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JOUKKUEEN TAVOITTEET 
 
Joukkueen tavoitteena on tarjota pelaajalle kehittävä ja haasteellinen harrastus, jossa toimitaan reilussa ja 
avoimessa hengessä. Lisäksi tavoitteena on pelaajien henkisen ja fyysisen varttumisen ohjailu siten, että he 
ihmisinä kasvavat vastuunsa tunteviksi yhteiskunnan jäseniksi, sekä jääkiekkoilijoina saavuttavat vähintäänkin sen 
tason, johon heillä on halu ja edellytykset. 
Pelaajilla on oikeus kehittyä jääkiekkoilussa oman innostuksensa ja edellytystensä puitteissa. Joukkue jaetaan 
kaudella 2010-2011 kahteen ryhmään, joista toinen osallistuu C2 A-sarjaan (Blue) ja toinen C2 AA-sarjaan (RED) 
erikseen ilmoitettavien otteluohjelmien mukaisesti. Lisäksi järjestämme harjoitusotteluita ja osallistumme 
joukkueelle sopiviin turnauksiin. 
 
 
 
TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Vanhempainkokous 
 
Vanhempainkokous vahvistaa kunkin kauden alussa tulevan kauden johtoryhmän, johon kuuluvat 
joukkueenjohtaja(t), valmentajat, huoltajat sekä talousvastaava(t) ja muut nimetyt johtoryhmän henkilöt. 
 
Vanhempainkokous kokoontuu syksyllä ja keväällä ja tarvittaessa mikäli johtoryhmän esityksestä tai vanhempien 
aloitteesta, jolloin edellytetään että vähintään viiden pelaajan vanhemmat esittävät kokouksen pitämistä. 
Mikäli kokous järjestetään vanhempien pyynnöstä, on johtoryhmän järjestettävä se 14 vuorokauden sisällä 
pyyntöpäivästä ja tiedotettava siitä seitsemän päivää ennen kokousta.  
 
Vanhempainkokous on virallinen ja siinä toimitaan virallisen kokouskäytännön mukaisesti. Joukkueenjohtaja on 
velvollinen toimittamaan pöytäkirjan kaikille vanhemmille vähintään 14 päivän sisällä kokouksesta. 
 
Kaikki päätökset vanhempainkokouksessa ovat voimassa toistaiseksi ja niitä kunnioitetaan ja niiden mukaan 
toimitaan. 



 
Vanhemmat 
 
Kaikkien pelaajien vanhempien on sitouduttava noudattamaan vanhempainkokouksen päätöksiä. 
Joukkueenjohtaja toimittaa kokouksen pöytäkirjan kaikille vanhemmille. Vanhempien on pyrittävä tukemaan 
valmentajia ja muita toimihenkilöitä tehtävissään. Toimintaan liittyvä palaute on annettava mahdollisimman 
nopeasti joukkueenjohtajille tai valmentajille. Peleissä ja harjoituksissa palautetta pelisuorituksista antavat 
ainoastaan 
valmentajat. 
 
Kotiotteluja varten vanhemmista muodostetaan toimitsijaryhmät, jotka 
hoitavat kirjurin, ajanottajan ja jäähyaitionvahdin tehtävät. 
 
Pelaajat 
 
Pelaajia kannustetaan koulutöiden suorittamiseen, hyvään käytökseen ja kielenkäyttöön kentällä ja yhteisissä 
tilaisuuksissa sekä tarjotaan tausta sosiaaliseen kasvamiseen ja kanssakäymiseen. 
 
Kun pelaaja on tullut ja otettu pelaamaan joukkueeseen, hänen 
halutaan sitoutuvan joukkueen sääntöihin: 
 
- Ilmoitan poissaoloista vastuuvalmentajalle. 
- Olen ahkera harjoittelija ja yritän aina parhaani. 
- Kannustan pelikavereitani. 
- Harjoittelen myös omalla ajallani. 
- Toimin aina joukkueen edun mukaisesti, otan vastuuta joukkueesta niin 
kuin itsestäni. 
- Toimin kaikkialla reilunpelin hengessä. 
- Kunnioitan, mutta en pelkää vastustajaa. 
- Asetan itselleni realistisia tavoitteita ja pyrin määrätietoisesti ne 
täyttämään. 
- En koskaan harrasta kipeänä. 
- Lepään silloin kun siihen on mahdollisuus. 
- Käyn aina treenien jälkeen hallilla suihkussa. 
- Huolehdin pelivarusteistani itse. 
- Syön riittävästi ja monipuolisesti, n. 2 tuntia ennen treeniä tai peliä. 
- En käytä mitään päihteitä. 
 
Se joka toiminnallaan häiritsee joukkueen harjoittelua tai toimii joukkueen edun vastaisesti voidaan puhutella / 
nuhdella / poistaa harjoituksista. 
 
 
Tiedottaminen 
 
Harjoituksista ja peleistä tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti joukkueen kotisivujen kalenterissa 
www.ihk96.kotisivukone.com . Muista juoksevista asioista tiedotetaan sähköpostitse vähintään 3 päivän 
varoajalla. Lyhyemmällä varoajalla (1-3päivää) tiedotettavat asiat tiedotetaan suoraan puhelimitse tai 
tekstiviestillä. Kauden alussa kerätään myös poikien puhelinnumerot, jotta heillekin voi ilmoittaa suoraan 
esimerkiksi äkillisistä muutoksista harjoitusaikoihin. 
 
Harjoitus- sekä sarjaotteluihin pelaajan oletetaan osallistuvan ilman erillistä ilmoitusta. Pelaajan on ilmoitettava 
mahdollisesta esteestä vastuuvalmentajalle tekstiviestillä hyvissä ajoin, mielellään kaksi vuorokautta ennen peliä. 
Näin vastuuvalmentajalle jään riittävästi aikaa toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. 
 
 
 



Maksut 
 
Joukkueen toimintaan vaadittavat tulot kerätään pelaajilta kausimaksuna. Kaudella 2010-2011 kausimaksu on 
1500€/pelaaja. Kausimaksu sisältää jää- ja oheisharjoitteet, valmennuksen, osallistumisen sarjaan sekä muut 
budjetissa mainitut kulut. Erikseen veloitetaan pelaajalisenssi, seuran varuste- ja tuotehankinnat, turnaukset sekä 
leirit. Turnauksista, leireistä ja kesäharjoittelusta laaditaan erillinen budjetti. Kausimaksun voi halutessaan maksaa 
yhdessä, kahdessa, neljässä tai kymmenessä erässä.  
Mikäli jonkun pelaajan kausimaksun suorittaminen ei ole mahdollista, asiasta on keskusteltava joukkueenjohtajien 
ja rahastonhoitajan kanssa. Heillä on oikeus tehdä tarvittaessa maksu-suunnitelma. Mikäli maksujen laiminlyönti 
on jatkuvaa, pelaaja ei saa harjoitella tai pelata joukkueessa.  
Harjoituksista poissaolo esimerkiksi sairauden vuoksi ei vapauta kuukausimaksusta. Pitkään kestävät harjoittelun 
estävät sairastapaukset käsitellään erikseen. Pääsääntönä on, että sairaustodistuksen esittämällä voidaan pelaaja 
vapauttaa maksusta 50 %:sti yli kuukauden kestävissä sairastapauksissa. 
 
 
Maksamattomien maksujen perimisestä seura on päättänyt seuraavaa: 
 
Johtoryhmä on päättänyt maksujen eräpäivän. Jos maksu on hoitamatta, niin seitsemän päivän kuluittua 
eräpäivästä joukkueen rahastonhoitajalta lähettää huomautuksen asiasta. Jos maksu edelleen maksamatta, 
lähetämme uuden huomautuksen. Mikäli maksu vielä on maksamatta, eikä velkasaldolle ole rahastonhoitajan 
kanssa sovittu maksuaikataulua, viedään saatava perintään. Perintäyhtiö lähettää normaalin laskun lisättynä 
omilla kuluillaan. 
 
 
Pelaajasopimus 
 
Maksujen perintää ja seuran jäsenrekisterin ylläpitämistä helpottamaan pelaajien kanssa laaditaan kaudelle 2010-
2011 pelaajasopimukset seuran toimesta. Alaikäisen pelaajan pelaajasopimuksen allekirjoittaa pelaajan vanhempi 
tai huoltaja. Pelaajasopimuksessa pelaaja sitoutuu IHK96 –joukkueessa 13.8.2008 vanhempainkokouksen 
päätöksellä 3 kuukauden 
irtisanomisaikaan, jonka jälkeen hän on vapautettu loppukauden maksuista. 
 
 
Pelaajasiirrot 
 
Uusien pelaajien ottamisesta joukkueeseen päättää aina johtoryhmä. Joukkue ei maksa uuden pelaajan 
siirtokorvauksesta aiheutuvaa kirjaamismaksua. 
SEURA EI MYÖNNÄ EROPAPEREITA 30.09. JÄLKEEN, lukuun ottamatta erikoistapauksia. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle. Pelaaja osallistuu ainoastaan oman joukkueen harjoitteluun ja 
peleihin. Mikäli hän haluaa käydä jonkun toisen joukkueen harjoituksissa yms. (esim. seuran vaihto mielessä) on 
asiasta aina ilmoitettava etukäteen valmentajille. Kesken kauden tapahtuvissa joukkueenvaihdoissa noudatetaan 
SJL:n sääntöjä. 
Siirtopapereita ei anneta ennen kuin kaikki maksut on suoritettu joukkueelle. 
 
 
JOHTORYHMÄN JÄSENTEN TEHTÄVÄT 
 
Joukkueenjohtajat hoitavat joukkueen asioita ja johtavat johtoryhmän toimintaa. He vastaavat toiminnan ja 
talouden suunnittelusta sekä tiedottamisesta. He toimivat seuran ja joukkueen yhdyshenkilönä ja ovat velvollisia 
osallistumaan seuran järjestämiin koulutuksiin ja 
kokouksiin. Joukkueenjohtajat hoitavat pelaajien lisenssi- ja siirtoasiat, sekä seuraavat palkitsemisen 
tapahtumista oikeudenmukaisesti. Joukkueenjohtajat hankkivat otteluihin tuomarit ja toimitsijat. 
 
Vastuuvalmentaja vastaa siitä, että harjoittelu on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista. Hän suunnittelee 
harjoitukset siten, että kaikki pelaajat otetaan tasavertaisesti huomioon pelaajan taitotaso huomioiden ja että 
harjoitukset ovat haastavia ja kiinnostavia. Valmentajan on pidettävä tietonsa ja taitonsa Jääkiekkoliiton 



vaatimalla tasolla. Hänen on  tarvittaessa hankkiuduttava koulutukseen. Valmentaja laatii 
valmennussuunnitelman. Peleissä valmentaja päättää kokoonpanon. 
 
Valmentajien tehtävänä on avustaa vastuuvalmentajaa valmennuksessa. Lisäksi valmentajat johtavat 
itsenäisesti sovittuja harjoitteita ja peluuttavat pelaajia otteluissa sovitusti. 
 
Huoltajat vastaavat joukkueen huollosta ja pitävät joukkueelle hankitun kaluston ja varusteet kunnossa. 
Kaudella 2010-2011 joukkue on vuokrannut teroituskoneen seuralta ja huoltajat vastaavat luistinten teroituksesta 
harjoituksissa ja pelimatkoilla. Huoltajat vastaavat varustehankinnoista ja niiden valmistelusta. Hankintoihin luvan 
myöntää aina joukkueenjohtaja. Huoltajat kuuluvat Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:hyn ja ovat 
kouluttautuneet ry:n koulutuksissa. Lisätietoja: www.sjh.sporttisaitti.com 
 
Rahastonhoitaja hoitaa joukkueen kirjanpidon ja maksuliikenteen. Hän valmistelee talousarvion yhdessä 
joukkueenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja laatii kuukausittain kassaraportin, jonka hän toimittaa kirjallisesti 
liitteineen seuran talousvastaavalle (Satu Nyberg) sekä sähköisessä muodossa ilman liitteitä pelaajien 
vanhemmille. Vanhempain-kokouksessa sovitusti rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen kauden lopussa (toukokuu) 
vanhemmille. Joukkueen tilikausi on 1.7.-30.6. 
 
Kotisivujen ylläpitäjä pitää joukkueen Internet-sivujen tiedot ajan tasalla ja vastaa harjoituskalenterin 
päivittämisestä. 
 
 
 
TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT 
 
Kirjuri on toimitsijoiden esimies, ellei otteluun ole nimetty toimisijaesimiestä. Mikäli toimisija-esimies on nimetty, 
hänen nimensä lisätään myös pöytäkirjaan kirjurin nimen yläpuolelle. Kirjuri tarkistaa ennen ottelun alkua, että 
pöytäkirja on oikein täytetty ja siten virallinen. Päätuomari tarkistaa pöytäkirjan ennen ottelun alkua. Ottelun 
päätyttyä kirjuri hyväksyttää pöytäkirjan tuomareilla ja toimittaa pöytäkirjat joukkueenjohtajalle, joka huolehtii 
tiedottamisesta tulospalveluun. 
 
Otteluajanottajan tehtävänä on käynnistää ja pysäyttää pelikello ottelun kulun mukaisesti. 
 
Rangaistusaition valvojat huolehtivat rangaistujen pelaajien päästämisestä jäälle oikeaan aikaan sekä laskevat 
oman pelipäätynsä maalivahdin torjunnat. Alkulämmittelyn jälkeen rangaistusaition valvojat avustavat joukkueen 
huoltajia kiekkojen keräämisessä jäältä sekä maalien siirrossa jäänajon yhteydessä.  
 
MIKÄLI OLET ESTYNYT TOIMIMASTA TOIMITSIJANA OMALLA VUOROLLASI, HANKI ITSELLESI OMATOIMISESTI 
SIJAINEN.  
ILMOITA ASIASTA MYÖS VÄLITTÖMÄSTI JOUKKUEENJOHTAJALLE SEKÄ RYHMÄSI KIRJURILLE. 
ILMOITTAMATTOMASTA POISSAOLOSTA PERITÄÄN 50€ SUURUINEN RANGAISTUSMAKSU. 
 
Pelikellon käytössä opastavat joukkueenjohtajat ja huoltajat. Ohjeet ja tarvittavat paperit kirjanpitoon saat 
joukkueenjohtajalta ennen kotipelin alkua. Lisäksi kaikki ohjeet on luettavissa www.hjt.fi (Helsingin 
jääkiekkotuomarit) kotisivuilla. Toimitsijoiden tulee toimia puolueettomasti, peliä kommentoimatta. Ennen 
sarjapelien alkua järjestetään koulutustilaisuus toimitsijatehtävistä.  
Jääkiekon juniorisäännöt löytyvät osoitteesta www.finhockey.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALMENNUSSUUNNITELMA 
 
Joukkueen kokonaistoiminnan päämäärä 
 
Pelaajien henkisen ja fyysisen varttumisen ohjailu siten, että he ihmisinä kasvavat vastuunsa tunteviksi 
yhteiskunnan jäseniksi, sekä jääkiekkoilijoina saavuttavat vähintäänkin sen tason, johon heillä on halu ja 
edellytykset. 
 
 
 
Toiminnan tavoitteet 
 
1. Kasvatukselliset 
Muiden ihmisten huomioonottaminen tasavertaisina. Itsensä ilmaiseminen aktiivisesti ja samalla asiallisesti. 
Vastuunottaminen omista tekemisistään. Reilun pelin periaatteiden noudattaminen.  
 
2. Urheilulliset 
Omakohtaisesta harjoittelusta vastuunkantamiseen tottuminen. Fyysisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen. 
 
3. Jääkiekkoilulliset 
Yksilön kehittäminen henkilökohtaisen taidon, henkisen kapasiteetin ja pelikäsityksen osa-alueilla.. Jokainen 
pelaaja ymmärtää roolinsa joukkueen osana. Joukkue pelaa läpi kauden mahdollisimman lähellä harjoituksissa 
todettua tasoaan. 
Blue ja Red kokoonpanot ilmoitetaan pelaajille hyvissä ajoin ennen sarjakauden alkua. Tämän jälkeen 
määritellään poikien kanssa kunkin ryhmän kilpailullinen tavoite. 
 
C2-ikäisten tulee suorittaa juniorituomari-kurssi C-pelipassia varten. Joukkue järjestää yhdessä Helsingin 
Jääkiekkoerotuomarit ry:n kanssa kurssin Malmilla. Käytännön harjoittelu suoritetaan Sport Center Servicen 
järjestämässä -03, -02, -01 joukkueiden SC-turnauksessa. 
 
Resurssit 
Joukkueessa on tällä hetkellä 29 poikaa, joista kaksi maalivahtia ja 27 kenttäpelaajaa. Joukkueta pyritään 
aktiivisesti täydentämään niin kenttäpelaajilla kuin maalivahdeillakin ennen sarjakauden alkua. Pelikokoonpanojen 
täydentämiseksi tehdään yhteistyötä IHK97-joukkueen kanssa. 
 
Sarjakokoonpanot päätetään Kokemäen leirillä.  
 
Johtoryhmän yhteystiedot liitteenä. 
 
Ottelujen toimitsijoiden lista liitteenä, kokoonpanojen julkaisun jälkeen. 
 
Joukkueen pääasiallisena harjoituspaikkana toimii Malmin jäähalli, Red Devil Areena,  mukaan lukien hallin 
ympäristö. Kesäharjoittelupaikkana toimii Herttoniemen urheilupuisto. 
 
Varusteista 
Pelaajan on pukeuduttava harjoituksiin sääntöjenmukaisilla varusteilla. Lisenssi ei korvaa mahdollisia tapaturmia, 
mikäli ne aiheutuvat varusteiden puutteista. Joukkue eikä seura ole kyseisessä tapauksessa myöskään 
korvausvelvollinen.  
Varusteita varten on vuokrattu jäähallilta erillinen kuivauskaappi, jossa pelaaja voi 
halutessaan säilyttää varusteitaan. Keväällä 2009 vanhempainkokouksessa sovitusti maalivahdit ovat etusijalla 
varusteiden säilyttämisessä.  
Pelaajat huolehtivat itse varusteidensa pesemisestä, harjoituspaidat huoltaa ja pesee joukkueen huoltajat. 
 
Uusia varusteita hankittaessa pitää ottaa huomioon Itä-Helsingin Kiekon viralliset peliasujen värit. Kypärän ja 
pelihousujen tulee olla mustat.. 
 



Pelaaja huolehtii ja ennakoi itse varusteensa Malmin kuivurista seuraavaan muualla tapahtuvaan tapahtumaan 
kuten peliin tai harjoitukseen muussa jäähallissa. 
 
Harjoitukset 
Harjoittelu koostuu jäävuoroista, sekä ennen ja jälkeen jääharjoittelun tapahtuvasta oheistoiminnasta. 
 
Maalivahtivalmennus 
Joukkueessa toimii 2 maalivahtia, jotka osallistuvat kakkiin joukkueen jääharjoituksiin. He vuorottelevat peleissä 
vastuuvalmentajan parhaaksi katsomalla tavalla. Maalivahdit osallistuvat seuran maalivahtijäille. Joukkueelle on 
palkattu kaudelle 2010-2011 maalivahtivalmentajaksi Valtteri Hautakoski. MV-valmentaja osallistuu 
jääharjoituksiin kerran viikossa ja laatii lisäksi apuvalmentajille erillisen harjoituohjelman maalivahdeille. 
 
Yksityiskohtainen valmennussuunnitelma kauden aikatauluinen liitteenä. 
 
 
 
TALOUSARVIO JA SEN PERUSTEET 
 
Pelaajien kausimaksuilla katetaan talousarvion mukaiset kulut. Tarpeen vaatiessa kausimaksun suuruutta voidaan 
tarkistaa kauden aikana.  
Kausimaksun voi suorittaa yhdessä, kahdessa, neljässä tai kymmenessä erässä. Maksettaessa maksu 
kymmenessä erässä eräpäivä on kunkin kuun 15. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen arkipäivä. Rahastonhoitaja 
toimittaa muiden maksuvaihtoehtojen eräpäivät pyydettäessä.  
Maksettaessa on aina käytettävä pelaajakohtaista viitenumeroa.   
 
Päävalmentaja, valmentajat ja maalivahtivalmentaja saavat sovittua kulukorvausta, josta on tehty erillinen 
sopimus. Huoltajat ja joukkueenjohtajat ovat vapautettu lapsensa kuukausi-maksusta. Rahastonhoitaja ja 
webmaster maksavat lapsensa kuukausimaksusta puolet. 
 
Koko vuoden toimistomaksut maksetaan osana kausimaksua.  
 
Pelaajat hankkivat itse henkilökohtaiset varusteensa. Joukkueen kautta hankittujen varusteiden, kuten esimerkiski 
pelisukkien tai varustekassien, maksujen eräpäivä on kunkin kuun 15. päivä tai sitä seuraava ensimmäinen 
arkipäivä. 
 
Turnaus- ja leirikustannukset jaetaan erillisesti laadittujen budjettien mukaisesti tapahtumiin osallistuvien 
pelaajien kesken. 
Joukkueen tilinumero: Nordea 146930-224770 
 
Talousarvio kaudelle 2010-2011 liitteenä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK96-JOUKKUEEN JOHTORYHMÄ KAUDELLA 2010 – 2011  
 
1. Joukkueenjohtaja: 
Oskari Hellman 050-583 7050 mailto:osku@oskarihellman.fi 

2. Joukkueenjohtaja:  
Kati Sinivuori 040-5644071 mailto:katisini@gmail.com 

Vastuuvalmentaja:  
Mika Herranen 0400-815 369 mailto:ita-helsinginkiekko@kolumbus.fi 

Rahastonhoitaja:  
Mika Laurikainen 040-5607514, mailto:mika.laurikainen@fi.mcd.com 

Huoltaja:  
Jyri Falenius 050-3319068 mailto:jyri.falenius@falenius.fi 

Webmaster:  
Kari Ojala 050-310 1768 mailto:kari.ojala@digia.com 

 

Johtoryhmän ulkopuolella joukkueen toimintaan osallistuvat: 

Valmentajat:    Maalivahtivalmentaja: 
Markus Nykänen   Valtteri Hautakoski 
Antero Oksamaa 
 

Apuhuoltajat: 

Harri Backman 
Timo Mörsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IHK-96 
 
MAINOSPAIKAT PELIASUSSA KAUDELLE 2010-2011 

 
 

 
 
   



PAITA: 
Paikka 1. 700€ 
Paikka 2. 600€ 
Paikka 3 500€ 
Paikka 4. 500€ 
Paikka 5. 300€ 
Paikka 6. 300€ 

HOUSUT: 
Paikka 7. 370€ 
Paikka 8. 370€ 
Paikka 9. 270€ 
Paikka 10. 270€ 
 
 

KYPÄRÄ: 
Paikka 11. 370€ 
Paikka 12. 370€ 
Paikka 13. 270€ 
Paikka 14. 270€ 
Paikka 15. 270€

 
 
 
Mainoksen asettaja toimittaa mainosmateriaalin. 
 
Yritys: 

Yhteyshenkilö: 

Osoite: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Paikka nro ja summa 

 

Allekirjoitus: ____________________________  
 
Nimen selvennys:________________________ 
 
Lähetä lomake sähköpostilla Mika Laurikaiselle: mailto:mika.laurikainen@fi.mcd.com 
 
Kiitämme kannatuksestanne juniorijääkiekkoilun hyväksi!! 


