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Juniori jääkiekon ja juniori ringeten parissa tapahtuva liikuntaharrastus on mitä parhain tapa saada 

kokemuksia elinikäiseen liikuntaharrastukseen ja pärjäämiseen muutenkin elämässä. Jääkiekko- ja 

ringetteseura ja joukkue ovat paikkoja, joissa voidaan tukea vapaaehtoisvoimin lapsen ja nuoren 

kasvatustyötä. Joillakin harrastajista on jopa mahdollisuus saada esim. jääkiekosta ammatti, päästä 

pelaamaan maailman huippujen kanssa. Suurimmalle osalle harrastajista jääkiekko ja ringette 

tarjoavat elinikäisen harrastuksen ja mahdollisuuden liikkua hienon lajin parissa hyvien ystävien 

kanssa.           

                        

1 Jääurheilujaosto ja lajivastaavat 

Jääurheilujaosto on osa Laitilan Jyskeen organisaatiota. Sen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä 

seuran johtokunnan, jääkiekon / ringeten välillä sekä varmistaa jääkiekko- ja ringettejoukkueiden 

yhteistoiminta ja toimia hyvässä yhteistyössä myös muiden jaostojen kanssa. Jääurheilujaosto on 

joukkueiden yhteisorganisaatio ja sen tehtävä on edistää joukkueiden toimintaa sekä antaa 

nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa ja ringetteä. Jääurheilujaostolla on oma talous. Laitilan 

Jyske on SJL ry:n ja SKRL ry:n jäsen. Liiton jäsen on velvollinen pitämään tiliä tuloistaan ja 

menoistaan, pöytäkirjaa kokouksistaan, jäsenluetteloa sekä luetteloa niistä jäsenistä, jotka 

pelaavat sen joukkueissa. Pyydettäessä jäsen on velvollinen antamaan liitolle nämä asiakirjat 

tarkastettavaksi. 

Lajivastaavien tehtävänä on seuran toiminnan kehittäminen sekä seuran juniorivalmennuksesta ja 

linjauksesta vastaaminen. Valmennuksen linjauksien suunnittelu yhdessä valmentajien kanssa. 

Valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien koulutuksien suunnittelu ottaen huomioon seuran 

budjetin.  Seurata sekä pelaajien että joukkueiden kehittymistä, antaa palautetta, kannustaa ja 

koordinoida yksittäisten pelaajien kohdalla sopivaa pelaajapolkua mahdollistaen oikean suunnan 

kehittymiselle.  

 

2 Joukkueiden jäsenet ja tehtävät 

Jääkiekko- ja ringettejoukkueen muodostavat pelaajat ja johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat 

valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja rahastonhoitaja.  

Johtoryhmän jäsenet ja lajivastaavat vastaavat yhteisesti joukkueen urheilullisten ja 

kasvatuksellisten tavoitteiden noudattamisesta sekä näihin pyrkimisestä. Heidän tulee omalla 

asenteellaan ja toiminnallaan edistää seuran positiivista julkisuuskuvaa edustaessaan seuraa.  

Esiintyminen joukkueen tilaisuuksissa päihtyneenä on kiellettyä. Samoin näkyvä tupakkatuotteiden 

käyttö on kiellettyä. Joukkueen johtoryhmä valvoo, että pelaajat noudattavat aina joukkueen 

kokoontuessa ehdotonta alkoholin, tupakkatuotteiden ja nuuskan käyttökieltoa. 
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Johtoryhmän jäsenten tulee tiedostaa, että heidän käytöksensä vaikuttaa siihen kuvaan, joka 

joukkueesta, seurasta ja koko jääkiekkoväestä muodostuu unohtamatta joukkueen harrastajia. 

 

3  Pelaaja 

Pelaan jääkiekkoa / ringetteä, koska minä haluan, en koska vanhemmat tai valmentaja niin 

haluavat. 

Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä. 

Kunnioitan vastustajiani. 

Olen rehellinen. 

Kannustan kaveria. 

Käyttäydyn niin kuin haluan toisten käyttäytyvän minua kohtaan. 

Kunnioitan vanhempia ihmisiä.  

Kunnioitan edustusasuani - olen osa Laitilan Jyskeen joukkuetta.         

Annan hyvää palautetta. 

Toimin joukkueen puolesta. 

Huolehdin siitä, että varusteeni ovat kunnossa tullessani harjoituksiin ja peleihin. 

Voittaminen ei ole aina tärkein asia, vaan teen parhaani joka tilanteessa. 

Muistan, että ohjaajat / valmentajat ja tuomarit myös ojentaessaan minua, haluavat auttaa minua 

ja annan heille ansaitsemansa arvostuksen. 
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4 Valmentajan tehtävät  

Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. 

On ajoissa paikalla, niin harjoituksissa kuin otteluissakin. 

Suunnittelee kauden harjoitusohjelman kirjalliseen muotoon.  

Toteuttaa harjoitusohjelman käytännössä.  

Suunnittelee yksittäisten harjoitteiden aikataulun.  

Johtaa joukkuetta otteluissa ja harjoituksissa.  

On läsnä joukkueen tapahtumissa.  

Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

Hankkii sijaisen, jos on itse estynyt tulemaan paikalle, informoi muita johtoryhmän jäseniä 

poissaolostaan ja sijaisestaan. 

On vaativa mutta samalla kannustava, innostava ja tasapuolinen. 

Ei korosta tuloksellista tavoitetta. (nuorimmat G-D-juniorit)  

Muistaa voimassaolevan tietosuojalain noudattaen sitä sekä toimii sen mukaisesti. 

 

5 Joukkueenjohtajan tehtävät 

Vastaa valmentajan kanssa joukkueen toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana.  

Vastaa joukkueen varojen käytöstä yhdessä rahastonhoitajan kanssa.  

Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä. 

Toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.  

Vastaa joukkueen omatoimisen, sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja 

toteutuksesta joukkueessaan.  

Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.  

Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä 

valmentajan kanssa.  

Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  
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Vastaa ottelujärjestelyistä; ottelutulosilmoitus, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, 

kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat jne.  

Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa.  

On ajoissa paikalla, niin harjoituksissa kuin otteluissakin. 

Huolehtii seuran antamista tehtävistä.  

Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

Laatii toimintakertomuksen valmentajan kanssa. 

On jäsenenä jääurheilujaostossa, jossa edustaa koko joukkuetta. 

 

6 Joukkueen huoltajan tehtävät  

Vastaa joukkueen varustekaapin kunnosta.  

Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.  

Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.  

Huolehtii luistinten teroittamisesta, joukkueen varusteiden kunnosta ja vastaa joukkueen 

juomahuollosta otteluissa.  

Huolehtii omalta osaltaan seuran yhteisten varusteiden kunnosta.  

Läsnäolovelvollisuus aina harjoituksissa ja otteluissa. 

 

On ajoissa paikalla, niin harjoituksissa kuin otteluissakin. 

Osallistumisvelvollisuus huoltajille järjestettäviin koulutuksiin ja palavereihin.  

Edellyttää pelaajilta huolellisuutta ja siisteyttä.  

Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.  

Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa. 
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7 Rahastonhoitajan tehtävät 

Tilin saa avata ja/tai lopettaa ja rahastonhoitajan voi vaihtaa vain jaoston päätöksellä. Ota yhteys 

jaoston puheenjohtajaan päätöksen saamiseksi. 

Kaikki seuran pankkitilit pidetään Osuuspankin Lounaisrannikon konttorissa.  Muualle tilejä ei voi 

avata. 

Tiliin liitetään nettisopimus, jolla laskut maksetaan ja tilitapahtumia seurataan. 

Joukkueen rahastonhoitajan lisäksi seuran rahastonhoitajalla tai puheenjohtajalla on kaikkien 

joukkueiden tilien käyttöoikeus. Seuran rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu joukkueiden tilien 

käytön seuraaminen. 

Tiliotteet ja kuitit mapitetaan kuukausittain järjestyksessä (tarkemmat ohjeet jaostolta). Joka 

kuukausi kyseisen kuukauden tiliote ja kuitit toimitetaan järjestyksessä numeroituina tilitoimistoon 

viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivä. Jokaisesta tiliotteen tapahtumasta pitää löytyä kuitti! 

Talkoorahoja, mainostuloja tai mitään tilillä olevaa rahaa ei voi jakaa pelaajille takaisin eikä siirtää 

toiseen seuraan Jyskeen ulkopuolelle vaikka pelaaja lopettaisi Jyskeessä. Muista seuroista ei saa 

myöskään vastaanottaa varoja pelaajan siirtyessä Jyskeeseen. 

Joukkue lähettää laskun omista talkoistaan itse. Lähetettävässä laskussa pitää mainita seura / 

joukkueen nimi. Saaja on siis Laitilan Jyske Jääurheilu / joukkue xxx. Rahan voi ohjata tulemaan 

suoraan joukkueen tilille. 

Tuomarimaksuista rahastonhoitajille laaditaan erillinen ohjeistus mitä noudatetaan. Myös 

tulorekisteri-ilmoituksista laaditaan yhtenäinen ohjeistus rahastonhoitajille. 

Yleensä syyskaudella pyritään järjestämään joukkueiden rahastonhoitajille koulutusilta jäähallilla. 

Lisäksi koska tahansa voi ottaa yhteyttä seuran rahastonhoitajaan tai puheenjohtajaan yksittäisen 

kysymyksen kanssa tai sopia ajan jolloin voi käydä asioita läpi rauhassa kohta kohdalta.  

 

Jos olet hiukankin epävarma kysy ensin ja toimi vasta sitten; virheet on näin helpompi välttää kuin 

korjata jälkikäteen! 

 

8 Joukkueen johtoryhmän edut  

Sisäinen ja ulkoinen koulutus kausisuunnitelman mukaisesti. 

Sopimuksen mukaiset kulukorvaukset, joukkue määrittelee. 

Kausikortti edustusjoukkueen (jääkiekko) kotiotteluihin.  

Seura / joukkue (To lisenssi) vastaa kaikkien toimintaan osallistuvien vakuutusturvasta.  
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Seura-asu, sovitaan joukkuekohtaisesti. 

Vapautus mahdollisuuksien mukaan talkoovuoroista (lipunmyynti, kioskivuoro, makkaranmyynti, 

järjestysmies, toimitsija), sovitaan joukkuekohtaisesti. 

Muut mahdolliset edut sovitaan aina erikseen. 

 

9 Joukkueen muodostaminen, sarjatoiminta ja peluutus 

Joukkueet perustetaan vuosittain keväällä. 

Joukkueiden muodostamisista päättävät lajivastaavat yhdessä valmennustiimien kanssa. 

Sarjatasosta päättää kunkin joukkueen johtoryhmä yhdessä lajivastaavien kanssa. Joukkueet 

pyritään muodostamaan ikäluokittain, ottaen huomioon pelaajien määrän. Joukkueiden 

muodostamisessa pyritään takaamaan pelaajille riittävä määrä otteluita sekä sopiva sarjataso 

huomioiden yksittäisten pelaajien lahjakkuus sekä oikea pelaajapolku kehittymiselle. Yksittäisen 

joukkueen muodostamisessa huomioidaan myös seuran muut joukkueet, jotta portaittain saadaan 

muodostettua sopivat joukkueet. 

Seura vastaa joukkueen ilmoittamisesta SJL:n ja SKRL:n alaisiin sarjoihin. 

G- ja F-junioreissa muodostetaan vuosittain niin monta ikäluokkaa kuin on mahdollista. Ikäluokasta 

muodostetaan sopivia pelijoukkueita, jotka ilmoitetaan alueen sarjoihin. Sarjoissa pelaavia 

joukkueita voidaan sekoittaa tarvittaessa sarjaotteluissa, harjoituspeleissä ja turnauksissa. Kauden 

aikana jokaisella pelaajalla on oltava mahdollisuus osallistua yhtä moneen turnaukseen. Kaikissa 

peleissä pelataan SJL:n ja SKRL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaaja pelaa 

jokaisessa ottelussa yhtä paljon (nuorimmat juniorit / Fair Play). Lisäksi seura edellyttää, että 

pelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Yksittäisten pelaajien kohdalla 

tarkastellaan mahdollista osallistumista / siirtymistä vanhemman ikäluokan tapahtumiin jolla 

mahdollistetaan oikeanlainen pelaajapolku ja kehityksen jatkuvuus. Pelaajan mahdollinen 

osallistuminen / siirtyminen toisen joukkueen toimintaan tapahtuu aina joukkueiden valmentajien 

yhteisellä päätöksellä, unohtamatta että pelaajan oman joukkueen toiminta on etusijalla. 

E-junioreissa muodostetaan niin monta sarjapelijoukkuetta kuin mahdollista. Kauden aikana 

jokaisella pelaajalla on oltava mahdollisuus osallistua yhtä moneen turnaukseen. Kaikissa peleissä 

pelataan SJL:n ja SKRL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaaja pelaa jokaisessa 

ottelussa yhtä paljon. Lisäksi seura edellyttää, että kenttäpelaajia kierrätetään kaikilla pelipaikoilla 

mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti. Yksittäisten pelaajien kohdalla tarkastellaan mahdollista 

osallistumista / siirtymistä vanhemman ikäluokan tapahtumiin, jolla mahdollistetaan oikeanlainen 

pelaajapolku ja kehityksen jatkuvuus. Pelaajan mahdollinen osallistuminen / siirtyminen toisen 

joukkueen toimintaan tapahtuu aina joukkueiden valmentajien yhteisellä päätöksellä, 

unohtamatta että pelaajan oman joukkueen toiminta on etusijalla. 
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D-junioreissa ja vanhemmissa muodostetaan vuosittain niin monta ikäluokkaa kuin on mahdollista. 

Kauden aikana D-junioreissa kaikkia peluutetaan tasapuolisesti muutamien vaihtojen tarkkuudella. 

Yksittäisten pelaajien kohdalla tarkastellaan mahdollista osallistumista / siirtymistä vanhemman 

ikäluokan tapahtumiin, jolla mahdollistetaan oikeanlainen pelaajapolku ja kehityksen jatkuvuus. 

Pelaajan mahdollinen osallistuminen / siirtyminen toisen joukkueen toimintaan tapahtuu aina 

joukkueiden valmentajien yhteisellä päätöksellä, unohtamatta, että pelaajan oman joukkueen 

toiminta on etusijalla. 

C-junioreissa ja vanhemmissa ikäluokissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan 

saamisen edellytyksenä on hyväksyttyjen käyttäytymis- ja joukkueen laatimien sääntöjen 

noudattaminen sekä tunnollinen ja määrätietoinen harjoittelu. Yksittäisten pelaajien kohdalla 

tarkastellaan mahdollista osallistumista / siirtymistä vanhemman ikäluokan tapahtumiin, jolla 

mahdollistetaan oikeanlainen pelaajapolku ja kehityksen jatkuvuus. Pelaajan mahdollinen 

osallistuminen / siirtyminen toisen joukkueen toimintaan tapahtuu aina joukkueiden valmentajien 

yhteisellä päätöksellä, unohtamatta, että pelaajan oman joukkueen toiminta on etusijalla. 

D- ja vanhemmissa junioreissa voidaan pitää alueiden sarjojen sijoituksia (asetetut tavoitteet) 

kilpailullisena tavoitteena. 

Kasvatukselliset tavoitteet aina mukana toiminnassa 

Laitilan Jyske tukee vanhempien kasvatusta pyrkien osaltaan kasvattamaan pelaajiansa: 

- Urheilulliseen ja terveeseen elämäntapaan  

- Erilaisten ihmisten kanssa ja vaihtelevissa olosuhteissa toimimiseen 

- Yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattamiseen  

- Itseensä luottamiseen ja omatoimisuuteen 

 

10 Harjoitukselliset tavoitteet  

Laitilan Jyskeessä noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton 

eri ikäluokkia koskevia suosituksia oppimistavoitteissa ja harjoittelun ohjelmoinnissa. 

G-junioreissa tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa mukaan.  

Pääpaino on pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen ja liikunnallisten ominaisuuksien 

monipuolisessa kehittämisessä. Tavoitteena on oppia peliasento, luistelupotku ja sitä kautta oppia 

luistelemaan etu- ja takaperin. Tämän lisäksi opetellaan kiekon- tai renkaankäsittelyä, syöttämistä 

ja laukomista. G-junioreissa kaikki toiminta perustuu leikinomaisuuteen, joten ottelu tulos ei ole 

tärkein asia.  Toiminta kausi syys-maaliskuu, tapahtumat viikossa 1-2 kertaa. 
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F-junioreissa tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa mukaan.  

Pääpaino on pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen ja liikunnallisten ominaisuuksien 

monipuolisessa kehittämisessä. Isoin osa harjoittelussa on edelleen luistelemaan oppiminen ja sen 

kehittäminen esim. kaarreluistelu eteen- ja taaksepäin.  Luistelun oppimisen lisäksi painotettavia 

asioita ovat kiekon- tai renkaankäsittely ja kuljettaminen paikallaan sekä liikkeessä. Opetettavia 

asioita ovat myös tärkeimmät säännöt, käytöstavat, pelitapahtumat, kaverin kannustaminen ja 

koulun tärkeys. Toimintaa ohjaavat leikit ja lajitekniikka harjoitteet.  Toiminnassa ei otteluiden 

tulokset ole tärkein asia. Toimintakausi on elo-maaliskuu, tapahtumat viikossa 2-3 kertaa. 

E-junioreissa tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa mukaan.  

Pääpaino on edelleen pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen ja liikunnallisten ominaisuuksien 

monipuolisessa kehittämisessä. Vaatimustasoa nostetaan sekä pelaajilla että valmentajilla. Uudet 

asiat: teränkäyttötekniikat, harhautukset, rystynkäyttö. Pelillisissä asioissa korostetaan pari / 

ryhmä työskentelyä, kamppailutilanteita ja ison kentän peliä. Tärkeätä ovat kasvatuksessa 

käytöstavat ja koulunkäynti. Toimintaa ohjaavat lajitekniikkaharjoitteet ja herkkyyskausia tukeva 

harjoittelu (taito, tekniikka, ketteryys, nopeus, notkeus, ja kestävyys). Toimintaan tulevat mukaan 

oheisharjoittelu ja pelitilanteet. Myös E-junioreissa on huomioitavaa, että ottelutulokset eivät ole 

toimintaa ohjaavassa roolissa. Toimintakausi on elo-huhtikuu, tapahtumat viikossa 3-4 kertaa. 

D-junioreissa tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa mukaan.  

Tavoitteena edelleen kehittää jokaisen pelaajan henkilökohtaista taitotasoa. Vaatimustaso on 

korkealla jokaisessa tapahtumassa. Toimintaa ohjaa lajitekniikka- ja pelitilanneharjoitteet, 

pelitilanneroolit, kontaktiharjoitteet (jääkiekko) ja herkkyyskaudet (taito, tekniikka, ketteryys, 

nopeus, notkeus, ja kestävyys). Oheisharjoittelu on osa vakiintunutta toimintaa, lisäksi 

motivoidaan urheilijoita omatoimiseen harjoitteluun. Toimintakausi on elo- huhtikuu, tapahtumat 

viikossa 3-5 kertaa. Kesäharjoittelun aloittaminen. 

C-junioreista ylöspäin tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa 

mukaan.  Tavoitteena edelleen kehittää jokaisen pelaajan henkilökohtaista taitotasoa. 

Vaatimustaso on korkealla jokaisessa tapahtumassa. Toimintaa ohjaa lajitekniikka- ja 

pelitilanneharjoitteet, pelitilanneroolit, erikoistilanteet, kontaktit (jääkiekko) ja herkkyyskaudet 

(taito, tekniikka, ketteryys, nopeus, notkeus, ja kestävyys). Oheisharjoittelu ja omatoiminen 

harjoittelu ovat jo osa vakiintunutta toimintaa, tässä iässä lihashuolto otetaan osaksi toimintaa.  

Toimintakausi elo- huhtikuu, tapahtumat viikossa 3-6 kertaa. Kesäharjoittelu.       

                                    

11 Poissaoloista ilmoittaminen  

Pelaajan (pelaajan vanhemman -> nuorimmat juniorit) tulee ilmoittaa poissaolosta niin pian kuin 

se on mahdollista.  

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta toissijaisesti joukkueen 

muille toimihenkilöille. 
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Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on 

ilmoittanut poissaoloistaan asianmukaisella tavalla.  

Poissaoloista ilmoittaminen kuuluu selkeästi kasvatuksellisiin tavoitteisiin opeteltaessa 

huolehtimaan omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta joukkueen toimintaan.  

Tässäkin asiassa vastuullisuus on ”hyve” ja välinpitämättömyys ”pahe” esim. pelaaja, joka ei ole 

ilmoittanut koko viikon aikana harjoituksista poissaoloistaan ennen viikonlopun peliä, pelaajaa ei 

tule nimetä ottelukokoonpanoon ennen kuin valmentaja on nähnyt pelaajan terveenä 

harjoituksissa. 

 

12 Seura- / jäämaksut 

Laitilan Jyske ei peri pelaajilta seuramaksua. 

Kausimaksut jokainen joukkue määrittelee oman johtoryhmänsä kesken. 

Jokainen Laitilan Jyskeessä pelaava pelaaja tai pelaajan vanhempi on velvollinen maksamaan 

maksut sovittuun eräpäivään mennessä, joukkueenjohtajan kanssa voi tarvittaessa määritellä 

maksuohjelman mahdollisten vaikeuksien kohdatessa. 

Maksujen maksamatta jättäminen ei ole reilua joukkuepelaamista. 

Maksuja kerätään kuukausittain kulujen mukaan. Maksuista ei voida suorittaa hyvityksiä.  

Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan tai lopettaessa ei seura palauta maksettuja kausimaksuja.  

Pelaaja maksaa kausimaksuja vain yhteen joukkueeseen vaikka osallistuisikin myös toisen 

joukkueen toimintaan.                          

 

13 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen  

Pelaajan siirtyminen on mahdollista esim. seuraavista syistä: 

Pelaaminen omaa ikäluokkaansa vanhemmassa tai nuoremmassa joukkueessa arvioidaan  

tapauskohtaisesti. 

 

Lähtökohtana on pelaajan taitotaso, fyysinen kunto, ikä sekä senhetkinen tilanne esim. 

aluejoukkue ehdokkaana tai ikäkausimaajoukkue ehdokkaana. 

Ratkaisun siirtymisestä toiseen joukkueeseen päättävät lajivastaavat. 

Pelaajan siirtyminen seurasta toiseen 
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Pelaajan, joka haluaa siirtyä seurastamme tai siirtyä seuraamme, tulee hoitaa kaikki velvoitteet 

joukkuetta sekä seuraa kohtaan, kuten esim. maksaa kaikki maksunsa ja palauttaa seuran 

varusteet. 

Huomio!  

Pelaaja voi osallistua toisen seuran harjoituksiin tai harjoitusotteluihin vain oman valmentajan 

luvalla. Mahdollisista seurojen välisistä pelaajasiirroista neuvottelevat keskenään ainoastaan 

seurojen lajivastaavat. 

Pelaamisen lopettaminen 

Pelaajan lopettaessa pelaamisen Laitilan Jyskeen -joukkueessa, hän palauttaa kaikki joukkueelta 

saamansa varusteet ja joukkueen omaisuuden takaisin. 

 

14 Logot ja edustusasut 

Laitilan Jyskeen logo on seuran virallinen tunniste. 

Sitä ei voi käyttää missään yhteydessä ilman seuran lupaa. Luvan käyttöön antaa Jyskeen 

johtoryhmä / jääurheilujaosto.  

Yhtenäiset asut tekevät joukosta JOUKKUEEN.  

Seuran nimeä ja logoa kantavat edustusasut hyväksyy joukkueen johtoryhmä / jaosto.  

Seuran edustusasua tulee käyttää jokaisessa ottelussa. Vain ottelussa, jossa molemmilla on lähes 

samanväriset pelipaidat, voi tuomari määrätä vierasjoukkueen vaihtamaan paidat.  

Seuran peliasun värit ovat punainen, valkoinen tai musta paita Jyskeen logolla ja valkoiset, 

punaiset tai mustat sukat. 

 

15 Kysymykset ja ongelmanratkaisumenetelmä  

Tässä pelisäännöt -oppaassa esitetyt asiat voivat herättää kysymyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia. 

Käytännön tekemisessä voi ilmetä epäselvyyksiä, joihin ei saa suoraa vastausta tätä lukemalla. 

Seuran puheenjohtaja, jaoston puheenjohtaja, jäsenet, sekä valmentajat vastaavat kysymyksiin. 

Urheilutoimintaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa pelaajien ja vanhempien ensin kääntyä 

joukkueen johtoryhmän tai seuran lajivastaavan / puheenjohtajan puoleen. 

Pelaajia, joukkueita tai muita toimihenkilöitä koskevissa kurinpidollisissa ongelmatilanteissa tulee 

noudattaa vaiheittain siihen käytettävää toimintamallia. Toistuvasti tapahtuvista rikkomuksista 

seuran tai joukkueen pelisääntöjä vastaan:  



13 
 

1. vaihe  

Pelaajan / toimihenkilön kanssa keskustellaan ja tuodaan esille asiat, joissa hänen tulee jatkossa 

toimia toisella tavalla. Tarvittaessa pelaajan / toimihenkilön voi käskeä sivuun sovituksi ajaksi 

kesken harjoituksen tai pelin. 

2. vaihe  

Pelaaja / toimihenkilö voidaan poistaa kokonaan kyseisestä harjoitus- tai ottelutapahtumasta. 

Asiasta tulee viipymättä keskustella pelaajan / toimihenkilön kanssa, jotta hän tiedostaa 

tilanteeseen johtaneen menettelyn perusteet, sekä saattaa asia myös joukkueen muiden 

johtoryhmän jäsenten ja vanhempien tietoisuuteen.  

3. vaihe  

Pelaajalle / toimihenkilölle voidaan langettaa harjoittelua ja pelaamista koskeva kielto määräajaksi 

(1-2 viikkoa). Päätöksen voivat tehdä joukkueen johtoryhmän jäsenet yhdessä lajivastaavien 

kanssa keskenään käytyään asiaan johtaneet seikat ensin harkiten yhdessä lävitse. Päätös tulee 

perustella viipymättä pelaajalle / toimihenkilölle ja vanhemmille sekä saattaa asia jaoston tietoon. 

Kausimaksua ei tältä ajalta pelaajalle palauteta. 

4. vaihe  

Pelaajan ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan pelaaja / toimihenkilö 

erottaa seurasta, jos edellisten vaiheiden jälkeen pelaajan / toimihenkilön toiminnassa ei ole 

edelleenkään havaittavissa halua muuttaa toimintaansa toivottuun suuntaan. Seurasta 

erottamisen päättää lopullisesti jaosto, kuultuaan joukkueen johtoryhmän, lajivastaavan, pelaajan, 

toimihenkilön ja vanhempien mielipiteitä asiasta. Seurassa olevaa ongelmanratkaisuelintä voidaan 

käyttää myös asian eri vaiheiden käsittelyyn tilanteen sen vaatiessa. 

 

 

16 Vanhempien rooli 

Muistan, että lapsi tarvitsee viikossa n. 20 tuntia monipuolista liikuntaa. 

Jääurheiluharrastuksessa hän saa vain pienen osan tästä tarpeesta.  

Suuriosa tarvittavasta liikunnasta tulee perheen kesken liikuttaessa. 

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

Ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteestaan huolimatta ovat tärkeä osa jääkiekon / 

ringeten oppimisessa. 

Jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä. 
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Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla. 

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

Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä 

suorituksista. 

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

Annan tunnustusta ottelussa tehdyille hyville suorituksille, teki suorituksen kumpi joukkue 

tahansa. 

En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään. 

Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa. Pyrin tukemaan valmentajaa 

hänen omalla ajallaan tekemässään arvokkaassa työssä. 

Tiedostan aikuisena esimerkkini merkityksen ja pyrin osaltani sitoutumaan joukkueen yhteisiin 

toimintatapoihin osallistuessani sen toimintaan. 

En esiinny joukkueen tilaisuuksissa päihtyneenä ja pyrin välttämään näkyvää tupakkatuotteiden 

käyttöä. 
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