
      

 

 

 

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennet-

tu 11.9.2007)) 
 

TOIMINNAN TARKOITUS 

 

Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-
alueellaan (Loimaan talousalue) siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi 

kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaan.  

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura  

- tarjoaa jäsenilleen harjoitus- ja kilpailutoimintaa, valmennusta ja ohjausta, koulutusta, 

kuntoliikuntaa ja muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnal-

le fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia 
- harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella seuran tarkoitusperiä edistä-

vää tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

 
Toiminnan päämäärät: 

1. Tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääurheilua  

2. Edistää lasten ja nuorten tervettä kehitystä 
3. Kehittää jääkiekkoilua Loimaan seutukunnalla 

4. Kehittää ja laajentaa tyttöjen mahdollisuuksia jääurheilun harrastamiseen 

5. Laajentaa jääurheilu koko perheen toiminnaksi 

 
 

1. Seuratoiminta 
 
1.1.  Lasten ja nuorten vanhemmille 
Kädessäsi on Loimi-Kiekon oma ohjekirjanen lasten ja nuorten jääurheiluun. Kirjanen on 

samalla seuran nuorisotyöohjelman kuvaus. Loimi-Kiekko on mukana tukemassa valta-
kunnallista Nuori Suomi – ohjelmaa. 

 

Ohjelman tärkein lähtökohta on jokaisen mukanaolevan lapsen ja nuoren huomioiminen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä paremmin puitteiden järjestämisestä vastaavat 
aikuiset eli joukkueiden toimihenkilöt ja vanhemmat kykenevät ohjaamaan nuoria, sitä in-

nokkaammin nuoret ovat ja pysyvät harrastuksen parissa. 

 
Meidän vanhempien tulee toiminnassamme aina muistaa lasten erilaisuus ja hyvinkin eri-

laiset lähtökohdat. Vanhemmille ja joukkueiden vetäjille lasten erilaisuuden ymmärtäminen 

on erittäin suuri haaste. Tämä ohjekirjanen pyrkii osaltaan lisäämään tätä ymmärrystä, 

samalla kun se valottaa lasten ja nuorten jääurheilun tavoitteita, painopistealueita ja taus-
toja Loimi-Kiekossa. 

 

Tutustu huolella ohjekirjaseen ja tuo mukaan myös oma panoksesi yhteiseen yritykseem-
me lasten ja nuorten hyväksi. Paras lopputulos saavutetaan yhteisvoimin.  
Vanhempien on hyvä muistaa aina ja joka tilanteessa: 

• Urheilutoimintamme on aina lasta ja nuorta varten 
• Kannusta, älä lannista 

• Myönteinen ilmapiiri takaa tuloksia 



      

 

 
1.2.  Seuran vastuuelimet 
 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi 

valittu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Johtokunnalla on apunaan erikseen nimettyjä 
toimihenkilöitä sekä toimikuntia oheisen kaavion mukaisesti. 

 

Seuran kokouksissa käsitellään ja päätetään seuran jäsenistöä merkittävästi koskevia asi-
oita. Kaikki jäsenmaksun maksaneet ovat äänioikeutettuja. Seuran kokouksissa hyväksy-

tään seuran toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuva-

pauden myöntäminen. Seuran kokous valitsee seuran puheenjohtajan ja johtokunnan jä-
senet kahdeksi kaudeksi kerrallaan. Puolet johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuoros-

sa. 

 
1.3. Sinettiseuralupaukset 
 
Loimi-Kiekko ry on Suomen Jääkiekkoliiton Nuori Suomi – sinettiseura nro 66, ja tämä vel-
voittaa seuraa mm. seuraaviin lupauksiin: 

• Seurassa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori 

• Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus 
• Seuran johto on informoitu Nuori Suomi – ohjelmasta 

• Seuralla ja sen lasten joukkueilla on kirjalliset sisäiset pelisäännöt 

• Seuralla on Nuori Suomi -yhdyshenkilö 

• Seuralla on ongelmanratkaisuelin 
• Lasten vanhemmat on informoitu Nuori Suomi -ohjelmasta 

                        J O H T O K U N T A

      Puheenjohtaja  

Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen

 rah.hoit. varapuh.joht.

Muut johtokunnan nimeämät (mahdollisuus osallistua johtokunnan kokouksiin):

Taloudenhoitaja: 

Nuorisovastaava:

Valmennuspäällikkö:

TOIMIKUNNAT

JOUKK. TALOUS VALM/ ED. OHEIS- YHT. MARK- LUIST/

KOUL JOUKKUE PALV KUNTA KINOINTI KIEKKOK Sihteeri

Toimikunnissa tarvittava määrä jäseniä (3-10 kpl)

 - johtokunnan jäsen on  tk:n puheenjohtaja ja kokoonkutsuja

 - kokoontuu (tarvittaessa) ennen johtokunnan kokousta

 - valmistelee oman alansa asiat johtokunnalle

 - puheenjohtaja esittää asian johtokunnalle, joka tekee päätöksen



      

 

• Ohjaajina ja valmentajina toimivat Nuori Suomi -ideologian mukaisen koulutuksen saa-

neet henkilöt 
• Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä 

• Seurassa on Nuori Suomi -materiaalit käytössä 

 
1.4.  Seuran koulutus- ja kehitystoiminta 
 
Loimi-Kiekon toiminnan keskeisenä laadun takeena on jatkuva koulutustoiminta. Koulutus-
toiminnan piiriin kuuluvat kaikki Loimi-Kiekon toimihenkilöt, eli valmentajat, joukkueenjoh-

tajat, rahastonhoitajat ja huoltajat sekä pelaajien vanhemmat. Koulutustoiminnan tarkoi-

tuksena on myös turvata toiminnan jatkuvuus. Tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä toimivien 

ihmisten ammattitaitoa, jotta perustoimintamme eli työ lasten ja nuorten hyväksi sujuisi 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Koulutustoiminta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen osa-alueeseen. Sisäisestä koulu-
tuksesta voidaan mainita esimerkkeinä valmentajakerhotapahtumat ja joukkueenjohtajille, 

rahastonhoitajille ja huoltajille suunnatut erilliskoulutukset. Ulkoinen koulutustoiminta val-

mentajien osalta on pääsääntöisesti SJL:n ja Suomen Ringetteliiton järjestämää valmenta-
jakoulutusta. SJL järjestää myös omia kurssejaan joukkueenjohtajille ja huoltajille. Lisäksi 

pyritään hyödyntämään SLU:n jääurheilua tukevat yleiskurssit. Ulkoiseen koulutukseen 

ilmoittaudutaan aina seuran nimeämälle henkilölle, joka sitten kootusti hoitaa ilmoittautu-

miset kurssin järjestäjälle. 
 

Kausittain seuralle laaditaan koulutuskalenteri, jossa on mainittuna niin ulkoiset kuin sisäi-

setkin koulutustapahtumat. 
 

Seuran toiminnan kehittämistä pyritään arvioimaan vuosittaisilla toimihenkilöiden sekä 

seurajohdon kehittämispäivillä. 

 
1.5. Seuran joukkuetoiminnan periaatteet 
 
 

Nuorimpien ikäluokissa (F-D – juniorijoukkueet) seuran toimintaideologian avainsa-
noja ovat: kaikille, hauskaa, onnistumisen elämyksiä, helposti, turvallisesti. 

 

Seuran periaatteena C- ja vanhempien juniorien kohdalla on, että on pelaajan edun 
mukaista, että hän pelaa kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa (tässä tärkeys-
järjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa. 

 

 
 1.6. Seuran joukkuetoiminnan tavoitteet 
 
1.6.1. Joukkuetoiminnan yleistavoitteet: 
- vastuunsa tuntevat kansalaiset 
- käytöstavat ja kohteliaisuus 
- terveyskasvatus 
- ympäristökasvatus 
 
 
 
 



      

 

1.6.2. Luistelukoulu ja Kiekkokoulu 

Luistelu- ja kiekkokoulun tavoitteena on opettaa lapsia toimimaan ryhmässä, ottamaan 
huomioon kaverit ja oppimaan perusluistelu- ja jääkiekkotaitoja. Tärkeää on toiminta lasten 

ehdoilla ja jokaisen luistelu- ja kiekkokoululaisen huomioonottaminen.  

 
1.6.3. Leijonaliiga 
Kiekkokoulun jälkeen perustetaan mahdollisuuksien mukaan kaksi tasavahvaa Leijonalii-

gajoukkuetta, jotka osallistuvat Länsirannikon Alueen sarjatoimintaan. Leijonaliigaikäisten 
joukkuetoiminnan tavoitteena on onnistumisten ja elämysten takaaminen, lasten ja van-

hempien yhdessäolon tukeminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen, minäkuvan vahvista-

minen, luistelu- ja kiekonkäsittelytaitojen kehittäminen. 

 
1.6.4. E-D-Juniorit 
Joukkuetoiminnan tavoitteena on edellisten lisäksi yhteistyökykyjen ja toisten arvostami-

sen/huomioonottamisen kehittäminen, teknisten pelitaitojen kehittäminen, pelikäsityksen 
kehittäminen sekä fyysisten valmiuksien kehittäminen. 

- hygieniasta huolehtiminen 

 
1.6.5. C-B-Juniorit 
Joukkuetoiminnan tavoitteena on harrastusmahdollisuuden turvaaminen, tavoitteellisten 

pelaajien kehittymisen tukeminen, henkisten ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen, yk-

silö- ja ryhmätaitojen kehittäminen sekä pelaajien kouluttaminen seuratoimintaan.  
- päihdevalistus 

 

 
1. Joukkuetoiminta 
 
2.1. Toimiva joukkue 
Itsenäisen joukkuetoiminnan edellytyksenä on, että: 
1. Joukkueella on sovittu päämäärä 

2. Kaikilla osallistuvilla, lapsilla/nuorilla ja vanhemmilla on käsitys joukkueen toiminnan 

laajuudesta ja rajoista 
3. Joukkue toimii iän ja taitojen mukaan  

4. Jokaista arvostetaan 

5. Vastoinkäymiset ovat osa kasvua 
6. Kaikilla on käsitys omasta ja toisten roolista ja tehtävästä joukkueessa   

7. Toiminta ja keskustelu on avointa ja rehellistä 

 

2.2. Joukkueen pelisäännöt 
Seura edellyttää, että kaikkien F-D- juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja lasten van-

hemmat yhteistyössä tekevät vuosittain 1.10. mennessä joukkueen omat kirjalliset peli-

säännöt SJL:n, Suomen Ringetteliiton ja Nuori Suomi ry:n antamien ohjeiden mukaan. 
Vanhemmat vahvistavat pelisäännöt allekirjoituksillaan. Seuran johtokunnan jäsenen on 

oltava läsnä tilaisuudessa. Kopio pelisäännöistä toimitetaan seuran valmennuspäällikölle 

viikon sisällä niiden tekemisestä. Myös C-A – ikäluokkien joukkueille suositellaan kirjallis-
ten pelisääntöjen laatimista.  

 

Seura toivoo, että ko. ikäryhmien pelaajat tekevät omalta osaltaan vastaavat pelisäännöt, 

joista informoidaan johtoryhmiä ja vanhempia. 
 

 

 



      

 

2.3. Joukkueiden muodostaminen 

Seuran johtokunta yhdessä valmennuspäällikön kanssa päättää joukkueiden muodostami-
sesta ja ilmoittamisesta sarjatoimintaan seuraavien periaatteiden pohjalta: 

Kaikille toiminta-alueen jääurheilusta kiinnostuneille nuorille pyritään tarjoamaan mahdolli-

suus lajin harrastamiseen seurassa. Alle sarjaikäisille (alle F-juniorit) järjestetään luistelu-
/kiekkokoulu ja tarpeen mukaan perustetaan joukkue. F-, E-, ja D-junioreihin perustetaan 

ja ylläpidetään joukkue ikäluokittain tai ikäluokkia yhdistäen. C-, B- ja A-junioreihin perus-

tetaan 1-2 joukkuetta pelaajamäärästä riippuen tai tarjotaan ko. ikäisille harrastusmahdolli-
suus edustusjoukkueessa tai harrastenuorten joukkueessa.  

 

Alle C-ikäisten joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaisevat yhteistyössä lasten van-

hemmat ja joukkueiden ohjaajat. Seuran puolesta kysymyksiin ottaa tarvittaessa kantaa 
valmennuspäällikkö. C-, B- ja A-juniorijoukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden 

nimetyt vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön 

näkemys on viime kädessä ratkaiseva. 
 

2.4. Joukkueiden toimihenkilöt 
Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia jouk-
kueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toi-

minta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudat-

tamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä ko. liiton ja seuran sääntöjä, oh-

jeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilai-
suuksiin (mm. koulutustilaisuudet).  

 

Valmentajat/ohjaajat valitsee ja nimeää seura. Joukkueen vanhempainkokous tekee seu-
ran johtokunnalle esityksen joukkueenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja kahviovastaavasta. 

Seuran johtokunta vahvistaa valinnat. Joukkueen vanhempainkokous valitsee joukkueelle 

huoltajat ja mahdolliset muut toimihenkilöt. Rahastonhoitaja on eri henkilö kuin joukkueen-

johtaja tai varajoukkueenjohtaja. Rahastonhoitajalla on joukkueen tilinkäyttöoikeus yhdes-
sä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtaja hyväksyy nimikirjoituksellaan tililtä mak-

settavat suoritukset. Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä!  

 
2.4.1.  Joukkueenjohtajan tehtävät 
• Laatii yhdessä vastuuvalmentajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman 

esitettäväksi vanhempainkokoukselle, valmennuspäällikölle ja myöhemmin seuralle. 
• Vastaa joukkueen varojen käytöstä (joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan las-

kut) ja varainhankinnasta jota valvovat seura ja seuran tilintarkastajat. 

• Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta seuran ohjeiden mukaisesti 

• Vastaa ottelujärjestelyistä (toimitsijat, tuomarit, ottelupöytäkirjat, tulospalvelu ym.) 
• Vastaa kurista ja järjestyksestä joukkueen tapahtumissa yhdessä joukkueen muun joh-

toryhmän kanssa 

• Vastaa vanhempainkokouksien järjestämisestä 
• Vastaa tiedottamisesta (seura  toimihenkilöt  pelaajat  vanhemmat) 

• Vastaa ottelu-, matka-, ruokailu- ja majoitusjärjestelyistä yhteistyössä valmentaji-

en/ohjaajien kanssa 
• Huolehtii seuran antamista tehtävistä 

• Hankkii Edustusjoukkueen peleihin jäähyaitioiden valvojat (joukkueen kahvioviikolla). 

 

2.4.2.  Valmentajien tehtävät 
Valmentajien tehtävät ja vastuut sovitaan erikseen vuosittain tehtävässä valmentajasopi-

muksessa. Seuraavat asiat kuuluvat vähintään valmentajan/ohjaajan tehtäviin: 



      

 

• Vastuuvalmentaja laatii yhdessä joukkueen johdon kanssa joukkueen toimintasuunni-

telman ja talousarvion. 
• Laativat joukkueen harjoitus- ja kilpailusuunnitelman  liitettäväksi joukkueen toiminta-

suunnitelmaan ja esitettäväksi valmennuspäällikölle. 

• Vastaavat harjoitusohjelman toteutumisesta (neuvottelevat valmennuspäällikön kans-
sa). 

• Vastaavat omalta osaltaan raportoinneista (testit, pelaaja-arvioinnit (seura/pelaajat), 

toiminta-kertomukset jne.). 
• Vastaavat otteluiden ja harjoitusten johtamisesta sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti 

(mm. peluuttaminen ja pelipaikkojen kierrätys). 

 

2.4.3.  Huoltajan tehtävät  
• Vastaa seuran/joukkueen varusteista (säilytys, kunto, täydennys, kierrätys) ja varuste-

tiloista yhteistyössä seuran varustevastaavan kanssa sekä pitää joukkueen varustekir-

janpitoa. 
• Vastaa joukkueen luistinten teroituksesta sekä omalta osaltaan teroituskoneiden kun-

nosta. 

• Vastaa pukukopin istumajärjestyksestä (yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa) 
sekä valvoo pukukopin siisteyttä. 

• Vastaa joukkueen virvoitushuollosta, huolehtii ensiavusta ja vaatii pelaajilta yleistä hy-

gieniaa. 

 
2.4.4.  Rahastonhoitajan tehtävät 
• Vastaa joukkueen laskujen maksamisesta ja saatavien laskuttamisesta. 

• Vastaa joukkueen tositteiden kirjaamisesta seuran taloudenhoitajan ohjeiden mukai-
sesti. 

• Huolehtii joukkueen tositteiden toimittamisesta seuran taloudenhoitajalle tammikuun 

15. päivään mennessä välitilinpäätöksen tekemistä varten sekä toukokuun 15. päivään 

mennessä tilinpäätöksen tekemistä varten. 
• On velvollinen säännöllisesti tiedottamaan joukkueen rahatilanteesta joukkueen van-

hempainkokouksissa. 

 
2.4.5.  Kahviovastaavan tehtävät 
• Vastaa joukkueen kahviovuoroista 
• Vastaa riittävän miehityksen hankkimisesta kahvioon kahvioviikolla 
• Vastaa kahvion rahoista ja hankinnoista kahvioviikon aikana 
• Tilittää kahvioviikon tuoton kahvion tilille seuraavan viikon tiistaihin mennessä 
• Hankkii omalle kahvioviikolle osuviin Edustusjoukkueen peleihin lipunmyyjät ja makka-

ranpaistajat 
• Hankkii tekijöitä seuran yhteisiin kahviotoimintaa vaativiin tapahtumiin 
 
2.5.  Ohjaustoiminta 
Seura osoittaa joukkueille ohjaaja/valmentajat ja vastaa heidän koulutuksestaan. Ohjaajat 

ovat velvollisia noudattamaan seuran ja ko. liiton periaatteita ja ohjeita sekä osallistumaan 

seuran tarjoamaan ja kustantamaan sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen. Ohjaajat pyrkivät 
auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuo-

lisesti. 

 

Toimintavuoden aikana F-E -juniorijoukkueilla voi olla viikossa enintään kolme yhteistä ta-
pahtumaa. Tapahtumaksi katsotaan palaverit, kuiva- ja jääharjoitukset sekä koti- ja vieras-

pelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 60 minuuttia. D-junioreissa joukkueilla 

voi toimintavuoden aikana olla viikossa enintään neljä yhteistä tapahtumaa. Tapahtumien 



      

 

kestoksi suositellaan enintään 90 minuuttia. Alueen sarjatoiminnasta johtuen voidaan kai-

kissa ikäryhmissä sallia poikkeuksia edellä todettuun tapahtumamäärään. 
 

C-, B- ja A-juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtai-

sesti erikseen. 
 

2.6.  Jääharjoittelu 

Seura osoittaa joukkueille jääajat harjoitteluun ja otteluihin. Jäänjaosta vastaa seuran val-
mennuspäällikkö. Tämän lisäksi joukkueet voivat hankkia itsenäisesti ylimääräisiä jäävuo-

roja harjoituksia ja harjoitusotteluita varten. Harjoitukset ja pelit järjestetään alle 9-vuotiailla 

klo 8.00–20.00 välisenä aikana, 10-13-vuotiailla klo 8.00-21.00 välisenä aikana. 

 
Harjoittelu tapahtuu joukkueitten vastuuvetäjien tekemän ja valmennuspäällikön hyväksy-

män kausisuunnitelman mukaisesti. Valmennuspäällikkö järjestää joukkueharjoitusten li-

säksi erityisharjoituksia esim. maalivahdeille. 
 

C- ja vanhemmissa junioreissa ikäryhmän tavoitteellisemman joukkueen jääntarpeet ote-

taan ensin huomioon. Mahdollisille harrastejoukkueille annetaan jäätä siten, että mielekäs 
jääkiekon harrastaminen on mahdollista. Valmennuspäällikön näkemys asiasta on seuran 

kanta C- A-junioreissa. 

 

Harjoitteiden painotus eri ikäryhmissä (SJL:n suositus)  
 
                                                     F                E-D              C, B, A 

1. Lajitekniikkaharjoitteet             30–40 %     30–40 %         20–30 % 
2. Pelit                             60–70 %     40–50 %         20–30 % 

3. Pelitilanneharjoitteet                    0 %          10–20 %          40–60 % 

4. Maalivahtiharjoitteet                    0 %            5–10 %          10-20 % 

 
 

2.7.  Pelaaminen 

Pelaaja edustaa pääsääntöisesti oman ikäluokkansa joukkuetta ja poikkeukset tästä hy-
väksyy ainoastaan valmennuspäällikkö yhdessä ko. vastuuvalmentajan ja pelaajan van-

hempien kanssa. Pelaaja voi oman joukkueensa ohella osallistua myös muiden joukkuei-

den harjoituksiin ja peleihin edellyttäen, että asiasta on sovittu vastuuvalmentajien, val-
mennuspäällikön ja pelaajan vanhempien kanssa, ja se tapahtuu liiton/alueen sääntöjen 

mukaisesti.  

 

Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa 
näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. 

 

F-junioreista muodostetut pelijoukkueet voivat joukkueena pelata kauden mittaan sellaisen 
määrän otteluita, että jokaista pelaajaa kohden tulee enintään 20 peliä. E-junioreissa vas-

taava pelaajakohtainen pelimäärä on 25–30 ja D-junioreissa 30–40. Joukkueen johtaja tai 

hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa pelaajien pelaamista otteluista. 
Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa kauden aikana tarkistaa minkä tahansa 

joukkueen kenen tahansa pelaajan osalta ko. määrä. 

HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi turnauspäivä, vaikka sisältäisikin useamman pelin, 

on yksi ottelu! 
 

2.8.  Peluuttaminen 



      

 

Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko peli-

kaudenkin puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusottelui-
ta. 

 

F-juniorit pelaavat Leijonaliigaa SJL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pe-
laaja pelaa joka ottelussa yhtä paljon. Pelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla.  

 

E- ja D -junioreissa seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan kolmella kentällä riit-
tävän ottelukohtaisen pelikokemuksen saamiseksi. Tasapuolisuus kauden mittaan järjeste-

tään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekunti-

kellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja otteluissa pelattuina, lii-

ton juniorisääntöjen mukaisina vaihtoina. Pelaajille annetaan mahdollisuus kokeilla eri pe-
lipaikkoja. 

 

Peliajan saamisen edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- 
että pelaajien itsensä laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen. 

 

C-A -junioreiden joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen 
edellytyksenä on 1) kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laa-

timien joukkueen sääntöjen noudattaminen ja 2) tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä 

3) määrätietoinen harjoittelu. Mahdollisissa harrastejoukkueissa kaikkia peluutetaan yhtä 

paljon niin yksittäisessä ottelussa kuin koko pelikaudenkin mittaan riippumatta harjoittelu-
määristä tai -tehokkuudesta. 

 

Ringetteotteluissa noudatetaan Suomen Ringetteliiton vastaavia ohjeita ja sääntöjä. 
 

2.9.  Poissaolosta ilmoittaminen 

Pelaaja tai hänen puolestaan joku on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan jouk-

kueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa, mutta viimeistään kaksi tuntia ennen 
sen alkamisaikaa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle ja vasta tois-

sijaisesti joukkueenjohtajalle. 

 
HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla 

sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovit-

tuun määräaikaan mennessä! 
 

2.10. Pelaajan kehittymisen arviointi 
Jokainen pelaaja saa itselleen halutessaan haltuun 1-2 kertaa vuodessa (jouluna ja / tai 

pelikauden päätteeksi) kirjallisen arvioinnin, joka koostuu kolmesta osasta: ”Nämä jääkiek-
kotaidot hallitset vähintäänkin kohtuullisesti”, ”Näissä jääkiekkotaidoissa sinulla on eniten 

parantamisen varaa” ja ”Näissä asioissa olet muutoin OK”. 

 
Ohjaajat ovat velvollisia keskustelemaan pelaajan kanssa palautteesta, jos tämä sitä halu-

aa. 

 
Jokainen seuran C2-A – juniori-ikäinen, joukkueessa pelaava pelaaja saa halutessaan 

kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja pelikauden päätteeksi itselleen haltuun toiminnastaan 

kirjallisen arvioinnin, joka perustuu liiton pelaajakartoituslomakkeeseen. Valmentajat käy-

vät sekä näiden palaute- että erillisten taustakyselylomakkeiden pohjalta kehityskeskuste-
lut jokaisen pelaajan kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

 



      

 

Mahdollisissa näiden ikäryhmien harrastejoukkueissa pelaaja on oikeutettu saamaan val-

mentajilta palautetta toiminnastaan sekä kirjallisena että suullisena, jos hän niin haluaa. 
 

2.11. Pelaajan ”värvääminen” 
Pelaajan värvääminen on kielletty! 
 

2.12. Pelaajan erottaminen joukkueesta/siirtäminen toiseen joukkueeseen  
Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin eri-
tyisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Lopullisen 

päätöksen erottamisesta tekee seuran johtokunta kuultuaan kaikkia osapuolia. 

 

Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden 
ohjaajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asi-

asta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva. Siirtymisestä seu-

ran harrastejoukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa.  
 

Valmennuspäällikkö yhdessä joukkueen vastuuvalmentajan kanssa on velvollinen peruste-

lemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen 
joukkueen pelaaja, johon on siirtynyt. 

 

2.13. Urheilutoiminnan yhteensovittamisen periaatteet 
Alle 13-vuotiaiden lasten liikunnan harrastamisessa on tärkeää omista lähtökohdista mu-
kana oleminen, vapaaehtoisuus ja monipuolisuus. Lapsilla voi olla jääurheilun lisäksi muita 

harrastuksia. Lapsi ja hänen vanhempansa päättävät ja vastaavat harrastamisen laajuu-

desta. Ohjaajien ja valmentajien tehtävä on kannustaa lasta monipuoliseen harrastami-
seen ja tukea perheen tekemiä päätöksiä ja valintoja.  

 

Loimi-Kiekko ry ja Loimaan Palloilijat Junioripesis ry ovat sopineet yhteistyöstä niin, että 

molempia lajeja harrastavat lapset ja nuoret voivat ko. lajien päätoimintakautena keskittyä 
asianomaiseen lajiin.  

 

2.14. Ongelmien ratkaiseminen 
Epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran ongelmanratkaisuelin, jo-

hon kuuluvat seuran puheenjohtaja, valmennuspäällikkö sekä ko. joukkueen vastuuval-

mentaja. Ongelmanratkaisuelimen päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle. 
 
 

3. Talousasiat 
 
3.1. Joukkueen budjetti 
Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen 

on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot 
voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä ra-

haa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä päättää seuran joh-

tokunta. 
 

Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu 

toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. Joukkue voi sopia jouk-

kueen sisäisestä tilintarkastuksesta tai valita joukkueelle tilinvalvojat. 
 

 

 



      

 

3.2. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus 
Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt käyttäjät. 
Vanhempienkokous tekee esityksen seuran johtokunnalle ja johtokunta vahvistaa pelaaji-

en vanhemmista tilinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitaja ja 

joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Pankki hyväksyy käyttöoi-
keuden vasta, kun seuran johtokunta on hyväksynyt sen.  

 

Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempienkokouksen pöytäkirjan seuran johtokunnan sihtee-
rille, joka esittelee sen seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Seuran sihteeri toimittaa 

johtokunnan kokouksen pöytäkirjanotteen pankkiin. 

 
3.3. Joukkueen rahat ja omaisuus 
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri mene-

telmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman 

kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon. 
 

Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden ja jaksotuksen päättää joukkueen 

vanhempienkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suurin 
osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä, kausijulkaisuun ilmoituk-

sia keräämällä jne. Vanhempienkokous voi päättää, että perhe voi suoriutua talkoovelvoit-

teestaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille. 

 
Kesäajalle on syytä määrätä oma kausimaksunsa, joka peittää kulut. Näin siksi, että harjoi-

tusryhmän vahvuus saattaa kesäharjoitusjaksolla varsinkin D-junioreista ylöspäin olla lo-

pullisen joukkueen pelaajamäärää suurempi. Kesäkausimaksun tulee kattaa kulut siihen 
asti kunnes joukkueet lopullisesti määritellään. 

 

Seuran tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lap-

sen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. 
 

3.4. Varusteet 
Pelaajat hankkivat itse omat pelivarusteensa seuran suositusten mukaisesti. Pelipaidat 
hankkii joukkue seuran johtokunnan ohjeiden mukaisesti. Pelipaidat ovat seuran omaisuut-

ta ja niitä pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti.  

 
Seura / joukkue ostaa maalivahdeille säärisuojat, rintapanssarin, kilven ja kiinniottokäsi-

neen sekä mailat. Maalivahdin vanhemmat hankkivat muut varusteet. Seuran maalivahti-

koulutuksesta vastaava opastaa varusteiden hankinnassa. 

 
3.5. Taloudelliset asiat siirron yhteydessä 
Vanhan toimintavuoden päätteeksi juniori-ikäluokissa joukkueiden rahavarat ja omaisuus 

siirtyvät ko. joukkueen mukana seuraavalle kaudelle. B-juniorijoukkueen varat ja omaisuus 
siirtyvät uuden B-joukkueen käyttöön. 

 

Yksittäisen pelaajan mukana ei siirry edelliseen joukkueeseen hankittua tai maksettua ra-
haa, varusteita tai muuta omaisuutta. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä ra-

hoilla, ovat joukkueen / seuran omaisuutta. esimerkkejä liitteessä 1. 

 

3.6. Pelaamisen lopettaminen 
Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saa-

mansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun, juniori-

julkaisuun kerätyt mainosmarkat jne. jäävät joukkueen / seuran tilille. Seura ei myönnä siir-



      

 

topaperia toiseen seuraan siirtyvälle pelaajalle, ennen kuin kaikki seuraa ja joukkuetta koh-

taan olevat velvoitteet on hoidettu. 
 

3.7. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen 
Varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty esim. talkoilla tai jollain muulla keinolla 
hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa 

yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. 

 
Jakautuva tai lopettava joukkue voi myydä yhdistyksen omaisuutta (teroituskoneen, maali-

vahdin varusteita yms.), joka on joukkueen varoilla hankittu. Em. myynti on mahdollista 

vain, jos tavarat myydään jollekin toiselle seuran joukkueelle. 

 
 

3.8. Kysymykset ja valitukset 
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy ensiksi neuvoa 
seuran puheenjohtajalta tai valmennuspäälliköltä, joka selvittää asian seuran johdon kans-

sa ja antaa vastauksen nopeasti. Tulkinnasta on mahdollisuus valittaa seuran johtokunnal-

le. 
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3.5.  
 
Esimerkki varojen jakamisesta tapauksessa, jossa pelikauden päätteeksi juniorijoukkuees-

sa pelaajia siirtyy toiseen joukkueeseen tai jopa lopettaa jääkiekon seurassa: 

 

Joukkueessa on 24 peluria, joista 18 jatkaa syksyllä ko.  joukkueessa, kolme siirtyy toi-
seen joukkueeseen ja kolme lopettaa. Joukkueen tilillä on kauden päätyttyä 5146 euroa. 

Rahat siirretään jatkavien pelaajien uusille joukkueille siten, että 

- ko. joukkue saa 18 osaa  
-    toinen joukkue  saa 3 osaa 

Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eivätkä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. 

 
Siirtyvien pelaajien osuus rahoista siirretään joukkueen tililtä uuden joukkueen tilille.  

 

 
Esimerkki 1: 
Pelaaja siirtyy edustuksesta tukijoukkueeseen ja hänellä on edustusjoukkueen hänelle os-

tamat pelisukat. Sukat jäävät edustusjoukkueelle. 

 
Esimerkki 2: 

Tasotarkistukset ovat menossa ja pelaaja kokeilee mahtumistaan edustusjoukkueeseen. 

Vanhemmat ovat keränneet juniorijulkaisuun ilmoituksia tukijoukkueen nimissä 300 euron 

edestä. Pelaaja siirtyy edustusjoukkueeseen ennen julkaisun ilmestymistä. Vanhempien 
keräämät ilmoitukset tulevat edustuksen hyväksi. 

 

Esimerkki 3: 
Tasotarkistus tapahtuu juniorijulkaisun ilmestymisen jälkeen ja pelaaja siirtyy juniorijouk-

kueesta edustusjoukkueeseen. Vanhemmat ovat keränneet julkaisuun syksyllä 300 euron 

edestä ilmoituksia, jotka juniorijoukkue on laskuttanut. Ilmoitustulot jäävät juniorijoukkueel-
le. 

 

Esimerkki 4: 

Vanhemmat ovat maksaneet toimintavuoden alussa koko kausimaksun lapsensa joukku-
een tilille. Pelaaja kuitenkin siirtyy joulukuussa toiseen joukkueeseen. Kausimaksusta osa 

on jo käytetty. Tuo summa arvioidaan seuran toimesta ja käyttämätön osa siirretään uuden 

joukkueen tilille. 
 

 

 


