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1. Johdanto
Tämän seura-aapisen tarkoituksena on antaa tietoa Kiekko-Laser Junioreiden toiminnasta. Aapinen kertoo,
kuinka seurassa toimitaan ja mitkä ovat seuran toiminnan perusperiaatteet. Aapisen tarkoitus on selkeyttää
joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tämä auttaa meitä kaikkia toiminnassa
olevia löytämään yhteisen Laser-tien.

2. Kiekko-Laser Juniorit
Kiekko-Laser Juniorit ry (K-Laser Juniorit ry) on jääkiekkoseura, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota
Lakeuden alueen kaikille 3-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa oman
taitotasonsa ja halunsa mukaan laadukkaassa ohjauksessa. Tavoitteenamme on olla merkittävin
kasvattajaseura SJL:n Pohjoisen alueella.
2.1 Organisaatio
Yhdistys valitsee johtokunnan ja antaa sille valtuudet seuran etujen mukaisesti. Johtokunta hoitaa seuran
hallintoa, valvoo ja ohjaa seuran jäsenten, toimihenkilöiden sekä jaostojen toimintaa. Kasvatus-, kilpailu- ja
koulutusvaliokunta valmistelee ja esittää johtokunnalle päätettäväksi seuran urheiluun ja valmennukseen
liittyvät linjaukset.
Juniorisihteeri ja KKVK suunnittelee, ohjaa, kehittää ja auttaa seuran junioritoimintaa. Seuraa
joukkueiden toiminnan laatua, toimii yhteistyössä seuran toimihenkilöiden kanssa ja kehittää seuran
yleistä toimintaa.
Valmennuspäällikkö ( -t) vastaa seuran valmennuksesta, kouluttamisesta sekä urheilullisten linjausten
täytäntöönpanosta, sekä erikoisjäätoiminnan suunnittelusta.

2.1.1 Organisaatiokaavio

2.2 Seuran strategia ja perusarvot
Seuran päämääränä on olla merkittävä kasvattajaseura. Toiminnan lähtökohtana on laadukas, luotettava ja
määrätietoinen tekeminen. Arvopohjanamme on vastuullisuus, kunnioitus, avoimuus, oikeudenmukaisuus,
turvallisuus ja terveellisyys. Laserin junioritoiminta luo edellytykset nuorten yksilöiden pelaajalähtöiselle
kehittymiselle laadukkaalla harraste- ja kilpailutoiminnalla.
Seuran tavoitteina ovat valmennuksen, urheilullisten ja harraste mahdollisuuksien kehittäminen
laadukkaammaksi ja monipuolisemmaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi seuran lähtökohtana on
tasapainoinen talous.
Urheilutoiminnallamme pyrimme mahdollisuuksien mukaan kehittämään pelaajia kilpa-/huippuurheilijoiksi. Toiminnallamme tarjoamme mahdollisuuden kasvaa urheilullisuuteen.

2.3 Toimintaperiaatteet
Toimintaperiaatteet perustuvat seuran arvoihin ja määrittelevät toimintamme ajatusmaailman.

2.3.1 Kasvatustyö
 Yksilön henkinen kasvu
 Sosiaalisuuteen kasvaminen
 Urheilullisen ja terveellisen elämäntavan omaksuminen

2.3.2 Urheilun ohjaustoiminta
 Monipuolisten liikunnallisten valmiuksien kehittäminen
 Jääkiekkotaitojen kehittäminen
 Elämyksellisyys jääkiekon parissa

2.3.3 Terveelliset elämäntavat
 Päihteettömyys
 Ympäristömyönteisyys
 Ravinto tietoisuus
 Harjoittelun, ravinnon ja levon tasapaino

Kokonaisuudessaan toimintamme tähtää siihen, että toimintaperiaatteiden kautta lapsi/nuori saa hyviä
eväitä harrastuksen ja elämän parissa pärjäämiseen.

3. Valmennus- ja urheilutoiminta
Kaikissa ryhmissä tavoitteena on muodostaa kullekin pelaajalle oman tason mukaista toimintaa. Tähän
päästään tarvittaessa tekemällä joukkueiden sisällä tasoryhmiä (A-AAA).
3.1 Joukkueiden pelisäännöt
Seurassa ja joukkueissa toimivien henkiöiden tulee noudattaa seuran yleisiä pelisääntöjä. Valmentaja tekee
lisäksi yhdessä pelaajiensa kanssa omat joukkueensa toimintaa ohjaavat pelisäännöt.
3.2 Joukkueiden muodostaminen
Seuran joukkueita aletaan seuraavalle kaudelle muodostaa huhtikuusta alkaen. Harjoitusryhmien kokojen
suositus on D1 alaspäin enimmillään 40 pelaajaa ja C2 – B 25 pelaajaa. Harjoitusryhmän koon päättää
viimekädessä valmennuspäällikkö. C2-B junioreissa seuralla on ainoastaan yksi joukkue / ikäluokka. G-D1
junioreissa 40:n pelaajan ryhmä muodostaa yhden harjoitusryhmän joka sisältää useampia peliryhmiä..
Joukkueet, jotka pelaavat Leijona-Liigaa tai Millenium-sarjaa, voivat muodostaa tarvittaessa useampia
peliryhmiä turnauksiin osanottajamäärien mukaan.
Kiekko-Koulun jälkeen muodostetaan G-juniorijoukkue ja tästä vanhempien ikäluokkiin siirrytään vuosi
vuodelta, kuitenkin yksilön kehitys huomioiden.
3.3 Valmennustoiminta
Valmennuspäällikkö (-t) ja KKKV esittää joukkueille valmentajat, jonka johtokunta hyväksyy.
Valmennuspäällikkö (-t) tekee heidän kanssaan henkilökohtaiset valmentajasopimukset. Seura vastaa
valmentajien kouluttamisesta.
E-junioreissa ja nuoremmissa ohjaaminen on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään
hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Lapsen ja nuoren tarpeet sekä etu
otetaan huomioon, jokainen mukana oleva pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä.
D-junioreissa ja vanhemmissa valmentaminen on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan auttamista
kehittymään hänen tavoitteidensa ja kykyjensä edellyttämällä tasolla. Tavoitteena on kehittää
mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia.

3.4 Harjoittelu
Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Jään jaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö
tekee vuosittain jäänjakoperusteet ja esittelee sen Kasvatus-, kilpailu- ja koulutusvaliokunnalle. Esittelyn
jälkeen valiokunta päättää asiasta. Jääkausi alkaa kaikilla viimeistään elokuussa ja päättyvät aikaisintaan
huhtikuun loppuun mennessä. Harjoitusmäärissä ja -sisällöissä noudatetaan seuran valmennuslinjausta.
Valmentajat tekevät kauden harjoittelusta kausisuunnitelman (kesä/talvi), joka käydään läpi
yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

3.5 Pelaaminen
G ja F- junioreissa pelataan joko seurojen tai alueen järjestämiä pelejä. E-juniorit pelaavat Suomen
Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen aluesarjaa. D-juniorit pelaavat SJL:n Pohjoisen alueen aluesarjaa ja
mahdollisesti valtakunnallista ylialuesarjaa. C-2 juniorit pelaavat Pohjoisen aluesarjaa ja tai mahdollisesti
ylialuesarjaa. C1-B juniorit pelaavat valtakunnallisia sarjoja (Mestis-SM) riippuen mihin sarjaan sen
hetkinen taso riittää. Tarpeen mukaan joukkueet pelaavat omaa ikäluokkaa vanhempien sarjoissa.
Sarjatasosta päättää valmennuspäällikkö ( -t ).
Lisäksi joukkueet voivat pelata harjoitusotteluita ja turnauksia kauden aikana. Seura esittää Jääkiekkoliitolle
joukkueiden sarjapaikat. Pelijoukkueiden kokoonpanoihin ja joukkueiden sarjapaikkoihin on mahdollisuus
tehdä muutoksia kauden aikana Jääkiekkoliiton sääntöjen puitteissa. Muutoksista päättää
valmennuspäällikkö.
Joukkueet / ikäluokat pelaavat tasonmittauspelejä/ -turnauksia kansallisia huippujoukkueita vastaan
vähintään 2 kertaa kauden aikana
3.6 Peluuttaminen
Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja osallistuu aktiivisesti joukkueen toimintaan ja noudattaa
joukkueen yhteisesti hyväksymiä sääntöjä. Rangaistukset, kurinpidolliset seikat, velvoitteiden laiminlyönnit
ja poissaolot harjoituksissa voivat tehdä poikkeuksia peluuttamiseen. Sairaita ja loukkaantuneita emme
peluuta terveyden kustannuksella.
3.7 Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaajan on ilmoitettava poissaoloista ryhmän vastuuvalmentajalle mahdollisimman pian esteen
ilmaannuttua.
3.8 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä valmennuspäällikön, pelaajan ja hänen
vanhempansa kesken. Viime kädessä päätöksen tekee valmennuspäällikkö. Pelaajien värvääminen
joukkueesta toiseen on ehdottomasti kielletty.

3.9 Pelaajan kehityksen arvioiminen
Lisäksi valmentajien / ohjaajien tulee antaa pelaajille henkilökohtaista palautetta kehittymisestä ja teettää
pelaajille itsensä arviointeja D-junioreista ylöspäin. Kehittymisen arvioinnin osana tulee valmentajien
seurata myös pelaajien koulumenestystä. Kausittain pelaajien osaamista tarkkailevat valmentajien lisäksi
valmennuspäällikkö.
3.10 Tasotarkistukset / tasoryhmät
Tasotarkastuksella tarkoitetaan pelaajien siirtymistä joukkueesta toiseen. Tavoitteena on saada toimivat
ryhmät, sopivaa ohjausta ja onnistumisen elämyksiä.
- Pelaajia tarkkaillaan jatkuvasti eri tahojen toimesta.
- Valinnat ovat aina viimekädessä eri henkilöiden näkemyksiä. Siksi aina useampi tarkkailija.
- Näkemysten mennessä ristiin, lopullisen päätöksen tekee aina valmennuspäällikkö
Tarkastus tehdään G-junioreista alkaen.
Tasoryhmillä tarkoitetaan joukkueen sisällä tehtyjä tasoryhmiä A-AAA. Joukkueen pelaajat voidaan
tarvittaessa joukkueen sisällä jakaa eri tasoryhmiin. Tasoryhmillä saadaan aikaan riittävän haastavia ja
kehittäviä tapahtumia pelaajille pelaajan kehitystä silmälläpitäen. Tasoryhmät kauden aikana voivat
muuttua ja valmentajat seuraavat pelaajien kehitystä kauden edetessä. Tasoryhmät joukkueen sisällä
tekevät joukkueen valmentajat.
3.11 Erikoisjäät
Seuran erikoisjäitä ovat mm. maalivahtijäät, talenttijäät, koulujäät ja iltapäiväkerhojää, joita järjestetään
mahdollisuuksien mukaan.
3.11.1 Maalivahtijäät
Seura tarjoaa mahdollisuuksien mukaan joukkueiden maalivahdeille maalivahtijäitä. Maalivahtijäillä
harjoitellaan maalivahtitaitoja seuran maalivahtivalmentajien erikoiskomennossa. Jäät jaetaaan
seuraavasti ikäryhmittäin:



B-C2 juniorit
D1-F juniorit

3.11.2 Iltapäiväkerhojää
Seura pyrkii järjestämään iltapäiväkerhotoimintaa Oulunsalon jäähallissa. Iltapäiväkerho on tarkoitettu
ala- aste ikäisille lapsille ja ajankohta on iltapäivisin koulun jälkeen. Kerhon vetäjinä toimivat K-Laser
Junioreiden juniorivalmentajat. Kerhossa harjoitellaan jääkiekkotaitoja.
3.12 Harjoitusmäärien merkitys lapsille ja nuorille (Nuori Suomi)
Lasten ja nuorten liikunnalla on suunnaton terveysvaikutus. Lasten ja nuorten monipuolinen liikunta
on myös pohjana huippu-urheilulle.
Jokaisen urheilua harrastavan tulee harjoitella ja liikkua vähintään terveysliikunta suositusten mukaan 14
tuntia viikossa (7-vuotiaat). 18-vuotiaat 7 tuntia viikossa.

Laadultaan hyvä tarkoittaa…





Osaavia ohjaajia ja valmentajia
Hyviä ja aktiivisia harjoituksia
Ohjaaja ja valmentaja innostavat urheilijoita myös omatoimiseen liikkumiseen ja
harjoitteluun

Monipuolisuus tarkoittaa..






Motoristen perustaitojen riittävää harjoittelua
Fyysisten ominaisuuksien riittävää ja tasapainoista harjoittelua
Monien eri lajien harrastamista
Ei erikoistumista lajin sisällä ennen 12 ikävuotta

Elämykset ja haasteet tarkoittavat…





Oppimisen osaamisen iloa
Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia
Ponnistamisen haasteita
Ryhmään kuulumisen tunnetta - kaveruutta

3.13 Joukkueiden harjoitusmäärien linjaus eri ikäluokille
Kasvatus-, koulutus- ja kilpailuvaliokunta käsittelee ja linjaa seuran joukkueiden urheilullisen toiminnan ja
harjoitusmäärät. Oheisessa taulukossa on tiivistettynä eri ikäluokkien vuosittaiset harjoitusten aloitusajat,
viikkoharjoittelu määrät ja omatoimisen harjoitteluajan kesto.
Joukkue
B
C1
C2
D1/D2
E1
F/E2
F
G
Kiekkokoulu
Luistelukoulu

Aloitus
huhti -toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
syksyllä
syksyllä
syksyllä

krt/vko
5-10
5-7
5-6
3-5
2-5
2-5
1-5
0-4
0-2
0-2

kesätauko(ohjeellinen)
4-5 vkoa
4-5 vkoa
5 vkoa
5-6 vkoa
5-6 vkoa
5-6 vkoa
5-6 vkoa
ei kesäharjoituksia
ei kesäharjoituksia
ei kesäharjoituksia

4. Joukkueet
K-Laser Juniorit joukkueiden kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet
4.1 Kiekkokoulu
Kiekkokoulun tavoitteena on liikuttaa lapsia monipuolisesti jääkiekkoharrastuksen sujuva jatko mielessä
pitäen. Luistelukoulu alkaa elokuussa ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Luistelukoulu on tarkoitettu
vasta-alkajille ja kaikista nuorimmille jääkiekkoilijoille. Luistelukoulun toiminnasta vastaa
valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö osoittaa luistelukoululle valmentajat ja jääajat. Ryhmät voivat
pelata harjoitusotteluita.
Luistelukoulun tavoitteena on perusluistelutaidon oppiminen. Kasvatuksellisina tavoitteina ovat
ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen, hyvien käytöstapojen omaksuminen.
4.2 G-juniorit
G-junioreiden tavoitteena on luistelutaidon, perustaitojen, ryhmätoiminnan oppiminen, toisten
huomioiminen ja hyvien käytöstapojen omaksuminen. Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueelle
valmentajat ja jääajat. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta. G-juniorit osallistuvat mahdollisiin
Millenium - turnauksiin tms. alueelliseen sarjaan, harjoituspeleihin ja mahdollisesti harjoitusturnauksiin.
4.3 F-D- juniorit
Kasvatuksellisina tavoitteina on tarjota mm. onnistumisen elämyksiä, positiivinen ilmapiiri, itsenäisyyden ja
minäkuvan kehittäminen ja pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen. Urheilullisina
tavoitteina on auttaa jokaista pelaajaa lajitaitojen kehittymisessä, antaa jokaiselle pelaajalle
pelaamismahdollisuuden ja valmistaa pelaajia kohti tehokkaampaa ja vaativampaa harjoittelua. Joukkueen
sisällä muodostetaan tasoryhmiä (A-AAA). Tarkoituksena on tarjota kullekin pelijoukkueelle oikean tasoinen
sarja ja vastus. Joukkueet osallistuvat oman ikäisten sarjoihin ja lisäksi taso huomioiden vanhempien
ikäluokkien sarjoihin. F-juniorit osallistuvat Millenium - turnauksiin tms. alueelliseen sarjaan ja lisäksi
joukkueet pelaavat harjoitusotteluita ja osallistuvat eri turnauksiin. E-juniorit pelaavat SJL:n Pohjoisen
alueen aluesarjaa. Lisäksi joukkueet pelaavat harjoitusotteluita ja turnauksia. D1 ja D2 pelaavat SJL:n
Pohjoisen alueen aluesarjaa. Lisäksi D-juniorit voivat pelata valtakunnallisia ylialueturnauksia riippuen
menestyksestä. Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille valmentajat ja jääajat. Kaikki joukkueet pelaavat
säännöllisesti tasonmittauspelejä / -turnauksia mahdollisimman kovatasoisia vastustajia vastaan. Mukana
on myös kilpailullisia tavoitteita. Joukkueiden valmentajat päättävät pelaajien peluuttamisesta.

4.4 C2-B juniorit
Toiminnan tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Pyrkimyksenä on kasvattaa
aktiivisia, toisia huomioon ottavia ja vastuunsa kantavia kansalaisia. Haluamme myös tarjota nuorille
mahdollisuuden kehittyä kohti huippu-urheilua. Seuralla on C2-B junioreissa yksi joukkue per ikäluokka.
Pelaajia on jokaisessa joukkueessa noin 20–25. Lopulliset joukkueet muodostetaan kesän harjoitusryhmistä
elo-syyskuun aikana. Joukkueiden pelaajavalinnoista päättävät joukkueiden valmentajat ja
valmennuspäällikkö yhdessä. Pelaaja voi kuitenkin siirtyä joukkueesta toiseen myös kesken kauden
tasotarkistusten yhteydessä. Pelaajan sijoittamisesta eri joukkueisiin päättää valmennuspäällikkö,
yhteistyössä joukkueiden valmentajien kanssa. Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille valmentajat ja
jääajat. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta. Valmennustoiminta perustuu seuran perusarvoihin,
joissa näkyy kasvatukselliset tavoitteet, pelaajien henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet ja joukkueen
sisäiset tavoitteet. Mukana on selvästi myös kilpailullisia tavoitteita. Joukkueiden valmentajat päättävät
pelaajien peluuttamisesta.

4.5 Laser-polku
Kaaviossa on kuvattu ”pelaajapolku”, ensimmäisestä joukkueesta vanhimpiin juniorijoukkueisiin.

5. Joukkueen toimihenkilöt
Toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa!
Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan
toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Toimihenkilöiden
esimies on Laser juniorijääkiekko ry:n seuran hallitus. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassa
suomen lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä ja SJL:n
sääntöjä. Joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta. Toimihenkilöt ovat velvollisia
osallistumaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet ja joukkueenjohtajien kokoukset
jne.)
K-Laser Junioreiden joukkueissa tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt:







Vastuuvalmentaja 
valmennuspäällikkö ja kasvatus- kilpailu ja koulutusvaliokunta esittävät, seura
vahvistaa
Valmentaja 
valmennuspäällikkö ja kasvatus- kilpailu ja koulutusvaliokunta esittävät, seura
vahvistaa
Joukkueenjohtaja 
valmentajat esittävät, seura vahvistaa
Huoltajat 
joukkueenjohtaja ja valmentaja esittävät, seura vahvistaa
Rahastonhoitaja 
joukkueenjohtaja esittää, seura vahvistaa
Muut (ei viralliset toimihenkilöt) 
vanhempainkokous esittää ja päättää

5.1 Valmentajat
Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille valmentajat ja tekee heidän kanssaan henkilökohtaiset
valmentajasopimukset. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta.
Johtavana teemana seuran valmennustoiminnassa on auttaa pelaajaa kehittymään yksilönä, oman
innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla = otetaan huomioon lapsen / nuoren tarpeet
ja etu. Tavoitteena on kehittää pelaajista mahdollisimman taitavia pelaajia, jotka nauttivat harjoittelusta ja
pelaamisesta, sekä auttaa pelaajia kehittymään hyvän itsetunnon omaaviksi kansalaisiksi.

Valmentajan tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kausisuunnitelman ja periaatteiden laadinta
Laaditun kausisuunnitelman toteuttaminen käytännössä
Harjoitusten ja otteluiden johtaminen
Yksittäisten harjoitteiden yksityiskohtainen suunnittelu
Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
Pelaajapalautteen antaminen
Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu (kausi- ja kuukausisuunnitelmat)
Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
Toimintakertomuksen laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
Valmentajasopimuksen mukainen toiminta
Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla
esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran yhteiskuvaa nostavasti.
12. Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa
13. Osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin ja vanhempien kokouksiin
14. Seuran valmennuslinjauksen toteuttaminen

5.2 Joukkueenjohtajan tehtävät
1. Mahdollistaa kausi- ja taloussuunnitelmien toteuttamisen
2. Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien
välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa
3. Laatii joukkueen kausisuunnitelman yhdessä valmentajien kanssa
4. Laatii joukkueen taloussuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan kanssa
5. Vastaa pelaajien (pelaajalisenssit) ja joukkueen virallisten toimihenkilöiden vakuuttamisesta
6. Laatii joukkueen toimintakertomuksen yhdessä valmentajien kanssa
7. Vastaa kausi- ja taloussuunnitelman toteutumisesta kauden aikana
8. Vastaa joukkueen omatoimisen ja seuran pakollisen
varainhankinnan suunnittelusta ja organisoinnista
9. Vastaa tiedottamisesta seuraan, toimihenkilöille, pelaajille, vanhemmille ja muille
instansseille
10. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
11. Järjestää matkojen kuljetukset, majoitukset, ateriat, välipalat yhteistyössä valmentajan kanssa
12. Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
13. Vastaa ottelujärjestelyistä (erotuomarit, toimitsijat jne.)
14. Läsnäolovelvollisuus otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa
15. Vanhempainkokousten järjestäminen
16. Osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien tilaisuuksiin
17. Vastaa seuran joukkueelle annettujen tehtävien suorittamisesta
5.3 Huoltajan tehtävät
1. Vastaa joukkueen saamista seuran varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta
sekä pitää varustekirjanpitoa
2. Vastaa joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta sekä huolehtii ensiavusta
harjoituksissa ja otteluissa
3. Huolehtii luistimien teroittamisesta ja joukkueiden varusteiden sopivuudesta
4. Vastaa joukkueen huollosta harjoituksissa ja otteluissa
5. Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa
6. Vastaa joukkueiden laitteiden ja työkalujen kunnosta (esim. teroituskone, työkalupakki jne.)
7. Kuuluu joukkueen johtoryhmään (joukkueen kurinpitovelvollisuus)
8. Osallistumisvelvollisuus huoltajien tilaisuuksiin
9. Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa
5.4 Rahastonhoitajan tehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laatii joukkueen taloussuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
Seuraa yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa budjetin toteuttamista
Hyväksyttää tositteet joukkueenjohtajalla ja laskuntarkastajilla
Tarkistaa, että tiliotteet tulevat kuukausittain
Tehdä yhteenveto kuukauden tuloista ja menoista tileittäin kuukausittain sekä koko tilikaudelta
Rahastonhoitaja laskuttaa ja pitää seurantaa maksutilanteista
Seurata kuukausimaksuja niin, että ne peittävät kulut
Osallistumisvelvollisuus koulutuksiin
Kirjanpitoaineisto toimitettava joka kuukauden 10. päivään mennessä kirjanpitäjälle

5.5 Toimihenkilön oikeudet
Viralliset toimihenkilöt ovat joukkueen kustannuksella oikeutettuja:
1. Vakuutukseen (SJL:n jääkiekkolisenssi) kaikki valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja muut
mahdolliset toimihenkilöt
2. Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen suunnitelmien mukaisesti (Seura maksaa osan koulutuksesta)
3. Työasuun ja joukkueasusteisiin
4. Joukkueen kustannuksella joukkueen tapahtumissa (peli- ja turnausmatkat yms.) tarvittavat
kuljetukset, ruokailut ja majoitukset
5. Sopimuksesta mahdollisiin kulukorvauksiin
6. Muihin mahdollisiin etuihin, jotka mainitaan kunkin henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen tai
sovitaan kausittain erikseen

6. Mikä on minun roolini?
Toiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kaikille osapuolille on määritelty oma tietty rooli, jonka
mukaan toimitaan. Tämä takaa työrauhan toiminnalle. Vanhempien rooli kasvattajana ja henkisenä tukijana
on ensiarvoisen tärkeää.
Lasten urheilussa 5 K:n säännöissä aikuisten tulee olla mukana:






Väsymättöminä KANNUSTAJINA
Kärsivällisinä KASVATTAJINA
Tukea antavina KOULUTTAJINA
Uhrautuvina KULJETTAJINA
Toiminnan KUSTANTAJINA

Seuraavassa taulukossa esitetään pelaajien, valmentajien, vanhempien, tuomareiden/toimitsijoiden,
katsojien ja Jääkiekkoliiton roolit:
PELAAJA


VALMENTAJA JA OHJAAJA
Olen kohtuullinen vaatimuksissani
Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet

ovat kunnossa, 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
 Pyrin huomioimaan kaikki pelaajat

 Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa, hyvän pelin
edistämiseksi

 Koulutan itseäni valmentajana
 Pyrin negatiivisin palautteen sijasta antamaan
rakentavaa palautetta
ÄITI JA ISÄ
TUOMARI JA TOIMITSIJA
 Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän
 Pyrin aina omilla toimillani ylläpitämään ja
haluaa sitä ja se on hänestä kivaa
edesauttamaan pelaajien turvallisuutta
 Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja
 Teen parhaani, jotta kaikilla pelaajilla olisi
ratkaisemaan riidat puhumalla
mahdollisuus pelata sääntöjen puitteissa parasta
mahdollista jääkiekkoa taitojensa ylärajoilla
 Opetan lapselleni, että tärkeintä on parhaansa
tekeminen
 Pyrin pitämään kilpailutilanteen ja ilmapiirin terveenä
 En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän
ja reiluna
tekee virheitä tai tekee huonosti
 Pyrin aina olemaan johdonmukainen ja puolueeton
 Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville
kaikissa tuomioissani
suorituksille, sekä oman joukkueen, että vastustajan
 Pyrin toimissani siihen, että kaikki ottelutapahtumaan
 En arvostele tuomareita
osallistujat toimivat toisiaan kunnioittaen
 Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat
 Pyrin toimissani olemaan esimerkkinä muille ja
omaa aikaansa lasten vuoksi
etenkin lasten otteluissa pyrin toiminnallani

ohjaamaan pelaajia oikeaan ja reiluun peliin
 Kouluttamalla jatkuvasti itseäni huolehdin omasta
ammattitaidostani
KATSOJA
JÄÄKIEKKOLIITTO
 Ymmärrän, että pelaajat pelaavat jääkiekkoa, koska
 Teemme kaikkemme, että pelaajat saisivat tasase on kivaa. He eivät pelaa ainoastaan
arvoisen kohtelun ja yhtäläisen mahdollisuuden
viihdyttääkseen minua
pelata,
riippumatta
heidän
taidoistaan,
 Olen odotuksissani realisti. Muistan, että kaikki
sukupuolestaan, etnisestä taustastaan tai rodusta
pelaajat eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voi näin
 Huolehdimme myös siitä, että varusteet ja
ollen myöskään arvioida samoja kriteerejä käyttäen
harjoitteluolosuhteet ovat mahdollisimman hyviä ja
turvallisia pelaajille
 Kunnioitan tuomareiden päätöksiä ja kannustan
pelaajia tekemään samoin
 Huolehdimme siitä, että pelaajien taitotaso, kypsyys
ja kokemus otetaan huomioon kun sääntöjä tulkitaan
 En naura pelaajille, enkä halveksu heitä ottelussa
tehtyjen virheiden vuoksi. Kannustan positiivisesti ja
ja kehitetään, kun otteluohjelmia laaditaan ja sarjarakentavasti
järjestelmää suunnitellaan
 Haluamme, että jääkiekon pelaaminen ja siitä
 Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä
nauttiminen pysyy niin pelaajien kuin katsojien
ilman heitä ei olisi koko ottelua
kannalta kaiken keskipisteenä ja voittamisen tärkeys
 En käytä huonoa kieltä, enkä kiusaa pelaajia,
valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai muita
asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin
katsojia
 Pidämme huolta siitä, että valmentajilla ja
toimitsijoilla on tarvittavat tiedot ja taidot reilun pelin
edistämiseksi ja pelaajien kehittämiseksi
 Kannustamme kaikkia valmentajia ja toimihenkilöitä
osallistumaan
heidän
taitojaan
kehittäviin
koulutustilaisuuksiin
Pelaan jääkiekkoa, koska MINÄ haluan, en koska
vanhemmat tai valmentajat haluavat
Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä
Käyttäydyn maltillisesti – tappelut ja suunsoitto eivät
kuulu tähän lajiin
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
Kannustan joukkuekavereita
Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa
minua ja annan sille sen ansaitseman arvostuksen




7. Varusteet
Kaikki joukkueiden hankkimat varusteet ovat seuran omaisuutta. Joukkueen käytössä olevien seuran
varusteiden kunnostaa vastaavat huoltajat ja pelaajat, joiden käytössä ne ovat. Omaisuuden lainaaminen,
luovuttaminen tai myyminen on ehdottomasti kielletty ilman seuran lupaa. Varusteet kerätään keväällä
kauden päättyessä ja jaetaan tarpeen mukaan syksyllä kauden alkaessa. Virallisten jääkiekkosääntöjen
mukaan joukkueen tulee esiintyä yhtenäisessä peliasussa, jossa kypärän, pelipaidan, housujen ja sukkien
värin on oltava sama kaikilla. Värit päättää seura. Seuran nimen ja/tai logon käyttöön on aina oltava seuran
johtokunnan kirjallinen lupa.
7.1. Pelipaidat ja pelisukat
Joukkue hankkii pelipaidat ja – sukat seuran osoittamasta paikasta. Pelipaitojen ja -sukkien tulee olla seuran
hyväksymien vaatimusten mukaisia. Pieneksi menneet pelipaidat voidaan kierrättää nuoremmille
joukkueille. Seura on varannut yhteistä varainhankintaa varten peliasuista seuraavat mainospaikat: kypärä,
pelipaidan oikea ja vasen rintapieli ja selkä numeron alapuolelta. Jatkossa mainokset pelipaitoihin tulevat
kangasmerkkeinä. Edellä mainitut mainospaikat myy pelipaitoihin seura ja loput mainospaikat paidoista
ovat joukkueiden myytävänä. Seuran myymät mainokset tulee ommella pelipaitoihin niille tarkoitetuille
paikoille.
7.2. Harjoituspaidat
Joukkue hankkii tarvitsemansa harjoituspaidat.
7.3. Pelihousut ja kypärät
Joukkue (poikkeustapauksissa) / pelaaja (henkilökohtainen varuste) hankkii. Seuran ainoa hyväksytty väri
pelihousuissa on musta ja kypärässä valkoinen.
7.4. Seura-asut
Joukkue / pelaaja hankkii. Asusteet hankitaan seuran kulloinkin tarjoamasta valikoimasta; seuran yhteiset
asut = yhtenäisyys/edustavuus. Jos joukkue hankkii seuran tarjoaman valikoiman ulkopuolelta, ei seuran
merkkiä ja nimeä saa käyttää.
7.5 Pakollinen varustus

8. Talous
Kaikessa taloudenhoidossa tulee noudattaa voimassaolevia lakeja ja asetuksia, SJL:n, alueen ja seuran
määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.
Joukkueen tulee tehdä kullekin toimikaudelle talousarvio ja toimitettava se seuran hyväksyttäväksi yhdessä
kausisuunnitelman kanssa. Jokaisen joukkueen on suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan, eivätkä
toimintakauden menot voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mukaan mahdollinen alkusaldo.
Varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat sekä rahastonhoitaja. Lisäksi joukkueissa on erillinen
laskuntarkastaja (t), joka nuoremmissa ikäluokissa (C2-G) on joku joukkueen vanhemmista ja
kilpaikäluokissa (B-C1) seuran hallituksen jäsen. Kokonaisvastuu on kuitenkin kaikkien
mukanaolevien pelaajien vanhemmilla.
Seura avaa jokaiselle joukkueelle tilin, jonka käyttöoikeus annetaan kahdelle joukkueen viralliselle
toimihenkilölle, yleensä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Toimihenkilöt, joille käyttöoikeutta esitetään,
hyväksyvät kirjallisesti sen, että seura voi tarkistaa heidän luottotietonsa. Käyttöoikeus myönnetään
kaudeksi kerrallaan. Joukkueen rahaliikenteen tulee täyttää kaikki lait ja asetukset, eikä joukkueella voi olla
muita tilejä ilman seuran hyväksyntää. Rahaliikenne tulee hoitaa mahdollisuuksien mukaan ilman käteisen
rahan käyttöä. Joukkueiden on pidettävä kirjaa rahaliikenteestään (maksu perusteinen kassakirjanpito).
Kirjanpito tulee olla kirjanpitolakien ja asetusten mukainen mm. tositteet aikajärjestyksessä numeroituna,
alkuperäiset kuitit jne. Tilikauden päätyttyä on tuloslaskelma ja tase esitettävä seuralle. Koko kirjanpito
tositteineen (alkuperäiset kuitit) liitetään seuran tilinpäätökseen. Mahdollinen ylijäämä kirjataan taseeseen
ja se on joukkueen alkusaldona seuraavalle kaudelle.
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on hankittu tai kerätty eri menetelmillä, on seuran omaisuutta,
joka on joukkueen käytössä. Rahaa ei voi lainata, eikä palauttaa, eikä omaisuutta lainata, vuokrata tai
myydä ilman seuran lupaa. Joukkueen yhden kauden toimintaan kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia.
Siirryttäessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa rahat eivät seuraa pelaajan mukana, vaan jäävät
joukkueen käyttöön.
Joukkueenjohtaja laatii budjetin kaudelle seuran antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkueenjohtaja esittää
pelaajiensa kuukausi maksujen suuruuden 11 kk:n ajalta/kausi vanhempain kokouksessa. Kuukausimaksua
voi tarvittaessa muuttaa kauden aikana perustellusti. Maksut pelaaja maksaa ensisijaisesti siihen
joukkueeseen jossa hän on kirjoilla ja harjoittelee.
Joukkueet eivät voi palauttaa rahaa tai luovuttaa seuran omaisuutta kenellekään. Ainoana poikkeuksena
joukkue voi seuran luvalla korvata joukkueen toimihenkilöille ja sopimuksesta ulkopuolisille (esim.
vierailevat valmentajat, luennoitsijat tms.) heille aiheutuneita kuluja.
Joukkueiden on osallistuttava vuosikokouksen tai johtokunnan päättämiin varainhankintaprojekteihin
suorittamalla
projektien
taloudelliset
velvoitteet,
joiden
suuruus
päätetään
kausittain.
Varainhankintaprojekteja ovat mm. Seuran arpajaiset, seuralehden ilmoitusmyynti jne.
Joukkueen lopettaessa toimintansa varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai muulla
keinoin hankittua ovat seuran omaisuutta, joka on ollut joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa rahoja
tililtään yksityishenkilöille. Lopettava joukkue voi myydä seuran omaisuutta, joka on hankittu joukkueen
rahoilla, ainoastaan seuran sisällä.

Seura voi myöntää kuukausi- ja toimintamaksusta vapautuksen seuraavissa tapauksissa:






Muutto toiselle paikkakunnalle
Pitkäaikainen sairaus ja loukkaantuminen – omavastuu kaksi kuukautta
Lopettaminen
Pelaajasiirto, kuluva kuukausi + seuraava
Tai muu erittäin painava syy

Jos pelaajan maksut ovat rästissä 2 kuukauden maksuja vastaavan määrän, pelaaja ei voi osallistua seuran
Toimintaan. Siirtopapereiden luovuttamisen ehtona on, että kaikki velvoitteet on hoidettu
joukkueelle/seuralle.

9. Epäselvyydet ja ongelmien ratkaiseminen
Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa asioissa tulee ottaa aina yhteyttä joukkueenjohtajaan tai joukkueen
valmentajaan. Joukkueen johtoryhmä selvittää asiat joukkueen sisällä ensisijaisesti. Jos asiasta ei päästä
sopimukseen niin joukkueenjohtaja kutsuu koolle yhteisen palaverin (pelaaja/vanhemmat, joukkueenjohtaja,
valmentaja ja valmennuspäällikkö).
Jos yhteisessä palaverissa ei päästä yhteisymmärrykseen on pelaaja/vanhemmilla oikeus tuoda asiansa
ongelmaratkaisuryhmän käsiteltäväksi. Ongelmanratkaisuryhmä tekee asiasta lopullisen päätöksen, jonka
jälkeen päätöksestä ei voi valittaa. Ongelmaratkaisuryhmän päätös tuodaan tiedoksi johtokunnalle ja
asianosaisille.
Ongelmanratkaisuryhmään kuuluu seuran puheenjohtaja ja johtokunnan nimeämää henkilöä.
Ongelmanratkaisuryhmä voi niin katsoessaan alistaa itselleen joukkueen mm. kurinpitopäätöksen ja tehdä
siitä päätöksen, jota joukkueen on noudatettava.
9.1 Kurinpitomenettely
Pelaajaan voidaan kohdistaa kurinpidollisia toimenpiteitä, mikäli hän ei noudata Suomen jääkiekkoliiton
kilpailusääntöjä, seuran tai joukkueen yhteisesti sopimia sääntöjä. Kurinpitopäätöksen tekee joukkueen
johtoryhmä, jonka on välittömästi tiedotettava päätöksestä joukkueelle, pelaajan vanhemmille ja
puheenjohtajalle. Joukkueeseen mukaan otettu pelaaja voidaan erottaa joukkueesta vain erittäin
painavista syistä. Erottamisen käsittelee seuran ongelmanratkaisuryhmä, jonka esityksestä johtokunta voi
erottaa pelaajan seurasta.
Mikäli joukkueen johtoryhmä tai joku joukkueen toimihenkilöistä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja
tai muu joukkueentoimihenkilö) ei noudata seuran sääntöjä ja ohjeita ja joukkueen sisäisiä sääntöjä,
ongelmanratkaisuryhmä käsittelee asian ja tarvittaessa esittää johtokunnalle heidän erottamistaan
tehtävistään. Korvaava henkilö tilalle kohdan 5. Mukaisesti.

10. Oulun alueen seurayhteistyötavoitteet ja – toiminta
Oulun alueen jääkiekkoseurojen (K-Laser, Kärpät, Ahmat, LiKi, MuJK, KKP, Kiekko-Oulu, ym.) yhteistyön
tarkoituksena on kehittää alueen juniorikiekkoilua avoimessa yhteistyössä ja toteuttaa tervettä keskinäistä
kilpailua. Tavoitteena on rakentaa ja tarjota mahdollisimman suurelle määrälle pelaajia hyvä koulutus ja
valmennus tasokkaissa joukkueissa ja tarjota samalla jokaiselle alueen pelaajalle paikka omaa tasoa
vastaavassa joukkueessa.

Seurat ja joukkueet (johtajat, valmentajat, valmennuspäälliköt, vanhemmat) eivät harjoita keskinäistä
värväystoimintaa, vaan pelaajia suositellaan pelaamaan oman alueensa joukkueissa ja/tai taitojen
edellyttämässä joukkueessa. Pelaajasiirrot eivät ole kuitenkaan kiellettyjä. Pelaajasiirrot käsitellään
seurojen valmennuspäälliköiden kesken. Ratkaisuissa kuullaan joukkueiden valmentajia ja otetaan
huomioon asiaan vaikuttavat eri tekijät.
K-Laser Juniorit tekee yhteistyötä myös muiden lajien kanssa mahdollisuuksien mukaan (OsPa, AJAX
Sarkkiranta, OLS, Oulun Pyrintö ym.). Tavoitteena on jatkossa kehittää urheilun monipuolisuutta yhdessä
muiden lajien kanssa.
Seura tekee mm. yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n, Suomen Jääkiekkoliiton ja Kempeleen kunnan
ja Oulun kaupungin kanssa.

11.

Seuran vaihto

Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan ainoastaan jääkiekkoliiton hyväksymän pelaajasiirron kautta.
Siirtotodistus tehdään liiton edellyttämällä tavalla. Siirtotodistukseen on tehtävä edustusoikeuden siirtoa
koskevat merkinnät. Siirtotodistukset ovat kausikohtaisia. Siirto rekisteröidään ja astuu voimaan kun siirto on
tehty liiton määräämällä tavalla ja liittohallituksen vahvistama siirron kirjaamismaksu on maksettu. Uusi
seura toimittaa pelaajan siirtotodistuksen liittoon. Siirtotodistuksessa on oltava pelaajan allekirjoitus (alle 18v. huoltajan allekirjoitus). Siirtotodistus on toimitettava liittoon ennen kuin pelaaja edustaa uutta seuraansa
virallisessa ottelussa. Jos pelaaja ei ole edustanut mitään seuraa virallisessa ottelussa
kahtena edellisenä pelikautena ja hän on todistettavasti täyttänyt velvoitteensa vanhaa seuraansa kohtaan,
ei pelaajasiirrosta tarvitse maksaa kirjaamismaksua. Pelaajasiirtoja koskevat asiat menevät seuran
toimiston kautta. Toimisto informoi pelaajasiirroista joukkueita ja pitää ajan tasalla myös
valmennuspäällikön.
Pelaaja maksaa siirtomaksun normaalien siirtojen kohdalla, rajoitettuja siirtoja joukkue ei maksa. Pelaaja, joka
haluaa siirtotodistuksen seurastamme, tulee olla hoitanut kaikki velvoitteensa seuraa/joukkuetta kohtaan:
palauttanut seuran varusteet, maksanut kaikki maksut jne.
Alueellisen yhteistyön (Ahmat, KKP, K-Oulu, Kärpät, K-Laser, LiKi, MuJK, ym.) pohjalta on sovittu, että
siirtymiset alueen seurasta toiseen kulkevat seurojen valmennuspäälliköiden kautta.

12.

Suomen Jääkiekkoliitto

Suomen Jääkiekkoliiton toimisto:
Suomen Jääkiekkoliitto ry.
Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki
Keskus (09) 756 750
Telefax (09) 756 755 75
SJL:n Pohjoisen alueen toimisto:
Suomen Jääkiekkoliitto
Pohjoinen alue
Sammonkatu 6
90570 OULU
Puhelin 0400 - 965097
Fax. 08- 311 2471
Internet sivuilta www.finhockey.fi löytyy mm:



Valtakunnan kaikkien seurojen ja joukkueiden yhteystiedot
Kaikkien sarjojen otteluohjelmat ja – tulokset

Suomen Jääkiekkoliitolla on kahdeksan
aluetta. Alueiden tehtävänä on kehittää
suomalaista jääkiekkoa sekä hoitaa
paikallistason kilpailutoimintaa liiton
määräämällä toiminta-alueella.
Meidän alueemme on Pohjoinen.

13.

Seuran yhteystiedot

Seuran toimisto:
Oulunsalon jäähalli
Tuohikuja 6
90460 Oulunsalo
puh. 044 055 1030
Jäähallit:
Oulunsalon jäähalli
Tuohikuja 6
90460 Oulunsalo
Kempelehalli
Koulutie 3
90440 Kempele
puh. (08) 556 9296
Linnanmaan jäähalli
Kauppalinnankatu 6
90570 Oulu
Kotisivu:
www.k-laser.fi

WWW.k-laser.FI

