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1. Lukijalle
Hyvinkään Jää-Ahmat ry on Hyvinkääläinen jääkiekkoon erikoistunut kasvattajaseura. Seuran toiminnassa
on mukana noin 450 Hyvinkääläistä ja lähiseudun jääkiekkoa harrastavaa tyttöä ja poikaa sekä noin 130
toimihenkilöä. Seuran toiminta kattaa luistelun/jääkiekon aloittavista alle 5 vuotiaista 20-vuotiaisiin Ajunioreihin saakka. Jää-Ahmat toimivat läheisessä yhteistyössä Riihimäen Kiekko-Nikkareiden kanssa
vanhemmissa ikäluokissa.

2. Lasten ja nuorten vanhemmille
Toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa tietoa Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n joukkueiden toiminnasta. Se kertoo
Jää–Ahmalaisille, kuinka seurassa toimitaan ja mitkä ovat seuran toiminnan perusperiaatteet. Tämä auttaa
meitä kaikkia toiminnassa mukana olevia löytämään yhteisen sävelen. Seuran toiminta noudattaa
valtakunnallista Tähtiseura -ohjelmaa, jonka lähtökohtana on jokaisen mukanaolijan huomioiminen, nuoren
kasvun tukeminen ja onnistumisen elämysten tarjoaminen.
Toimintaperiaatteet, jotka perustuvat seuran arvoihin, määrittelevät miten toimimme ja ajattelemme:
• jääkiekko on lasta ja nuorta varten
• tavoitteenamme on hauska, monipuolinen ja laadukas toiminta
• arvostamme avoimuutta, yhteistyötä ja rehellisyyttä
• kunnioitamme ja myös huomioimme yksilöllisyyttä
• kannustus ja myönteinen ilmapiiri antavat eniten
• Seuralla on ongelmaratkaisuryhmä
• Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja koulutusjärjestelmä
• Pelaajia peluutetaan tasapuolisesti kauden aikana Kiekkokoulusta D-ikäluokkaan asti
Kokonaisuudessaan toimintamme tähtää siihen, että jääurheilu antaa lapselle ja nuorelle hyviä eväitä
elämässä pärjäämistä varten.

3. Johdanto
Seuran junioritoiminta jaetaan kahteen osaan:
Kasvatus urheilullisuuteen: luistelukoulusta - C – junioreihin. Näiden junioreiden toimintaideologia on
Tähtiseura -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 joukkueilleen aseta. Joukkueen menestystä tärkeämpää on kehittää taitavia, joukkuepelin
periaatteet oikein omaksuneita nuoria.
Valmistautuminen jääkiekkoilijaksi: (C2,C1, B ja A - juniorit) Toiminta-ajatuksena on tukea nuoren
kokonaisvaltaista kehitystä niin ihmisenä kuin jääkiekkoilijanakin. Joukkueiden tavoitteena on kilpailla
valtakunnan sarjoissa ja kasvattaa kehityskelpoisia yksilöitä, jotta heillä olisi mahdollisuus menestyä sekä
valtakunnallisesti että kansainvälisesti.
Seuran juniorijoukkuetoimintaan tulee vuosittain mukaan runsaasti uusia junioreita ja heidän vanhempiaan.
Nuorimpaan ikäluokkaan (G-juniorit) perustetaan vuosittain uusia joukkueita ja näin ollen selkeät seuran
toimintaperiaatteet auttavat toiminnan käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä. Lisäksi nämä
toimintaperiaatteet toimivat tukena jo olemassa olevien joukkueiden toiminnassa.
Nämä toimintaperiaatteet on hyväksytty Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n hallituksessa. Joukkueiden toimihenkilöt
on velvoitettu käymään läpi nämä ohjeet vanhempien kanssa. Toivomme, että nämä toimintaperiaatteet
auttavat Sinua tai lastasi toimimaan yhtenä seuramme jäsenenä.
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4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot
Hallitus:
Puheenjohtaja, talousvastaava
Varapuheenjohtaja, myClub ja CoachTools tuki
Sihteeri, viestintävastaava ja webmaster
Somevastaava
CCM- ja varustevastaava
Vastuuvalmentajien mentori
Joukkueenjohtajien mentori
HyRi Hockey ry – Hallituksen jäsenet

Riku Soininen
Ari Torikka
Marko Peltonen
Piia Ahokas
Matti Karmala
Mikko Liukko
Heikki Nieminen
Angelo Marseglia, Marko Peltonen ja Ari Torikka

Muut Toimihenkilöt:
Valmennuspäällikkö, jäävuorot, ympäristövastaava
Toimistosihteeri
Varustepäällikkö

Tero Berg
Elisa Parviainen
Kimmo Viljanen

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.ahmat.eu. Jokaisella joukkueella on oikeus julkaista omia
joukkueita koskevia tietoja joukkueen omilla sivuilla. Joukkue voi hakea tunnukset seuran kotisivuille
osoitteesta toimisto@ahmat.eu. Joukkue on vastuussa annetuista salasanoista, eikä niitä saa luovuttaa
ulkopuolisten käyttöön. Joukkueen velvollisuus on myös ilmoittaa, mikäli joukkueen toimihenkilö lopettaa ja
näin ollen käyttäjätunnus salasanoineen voidaan poistaa. Joukkueet voivat saada myös käyttöönsä
ahmat.eu loppuisen sähköpostin. Sähköposti tilataan seuran toimistoa osoitteesta toimisto@ahmat.eu.
Seura on myös esillä Facebookissa.
4.1. Seurapuku ja peliasu
Hyvinkään Jää-Ahmojen virallinen seurapuku on väriltään puna-musta ja merkiltään CCM. Tarkemmat mallit
ja tiedot saadaan seuran varustepäälliköltä. Seuran virallinen peliasu on seuraava: kotipaita musta,
vieraspaita valkoinen, mustat pelihousut, valkoinen kypärä ja mustat sukat.
HyRi:n virallinen peliasu on seuraava: pelipaita keltainen/musta, mustat pelihousut, valkoinen kypärä ja
valkoiset sukat.

5. Seuran toimihenkilöt
Joukkueen vanhempainkokous valitsee joukkueen toimihenkilöistä huoltajat ja taloudenhoitajan. Seuran
valmennuspäällikkö yhdessä seuran hallituksen kanssa valitsee joukkueen vastuuvalmentajan. Seuran
valmennuspäällikkö ja joukkueen vastuuvalmentaja valitsevat joukkueen muut valmentajat.
Joukkueen vastuuvalmentaja yhteistyössä seuran valmennuspäällikön ja seuran hallituksen kanssa valitsee
joukkueeseen joukkueenjohtajan.
Kaikkien toimihenkilöiden tulee olla seuran jäseniä. Joukkue osallistuu mahdollisiin toimihenkilöiden
kulukorvauksiin jotka päätetään vanhempain kokouksessa. Seura ohjaa toimihenkilöitä valtakunnalliseen
koulutukseen sekä vastaa kustannuksista. Jokainen joukkueen toimihenkilö tekee seuran kanssa kirjallisen
sopimuksen, jonka seuran puolesta allekirjoittaa seuran puheenjohtaja ja/tai valmennuspäällikkö.
Seuran hallitus hyväksyy tai hylkää vanhempainkokouksessa valitut henkilöt hallituksen seuraavassa
kokouksessa
Sopimuksessaan toimihenkilöt sitoutuvat noudattamaan seuran toimintaperiaatteita ja ohjeita. Toimihenkilöt
ovat seuran edustajia eivätkä saa esiintyä joukkueen tilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisina. Samoin
näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä on vältettävä. Joukkueen toimihenkilöt valvovat, että pelaajat aina
joukkueen kokoontuessa noudattavat ehdotonta alkoholin, tupakkatuotteiden ja nuuskan käyttökieltoa. Jos
toimihenkilön toiminta poikkeaa näistä toimintaperiaatteista, asia käsitellään ja ratkaistaan puheenjohtajan
johdolla. Tarvittaessa seuran hallitus vahvistaa päätöksen.
Jokaisella toimihenkilöllä on sopimuksessaan tässä toimintaohjeessa esitettyjen velvoitteiden lisäksi myös
toimenkuvaan liittyviä erityisvelvoitteita. Seuraavassa luettelossa on pyritty kuvaamaan osa näistä
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erityisvelvoitteista kunkin toimihenkilön osalta. Tässä luettelossa ei ole kaikkia sopimusvelvoitteita vain
tärkeimmät.

5.1. Valmentajien tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmentajien tulee toimiessaan noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton ja seuran sääntöjä sekä
muutoinkin käytökseltään olla esimerkkinä pelaajille ja muille joukkueen jäsenille.
Valmentajat sitoutuvat ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan seuran kasvatuksellisten,
harjoituksellisten ja kilpailullisten tavoitteiden mukaisesti. Samalla he sitoutuvat noudattamaan
Tähtiseura -periaatteita toiminnassaan.
Valmentajat sitoutuvat tekemään joukkueensa kausisuunnitelman tasoryhmä kohtaisesti.
Valmentajat ovat vastuussa harjoitustilaisuuksien täysitehoisesta ohjelmoinnista ja läpiviennistä.
Harjoitukset tuodaan muiden ohjaajien tietoon viimeistään saman päivän aamuna kun harjoitukset
ovat.
Valmentajat pyrkii ohjaus/valmennustoiminnassaan edistämään pelaajien henkilökohtaista
kehittymistä ja pelaajien urheilullisia elämäntapoja. Valmentajat pyrkivät huomioimaan jokaisen
pelaajan kokonaisvaltaisesti.
Valmentajat sitoutuvat osallistumaan seuran valmentajakoulutukseen.
Valmentajat sitoutuvat raportoimaan joukkueensa harjoittelusta säännöllisesti valmennuspäällikölle
Valmentajat ylläpitävät pelaajien läsnäololistaa.
Vastuuvalmentaja vastaa toimintapisteiden keräämisestä ja raportoinnista seuralle.
Vastuuvalmentaja yhdessä muiden valmentajien kanssa pitää pelaajakohtaiset keskustelut (pelaaja
ja vanhemmat) kaksi kertaa kauden aikana ikäluokissa E2 – C. Keskusteluista täytetään pelaajaarviointikaavake, jonka vastuuvalmentaja on velvollinen säilyttämään.

5.2. Joukkueenjohtajan tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkueenjohtaja sitoutuu toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, samalla olla
käytöksellään hyvänä esimerkkinä joukkueen pelaajille ja muille toimihenkilöille.
Joukkueenjohtaja toimii seuran, vanhempien, joukkueen toimihenkilöiden ja joukkueen
yhdyshenkilönä.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen varojen käytöstä ja kirjanpidosta seuran sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti
Joukkueenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan kanssa vastaa joukkueen budjetista ja tilinpidosta
yhdessä taloudenhoitajan kanssa ja esittelee joukkueensa talousarvion ja tilinpäätöksen sekä
seuralle että joukkueen vanhemmille.
Mikäli perheen jäsenet toimivat joukkuejohtajana ja taloudenhoitajana, tulee jollekin joukkueen
vanhemmista nimetä tilinkatseluoikeus joukkueen tiliin.
Joukkueenjohtaja vastaa myös joukkueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.
Joukkueenjohtaja vastaa yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen toiminta- ja
taloussuunnitelman tekemisestä esitettäväksi ja hyväksyttäväksi vanhempainkokoukselle ja
myöhemmin seuralle.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen pelisääntöjen laatimisesta kirjalliseen muotoon ja niiden
noudattamisesta joukkueessa. Säännöt esitetään seuran puheenjohtajalle ja vanhemmille
välittömästi niiden valmistuttua kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja organisoinnista
Joukkueenjohtaja järjestää vähintään 3x vuodessa vanhempainpalaveri; elo/syyskuu,
joulu/tammikuu ja huhti/toukukuu.
Joukkueenjohtaja vastaa ottelu-, matka-, ruokailu- ja majoitusjärjestelyistä yhteistyössä valmentajien
kanssa.
Joukkueenjohtaja maksaa edellä mainitut kulut seuran myöntämällä joukkuekohtaisella Visa Electron
kortilla.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen johtamisesta yhdessä vastuuvalmentajan kanssa joukkueen
tapahtumissa.
Joukkuejohtaja vastaa, että jokaisella pelaajalla ja joukkueen toimihenkilöllä on voimassa oleva
pelaajalisenssi ja vakuutus.
Joukkueenjohtajalla on katseluoikeus joukkueen tiliin.
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5.3. Taloudenhoitajan tehtävät
•
•
•
•

Taloudenhoitaja sitoutuu toimimaan seuran talousohjeiden mukaisesti.
Taloudenhoitajalla on ainoastaan käyttöoikeus joukkueen tiliin.
Taloudenhoitaja vastaa tilinpidosta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
Taloudenhoitajan velvollisuus on toimittaa joukkueen kuitit tiliöintiä varten seuran toimistoon
kuukausittain.

5.4. Huoltajien tehtävät
•
•
•
•

•

Huoltajat sitoutuvat toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, samalla ollen
käytökselläni hyvänä esimerkkinä joukkueen pelaajille ja muille toimihenkilöille.
Huoltajien velvollisuus on tarkistaa pelaajilla, että on sääntöjen mukaiset varusteet ennen jäälle
menoa.
Huoltajat vastaavat kaikista joukkueen huoltoon liittyvistä toimenpiteistä.
Huoltajat vastaavat joukkueiden omista ja seuralta saamista varusteista (peli- ja harjoituspaidat,
maalivahdin varusteet jne.) ja huolehtivat siitä, että seuralta saadut varusteet palautetaan kauden
päätyttyä seuralle. Kauden aikana seuralta saadut varusteet inventoidaan joukkueen huoltajien
toimesta ja varusteluettelo palautetaan seuran varustepäällikölle.
Jääkiekolle suunnatta Hätä EA koulutus on jokaiselle huoltajalle pakollinen. Seura järjestää
koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan aina kauden alkaessa elo-lokakuu.

6. Ohjaus- ja urheilutoiminta
Kaikkein nuorimpien ikäluokissa seuran toiminnan avainsanoja ovat: Tasapuolisuus, hauskuus, onnistumisia
ja elämyksiä jääkiekon avulla.
6.1. Leijona jääkiekkokoulu
Jääkiekkokoulu on kaikkein nuorimmille ja luistelussa vasta-alkajille tarkoitettu. Luistelukoulu aloittaa
toimintansa syyskuussa ja kokoontuu kerran viikossa. Talven aikana opetellaan luistelun perustaitoja.
Leijona jääkiekkokoulun opetuksesta vastaa Hyvinkään Jää-Ahmojen nimeämät kouluttajat.
Leijona jääkiekkokoululaiset ovat Jää-Ahmojen jäseniä.
6.1.1. Leijona jääkiekkokoulun tavoitteet
Urheilulliset tavoitteet:
• Perusluistelutaidon oppiminen
Kasvatukselliset tavoitteet:
• Opitaan toimimaan ryhmässä
• Opitaan ottamaan huomioon kaverit ja kanssaihmiset
• Opitaan avuliaisuuteen ja kohteliaisuuteen
• Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
• Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen
Seuratavoitteet:
• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Toimiminen lapsen ehdoilla
• Yksilön huomioonottaminen
• Mahdollisesti F- ja E- juniorijoukkuepelaajien löytäminen
• Tuottaa valmentajia ja toimihenkilöitä ikäkausijoukkueisiin
• Seuran toimintaperiaatteiden selvittäminen
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6.2. G-E-juniorijoukkueet
6.2.1. G-E-juniorijoukkueiden tavoitteet
Kasvatukselliset tavoitteet:
• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Onnistumisten ja elämysten takaaminen
• Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen
• Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
• Pelaajien sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen ja huomioonottamisen kehittäminen
Pelaajatavoitteet:
• Pelaajan jääkiekkoilullisten perustaitojen opettaminen ja kehittäminen
• Teknisten taitojen opettaminen ja kehittäminen
• Pelillisten taitojen perusteiden opettaminen
Joukkueiden kilpailulliset ja toiminnalliset tavoitteet:
• Osallistuminen aluesarjoihin
• Taata kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa
• Taata kaikille joukkueen pelaajille oikeudenmukainen pelaamismahdollisuus
• Seura ei aseta mitään kilpailullisia tulostavoitteita näihin ikäluokkiin.
• Joukkueiden sarjatason sarjoissa määrittelee seuran valmennuspäällikkö.
6.2.2. Joukkueiden muodostaminen
Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran hallitus valmennuspäällikön esityksestä.
G ja F-junioreissa seuralla on niin monta tasavahvaa rinnakkaisjoukkuetta kuin pelaajamäärä mahdollistaa.
E-junioreissa seuralla on niin monta eri tasojen rinnakkaisjoukkuetta kuin pelaajamäärä mahdollistaa.
Joukkue jakoon liittyvissä ongelmissa vanhemmat ja joukkueiden ohjaajat ratkaisevat yhteistyössä kyseiset
asiat. Seuran puolesta asiaan ottaa kantaa valmennuspäällikkö.
6.2.3. Ohjaustoiminta
Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille ohjaajat (1-2kpl/joukkue). Seura vastaa ohjaajien kouluttamisesta.
Ohjaajien tehtävänä on auttaa parhaansa mukaan kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana.
Ohjaustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja niissä, kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita.
6.2.4. Jääharjoittelu
Seura osoittaa joukkueille harjoitusvuorot. Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Joukkueilla on pääsääntöisesti kauden aikana yhteiset jääharjoitukset. Kauden
aikana mahdollisuuksien mukaan järjestetään erillisiä joukkuekohtaisia harjoituksia. Jääharjoittelu tulee olla
hyvin valmisteltu ja kaikkien ohjaajien tiedossa riittävän ajoissa.
6.2.5. Pelaaminen
Seura osallistuu G- ja E-juniorijoukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton Eteläisen alueen näille osoittamiin
sarjoihin. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen sääntöjen mukaan kauden aikana.
Valmennuspäälliköllä on oikeus muuttaa joukkueiden otteluohjelmia.
6.2.6. Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko pelikauden aikana
mahdollisimman tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee kaikkia kauden aikana pelattuja otteluita. Peliajan
saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että pelaajien itsensä
joukkueelleen laatimien sääntöjen noudattaminen.
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6.2.7. Poissaolosta ilmoittaminen
Joukkueen valmentaja laatii ennalta jokaiseen jääharjoitukseen harjoitussuunnitelman, joka perustuu tiettyyn
ryhmäkokoon ja -koostumukseen. Jos harjoituksissa mukana oleva pelaajamäärä poikkeaa ennakoidusta, on
harjoituksen onnistunut läpivienti vaarassa. Sen vuoksi pelaajan tulee ilmoittaa poissaolostaan niin pian kuin
se on tiedossa ja mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta
toissijaisesti joukkueen muille toimihenkilöille. Ilmoittamalla poissaolostaan pelaaja osoittaa arvostavansa
sekä valmentajan tekemää työtä, että joukkuetovereitaan.
6.2.8. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
Perusperiaatteena on, että jokainen nuori pelaa oman ikäryhmänsä joukkueessa. Saman ikäiset
joukkuetoverit ovat pelaajan kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta paras ryhmä. Pelaajan siirtyminen
joukkueesta toiseen tapahtuu yhteistyössä joukkueiden vastuuvalmentajien, valmennuspäällikön, pelaajan ja
hänen vanhempiensa kanssa
6.2.9. Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen joukkueesta
Pelaajaa voidaan rangaista kauden aikana, mikäli hän ei noudata joukkueen omia yleisesti hyväksyttyjä
käyttäytymis- ja muita sääntöjä, tai mikäli hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
Rankaisemisen voivat suorittaa omat valmentajat, valmennuspäällikkö tai Tähtiseura -päällikkö. Pelaajan
erottamisesta päättää aina seuran hallitus.
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvien
tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä tai laiminlyötyjen kausimaksujen vuoksi. Erottamiseen
liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.
6.2.10. Ongelmien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee työryhmä, johon kuuluvat kyseisen joukkueen
valmentajat ja joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö ja seuran puheenjohtaja. Tämän työryhmän
päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle, jonka asiasta tekemä päätös on lopullinen. Hallituksella on
myös mahdollisuus käyttää ongelmien ratkaisemiseen nimettyä ulkopuolista ongelmahallintaryhmää.
Ongelmahallintaryhmän esitys käsitellään seuran hallituksessa ja tässäkin tapauksessa seuran hallituksen
päätös on lopullinen.
6.3. D- juniorijoukkueet
Seuran periaatteena D- junioreiden kohdalla on, että pelaaja pelaa taitojensa edellyttämällä tasolla,
näin pelaaja kehittyy ja motivaatio säilyy harjoituksissa ja peleissä.
6.3.1. D- juniorijoukkueiden tavoitteet
Kasvatukselliset tavoitteet:
• Positiivisen ilmapiirin luominen.
• Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen.
• Itsenäisyyden ja omatoimisuuden vahvistaminen ja edelleen kehittäminen.
• Pelaajien sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen ja huomioonottamisen kehittäminen
• Urheilullisten ja terveiden elämäntapojen oppiminen.
• “Siviiliasioiden” vastuullinen hoitaminen (koulu, vapaa-aika, jne.).
Pelaajatavoitteet:
• Pelaajan ominaisuuksien kehittäminen huippukiekkoa varten.
• Henkiset ominaisuudet: saavutustarve, itseluottamus, omatoimisuus, keskittymiskyky.
• Fyysiset ominaisuudet: laajat liikevarastot, lihasvoima, tasapaino, nopeus, kestävyys.
• Yksilötaidot: suoritusvarmuus, suoritusten vaativuus, pelikäsitys ja pelitaidot eri pelitilannerooleissa.
• Ryhmätaidot: valmiudet joukkuepeliin, yhteistyö eri tilanteissa.
• Mahdollisimman monta pelaajaa aluejoukkueleirityksiin
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Joukkueiden kilpailulliset tavoitteet:
• Joukkueilla ei ole kilpailullisia tavoitteita. Tavoitteena on kehittää kaikkien ikäluokan pelaajista
teknisiä ja taitavia joukkuepeliosaavia.
• Joukkueiden sarjatason sarjoissa määrittelee seuran valmennuspäällikkö.
6.3.2. Joukkueiden muodostaminen
Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran hallitus valmennuspäällikön esityksestä. Joukkueet pyritään
muodostamaan keväällä 30.4. mennessä.
Seuralla on niin monta kuin pelaajamäärä mahdollistaa tasoltaan tasaväkistä pelaajan rinnakkaisjoukkuetta.
Joukkueiden jakoon liittyvissä ongelmissa vanhemmat ja joukkueiden valmentajat ratkaisevat yhteistyössä
kyseiset asiat. Seuran puolesta asiaan ottaa kantaa valmennuspäällikkö.
6.3.3. Valmennustoiminta
Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille valmentajat. Joukkue osallistuu ohjaajien kulukorvauksiin ja seura
vastaa heidän kouluttamisestaan. Valmentajien tehtävänä on auttaa parhaansa mukaan kaikkia joukkueen
pelaajia kehittymään kauden aikana. Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja siinä korostetaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita.
6.3.4. Jääharjoittelu
Seura osoittaa joukkueille harjoitusvuorot. Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Vastuuvalmentaja vastaa harjoitusten sisällöstä ja saattaa harjoitukset muiden
ohjaajien tietoon ennen harjoitusten alkua.
6.3.5. Pelaaminen
Seura osallistuu D-joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton Eteläisen alueen näille osoittamiin sarjoihin.
Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen sääntöjen mukaan kauden aikana.
Valmennuspäällikkö voi, mikäli katsoo tarpeelliseksi muuttaa joukkueiden otteluohjelmia.
6.3.6. Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että nuoria peluutetaan koko pelikauden aikana mahdollisimman tasapuolisesti.
Tasapuolisuus koskee kaikkia kauden aikana pelattuja otteluita. Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä
yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että pelaajien itsensä joukkueelleen laatimien sääntöjen
noudattaminen.
6.3.7. Poissaolosta ilmoittaminen
Joukkueen valmentaja laatii ennalta jokaiseen jääharjoitukseen harjoitussuunnitelman, joka perustuu tiettyyn
pelaajamäärään. Jos harjoituksissa mukana oleva pelaajamäärä poikkeaa ennakoidusta, on harjoituksen
onnistunut läpivienti vaarassa. Sen vuoksi pelaajan tulee ilmoittaa poissaolostaan niin pian kuin se on
tiedossa ja mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta toissijaisesti
joukkueen muille toimihenkilöille. Ilmoittamalla poissaolostaan pelaaja osoittaa arvostavansa sekä
valmentajan tekemää työtä, että joukkuetovereitaan.
6.3.8. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
Perusperiaatteena on, että jokainen nuori pelaa oman ikäryhmänsä joukkueessa. Saman ikäiset
joukkuetoverit ovat pelaajan kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta paras vaihtoehto. Pelaajan siirtyminen
joukkueesta toiseen tapahtuu yhteistyössä joukkueiden vastuuvalmentajien, valmennuspäällikön, pelaajan ja
hänen vanhempiensa kanssa.
6.3.9. Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen joukkueesta
Pelaajaa voidaan rangaista, kauden aikana mikäli hän ei noudata joukkueen omia yleisesti hyväksyttyjä
käyttäytymis- ja muita sääntöjä, tai mikäli hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
Rankaisemisen voivat suorittaa omat valmentajat, valmennuspäällikkö tai Tähtiseura -päällikkö. Pelaajan
erottamisesta päättää aina seuran hallitus.
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Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvien
tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä tai laiminlyötyjen kausimaksujen vuoksi. Erottamiseen
liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.
6.3.10. Ongelmien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee työryhmä, johon kuuluvat kyseisen joukkueen
valmentajat ja joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö ja seuran puheenjohtaja. Tämän työryhmän
päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle, jonka asiasta tekemä päätös on lopullinen. Hallituksella on
myös mahdollisuus käyttää ongelmien ratkaisemiseen nimettyä ulkopuolista ongelmahallintaryhmää.
Ongelmahallintaryhmän esitys käsitellään seuran hallituksessa ja tässäkin tapauksessa seuran hallituksen
päätös on lopullinen.
6.4. HyRi C-juniorit
6.4.1 Kilpaurheilu
C2, C1, B ja A - junioreiden toiminta on yhteistyössä Jää-Ahmat ja Riihimäen Kiekko-Nikkarit. Seurojen
tavoitteena on, että näissä ikäluokissa yhdistelmä ryhmät pelaavat vähintään valtakunnan tason toiseksi
korkeinta sarjaa. Kaikki näiden joukkueiden pelaajat ovat molempien seurojen jäseniä.
6.4.2. Joukkueiden muodostaminen
Joukkueiden muodostamista ehdottavat seurojen valmennuspäälliköt sekä HyRi ohjausryhmä. Esitys
tuodaan seurojen hallitusten käsiteltäviksi, jotka tekevät päätökset joukkueiden muodostamisesta.
Mikäli mahdollista, seurat muodostavat vähintään kaksi joukkuetta näissä ikäryhmissä; kilpa- ja haastaja
joukkueet. Kilpailulliset tavoitteet asetetaan molempien seurojen omista edustajista kootussa
ohjausryhmässä ja nämä ehdotukset tuodaan seurojen hallitusten vahvistettaviksi. Pelaajien sijoittumisen eri
joukkueisiin tekevät valmentajat yhteistyössä pelaajien ja valmennuspäällikön kanssa.
Seurat päättävät yhdessä kumman seuran talouden piirissä toimitaan.
6.4.3. Valmennustoiminta
Valmennuspäälliköt osoittavat joukkueille valmentajat vähintään 2 kpl/joukkue. Joukkue osallistuu
valmentajien kulukorvauksiin ja seurat vastaa heidän kouluttamisestaan. Valmentajien tehtävä on auttaa
parhaansa mukaan kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana. Valmennustoiminta nojaa seuran
perusarvoihin ja siinä korostetaan kasvatuksellisia ja kilpailullisia tavoitteita. Urheilutoiminnan linjauksesta on
erillinen ohjeistus.
6.4.4. Pelaaminen
Seurat osallistuvat joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton Eteläisen ja/tai valtakunnallisiin sarjoihin ja
noudattava näin ollen ko. sarjan sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusja turnausotteluita alueen/sarjan sääntöjen mukaan kauden aikana. Otteluohjelma on tarkistutettava
valmennuspäälliköillä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia.
6.4.5. Peluuttaminen
Valtakunnallisia sarjoja pelaavien joukkueiden valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen
edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen itsensä laatimien
sääntöjen noudattaminen
C, B ja A-junioreiden kehitysjoukkueissa seura sitoutuu siihen, että kaikkia peluutetaan koko pelikauden
aikana oikeudenmukaisesti. Tasapuolisuus, koskee kaikkia kauden aikana pelattuja otteluita. Peliajan
saamisen edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen itsensä
laatimien sääntöjen noudattaminen.
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6.4.6. Poissaolosta ilmoittaminen
Joukkueen valmentaja laatii ennalta jokaiseen jääharjoitukseen harjoitussuunnitelman, joka perustuu
tiedossa olevaan pelaajamäärään. Jos harjoituksissa mukana oleva pelaajamäärä poikkeaa ennakoidusta,
on harjoituksen onnistunut läpivienti vaarassa. Sen vuoksi pelaajan tulee ilmoittaa poissaolostaan niin pian
kuin se on tiedossa ja mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta
toissijaisesti joukkueen muille toimihenkilöille. Ilmoittamalla poissaolostaan pelaaja osoittaa arvostavansa
sekä valmentajan tekemää työtä, että joukkuetovereitaan.
6.4.7. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
Perusperiaatteena on, että jokainen nuori pelaa oman ikäryhmänsä joukkueessa. Saman ikäiset
joukkuetoverit ovat pelaajan kokonaisvaltaista kehitystä silmälläpitäen paras ryhmä. Pelaajan siirtyminen
joukkueesta toiseen tapahtuu yhteistyössä joukkueiden vastuuvalmentajien, valmennuspäällikön, pelaajan ja
hänen vanhempiensa kanssa. Erimielisyyksien sattuessa seuran valmennuspäälliköllä on päätösvalta.
Päätökset vahvistaa seuran hallitus.
6.4.8. Pelaajan kehittymisen seuranta
Tehoryhmien valmentajat suorittavat kaksi kertaa kaudessa kirjallisen seurannan jokaisesta pelaajasta.
Valmentajat käyvät näiden seurantalomakkeiden pohjalta kehityskeskustelut pelaajien kanssa kaksi kertaa
kauden aikana.
6.4.9. Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen joukkueesta
Pelaajaa voidaan rangaista, kauden aikana mikäli hän ei noudata joukkueen omia yleisesti hyväksyttyjä
käyttäytymis- ja muita sääntöjä, tai mikäli hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
Rankaisemisen voivat suorittaa omat valmentajat tai valmennuspäällikkö. Pelaajan erottamisesta päättää
aina seuran hallitus.
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvien
tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä tai laiminlyötyjen kausimaksujen vuoksi. Erottamiseen
liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.
6.4.10. Ongelmien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee työryhmä, johon kuuluvat kyseisen joukkueen
valmentajat ja joukkueenjohtaja, valmennuspäällikkö ja seuran puheenjohtaja. Tämän työryhmän
päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle, jonka asiasta tekemä päätös on lopullinen. Seuraan on myös
nimetty ulkopuolinen ongelmahallinta ryhmä, jota voidaan myös käyttää ongelmien ratkaisemiseen. Tämän
ongelma ryhmän päätös käsitellään seuran hallituksessa. Tässäkin tapauksessa seuran hallituksen päätös
on lopullinen.

7. Talouden hoidon periaatteet
7.1. Seuran varainhankinta
Seura hankkii varoja mm. seuraavin keinoin: kausimaksuin, mainostuloilla (julkaisut ym. vastaavat mainos- ja
yhteistyösopimukset) ja jäsenmaksuista.
Kausimaksu koskee jokaista pelaajaa, joka seurassa pelaa. Kausimaksun suuruuden ja muut taloudelliset
velvoitteet määrittelee ja hyväksyy seuran vuosikokous.
Kausimaksuun sisältyvät seuraavat palvelut:
• Valmennuspäällikkö
• Valmentajat ja valmentajien koulutus
• Joukkueenjohtajien ja huoltajien koulutus
• Seuran välihuoltotilojen ja laitteiden käyttöoikeus
• Joukkuekohtaisten varusteiden käyttöoikeus pelikauden aikana
• Varustevarastot jääurheilukeskuksessa,
• Nuoremmissa ikäluokissa varastotila, vanhemmissa ikäluokissa kuivaushuone
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Toimiston palvelut
o Seuran talouden hoitaminen
o Yhteistyö liiton kanssa
o Taloudenhoitajien opastaminen
o Tilinpäätös
Kauden päättäjäiset ja palkinnot

7.2. Yksittäisen joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito
Jokainen Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n joukkue tekee kullekin toimintakaudelle talousarvion. Tämän
talousarvion joukkueenjohtaja esittelee joukkueen vanhemmille ja toimittaa sen myös seuran toimistolle.
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. Yksittäisen joukkueen budjetin hyväksymisestä päättää joukkueen päätösvaltainen
vanhempienkokous.
Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on
kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on
joukkueenjohtajalla.
7.2.1. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus
Joukkueen nimissä olevaa pankkitiliä käyttävät kunkin joukkueen nimetyt vastuuhenkilöt. Kukin joukkue
nimeää nämä vastuuhenkilöt keskuudestaan, nimeäminen tapahtuu päätösvaltaisessa
vanhempainkokouksessa. Yleensä näitä henkilöitä ovat joukkueenjohtaja ja taloudenhoitaja.
Tilejä perustettaessa, lopetettaessa tai käyttöoikeuksia muutettaessa joukkueenjohtaja tuo asian seuran
hallituksen käsittelyyn. Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempainkokouksen päätöksen seuran
taloudenhoitajalle sekä seuran toimistolle, josta ne toimitetaan edelleen pankkiin.
7.2.2. Joukkueen hankinnat
Joukkueet voivat hankkia itselleen tarvitsemaansa materiaalia omaan käyttöönsä. Hankinnoista päätetään
päätösvaltaisessa vanhempainkokouksessa. Joukkue voi nimetä keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa
hankitusta materiaalista. Osan maalivahtien varusteista seura luovuttaa joukkueen käyttöön aina kaudeksi
kerrallaan.
Joukkue vastaa siitä, että kaikilla pelaajilla on riittävät vakuutukset a SJL: pelaajalisenssit.
7.2.3. Joukkueen rahat ja omaisuus
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai muuten hankittu, on seuran
omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka kauden loputtua
toimitetaan seuran toimistolle ja esitellään joukkueen vanhemmille. Esittelyn suorittaa joukkueenjohtaja.
Joukkueen kirjanpidosta on annettu erillinen ohje joukkueenjohtajalle sekä taloudenhoitajalle.
Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun päättää joukkueen vanhempienkokous. Tavoitteena on, että
maksu on mahdollisimman pieni ja että mahdollisimman suuri osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään
talkoita tekemällä, kausijulkaisuun ilmoituksia keräämällä jne. Vanhempienkokous voi kuitenkin päättää, että
talkoovelvoitteestaan voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.
Vanhempainkokous hinnoittelee talkootyön hinnan ja tavan jolla talkootyötä seurataan. Joukkueen tulee
pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tai nuoren tarvitsisi lopettaa
jääkiekon harrastamista seurassa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä mahdollisuuksia talkootyöhön, jotta
kulut saadaan näin peitettyä. Kaikki ne, jotka ovat osallistuneet päätöksentekoon taloudellisissa vaikeuksissa
olevan perheen pelaajan auttamisesta, ovat vaitiolovelvollisia asian suhteen.
7.2.4. Sisaralennukset seurassa
Sisaralennuksen suuruuden päättää hallitus ja sen myöntää seuran puheenjohtaja anomuksien perusteella.
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7.2.5. Pelaajan maksut seurassa
Pelaajan on noudatettava niitä maksuaikatauluja, jotka kukin joukkue määrää. Joukkueella on oikeus sulkea
pelaaja seuran toiminnasta, mikäli pelaaja ei noudata annettuja maksuaikatauluja.
Seura voi myöntää toimintamaksuista vapautuksen seuraavissa tapauksissa.
Pitkäaikainen sairaus/loukkaantuminen jolloin sovelletaan seuran laatimaa sääntöä. Pelaaja maksaa
kokonaisuudessa sen kuukauden toimintamaksun jolloin sairaus/loukkaantuminen on tapahtunut. Seuraavan
kuukauden toimintamaksu on sairastuneelta/loukkaantuneelta pelaajalta 50% koko kuukauden
toimintamaksusta. Mikäli sairauden tai loukkaantumisen johdosta pelaaja ei kykene osallistumaan
seuran/joukkueen toimintaan vielä seuraavanakaan kuukautena on toimintamaksu 25% koko kuukauden
toimintamaksusta. Tästä eteenpäin sairastuneen/loukkaantuneen pelaajan toimintamaksu on 0€. Pelaajan
palatessa joukkueen/seuran toimintaan sairasloman päätyttyä pelaaja maksaa kokonaisuudessa sen
kuukauden toimintamaksun jolloin paluu tapahtuu. Pelaaja on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen
seuralle sairastumisesta/loukkaantumisesta, mikäli seura sitä pyytää.
7.2.6. Pelaajan siirtyminen seuran sisällä ja pelaajan siirtyessä seurasta pois
Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet
maksut on oltava suoritettuna vanhalle joukkueelle. Velvoitteiden suorittamisen jälkeen pelaajan jyvitetty
osuus talkoo tai muuten kerätystä rahasta siirtyy hänen mukanaan uuteen joukkueeseen. Pelaaja palauttaa
kaikki vanhalta joukkueelta saamansa varusteet.
Pelaajan siirtyessä seurasta pois uuteen seuraan, noudatetaan asiassa Suomen Jääkiekkoliiton
kilpailusääntöjä sekä kulloinkin voimassa olevaa siirtoikkuna aikaa. Pelaajan siirtyminen 1.7. jälkeen
seurasta toiseen on vapaaehtoista ja se tapahtuu näin ollen vain vanhempien ja seurojen yhteisellä
sopimuksella.
Jos pelaaja/vanhemmat haluavat vaihtaa seuraa sarjakauden välisenä aikana on joukkueella/seuralla oikeus
saada korvaus pelaajasiirrosta. Kun pelaajan/vanhempien kaikki velvoitteet on suoritettu
seuralla/joukkueelle, niin lisäksi pelaajan tulee maksaa joukkueelle kuluvan kuukauden toimintamaksu.
Tämän lisäksi siirrosta pelaaja maksaa myös seuraavan kahden kuukauden toimintamaksun. Maksu
suoritetaan joukkueen tilille. Kun kaikki maksut on todistetusti suoritettu joukkueen tilille, on pelaaja seuran
puolesta vapaa edustamaan uutta seuraa.
7.2.7. Pelaamisen lopettaminen seurassa
Pelaaja ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti lopettamisensa seurassa. Tällöin pelaaja palauttaa kaikki
seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan kts. Kohta 7.2.6. Kaikki
pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt hyvitykset kausimaksuun, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai
seuran tilille. Pelaaja on velvoitettu maksamaan kokonaisuudessa sen kuukauden toimintamaksun ja sitä
seuraavien kahden kuukauden kausimaksut, jolloin kirjallinen ilmoitus on tapahtunut. Mikäli pelaajalla on
maksamattomia saatavia, voi seura periä näitä maksuja jälkikäteen.
7.2.8. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen
Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat
seuran omaisuutta joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai
luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.
Seuran hallitus päättää tilinpäätös kokouksessa tilillä olevien varojen käytöstä.
7.3. Ongelmien ratkaiseminen
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan
vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta ja hallituksen
jäseniltä. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja,
seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai sihteeri. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta
epäselvissä talousasioissa.
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