
JPS Aapinen

JPS Juniorit Ryn toimintaohje

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa 
toimimisesta. Se kertoo, kuinka seurassa toimitaan ja mitkä ovat seuran toiminnan perusperiaatteet. 

Tämä auttaa meitä kaikkia toiminnassa mukana olevia löytämään yhteisen linjan. Linja noudattaa 
valtakunnallista Nuori Suomi -ohjelmaa, jonka lähtökohtina ovat jokaisen mukanaolijan huomioiminen, 

nuoren kasvun tukeminen ja onnistumisen elämysten tarjoaminen



1.  TOIMINTAPERIAATTEET

Toimintaperiaatteet, jotka perustuvat seuran arvoihin, määrittelevät miten toimimme ja ajattelemme. 

Haluamme opettaa kaikilla taitotasoilla olevia lapsia ja nuoria pelaamaan jää- ja jalkapalloa tavoitteena 
elinikäineninnostus lajiin, tuettu kasvupolku alkeiden oppimisesta kilpaurheiluun ja aktiivinen osallistuminen 
seuratoimintaan.

Seuran junioritoiminta jaetaan neljään osaan:

1. Kasvatus urheilullisuuteen: (jääpallokoulusta - D -junioreihin ja tyttöjoukkue) Näiden junioreiden 
toimintaideologia on Nuori Suomi -ohjelman mukaista. Ohjelma korostaa kasvatuksellisten ja opetuksellisten 
tekijöiden tärkeyttä sekä laadukasta ohjaustoimintaa. Pyrkimyksenä on tarjota kaikille mukana oleville lapsille 
heidän ehdoillaan toteutettua sekä heidän kehitystään tukevaa monipuolista liikuntatoimintaa. Kilpailullisia, 
voittamiseen liittyviä tavoitteita ei seura näille joukkueille aseta.  

2. Valmentautuminen juniorijääpalloilijaksi: (C-, B - juniorit ja tyttöjoukkue) Toiminta-ajatuksena on tukea nuoren 
kokonaisvaltaista kehitystä niin ihmisenä kuin jääpalloilijanakin.  Joukkueiden tavoitteena on kilpailla valtakunnan 
sarjoissa ja kasvattaa kehityskelpoisia yksilöitä, jotta heillä olisi mahdollisuus menestyä sekä valtakunnallisesti 
että kansainvälisesti. Tavoitteena on kasvattaa pelaajia, joilla on mahdollisuus tulevaisuudessa jopa pelata seuran 
edustusjoukkueessa tai ainakin harrastaa jääpalloa nuoresta vanhaan.

3. Kasvatus seuratoimijaksi: Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori, vaikka ei olisikaan kiinnostunut 
kilpaurheilusta, säilyy seurassa ja toimii siinä aktiivisesti esimerkiksi valmennus- tai tuomaritehtävissä. Samalla 
mahdollistuu kaiken kaikkiaan aktiivisempi toiminta seurassa työkuorman jakaantuessa tasaisemmin useamman 
toimijan – niin aikuisen kuin nuoren kesken.

4. Jalkapallo: Seura järjestää kesäisin täydentävänä lajina eri ikäluokissa ohjattua jalkapallotoimintaa 
piirisarjatasolla.



2. Arvot

JPS Juniorit ry:n arvot ovat

• Kaikki lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia

• Jipsiläinen on rehti, reilu, rehellinen, tunnollinen ja toiset huomioon ottava junioriurheilija, jonka 
jäljiltä jää siisti urheilupaikka ja pukukoppi

• Kaikenikäisille lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus toteuttaa itseään joko pelaajana tai muuna 
osallistujana jää- ja jalkapallon parissa

• Kannustamme jäseniämme terveisiin elämäntapoihin, hyviin tapoihin sekä myös kouluttamaan ja 
kehittämään itseään. 

• Tavoitteenamme on menestyä sekä joukkueina että yksilöinä.

• Arvostamme kilpakumppaneitamme ja muita liikuntamuotoja sekä kulttuuria

• Tarkan suunnitelmallisuuden avulla pyrimme vakavaraisuuteen, jonka tärkeä lähtökohta on se, että 
teemme vain sellaisia sitoumuksia, joista voimme vastata.

• Pyrimme toiminnallamme avoimeen vuorovaikutukseen jäsenistön ja sidosryhmien välillä.

• Olemme kiinnostavien tapahtumien järjestäjä, jotka tarjoavat katsojilleen mainiota viihdettä ja 
yhteistyökumppaneillemme hyvää näkyvyyttä. 

• Olemme ensisijaisesti Jyvässeudun seura, jonka jäsenet ovat ylpeitä jipsiläisyydestä niin epäonnen 
kuin  menestyksen päivinä.

• Jipsiläinen ei käytä kiellettyjä aineita



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

3.1 JÄÄPALLOKOULU

Jääpallokoulu on tarkoitettu 5-9 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tavoitteena on 

perusluistelutaidon ja jääpallon alkeiden oppiminen. Kasvatuksellisina 

tavoitteina ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen ja hyvien 

käytöstapojen omaksuminen. 

Seura osoittaa jääpallokoululle ohjaajat ja jääaikaa. ja seura vastaa ohjaajien 

kouluttamisesta. Ohjaustoiminta perustuu seuran perusarvoihin ja korostaa 

kasvatuksellisia tavoitteita.



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

3.2  G- ja F- JUNIOREIDEN  HARJOITUSRYHMÄT ( 7-9 VUOTIAAT )  

Seura järjestää 7-9 vuotiaille oman harjoitusryhmän. Harjoitusryhmän tavoitekoko on n.10-20 pelaajaa. 
Tavoitteena on jääpallon perustaitojen ja ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen ja hyvien 
käytöstapojen omaksuminen. 

Seura osoittaa ryhmille ohjaajat ja seura vastaa ohjaajien kouluttamisesta. Ohjaustoiminta perustuu seuran 
perusarvoihin ja korostaa kasvatuksellisia tavoitteita.

Seura osoittaa ryhmille harjoitusvuorot, joiden jaosta päättää seuran johtokunta aina yhdeksi kaudeksi 
kerrallaan. 

Pelaaminen

G- ja F- juniorit  pelaavat  ystävyysotteluita

Seuralla ei ole kilpailullisia tulostavoitteita näissä ikäluokissa!

Peluuttaminen

Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan koko pelikauden ajan mahdollisimman tasapuolisesti. Peliajan saamisen 
edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa joukkueen yhteisesti hyväksymiä sääntöjä.

Poissaolosta ilmoittaminen

Jääpallokoulussa poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa. Jos lapsi lopettaa jääpallokoulussa kesken kauden on tästä kuitenkin 
ilmoitettava ohjaajalle. G- ja F- junioreissa on poissaolosta ilmoitettava ryhmän vastuuohjaajalle hyvissä ajoin. 
Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu 
asianmukaisella tavalla.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja hänen vanhempansa/huoltajansa sekä 
joukkueiden ohjaajien kesken. 

Pelaajien värvääminen joukkueesta toiseen on ehdottomasti kielletty!



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

3.3 E- JA D- JUNIORIT SEKÄ TYTTÖJEN JOUKKUE

Kasvatukselliset tavoitteet:

- Tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä

- Positiivisen ilmapiirin luominen

- Itsenäisyyden ja minäkuvan kehittäminen

- Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen

Urheilulliset tavoitteet

- Auttaa jokaista pelaajaa lajitaitojen kehittymisessä hänen omien edellytystensä mukaan.

- Antaa jokaiselle pelaajalle oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus

- Valmistaa pelaajia kohti nautittavaa, tehokkaampaa ja vaativampaa harjoittelua

Seuralla ei ole kilpailullisia tulostavoitteita näissä ikäluokissa!

Joukkueiden pelisäännöt

Seura edellyttää, että kaikkien E- ja D-juniorijoukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat tekevät 
yhteistyössä vuosittain 1.11. mennessä joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka vahvistetaan 
vanhempien allekirjoituksin. Seuran edustaja on läsnä tilaisuudessa. Kopio pelisäännöistä 
toimitetaan seuran johtokunnalle. Joukkueiden pelisäännöt arkistoidaan seuran toimistolla.

Joukkueiden muodostaminen

E-junioreihin siirryttäessä muodostetaan joko yksi tai kaksi “tasavahvaa“ rinnakkaisjoukkuetta 
ikäluokittain tai yksi joukkue, vuotuisesta pelaajamäärästä riippuen. Näillä periaatteilla jatketaan 
toimintaa D-junioreihin saakka.

Ohjaustoiminta

Seura osoittaa joukkueille ohjaajat. Seura vastaa ohjaajien kouluttamisesta. Ohjaus-toiminta perustuu 
seuran perusarvoihin ja korostaa sen kasvatuksellisia tavoitteita.



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

Harjoittelu 

Seura osoittaa joukkueille harjoitusvuorot, joiden jakamisesta joukkueiden kesken päättää seuran 
johtokunta. Harjoitusvuorojen kustannuksista (= Sali-, kenttävuokrat tms.) joukkueet vastaavat itse.

Pelaaminen

E- ja D- junioreiden joukkueet pelaavat Suomen Jääpalloliiton alaista sarjaa sekä mahdollisesti erikseen 
kussakin joukkueessa sovittuja turnauksia. 

Peluuttaminen

Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan koko pelikauden ajan mahdollisimman tasapuolisesti. 
Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa joukkueen yhteisesti hyväksymiä 
sääntöjä.

Poissaolosta ilmoittaminen

Pelaajan on ilmoitettava poissaolosta vastuuohjaajalle tai valmentajalle hyvissä ajoin. Pelaajaa ei saa 
rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu 
asianmukaisella tavalla.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja hänen 
vanhempiensa/huoltajiensa ja  joukkueiden ohjaajien kesken. 

Pelaajien värvääminen joukkueesta tai seurasta toiseen on ehdottomasti kielletty! Pääperiaatteena on 
pelata oman ikäluokan joukkueessa, mutta poikkeustapauksista sovitaan vanhempien / huoltajien ja 
valmentajien kesken.

Pelaajan kehityksen arviointi

Jokainen pelaaja saa itselleen halutessaan haltuun kerran vuodessa kirjallisen arvioinnin, joka koostuu 
kolmesta osasta: 

"Nämä jääpallotaidot hallitsen vähintäänkin kohtuullisesti"

"Näissä jääpallotaidoissa minulla on eniten parantamisen varaa"

"Näissä asioissa olen muutoin OK".



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

3.4   C- JA B- JUNIORIT SEKÄ TYTTÖJEN JOUKKUE

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Pyrkimyksenä on kasvattaa 
aktiivisia, toiset huomioonottavia ja vastuunsa kantavia kansalaisia. Haluamme myös tarjota nuorille 
mahdollisuuden kehittyä kohti kansallista ja kansainvälistä huippujääpalloa. Seuran periaatteena C-
ja B - junioreiden sekä tyttöjen joukkueen kohdalla on, että nuoret pelaavat tavoitteidensa, kykyjensä 
ja innokkuutensa mukaan. 

Joukkueiden muodostaminen

Seuralla on: 

C- junioreissa yksi joukkue 

B- junioreissa  yksi joukkue

Tyttöjen ryhmä muodostetaan eri ikäisistä tytöistä.

Pelaajia on jokaisessa joukkueessa riittävästi. Joukkueiden pelaajavalinnoista päättävät  joukkueiden 
valmentajat.

Valmennustoiminta ja pelaaminen

Seura osoittaa joukkueille valmentajat. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta. Valmennustoiminta 
perustuu seuran perusarvoihin, joissa näkyvät kasvatukselliset tavoitteet, pelaajien henkilökohtaisen 
kehittämisen tavoitteet, mutta mukana on myös kilpailullisia tavoitteita.

C-joukkueen tavoitteena on oppia pelaamaan joukkueena ja nauttia pelaamisesta ja kilpailemisesta SM-
sarjatasolla / lopputurnauksessa. 

B- joukkueen tavoitteena on pelata SM- lopputurnauksessa ja nauttia pelaamisesta

Tyttöjen joukkueen tavoitteena on oppia pelaamaan joukkueena ja nauttia pelaamisesta.

Lisäksi joukkueet voivat pelata harjoitusotteluita ja - turnauksia kauden aikana.



3. OHJAUS- JA URHEILUTOIMINTA

Harjoittelu

Seura osoittaa joukkueille harjoitusvuorot, joiden jakamisesta joukkueiden kesken päättää seuran 
johtokunta. Harjoitusvuorojen kustannuksista (= Sali-, kenttävuokrat tms.) joukkueet vastaavat itse.

Peluuttaminen

Joukkueiden valmentajat päättävät pelaajien peluuttamisesta. 

C- ja B- junioreiden joukkueet pelaavat Suomen Jääpalloliiton tai Suomen Palloliiton alaista sarjaa. 

Poissaolosta ilmoittaminen

Pelaajan on ilmoitettava poissaolosta ryhmän vastuuvalmentajalle / -ohjaajalle hyvissä ajoin. Pelaajaa ei 
saa rankaista harjoittelu-, pelikiellolla tai muulla vastaavalla, jos poissaolosta on ilmoitettu asian-
mukaisella tavalla.

Seuratoimijaksi valmentaminen

Pelaajille tarjotaan koulutusta, opastusta ja mahdollisuuksia  oppia  toimimaan seurassa  erilaisissa 
tehtävissä kuten tuomarina, nuorempien juniorien  valmentaja, ottelutoimitsijana tai muissa 
vastaavissa tehtävissä.  



4.MIKÄ ON MINUN ROOLINI : valmentaja tai ohjaaja

• Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita 
mielenkiinnon kohteita.

• Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia 
sekä kaikille pelaajille sopivia.

• Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia.

• Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa.

• Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni.

• Teen kaikkeni, että pelaajat saavat yhtäläisen tasapuolisen huomion.

• Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa, hyvän pelin edistämiseksi.

• Koulutan itseäni valmentajana ja ihmisenä.



4.MIKÄ ON MINUN ROOLINI : pelaaja

• Pelaan, koska MINÄ haluan, en koska vanhemmat tai valmentajat haluavat.

• Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.

• Käyttäydyn maltillisesti -tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta.

• Kunnioitan vastustajaani.

• Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja.

• Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä – vähintään yhtä tärkeää on pitää 
hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen.

• Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille. 

• Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua ja annan heille hei-dän 
ansaitsemansa arvostuksen.



4.MIKÄ ON MINUN ROOLINI : äiti ja isä

• Muistan, että lapseni pelaa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.

• Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.

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

• Kohtelen lastani jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä 
suorituksista.

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

• Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville suorituksille sekä oman joukkueen 
että vastustajan.

• En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.

• Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi.



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

Juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat perustamiskokouksessa keskuudestaan 
joukkueen toimihenkilöt ja ne esitetään Seuralle hyväksyttäväksi sekä valitsevat 
joukkueenjohtajan johdolla tukiryhmän, johon kuuluu 4-6 henkilöä. Tukiryhmä 
toimii moottorina joukkueen varojen keruussa ja tehtävien jaossa (esim.  talkoot ja 
toimitsijatehtävät).

Joukkueessa tulee olla nimetty seuraavat viralliset toimihenkilöt:

- vastuuvalmentaja (seura nimeää)

- 1-2 apuvalmentajaa/ohjaajaa (seura nimeää)

- joukkueenjohtaja (vanhempainkokous esittää, johtokunta nimeää)

- huoltaja (1-2) (vanhempainkokous esittää, johtokunta nimeää)

TOIMIHENKILÖT OVAT SAMALLA SEURAN EDUSTAJIA JOUKKUEESSA.

Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden 
toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja 
taloussuunnitelmien puitteissa. Lisäksi joukkueella voi olla muita toimihenkilöitä 
esim. rahastonhoitaja ja tilintarkastaja, sekä erilaisia ”ryhmiä” esim. talkoo-, 
toimitsija- ja markkinointiryhmä.



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

5.1 TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valmentajat/ohjaajat

Seura esittää valmentajat / ohjaajat kaudeksi kerrallaan.

Joukkueenjohtajat

Joukkue (vanhempainkokous) valitsee ja esittää  (johtokunta hyväksyy, johtokunta tarkastaa)

Huoltajat

Kuten joukkueenjohtajat

Muut (ei viralliset toimihenkilöt)

Vanhempainkokous valitsee ja päättää ( virallinen toimihenkilö ei voi olla tilintarkastaja.) Lopullisen 
tilitarkastuksen tekevät seuran tilintarkastajat.

5.2 TOIMIHENKILÖN VELVOLLISUUDET

Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilön tehtävät seuran toimintatapojen, 
ohjeiden ja sopimusten mukaisesti, Nuori Suomi ”hengessä”. Toimihenkilöt noudattavat 
kaikessa toiminnassa Suomen lakeja ja asetuksia, sekä seuran ohjeita, sääntöjä ja SJPL:n ja 
sääntöjä!

Toimihenkilöt ovat tervetulleita osallistumaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin (mm. 
koulutustilaisuudet ja joukkueenjohtajien kokoukset jne.) .



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

5.3 VALMENTAJAN / OHJAAJAN TEHTÄVÄT

• kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta

• laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen

• yksittäisten harjoitteiden yksityiskohtainen suunnittelu

• pelaajapalautteen antaminen suullisesti ja kirjallisesti kerran kaudessa pelaajalle

• joukkueiden nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin

• kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

• kauden kilpailutoiminnan suunnittelu (kausi- ja kuukausisuunnitelmat)

• joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa

• läsnäolovelvollisuus

• ( toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa )

• osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin

• itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa toimissaan 
olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia seuran julkisuuskuvaa nostavasti

• osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

5.4 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

• Toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja 
valmentajien välillä hän edesauttaa toiminnallaan valmentajien työrauhaa: vastaa siitä, että 
kaikki toimintaan osallistuvat tuntevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt

• laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa

• Laatii taloussuunnitelman (joukkueen tilikausi 01.10. – 30.09.) 

• Vastaa valmentajien kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisesta kauden aikana, 
sekä vastaa pelaajien vakuuttamisesta ohjeiden mukaisesti

• Vastaa joukkueen omatoimisesta, sekä seuran juniorien (esim. arpajaiset, juniorijulkaisun, 
kioskimyynnin jne.) varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteiden 
organisoinnista.

• KAIKKI TIEDOTUSVASTUU sekä joukkueen ”postilokeron” tyhjentämisestä riittävän usein ja 
tiedotteiden jakamisesta joukkueen jäsenille

• Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla

• Järjestää matkojen kuljetukset, majoitukset, ateriat, välipalat yhteistyössä valmentajan 
kanssa 

• Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

• Ottelujärjestelyt (erotuomarit, toimitsijat ja jne.)

• Läsnäolovelvollisuus otteluissa ja harjoituksissa tarvittaessa

• Laatii joukkueen toimintakertomuksen yhdessä valmentajan kanssa

• Pitää yllä tietoa talkoisiin osallistumisista ja jyvittää tarvittaessa talkootyöt 
toimintamaksualennuksiksi



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

5.5 HUOLTAJAN TEHTÄVÄT

• vastaa joukkueen saamista seuran varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja 
kunnossapidosta , sekä pitää varustekirjanpitoa 

• joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta

• luistimien teroittamisesta ja teroituttamisesta ja joukkueen varusteiden 
sopivuudesta

• joukkueen johdon, varustehoitajan ja toimiston kanssa pelivarusteiden ja 
tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä

• virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa

• vastaa joukkueiden laitteiden ja työkalujen kunnosta (esim. teroituskone, 
työkalupakki jne.)

• vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa

• kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus)

• osallistumisvelvollisuus huoltajien yhteistilaisuuksiin

• 10 läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja peleissä



5. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

5.6 TOIMIHENKILÖN OIKEUDET

• valmentajat / ohjaajat mahdollisiin kulukorvauksiin (erillisellä sopimuksella)

• seuraa vakuuttaa kaikki valmentajat ja ohjaajat, sekä joukkueenjohtajat ja 
huoltajat seuran tilaisuuksien osalta

• sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen, kausittaisten suunnitelmien mukaisesti

• muihin mahdollisiin etuihin, joista maininta on kunkin henkilökohtaisessa 
sopimuksessa.



6. JOUKKUEEN KAPTEENI

Hyvän kapteenin ominaisuuksia

• Tunnollinen harjoittelija

• Vie asiat loppuun asti

• ”hyvä kaveri” – ei hauku

• Tukee heikompiaan

• Hyvä käytös kentällä ja kentän ulkopuolella

Kapteenin valinta (C- & B-nuoret)

• Pelaajat valitsevat keskuudestaan kapteenin ja kaksi varakapteenia aina yhdeksi kaudeksi kerrallaan

Kapteenin valinta (D- nuoret ja sitä nuoremmat)

• Pelaajat valitsevat keskuudestaan neljä kapteeniehdokasta

• Joukkueenjohtaja ja valmentajat valitsevat näistä ehdokkaista kapteenin ja kaksi varakapteenia

• Kapteenin rooli voidaan sopia myös etukäteen sovitulla tavalla kiertäväksi



7. JOUKKUEEN VARAINHANKINTA

7.1  JÄÄPALLOKOULU

• Seuran johtokunta päättää vuosittain toimintamaksun jääpallokoululle. Tämä ryhmä toimii ilman 
“virallista“ joukkueenjohtoryhmää ja vanhempien tukiryhmää. 

7.2 G, F, E-, D-, C- JA B- JUNIORIJOUKKUEET SEKÄ TYTTÖJEN  JOUKKUE

Joukkueen talous

• Jokainen seuran joukkue tekee vuosittain toimintakaudelle budjetin. Joukkueen budjetin hyväksymisestä 
päättävät vanhemmat kokouksessaan. 

• Joukkueiden on suoriuduttava kaikista taloudellisista sitoumuksistaan

• Joukkueiden varojen käyttöä valvoo joukkueen rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien 
mukana olevien pelaajien vanhemmilla.

Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus 

• Joukkue anoo seuran johtokunnalta lupaa oman tilin avaamiseen ja anomus toimitetaan johtokunnalle. 
Anomukseen on liitetty perustamiskokouksesta pöytäkirjaote, josta ilmenee keille tilikäyttöoikeutta 
esitetään (nimi/sos.tunnus/osoite). Samoin myös näkyy kenelle esitetään pankkikortti/nettioikeutta. Ne 
toimihenkilöt, joille esitetään tilinkäyttöoikeutta, ovat hyväksyneet sen, että seuralla on oikeus tarkistaa 
heidän luottotietonsa. Tilin käyttöoikeus on vain joukkueen esittämillä ja johtokunnan hyväksymillä 
henkilöillä. 

• Johtokunnan hyväksymisen jälkeen juniorisihteeri avaa tilin pankissa. Tilinkäyttöoikeus myönnetään vain 
kaudeksi kerrallaan. Yleensä nämä henkilöt ovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan 
tulee toimittaa joukkueen tiliotteet seuran toimistolle johtokunnan sitä pyydettäessä. 

Seuran ja joukkueen hankinnat

• Joukkueet voivat hankkia toimintaan tarvitsemaansa materiaalia omaan käyttöönsä. Hankinnoista 
päätetään vanhempainkokouksessa. Joukkue nimeää henkilön, joka vastaa hankittavasta materiaalista. 
Osan maalivahtien varusteista voi seura luovuttaa joukkueen käyttöön aina vuodeksi kerrallaan.



7. JOUKKUEEN VARAINHANKINTA

Joukkueen rahat ja omaisuus

• Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on yhteisesti hankittu, on seuran omaisuutta ja on joukkueen 
käytössä.

• Joukkueen omaisuuden myynti seuran ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä johtokunnan  
lupaa.

• Joukkuekohtaisen toimintavuoden toimintamaksut päättää joukkueen vanhempainkokous..

• Tarkoitus on, että kukin joukkue hankkii varoja sen euromäärän, jonka joukkue tarvitsee kauden 
toimintaansa.

Siirtyminen  joukkueesta toiseen

• Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, ei hänen mukanaan siirry mitään varoja uuteen 
joukkueeseen. Pelaajan tullessa uuteen joukkueeseen ei hänelle ole mitään ns. kynnysrahaa.

Lopettaminen seurassa

• Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet. 
Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki siihenastiset erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle 
siirtopapereiden saamiseksi. Siirtopaperit allekirjoittaa seuran vastuuhenkilö, edellyttäen, että pelaaja on 
hoitanut taloudelliset ym. velvoitteensa. Kaikki joukkueen yhteisesti hankkimat tulot jäävät joukkueen/ 
seuran tilille.

Joukkueen jakautuminen tai toiminnan loppuminen 

• Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille tai hankittu jollakin muilla keinoilla (esim. talkoot), on 
seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa seuran tilillä olevia varoja tai 
luovuttaa seuran omaisuutta kenellekään. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle. 

Valmentajien, huoltajien ja joukkueenjohtajan kulujen korvaaminen, pelaajien lisenssit ja jäsenmaksut

• Seura osoittaa joukkueille valmentajat ja vastaa mahdollisista kulukorvauksista. Vanhemmat voivat 
päättää korvata huoltajille ja joukkueenjohtajille kulukorvauksia yhteisesti hyväksyttyjen yleisten 
periaatteiden mukaisesti. Kaikki joukkueen kulukorvauslaskut lähetetään juniorisihteerille. Joukkueen 
johtoryhmän työ rinnastetaan vanhempien tekemään talkootyöhön. Joukkue maksaa pelaajien lisenssin ja 
seuran jäsenmaksun. Seuran jäsenmaksun suuruus päätetään seuran vuosikokouksessa.



8. EPÄSELVYYDET JA ONGELMIEN RATKAISEMINEN

Epäselvissä tapauksissa voi kääntyä seuran johtokunnan puoleen. Se selvittää asian ja antaa ratkaisunsa 
mahdollisimman nopeasti. Jos asian ratkaisu ei tyydytä, niin asianomainen voi esittää sen 
ongelmanratkaisuryhmälle. Ongelmanratkaisuryhmä tekee asiasta lopullisen päätöksen. 

Ongelmanratkaisuryhmään kuuluvat seuran puheenjohtaja, vuosittain nimettävä vanhempain edustaja sekä 
Keski-Suomen Liikunta ja Urheilun nimeämä edustaja.

Ongelmanratkaisuryhmä voi niin katsoessaan alistaa itselleen joukkueen kurinpitopäätöksen ja tehdä siitä 
päätöksen, jota joukkueen on noudatettava. 

8.1  KURINPITOMENETTELY

Pelaajan ojentaminen, erottaminen joukkueesta ja seurasta (E - B- juniorit)

• Pelaajaa voidaan ojentaa, jos hän ei noudata joukkueen yhteisesti sopimia sääntöjä tai hän rikkoo Suomen 
Jääpalloliiton kilpailusääntöjä. Ojentamisesta päättää joukkueen johtoryhmä. He ilmoittavat välittömästi 
päätöksestä joukkueelle, pelaajan vanhemmille ja johtokunnalle. 

• Joukkueeseen mukaan otettu pelaaja voidaan erottaa joukkueesta vain erittäin painavista syistä ja 
päätöksen tekee ongelmanratkaisuryhmä. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan seuran 
sääntöjä, ohjeita ja Suomen Jääpalloliiton ja/tai Suomen Palloliiton voimassaolevia kilpailusääntöjä. 
Pelaajan erottamisen koko seurasta käsittelee seuran ongelmanratkaisuryhmä ja tekee asiasta esityksen 
seuran johtokunnalle, joka tekee asiasta päätöksen.

Joukkueen toimihenkilöt

• Mikäli joukkueen johtoryhmä tai toimihenkilö (valmentaja, huoltaja ja joukkueenjohtaja) ei noudata seuran 
sääntöjä ja sisäisiä pelisääntöjä, seuran ongelmanratkaisuryhmä käsittelee asian ja sillä on oikeus 
tarvittaessa erottaa heidät tehtävistään. Tilalle valitaan uudet henkilöt seuran tai vanhempien toimesta.



9. JYVÄSKYLÄN ALUEEN SEURAYHTEISTYÖ, TAVOITTEET JA 

TOIMINTA
JPS Juniorit ry toimii tiiviissä yhteistyössä ja kasvattajaseurana JPS Ry:lle.  Muut pääyhteistyökumppanit ovat 

Jyvässeudun jääurheilu- ja jalkapalloseurat. Seurayhteistyön tavoitteena on 

• minimoida kontrolloimaton ja suunnittelematon pelaajavirta seurasta toiseen

• tarjota kokemuksia/elämyksiä uusien lajien parissa

Seura ei harjoita pelaajien värväystoimintaa muiden Jyvässeudun seurojen jäseniä kohtaan, mutta 
pelaajasiirrot ovat seurojen välillä mahdollisia. Siirroista on kuitenkin ensin keskusteltava seurojen 
kesken, jotka päättävät siirroista yhdessä vanhempien kanssa.



10. SINETTISEURA SITOUMUKSET

• Seuran johtokuntaa on informoitu Nuori Suomi - ohjelmasta

• Seuralla on Nuori Suomi - yhdyshenkilö

• Seuralla on ongelmanratkaisuryhmä

• Lasten vanhempia on informoitu Nuori Suomi - ohjelmasta

• Ohjaajina ja valmentajina toimivat Nuori Suomi - ideologian mukaisen koulutuksen 
saaneet     henkilöt

• Seuralla on ohjaajien motivointi - ja koulutusjärjestelmä

• Seuralla on käytössä Nuori Suomi - materiaalit



10. JÄÄPALLOJOUKKUEIDEN HARJOITUSMÄÄRIEN 

LINJAUS ERI IKÄLUOKILLE

Joukkue Krt / Vko

B 4

C 3-4

D 2-3

E 2

G ja F 1-2

TYTÖT 2-4

Jääpallokoulu 1


