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1. Kellokosken Alku Ry, KelA
1.1. Yleistä
Uusia joukkueita perustetaan seuraamme vuosittain ja näin ollen selkeät seuran
toimintaperiaatteet auttavat toiminnan käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä.
Nämä ohjeet ovat sitoutumisperiaatteiksi kaikille toiminnassa mukana oleville, sekä
seuran joukkueiden toiminnan selkeyttämiseksi ja auttamiseksi. Ohjeita täydentävät
muut erilliset säännöt, ohjeet ja tiedotteet.
Kellokosken Alku Ry on perustettu 1926 (Woimistelu ja Urheiluseura Alku) ja toiminut
kautta historiansa yleisseurana. Seurassa on harrastettu yleisurheilua, hiihtoa,
voimistelua, painia, nyrkkeilyä, pesäpalloa, pyöräilyä, jalkapalloa, lentopalloa,
koripalloa, jääpalloa, pöytätennistä, uintia, suunnistusta, painonnostoa, jääkiekkoa ja
salibandyä.
Harjoituspaikkoina toimivat Kellokosken jäähalli, Järvenpään Fortum-halli,
Kellokosken urheilukenttä sekä Ruukin koulun kenttä. Kellokosken yläasteen ja
Ruukin koulun saleissa harrastetaan eri lajien tukiliikuntaa.
KelA on osakkaana Kellokosken Jäähalli Oy:ssä ja Järvenpään Fortum-hallissa.
Lisäksi seuralla on talkoovoimin ylläpidettävä kesänviettopaikka Rääveli Heinolan
Paason kylässä, mitä seuran joukkueet ja jäsenet voivat vuosittain päätettävää
korvausta vastaan vuokrata.
1.2. Toiminnan tarkoitus
Urheilullinen tavoite
o Toimia Kellokoskella laadukkaan urheilun edustajana
o Juniorijoukkueiden toiminnan tason kohottaminen
o Panostaminen valmennukseen
o Elinikäisen liikkumisen ja oman tasoisen harrastamisen mahdollistaminen
o Harrastuskustannusten kurissapitäminen
Muuta
o Vahvistaa urheilukulttuuria Kellokoskella
o Pitää talous hallinnassa oikealla panos-/tulossuhteella
o Tehdä Kellokoskea positiivisesti tunnetuksi
o Etsiä uusia markkinointimahdollisuuksia
o Panostaa urheilutoiminnan laatuun
o Parantaa harjoitusolosuhteiden laatua
1.3. Seuran yhteystiedot
Kellokosken Alku ry
Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski
www.kellokoskenalku.sporttisaitti.com
Seuran ilmoitustaulu on urheilukentän huoltorakennuksen toimiston vieressä. Sieltä
löytyvät ajankohtaiset asiat ja tiedotteet sekä joukkueiden yhteystiedot. Jäähallilla
kahvion portaiden alla on postilaatikko seuralle tulevaa sisäistä postia varten.
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2. Viestintä
2.1. Organisaatio

Johtokunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
3-5 jäsentä

Jalkapallojaos

Jääurheilujaos

Talousjaos

Kahviojaos

puheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
joukkueenjohtajat
valmennuspäällikkö

puheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
joukkueenjohtajat
valmennuspäällikkö

puheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitajat

puheenjohtaja
sihteeri
kahviovastaavat

Joukkue
joukkueenjohtaja
taloudenhoitaja
ohjaajat
huoltaja (t)
kahviovastaava

Joukkue
joukkueenjohtaja
taloudenhoitaja
ohjaajat
huoltaja (t)
kahviovastaava

Joukkue
joukkueenjohtaja
taloudenhoitaja
ohjaajat
huoltaja (t)
kahviovastaava

2.2. Seuran kokoukset
Jäsenistö muodostuu pääosin juniorijoukkueiden toiminnassa mukana olevista
pelaajista ja toimihenkilöistä, sekä pelaajien vanhemmista.
Vuosikokous
o Hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille
o Hyväksyy toimintakertomukset edelliseltä tilikaudelta
Syyskokous
o Valitsee seuran puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan
o Vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarviot
o Päättää seuran jäsenmaksusta
Seuralla on nimetty tiedotusvastaava.
Seura julkaisee yleisesitteen seuran toiminnasta ohjaajille, vanhemmille ja
sidosryhmille, sekä jakaa laatukäsikirjan ”Junioritoiminnan periaatteet” kaikille
seuratoimijoille.
Seuratiedotteessa tiedotetaan jäsenistöä seuran toiminnasta ja tapahtumista.
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Tietoa seuran toiminnasta jaetaan myös koulujen kautta koteihin, sekä seuran
internetsivuilla.
Paikallislehtien seurapalstoilla tiedotetaan seuran toiminnasta ja tapahtumista.
Joukkueenjohtavat vastaavat tiedon kulkemisesta joukkueiden sisällä ja heidän
tukijoukoilleen (junnuryhmät) sekä välittävät joukkueista tarvittavan tiedon jaoksiin ja
sitä kautta seuran johtokuntaan.
2.3. Dokumentointi
Yleisesite
päivitetään
vuosittain
yhteystietojen
osalta
ja
tarkistetaan
toimintaperiaatteiden osalta.
Joukkueenjohtajat pitävät kirjaa pelaajajakelusta ja johtokunta sekä jaokset muista
kohderyhmistä.
Johtokunnan- ja jaosten kokousten pöytäkirjoihin kirjataan päätökset ja ajankohtaiset
asiat/toimintaohjeet ja niistä tiedotetaan toimihenkilöille ja joukkueille.
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3. Urheilutoiminta
3.1. Päämäärät ja tavoitteet
Kellokosken Alku Ry:ssä noudatetaan lajiliittojen eri ikäluokkia koskevia suosituksia
oppimistavoitteissa ja harjoittelun järjestämisessä.
Lajikoulusta - E-junioreihin
o Pääpaino yhdessä toimiminen leikinomaisin keinoin siten, että henkilökohtaisia
taitoja sekä liikuntaominaisuuksia kehitetään.
D-, C- ja B-juniorit
o Harjoittelussa korostuvat myös pelaajien ryhmässä toimimisen säännöt,
hyväksytty tapakulttuuri ja pelissä tarvittavien fyysisten ominaisuuksien
harjoittaminen.
Harrasteryhmät
o Seura pyrkii mahdollistamaan jokaisen nuoren/lapsen urheilun harrastemaisen
toiminnan omalla tasollaan.
3.2. Harrastetoiminnan aloittaminen
Kerran vuodessa, tai kysynnän mukaan, käynnistetään lajikohtaiset urheilukoulut.
Koulutoiminta on tarkoitettu kaikille lajin aloittaville. Koulujaksolla opetetaan lajin
ensimmäiset perusasiat ja opetetaan harrastajia toimimaan ohjatuissa ryhmissä.
Koulujoukkueille pyritään järjestämään osallistumismahdollisuus kauden lopussa
muiden alueen koulujoukkueiden kanssa pelattaviin turnauksiin lajiliittojen asettamien
sääntöjen mukaan. Mikäli urheilukoulua ei ole järjestetty niin kaikki harrastuksen
aloittavat juniorit ohjataan suoraan ikäluokkansa joukkueeseen.
3.3. Joukkueiden muodostaminen
Valmennuspäällikkö esittää lajijaokselle uuden joukkueen perustamista ja
vanhempien kokous valitsee tarvittavat toimihenkilöt aloittavaan ryhmään. Jaos
esittää joukkueen perustamista seuran johtokunnalle ja joukkueen toiminnassa
tarvittavien vastuullisten nimeämisen vastuineen.
Seuran periaatteena 12-15 ikäisten juniorien kohdalla on, että on pelaajan edun
mukaista, että hän pelaa ja harjoittelee kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa
(tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa
Leikkimaailma (11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)
Koulujoukkueista muodostetaan juniori-ikäluokan joukkue tai joukkueita tai
pelaaja siirtyy jo olemassa olevaan, oman ikäluokkansa, ryhmään. Mikäli
johonkin ikäluokkaan ei ole riittävää pelaajamäärää sijoitetaan heidät
ensisijaisesti yhtä vuotta vanhempaan ikäluokkajoukkueeseen. Muussa
tapauksessa valmennuspäällikkö esittää lajiliitolle mahdollisia yli-ikäissijoituksia.
Joukkueessa voi olla useamman ikäluokan harrastajia, mikäli kaikista ikäluokista
ei saada muodostettua omaa joukkuetta. Joukkueessa tulee olla, lajista riippuen,
noin 15-25 pelaajaa. Mikäli joukkueessa on lajiin nähden paljon pelaajia, se
voidaan vastuuohjaajan, joukkueenjohtajan ja valmennuspäällikön päätöksellä
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jakaa kahteen tasavahvaan joukkueen sisäiseen ryhmään lajiliiton järjestämää
sarjaa varten. KelA:n perinteisiin kuuluu, että kaikille harrastuksen piiriin pyrkiville
tarjotaan harrastusmahdollisuutta ja suljettuja ryhmiä ei tule synnyttää.
Kaverimaailma (12-15 ikäiset) juniorijoukkueet
Seura muodostaa niin monta joukkuetta (n. 22-25 pelaajaa), kuin mihin seuralla
on olosuhteiden puolesta mahdollisuus. Joukkueiden muodostamisesta
päättävät seuran lajijaoston puheenjohtaja sekä valmennuspäällikkö.
Jos pelikaudelle syntyy esimerkiksi kaksi D2-juniorijoukkuetta ne tehdään
tasavahvoiksi ryhmiksi. Lopulliset joukkueet muodostetaan D- ja vanhemmissa
ikäluokissa harjoitusryhmistä pelikauden alkuun mennessä.
Eri joukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuohjaajat/valmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön
näkemys on viime kädessä ratkaiseva.
3.4. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
Siirtämisestä ikäluokan toiseen joukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen
vanhempiensa kanssa. Valmennuspäällikkö on velvollinen perustelemaan siirtämisen
tarpeen.
Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko.
joukkueiden ohjaajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut eivät
pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva.
Siirtyminen vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen
vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennuspäällikkö.
Siirtymisen lähtökohta on, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon
siirtyy.
Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja,
johon on siirtynyt. Mikäli lajiliiton säännöt mahdollistavat siirtymisen seuran sisällä tai
sopimusseuran tasojoukkueesta toiseen, niin otettakoon se huomioon kun pelaajalle
tarjotaan/etsitään oman tasoista joukkuetta
Leikkimaailma (11-vuotiaat ja sitä nuoremmat) juniorijoukkueet
Siirroissa noudatetaan lajiliittojen suosituksia ja määräyksiä. Jaokset varmistavat
käytännön kauden lopuksi ja tiedottavat siitä joukkueita seuraavaa kautta varten.
Lajijaos voi hakea pelaajalle yli-ikäisyyslupaa. jolloin pelaaja voi pelata
nuoremmassa ikäluokassa kuin mitä pelaajan ikä edellyttää.
Kaverimaailma (yli 12 ikäiset) juniorijoukkueet
Siirroissa noudatetaan lajiliittojen suosituksia ja määräyksiä. Jaokset varmistavat
käytännön kauden lopuksi ja tiedottavat siitä joukkueita seuraavaa kautta varten.
Lajijaos voi hakea pelaajalle yli-ikäisyyslupaa. jolloin pelaaja voi pelata
nuoremmassa ikäluokassa kuin mitä pelaajan ikä edellyttää. Lupaa haetaan
lajiliiton ohjeiden mukaan.
6

Kellokosken Alku ry

Junioritoiminnan periaatteet

4. Ohjaustoiminta
Toiminnan tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa ohjatusti seuran
järjestämiä eri urheilulajeja koko eliniän ajan.
Lapsille luodaan edellytykset kehittyä urheilussa sekä yksilönä, että lapsena osana
joukkuetta, eli tarjotaan tilaisuus liikunnallisen edistymisen lisäksi myös sosiaalisten
taitojen kehittymiselle.
Päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi seura pyrkii ottamaan kaikki huomioon,
luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet sekä ilmapiirin, jossa harrastaminen on
hauskaa ja haasteellista ja jossa tapahtuu kehitystä ja oppimista.
Kasvatukselliset tavoitteet juniorijoukkueissa lähtevät yksittäisen pelaajan tarpeesta ja
hyvinvoinnista. Taitojen ohella ohjaamme nuoria terveisiin elämäntapoihin ja
kasvatamme heitä tasapainoisiksi, huomioonottaviksi ja vastuuntuntoisiksi nuoriksi.
Juniorijoukkueissa
korostetaan
leikinomaisuuden
tärkeyttä.
Harjoitusja
pelitapahtumat voivat olla samanaikaisesti sekä vaativia ja tehokkaita että kivoja.
Jokainen pelaaja saa osakseen huomiota, kannustusta ja onnistumisen
mahdollisuuksia.
Taidon kehittäminen tarkoittaa enemmän yksilöllistä harjoittelua ja pienpelejä kuin
isolla joukkueella pelaamista. Monipuolisuus on liikunnallisen taitavuuden
kehittymisen kannalta tärkeää. Useamman liikuntalajin harrastaminen on lapsen etu
ja siihen kannustetaan seurassamme.
Pyrimme luomaan joukkueissamme lapselle turvallisen ympäristön ja luotettavan
ilmapiirin, jossa jokainen viihtyy. Ryhmätyöskentelyn kautta lapset ja nuoret oppivat
ottamaan toisia huomioon, kunnioittamaan ja arvostamaan joukkueen valmentajia,
toisia pelaajia sekä sovittuja sääntöjä.
Juniorijoukkueissamme pelaajia kohdellaan tasapuolisesti ja jokaiselle annetaan
mahdollisuus kehittyä omana itsenään.
Näitä ohjeita täydentää erillinen ”Ohjaajakansio”.
LeikkiMaailma ( 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)
Leikki on lapsen tapa oppia uusia asioita. Harjoittelu ja pelaaminen toteutetaan
lasten lähtökohdista. Jokainen lapsi saa yhtä paljon peliaikaa, jokaisella on
oikeus Puolen Pelin Takuuseen / Tasaisen Pelin Takuuseen. Tavoitteena on
uusien pelaajien saaminen toimintaan mukaan ja jatkamaan harrastusta.
Harjoittelussa keskitytään henkilökohtaisen taidon kehittämiseen. Kannustetaan
pelaajia harrastamaan myös muita lajeja.
Joukkueilla ei saa olla menestystavoitteita.
KaveriMaailma ( 12-15 -vuotiaat tytöt ja pojat)
Kaverimaailma on elämäntaitojen opettelun aikaa. Harjoittelun pääpaino on
edelleen henkilökohtaisten taitojen kehittymisessä.
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Pelaajat luovat valmentajansa johdolla omat sääntönsä peluuttamisesta ja
yhteisistä säännöistä.
Pelaajia kannustetaan omatoimisuuteen, omatoimiseen harjoitteluun ja
taitokilpailutoimintaan taidon kehittämiseksi.
TulevaisuusMaailma (16-20 -vuotiaat)
Tulevaisuusmaailmassa aletaan kiinnittää huomiota joukkueen pelaamiseen.
Myös koulu ja muut asiat tulee ottaa huomioon. Ikäluokassa korostuu vastuu
itsestä, omasta joukkueesta sekä yhteisvastuun ja velvollisuuksien
ymmärtäminen.
Harjoittelussa korostuu henkilökohtaisten taitojen ja vahvuuksien vahvistaminen.
4.1. Operaatio ”PELISÄÄNNÖT”
Vanhemmat laativat omalta osaltaan yhdessä joukkueenjohdon kanssa pelisäännöt
lajiliittojen, alueen ja seuran antamien ”raamien” pohjalta vuosittain ennen kauden
alkua.
Kaikki Pelaa-sääntöjen mukaan joukkue sopii valmentajansa kanssa yhdessä
yhteisistä pelisäännöistä ennen kilpailukauden alkua.
Uuden joukkueen osalta pelisääntökeskustelut käydään ”Kaikki Pelaa”vastuuhenkilön avustuksella.
4.2. Taitokulttuuri
Seuran tavoitteena on järjestää vuosittain lajikohtaiset taitokilpailut, johon voivat
osallistua kaikki joukkueet. Taitokulttuuri on osa lajiosaamista sekä joukkueen
ohjaustoimintaa.
Pelaajille mahdollistetaan osallistuminen seuran ja lajiliiton taitokilpailuihin vuosittain.
4.3. Ohjaajat
Seura osoittaa joukkueille ohjaajat ja vastaa heidän koulutuksestaan. Seura pyrkii
järjestämään kaikille saman ikäryhmän joukkueille yhtä tasokkaat ohjaajat (1-3 kpl /
joukkue.)
Ohjaajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja uusia
pelaajia kehittymään tasapuolisesti vanhojen pelaajien kanssa sekä auttamaan heitä
sopeutumaan joukkueeseen.
4.4. Harjoittelu
Jaos osoittaa joukkueille harjoittelupaikat. Harjoitusvuorojen jaosta vastaa jaoksen
puolesta nimetty henkilö yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.
Harjoittelun tulee olla motivoivaa, opetuksellista ja hauskaa. Taito- /
tekniikkaharjoittelun osuus harjoittelusta on 30-35 %. Kaikki joukkueiden harjoitukset
ovat
yhteisharjoituksia.
Harjoitussuunnitelma
koko
kaudesta
toimitetaan
valmennuspäällikölle ja harjoitusmäärät sovitaan valmennuspäällikön kanssa
joukkuekohtaisesti. Harjoituksia voi olla ulkona tai hallissa. Kaikki saman ikäryhmän
8

Kellokosken Alku ry

Junioritoiminnan periaatteet

joukkueet saavat halutessaan saman määrän ulkokenttä- tai halliaikaa kauden
aikana.
Toimintavuoden aikana joukkueilla voi olla viikossa enintään lajiliittojen ao. ikäluokille
antamien suositusten mukaisesti yhteisiä tapahtumia. Tapahtumaksi katsotaan
palaverit, harjoitukset sekä koti- ja vieraspelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan 60
minuuttia.
Alueen
sarjatoiminnasta
johtuen
voidaan
edellä
todettuun
tapahtumamäärään sallia poikkeuksia.
ks. kohta 9.1 Lajiliittojen sopimus lasten ja nuorten tapahtumien määrästä ja kestosta.
4.5. Pelaaminen
Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma ja -määrä on
tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa
valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia.
Seura osallistuu joukkueillaan alueen järjestämiin sarjoihin.
Joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa
pelaajien pelaamista otteluista. Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa
kauden aikana tarkastaa joukkueiden pelaajien ottelumäärät.
HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi turnauspäivä, vaikka sisältäisikin useamman
pelin, on yksi ottelu!
KaveriMaailma ( 12-15 -vuotiaat tytöt ja pojat)
Seura pyrkii D1- ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan niin korkealla
alueellisella tasolla kuin mahdollista. Tasonmääritys perustuu joukkueen
vastuuvalmentajan sekä valmennuspäällikön arvioon.
C1-A-juniorien
kehittämistarpeet
sekä
sarjan
rakenne
pelaajakohtaisen pelimäärän, jonka valmennuspäällikkö hyväksyy.

määrittävät

4.6. Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että kaikille lapsille annetaan mahdollisuus harjoitella ja pelata
yhtä paljon. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita niin yhden
ottelun sisällä, kuin koko pelikaudenkin puitteissa.
Kaikkien pelaajien edellytetään kokeilevan pelaamista kaikilla pelipaikoilla (F2
ikäluokassa kaikkien halukkaiden on saatava kokeilla myös maalivahdin pelipaikkaa).
Ottelussa jokainen saa riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen pelaajakohtaisen
peliajan kuitenkin pysyessä liiton juniorisääntöjen mukaisina. Tasapuolisuus kauden
mittaan järjestetään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta
ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja
otteluissa pelattuina peliaikoina.
Joukkueen vastuuohjaaja päättää milloin uusi pelaaja on sopiva osallistumaan
peleihin, yleensä pyritään noudattamaan max. 14 päivän ns. koeaikaa. Harjoituksista
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poisjäänti muiden harrastusten vuoksi (esim. vain kesäkaudella jalkapallon
pelaaminen) ei saa vaikuttaa otteluihin osallistumiseen eikä peliaikaan. Epäselvissä
tilanteissa asia ratkaistaan yhdessä joukkueenjohtajan ja valmennuspäällikön kanssa.
HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan
ottelua paikan päällä!
Leikkimaailma (11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)
Joukkueen pelaajia peluutetaan tasapuolisesti lajiliittojen ohjeiden mukaisesti
tarvittavin tunnistein.
Kaikki Pelaa -sääntöjen mukaan joukkue sopii valmentajansa kanssa yhdessä
yhteisistä pelisäännöistä, minkä perusteella peliaika jakautuu kauden aikana
pelaajien kesken. Peliajan saamisen yleisenä edellytyksenä joukkueissa on
kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laatimien
joukkueen sääntöjen noudattaminen.
KaveriMaailma ( 12-15 -vuotiaat tytöt ja pojat)
Kaikki Pelaa -sääntöjen mukaan joukkue sopii valmentajansa kanssa yhdessä
yhteisistä pelisäännöistä, minkä perusteella peliaika jakautuu kauden aikana
pelaajien kesken. Peliajan saamisen yleisenä edellytyksenä joukkueissa on
kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laatimien
joukkueen sääntöjen noudattaminen ja tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä
määrätietoinen harjoittelu.
4.7. Ottelut ja turnaukset
Joukkueet osallistuvat seuran ilmoittamiin sarjoihin. Seura ei aseta joukkueille
menestymistavoitteita, vaan antaa valmentajille / ohjaajille mahdollisuuden keskittyä
yksilöiden kehittämiseen.
Turnauksissa tulee huomioida seuran, alueen/piirin ja liiton antamat ohjeet.
Joukkueen tulee sopia jaoksessa turnauksen järjestämisestä.
o Joukkue voi järjestää itse turnauksen (turnauksen järjestämiseksi on aina
oltava myös alueen/piirin lupa)
4.8. Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaaja tai hänen edustajansa on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan
joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa, mutta viimeistään kaksi tuntia
ennen sen alkamisaikaa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle ja
vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle.
HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai
vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä
tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä!
4.9. Pelaajan kehittymisen arviointi
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Jokaiselle seuran pelaajalle pyritään antamaan kausittain henkilökohtainen palaute,
joka koostuu kolmesta osasta: ”Nämä taidot hallitset vähintäänkin kohtuullisesti”,
”Näissä taidoissa sinulla on eniten parantamisen varaa” ja ”Näissä asioissa olet
muutoin OK”.
Tavoitteena on, että palautelomakkeiden pohjalta joukkueiden ohjaajat käyvät
jokaisen pelaajan kanssa yksilölliset kehittymis/tavoitekeskustelut kausittain.
4.10.

Pelaajan ”värvääminen”

Pelaajan värvääminen toiselta seuran joukkueelta on kielletty!
4.11.

Pelaajan erottaminen joukkueesta

Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei voi erottaa joukkueesta muista kuin
erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä.
4.12.

Dokumentointi:
o Joukkueen vanhempien ja joukkueen sopimat Pelisäännöt lähetetään
lajiliittojen piiriin ja jaetaan pelaajien vanhemmille. Yhdet kappaleet talletetaan
laatukirjaan jaosten sihteerien toimesta.
o Joukkueenjohtajat pitävät kirjaa harjoituksista, peleistä ja turnauksista ja niihin
osallistuneista pelaajista..
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5. Toiminta ja Talous
Johtokunta, lajijaokset ja joukkueiden johtoryhmät vastaavat kauden toiminnan
toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.
Seura toimii taloudenpidossaan yhdistyslain edellyttämällä tavalla.
Seuran kirjanpidosta/taloudenhoidosta huolehtii seuran päätaloudenhoitaja yhdessä
lajijaosten ja joukkueiden taloudenhoitajien kanssa.
Seuralle on laadittu toimintakohtaiset perehdyttämismateriaalit.
o Joukkueenjohtajan kansio
o Ohjaajille ikäluokkakohtainen ohjaus/tavoite-kansio
o Taloudenhoitajille perehdyttämismateriaali
5.1. Joukkueen budjetti
Joukkueen (seuran) taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja
ja asetuksia. Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion ja
toimintasuunnitelman. Ne vahvistetaan seuran syyskokouksessa. Jokaisen joukkueen
on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan.
Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella
on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Tavoitteena on,
että joukkueella on kauden päätyttyä rahaa tilillä seuraavan kauden alkua varten.
Joukkueiden talousarvioiden hyväksymisestä päättää seuran johtokunta.
Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja(t) ja joukkueen taloudenhoitaja.
Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla.
5.2. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus
Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt
käyttäjät. Vanhempainkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttöoikeuden
saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat taloudenhoitaja ja joukkueenjohtaja. Pankki
hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun seuran johtokunta on hyväksynyt sen.
Joukkueella ei voi olla muita tilejä.
5.3. Joukkueen rahat ja omaisuus
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille tai käteiskassaan, kerätty
tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Jokainen joukkue pitää kirjaa joukkueen taloustilanteesta ja taloudenhoitaja toimittaa
kuitit, tiliotteet ja kassakirjanpidon seuran taloudenhoitajalle kuukausittain erikseen
annetun ohjeen mukaan.
Rahaa ei voi lainata eikä palauttaa kenellekään, eikä omaisuutta voi myydä tai lainata
ilman johtokunnan lupaa.
Joukkueelle kerätyt rahat eivät siirry pelaajan mukana joukkueesta toiseen.
Siirryttäessä seurasta toiseen tai harrastuksen lopettaessa rahat eivät siirry pelaajan
mukana. Joukkueen toiminnan loppuessa joukkueen varat jäävät seuralle.
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Joukkueet toimittavat järjestämistään turnauksista turnaustilityksen lajijaokselle ja
suorittavat vuosittain lajijaoksen päättämän osuuden turnauksen tuotosta lajijaoksen
tilille.
Seuran jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain seuran syyskokouksessa.
Lajijaokset päättävät lajikohtaisen seuravelvoitemaksun suuruudesta.
Joukkuekohtaisen toimintavuoden pelaajavelvoitteen suuruuden päättää joukkueen
vanhempienkokous joukkueenjohtajan esityksestä. Tavoitteena on, että maksu on
mahdollisimman pieni ja että osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita
tekemällä, mainostuloilla, kausijulkaisuun ilmoituksia keräämällä, kahviotuotolla jne.
5.4. Lajijaosten myöntämät avustukset
Joukkueilla on mahdollisuus anoa lajijaoksilta avustuksia, avustusanomukset on
esiteltävä lajijaokselle hyvissä ajoin ennen avustuksen tarvetta. Lajijaos hyväksyy tai
hylkää anomuksen. Lajijaokset varaavat talousarvioonsa varoja avustusten maksuun.
Avustusten piiriin kuuluvat pelipaidat kaikille joukkueille. Pelipaitojen käytössä
noudatetaan ensisijaisesti kierrätysperiaatetta, tarvittaessa lajijaos tilaa uusia paitoja
noudattaen hankinnoissaan seuran yhtenäistä linjaa. Lajijaokset päättävät myös
kausittain, mitkä lajiin liittyvät varusteet kuuluvat avustusten piiriin. Kaikista
avustuksen piiriin kuuluvista pelipaidoista ja muista varusteista tulee lajijaoksissa
pitää luetteloa.
HUOM ! Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa
perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa urheilun harrastamista seurassa.
5.5. Dokumentointi:
Seuran toiminnasta syntyvät erilaiset dokumentit, pöytäkirjat, kirjanpitomateriaali,
sopimukset ja ohjeet arkistoidaan seuran arkistoon.
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6. Toimihenkilöt ja vanhemmat
6.1. Joukkueen toimihenkilöt ja niiden valinta
TOIMIHENKILÖT OVAT SEURAN EDUSTAJIA JOUKKUEISSA!
Seuran joukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat toimihenkilöt.
Joukkueen viralliset toimihenkilöt ovat:
o vastuuvalmentaja / valmentaja / ohjaaja (seura nimeää eli valmennuspäällikkö
neuvottelee yhdessä jaoksen kanssa, jaos esittelee ja johtokunta päättää
valmentajat / ohjaajat kaudeksi kerrallaan)
o joukkueenjohtaja(t) (vanhempainkokous esittää, jaos vahvistaa)
o taloudenhoitaja(t) (vanhempainkokous esittää, jaos vahvistaa)
o huoltaja(t) (vanhempainkokous esittää, jaos vahvistaa)
o kahviovastaava(t) (vanhempainkokous esittää, jaos vahvistaa)
Epävirallisia toimihenkilöitä ovat:
o maalivahtivalmentaja (seura nimeää)
Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden
toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien
puitteissa.
Lisäksi joukkueella voi olla muita toimihenkilöitä esim.
varainhankintaryhmä, otteluiden toimitsijaryhmä jne. Viralliset toimihenkilöt ovat
velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin, mm.
Joukkueenjohtaja –, Valmentaja/ohjaaja –, Huoltajakoulutus.
Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan.
6.2. Toimihenkilöiden tehtävät:
Joukkueenjohtaja
o Joukkueenjohtaja mahdollistaa toimintasuunnitelman toteutumisen.
o Joukkueenjohtaja toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta
pelaajien vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa
valmentajien työrauhaa.
o Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa.
o Laatii joukkueen taloussuunnitelman taloudenhoitajan kanssa (tilikausi on 1.1 –
31.12).
o Vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta
kauden aikana sekä vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta
ohjeiden mukaan.
o Vastaa joukkueen sekä omatoimisen että seuran yhteisen varainhankinnan
suunnittelusta ja hankintatoimenpiteiden organisoinnista.
o Vastaa tiedottamisesta sekä siitä, että joukkueen postilokero (”keskikopissa”)
tyhjennetään riittävän usein ja tiedotteet jaetaan vähintään joukkueen kaikille
toimihenkilöille.
o Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
o Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset
yhteistyössä valmentajan kanssa
o Vastaa joukkueen kurinpitovelvollisuudesta yhdessä joukkueen muun
johtoryhmän kanssa.
o Ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat; kirjuri, kuuluttajat, kello, musiikki jne.)
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o Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa.
o Osallistumisvelvollisuus jaoksen kokouksiin henkilökohtaisesti tai edustajansa
välityksellä.
o Huolehtii johtokunnan antamista tehtävistä.
o Laatii toimintakertomuksen yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa.
o Pitää ohjauspäiväkirjaa harjoituksiin osallistuneista yhdessä valmentajan
kanssa.
o Vastaa ja huolehtii pelaajien ja joukkueen johtoryhmän lisensseistä ja
vakuuttamisesta.
Taloudenhoitaja
o Laatii joukkueen taloussuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
o Vastaa joukkueenjohtajan kanssa taloussuunnitelman toteutumisesta sekä
seurannasta kauden aikana.
o Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta yhdessä
joukkueenjohtajan kanssa.
o Vastaa joukkueen maksuliikenteestä sekä kassakirjanpidosta.
o Laatii toimintakertomuksen yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa.
Valmentaja/Ohjaaja
o Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta.
o Laadittujen harjoitusohjelmien toteuttaminen käytännössä sekä viikoittaisten
kenttävuorojen sopiminen valmennuspäällikön kanssa.
o Yksittäisten harjoitteiden yksityiskohtainen suunnittelu.
o Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
o Otteluiden ja harjoitusten johto.
o Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
o Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu (kausi- ja harjoitussuunnitelmat).
o Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän
kanssa.
o Läsnäolovelvollisuus aina.
o Valmentajasopimuksen mukainen toiminta.
o Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa
toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia seuran
yleiskuvaa kohottavasti.
o Osallistumisvelvollisuus valmennuspäällikön kokouksiin
Huoltaja
o Vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta sekä pitää
varustekirjanpitoa.
o Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
o Huolehtii joukkueen varusteiden sopivuudesta.
o Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa.
o Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.
o Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa.
o Kuuluu joukkueen johtoryhmään (joukkueen kurinpitovelvollisuus).
o Läsnäolovelvollisuus aina.
Kahviovastaava
o Kahviovastaava vastaa kahviovuorolistojen laadinnasta
o Huolehtii joukkueen jäsenten kouluttamisen kahviotehtäviin
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o Huolehtii joukkueen kahviovuorojen sujumisesta suunnitellusti ja on valmis
neuvomaan ongelmatilanteissa
o Huolehtii tarvittavien raporttien ja tilitysten tekemisestä kahviojaoksen
antamien ohjeiden mukaisesti.
o On velvollinen osallistumaan kahviojaoksen kokouksiin
6.3. Vanhemmat
Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita!
Vanhemmilla on päävastuu joukkueen taloudellisesta toimintamahdollisuudesta.
Vanhemmat osallistuvat seuran ja joukkueen toimintaan (toimitsijatehtävät,
kuljetukset, turnaukset, varainhankinnat, yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat).
Vanhemmat hyväksyvät kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja
laativat omalta osaltaan pelisäännöt lajiliittojen, alueen ja seuran antamien ”raamien”
pohjalta. Toiminta on kuitenkin aina vapaaehtoista, lasten yhteisen harrastuksen
hyväksi. Vanhempien tulee muistaa, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken
tekemisen
todellinen
lähtökohta.
Tavoitteena
on,
että
joukkueiden
vanhempainkokoukset kutsuisivat seuran edustajan (valmennuspäällikkö) ainakin
kerran kaudessa kertomaan seuran yhteisistä asioista ja vastaamaan vanhempien
kysymyksiin.
Lasten urheilussa Viisi (5) tärkeää sääntöä joissa kaikki vanhemmat ovat mukana:
o
o
o
o
o

Väsymättömiä Kannustajia
Kärsivällisiä Kasvattajia
Tukea antavina Kouluttajia
Uhrautuvia Kuljettajia sekä
Toiminnan Kustantajia
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7. Fair Play
Viralliset toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, ohjaajat ja huoltajat) ovat
velvollisia maksamaan seuran jäsenmaksun sekä hoitamaan toimihenkilöille
tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti, ”Nuori
Suomi” hengessä. Toimihenkilöt noudattavat kaikissa toiminnassaan lakeja ja
asetuksia sekä seuran ohjeita ja lajiliittojen sääntöjä. Toimihenkilöt ovat velvollisia
osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (kokoukset, koulutustilaisuudet ym.).
Toimihenkilöt eivät tupakoi hallien sisäänkäyntien ja suorituspaikkojen läheisyydessä.
Joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta.
Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja:
o Vapaaseen pääsyyn Kellokosken Alku ry:n otteluihin kausittain sovitulla tavalla.
o Valmentajat / ohjaajat mahdollisiin kulukorvauksiin (sopimuksesta).
o Joukkue vakuuttaa (lajiliittojen lisenssillä) kaikki valmentajat ja ohjaajat, sekä
joukkueenjohtajat ja huoltajat.
o Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kausittaisten suunnitelmien mukaisesti.
o Muihin mahdollisiin etuihin, josta mainitaan kunkin henkilökohtaisessa
sopimuksessa tai sovitaan erikseen aina kausittain.
Vuosittain kauden päätöstilaisuudessa/joukkueiden omissa tilaisuuksissa palkitaan
ahkeria vanhempia sekä ansioituneita pelaajia ja seuratoimijoita.
Urheilutoimintaa kohtaan liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime
kädessä seuran juniorijohtoryhmä, johon kuuluvat lajijaoston puheenjohtaja,
valmennus- ja junioripäälliköt sekä valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien
edustaja, yksi kustakin ryhmästä. Juniorijohtoryhmän päätöksistä voi valittaa seuran
johtokunnalle.
Lajijaokset
päättävät
kokouksessaan
juniorijohtoryhmän
kokoonpanosta ja tiedottavat siitä asianosaisille. Lajikohtaisen juniorijohtoryhmän
kausittainen kokoonpano yhteystietoineen julkaistaan seuran ilmoitustaululla,
”keskikopissa” ja jaetaan jokaiselle joukkueelle kauden alkaessa.
Seuran Fair Play-arvot ja käyttäytymisetiketti tuodaan esille vanhempien/ohjaajien
pelisääntökeskusteluissa ja pelaajien sääntökeskusteluissa.
Vanhemmille jaetaan keskustelujen yhteydessä ”Kaikki Pelaa”- vanhempien oppaat.
Seura jakaa yleisesitteen kaikille uusille jäsenille ja pelaajien vanhemmille, sekä
”Junioritoiminnan periaatteet” kaikille toimijoille.
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Käyttäytymisteesit
Käyttäytymisteesien tarkoituksena on muistuttaa kaikkia toimimaan yleisesti hyvien
käytösmallien mukaisesti.

1.
Muista leikinomaisuus
harrasta, ohjaa ja kannusta hymyssä suin
2.
Tue ja kannusta kaveria, joukkuetta ja vastustajia rehdisti
3.
Älä tuomitse, äläkä arvostele tuomaria
4.
Salli myös epäonnistumiset
5.
Ratko erimielisyydet välittömästi paikan päällä
6.
Älä esiinny päihtyneenä
7.
Älä tupakoi pelikentän läheisyydessä
8.
Anna joukkueen pelaajille ja toimihenkilöille työrauha
9.
Ilmoita poissaoloistasi ohjaajille
10.
Tule harjoituksiin ja peleihin ajoissa
ja tee suoritteet parhaasi mukaan
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8. Koulutus
Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua perus- ja jatkokoulutuksiin seuran
toimintaan liittyvissä tehtävissä. Seura vastaa siitä, että kaikki toimihenkilöt on
koulutettu tehtäviensä hoitamisen edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Koulutuksista
tiedottaminen sekä niihin ohjaaminen ja opastaminen tapahtuvat johtokunnan sekä
lajijaosten kautta.
8.1. Koulutussuunnitelma
8.1.1 Johtokunta
Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
o osallistuu ESLUn, TULn, Suomen Palloliiton sekä Suomen Jääkiekkoliiton
järjestämiin seuran kehittämisseminaareihin.
Seuran sihteeri
o osallistuu ESLUn ja TULn järjestämiin seuran sihteereille suunnattuihin
koulutuksiin ja seminaareihin. Seuran sihteeri osallistuu myös lajiliittojen
järjestämiin seuran kehittämisseminaareihin.
Seuran päätaloudenhoitaja
o osallistuu ESLUn ja TULn järjestämiin taloudenhoitajille suunnattuihin
koulutuksiin ja seminaareihin. Seuran päätaloudenhoitaja osallistuu myös
lajiliittojen järjestämiin seuran kehittämisseminaareihin.
o seuran päätaloudenhoitaja vastaa myös vuosittaisista seuran sisäisestä
talouskoulutuksesta jaosten ja joukkueiden taloudenhoitajille ja vastaa
että taloudenhoitajat osallistuvat kattojärjestöjen pitämiin seuran taloutta
käsitteleviin kursseihin.
Johtokunnan muut jäsenet
o osallistuu ESLUn ja TULn järjestämiin seuran kehittämisseminaareihin
yhdessä seuran johdon kanssa.
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8.1.2 Jalkapallojaos
Jaoksen puheenjohtaja
o osallistuu ESLUn, TULn, ja Suomen Palloliiton järjestämiin seuran
kehittämisseminaareihin yhdessä seuran johdon kanssa.
Jaoksen sihteeri
o osallistuu ESLUn, TULn tai Suomen Palloliiton järjestämiin seuran
sihteereille suunnattuihin koulutuksiin ja seminaareihin yhdessä seuran
sihteerin kanssa.
Jaoksen taloudenhoitaja
o osallistuu
ESLUn,
TULn,
Suomen
Palloliiton
tai
seuran
päätaloudenhoitajan järjestämiin seuran taloudenhoitajille suunnattuihin
koulutuksiin..
KAIKKI PELAA–vastaava
o seuran Kaikki Pelaa–vastaavana toimii vähintään B-valmentajatasolle
koulutettu henkilö.
Valmennuspäällikkö
o osallistuu
Suomen
Palloliiton
järjestämiin
valmennuspäälliköille
suunnattuihin koulutuksiin ja seminaareihin.
o vastaa sisäisen koulutustapahtuman järjestämisestä ohjaajille vähintään
kerran kaudessa.
o vastaa sisäisen ”Kaikki Pelaa” -starttikurssin järjestämisestä perustettavan
joukkueen vanhemmille.
Joukkueenjohtajat
o osallistuvat
Suomen
Palloliiton
järjestämiin
suunnattuihin koulutuksiin.
o osallistuvat seuran sisäisiin koulutuksiin.

joukkueenjohtajille

Joukkueen valmentajat/ohjaajat
o seura vastaa valmentajien ja ohjaajien koulutuksesta ja vastaa siitä että
jokaisella joukkueella on ikäluokkaansa ja tasoansa vastaavat koulutetut
valmentajat/ohjaajat. Joukkueilla on oltava vähintään yksi D-tason
koulutuksen käynyt ohjaaja.
o ohjaajat osallistuvat valmennuspäällikön järjestämiin sisäisiin koulutuksiin
Joukkueen huoltajat
o osallistuvat Suomen Palloliiton järjestämiin huoltajille suunnattuihin
koulutuksiin.
Vanhemmat
o uutta joukkuetta perustettaessa valmennuspäällikkö pitää uusille
vanhemmille ”Kaikki Pelaa” –starttikurssin.
o tavoitteena on, että vähintään kerran kaudessa pidettävissä
vanhempainkokouksissa vierailee johtokunnan jäsen kertomassa seuran
yhteisistä asioista sekä vastaamaan vanhempien kysymyksiin.
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8.1.3 Jääurheilujaos
Jaoksen puheenjohtaja
o osallistuu ESLUn, TULn, ja Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin seuran
kehittämisseminaareihin yhdessä seuran johdon kanssa.
Jaoksen sihteeri
o osallistuu ESLUn, TULn tai Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin seuran
sihteereille suunnattuihin koulutuksiin ja seminaareihin yhdessä seuran
sihteerin kanssa.
Jaoksen taloudenhoitaja
o osallistuu ESLUn, TULn, Suomen Jääkiekkoliiton tai seuran
päätaloudenhoitajan järjestämiin seuran taloudenhoitajille suunnattuihin
koulutuksiin.
Valmennuspäällikkö
o osallistuu Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin valmennuspäälliköille
suunnattuihin koulutuksiin ja seminaareihin.
o vastaa sisäisen koulutustapahtuman järjestämisestä ohjaajille vähintään
kerran kaudessa.
o vastaa sisäisen starttikurssin järjestämisestä perustettavan joukkueen
vanhemmille.
Joukkueenjohtajat
o osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin
suunnattuihin koulutuksiin.
o osallistuvat seuran sisäisiin koulutuksiin.

joukkueenjohtajille

Joukkueen valmentajat/ohjaajat
o seura vastaa valmentajien ja ohjaajien koulutuksesta ja vastaa siitä että
jokaisella joukkueella on ikäluokkaansa ja tasoansa vastaavat koulutetut
valmentajat/ohjaajat.
o ohjaajat osallistuvat valmennuspäällikön järjestämiin sisäisiin koulutuksiin.
Joukkueen huoltajat
o osallistuvat Suomen Jääkiekkoliiton järjestämiin huoltajille suunnattuihin
koulutuksiin sekä seuran sisäisiin koulutuksiin.
Vanhemmat
o uutta joukkuetta perustettaessa valmennuspäällikkö pitää uusille
vanhemmille starttikurssin.
o tavoitteena on, että vähintään kerran kaudessa pidettävissä
vanhempainkokouksissa vierailee johtokunnan jäsen kertomassa seuran
yhteisistä asioista sekä vastaamaan vanhempien kysymyksiin.
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Kaikkia seuran toimihenkilöitä koulutetaan ryhmän- ja tehtävän hoitamisen
edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Joukkueen toimihenkilöiden koulutustarve
esitetään jaoksille, jossa päätetään koulutukseen osallistujista.
Ohjaajat / valmentajat osallistuvat kausittain koulutukseen, valmennuspäälliköt pitävät
yllä koulutusrekisteriä ja ohjaavat koulutettavat ikäryhmänsä tasoa vastaaviin
koulutuksiin.
Kaikki seuran ohjaajat käyvät lastenohjaajakurssin. Samoin seura pyrkii siihen, että
jokaisella joukkueella on vähintään 1 perustason ohjaaja 1-2v:n kuluessa joukkueen
perustamisesta.
Jos seura on kustantanut valmentajan koulutuksen (B-taso ja siitä ylöspäin), on
valmentaja velvoitettu olemaan seuran käytettävissä kaksi seuraavaa kautta. Jos
valmentaja kuitenkin päättää lähteä seurasta aiemmin ilman seuran suostumusta, on
hän velvollinen suorittamaan häneen käytetyt koulutuskulut takaisin seuralle.
Seura järjestää ohjaajakoulutusta myös seuran junioreille.
Sinettiseurana toimiminen tuo mukanaan osallistumista seuran toiminnan arviointiin ja
kehittämiseen.
o Sinettiseurojen yhteistapaaminen. Lajikohtaiset sinettitapaamiset.
o Liitto ottaa yhteyttä seuraan vähintään kerran vuodessa yhteistapaamisen
lisäksi.
o Liitto järjestää yhden koulutustilaisuuden / vuosi. Se on maksuton tai maksu on
alhaisempi kuin muilla seuroilla.
o Lajilla on oma sinettitoiminnan kehittämis- sekä laadunarviointiryhmä.
o Laji tarkastaa omat Sinettiseuransa kerran kahdessa vuodessa.
8.2. Kummijoukkuetoiminta
Uutta joukkuetta perustettaessa nimetään sille kummijoukkue.
Kummijoukkue on yleensä seuraava vanhemman ikäluokan joukkue ja se opastaa
uuden joukkueen toiminnan alkuun ja perehdyttää joukkueen seuran ja lajin
toimintatapoihin.
Toiminta pitää sisällään myös jo perustettujen ja toimivien joukkueiden opastuksen
siten, että vanhemmat ikäluokat ovat aina velvollisia opastamaan nuorempia, niin
joukkueenjohdollisissa kuin ohjaustehtävissäkin.
8.3. Dokumentointi:
o Koulutussuunnitelmat jokaiselle joukkueelle ja toimielimelle tehdään vuosittain.
o Koulutuksista ja niihin osallistuneista pidetään yllä koulutuskalenteria.
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9. Lajien väliset sopimukset
Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) ja Suomen Palloliitto (SPL) ovat sopineet yhteisesti
seuraavaa, koskien
1. lasten jalkapallon ja jääkiekon harrastamisen yhteensovittamisen pääperiaatteita ja
2. seuroissa huomioon otettavia käytännön asioita molempia lajeja harrastavien
lasten urheilutoimintoja yhteen sovitettaessa paikallistasolla.
9.1. Lasten urheilutoiminnan yhteensovittamisen pääperiaatteet jääkiekossa ja
jalkapallossa
Yleistä
Lasten (13-vuotiaat ja nuoremmat) liikuntaharrastuksessa tärkeintä on omista
lähtökohdista mukana oleminen, vapaaehtoinen osallistuminen ja monipuolisuus.
Avainsanoja ovat ryhmässä viihtyminen ja tekemisestä nauttiminen. Oppiminen ja
kehittyminen tulevat vasta seuraavina.
SJL:n ja SPL:n tavoitteena on tarjota jokaiselle jalkapallosta ja jääkiekosta
kiinnostuneelle lapselle mahdollisuus harrastaa valitsemiaan lajeja itselleen sopivalla
tasolla ja tavalla sekä tarjota edellytykset harrastamisen jatkumiselle hänen omilla
ehdoillaan.
Molemmat sopijapuolet pitävät tärkeänä, että lapset voivat mahdollisimman pitkään
harrastaa useampia urheilulajeja ja / tai pitää muita harrastuksia urheilun ohella.
Päätös ja vastuu harrastamisen laajuudesta ja mukana olemisen aktiivisuudesta
kuuluu vain lapselle sekä hänen vanhemmilleen. Ohjaajien ja valmentajien tehtävä ei
ole painostaa ketään valitsemaan edustamansa laji. Seurojen, joukkueiden ja
ohjaajien tehtävä on tukea lapsen (ja / tai hänen perheensä) tekemiä valintoja.
´Lapsen ehdoilla´ tarkoittaa liittojen mielestä seuraavien asioiden huomioon ottamista
toimintaa järjestettäessä:
o Lapsen ymmärtäväinen kohtelu
o Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen (yhdessä sovittujen pelisääntöjen
puitteissa)
o Lapsi on tehtävä-, ei tulossuuntautunut
o Jokainen lapsi on erilainen
o Harrastaminen on vapaaehtoista
o Lapsen työtapa on leikki
o Jokainen on tärkeä
o Nykyhetki ratkaisee
o Voittaminen on kivaa, ei tärkeää
o Lähialueiden suosiminen harjoituksissa ja peleissä
o Kilpailu- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
o Varusteiden, välineiden ja suorituspaikkojen kehittäminen
o Sääntöjen kehittäminen
Ikäluokat
Sopimus koskee varsinaisesti 13-vuotiaita ja nuorempia lapsia. Liitot suosittelevat
lisäksi sopimisen kulttuurin ulottamista koskemaan myös 14-18–vuotiaiden ikäluokkia.
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Lajien päätoimintakaudet
o Jääkiekko: 15.8. – 31.3.
o Jalkapallo: 1.4. – 30.9.
Jääkiekon ja jalkapallon toiminnan yhteensovittamisesta käytännössä
Toimintakausi määrittää ”etuajo-oikeuden”. Lapsi, joka harrastaa molempia lajeja,
harjoittelee ja pelaa otteluita ensi sijassa siinä lajissa, jonka toimintakausi on
meneillään.
Jos hän haluaa käydä ”toisen lajin” harjoituksissa tai peleissä, hän on siihen
oikeutettu. Ja päinvastoin: jos hän ei halua käydä, lapsen ei tarvitse.
On kohteliasta ”varsinaisen lajin” ohjaajia kohtaan, että lapsen poissaolosta
ilmoitetaan sovitulla tavalla ennen joukkueen tapahtumaa. Ilmoitettu poissaolo ei saa
aiheuttaa lapselle haittaa - sanktioista puhumattakaan – normaaliin osallistumiseen
verrattuna!
Toiminnan periaatteet
Lasten seuratoiminnan visio:
o Jokainen mukana oleva lapsi kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta
urheiluseurassa.
o Toiminnan ilmapiirin sekä harjoittelu- ja kilpailujärjestelmän tulee palvella
lapsen viihtymistä urheiluseurassa, tekemisistään nauttimista, oppimista ja
kehittymistä. Huomio tulee kiinnittää yksilön tuntemuksiin ja edistymiseen, ei
lasten tai joukkueiden väliseen paremmuuden vertailuun.
Lasten harjoitus-,
suositukset

kilpailu-

yms.

seuratoimintaan

osallistumismääriin

liittyvät

9-vuotiaat ja nuoremmat
o 1 – 2 krt / vko (=maksimi kaksi starttia kotoa viikossa urheiluseuran tai
joukkueen järjestämään tapahtumaan: harjoitus / pelit / palaverit / retket /
tempaukset yms.)
o Harjoitukset ja pelit järjestetään klo 8.00 – 20.00 välisenä aikana (Suositus:
aina kun mahdollista harjoitukset iltapäivällä klo 13.00 – 17.00 välisenä
aikana)
o Ottelut tulee pelata pääsääntöisesti lähialueella (Suositus: nk.
”matkaottelut” tulee pyrkiä järjestämään useamman joukkueen turnauksina,
jolloin joukkue saa pelata useammankin ottelun päivässä)
10 – 13 –vuotiaat
o 1 – 3 krt / vko
o Harjoitukset ja pelit järjestetään klo 8.00 – 21.00 välisenä aikana (Suositus:
aina kun mahdollista iltapäivällä klo 13.00 – 17.00)
o Ottelut: kts. 9-v. ja nuoremmat
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9.2. Seuroissa huomioon otettavia käytännön asioita molempia lajeja harrastavien
lasten urheilutoimintoja yhteen sovitettaessa paikallistasolla
o Sopimusseurojen
1) johtohenkilöiden,
2) nuorisovastaavien / valmennuspäälliköiden ja
3) samojen ikäluokkien joukkueiden johtoryhmien
välisistä yhteispalavereista sopiminen (minimi 2 krt / vuosi: kerran keväällä ja
kerran syksyllä)
o Lajien toimintakausista sopiminen paikallistasolla (jos poikkeavat liittojen
sopimasta)
o Päällekkäisiin tapahtumiin liittyvistä toimintatavoista ja mahdollisista
taloudellisista velvoitteista sopiminen
o Epäselvyyksien ratkomista varten seurojen edustajista koostuvasta samojen
ikäryhmien ”ongelmanratkaisuelimestä” sopiminen
o Sopimuksen allekirjoittavat seurojen puheenjohtajat ja nuorisovastaavat
o Sopimuksesta tiedottaminen sopimuksessa mukana olevien seurojen ihmisille
(pelaajat, kodit, jäsenet)
o Seurojen ja joukkueiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot kaikilla asianosaisilla
tiedossa.

Helsingissä kuun päivänä 2001
Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Palloliitto
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------Kalervo Kummola
Pekka Hämäläinen
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------Eero Lehti
Timo Huttunen
Nuorisopäällikkö
Kaikki Pelaa –päällikkö
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