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Johdanto
Ylivieskan Jääkarhut ry on jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa. Seuran tavoitteena on tarjota kaikille ylivieskalaisille ja lähikuntalaisille elämään lisäarvoa jääkiekon kautta. Ylivieskan Jääkarhujen
visiona on, että jääkiekko tarjoaisi suuria elämyksiä ja tunteita, mukavaa yhdessäoloa ja kansallista menestystä.
Ylivieskan Jääkarhujen pelisäännöt on tehty jokaiselle toimintaamme mukaan tulevalle ja jo mukana olevalle harrastajalle ja toimintaan osallistuvalle. Pelisäännöissä annetaan tietoa muun muassa seuran tavasta toimia sekä kuvaillaan joukkueiden toimintaa, toimihenkilöiden tehtäviä ja
kerrotaan vanhempien roolista lasten harrastamisessa.
Tämä pelisääntöopas käydään läpi vanhempainkokouksissa ja jaetaan jokaiselle toiminnassa
mukana olevalle perheelle, joiden tulee sitoutua seuramme yhteisiin pelisääntöihin.
Ylivieskan Jääkarhujen pelisääntöjen noudattamista joukkueessa valvoo joukkueen johtoryhmä.
Tämän lisäksi noudatetaan Ylivieskan Jääkarhut ry:n sääntöjä.
Ylivieskan Jääkarhujen Johtokunta
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Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio
Seuran jäseneksi pääsee jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa kevätkokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja sihteeri, sekä yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi Johtokuntaan kuuluu 5 - 10 varsinaista
jäsentä, sekä 1- 4 varajäsentä. Seuralla on kaksi virallista kokousta; kevätkokous, joka pidetään
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään syyskuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet.
talousarvio.
Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- ja tilikertomukset tilintarkastajalausuntoineen.
- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Virallisissa kokouksissa äänivallan saaminen edellyttää seuran jäsenyyttä.
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Organisaatio kaavio

Edustus

Kiekkosiskot

A-nuoret

B-nuoret

Luistelukoulu
G-nuoret
Johtokunta
Pikkusiskot

Junioriosasto
C-nuoret

Joukkueiden taustahenkilöt

D1-nuoret

F2-nuoret
F1-nuoret

D2-nuoret

E2-nuoret
E1-nuoret

luistelukoulusta (klo 1) ja siirtyy vaihe
kerrallaan kohti edustusjoukkuetta (klo 12). Johtokunta, juniorijaosto ja joukkueiden
taustahenkilöt tärkeimpänä keskellä.
Johtokunta on yleisen kokouksen valitsema elin. Juniorijaosto koostuu juniorijoukkueiden joukkueenjohtajista tai joukkueen erikseen nimeämästä henkilöstä tai henkilöstä.
Puheenjohtajana toimii seuran valmennuspäällikkö tai juniorijoukkueiden valitseman
henkilö. Juniorijaoston valtuudet määrittelee johtokunta.
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Ylivieskan Jääkarhut ry:n arvopohja
Toiminnassa noudatetaan arvopohjaa, joka perustuu seuraaviin asioihin:

Ylivieskan Jääkarhujen päätehtävä on olla kasvattajaseura
Kasvattaa ja kehittää lasten henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia tulevaa elämää varten ja antaa
valmiuksia kiekollisiin taitoihin.
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Joukkueiden jäsenet ja tehtävät
Jääkiekkojoukkueen muodostavat pelaajat ja johtoryhmä. Joukkueiden toimihenkilöt valitaan
vanhempainkokouksessa. Valinnat tuodaan johtokunnan tiedoksi.
Johtoryhmään kuuluvat valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat. Lisäksi vanhempainkokouksessa tulee valita joukkueelle rahastonhoitaja ja kioskivastaava.
Johtoryhmän jäsenet vastaavat yhteisesti joukkueen asettamien urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden noudattamisesta sekä näihin pyrkimisestä. Heidän tulee omalla asenteellaan ja
toiminnallaan edistää seuran positiivista julkisuuskuvaa edustaessaan seuraa.
Esiintyminen joukkueen tilaisuuksissa päihtyneenä on kiellettyä. Samoin näkyvä tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä. Joukkueen johtoryhmä valvoo, että pelaajat noudattavat aina joukkueen kokoontuessa ehdotonta alkoholin, tupakkatuotteiden ja nuuskan käyttökieltoa.
Johtoryhmän jäsenten tulee tiedostaa, että heidän käytöksensä vaikuttaa siihen kuvaan, joka
joukkueesta, seurasta ja koko jääkiekkoväestä muodostuu. Seuralla on voimassa olevat päihdepelisäännöt.
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Pelaaja
Pelaan jääkiekkoa, koska minä haluan, en koska vanhemmat tai valmentaja niin haluavat.
Tiedän, että pelaamisesta aiheutuvat suorituskyvyn nousu ja terveyden lisääntyminen
päätyvät omaksi edukseni.
Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.
Käyttäydyn maltillisesti - tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta ympärilläni.
Kunnioitan vastustajiani - pelaan heidän kanssaan en heitä vastaan.
Kunnioitan edustusasuani olen osa Ylivieskan Jääkarhuja ja ylpeä siitä.
Teen parhaani.
Huolehdin siitä, että varusteeni ovat kunnossa tullessani harjoituksiin ja peleihin.
Tiedostan, että laadukas toimintani harjoituksissa johtaa suurempaan määrään onnistumisia peleissä.
Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä - vähintään yhtä tärkeää on pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, uusien ystävien saaminen ja parhaansa yrittäminen.
Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille.
Muistan, että ohjaajat / valmentajat ja tuomarit myös ojentaessaan minua haluavat auttaa
minua ja annan heille ansaitsemansa arvostuksen.
Ollessani estynyt tulemaan harjoituksiin tai peleihin ilmoitan siitä itse vastuuvalmentajalle.
Tiedän, että huumeet ja alkoholi ovat vaarallisia aineita eivätkä kuulu urheiluun.
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Valmentajan tehtävät
Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
Suunnittelee ja laatii kauden harjoitusohjelman ja periaatteet.
Toteuttaa laaditun harjoitusohjelman käytännössä.
Suunnittelee yksittäisten harjoitteiden aikataulun.
Johtaa otteluissa ja harjoituksissa.
Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa.
Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
Kehittää itseään ohjaajana / valmentajana ja kasvattajana.
Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
Osallistumisvelvollisuus vanhempainkokouksiin.
Toimii valmentajasopimuksen mukaan.
Vastaa joukkueenjohtajan kanssa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana.
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Joukkueenjohtajan tehtävät
Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa.
Laatii joukkueen budjetin joukkuesopimuksessa esitetyn aikataulun mukaisesti.
Vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana.
Vastaa joukkueen varojen käytöstä.
Mahdollistaa kausisuunnitelman toteutumisen.
Toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja
valmentajien välillä. Toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.
Vastaa joukkueen omatoimisen, sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta
ja toteutuksesta joukkueessaan.
toimistolla
tyhjennetään riittävän usein ja tiedotteet jaetaan edelleen.
Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä
valmentajan kanssa.
Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
Vastaa ottelujärjestelyistä; ottelutulosilmoitus, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat jne.
Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa.
Huolehtii seuran antamista tehtävistä.
Järjestää vanhempainkokoukset.
Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
Laatii toimintakertomuksen valmentajan kanssa.
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Joukkueenjohtajan muistio
Tunne vastuusi pelaajista! Ota selvää säännöistä ja välitä tietosi edelleen pelaajille;
pelisääntöjen tunteminen kuuluu sinun toimenkuvaasi!
Muista, että sinun oma käytöksesi vaikuttaa myös joukkueesi käytökseen ja siihen
kuvaan, joka teistä ja koko jääkiekkoväestä syntyy.
Tutustu siirtomääräyksiin ja informoi oikein joukkueesi pelaajia. Siirtopaperit allekirjoitetaan seuran toimistossa. Tarkat siirtomääräykset löytyvät Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöistä.
Huolehdi siitä, että joukkueesi pelaajat käyttävät kaikkia niitä varusteita, joita
säännöt edellyttävät.
Pidä kyseisen kauden kilpailusäännöt aina mukanasi. Niistä voit tarkistaa epäselvät
sääntöasiat.
Lue lisenssiohjeet huolellisesti ja selvitä pelaajillesi lisenssin antama vakuutusturva, lisävakuutusmahdollisuus, sekä menettelytapa tapaturman sattuessa. Varmista ennen sarjakauden alkua, että kaikilla on lisenssi. Lisenssitarkastuksia tullaan tekemään kauden aikana, joten säilytä huolellisesti lisenssilomakkeen kaksoiskappaleet.
Joukkueenjohtaja varmistaa pelaajan pelioikeuden.
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Joukkueenhuoltajan tehtävät
Vastaa joukkueen varustekaapin ja laukun kunnosta ja täydennyksistä.
Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.
Huolehtii luistinten teroittamisesta, joukkueen varusteiden kunnosta.
Huolehtii joukkueen pelipaidoista.
Vastaa joukkueen juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa.
Huolehtii omalta osaltaan seuran yhteisten teroituskoneiden kunnosta.
Läsnäolovelvollisuus aina harjoituksissa ja otteluissa.
Osallistumisvelvollisuus huoltajille järjestettäviin koulutuksiin ja palavereihin.
Edellyttää pelaajilta huolellisuutta ja siisteyttä.
Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
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Rahastonhoitajan tehtävät
Osallistuu seuran järjestämiin taloushallinnon koulutustilaisuuksiin.
Huolehtii joukkueen kirjanpitomateriaalista.
Toimii yhteyshenkilönä pankkiin.

Rahastonhoitaja vastaa:
Laskujen oikeellisuuden tarkastamisesta yhdessä J-johtajan kanssa ja maksamisesta
Myyntilaskujen laatimisesta ja lähettämisestä
Saatavien valvonnasta
Käteisvaroista
Ottelu- / tapahtumakohtaisten tulojen tilityksestä viikon sisällä tapahtumasta
Joukkueen kirjanpitomateriaalin toimittamisesta seuran tilitoimistoon tilikauden lopussa.

Joukkueen johtoryhmän edut
Sisäinen ja ulkoinen koulutus kausisuunnitelman mukaisesti
Sopimuksen mukaiset kulukorvaukset
Kausikortti edustusjoukkueiden (naiset miehet) kotiotteluihin
Seura / joukkue ( To lisenssi ) vastaa kaikkien toimintaan osallistuvien vakuutusturvasta
Seura-asu
Muut mahdolliset edut sovitaan aina erikseen.
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Seuran ja joukkueiden toiminta
Joukkueen muodostaminen ja sarjatoiminta
Uusi joukkue perustetaan keväällä vuosittain G-ikäluokkaan. Muista joukkueiden muodostamisista päättää valmennustiimi yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Seura vastaa joukkueen ilmoittamisesta SJL:n alaisiin sarjoihin. Sarjatasosta päättää kunkin joukkueen johtoryhmä yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Joukkueet pyritään muodostamaan ikäluokittain, ottaen huomioon taitotason ja pelaajien määrän.
Kaikissa G-E ikäluokissa seuran toimintaideologian avainsanoja ovat: Kaikille hauskaa, onnistumisen elämyksiä ja kaikkien saavutettavissa.
F- ja vanhempien ikäluokassa joukkue pyrkii sarjaan, joka vastaa joukkueen tahto- ja taitotasoa.
Lisäksi D- ja vanhemmissa junioreissa voidaan pitää alueen lopputurnaukseen pääsyä kilpailullisena tavoitteena.

Kasvatukselliset tavoitteet aina mukana toiminnassa
Ylivieskan Jääkarhut tukee kotien kasvatustyötä pyrkien osaltaan kasvattamaan pelaajiansa:
Omatoimisuuteen, myönteisyyteen ja itseensä luottamiseen
Urheilulliseen ja terveeseen elämäntapaan
Päihteettömyyteen
Muiden huomioon ottamiseen ja ryhmässä toimimiseen
Erilaisten ihmisten kanssa ja vaihtelevissa olosuhteissa toimimiseen
Omista tehtävistä, varusteista, ympäristöstä ja hygieniasta huolehtimiseen
Sääntöjen ja yhteisten sopimusten noudattamiseen
Ajankäytön ja oman elämän hallintaan.

Ylivieskan Jääkarhut pyrkii tarjoamaan pelaajilleen pelaamisen ohessa ja sen jälkeisenä
aikana myös mahdollisuuden kehittää itseään seuratoiminnan eri muodoissa toimimiseen.
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Päihdepelisäännöt
Ohjaajat: Omalla hyvällä esimerkillä ohjaamme ja opetamme lapsia ja nuoria päihteettömyyteen.
Lapset ja nuoret: Mitä päihteet ovat?
Lapset ja vanhemmat: Miten otetaan puheeksi?
Päihdepelisäännöt jääkiekkoharrastuksessa: Jääkiekossa ovat päihteet kielletty.
Kun ohjaajana ja vanhempana sitoudutaan päihteettömyyteen lasten parissa, toimimme
esimerkkinä heille ja käyttäydymme sen mukaisesti.
Tupakoivat vanhemmat ja muut aikuiset siirtyvät sivummalle, jotta tupakointi ei ole haitaksi lasten ja nuorten terveydelle.
Lapsilla on oikeus savuttomaan ympäristöön.
Lasten ja nuorten päihteiden käytöstä ilmoitetaan sekä ohjaajille, että vanhemmille. Ohjaaja keskustelee lapsen / nuoren kanssa asiallisesti leimaamatta nuorta.
Seuran tilaisuuksissa päihtyneenä oleminen ja esiintyminen on kielletty.
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Harjoitukselliset tavoitteet
Ylivieskan Jääkarhuissa noudatetaan lapsen eri herkkyyskausiin perustuvaa harjoitussuunnitelmaa. Tavoitteena ei ole oikotie onneen, vaan kaikkien lajin vaatimusten hallitseminen pitkällä
tähtäimellä.
G ja F -junioreissa painopiste on lasten monipuolisessa hermoston kehittämisessä ja innostuksen
synnyttämisessä harrastusta kohtaan. E-D -junioreissa on pääpaino pelaajien henkilökohtaisten
lajiteknisten taitojen ja liikunnallisten ominaisuuksien monipuolisessa kehittämisessä.
C-A -junioreiden harjoittelussa korostuvat myös pelaajien välisen yhteistyön, lihasvoiman, nopeuden ja kestävyyden harjoittaminen. Pelaajia kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään joukkueharjoittelun lisäksi myös omatoimisesti harjoittelemalla.
Lisäksi on tarjolla koulujärjestelmän suoma mahdollisuus, yhdessä jääkarhujen kanssa, aamuharjoitteluun keskimäärin kahdesti viikossa. Tapahtumia keskimäärin viikossa pitää sisällään erilliset
kokoontumiset kuiva- ja jääharjoituksiin, peleihin ja turnauksiin päivän aikana. Oheisharjoitukset
eivät vaadi erillistä kokoontumista, vaan ne suositellaan tehtäväksi jääharjoitusten yhteydessä
ennen tai jälkeen sen.
Suositeltavat harjoitusmäärät ikäluokittain pelikaudella 2010-2011.
Harjoittelun alkamisajat, lomat sekä tapahtumamäärät
keskimäärin eri jaksojen aikana

G

F

E2

E1

D2

D1

C

B

20

20

19

19

2

2

3-4

4-5

5-8

4-5

4-5

3-4

3-4

3-4

Kesäharjoittelu alkaa (vko)
Kesäharjoittelukausi (vko)
Kesälomatauko (vko)
Toiminta jatkuu (vko)

3336

3335

3234

3132

3031

2930

2930

2

3

3

4

4-5

5

5-7

Jääharjoituksia (krt vko)

1-2

2

2

2-3

3-4

4

4-5

Oheisharjoituksia jääharjoitusten yhteydessä
(krt vko)

0-1

2

2

2

2-3

3

4-5

Kilpailukausi (vko)
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Kilpailulliset tavoitteet
Jatkuva alueellinen menestys
AAA- sarjassa pelaaminen
Aluejoukkuepelaajat
D1- ja C2-ikäluokalla tavoitteena on saada pelaajia Pohjola-leirille aluejoukkueeseen ja tarjota
heille mahdollisuus päästä jatkossa mukaan ikäkausimaajoukkuetoimintaan.
C1-, B- ja A-ikäluokan joukkueiden tavoitteena on pelata SJL:n valtakunnallisissa sarjoissa ja menestyä siellä. Tavoitteena on ensisijaisesti monipuolinen sekä tavoitteellinen pelaajien yksilöllisten pelitaitojen kehittäminen.
Miesten edustusjoukkueen kilpailullinen tavoite on pelata vähintään Suomi-sarja sarjatasolla ja
menestyä siellä.
Naisten edustusjoukkueen tavoitteena on pelata I-divisioonassa ja menestyä siellä.

Peluuttaminen otteluissa
G/F-juniorit:
G/F-junioreissa peluutetaan kilpailusääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaaja pelaa jokaisessa ottelussa yhtä paljon. Lisäksi suositellaan pelaajien kierrättämistä siten, että kaikki halukkaat pääsevät kauden aikana kokeilemaan eri pelipaikkoja, esim. MV-paikkaa.
E-juniorit:
E-junioreissa peluutetaan kilpailusääntöjen mukaisesti.
Suositeltavaa on tasapuolinen peluuttaminen.
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D-juniorit:
D-junioreissa peluutetaan kilpailusääntöjen mukaisesti. siten, että jokaista pelaajaa pyritään kehittämään aktiiviseen pelitilanneroolikohtaiseen (kiekollinen ja kiekoton hyökkääjä / kiekollista
häiritsevä ja kiekotonta vartioiva puolustaja) pelaamiseen eri pelipaikoilla (H / P) pelaajan vahvuudet ja kehitystarpeet huomioiden. Päätöksen eri pelipaikoilla pelaamisesta tekevät valmentajat.
Edellä mainittuja peluuttamiskäytäntöä voidaan soveltaa myös mahdollistamalla enemmän vapaita viikonloppuja jokaiselle pelaajalle vuorollaan. Tämä toteutetaan, jos joukkue pelaa esim.
kolmella kentällisellä ja kenttäpelaajia on enemmän.
Silloin peluutetaan antamalla lepovuoro tasapuolisesti järjestyksessä jokaiselle pelaajalle. Tasapuolisuus toteutuu kauden mittaan niin, että kaikille tulee yhtä paljon huilattuja eriä tai otteluita.
Mahdollisessa lepovuorossa olevia pelaajia ei voi velvoittaa seuraamaan ottelua.
C -, B- ja A-nuoret:
C - A -nuorissa joukkueet pyritään muodostamaan siten, että kaikkia pystytään peluuttamaan
kauden aikana siinä määrin, että harrastus pysyy mielekkäänä kyseisessä joukkueessa ja sarjatasolla pelattaessa. Joukkueet sopivat keskenään miten peluuttaminen hoidetaan.
Kilpailukiekkopuolelle suuntautuneissa C- A-joukkueissa valmentajat tekevät peluuttamiseen
liittyvät ratkaisut. Joukkueet sopivat ennen kauden alkua edellä mainitun asian vanhempain palaverissa.
Huom !
Sairaita ja loukkaantuneita ei tule peluuttaa terveyden kustannuksella. Sairauden aiheuttaman
tauon jälkeen toimintaan palataan ensin harjoittelemaan. Vasta kun fyysinen terveydentila varmasti sallii, osallistutaan peleihin, kaikissa ikäluokissa.
Huomioitava kaikissa ikäluokissa!
Joukkueen tulee huolehtia kaikissa ikäluokissa, että pelaajien pelimäärät jakautuvat tasapuolisesti kauden aikana.
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Poissaoloista ilmoittaminen kaikissa ikäluokissa
Pelaajan tulee ilmoittaa poissaoloistaan niin pian kuin se on mahdollista. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle ja vasta toissijaisesti joukkueen muille toimihenkilöille.
Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on
ilmoittanut poissaoloistaan asianmukaisella tavalla.
Poissaoloista ilmoittaminen kuuluu selkeästi kasvatuksellisiin tavoitteisiin opeteltaessa huolehtimaan omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta joukkueen toimintaan. Tässäkin asiassa vastuulaikana harjoituksista poissaoloistaan ennen viikonlopun peliä ei tule nimetä ottelukokoonpanoon ennen kuin valmentaja on nähnyt pelaajan terveenä harjoituksissa.

Pelaajien ja vanhempien pelisäännöt joukkueessa
Seura edellyttää, että kaikkien G-D -joukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat tekevät yhteistyössä vuosittain joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka vahvistetaan vanhempien allekirjoituksin. Pelisääntökeskustelun vetäjänä toimii vanhempien vastuuhenkilö, joukkueenjohtaja.
Samoin seura edellyttää, että kaikkien C-A -ikäryhmien pelaajat tekevät omalta osaltaan valmentajien kanssa vastaavat pelisäännöt, joista tiedotetaan myös johtoryhmälle ja vanhemmille.
Pelisääntökeskustelujen keskeisimpinä aiheina tulee käsitellä:
Toiminnan monipuolisuus ja viihtyvyys
Urheilullinen elämäntapa
Tasavertaisuus ja vastuullisuus
Kilpailullisuus ja peluuttaminen
Joukkueen yhteiset toimintatavat ja tavoitteet
Joukkueen käytännön toimien organisoiminen.
Kopiot edellä mainituista pelisäännöistä toimitetaan 15.9. mennessä seuran toimistoon ja pelaajien vanhemmille.
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Pelaajan kehittymisen arviointi ja testaus
Pelaajien kehittymisen seuraamiseksi suositellaan pelaaja-arviointeja kauden aikana.
Lisäksi valmentajien tulee antaa pelaajille henkilökohtaista palautetta kehittymisestä sekä suullisesti, että kirjallisesti ja teettää pelaajilla itsensä arviointeja D-junioreista ylöspäin.
Kehittymisen arvioinnin osana tulee valmentajien ja ohjaajien seurata myös pelaajien koulumenestystä. Kausittain pelaajien osaamista tarkkailevat valmentajien / ohjaajien lisäksi valmennustiimin vastuuhenkilöt, mv-ikäluokkavastaavat ja ulkopuoliset tarkkailijat.

Tasotarkastukset
Tasotarkastuksilla tarkoitetaan pelaajien siirtämistä joukkueesta toiseen. Tavoitteena on saada
Pääsääntöisesti tarkastus
pyritään tekemään keväällä. Lopullinen tarkastus ja mahdolliset tarkistukset tehdään syksyllä ja
vain erikoissyistä kesken kauden.
Pelaajien kehitystä tarkkaillaan valmentajien toimesta.
Valinnat ovat aina viimekädessä eri henkilöiden näkemyksiä.
.
Tukena voidaan käyttää pelaajascouttausraporttia.

Pelaajan siirtymisestä, tai lainaamisesta seuran sisällä joukkueesta toiseen päättää aina
joukkueiden valmentajat valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön kanta on asiassa ratkaiseva.
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Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen on mahdollista esim. seuraavista syistä:
Pelaaminen omaa ikäluokkaansa vanhemmassa tai nuoremmassa joukkueessa arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Lähtökohtana pelaajan taitotaso, fyysinen ikä sekä sen hetkinen tilanne esim. aluejoukkue-ehdokkaana tai ikäkausimaajoukkue ehdokkaana.
Pelaajan värvääminen toisesta Ylivieskan Jääkarhujen joukkueesta on kaikkien osalta
kielletty!

Pelaajan siirtyminen seurasta toiseen
Pelaajan vaihtaessa seuraa, tulee hänen aina pyytää nykyistä seuraa laittamaa hänet SJL:n pelaajasiirtolistalle, josta uusi seura poimii hänen oikeutensa. (huom. siirtoajat).
Pelaajan, joka haluaa siirtyä seurastamme tai siirtyä seuraamme, tulee hoitaa kaikki velvoitteet
joukkuetta sekä seuraa kohtaan. Kuten esim. maksaa kaikki maksunsa ja palauttaa seuran varusteet.
Huom.! Pelaaja voi osallistua toisen seuran harjoituksiin tai harjoitusotteluihin vain oman seuransa valmennuspäällikön luvalla. Mahdollisista seurojen välisistä pelaajasiirroista neuvottelevat
keskenään ainoastaan seurojen valmennuspäälliköt.

Pelaamisen lopettaminen
Pelaajan lopettaessa pelaamisen Ylivieskan Jääkarhuissa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet takaisin

Jäävuorojen jakaminen
Jäävuorojen jakamisesta vastaa seuran valmennuspäällikkö/puheenjohtaja. Yleisenä periaatteena on jäämäärän ja joukkuetapahtumien kasvaminen pelaajien iän mukana. Nuoremmat ikäluokat saavat aikaisemmat jäävuorot ja vanhemmat ikäluokat myöhäisemmät jäävuorot. Kaikkien
harjoittelu on tärkeää ja arvokasta sarjasijoituksesta tai sarjatasosta riippumatta. Pyritään huomioimaan jäävuorojen jaossa joukkueen ikäluokka ja sarjataso.
Turnauksista, koti- ja vierasharjoituspeleistä tulee joukkueenjohtajan ilmoittaa heti niistä sovittuaan toimistolle. Mikäli jäävuoron peruutus tulee jäävuorojen ilmestymisen jälkeen, on joukkue
velvollinen maksamaan oman vuoronsa vaikka se jää käyttämättä.
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Maalivahdin varusteet
Seura hankkii mahdollisuuksien mukaan G ja F juniori-ikäisille maalivahdin käyttöön seuraavat
varusteet:
Maalivahdin säärisuojat
Rintapanssarin
Kilven ja räpylän
Mailat
Muut varusteet maalivahdit hankkivat muiden pelaajien tavoin.
Varusteiden hankinnassa opastaa maalivahtivalmentaja.

Turnaukset
Joukkueet voivat osallistua turnauksiin alueen ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
Joukkue ilmoittaa turnauksista seuralle / Valmennuspäällikölle seuraavissa tapauksissa:
Turnaus on ulkomailla, ( anottava KV ottelulupa liitolta )
Joukkue järjestää itse turnauksen.
Turnausta suunniteltaessa huomioitava jäähallin varaustilanne.
Turnauksissa mahdollisesti voitetut pokaalit toimitetaan seuran toimistoon.
Turnausohjelma kellonaikoineen on toimitettava viimeistään neljä viikkoa ennen turnausta seuran toimistoon jääaikojen varaamiseksi.
Joukkueenjohtaja toimittaa turnausohjelman myös jäähallille.
Turnauksen vastuuhenkilö yhteystietoineen on ilmoitettava turnausohjelman mukana.
Erotuomarit turnaukseen on sovittava erikseen erotuomarinimeäjän kanssa.
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Logot ja edustusasut
Logo-liikemerkki on seuran virallinen tunniste. Sitä ei voi käyttää missään yhteydessä ilman seuran lupaa. Luvan käyttöön aina antaa seuran hallitus. Yhtenäiset asut tekevät joukosta joukkueen. Seuran nimeä ja logoa kantavat edustusasut hyväksyy hallitus. Seuran edustusasua tulee
käyttää jokaisessa ottelussa. Vain ottelussa, jossa molemmilla on lähes samanväriset pelipaidat,
voi tuomari määrätä vierasjoukkueen vaihtamaan paidat. Seuran peliasun värit ovat musta kypärä, sini-musta paita, mustat housut ja siniset sukat. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sini-valkoista
paitaa valkoisia sukkia.

Seuran logo-liikemerkki sekä
esimerkkikuva seuran käyttämästä peliasusta.
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Matkustaminen
Joukkueita suositellaan matkustavan liikennöitsijän linja-autoilla kuljettajineen. Joukkueenjohto
on kokonaisuudessaan vastuussa joukkueesta.

Vanhempainkokoukset
Joukkueen vanhempainkokouksen kutsuu koolle joukkueenjohtaja, joka toimii myös kokousten
puheenjohtajana. Kutsusta tulee selvitä kokouksessa käsiteltävät asiat ja se on saatettava tiedoksi pelaajien vanhemmille ja kutsun kopio tulee toimittaa myös toimistoon.
Joukkueella on vähintään kaksi pakollista kokousta kauden aikana. Vanhempainkokouksissa
käsiteltävät asiat:
Toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtajat, rahastonhoitaja ja huoltajat)
Toiminta- ja taloussuunnitelma
Seuran arvot, sekä vanhempien pelisäännöt
Esitellään joukkueen pelisäännöt
Sopia käytännön asioista: tiedottaminen, toimitsijat
Tiedottaa vanhempia tarvittaessa seuran organisaatiosta, taloudesta, arvoista, periaatteista, tavoitteista.
Vanhempainkokouksen pöytäkirjan kopio toimitetaan aina seuran toimistoon viikon kuluessa
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Kysymykset ja ongelmanratkaisumenetelmä
Tässä pelisäännöt -oppaassa esitetyt asiat voivat herättää kysymyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia.
Käytännön tekemisessä voi ilmetä epäselvyyksiä, joihin ei saa suoraa vastausta tätä lukemalla.
Seuran puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet, sekä toimiston työntekijät vastaavat yleiseen toimintaan liittyviin kysymyksiin.
Urheilutoimintaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa pelaajien ja vanhempien ensin kääntyä
joukkueen johtoryhmän tai seuran valmennuspäällikön puoleen. Mikäli ongelmat eivät ratkea
keskustelemalla asianomaisten kesken, on mahdollista pyytää apua ja neuvoa seuran johtokunnalta tai ongelmanratkaisuelimeltä asian luonteesta riippuen.
Pelaajia, joukkueita tai muita toimihenkilöitä koskevissa kurinpidollisissa ongelmatilanteissa tulee noudattaa vaiheittain siihen käytettävää toimintamallia. Henkilön toistuvasti rikkoessa seuran tai joukkueen pelisääntöjä vastaan:
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 kyseisestä harjoitus- tai ottelutapahtumasta. Asiasta tulee viipymättä keskustella pelaajan kanssa, jotta hän tiedostaa tilanteeseen johtaneen menettelyn perusteet, sekä saattaa asia myös joukkueen muiden johtoryhmän jäsenten ja vanhempien tietoisuuteen.
3. vaihe
Pelaajalle voidaan langettaa harjoittelua ja pelaamista koskeva kielto määräajaksi (1-2 viikkoa).
Päätöksen voivat tehdä joukkueen johtoryhmän jäsenet keskenään käytyään asiaan johtaneet
seikat ensin harkiten yhdessä lävitse. Päätös tulee perustella viipymättä pelaajalle ja vanhemmille sekä saattaa asia valmennuspäällikön tietoon. Kausimaksua ei tältä ajalta pelaajalle palauteta.
4. vaihe
Pelaajan ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan pelaaja erottaa seurasta,
jos edellisten vaiheiden jälkeen pelaajan toiminnassa ei ole edelleenkään havaittavissa halua
muuttaa toimintaansa toivottuun suuntaan. Seurasta erottamisen päättää lopullisesti johtokunta, kuultuaan joukkueen johtoryhmän, valmennuspäällikön, pelaajan ja vanhempien mielipiteitä
asiasta. Seurassa olevaa ongelmanratkaisuelintä voidaan käyttää myös asian eri vaiheiden käsittelyyn tilanteen sen vaatiessa.
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Ylivieskan Jääkarhut ry:n taloustoiminta
Ylivieskan Jääkarhujen ry:n taloushallinto jakautuu kahteen osaan, seuraan ja joukkueisiin. Seura
on keskusyksikkö, joka tuottaa kaikki järkeväksi ja tarpeelliseksi katsotut yhteiset palvelut. Tällaisia ovat mm. toimistopalvelut, valmennustiimin ja päällikön palvelut, valmentajakoulutus ja
materiaalit, liiton koulutus, jäävuorojen jako ja peliaikojen järjestely ja muut palvelut. Näistä aiheutuvat kulut katetaan kaupungin avustuksella, seuramaksuilla, jäsenmaksuilla ja sponsorituloilla.

Ylivieskan Jääkarhut ry:n seuramaksu sisältää
1. Koulutetut valmentajat / ohjaajat
2. Sarja- ja jäävuoropalvelut
3. Toimiston palvelut (kirjanpito, neuvonta jne)
4. Kopiokone joukkueiden käytössä toimistolla
5. Tietokone joukkueenjohtajien ja valmentajien käytössä toimistolla
6. Jäsenedut
7. Vapaan pääsyn edustusjoukkueen kotipeleihin
8. Pelaaminen laadukkaassa jääkiekkoseurassa
9. Laadukkaan ohjauksen
10. Markkinoinnin palvelut

Joukkueen taloustoiminta
Joukkue tekee kullekin toimintavuodelle budjetin sarjaan ilmoittautumiseen mennessä. Joukkueiden on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla
tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästöjä, joilla vaje katetaan.
Talousarvioon tulot ja menot budjetoidaan maksuperusteisina toimintakauden kuukausille siten,
että joukkueen varat kullakin hetkellä riittävät peittämään kaikki velvoitteet. Budjetin toteutumista seurataan vanhempainkokouksissa, joita on syytä pitää tarvittaessa
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Joukkueen rahat ja omaisuus
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu, kerätty tai hankittu talkoita tekemällä
ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Kausimaksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous joukkueenjohdon budjettiehdotuksen perusteella. Tarkoitus on, että
kausimaksu on kohtuullinen.
Osallistumalla joukkueen järjestämiin talkootöihin, joiden tuotto kertyy koko joukkueen hyväksi,
voidaan vaikuttaa kerättävän kausimaksun suuruuteen. Talkootyöt perustuu vapaaehtoisuuteen.
Perhettä, jolla on taloudellisia vaikeuksia, tulee joukkueen mahdollisuuksien mukaan auttaa niin,
että pelaajan ei tarvitse lopettaa pelaamista.

Joukkueen pankkitili ja käyttöoikeus
Ylivieskan Jääkarhut ry:n pankkitili, joka on joukkueen nimissä ja käytössä, vaatii tilille käyttäjät.
Tilinkäyttäjät valitsee vanhempainkokous. Yleensä käyttäjiä ovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun
sen on hyväksynyt Ylivieskan Jääkarhut ry:n Johtokunta. Johtokunta antaa valtakirjan asianomaiselle henkilölle. Joukkueella ei saa olla muita tilejä. Seuran yhteistyöpankki on tällä hetkellä
Ylivieskan Osuuspankki.

Myynti ja talkoot
Joukkue ei voi ottaa mitään tuotteita tai palveluita myyntiin ilman Ylivieskan Jääkarhut ry:n hallituksen lupaa. Tämä siksi, että myynnistä syntyy helposti veroseuraamuksia koko seuralle. Toimi
hyvissä ajoin, koska asiasta voidaan joutua hakemaan ennakkopäätös verottajalta.
Myös talkootyöstä pitää kysyä lupa seuran hallitukselta. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä tai
satunnaista, ilman toimeksiantajan työnjohtoa tai valvontaa suoritettavaa ja ilman erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, johon toimeksiantaja ei saa nimetä tai hyväksyä talkooväkeä. Pitkäaikainen, jatkuva ja laaja talkootyö saatetaan lukea verotettavaksi yritystoiminnaksi. Talkootöistä
on hyvä tehdä kirjallinen sopimus teettäjän kanssa. Sopimuksen voivat seuran puolesta allekirjoittaa vain hallituksen valtuuttamat henkilöt. Arpajaisten suhteen noudatetaan arpajaislakia.
Lisätietoja antaa seuran toimisto.
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Joukkueen hankinnat
Seuran nimiin voi varuste- ym. hankintoja tehdä vain etukäteen tehdyllä johtokunnan päätöksellä. Mikäli joukkueen toimihenkilöt tilaavat tavaraa laskuun, he vastaavat siitä henkilökohtaisesti.
Joukkue ei saa hankkia mitään seuran logoilla varustettuja tuotteita ilman johtokunnan lupaa.

Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen
Joukkueen hankitut varat ja omaisuus siirtyvät joukkueen mukana seuraavaan ikäluokkaan.

Taloudelliset asiat pelaajan siirron tai lopettamisen yhteydessä
Mikäli pelaaja lopettaa tai siirtyy toiseen seuraan kesken pelikauden hänelle ei tule antaa siirtooikeutta ennen kuin on varmistettu, että kaikki taloudelliset velvoitteet joukkuetta ja seuraa kohtaan on hoidettu ja kaikki seuran varusteet on palautettu. Mikäli pelaaja siirtyy kesken kauden tai
kauden päättyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen hänelle ei saa antaa pelilupaa uudessa
joukkueessa ennen kuin vanhaa joukkuetta kohtaan olevat taloudelliset velvoitteet on hoidettu
ja vanhan joukkueen omistamat varusteet on palautettu.
Siirtymisen yhteydessä pelaaja saa mukaansa uuteen joukkueeseen hänen osaltaan mahdollisesti kertyneen varallisuusylijäämän, olkoonpa varat kerätty talkoilla, mainosmyynneillä tai rahasuorituksilla. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat aina joukkueen omaisuutta.

Joukkueen jakautuminen tai loppuminen
Varat, jotka on maksettu, kerätty tai jollain muulla tavalla hankittu, ovat Ylivieskan Jääkarhut ry:n
omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Mikäli joukkue kokonaan tai osittain hajoaa ja yhdistyy
seuran muihin joukkueisiin, sen rahavarat jaetaan seurassa jatkavien pelaajien lukumäärän suhteessa pelaajien uusien joukkueiden kesken. Jakautuva tai lopettava joukkue ei voi myydä seuran omaisuutta (teroituskoneen, maalivahdin varusteita yms.). Joukkueen omilla varoilla hankittua omaisuutta myytäessä on ensisijaisesti huomioitava oman seuran tarve. Mikäli joukkueelta
jää velvoitteita suorittamatta, velvoitetaan joukkueen johtoryhmä hoitamaan puuttuvat varat ja
välineet.
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Muiden harjoitusryhmien ja joukkueiden toiminta
Luistelukoulu
Luistelukoulun ohjaustoimintaa johtaa luistelukoulun vastuuohjaaja ja talousasioita hoitaa seuran toimisto. Sen tilinpito käsitellään saman tilikartan ja samojen tiliöinti- ja aikataulusääntöjen
mukaan kuin seuran muidenkin joukkueiden.
Luistelukoulu on tarkoitettu kaikenikäisille pojille ja tytöille. Sen tarkoituksena on leikin varjolla ja
koulutettujen ohjaajien johdolla:
Opettaa luistelemaan
Opettaa toimimaan ryhmässä
Tarjota myönteisiä liikuntakokemuksia
Opettaa käsittelemään kiekkoa
Tarjota mahdollisuus liittyä mukaan joukkueisiin

Harrastejoukkueet (aikuiset)
Joukkueet tarjoavat mahdollisuuden jatkaa jääkiekkoharrastusta kuntoilumielessä myös aikuisena. Joukkueet osallistuvat halutessaan sarjatoimintaan.
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Vanhempien tuki lasten harrastuksessa
Äidin ja isän rooli
Muistan, että lapsi tarvitsee viikossa 20 tuntia liikuntaa. Jääkiekkoharrastuksessa hän saa
vain pienen osan tästä tarpeesta. Suuri osa tarvittavasta liikunnasta tulee perheen kesken
liikuttaessa.
Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa
Ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteestaan huolimatta ovat tärkeä osa jääkiekon
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 ottelussa tehdyille hyville suorituksille, teki suorituksen kumpi joukkue tahansa
En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään
Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa. Pyrin tukemaan valmentajaa hänen omalla ajallaan tekemässään arvokkaassa työssä
Tiedostan aikuisena esimerkkini merkityksen ja pyrin osaltani sitoutumaan joukkueen yhteisiin toimintatapoihin osallistuessani sen toimintaan
Osallistun aktiivisesti joukkueen pelisääntökeskustelutilaisuuksiin, jota kautta voin omalta
osaltani vaikuttaa joukkueen tapaan toimia seuran pelisääntöjen mukaisesti
En esiinny joukkueen tilaisuuksissa päihtyneenä ja pyrin välttämään näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä.
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Katsojan rooli
Katsoja, 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 suvaitsevasti, 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.
Siksi katsojana ollessani...
ymmärrän, että amatööriotteluiden ja junioriotteluiden pelaajat pelaavat jääkiekkoa,
koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa 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 oman suosikkijoukkueeni kanssa pelaavan joukkueen pelaajia
kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua.
en käytä huonoa kieltä, enkä kiusaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai
muita katsojia.
en huuda kentälle taktisia ohjeita peleissä enkä harjoituksissa.
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Nämä säännöt uusiutuvat aina myöhemmin päivätyllä.
Ylivieska 8. päivänä toukokuuta
JÄÄKARHUJEN JOHTOKUNTA
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Toivomme hyvää ja
pitkää matkaa
Jääkarhujen seurassa!
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