JPS-Juniorit Ry:n toimintaohje
kausi 2017 - 2018
Tämän ohje kertoo, mitkä ovat JPS-Junioreiden yhteiset toimintalinjat ja seuran toiminnan
perusperiaatteet. Ohjeen lähtökohtina ovat jokaisen mukanaolijan huomioiminen, nuoren kasvun
tukeminen, onnistumisen elämysten tarjoaminen ja laji-innostuksen tukeminen.
Ohje päivitetään vuosittain.
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1.

JPS-Juniorit ry:n organisaatio

Vuosikokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään touko-kesäkuussa ja
syyskokous elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kevätkokouksessa päätetään johtokunnan henkilövalinnat ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Syyskokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja
tilintarkastajien antaman lausunnon pohjalta. Vuosikokousten tarkempi sisältö selviää seuran
säännöistä.

Johtokunta
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu
puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään neljä ja enintään 8 jäsentä ja 2
varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan
ulkopuolelta.
Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seuran toimintaa hyvän hallintotavan periaatteiden
mukaisesti. Seuran taloushallinto ja tiedotus ovat johtokunnan keskeisimpiä tehtäviä. Johtokunnan
tehtävien tarkempi kuvaus löytyy seuran säännöistä.

2.

Seuran perusarvot ja toimintaperiaatteet

Arvot
●
●
●
●
●

Pelaajalähtöisyys
Terveet elämäntavat
Joukkuepeli
Avoimuus
Suunnitelmallisuus

Toimintaperiaatteet
Pelaajalähtöisyys
●
●
●
●
●
●
●
●

Kaikki lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia.
Ymmärrämme, että oppiminen on yksilöllistä.
Tuemme liikunnan monipuolista harrastamista ja monilajisuutta.
Haluamme menestyä ja taistelemme aina voitosta, mutta pelaajien ja pelin kehittyminen on
voittoja tärkeämpää.
Pelaajamme saavat tavoitella eri asioita liikunnan harrastamisesta ammattiurheiluun.
Tuemme eri-ikäisten harrastajien yksilöllistä pelaajapolkua, joka perustuu pelaajan omiin
tavoitteisiin ja lähtökohtiin.
Edellytämme pelaajiltamme aktiivisuutta, koska oppiminen on harjoittelun ja oman
aktiivisuuden tulos.
Tavoitteemme on säilyttää mahdollisimman suuri pelaajamäärä valmistavan vaiheen
loppuun saakka. Ehkäisemme pudokkuutta esimerkiksi tarjoamalla kehittymis- ja
harrastusmahdollisuuksia omista lähtökohdista käsin ja rajoittamalla kilpailullisuuden
merkitystä nuoremmissa ikäluokissa.
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Terveet elämäntavat
●
●
●
●

Edistämme liikunnallisen elämäntavan omaksumista.
Ohjaamme pelaajiamme koulun, harjoittelun, vapaa-ajan, levon ja ravinnon tasapainoon.
Päihteiden, nuuskan ja tupakan käyttö ei kuulu seuramme tapahtumiin.
Pelaajamme eivät käytä kiellettyjä aineita.

Joukkuepeli
●
●
●

Pelaamme aina reilusti ja arvostamme joukkuekavereita, kilpakumppaneita ja tuomareita.
Pelaamme aina joukkueena, joka koostuu yksilöistä.
Noudatamme hyviä käytöstapoja niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella.

Avoimuus
●
●
●

Kaikilla pelaajilla, valmentajilla ja muilla toiminnassa mukana olevilla henkilöillä on tiedossa
seuran toimintatapa ja arvot. Kaikki toimivat näiden samojen periaatteiden  mukaisesti.
Noudatamme avoimuutta ja avointa vuorovaikutusta.
Vanhemmilla on oikeus saada tietoa omaa lastaan ja joukkueen toimintaa koskevista
asioista.

Suunnitelmallisuus
●

●
●
●
●
●

3.

Toiminnan keskeinen tavoite on säilyttää mahdollisimman laaja pelaajamäärä valmistavan
vaiheen loppuun saakka. Vähimmäistavoite on, että jokaisessa ikäluokassa pelataan oman
seuran joukkueella, joka koostuu ikäluokan mukaisista pelaajista.
Tavoittelemme harrastajamäärän vuosittaista kasvua sekä laajaa pelaaja- ja toimijapohjaa
myös vanhempiin ikäluokkiin.
Kaikki joukkueemme noudattavat pelaajapolun tavoitteita.
Kaikki joukkueemme noudattavat toimintaohjetta, jota päivitämme säännöllisesti.
Suunnitelmallisuuden avulla pyrimme vakavaraisuuteen.
Olemme hyvä yhteistyökumppani ja pyrimme aktiivisesti seurojen väliseen yhteistyöhön.

Meidän tehtävät JPS-Junioreiden toiminnassa

Seuran tehtävä

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

Minun tehtävä pelaajana
●
●
●
●
●
●
●
●

Pelaan, koska MINÄ haluan, en koska vanhemmat tai valmentajat haluavat.
Tiedostan, että vain harjoittelemalla pääsen toivomaani lopputulokseen.
Olen valmis harjoittelemaan myös joukkueharjoitusten ulkopuolella.
Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.
Teen parhaani ollakseni erinomainen joukkuekaveri ja  todellinen joukkuepelaaja.
Kunnioitan vastustajaani.
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.
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●

Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua ja annan heille
heidän ansaitsemansa arvostuksen.

Minun tehtävä valmentajana
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vastaan siitä, että kaikkia lapsia kohdellaan ja valmennetaan tasa-arvoisesti. Annan
huomiotani kaikille pelaajille tasapuolisesti.
Huomioin pelaajien yksilöllisen kehittymisen.
Noudatan toiminnassani JPS-Junioreiden “Pelaajan polkua” ja tätä toimintaohjetta.
Vahvistan sen allekirjoittamalla toimintaohjeen ennen kauden alkua.
Arvioin onnistumistani valmentajana esimerkiksi seuraavista lähtökohdista:
○
Kuinka monta harrastajaa pystyn pitämään lajin parissa?
○
Tuntevatko pelaajani osallisuutta meidän joukkueeseen?
○
Miten motivoituneita ja sitoutuneita pelaajani ovat harjoitteluun?
○
Miten valmennettavani kehittyvät urheilijoina ja lajiosaajina?
Laadin kausisuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
Vastaan yhdessä joukkueenjohtajan kanssa siitä, että kausisuunnitelma on käsitelty
joukkueen pelaajien vanhempien kanssa.
Vastaan yhdessä joukkueenjohtajan kanssa siitä, että kausisuunnitelmaan tulevista
muutoksista tiedotetaan pelaajia ja pelaajien vanhempia
Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä omalla käyttäytymiselläni.
Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa.
Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja vastustajia.
Huolehdin siitä, että harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia.
Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa, hyvän pelin edistämiseksi.
Kehitän ja koulutan itseäni valmentajana.

Minun tehtävä joukkueenjohtajana
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laadin kausisuunnitelman yhdessä valmentajien kanssa.
Vastaan yhdessä valmentajien kanssa siitä, että kausisuunnitelma on käsitelty joukkueen
pelaajien vanhempien kanssa.
Vastaan yhdessä valmentajien kanssa siitä, että kausisuunnitelmaan tulevista muutoksista
tiedotetaan pelaajia ja pelaajien vanhempia.
Noudatan toiminnassani tätä toimintaohjetta. Vahvistan sen allekirjoittamalla
toimintaohjeen ennen kauden alkua.
Huolehdin yhteistyössä valmentajien kanssa, että oman joukkueeni toiminta noudattaa
JPS-Junioreiden yhteistä toimintaohjetta.
Johdan joukkueen toimintaa yhdessä valmentajien kanssa.
Tutustun Suomen Jääpalloliiton kilpailu- ja pelisääntöihin se
kä tiedotan niitä koskevista
asioista pelaajia ja muita joukkueen toimihenkilöitä tarpeen
mukaan.
Vastaan joukkueen tiedotuksesta, nettisivuista ja Nimenhuudon ylläpidosta yhdessä
valmentajien kanssa.
Laadin joukkueen talousarvion ja seuraan sen toteutumista yhdessä rahastonhoitajan
kanssa. Huolehdin siitä, että joukkueen toiminta ei ole tappiollista.
Ilmoitan joukkueeni sarjoihin ja turnauksiin.
Huolehdin joukkueeni matkajärjestelyistä.
Osallistun seuran toimihenkilöiden kokouksiin.
Hoidan seurojen välisiä pelaajasiirtoja yhdessä johtokunnan kanssa.
Edustan joukkuetta yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.

Minun tehtäväni joukkueen rahastonhoitajana
●

Laadin joukkueen talousarvion yhdessä valmentajien  ja  joukkueen johtajan kanssa.
5

●
●
●
●
●

●
●

Vastaan yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa siitä, että talousarvio on
käsitelty joukkueen pelaajien vanhempien kanssa.
Toimin joukkueen yhteyshenkilönä tilitoimistoon.
Vastaan yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa siitä, että taloussuunnitelmaan
tulevista muutoksista tiedotetaan pelaajia ja pelaajien vanhempia.
Seuraan talousarvion toteutumista. Huolehdin siitä, että joukkueen toiminta ei ole
tappiollista.
Seuraan seuramaksujen ja kausimaksujen toteutumista. Muistutan pelaajien vanhempia
tarvittaessa maksuista. Maksujen venyessä kohtuuttomasti, kerron asiasta joukkueen
johdolle ja johtokunnalle.
Osallistun seuran toimihenkilöiden kokouksiin.
Edustan joukkuetta yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.

Minun tehtävä joukkueen toimihenkilönä (huoltaja)
●
●
●
●

Huolehdin niistä huoltajan tehtävistä, joista joukkueessa on yhdessä sovittu.
Huolehdin joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
Toimin tasapuolisesti kaikkien joukkueen pelaajien hyväksi.
Kaikissa ongelmatilanteissa olen aktiivinen vanhempien ja joukkueen toimihenkilöiden
suuntaan ja sovin asioista neuvottelemalla.

Minun tehtävä vanhempana
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 kehittyminen ja parhaansa
tekeminen.
Kannustan lastani ja kehun häntä hyvistä suorituksista.
Muistan, että virheiden tekeminen peleissä ja harjoituksissa kuuluu oppimiseen.
Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville suorituksille, sekä oman joukkueen että
vastustajan.
En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.
Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka antavat omaa aikaansa lasten vuoksi.
Annan valmentajille työrauhan, mutta keskustelen tarvittaessa ongelmista avoimesti ja
asiallisesti.
Huolehdin, että lapseni harrastusmaksut on maksettu sovitussa aikataulussa.
Huolehdin, että lapseni pelaajalisenssi on kunnossa ja lapsellani on riittävä vakuutusturva.
Osallistun joukkueen toimintaan, kuten talkoisiin, yhdessä sovitulla tavalla.
Kaikissa ongelmatilanteissa olen aktiivinen joukkueen toimihenkilöiden suuntaan ja sovin
asioista neuvottelemalla.

Minun tehtävä seuran johtokunnan jäsenenä
●
●
●
●
●
●

Vastaan seuran toiminnan kehittämisestä.
Vastaan yhdessä seuran taloudesta ja jäsenrekisterin ylläpidosta.
Toimin joukkueiden toimihenkilöiden tukena kaikissa seuran toimintaan liittyvissä asioissa.
Vastaan koko seuraa koskevien asioiden sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
Vastaan harjoitusvuorojen jakamisesta joukkueille
Toimin ongelmatilanteissa rakentavasti ja keskustellen.
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4. Pelaajan polku
Toiminnan tavoitteet

Toimintaperiaatteet

Kasvatukselliset
tavoitteet

Innostamisvaihe JPK-P11
Innostaa lapsi valitsemaan
jääpallo omaksi
harrastukseksi. Kaikki
ikäluokan lapset jatkavat
jääpalloa harrastuksena
myös seuraavalla kaudella.
Antaa liikunnan iloa kaikille
osallistujille.
Lapsi saa onnistumisen
kokemuksia ja toimii
tasavertaisesti osana
ryhmää.
P11 ja sitä nuoremmat
ikäryhmät pelaavat peleissä
ja turnauksissa
tasajoukkueilla,
mukaanlukien ikäkauden
lopputurnaus.
Kaikkia lapsia kohdellaan
tasa-arvoisesti.
Pelaajilla on mahdollisuus
pelata eri pelipaikoilla.
Harjoitteluolosuhteissa
huomioidaan lasten
kehittyminen lasten omista
lähtökohdista.
Lapsille mahdollistetaan
omien valintojen tekeminen
harjoittelussa.

Oppiminen tapahtuu
tekemisen kautta.
Pystyy huolehtimaan omista
varusteistaan, toiminaan
ryhmässä ja kuuntelemaan
ohjaajaa.
Tervehtii ja pyrkii
noudattamaan sääntöjä.
Pelaaja opettelee
solmimaan omat luistimen
nauhat.

Valmistava vaihe P13-P15
Innostaa mahdollisimman
moni nuori valitsemaan
jääpallo omaksi lajikseen.
Mahdollisimman moni nuori
jatkaa jääpalloa harrastuksena
myös seuraavalla kaudella.
Kehittää nuoren valmiuksia
yksilönä ja osana yhteisöä.
Mahdollistaa kaikkien nauttia
liikunnan riemusta.

Huipulle tähtäävä vaihe P17
Antaa nuorelle valmiudet
kilpailla jääpallossa
huipputasolla. Annetaan
pelaajan toimia
kannustavassa yhteisössä.

Kaikille pelaajille pyritään
saamaan mahdollisimman
paljon peliaikaa.
Peliajassa voi olla
pelaajakohtaisia eroja.
Jokainen pelaaja kokee
osallisuutta joukkueessa.
P13 pelaa peleissä ja
turnauksissa tasajoukkueilla.
Pelaajilla on mahdollisuus
pelata eri pelipaikoilla.
P13 lopputurnaukseen voidaan
valmentajan harkinnan
mukaan hyvillä perusteilla
muodostaa tasojoukkueet.
P15 vaiheessa voidaan
muodostaa tasojoukkueet.
Kaikkia lapsia kohdellaan
tasa-arvoisesti.
Harjoitteluolosuhteissa
huomioidaan lasten
kehittyminen lasten omista
lähtökohdista.
Lapsille mahdollistetaan omien
valintojen tekeminen
harjoittelussa.
Huolehtii omista varusteistaan.
Pystyy toimimaan yksin tai
ryhmässä.
Ymmärtää pelin sääntöjen
perusteet ja kunnioittaa niitä.
On ajoissa paikalla, ja huolehtii
poissaoloilmoituksista.
Pelaaja omaksuu oikeat
ruokailutottumukset ja
asiallisen kielenkäytön.

Peliajassa voi olla
pelaajakohtaisia eroja.
Jokainen pelaaja kokee
osallisuutta joukkueessa.
P17 voidaan muodostaa
tasojoukkueet valmentajan
harkinnan perusteella.

Pelaajalla on urheilullinen
asenne: ruokailutottumukset,
lepo, lihashuolto ja
systemaattinen harjoittelu.
Kunnioittaa valmentajia,
pelikavereista, vastustajia ja
erotuomareita.
Huolehtii omasta
koulunkäynnistä ja sitoutuu
joukkueen sääntöihin.
Oppii omatoimisen
harjoittelun.
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Fyysisten valmiuksien
kehittäminen

Kehitys:
Pelaajan fyysiset
ominaisuudet (kestävyys,
voima, nopeus ja liikkuvuus)
alkavat kehittyä.
Oman kehon hallinta ja
motoriset taidot paranevat.
Pelaaja on innostunut ja
motivoitunut toimimaan
monipuolisesti uusia taitoja
oppien.

Kehitys:
Fyysiset ominaisuudet
kehittyvät edelleen.
Voimakkaan kasvun ja
kehityksen myötä
taitoharjoitteluun ja
liikkuvuuteen kiinnitetään
erityistä huomiota
harjoittelumäärien kasvaessa.
Innostava ja motivoiva
toiminta

Kehitys:
Murrosiän jälkeen fyysisiä
ominaisuuksia kehitetään
edelleen harjoitusmääriä
kasvattamalla.
Taitojen kehittäminen jatkuu,
painotusta lajitaitojen
edistämiseen.
Lihashuollon, ravinnon ja
levon merkitys kasvaa.

Harjoittelu:
Motoristen perustaitojen ja
koordinaation harjoittelu on
tärkeää. Ketteryyttä,
tasapainoa, ajoitusta,
liikkuvuutta ja kestävyyttä
kehitetään monipuolisten
harjoitteiden avulla.
Voimaharjoittelua
toteutetaan oman kehon
painolla.

Harjoittelu:
Koordinaatioharjoituksia,
nopeutta, kestävyyttä, voimaa
(kuntopallon, keppien, loikkien
ja hyppyjen) avulla.
Ominaisuuksien testausta
suoritetaan pelaajan
henkilökohtaisen kehityksen
tueksi.

Harjoittelu:
Harjoittelussa on selvät
painopistealueet ja
huomioidaan yksilölliset
kehittämistarpeet fyysisessä
harjoittelussa.
Monipuolista
voimaharjoittelua, erityistä
huomiota kiinnitetään
keskivartalon lihaksiston
kehittämiseen.
Aerobinen
kestävyysharjoittelu
tehostuu.

Yksilötaitojen
kehittäminen

Pelaaja omaksuu lajin
vaatimat perustaidot:
luistelu, mailan ja pallon
hallinta, lyönti, puolustus- ja
hyökkäyspelin perusteet.

Lajin vaatimien perustaitojen
edelleen kehittäminen: lyönti
molemmin puolin, ilmapeli jne.
Kehitetään joukkuepelaamista
tukevien taitojen:
monipuolinen syöttötaito,
tempomuutokset luistelussa ja
erikoistilanteet.

Tekniikkaharjoittelussa
lisääntyy pelikäsitystä lisäävät
harjoitteet.
Perustaitoharjoitteita
jatketaan, mutta kovemmalla
tempolla ja vaikeutettuna.
Harjoittelu pyritään tekemään
enemmän joukkuepelaamista
tukevaksi.

Joukkueena
pelaamisen
kehittäminen

Opettaa pelaajien
sijoittuminen kentällä ja
pelialueen hahmottaminen
(pelin syvyys ja leveys).
Kehittää itsensä tekemistä
pelattavaksi.
Rakentaa ymmärtämystä
joukkuepelaamisesta.

Kehittää yksilöllisen
pelikäsityksen ja oman
pelipaikkansa pelaamista.
Omaksuu yksinkertaisia
taktiikoita hyökkäys- ja
puolustuspelaamisessa.
Pystyy tukemaan lähimpiä
pelikavereita pelitilanteessa.
Ymmärtää erikoistilanteiden
pelaamisen.

Henkilökohtaisen
pelikäsityksen parantaminen,
joukkueen
osien puolustus- ja hyökkäys
pelin harjoittelu.
Puolustuspelissä
harjoitellaan:
ohjaaminen, peittäminen,
miesvartiointi, pallonriisto,
varmistus.
Hyökkäyspelissä harjoitellaan:
Hyökkäyksen käynnistäminen,
keskialueen ja hyökkäyspään
pelaamista – levitys,
pystysyöttöpeli.
Omaksuu vaihtoehtoisia
joukkuepelaamisen
taktiikoita, ja pystyy
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analysoimaan omaa
tekemistä sen mukaisesti.
Kilpailulliset tavoitteet

5.

Ei kilpailullisia tavoitteita.
Osallistutaan alueelliseen ja
valtakunnalliseen
kilpailutoimintaan
mahdollisuuksien mukaan.

Kaikki pelaa omien
valmiuksiensa mukaan.
Pelataan valtakunnallisia
sarjoja ja turnauksia. On
mahdollisuus osallistua
ulkomaan leirityksiin ja
turnauksiin.
SJPL järjestää P13 ja P15
ikäluokissa Training Camp –
tapahtumat, minne pelaajat
valitaan.

Joukkueen sisällä pientä
kilpailua pelipaikoista, joka
motivoi pelaajia entistä
määrätietoisempaan
harjoitteluun.
Osallistutaan
valtakunnalliseen P17
SM-sarjaan kilpailullisin
tavoittein.
Yksilöt tavoittelevat
edustuspaikkoja
nuorisomaajoukkueissa.

Seuran ja joukkueiden toiminta

Valmentajien nimeäminen

JPS-Junioreiden johtokunta nimeää valmentajat eri joukkueisiin. Hallituksen puheenjohtaja tai
hallituksen nimeämä edustaja kartoittaa valmentajatilanteen jääpallokauden loppupuolella.
Tavoitteena on, että tulevan kauden vastuuvalmentajat saadaan nimettyä viimeistään huhtikuun
loppuun mennessä. Johtokunta tiedottaa vastuuvalmentajista.

Joukkueen muodostaminen ja sarjatoiminta

Pelaajien sijoittuminen eri ikäryhmien joukkueisiin tehdään vastuuvalmentajien nimeämisen jälkeen.
Tavoitteena on, että jokainen pelaaja tietää oman harjoitusryhmänsä toukokuun loppuun mennessä,
kun asiasta on keskusteltu vastuuvalmentajien kanssa.

Joukkueiden muodostamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita
●
●
●

●
●

Lähtökohtaisesti kunkin pelaajan kotijoukkue on se, mihin hän kuuluu ikänsä perusteella.
Pelaaja harjoittelee ja pelaa ensisijaisesti kotijoukkueessaan.
Pelaajan kotijoukkueeksi voidaan päättää myös vanhemman tai nuoremman ikäryhmän
joukkue, mikäli se on pelaajan kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta paras vaihtoehto.
Eri ikäryhmien valmentajat tekevät yhteisen ehdotuksen niistä pelaajista, joiden
kotijoukkueeksi tulisi jokin muu kuin oman ikäryhmän joukkue. Ehdotukset tulee perustella.
Ehdotukset tehdään johtokunnan sopimassa aikataulussa.
Seuran johtokunta päättää pelaajien kotijoukkueet valmentajien esityksen perusteella ennen
kauden alkua.
Mikäli pelaajan kotijoukkueeksi tulee muu kuin oman ikäryhmän joukkue, pelaajan
vanhempien tulee hyväksyä vaihto.

 Pelaajien kotijoukkueiden valinnoissa huomioitavia asioita
●
●
●
●

Kotijoukkueen vaihtaminen eri ikäryhmään tulee tehdä aina pelaajan etua ja kehittymistä
ajatellen.
Eri ikäryhmien valmentajien tulee käydä yhdessä lävitse ja perustella tapauskohtaisesti ne
pelaajat, joille harkitaan kotijoukkueen vaihtoa.
Kotijoukkueen valinnassa tulee kuulla huoltajia ja huoltajien tulee hyväksyä kotijoukkueiden
muutokset. Huoltajat eivät kuitenkaan päätä pelaajan kotijoukkuetta.
Kotijoukkueen vaihtamisen perusteena ei voi olla pelkästään kilpailulliset syyt.
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●

Mikäli syntyy ristiriitatilanteita, ne käsitellään johtokunnassa.

 Pelaajien lainaaminen kauden aikana
●

●

●
●

Pelaajia voidaan ”lainata” kauden aikana muiden ikäryhmien pelitapahtumiin. Lainaamisesta
on aina sovittava 1) pelaajan kotijoukkueen valmentajan ja 2) pelaajan huoltajien kanssa,
tässä järjestyksessä.
Pelaajat voivat harjoitella kauden aikana muiden ikäryhmien joukkueissa, mikäli siitä
sovitaan harjoitusta pitävän valmentajan kanssa. Mikäli harjoittelu toisessa ikäryhmässä on
jatkuvaa tai päällekkäistä oman kotijoukkueen harjoittelun kanssa, siitä tulee sopia
kotijoukkueen valmentajan kanssa ja eri ikäryhmien valmentajien kesken.
Lainapelaajilta voidaan periä erillinen maksu esim. lainaavan joukkueen turnauksiin
osallistumisesta.
Valmentaja huolehtii, että lainapelaajilla on selkeä käsitys oletetusta peliajasta.

Mikäli joukkueen muodostamiseksi tarvitaan yhteistyötä toisen jääpalloseuran kanssa, tulee asia
esittää ja hyväksyttää seuran hallituksessa. Päätöksessä ohjaaja periaate on se, että mahdollistamme
jokaiselle kyseisen ikäryhmän pelaajalle mahdollisuuden osallistua kilpailutoimintaan omassa
ikäluokassaan.

Vanhempainpalaveri
Vanhempainpalaveri on joukkueen toimintaa ohjaaja palaveri, joka järjestetään kauden alussa.
Vanhempainpalaverissa käydään lävitse kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä sovitaan
joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, huoltaja(t), rahastonhoitaja, jne.). Vanhempainpalaverin
kutsuu koolle joukkueen vastuuvalmentaja tai edellisen kauden joukkueenjohtaja. JPS-Juniorit on
laatinut ohjeistuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjaksi.

Pelaajien ja vanhempien pelisäännöt joukkueessa

Joukkueen pelaajien (ja tarvittaessa vanhempien) pelisäännöt laaditaan joukkueen yhteisissä
palavereissa. Asiasta on hyvä keskustella ja sopia vanhempainpalaverissa.

Jäävuorojen jakaminen

JPS-Juniorit huolehtii jäävuorojen jakamisesta joukkueille. Elo - lokakuussa käytössä olevat
hallijäävuorot jaetaan joukkueille tasapuolisuus periaatteella huomioiden joukkueiden tarpeet
jääharjoittelulle. Kilpailukauden jäävuorot Viitaniemen tekojäälle jaetaan joukkueille yhteisessä
jäävuorojen jakopalaverissa. Vuorojen jakamisella pyritään varmistamaan kaikille joukkueille
tyydyttävät harjoitusvuorot ja tekojääkapasiteetin tehokas käyttö. Ottelutapahtumien jäävuorot
menevät aina harjoitusvuorojen edelle. Jäävuorot otteluille varataan koordinoidusti xxx. Otteluiden
takia peruuntuvista harjoitusvuoroista on tiedotettava asianomaisille. Joukkueet huolehtivat itse
annettujen jäävuorojen tehokkaasta käytöstä ja mahdollisista peruutuksista.

Maalivahdin varusteet

JPS-Juniorit hankkivat joukkueiden maalivahdeille riittävät varusteet kierrättämällä varusteita ja
hankkimalla uusia varusteita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Joukkueen ja pelaajan on
huolehdittava varusteiden asianmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä. Jos pelaaja lopettaa pelaamisen
seurassa, palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet.

Logo ja asusteet

JPS-Junioreilla on käytössä sama seuralogo kuin JPS ry:llä. Seuralogon täytyy käyttää asianmukaisesti
ja arvokkaasti. Käytöstä voit kysyä ohjeistusta seuran hallitukselta tarvittaessa. Seuralogo on
näkyvillä seuran peli- ja seura-asuissa. Peliasut ovat seuran omaisuutta, ja ne on kauden loputtua
kerättävä talteen. Joukkueet voivat hankkia omat peliasut hallituksen luvalla, mikäli tämä on
varainhankinnan kannalta järkevää tai muuten välttämätöntä.
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6. JPS-Junioreiden talous
Seuramaksu
JPS-Junioreiden käyttötalous perustuu pelaajakohtaiseen jäsen- ja toimintamaksuun, joista
muodostuu seuralle suoritettava seuramaksu. Seuran johtokunta vahvistaa maksujen suuruuden
kevätkokouksessa. Kaudella 2016–2017 maksujen suuruudet olivat 20 (jäsen) ja 100 euroa
(toimintamaksu). Maksuista on myönnetty sisaralennus, jos samasta perheestä useampi lapsi
harrastaa seurassa jääpalloa. Ry:n säännöissä on myös kerrottu seuran ainaisjäsenyyteen oikeuttavat
ehdot.
Seuramaksulla katetaan seuratoiminnan yleisiä hallintokuluja, kuten esimerkiksi pankki-, kirjanpitoja tiedotuskulut. Lisäksi käyttövarallisuudella voidaan järjestää tapahtumia, hankkia varusteita ja
myöntää harkinnanvaraisia avustuksia. Seuran maksamat valmentajapalkkiot, jotka seuran
johtokunta vahvistaa vuosittain, rahoitetaan myös näillä seuramaksuilla.
Seuramaksu maksetaan pelaajakohtaisesti yhdessä erässä JPS-Junioreiden tilille FI86 4600 2220 0964
67 viimeistään 31.8. kunakin toimintavuotena.
Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4.

Joukkueen talous

Joukkueiden talouden suunnittelu (talousarvio) pohjautuu joukkueen toimintasuunnitelmaan.
Pelaajakohtaiset kausimaksut määritellään talousarvion avulla, ja samalla on oleellista käydä
joukkueen vanhempainpalaverissa lävitse, mitkä kulut sisältyvät kausimaksuun ja mitkä ei sisälly.
Kausimaksun lisäksi pelaajien vanhemmilta voidaan periä matka-, turnaus- ja varustekuluja, mikäli
niitä ei ole laskettu kausimaksulla katettavaksi.
Jokainen joukkue vastaa itse omista kuluistaan.  Joukkueiden on ehdottomasti suoriuduttava
kaikista sitoumuksistaan vuosittain. Kauden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos
joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästöjä, joilla
vaje katetaan. Joukkue on vastuullinen
seuraamaan oman talousarvionsa toteutumista, ja tekemään tarvittavat korjaukset arvioon tilanteen
niin vaatiessa. Kausimaksujen perinnässä kannattaa käyttää ennakoivaa periaatetta, jotta tuleviin
maksuihin pystytään varautumaan.
Seuran johtokunta voi erityistilanteissa päättää jonkun seuran joukkueen tukemisesta seuran
yleiskuluista kohtuullisessa määrin.
Pelaaja voidaan vapauttaa osittain kausimaksusta pitkäaikaisen sairauden tai loukkaantumisen takia.
Joukkue voi myös harkintansa mukaan helpottaa ns. kahden lajin harrastajien kausimaksua siten,
ettei se kohtuuttomasti kuormita muita kausimaksun maksajia. Joukkueen vanhempainkokouksen on
hyväksyttävä ehdotettavat useamman lajin harrastajan kausimaksuhuojennukset.
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka ovat yhteisesti hankittu, on seuran omaisuutta ja on
joukkueen käytössä. Joukkueen omaisuuden myynti seuran ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty
ilman erillistä johtokunnan lupaa. Joukkue ei voi palauttaa seuran tilillä olevia varoja tai luovuttaa
seuran omaisuutta kenellekään ilman hallituksen suostumusta. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja
omaisuus jäävät seuralle.
Joukkueen toimihenkilöille ja valmentajille voidaan myöntää helpotusta joukkueen kausimaksuista
vanhempainkokouksen päätöksellä.
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Joukkueen tulee varautua omassa taloudessaan harjoituspaikkamaksuihin (jäävuorot),
vaikka Jyväskylän kaupunki laskuttaa ne keskitetysti JPS-Junioreilta. Lasku jyvitetään kuukausittain
joukkueiden harjoituspaikkojen käytön mukaan.

Erotuomaripalkkioiden maksu

JPS-Junioreiden johtokunta vahvistaa käytössä olevat erotuomaripalkkiot erotuomareiden edustajan
kanssa. Periaatteena on käyttää SJPL:n hyväksymiä erotuomarikorvauksia joukkueiden virallisissa
ottelutapahtumissa. JPS-Juniorit ovat laatineet ohjeet maksujen suorittamista varten. Ohjeet ovat
saatavilla seuran www-sivuilta ja Viitaniemen tuomaritilasta.

Myynti ja talkoot

Joukkueet voivat käyttää Viitaniemen kioskia omien ottelutapahtumien yhteydessä kioskimyyntiä
varten. Joukkue huolehtii itse myytävien tuotteiden hankinnasta ja kioskin siisteydestä tapahtuman
jälkeen. JPS-Junioreiden yhteisissä tapahtumissa voivat joukkueet pitää kioskia sopimalla siitä seuran
puheenjohtajan kanssa. Kioskimyynnistä saatu tuotto on joukkueelle tuloa.
Joukkue voi itsenäisesti sopia ja suorittaa talkootyötä joukkueen toiminnan rahoituksen tueksi.

Joukkueen hankinnat

Joukkue päättää itse omista hankinnoistaan talousarvion mukaisesti. Isommista hankinnoista (esim.
teroituskone) on syytä keskustella seuran johtokunnan kanssa etukäteen.

Yhteistyökumppanit
Joukkue voi hankkia omia yhteistyökumppaneita joukkueensa toimintansa rahoittamiseksi.
Yhteistyökumppaneiden hankinnassa on hyvä pitää mielessä toiminnan eettiset periaatteet.
JPS-Junioreilla on valmis sopimuspohja yhteistyökumppaneita varten.
Seuran yhteistyökumppanuuksia voi olla esim. seuraavanlaisia
●
●
●

Koko seuraa koskevat yhteistyösopimukset.
Joukkuetasoisetyhteistyökumppanuudet.
Kummipelaajatoiminta, jossa yhteistyökumppani tukee yhtä tai useampaa pelaajaa.

Seuralla on mahdollisuus evätä yhteistyökumppanuussopimus, mikäli se on seuran toiminnan
vastaista tai on kilpailevaa toimintaa koko seuraa koskevan yhteistyökumppanin kanssa.

7. Yhteisiä pelisääntöjä

On tärkeää muistaa ja ymmärtää, että jokainen jääpallon parissa toimiva henkilö edustaa omalla
käytöksellään jääpallon lajikulttuuria. Samoin jokainen jipsiläinen edustaa omalla käytöksellään JPS:n
seurakulttuuria. Nämä asiat pitää jokaisen muistaa toiminnassaan.

Tiedottaminen
Jokainen joukkue huolehtii oman joukkueensa asioiden riittävästä tiedottamisesta. Joukkueen
perustiedot ja kalenteritapahtumat täytyy päivittää seuran nettisivulle: www.jps.fi. Toivottavaa on
myös, että joukkueen toiminnasta kerrotaan laajemminkin kyseisillä sivuilla, koska seura- ja
laji-ihmiset ovat asioista kiinnostuneita.
JPS-Junioreiden johtokunta tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista seuran verkkosivujen ja
sosiaalisen median välityksellä. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös esim. lehti-ilmoituksia.
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Sosiaalinen media

JPS-Juniorit ovat myös näkyvissä sosiaalisessa mediassa Facebookin välityksellä. Seuran “virallisen” ja
muun epävirallisen sosiaalisen median käytössä on huomioitava edellä esitetyt laji- ja
seurakulttuuriasiat. Sosiaalisen median käytöllä ei saa loukata ketään henkilöä tai yhteisöä, oli
kyseessä sitten oman seuran jäsen, kilpakumppani, tuomari jne.

Toimiminen Viitaniemessä

Toimintamme keskittyy kilpailukaudella Viitaniemen liikuntapuiston tekojäälle, jossa harjoittelevat ja
kilpailevat kaikki joukkueet jääpallokoulusta edustusjoukkueeseen. Tämän vuoksi kohtelias ja toiset
huomioon ottava toiminta meidän kotikentällä on ensiarvoisen tärkeää viihtyvyyden kannalta.
Aikuiset ja vanhemmat juniorit toimivat roolimalleina nuoremmille pelaajille, joten tämä tulee
huomioida jokaisen omassa käytöksessään.
Pukukoppitilojen ja muiden yleisten tilojen siisteys on viihtyvyyden kannalta merkittävä seikka.
Jokainen tilojen käyttäjä huolehtii omista roskistaan ja siivoaa tarpeen vaatiessa tiloja. Mikäli tilojen
asianmukaisessa käytössä on huomautettavaa, voi seuran johtokunta määrätä korjaavat
toimenpiteet.
Seuralla on käytössä rajallinen määrä joukkueiden varusteiden säilyttämiseen soveltuvia
varastokoppeja. Seuran johtokunta päättää koppien käytöstä ja luovuttaa tilan joukkueiden käyttöön
toimintakaudeksi. Joukkue on vastuullinen tilan asianmukaisesta käytöstä, ja huolehtii tilan
siivouksesta. Seura luovuttaa varastokopin lukon ja kaksi avainta joukkueen käyttöön. Joukkue voi
itse teettää lisää lukkoon sopivia avaimia tarvittaessa.
Viitaniemen tilojen yleisavaimet ovat seuran vastuulla, ja niitä luovutetaan käyttöön vastaanottajan
kuittauksella. Avaimen haltija on velvollinen palauttamaan avaimen, mikäli hänellä ei ole enää
tarvetta avaimelle.
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8. Muut asiat
Seurojen välinen yhteistyö

JPS-Juniorit hakee aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden seurojen kanssa. Tämä koskee sekä
muita jääpalloseuroja että muiden lajien seuroja.

Kehittämishankkeet
JPS-Junioreiden johtokunta päättää ja ohjaa seuratoiminnan kehittämishankkeita. Jokainen
seuratoimija voi esittää hankkeita hallitukselle. Kehittämishankkeiden kustannukset täytyy kattaa
erillisrahoituksella tai siten, ettei seuran käyttötalous kohtuuttomasti kärsi hankkeesta.

Ongelmien ratkaiseminen
Seuratoiminnassa voi ilmetä epäselvyyksiä, joihin ei välttämättä saa suoraa vastausta lukemalla tätä
toimintaohjetta. Seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet vastaavat seuran yleiseen toimintaan
liittyviin kysymyksiin.
Harjoitteluun ja joukkueisiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa pelaajien ja vanhempien ensin
keskustella joukkueen valmentajien, joukkueenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa, asiasta
riippuen. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla asianomaisten kesken, on
mahdollista
pyytää apua ja neuvoa seuran johtokunnalta. Johtokunta 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 Liikunnan nimeämä edustaja. Ongelmanratkaisuryhmä voi niin
katsoessaan alistaa itselleen joukkueen kurinpitopäätöksen ja tehdä siitä päätöksen, jota joukkueen
on noudatettava.
Pelaajia koskevissa ongelmatilanteissa (esim. pelaajan toistuvasti rikkoessa seuran tai joukkueen
pelisääntöjä) tulee noudattaa seuraavaa vaiheittaista toimintamallia.
1.Vaihe: Pelaajan kanssa keskustellaan ja tuodaan esille asiat, joissa hänen tulee jatkossa toimia
toisella tavalla. Tarvittaessa pelaajan voi käskeä sivuun sovituksi ajaksi kesken harjoituksen tai pelin.
2.Vaihe: Pelaaja voidaan poistaa kokonaan harjoitus- tai ottelutapahtumasta. Asiasta tulee
keskustella viipymättä pelaajan kanssa, jotta hän tiedostaa tilanteeseen johtaneet syyt. Asiasta on
hyvä keskustella myös pelaajan vanhempien kanssa.
3.Vaihe: Pelaajalle voidaan langettaa harjoittelua ja pelaamista koskeva kielto määräajaksi.
Päätöksen voi tehdä joukkueen valmentajat ja joukkueenjohtaja yhdessä tarkan harkinnan jälkeen.
Päätös tulee perustella viipymättä pelaajalle ja pelaajan vanhemmille sekä siitä on kerrottava seuran
johtokunnalle. Mikäli harjoittelua tai pelaamista koskevaksi kielloksi on muodostumassa yli kaksi
viikkoa, tulee asiasta keskustella johtokunnan kanssa ennen kiellon asettamista.
4.Vaihe: Mikäli pelaajan ei edelleenkään korjaa toimintaansa, niin pelaaja voidaan erottaa seurasta
joko määräajaksi tai kokonaan. Seurasta erottamisesta päättää johtokunta kuultuaan pelaajaa,
valmentajia, joukkueen johtoa ja pelaajan vanhempia.
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Mikäli seuran toimihenkilö käyttäytyy epäasiallisesti, on asiasta kerrottava
johtokunnalle. Mahdollisen tuomariraportin osalta asiasta on aina  tiedotettava seuran
johtokuntaa.

Turvallisuus ja tapaturmat
Noudatamme harjoittelupaikkojen turvallisuusmääräyksiä. Seuran nimeämät valmentajat ja
joukkueen muut toimihenkilöt ovat vastuussa pelaajien turvallisuudesta harjoituksissa, peleissä ja
turnauksissa.
Joukkueella tulee olla oma huolto- tai lääkintälaukku. Joukkueentoimihenkilöiden tulee olla
selvillä siitä, miten hätätilanteissa  toimitaan. Turnaus- ja pelimatkojen varten joukkueenjohtaja
selvittää yhteystiedot lähimpään sairaalaan. Kotiturnauksissa tulee tiedostaa, mihin
ulkopaikkakuntalaiset pelaajat ohjataan tapaturman sattuessa.
Harjoituksissa valmentaja on vastuussa pelaajien turvallisuudesta. Harjoitukset alkavat silloin, kun
valmentaja on ilmoittanut ne alkaviksi ja päättyvät silloin kun valmentaja ne päättää. Harjoitusaikaan
ei kuulu pelaajan tulo- ja kotimatka eikä pelaajan oleskelu Viitaniemessä tai muulla harjoituspaikalla
ilmoitetun harjoitusajan ulkopuolella.  P11 ja nuorempien joukkueiden harjoituksissa tulisi olla
läsnä kaksi valmentajaa/vanhempaa. Lisäksi harjoituksissa tulee olla helposti saatavilla
ensiapulaukku, jossa on vähintään kertakäyttöjääpusseja, tukiside, urheiluteippiä sekä laastaria.
Särkylääkkeiden antaminen alaikäiselle vaatii vanhempien kirjallisen suostumuksen.
Huomiota on kiinnitettävä mm. pimeällä
 ja liukkaalla toteutettaviin alkuverryttelyihin, ja
valmentajien on minimoitava loukkaantumis- ja tapaturmariskit valitsemalla turvalliset ja valaistut
reitit.
Joukkueen toimihenkilöillä tulee olla pelaajien vanhempien yhteystiedot ja käytettävissä puhelin
mahdollisia yhteydenottotarpeita varten.
Tapaturmien varalta liiton sarjoja  pelaavien joukkueiden on hyvä tiedostaa, missä vakuutusyhtiössä
on kunkin pelaajan jääpallo-toimintaa koskeva vakuutus.
 Ulkomaan pelimatkoilla
on
oltava eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Liitteet
JPS-Juniorit Ry:n säännöt
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Valmentajien ja joukkueiden johtajien allekirjoitukset
Olen tutustunut huolellisesti tähän seuran toimintaohjeeseen ja sitoudun noudattamaan sitä.
Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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