KEMIJÄRVEN KIEKON
TOIMINTAKÄSIKIRJA

Toiminta-ajatus
Kemijärven Kiekko ry on vuonna 1979 perustettu jääkiekon erikoisseura. Seura luo jäsenilleen
järjestelmällisellä toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen ja monipuoliseen urheiluun
sekä hyvinvointiliikuntaan. Kemijärven Kiekko tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa ja
kehittyä urheilijana, valmentajana tai seuratoimijana. Kemijärven Kiekon osa-alueita ovat
junioritoiminta ja edustusjoukkue.

Tavoitteet
Kemijärven Kiekon tavoitteena on järjestää kaikille ikäluokille ohjattua toimintaa niin harrastuskuin kilpailuryhminä. Tavoitteena on kasvattaa juniorimäärää ja panostaa laadukkaaseen
valmennukseen.
Seura kasvattaa omista junioreista pelaajia edustusjoukkueeseen ja tekee yhteistyötä muiden
seurojen kanssa junioreiden eteenpäin viemiseksi.
Kemijärven Kiekko ry toimii laadukkaana kasvattajana. Seuran tavoitteena on olla haluttu
yhteistyökumppani kouluille ja muille yhteisöille. Tavoitteena on, että seuran tekemää kasvatus- ja
nuorisotyötä arvostetaan.

Seuran arvot
Seuran kaiken toiminnan lähtökohtana ovat seuran perusarvot: yksilön kunnioittaminen,
luotettavuus ja yhteisöllisyys. Arvot näkyvät niin valmennuksessa kuin talouden suunnittelussakin.
Arvostamme kilpakumppaneitamme ja muita liikuntalajeja. Urheilullisuutta toteuttaaksemme, on
talouden oltava kunnossa. Tarkan suunnitelmallisuuden avulla pyrimme tasapainoiseen talouteen,
jonka tärkeä lähtökohta on omavaraisuus. Teemme vain sellaisia sitoumuksia, joista voimme
vastata (luotettavuus).

Yksilön kunnioittaminen


Seuran jäsenten arvostaminen heidän asemastaan, iästään, uskonnollisesta taustastaan
ja olemuksestaan riippumatta on perusedellytys luottamukselle.



Kunnioitamme vastustajia, toimihenkilöitä ja tuomareita kaikissa tilanteissa



Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä ja niistä voidaan keskustella avoimesti ja
asiallisesti

Luotettavuus ja yhteisöllisyys


Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen minkä lupaamme



Yhteistyömme seuran sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu keskinäiselle
kunnioitukselle



Kannamme oman osamme yhteiskunnallisesta kasvatus- ja nuorisotyöstä



Yhdessä samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa saavutamme
parhaan tuloksen



Annamme panoksemme lajimme alueelliseen kehittämiseen

Pelisäännöt
Jokaisessa joukkueessa käydään pelisääntökeskustelut ja laaditaan pelisäännöt, niin junioreille
kuin vanhemmillekin. Edustusjoukkue käy keskenään pelisääntökeskustelun ja laatii omat
sääntönsä.
Seura ohjeistaa joukkueet pelisääntökeskusteluun ja antaa apuja keskustelujen pohjaksi. Valmiit
säännöt kirjataan ylös ja jaetaan tiedoksi joukkueille.
Jos joukkueella tulee ongelmia pelisääntöjen muodostamisessa tai niiden noudattamisessa tai
joukkue ei pysty niitä yksin ratkaisemaan, keskustellaan asioista seuran johtokunnassa, joka
auttaa etsimään ongelmiin ratkaisut.

Joukkueiden ja harjoitusryhmien muodostaminen
Lasten kilpailevat joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti ikä- sekä taitotason mukaan
noudattaen kuitenkin jääkiekkoliiton kulloinkin määrittelemiä ali-ja yli-ikäisyyssääntöjä.
Junioriryhmissä muodostetaan tason mukaiset harjoitusryhmät, joista tehdään tarvittava määrä
peliryhmiä alueen eri sarjatasoille. Pelaajien siirtyminen harjoitus-/peliryhmien välillä on
mahdollista alueen erikoissääntöjen mukaisesti.
Peliryhmiä muodostettaessa on otettava huomioon, että kaikkia pystytään peluuttamaan kauden
aikana siten, että harrastus pysyy mielekkäänä kyseisessä joukkueessa ja sarjatasolla
pelattaessa. Peliaikaa taataan kaikille pelaajille, jotka täyttävät sekä yleisesti hyväksytyt
käyttäytymissäännöt että pelaajien itsensä laatimat joukkuesäännöt.
Päätöksen pelaajan siirtymistä joukkueesta toiseen tekee molempien joukkueiden valmentajat
yhdessä kuultuaan tapauskohtaisesti pelaajien, vanhempien ja valmentajien mielipiteet asiasta.
Jokaiselle pelaajalla pyritään takaamaan myös omaa tasoa ja ikäluokkaa vastaava pelipaikka.
Joukkueen valmentajien tai seuran toimihenkilöiden toimesta tapahtuva pelaajien ”värvääminen”
toisesta joukkueesta tai seurasta on ehdottomasti kiellettyä. Ongelmatilanteissa tapaus käsitellään
seuran johtokunnassa.
”Farmipelaaja”-toimintaa voidaan käyttää ikäluokissa F-A-juniorit. Nuoremman ikäluokan
valmentaja nimeää joukkueestaan 2-4 farmipelaajaa, joita voidaan käyttää tarvittaessa ylemmän
ikäluokan peleissä. Nimetyt farmipelaajat voivat vaihtua kauden aikana. Farmipelaajajoukkueiden
valmentajat keskustelevat avoimesti joukkueenjohdon kanssa mahdollisista pelaajatarpeista siten
että joukkueenjohto keskustelee asiasta pelaajien vanhempien kanssa.

G-junnut (Perheluistelu):
Mukaan otetaan kaikki jääkiekon alkutaipaleella olevat lapset. Perheluistelussa ja G-junnuissa
leikitään mukavia jääleikkejä mailan kanssa ja ilman. Ideana on harrastaa liikuntaa, pitää hauskaa
ja siinä samalla opitaan hyödyllisiä lajitaitoja. G-junioriorganisaatio sitoutuu vetämään suosittua
perheluistelua kerran viikossa ja rekrytoi sieltä aktiivisesti uusia pelaajia joukkueisiin.
Harjoittelukertoja järjestetään vähintään 2 krt viikossa.

F-junnut:
Keväisin perustetaan uusi F-juniorijoukkue iältään 7-9-vuotiaista G-junioreista. F-juniorit
harjoittelevat vähintään 2-3 krt viikossa, joista osa voi olla myös oheisharjoitusta. F1- ja F2joukkueita ilmoitetaan sarjaan niin monta että peliryhmien koko pysyy 6-12 pelaajassa. Mikäli
peliryhmiä tehdään useampia, pyritään ne jakamaan tasaisesti. Kaikki pelaa ja pelipaikkoja
kierrätetään aktiivisesti.

E-junnut:
Harjoittelussa keskitytään jääkiekon perustaitoihin ja liikkumiseen. E-ikäluokat harjoittelevat 3 krt
viikossa. Harjoituksiin suositellaan sisällytettäväksi myös oheisharjoittelua. Perustettavissa
peliryhmissä oltava vähintään 10 pelaajaa. Joukkuejaot suorittavat ko. ikäluokan valmentajat
yhdessä seuran ohjeistuksen mukaan. Peluutuksen oltava tasaista ja pelipaikkojen kierrätetään
edelleen.

D-junnut:
Harjoittelu perustuu lajitaitojen kehittämiseen ja fysiikan vahvistamiseen. Harjoituksia 3-4 kertaa
viikossa, suosituksena yhteensä 8-9h/vk (oheinen + jää). Peliryhmässä oltava 10-15 nimettyä
pelaajaa. Joukkuejaot suorittavat ko. ikäluokan valmentajat yhdessä seuran ohjeistuksen mukaan.
Peluutuksessa siirrytään hieman kilpailullisempaan muotoon.

C/B/A-junnut:
Ohjattu harjoittelu on ympärivuotista. Kesällä treenataan tekniikkaa ja fysiikkaa. Harjoituksia 4-5
kertaa viikossa, yhteensä 10-12h/vk. Pelipaikkojen ja roolipelaamisen sisäistämistä. Jokainen
pelaaja kokeilee kaikkien roolien pelaamista. Vanhimmilla pojilla on mahdollisuus harjoitteluun (ja
pelaamiseen) edustusjoukkueen kanssa.

Organisaatiorakenne
Johtokunta
Kemijärven kiekon ylin päättävä elin on 6-jäseninen johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kolme
junioreiden edustajaa.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja vastaa seuran toiminnasta ja luo edellytyksiä toiminnalle. Puheenjohtaja on
yhteydessä alueen jääkiekkotoimijoihin ja jääkiekkoliittoon. Hänen yksi tärkeimmistä tehtävistä on
toimia tiedottajana liiton ja seuran sekä toisaalta juniorijoukkueiden valmentajien/toimi- henkilöiden
välillä.

Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueensa hyvinvoinnista. Joukkueen johtaja hoitaa
ilmoittautumisasiat, harjoitusvuorot, lisenssiasiat, tiedotusasiat, varusteasiat, kilpailureissut.
Joukkueenjohtaja vastaa joukkueensa rahatilanteesta ja varojen hankinnasta yhdessä
vanhempien kanssa.

Rahastonhoitajan tehtävät
Rahastonhoitaja pitää joukkueen tuloista ja menoista yksinkertaista kirjanpitoa. Hän maksaa
joukkueenjohtajan hyväksymät laskut ja toimittaa kirjanpitoaineistot kuukausittain tilitoimistolle.

Pelaaja
Seurassa on juniori- ja aikuispelaajia. Heidän tehtävänä on muodostaa harjoittelu- ja
kilpailuryhmiä, kehittää ennen kaikkea itseään ja sen lisäksi toimia niin, että joukkueet ja seura
kehittyvät.

Vanhempi
Vanhempien rooli on toimia yksittäisten juniorien kannustajana ja tukijana harrastuksessa.
Vanhemmat toimivat myös seuratyöntekijöinä (valmentajat, joukkueenjohtajat, yms.) ja
talkootyöntekijöinä. Vanhemmat antavat joukkueen toimihenkilöille työrauhan eivätkä puutu esim.
valmennuksellisiin asioihin. Ongelmatilanteissa asioista tulee pystyä keskustelemaan avoimesti ja
asiallisesti.

Valmentaja
Junioreiden valmentajat ohjaavat ja kasvattavat junioreita niin lajin pariin kuin muuhunkin
yhteiskuntaelämään. Valmentaja vastaa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa oman joukkueensa
toiminnasta, mutta on erittäin tärkeä linkki johtokuntaan ja toisinpäin. Valmentaja tekee
kausisuunnitelmat ja ohjaa harjoitukset sen mukaisesti. Edustusjoukkueen valmentaja toimii
omassa yhteisössään, mutta ohjaa ja opastaa tarvittaessa myös juniorivalmentajia.

Maksut ja talkoot
Jokainen joukkue toimii taloudellisesti itsellisesti ja hankkii tarvittavat taloudelliset resurssit
toimintaansa. Joukkueet ovat velvoitettuja pyörittämään seuran kioskia omissa tapahtumissaan ja
saavat kioskituotosta 30 % korvaukset omalle joukkueelleen. Kun juniorit ja vanhemmat hoitavat
talkoovelvoitteet tunnollisesti, pystymme pitämään kausimaksut mahdollisimman alhaalla, jotta
siitä ei tule kynnystä harrastukseen tulemiseksi. Joukkueet voivat järjestää omia talkootöitä ja
saavat niistä tulevan tuoton oman joukkueensa toimintaan. Seura järjestää myös yhteistalkoita ja
varainkeruuta. Näistä tulot jyvitetään joukkueille tehtyjen tuntien/myyntien mukaan. Avustuksena
saadut tulot käytetään pääsääntöisesti juniorikiekon valmennustoimintaan. Edustusjoukkueen
varainhankintaa hoitaa oma organisaatio.
Seuran yleisiä kuluja katetaan jäsenmaksuilla ja yhteistalkoilla.

