti
vanhempien ja joukkueen johtoryhmän toimesta. Mikäli vanhemmat kokevat, että
esille nousseita ongelmia ei kyetä ratkaisemaan joukkueen sisäisesti, tulee kääntyä
asiasta riippuen seuran työntekijöiden, valmennuspäällikön, toiminnanjohtajan tai
taitovalmentajan puoleen. Seuratyöntekijä selvittää asian ja antaa ratkaisunsa
mahdollisimman nopeasti.
Jos asian ratkaisu ei tyydytä, voi asianomainen esittää asian käsittelyn siirtämistä
ongelmaratkaisuryhmälle. Ongelmanratkaisuryhmä tekee asiasta lopullisen
päätöksen. Ongelmanratkaisuryhmään kuuluu seuran puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja johtokunnan keskuudestaan valitsema
jäsen. Ongelmanratkaisuryhmä voi niin katsoessaan alistaa itselleen joukkueen
kurinpitopäätöksen ja tehdä siitä päätöksen, jota joukkueen on noudatettava.

11.2. Kurinpitomenettely
Pelaajan ojentaminen
Lähtökohtana on, että joukkueen toimihenkilöiden ohjeistuksella, ohjauksella ja
tarvittaessa huomautuksilla pelaajat toimivat joukkueen ja seuran sääntöjen
mukaisesti. Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät johda haluttuun tulokseen,
pelaajaa voidaan ojentaa. Pelaajan ojentamiseen voidaan päätyä, jos hän ei noudata
joukkueen tai seuran yhteisesti sopimia sääntöjä tai hän rikkoo Suomen
Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
Ojentamisessa keinoina ovat varoittaminen, määräaikainen erottaminen joukkueen
toiminnasta tai erottaminen seurasta. Ojennettaessa pelaajaa ilmoitetaan siitä
välittömästi pelaajan vanhemmille ja joukkueelle.
Varoituksen antamisesta päättää joukkueen johtoryhmä. Varoitettaessa pelaajaa
ilmoitetaan siitä välittömästi vanhemmille ja joukkueelle.
Painavista syistä pelaaja voidaan erottaa määräaikaisesti joukkueesta. Ennen
määräaikaista erottamista on kuultava pelaajan vanhempia ja pelaajaa.
Määräaikaisesta erottamisesta esityksen tekee joukkueen johtoryhmä ja päätöksen
seuran ongelmanratkaisuryhmä. Määräaikaisesta erottamisesta ilmoitetaan
vanhemmille ja seuran johtokunnalle.
Pelaajan erottamisen koko seurasta käsittelee seuran ongelmanratkaisuryhmä, joka
kuulee asiassa vanhempia ja mahdollisia muita asianosaisia.
Ongelmanratkaisuryhmä tekee asiasta esityksen seuran johtokunnalle, joka tekee
päätöksen seurasta erottamisesta.
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Joukkueen toimihenkilön ojentaminen
Mikäli joukkueen johtoryhmä tai toimihenkilö (valmentaja, huoltaja ja
joukkueenjohtaja) ei noudata seuran sääntöjä tai sisäisiä pelisääntöjä, seuran
ongelmanratkaisuryhmä käsittelee asian ja sillä on oikeus tarvittaessa varoittaa tai
erottaa toimihenkilö tehtävistään. Erotettaessa toimihenkilö tehtävistään tilalle
valitaan uudet henkilöt seuran tai vanhempien toimesta.
Joukkueen vanhempien ojentaminen
Mikäli seuran vanhemmat ja jäsenet eivät noudata seuran sääntöjä tai sisäisiä
pelisääntöjä, seuran johtokunta käsittelee asian ja sillä on oikeus tarvittaessa
huomauttaa sääntöjen tai pelisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Seurasta
erottaminen tapahtuu seuran sääntöjen mukaisesti.

23

12. MIKÄ ON MINUN ROOLINI?
PELAAJA
Pelaan jääkiekkoa, koska
MINÄ haluan, en koska
vanhemmat tai
valmentajat haluavat.
Noudatan sääntöjä ja
reilun pelin henkeä.
Käyttäydyn maltillisesti
tappelut ja suunsoitto
pilaavat tunnelman
kaikilta.
Kunnioitan vastustajaani.
Teen parhaani ollakseni
todellinen joukkuepelaaja.
Yritän muistaa, että
voittaminen ei ole
tärkeintä – vähintään yhtä
tärkeää on pitää hauskaa,
kehittyä pelaajana, uusien
ystävien saaminen ja
parhaansa yrittäminen.

VALMENTAJA JA
OHJAAJA
Olen kohtuullinen
vaatimuksissani ja
muistan, että pelaajillakin
on muita mielenkiinnon
kohteita.
Huolehdin siitä, että
varusteet ja
harjoitusolosuhteet ovat
kunnossa ja turvallisia
sekä kaikille pelaajille
sopivia.
Opetan pelaajia
kunnioittamaan sääntöjä,
tuomareita ja vastustajia.
Muistan, että pelaajat
tarvitsevat valmentajan,
jota he voivat kunnioittaa.
Kannustan pelaajia
positiivisesti ja näytän
esimerkkiä
käyttäytymiselläni.

Annan tunnustusta kaikille Teen kaikkeni, että
hyville suorituksille.
pelaajat saavat yhtäläisen
tasapuolisen huomion.
Muistan, että valmentajat Toimin yhteistyössä
ja tuomarit haluavat
tuomareiden kanssa,
auttaa minua ja annan
hyvän pelin edistämiseksi.
sille heidän
ansaitsemansa
Koulutan itseäni
arvostuksen.
valmentajana.

ÄITI JA ISÄ
Muistan, että lapseni pelaa
jääkiekkoa, koska hän
haluaa sitä ja se on hänestä
kivaa.
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.
Annan tunnustusta otteluissa
tehdyille hyville suorituksille
sekä oman joukkueen että
vastustajan.
En arvostele tuomareita tai
epäile heidän rehellisyyttään.
Kunnioitan ja arvostan
valmentajia, jotka uhraavat
omaa aikaansa lasten
vuoksi.

