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Esipuhe
Kiekko-Nikkarit ry:n tehtävänä on omalta osaltaan olla mukana auttamassa vanhempia nuorison
kasvattamisessa. Jokainen meistä tietää kuinka haastavaa tämä kasvatustyö on ja tällä opaskirjasella
kerromme Kiekko-Nikkarien toiminnan peruslinjoista tähän tehtävään liittyen. Samalla kirjanen toimii
ohjenuorana meille kaikille Kiekko-Nikkareille.
Nikkarit-info on tehty jokaiselle toimintaamme mukaan tulevalle ja jo mukana olevalle perheelle sekä
yksittäiselle toimijalle. Infossa annetaan tietoa Kiekko-Nikkarien tavasta toimia, kuvaillaan joukkueiden
toimihenkilöiden tehtävät ja kerrotaan, mikä on kunkin toimijan rooli tämän yhteisen tavoitteen
toteuttamisessa.
Lopuksi Nikkarit-infossa on meidän kaikkien seurassa mukana olevien tekemisiä säätelevät sisäiset
pelisäännöt. Nikkari-info on hyvä ottaa esille useastikin jääkiekkokauden aikana, jotta voimme palauttaa
mieliin toimintamme arvot sekä oman seuratehtävämme niveltymisen Nikkari-perheen laajaan toimintaan.
Jokainen tehtävä seurassa ja sen joukkueissa on yksilön, joukkueen ja seuran tavoitteiden täyttymisen
kannalta ensiarvoisen tärkeä.
KIEKKO-NIKKARIT RY
Johtokunta
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1. Kiekko-Nikkarit ry
1.1. Toiminta-ajatus
Seuran toiminta-ajatus voidaan tiivistää sloganiin Jokaiselle jotain – Kiekkoa kaikille.
Tätä tavoitetta pyrimme toteuttamaan kehittämällä ja luomalla jääurheilun harrastus- ja
osallistumismahdollisuudet mahdollisimman monelle Riihimäen ja sen lähialueen lapselle ja
nuorelle,heidän vanhemmilleen tai kenelle tahansa jääkiekkoilusta kiinnostuneelle.
Toiminta-ajatus kumpuaa halusta tarjota jokaiselle seuran toimintaan mukaan tulevalle mahdollisuuden
harrastaa tätä hienoa lajia omien tavoitteiden ja lähtökohtien mukaisesti. Mukanaoloa ja mukaantuloa ei
rajoita ikä, sukupuoli, uskonto, kansalaisuus tai aiempi kokemus. Tarjoamme sinulle toimintaryhmän, jossa
voit aloittaa tai jatkaa harrastamista turvallisesti ja tuntien, että olet meille tärkeä yksilönä eikä vain joukon
jäsenenä

1.2. Toiminnan päämäärä
•
•
•
•
•
•
•

Saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori seuran toiminnan piiriin
Kasvattaa lapsia ja nuoria henkisesti ja fyysisesti vahvoiksi kansalaisiksi
Kehittää ja laajentaa yhdessä seurayhteistyökumppaneiden kanssa riihimäkeläistä jääkiekkoa kohti
huipputasoa
Pelata edustavaa jääkiekkoa kaikilla tasoilla
Saada jääurheilu koko perheen urheiluviihteeksi
Vahvistaa riihimäkeläistä yhteisöllisyyden tunnetta
Tarjota Riihimäen ja sen ympäristön toiminnallisesti, urheilullisesti ja eettisesti laadukkainta
seuratyötä

1.3. Seuran perusarvot
Arvot määräävät miten ajattelemme ja toimimme. Ne määräävät mitä pidämme tärkeimpinä asioina ja
tavoitteina.
Kiekko-Nikkarit perusarvojamme ovat:
Lähtökohtana on lapsi ja nuori, pelaaja on kaiken toiminnan keskiössä. Toiminta voi olla kovaa mutta sen
täytyy olla samalla myös kivaa
Osaava ja monipuolinen toiminta, toimintaa suunnittelevat ja johtavat koulutetut ja osaavat toimihenkilöt,
jotka luovat jokaiselle pelaajalle turvallisen ympäristön toimia.
Avoimuus ja rehellisyys, olemme avoimia ja rehellisiä toisiamme kohtaan jokaisella toiminnan osa-alueella.
Vastuuntunto ja yritteliäisyys, jokainen tavoittelee parasta suoritusta omassa roolissaan.
Yksilöllisyys ja sosiaalisuus, kohtaamme jokaisen yksilönä osana yhteisöllistä toimintaympäristöä. Kaveria
ei jätetä
Lisäksi seuratoiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta tärkeä arvo on myös toiminnan
taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, mikä edellyttää kustannusten hallintaa.
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1.4 Seuran organisaatio
1.4.1. Johtokunta
Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran toimintaa ja taloutta. Johtokunta valitaan kahdeksi
toimintavuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
rahastonhoitajan. Lisäksi Johtokunta valitsee sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt (voivat olla myös
johtokunnan ulkopuolelta). Seuran tarkoituksen ja toiminnan toteuttamiseksi johtokunta voi perustaa
tarvittaessa myös jaostoja / valiokuntia. Johtokunta vahvistaa jaostojen / valiokuntien tekemät
oikeustoimet.
Seuralla on vuosittain kaksi virallista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kokousten aikatauluista ja
sisällöistä on säädetty tarkemmin seuran säännöissä (Sääntöjen kohdat 10§ ja 11§)

1.4.2. Seuran toimihenkilöt
Seuran päivittäisestä käytännön toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja, toimistosihteeri,
valmennuspäällikkö, seuravalmentaja, varustepäällikkö sekä taitovalmentaja.
Toiminnanjohtaja vastaa seuran perusarvojen ja toiminta-ajatuksen toteutumisesta. Toiminnanjohtaja
vastaa seuran käytännön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, sekä osallistuu junioritoiminnan
käytännön toteuttamiseen. Toiminnanjohtaja vastaa myös harjoitus- ja otteluvuorojen jakamisesta
Riihimäen Jäähalleissa.
Toimistosihteeri vastaa seuran taloudenhoidosta ja sen kehittämisestä. Toimistosihteeri auttaa ja antaa
joukkueille ohjausta käytännön toiminnassa sekä valvoo seuran talouden toteutumista. Toimistosihteeri
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa seuran markkinoinnista.
Valmennuspäällikkö vastaa seuran jääkiekko- ja urheilutoiminnan toteutumisesta sekä kehittämisestä.
Valmennuspäällikkö vastaa myös seurayhteistyön ja koulutustoiminnan toteuttamisesta.
Seuravalmentaja vastaa seuran kiekkokoulun ja aloittavan ikäluokan toiminnan organisoinnista,
toteutuksesta ja kehittämisestä.
Varustevastaava vastaa seuran varusteista, joukkueille jaettavista varusteista sekä teroituskoneista. Lisäksi
varustevastaava huolehtii yhdessä toiminnanjohtajan kanssa tarvittavista varuste- ja välinehankinnoista.
Taitovalmentaja vastaa E-D -ikäryhmien urheilutoiminnasta ja sen kehittämisestä yhdessä
valmennuspäällikön kanssa. Taitovalmentaja vastaa myös E-D ikäryhmien valmentajakoulutuksen
koordinoinnista yhteistyöseurojen kesken.
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2. Kiekko-Nikkarit Tähtiseura
Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) haluaa nostaa jäsenseurojensa junioritoiminnan tasoa ennen kaikkea laadun
kehittämisen kautta. Laadun ulkoiseksi merkiksi SJL on valinnut Tähtimerkin, joka kuvaa luotettavuutta ja
tasokkuutta.
Tähtiseura ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.
Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään.
Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman
taustatuen avulla.
Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille, heidän lähipiirilleen ja tukijoille.
Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille.
Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki
mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippuurheilijaksi
Kiekko-Nikkarit ry on Etelän alueen toinen ja valtakunnan kolmas kiekkoseura, jolle tämä laadukkaan
nuorisotoiminnan tunnustus myönnettiin Tähtiseura-ohjelman mukaisesta kasvatustyöstään.
Tähtiseurana olemme sitoutuneet noudattamaan ohjelman -ideologiaa kaikessa toiminnassamme. KiekkoNikkarit ry:n organisaatiolle Tähtiseura -tunnus asettaa entistä haastavammat tavoitteet.
TÄHTISEURAN PELISÄÄNNÖT
·

Seurassa otetaan huomioon JOKAINEN lapsi ja nuori

·

Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus

·

Seuran johto on informoitu Tähtiseura-ohjelmasta

·

Seuralla on ongelmanratkaisuelin

·

Lasten vanhemmat on informoitu Tähtiseura-ohjelmasta

·

Ohjaajina ja valmentajina toimivat Tähtiseura-ideologian mukaisen koulutuksen saaneet henkilöt

·

Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä

·

Seurassa on Tähtiseura-materiaalit käytössä
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3. Nikkarijoukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät
Nikkarijoukkueiden toimihenkilöt valitsee vanhempainkokous, paitsi ohjaajat (U9- ja U14-juniorit) ja
valmentajat (U15– U20/22 -juniorit), joiden valinnasta vastaa valmennuspäällikkö. Jääkiekkojoukkueen
muodostavat pelaajat ja johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat joukkueenjohtajat, ohjaajat/ valmentajat ja
huoltajat. Lisäksi vanhempainkokouksen tulee valita joukkueelle kioskivastaava ja ympäristöohjaaja.
Johtoryhmän jäsenet vastaavat yhteisesti joukkueen asettamien urheilullisten ja kasvatuksellisten
tavoitteiden toteuttamiseen pyrkimisestä. Johtoryhmän jäsenet eivät saa esiintyä joukkueen tilaisuuksissa
alkoholin vaikutuksen alaisina. Samoin näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä on vältettävä. Joukkueen
johtoryhmä valvoo, että pelaajat aina joukkueen kokoontuessa noudattavat ehdotonta alkoholin,
tupakkatuotteiden ja nuuskan käyttökieltoa.

3.1 Ohjaajien ja valmentajien tehtävät
Vastuuohjaaja/-valmentaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja. Hänen sekä muiden ohjaajien ja
valmentajien tehtäviä ovat mm.
‒

Seuran pelisääntöjen sekä urheilutoiminnan linjausten noudattaminen

‒

Kausisuunnitelman ja harjoittelun suunnittelu ja toteutus urheilutoiminnan linjausten mukaisesti.

‒

Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu

‒

Valmennusryhmän kokoaminen

‒

Otteluiden ja harjoitusten johtaminen

‒

Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

‒

Joukkueen kurinpito velvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa

‒

Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa

‒

Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

‒

Osallistumisvelvollisuus Valmentajakerhoon

‒

Itsensä kehittäminen nuorten ohjaajana/valmentajana ja kasvattajana

Lisäksi ohjaajan/valmentajan tulee kaikessa toiminnassaan näyttää hyvää esimerkkiä ja kykyä yhteistyöhön.

3.2 Joukkueenjohtajan tehtävät
Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja. Hänen tehtäviään ovat mm.
•
•
•
•
•

Joukkueen toimintasuunnitelman laadinta yhdessä ohjaajan/valmentajan kanssa (talousohje kohta
10.7).
Joukkueen talousarvion laadinta seuran johtokunnan määräämänä ajankohtana (talousohje kohta
10.7). Tilikausi on 01.05. – 30.4.
Vastata ohjaajan/valmentajan kanssa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta
Toimia yhdyssiteenä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja
ohjaajien/valmentajien välillä
Edesauttaa omalla toiminnallaan ohjaajien/valmentajien työrauhaa
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vastata joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankinnan suunnittelusta ja
toteutuksesta joukkueessaan
Vastata kaikesta joukkueen tiedottamisesta
Toimia matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä
ohjaajien/valmentajien kanssa
Joukkueen kurinpito velvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
Ottelujärjestelyt, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat
jne.
Läsnäolovelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksiin ja koulutuksiin
Huolehtia seuran antamista tehtävistä

3.3 Huoltajan tehtävät
•
•
•
•
•
•

Vastata joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta sekä täydennyksistä
Huolehtia joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta
Huolehtia luistinten teroittamisesta tai teroituttamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta
sekä pelipaidoista
Vastata joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa
Vaatia pelaajilta yleistä hygieniaa ja valvoa sitä
Joukkueen kurinpito velvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa

3.4 Rahastonhoitajan tehtävät (voidaan valita tarvittaessa)
•
•
•
•

Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin taloushallinnon koulutuksiin
Huolehtia joukkueen varojen käytöstä ja seurannasta yhteistoiminnassa seuran toimistovirkailijan
kanssa
Ostokuittien yms. tositteiden toimittaminen seuran toimistolle
Joukkueen saatavien valvonta

3.5 Kioskivastaavan tehtävät
Kioskitoiminta on merkittävä osa seuran tuloja. Jotta pelaajiin kohdistuvia maksuja voidaan pitää
mahdollisimman matalalla tasolla seuran joukkueet vuorolistan mukaisesti vastaavat kioskitoiminnan
toteuttamisesta vuorolistan mukaisesti. Kioskivuorot ovat talkootoimintaa ja myös erinomainen tapa lisätä
yhteisöllisyyttä joukkueissa sekä seurassa.
•
•
•
•
•
•
•

Jakaa kioskivuorot tasapuolisesti vanhempien kanssa
Hoitaa tilitykset seuran toimistolle ja huolehtia kioskin avaimista
Huolehtia kioskin siisteydestä oman joukkueen vuoron aikana
Toimia ongelmatilanteissa ensisijaisena yhdyshenkilönä
Hoitaa tarvittavat yhteydenotot seuran toimistolle
Huolehtia alku- ja loppuinventaarion tekemisestä
Kioskivuoron päätyttyä toimittaa inventaario- ja tilityslomakkeet sekä rahat seuran toimistolle

3.6. Ympäristöohjaaja
Toimii joukkueen ympäristöohjaajana ja vastaa seuran ympäristöohjelman toteuttamisesta yhdessä
joukkueen kanssa.
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4. Nikkarijoukkueiden tavoitteet
Kiekko-Nikkarien kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden linjaus:

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet
Lapsen ja nuoren henkinen kasvu
•
•
•
•
•
•

Itsensä arvostaminen – terve itsetunto
Onnistumisen elämykset
Kaikkien pelaajien hyväksyminen
Oikeudenmukaisuus
Kysy, kuuntele ja keskustele
Tasapainoinen nuori => jääkiekko, ravinto, lepo ja koulu => jääkiekko ja vapaa-aika

Sosiaalisuuteen kasvaminen (joukkueen sosiaaliset taidot)
•
•
•
•
•

Seuran arvot sekä joukkueen säännöt ja normit
Käyttäytyminen kaukalossa ja sen ulkopuolella
Muiden huomioonottaminen arvostaminen ja kannustaminen
Myönteinen ja rakentava joukkue- ja seurahenki
Vastustajan, erotuomareiden ja toimitsijoiden tervehenkinen kunnioittaminen

Urheilulliset elämäntavat
•
•
•
•

Urheilevan lapsen ja nuoren ravinto
Lepo ja palautuminen
Terveys ja hygienia
Päihdekasvatus

4.2 Opetukselliset tavoitteet
Yleinen urheilullisuus
•
•

Ihmisenä ja urheilijana kasvaminen
Urheilullisten arvojen korostaminen toiminnassa, Harjoittelu- Ravinto-Lepo + Koulu

Monipuolisuus
•

Kesä- ja jääharjoittelun vaihtelevuus, mielekkyys ja monipuolisuus

Keskittymis-, havainnointi- ja ajattelukyvyn kehittäminen
•
•
•
•

Harjoitteiden pelinomainen tarkoitus selväksi pelaajille: mitä harjoitellaan ja miksi
Tason mukaiset harjoitteet, pelaajan ajattelun kehittäminen
Henkilökohtaisten pelitaitojen kehittäminen → U14 (D1) vaiheessa joukkuepelin periaatteet →
U15 (C2) vaiheessa aloitetaan joukkuepelaamiseen keskittyminen
Kuuntele – keskity – mieti – toteuta ajatuksella

Oikean suhtautumisen oppiminen harjoitteluun ja kilpailemiseen
•

Terve asenne
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•
•
•
•
•

Pitkäjänteisyys
Säännöllisyys
Reilu peli
Voittaminen ja häviäminen
Onnistuminen ja epäonnistuminen

4.3 Harjoitukselliset tavoitteet
Kiekko-Nikkareissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton eri ikäluokkia koskevia suosituksia
oppimistavoitteissa ja harjoittelun järjestämisessä.
U9 – U14 -junioreissa on pääpaino pelaajien henkilökohtaisten jääkiekkoilullisten perustaitojen ja
liikuntaominaisuuksien opettamisessa ja kehittämisessä.
•
•
•

Liikunnallisista perustaidoista -> lajiteknisiin taitoihin Lajitekniikasta → pelitaitoon
Pelaaminen eri pelitilannerooleissa
Fyysiset valmiudet ja laaja liikevarasto

U15 – U20/22 -junioreissa harjoittelussa korostuvat myös pelaajien välinen yhteistyö ja pelissä tarvittavien
fyysisten ominaisuuksien kehittäminen.
Viikoittaiset harjoittelumäärät lähtevät liikkeelle kunkin ikäluokan korkeimmalla sarjatasolla pelaavasta
joukkueesta. Harjoitustavoitteet kevenevät luonnollisesti joukkueiden sarjatasojen muutosten myötä.

4.4 Kilpailulliset tavoitteet
Kiekko-Nikkarien joukkueet pelaavat Eteläisen alueen sarjoissa ikäluokilla U9 – U14.
Varsinaisia kilpailullisia tavoitteita on sarjajoukkueista vasta U15-junioreilla josta eteenpäin joukkueet ovat
Hyri Hockey ry:n alaisuudesssa. Tavoitteena on pelata Eteläisen alueen AAA-sarjassa. Lisäksi U15 –
ikäluokasta tavoitteena on saada 3-5 pelaajaa Pohjola-leirille.
Valtakunnallisissa sarjoissa pelaavilla U16 – U20/22 -junioreilla on kilpailullisena tavoitteena pelata mestis
tasolla.
Kilpailu- ja koulutustoimikunta hyväksyy joukkueiden kilpailulliset tavoitteet ennen sarjoihin
ilmoittautumista valmennuspäällikön esityksestä.
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5. Kiekko-Nikkarit ry:n taloustoiminta
5.1 Emoseuran taloustoiminta
Seuran taloustoiminnasta on kerrottu tarkemmin seuran talousohjeessa.
Seura hankkii varoja mm. seuraavin keinoin: kausimaksuin, kioskitoiminnalla, kalentereja ja arpoja
myymällä, mainostuloilla (julkaisut ym. vastaavat mainos- ja yhteistyösopimukset) ja jäsenmaksuista.
Kausimaksu koskee jokaista pelaajaa, joka seurassa pelaa. Kausimaksun suuruuden määrittelee ja hyväksyy
seuran kevätkokous. Joukkueiden vanhemmat hoitavat kioskitoiminnan talkootyönä sovittujen vuorojen
mukaan.
Seuralla on johtokunnan valitsema kioskivastaava, joka huolehtii käytännön toimista. Kalenteri ja
arpamyynti koskee myös jokaista seuraan kuuluvaa. Myyntiin liittyvistä yksityiskohdista päättää johtokunta
ja lopullisen myyntityön suorittavat joukkueet.
Seuran jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran johtokunta, ja maksu suoritetaan pelaajien osalta
kausimaksujen yhteydessä. Seurassa voi olla henkilökohtaisen jäsenyyden ohella myös kannatusjäsenenä.
Kannatusjäsen voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa.

5.2 Nikkarit-joukkueiden taloustoiminta
Jokainen Kiekko-Nikkarit ry:n joukkue tekee kullekin toimintakaudelle talousarvion eli budjetin. 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 hyväksyy lopullisesti seuran johtokunta. Kunkin
joukkueen yksittäiset talousarviot liitetään seuran kokonaistalousarvioon.
Joukkueen varojen käyttöä valvoo joukkueenjohtaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana
olleiden pelaajien vanhemmilla. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on joukkueenjohtajalla. Joukkueet
voivat hankkia vastuuhenkilön eli rahastonhoitajan (jollei se ole joukkueenjohtaja), joka vastaa em.
hankinnoista. Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu seuran tilille, kerätty tai muuten
hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Seuran toimistovirkailija toimittaa
joukkueenjohtajille määräajoin ”kirjanpidon”, josta selviää joukkueen tuotot ja kulut.
Joukkuekohtaisen toimintavuoden mahdollisen maksun päättää joukkueen vanhempainkokous.
Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että mahdollisimman suuri osa joukkueen
tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä, ilmoituksia keräämällä jne.
Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan
vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta tai johtokunnan
jäseniltä. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisu ryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja,
seuran puheenjohtaja, seuran varapuheenjohtaja sekä seuran rahastonhoitaja.
Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa.
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6. Kiekko-Nikkarien Kiekkokoulu
6.1 Kiekkokoulu
Kiekkokoulun tavoitteet
Urheilulliset tavoitteet
•

Perusluistelutaidon oppiminen

Kasvatukselliset tavoitteet
•
•
•
•

Oppia toimimaan ryhmässä
Oppia ottamaan huomioon kaverit ja kanssaihmiset
Oppia avuliaisuuteen ja kohteliaisuuteen
Oppia omaa vastuuta myös kotitöissä

Seuran tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•

Positiivisen ilmapiirin luominen
Nikkari-myönteisyyden vahvistaminen
Nikkareihin on helppo tulla
Nikkarit on kiva asia
Tunne että minusta välitetään Nikkareissa
Toimiminen lapsen ehdoilla
Jokaisen kiekkokoululaisen huomioon ottaminen

6.2 Aloittavan ikäluokan toiminta
Tällä ns. kivijalkatasolla eli 4-9 –vuotiaiden lasten toiminnassa avainsanoja ovat: kaikille,
tasapuolisesti, hauskaa, halpaa, onnistumisen elämyksiä, helposti.
Aloittavan ikäluokan tavoitteet
Kasvatukselliset tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Positiivisen ilmapiirin luominen
Onnistumisten ja elämysten takaaminen
Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen
Pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen
Toisen ihmisen arvostaminen ja huomioonottaminen
Jokainen pelikaveri, kilpakumppani, ohjaaja, erotuomari
Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
Minä-kuvan vahvistaminen

Jääkiekkoilulliset tavoitteet
•
•

Perustaitojen ja valmiuksien kehittäminen
Luistelutaito, kiekonkäsittelytaito
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Kilpailulliset tavoitteet
•
•

Kisailutapahtumien luominen
U9- ja U12-juniorijoukkuepelaajien löytäminen

Seuratavoitteet
•
•

Tuottaa ohjaajia ja toimihenkilöitä ikäkausijoukkueisiin
Seuran sisäisten pelisääntöjen selvittäminen

Joukkueiden muodostaminen
Aloittavan ikäluokan harjoitusryhmät kootaan ikä huomioiden omiin joukkueisiinsa. Joukkueiden
suositeltava pelaajamäärä on 12-14 pelaajaa, joista jokaisella on mahdollisuus kokeilla maalivahtina
olemista. Eri joukkueisiin sijoittamisen perusteena on ensisijassa kodin sijainti ja koulu. Kaveruussuhteet
ovat myös erittäin tärkeä valintaperuste. Joukkueisiin sijoittamisesta kuullaan myös vanhempia.
Joukkueiden muodostamisesta vastaa kiekkokoulun rehtori.
Ohjaustoiminta
Valmennuspäällikkö osoittaa joukkueille ohjaajat yhteistyössä seuravalmentajan kanssa. Seura vastaa
ohjaajien koulutuksesta.
Ohjaajien tehtävänä on auttaa parhaansa mukaan kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana.
Ohjaustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja siinä korostetaan seuran kasvatuksellisia ja opetuksellisia
tavoitteita.
Jääharjoittelu
Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa toiminnanjohtaja / valmennuspäällikkö. Aloittavan
ikäluokan joukkueet harjoittelevat jäähalleissa 1-2 kertaa viikossa.
Peluuttaminen aloittavassa ikäluokassa
Kaikissa aloittavan otteluissa noudatetaan ns. tasapuolista peluuttamista, jossa pelaajamäärästä
riippumatta peliaikaa annetaan kaikille tasapuolisesti.
Varusteet
Pakolliset varusteet aloittavan ikäluokan jääharjoituksissa ja otteluissa ovat: luistimet, juniorimaila, kypärä
kasvosuojuksella, säärisuojat, alasuojat sekä kaulasuoja. Nämä varusteet riittävät, koska lyöntilaukaukset
sekä taklaukset ovat kiellettyjä. Suosittelemme kuitenkin kaikkien jääkiekkovarusteiden käyttöä.
Poissaolosta ilmoittaminen
Mahdollisesta poissaolosta pelaaja tai hänen huoltajansa ilmoittaa joukkueen vastuuohjaajalle niin pian
kuin se on tiedossa ja mahdollista.
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä kyseessä olevan joukkueen ohjaajien ja
valmennuspäällikön kanssa. Pelaajien värvääminen joukkueesta toiseen on ehdottomasti kielletty.
Ongelmien ratkaiseminen
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Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee ensivaiheessa Kanada-sarjan johtoryhmä yhdessä
junioripäällikön kanssa. Heidän päätöksensä on lopullinen.
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7. Vanhempien tuki lasten harrastuksessa
7.1 Äidin ja isän rooli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.
Ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteestaan huolimatta ovat tärkeä osa oppimisessa.
Jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.
Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.
Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen.
Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä
suorituksista.
En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.
Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville suorituksille, sekä oman että vastustajan
En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.
Ymmärrän ohjaajan/valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa. Pyrin tukemaan
ohjaajaa/valmentajaa hänen omalla ajallaan tekemässä arvokkaassa työssään.

7.2 Katsoja
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymmärrän, että pelaajat pelaavat jääkiekkoa, koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan
viihdyttääkseen minua.
Olen odotuksissani realisti. Muistan, että pelaajat eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voi näin ollen
myöskään arvioida samoja kriteerejä käyttäen.
Kunnioitan tuomareiden päätöksiä ja kannustan pelaajia tekemään samoin.
En naura pelaajille enkä halveksu heitä ottelussa tehtyjen virheiden vuoksi.
Kannustan positiivisesti ja rakentavasti.
Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua.
En käytä huonoa kieltä, enkä kiusaa pelaajia, ohjaajia ja valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai
muita katsojia.
En huuda kentälle taktisia ohjeita peleissä enkä harjoituksissa, vaan jätän sen ohjaajien ja
valmentajien tehtäväksi.

TIESITKÖ, ETTÄ LAPSI
jota arvostellaan ankarasti, oppii tuomitsemaan
joka kokee vihamielisyyttä, oppii tappelemaan
jolle nauretaan, tulee araksi
joka joutuu häpeämään, tuntee itsensä syylliseksi
jota kohdellaan suvaitsevaisesti, oppii olemaan kärsivällinen
jota kannustetaan, oppii luottamaan itseensä
jota kiitetään, oppii antamaan arvoa
joka tuntee turvallisuutta, oppii luottamaan kanssaihmisiinsä
joka hyväksytään ja jota kohdellaan ystävyydellä, oppii tuntemaan rakkautta maailmassa
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8. Kiekko-Nikkarien sisäiset pelisäännöt
Kiekko-Nikkarien toimintaan tulee vuosittain mukaan uusia joukkueita ja vanhempia, joille selkeät säännöt
ovat hyvä apu toiminnan käynnistämisessä. Osa näistä säännöistä helpottaa seuran urheilullista toimintaa,
osa ohjaa toimimaan Suomen lakien ja asetusten mukaan. Nämä säännöt on hyväksytty seuran
johtokunnassa. Kiekko-Nikkarien joukkueet sekä toimintaryhmät toimivat näiden sääntöjen mukaan.
Sääntöjen noudattamista joukkueissa valvovat joukkueiden johtajat ja rahastonhoitajat, mutta
kokonaisvastuun sääntöjen noudattamisesta kantaa koko joukkueen johtoryhmä. Nämä säännöt tulee
käydä läpi yksityiskohtaisesti vanhempainkokouksessa. Seuraavat säännöt eivät kata koko toimintaa, vaan
jäsenien esittämiä uusia yhteisiä sääntöjä johtokunta hyväksyy tarpeen mukaan.

8.1 Urheilutoiminta
8.1.1 U9 (F)- ja U12 (E)-juniorijoukkueet
Tämän ikätason joukkueissa avainsanojamme ovat mm. kaikille, onnistumisia ja elämyksiä, edullisesti,
turvallisesti, iloisesti.
Joukkueiden muodostaminen
U9- ja U12-junioreissa Kiekko-Nikkarit pyrkii muodostamaan vuosittain kuhunkin ko.ikäluokkaan kaksi 20-25
pelaajan harjoitusryhmää eli joukkuetta. Joukkueiden muodostaminen tehdään U9 junioreilla edellisen
kauden keväällä (ennen kesälomien alkua).
Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran johtokunta seuravalmentajan ja valmennuspäällikön
esityksestä.
Koska pelaajien väliset kaveruussuhteet on tärkein tekijä tämän ikäisen lapsen harrastuksen
nautittavuudessa, pyritään ne ottamaan huomioon harjoitusryhmiä muodostettaessa.
Aloittavan joukkueen kokoamisesta ja eri joukkueisiin sijoittamisesta vastaavat seuran ko. joukkueelle
valitsemat ohjaajat yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Seuran puolesta asiaan ottaa kantaa
valmennuspäällikkö, taitovalmentaja (U12) ja seuravalmentaja (U9).
Ohjaustoiminta
Valmennuspäällikkö hyväksyy joukkueille ohjaajat/valmentajat. Seuran johtokunta vahvistaa lopullisesti
valmennuspäällikön esittämät henkilöt. Joukkueet vastaavat joukkueeseensa sijoitettujen
ohjaajien/valmentajien kustannuksista. Seura pyrkii järjestämään kaikille saman ikäryhmän joukkueille yhtä
tasokkaat ohjaajat ja vastaa näiden kouluttamisesta. Ohjaajien tehtävänä on auttaa parhaansa mukaan
KAIKKIA joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään kauden aikana.
Ohjaustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja siinä korostetaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita.
Jääharjoittelu
Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa toiminnanjohtaja / valmennuspäällikkö
Saman ikäryhmän joukkueilla harjoitukset ovat pääsääntöisesti yhteisharjoituksia, jolloin käytössä on
puolikas tai kolmasosa kaukalosta. Harjoitukset ova Riihimäen Jäähalleissa.
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Pelaaminen
Kiekko-Nikkarit osallistuu joukkueillaan valtakunnallisiin tai Eteläisen alueen näille ikäluokille osoittamiin
sarjoihin ja noudattaa alueen sekä liiton sääntöjä ja määräyksiä. Joukkueiden ohjaajat ratkaisevat yhdessä
valmennuspäällikön kanssa, mihin sarjaan joukkue ilmoitetaan. Seuran kilpailu- ja koulutustoimikunta
vahvistaa sarjatasomääritykseen ja sarjoihin ilmoittautuminen suoritetaan keskitetysti seuran toimistolta.
Joukkueet voivat myös pelata pelikauden aikana itse järjestämiään harjoitus- ja turnausotteluita alueen
sääntöjen mukaan. Joukkueen otteluohjelma on tarkistutettava valmennuspäälliköllä, jolla on
näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä siihen muutoksia.
Peluuttaminen
Joukkueet sitoutuvat siihen, että lapsia peluutetaan koko pelikauden aikana tasapuolisesti. Tasapuolisuus
koskee kaikkia kauden aikana pelattuja otteluita. Mikäli tasapuolisuus ei tällöin täyty, on joukkueen
järjestettävä riittävästi turnaus- ja harjoitusotteluita taatakseen kaikille pelaajilleen mahdollisuudet päästä
pelaamaan.
U9 ja U10 -junioreissa pelataan ns. leijonaliigaa eli ottelut on 1/2 kentällä. Yhden peliryhmän vahvuudeksi
seura suosittaa yhtä maalivahti ja kymmentä (10) kenttäpelaajaa.
U11 ja U12 -junioreissa yksittäinen ottelu voidaan pelata kahdella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen
pelikokemuksen aikaansaamiseksi. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään kierrättämällä eri pelaajia
ottelusta toiseen.

Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaajan tai jonkun muun hänen puolestaan tulee ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin
pian kuin se on tiedossa, mutta viimeistään kaksi tuntia ennen yhteisen tapahtuman alkamisajankohtaa.
Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle/ohjaajalle ja vasta toissijaisesti joukkueen
muille toimihenkilöille.
Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on
ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla.
Pelaajan kehittymisen seuranta
Jokainen pelaaja saa itselleen 1-2 kertaa kaudessa kirjallisen arvioinnin, joka koostuu kolmesta osasta:
•
•
•

Nämä jääkiekkotaidot hallitset vähintäänkin kohtuullisesti
Näissä jääkiekkotaidoissa sinulla on eniten parantamisen varaa
Näissä asioissa olet hyvällä tasolla

Palautelomakkeiden pohjalta seura suosittaa ohjaajiaan käymään pelaajiensa kanssa 1-2 kertaa kauden
aikana kehityskeskustelun, jossa pelaajalla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään omasta ja joukkueen
toiminnasta.
Pelaajan siirtyminen Nikkarit-joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu yhteistyössä pelaajan, hänen vanhempiensa,
joukkueiden ohjaajien ja valmennuspäällikön kanssa. Tavoite on, että siirtyvälle pelaajalle taataan
mahdollisuus riittävään peliaikaan joukkueessa, johon hän siirtyy.
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Pelaaminen ylemmän ikäluokan yksittäisissä peleissä esim. loukkaantumisten takia on mahdollista ja se
arvioidaan tapauskohtaisesti lähtökohtana pelaajan taitotaso. Arviot tekee valmennuspäällikkö pelaajaa ja
vanhempia kuullen.
Juniorin pelaaminen vuotta nuoremmissa sovitaan pelaajan, vanhempien, ohjaajien, joukkueenjohtajien ja
valmennuspäällikön kesken. Lopullisen päätöksen tekee valmennuspäällikkö.
Pelaajan värvääminen toisesta seuran joukkueesta on ehdottomasti kiellettyä!
Pelaajan harjoitteleminen toisessa Nikkarit-joukkueessa
Juniorin harjoitteleminen ylemmän tai alemman ikäluokan joukkueen yksittäisissä harjoituksissa on
mahdollista ja se arvioidaan tapauskohtaisesti lähtökohtana pelaajan taitotaso. Arviot tekee ko. joukkueen
ohjaajat ja harjoittelemisesta sovitaan pelaajan, vanhempien ja joukkueiden ohjaajien kesken.
Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen joukkueesta
Pelaajaa voidaan rankaista kauden aikana mikäli hän ei noudata joukkueen/seuran omia yleisesti
hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä, tai mikäli hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.
Rankaisemisesta päättää seuran ongelmanratkaisuelin.
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvien
tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen
Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä. Pelaajan erottamisesta päättää aina seuran johtokunta.
Ongelmien ratkaiseminen
Mahdolliset kiistat pyritään ratkaisemaan aina ensin joukkueen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä
valmennuspäällikön kanssa. Erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee ongelmanratkaisuelin, johon kuuluvat
toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, seuran puheenjohtaja. Tämän työryhmän päätöksestä voi valittaa
seuran johtokunnalle, jonka asiasta tekemä päätös on lopullinen.
Vanhemmassa ikäluokassa pelaaminen on siis mahdollista. Vanhemmassa ikäryhmässä harjoitteluun /
pelaamiseen täytyy olla urheilulliset perusteet (pelaaja pystyy pelaamaan laadukkaasti vanhemmissa).
Tarkistus tämän osalta tehdään kahden ikäluokan välein, eli ensimmäinen tarkistus tehdään U10 (F1)
kauden lopussa. Seuraavat tarkistukset tehdään siis U12 (E1) ja U14 (D1) kauden lopussa.

8.1.2 U13 (D) - ja vanhemmat juniorijoukkueet
Pelaajan oman edun mukaista on, että hän pelaa näissä vanhemmissa ikäluokissa omien kykyjensä,
tavoitteittensa ja innokkuutensa (tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa.
Joukkueiden muodostaminen
Kiekko-Nikkareilla on olosuhteiden puolesta mahdollisuus muodostaa kaksi noin neljän kentällisen ja 2-3
maalivahdin ikäryhmäjoukkuetta U13 (D2) - U18 (B1)-junioreissa. U20/U22 (A) -junioreissa seuralla on
lähtökohtana yksi edustusjoukkue. U15-U20 nuoret pelaavat HYRI Hockey Ry:n alaisuudessa ja näiden
joukkueiden toiminnasta kerrotaan tarkemmin HYRI Hocky ry:n toimintaohjeessa.
Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran johtokunta valmennuspäällikön esityksestä.
Joukkueet on jaettu tasoryhmiin: edustusjoukkueisiin ja tukijoukkueisiin. Lopulliset joukkueet
muodostetaan U14- ja vanhemmissa ikäluokissa kesän harjoitusryhmistä elokuun loppuun mennessä.
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Pelaajien sijoittamisen eri joukkueisiin tekevät valmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.
Perustana tulee tässäkin olla pelaajan oma näkemys, halu ja tavoite.
Valmennustoiminta
Valmennuspäällikkö hyväksyy joukkueille valmentajat. Seuran johtokunta vahvistaa lopullisesti
valmennuspäällikön esittämät henkilöt. Joukkueet vastaavat joukkueeseensa sijoitettujen valmentajien
kustannuksista. Seura vastaa valmentajien kouluttamisesta.
Valmentajien tehtävänä on auttaa parhaansa mukaan kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden
aikana. Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja siinä korostetaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia
tavoitteita.
Jääharjoittelu
Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa valmennuspäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö.
U9-U14-junioreissa harjoitukset voivat olla myös kahden joukkueen yhteisharjoituksia. ja vanhemmissa
junioreissa ikäryhmän edustusjoukkueiden jääntarpeen otetaan ensin huomioon.
Joukkueet harjoittelevat Riihimäen Jäähalleissa. Jäätarvemäärityksessä ratkaisee kiistatilanteessa
valmennuspäällikön kanta.
Pelaaminen
Kiekko-Nikkarit osallistuu joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton valtakunnallisiin ja Eteläisen alueen
ikäluokille osoittamiin sarjoihin sekä mahdollisiin ylialueellisiin sarjoihin.
Seura pyrkii U13- ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan edustusjoukkueillaan niin korkealla sarjatasolla
kuin mahdollista. Muut joukkueet ilmoitetaan niihin sarjoihin, joihin se alueen tai liiton sääntöjen puitteissa
on mahdollista. Seuran kilpailu- ja koulutustoimikunta vahvistaa sarjatasomäärityksen ja sarjoihin
ilmoittautuminen suoritetaan keskitetysti seuran toimistolta.
Joukkueet voivat myös pelata pelikauden aikana itse järjestämiään harjoitus- ja turnausotteluita Eteläisen
alueen sääntöjen mukaan. Joukkueen otteluohjelma on tarkistutettava valmennuspäälliköllä, jolla on
näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä siihen muutoksia.
Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että pelaajia peluutetaan tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee kaikkia kauden aikana
pelattuja otteluja. Tasapuolisuutta ei kuitenkaan mitata sekuntikellolla vaan kauden aikana pelattujen
ottelujen kokonaismäärällä. Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja osallistuu aktiivisesti
harjoituksiin ja noudattaa joukkueen yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä.
U16-U20/22 -junioreissa valtakunnallisia sarjoja pelaavien joukkueiden valmentajat päättävät
peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja osallistuu aktiivisesti (85 %) harjoituksiin
ja noudattaa kaikkia joukkueen yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä.
Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaajan tulee ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa ja
mahdollista. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta toissijaisesti
joukkueen muille toimihenkilöille.
Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on
ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla.
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Pelaajan kehittymisen seuranta
Valmentajan suorittavat kaksi kertaa kaudessa kirjallisen seurannan jokaisesta pelaajasta. Näiden
seurantalomakkeiden pohjalta seura suosittaa valmentajiaan käymään pelaajiensa kanssa 1-2 kertaa
kauden aikana kehityskeskustelun, jossa pelaajalla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään omasta ja
joukkueen toiminnasta.
Pelaajan siirtyminen Nikkarit-joukkueesta toiseen
Kiekko-Nikkarit pyrkii U13- ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan edustusjoukkueillaan niin korkealla
alueellisella tai valtakunnallisella tasolla kuin mahdollista. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kullakin
kaudella sen hetken parhaat juniorit pelaavat ikäluokkansa edustusjoukkueissa.
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti tasotarkistusten kautta. Tasotarkistuksia
tehdään vuosittain, U13-junioreille syksyllä ja vanhemmille juniorijoukkueille keväällä.
Osa tarkistuksista voidaan tehdä myös kauden aikana. Tasotarkistusten pitämisestä ja pelaajan siirtymisestä
päättää valmennuspäällikkö apunaan junioripäällikkö, joukkueiden valmentajia ja tarvittaessa ulko-puolisia
asiantuntijoita.
Tasotarkistusten helpottamiseksi järjestetään keväällä ja syksyllä saman ikäluokan joukkueille yhteisiä
harjoituksia ja pelejä.
Siirtyminen saman ikäluokan edustusjoukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain
pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Juniorin pelaaminen vuotta nuoremmissa (mahdollinen
1.10. jälkeen syntyneille) sovitaan pelaajan, vanhempien, valmentajien, joukkueenjohtajien ja
valmennuspäällikön kesken. Lopullisen päätöksen tekee valmennuspäällikkö.
Pelaaminen ja harjoitteleminen ikäluokkaansa vanhemmassa (U13-ikäluokka ja sitä vanhemmat)
joukkueessa arvioidaan tapauskohtaisesti lähtökohtana pelaajan taitotaso ja senhetkinen tilanne
(aluejoukkue, ikäkausimaajoukkue). Samoin ratkaistaan pelaaminen ylemmän ikäluokan yksittäisissä
peleissä, esim. loukkaantumisten takia. Arviot tekee valmennuspäällikkö valmentaja avustuksella pelaajaa
ja vanhempia kuullen. Tavoite on, että siirtyvälle pelaajalle taataan mahdollisuus riittävään peliaikaan
joukkueessa, johon hän siirtyy.
Pelaajan värvääminen toisesta seuran joukkueesta on ehdottomasti kiellettyä!
Noudatetaan SJL:n kilpailusääntöjä.
Pelaajan harjoitteleminen toisessa Nikkarit-joukkueessa
Juniorin harjoitteleminen ylemmän tai alemman ikäluokan joukkueen yksittäisissä harjoituksissa on
mahdollista ja se arvioidaan tapauskohtaisesti lähtökohtana pelaajan taitotaso. Arviot tekee ko. joukkueen
valmentajat ja harjoittelemisesta sovitaan pelaajan, vanhempien ja joukkueiden valmentajien kesken.
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.
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvin
tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen
Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä. Pelaajan erottamisesta päättää aina seuran johtokunta.
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Ongelmien ratkaiseminen
Mahdolliset kiistat pyritään ratkaisemaan aina ensin joukkueen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä
valmennuspäällikön kanssa. Erimielisyydet ja epäselvyydet ratkaisee ongelmanratkaisuelin, johon kuuluvat
toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö sekä seuran puheenjohtaja. Tämän työryhmän päätöksestä voi
valittaa seuran johtokunnalle, jonka asiasta tekemä päätös on lopullinen.
Vanhemmassa ikäluokassa pelaaminen on siis mahdollista. Vanhemmassa ikäryhmässä harjoitteluun /
pelaamiseen täytyy olla urheilulliset perusteet (pelaaja pystyy pelaamaan laadukkaasti vanhemmissa).
Tarkistus tämän osalta tehdään kahden ikäluokan välein, eli ensimmäinen tarkistus tehdään U10 (F1)
kauden lopussa. Seuraavat tarkistukset tehdään siis U12 (E1) ja U14 (D1) kauden lopussa.

8.1.3 Kiekko-Nikkarien jäänjakoperusteet
Seurassa jäävuorot jakaa valmennuspäällikkö tai valmennuspäällikön tehtävään valtuuttama henkilö.
Jäävuoroasioissa voi kääntyä toiminnanjohtajan / valmennuspäällikön puoleen, jotka vastaavat seuran
jäävuorojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta eri ikäluokille. Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä
on lueteltu otteluiden tärkeysjärjestys sekä suositukset toiminnan järjestämisestä.
Jääharjoituskauden aloittaminen
Jääharjoittelun käynnistyessä elokuussa, ovat jäävuorojen jaossa etusijalla omien sarjojensa alkamiseen asti
valtakunnallisia sarjoja pelaavat joukkueet: Edustusjoukkue, A-Nuoret sekä mahdolliset B- ja C-Nuorten SMsarjaa, SM-karsintasarjaa tai mestistä pelaavat joukkueet. Tällä pyritään turvaamaan ko. joukkueiden
valmistautuminen sarjaotteluihin. Valtakunnalliset sarjat sekä Miesten II / III -divisioonat käynnistyvät
melkein poikkeuksetta syyskuun puolivälissä. Alueelliset sarjat käynnistyvät Syys- Lokakuun aikana sarjasta
riippuen.
Valtakunnallisia sarjoja pelaavien joukkueiden jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulevat mahdollisia ylialueellisia
sarjoja pelaavat joukkueet.
Jääharjoittelumäärät ja niiden seuranta
Valmennuspäällikkö seuraa jääharjoittelumäärien jakautumista eri ikäluokkien joukkueilla. Seurantaa
tehdään jatkuvana läpi kauden, jolloin joukkueiden ohjaajat ja valmentajat voivat seurata
harjoittelumäärien kehittymistä kauden aikana ja useamman vuoden ajalta.
Harjoitusajat
Aikaisemmin iltapäivällä alkavat harjoitusajat ohjautuvat lähinnä nuoremman pään joukkueille (F – Djuniorit), joilla koulunkäyntiajat mahdollistavat vuorojen käytön. Myöhemmin illalla alkavat harjoitusvuorot
jaetaan vanhemman pään joukkueille otteluohjelmasta ja viikoittaisista jäämääristä riippuen.
Valtakunnallisia sarjoja pelaavat joukkueet ovat etusijalla jäähallin jäävuoroja jaettaessa.

8.2 Taloudelliset asiat siirron yhteydessä
Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, kaikki ko. päivämäärää mennessä erääntyneet
maksut on oltava suoritettuna vanhalle joukkueelle. Velvoitteiden suorittamisen jälkeen pelaajan ”jyvitetty”
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osuus talkoo- tai muuten kerätystä rahasta siirtyy hänen mukanaan uuteen joukkueeseen. Pelaaja
palauttaa kaikki vanhalta joukkueelta saamansa varusteet.
Pelaajan tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti pelaamisen lopettamisesta seurassa. Tällöin pelaaja
palauttaa kaikki seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan, kaikki
ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle siirtopapereiden
saamiseksi. Siirtopaperit allekirjoittaa seuran siihen valtuuttama henkilö saatuaan kirjallisen
lopettamisilmoituksen joukkueenjohtajalta. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt hyvitykset
kausimaksuun, ilmoitustulot yms. jäävät joukkueen käyttöön seuran tilille.
Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä
olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille tai yhteisölle.
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9. KUNNIOITA PELIÄ
Kiekko-Nikkarit on mukana Suomen Jääkiekkoliiton valtakunnallisessa Kunnioita Peliä -ohjelmassa.
Kunnioita Peliä -ohjelma on suunniteltu, jotta suomalainen jääkiekko olisi reilumpaa kaikille sen osapuolille.
Kyse on jokaisen pelin eri roolissa toimivan - pelaajien, valmentajien, tuomareiden ja vanhempien keskinäisestä kunnioittamisesta. Käyttäydy hallilla, kuten sen ulkopuolella.
Pelitapahtuma on positiivinen kasvuympäristö, jossa onnistumisille ja epäonnistumisille on tilaa.
Peli on entistä turvallisempaa.
Valmentajat ja tuomarit saavat työrauhan.
Lue lisää www.kunnioitapelia.fi
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10. ET OLE YKSIN
Kiekko-Nikkarit tukee Väestöliton ja suomalaisen urheilun yhteishanketta, jonka päämääränä on
ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia
urheilussa
Et ole yksin on Suomen ensimmäinen kohdennettu tukipalvelu, johon seksuaalisen hyväksikäytön ja
häirinnän, epäasiallisen käytöksen tai kiusaamisen kohteeksi joutunut urheilija voi olla yhteydessä ja saada
apua.
Lue lisää Et ole yksin hankkeesta https://etoleyksin.fi/
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