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Vastuuvalmentajille
Tämän oppaan tavoitteena on tukea vastuuvalmentajaa, joukkueen urheilutoiminnan
koordinoijana ja johtajana. Vastuuvalmentaja toimii joukkueen urheilullisena keulakuvana, joten
vastuuvalmentaja toimii esimerkkinä̈ ja hänen toimintansa luo kuvan joukkueen toiminnasta ja
Kemijärven Kiekko ry:stä seurana. Laajasti ajateltuna vastuuvalmentajan tehtävänä̈ on vastata
urheilusta seuramme toiminnasta ja kasvatuksellisten asioiden hoitamisesta. Vastuu on suuri ja
tehtäviä̈ paljon, joten vastuuvalmentaja tarvitsee toiminnalleen joukkueen johtoryhmän,
vanhempien ja seuran tuen. Vastuuvalmentaja toimii yleisesti kahden ikäluokan esimerkiksi U14ja U13-joukkueen vastuuvalmentajana, eli yhdessä toimivien peliryhmien kokonaisvastuussa
olevana henkilönä. Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluu koota johtoryhmä, joka sisältää seuraavat
henkilöt:
Ikäluokan vastuujoukkueenjohtaja
Peliryhmien valmentajat
Peliryhmien joukkueenjohtajat
Rahastonhoitaja (mahdollista myös oma rahastonhoitaja kaikille peliryhmille)
Huoltaja(t)

Vanhempainkokoukset
Vastuuvalmentajan tulee järjestää yhdessä joukkueenjohtajan kanssa seuraavat
vanhempainkokoukset kauden aikana.
1. Perustamiskokous (toukokuu)
2. Kauden avauskokous (elo-syyskuu)
3. Välitilinpäätöskokous (tammikuu-helmikuu)
4. Tilinpäätöskokous (toukokuu)
Vanhempainkokouksiin vastuuvalmentajan tulee yhdessä muun johtoryhmän kanssa ottaa osaa
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen seuran antamien ohjeistusten mukaisesti.
Urheilulinjauksissa tulee noudattaa Kemijärven Kiekon toimintakäsikirjan ohjeistuksia, joka on
löydettävissä seuran materiaalisalkusta. Perustamiskokouksessa hyväksytetään vanhemmilta
toiminta- ja taloussuunnitelma. Kauden avauskokouksessa ja välitilinpäätöskokouksessa
tiedotetaan tilanteesta sekä hyväksytetään mahdolliset muutokset. Tilinpäätöskokouksessa
käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen.
Vastuuvalmentaja käy valmisteluvaiheessa keskustelun seuran kanssa urheilutoimista ennen
esittämistä vanhemmille.

Peliryhmien perustaminen
Joukkueen johtoryhmä päättää yhdessä seuran toimijoiden kanssa peliryhmien muodostamisesta.
Peliryhmien perustamisen yhteydessä päätetään muun muassa peliryhmien määrä ja mille tasolle
ryhmät ilmoitetaan U14-junioreissa ja vanhemmissa ikäluokissa. Seuran tavoitteena on järjestää
toimintaa siten että peliryhmä voidaan ilmoittaa kaikkiin mahdollisiin ikäluokkiin.
U14-junioreissa alkavat tasosarjat. Vastuuvalmentaja esittelee yhdessä seuran vastaavan toimijan
kanssa Joukkueen johtoryhmällä peliryhmät. Joukkueen johtoryhmä hyväksyy ja ehdottaa ennen
joukkueen perustamiskokousta peliryhmien määrän ja sarjatasot seuran valmennuksesta
vastaavalle. Lopullisen päätöksen sarjailmoittautumisista (joukkuemäärät, sarjatasot) tekee aina
seura. U14-junioreista alkaen on mahdollista, että peliryhmät pelaavat eri sarjatasoilla.

Harjoitusryhmien perustaminen
U8-juniorit harjoittelevat aina yhdessä. Mikäli U8-joukkueen koko on alle 20 pelaajaa, joukkue
harjoittelee yhdessä Leijona Luistelukoulun kanssa.
U10-juniorit voivat anoa seuralta jakoa ikäluokiteltuihin harjoitusryhmiin, mikäli näissä kahdessa
ikäluokassa on yli 60 pelaajaa.
U12-juniorit voivat anoa seuralta jakoa ikäluokiteltuihin harjoitusryhmiin, mikäli näissä kahdessa
ikäluokassa on yli 40 pelaajaa.
U-14juniorit voivat anoa seuralta jakoa ikäluokiteltuihin harjoitusryhmiin, mikäli näissä kahdessa
ikäluokassa on yli 30 pelaajaa.
Päätöksen harjoitusryhmistä ja muodostamisesta tekee aina seuran valmennuksesta vastaava
henkilö.

Pelaajan siirtyminen ikäluokkien välillä
KeKissa lähtökohtana pidetään, että pelaaja edustaa pääsääntöisesti omaa ikäluokkaansa. Aikaisin
jääkiekon aloittaneilla on mahdollisuus edetä vanhemman ikäluokan mukana U10-junioreihin asti,
mutta seura pääsääntöisesti siirtää pelaajan omaan ikäluokkaansa ennen siirtymistä koko kentän
peleihin. Samalla seura yrittää nostaa myöhemmin jääkiekon aloittaneet omaan ikäryhmään
ennen siirtymistä koko kentän peleihin.
KeKi seurana haluaa mahdollistaa eri tavoin nopeasti kehittyneille pelaajille kokemuksien
hakemisen vanhemmissa ikäluokissa. Tässä kappaleessa kuvataan toimintamallit sekä
maksuvelvollisuudet joukkueiden välillä.

Yhteistyöpelaajat
Yhteistyöpelaaja toiminta on normaalia seuratoimintaa ja pyritään toteuttamaan jokaisessa
ikäluokassa U10-junioreista lähtien. Ikäluokan vastuuvalmentaja nimeää ne pelaajat, jotka omasta
mielestään ovat kykeneväisiä suoriutumaan vanhemman ikäluokan harjoituksissa. Ikäluokan

vastuuvalmentaja käy pelaajat läpi vanhemman ikäluokan vastuuvalmentajan kanssa. Yhdessä
löydetyt pelaajat ehdotetaan seuran valmennustoiminnasta vastaavalle. Seuran
valmennustoiminnasta vastaava hyväksyy pelaajat, jonka jälkeen oman ikäluokan
vastuuvalmentaja käy keskustelun pelaajan ja tämän vanhempien kanssa mahdollisuudesta
harjoitella myös vanhemmassa ikäluokassa. Yhteistyö pelaajat ovat oikeutettuja myös pelaamaan
vanhemmassa ikäluokassa kilpailusääntöjen mukaisesti, kuitenkin siten että oman ikäluokan pelit
eivät tämän toiminnan takia jää välistä.
Yhteistyöpelaaja toiminnasta ei koidu pelaajille tai nuoremmalle ikäluokalle kustannuksia.
Yhteistyöpelaajat maksavat kausimaksunsa normaalisti omaan ikäluokkaan.
Yhteistyöpelaaja toiminnan tarkoitus on olla viikoittaista ja vakio viikonpäivälle suunniteltua
toimintaa. Valmentajat yhdessä sopivat päivän milloin nuoremman ikäluokan pelaajat voivat
käydä vanhemman ikäluokan harjoituksissa.

Siirtyminen kokonaan toiseen ikäluokkaan
KeKi pyrkii välttämään tilanteita, joissa pelaaja sijoitetaan koko kauden ajaksi vanhempaan tai
nuorempaan ikäluokkaan, siten että myös kausimaksut siirtyvät. Poikkeuksena tähän ovat ne
pelaajat, jotka seuran valmennusvastaavan mielestä kokevat sisäisen motivaation kasvun
edellytyksiä paremmin muussa kuin omassa ikäluokassaan. Sisäisen motivaation tekijöitä ovat:
• Yhteenkuuluvuuden tunne
• Kyvykkyyden tunne
• Autonomian tunne
Toimintamalli: Siirtyminen kokonaan vanhempaan ikäluokkaan lähtee aina oman ikäluokan
vastuuvalmentajasta. Ikäluokan vastuuvalmentaja ehdottaa vanhemman ikäluokan
vastuuvalmentajalle siirtoa. Molempien ikäluokkien valmentajat tekevät yhdessä siirtoanomuksen
seuran valmennuksesta vastaavalle henkilölle. Seuran valmennuksesta vastaava käy keskustelun
pelaajan sekä pelaajan vanhemman kanssa mahdollisuudesta sekä tekee päätöksen mahdollisesta
siirrosta toiseen ikäluokkaan. Mikäli pelaaja siirretään uuteen ikäluokkaan tai hänet on aiemmin
siirretty toiseen ikäluokkaan kuin omaansa, käsitellään jatkossa pelaaja uuden ikäluokan
pelaajana.
Pelaajan siirtyessä kokonaan toiseen ikäluokkaan hänen maksuvelvoitteensa siirtyvät uuteen
ikäluokkaan päätöksen jälkeisen kuukauden alusta alkaen.

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan
Kun pelaaja ilmoittaa siirtyvänsä toiseen seuraan vastuuvalmentaja neuvoo ottamaan yhteyttä
joukkueenjohtajaan. Joukkueenjohtajan varmistaa aina, että pelaaja on hoitanut taloudelliset
velvoitteensa joukkueelle, sekä mahdollisesti myös muille joukkueille. Joukkueenjohtaja varmistaa
myös, että kaikki seuran tarjoamat varusteet ovat palautettuna. Pelaajan lopettaessa pelaamisen
seurassa palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet.
Mikäli nämä edellytykset ovat toteutuneet voi seura tehdä pelaajasiirron. Joukkueenjohtaja
ilmoittaa seuran puheenjohtajalle, että siirron voi tehdä.

Joukkueenjohtajan tulee ottaa huomioon sekä tiedottaa pelaajaa että hänen vanhempiaan, että
seura voi myös estää siirron, mikäli siirtoa ei ole pyydetty vapaan siirtoikkunan aikana ja siirto
saattaisi vaaraan seuran joukkueen toiminnan.

Pelaajan siirtyminen KeKiin toisesta seurasta
Pelaajasiirroissa ensisijaisesti tulee ottaa huomioon SJL kilpailusäännöt ja aikarajat.

Pelaajan siirtyminen KeKiin muista kuin yhteistyöseuroista
Pelaajan (tai vanhempi) siirtyessä KeKiin pelaajan vanhempi neuvotaan olemaan yhteydessä
joukkueenjohtajaan. Joukkueenjohtaja kertoo pelaajalle joukkueen perustiedot, kuten
kausimaksut, harjoitusajat, toimintamallit ja tärkeimmät yhteystiedot. Mikäli kyseessä on U14-tai
vanhempi ikäluokka tulee myös vastuuvalmentajan hyväksyä siirto.
Pelaajalle informoidaan myös, että siirtomaksu tulee pelaajan itsensä maksettavaksi ja joukkue
laskuttaa siirtomaksun pelaajalta.
Pelaajan pyydetään tekemään seurasiirtopyyntö palvelusivuston kautta vanhalle seuralle.
Pelaajalle ilmoitetaan myös siirron kohteeksi Kemijärven Kiekko ry. Siirrosta ilmoitetaan seuran
puheenjohtajalle.
Pelaaja kutsutaan MyClub järjestelmään joukkueenjohtajan toimesta.

Pelaajan siirtyminen KeKiin yhteistyöseurasta
Pelaajan halutessa siirtyä kokonaan KeKiin yhteistyöseurasta, tulee joukkueenjohtajan tai
vastuuvalmentajan aina ottaa yhteyttä seuran valmennusvastaavaan. Seuran valmennusvastaava
hoitaa mahdollisen siirron loppuun.
HUOM! Yhteistyöseurapelaajalle ei voi luvata pelipaikka tai mahdollisuutta pelata KeKissä, muut
kuin valmennuksesta vastaava henkilö.

Pelaajan siirtyminen pelaajaliikennesopimuksella KeKiin väliaikaisesti
KeKi tarjoaa mahdollisuuksia sateenvarjoseurojen pelaajille päästä kokeilemaan pelaamista
KeKissä. Tämä mahdollisuus tarjotaan aina ensisijaisesti Sallan Palloseuran ja Posion Pyrinnön
pelaajille. Pelaamismahdollisuus tarjotaan ainoastaan niissä tapauksissa, että lähtöseuran
joukkueella ei ole peliä itsellään. Mahdollisuuden tarjoaa KeKin joukkueen vastuuvalmentaja
olemalla yhteydessä sateenvarjoseuran valmennusvastaavaan.

Pelaajan siirtyminen pelaajaliikennesopimuksella muuhun seuraan väliaikaisesti
KeKi tarjoaa mahdollisuuden käydä kokeilemassa myös muissa seuroissa pelaamista. Tarjoamisen
tarkoitus on antaa mahdollisuus pelata korkeammalla sarjatasolla kuin omassa seurassa on

mahdollista omassa ikäluokassa. Vastuuvalmentaja valitsee pelaajat, (yleensä yhteistyö pelaajat)
joita ehdotetaan yhteistyöseuralle mahdollisiksi vierailijoiksi. Vastuuvalmentaja esittää pelaajat
seuran valmennusvastaavalle. Valmennusvastaava tarkastaa ottelut ja ehdottaa mihin peleihin
nämä pelaajat voisivat tulla vierailijoiksi. Vierailu on mahdollista myös muina ajankohtina ja silloin
kun on oma peli, mutta ainoastaan seuran valmennusvastaavan hyväksymänä.
Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluu myös muista huolehtiminen. Mikäli yhteistyöseuran
pelaajamäärä on vaarallisen pieni ottelutapahtuman järjestämiseksi, tulee vastuuvalmentajan
seuran valmennusvastaavan pyynnöstä yrittää saada pelaajia vierailemaan muussa seurassa,
vaikka oma peli olisi saman aikaisesti.
HUOM! Pelaajia ei saa lainata yhteistyöseuroihin eikä ottaa vastaan yhteistyöseuroista, mikäli
omalla joukkueella on peli ilman seuran valmennusvastaavan lupaa.

MyClub-järjestelmän käyttäminen
MyCLub-järjestelmä on seuran käyttämä tiedon hallinnointi työkalu, joka tulee jatkuvasti pitää
ajan tasalla.

MyClub-harjoituskalenteri
Joukkueenjohtaja tai valmentaja ei saa käyttää muita kalenteripalveluita seuran hallintaan.
Ilmoittautuminen harjoituksiin tapahtuu MyClub-järjestelmän kautta. Harjoitusten aikana
joukkueen määräämä henkilö vahvistaa paikallaolijat harjoituksissa.

Seuran-testit
Kaikki testit ja niiden tulokset tulee lähettää seuran valmennusvastaavalle. Vastuuvalmentaja on
vastuussa siitä, että seuran testien tulokset lähetetään kaksi kertaa vuodessa.
U8-Juniorit Ei Testejä
U10-Juniorit 30 metriä juoksu paikaltaan lähtö
Motoriikkarata
5 Loikka
Vatsarutistus 60 s
Leuanveto
Etunojapunnerrus 60 s
U12-Juniorit 30 metrin juoksu paikaltaan lähtö
5 Loikka
Vatsarutistus 60 s
Leuanveto
Etunojapunnerrus 60 s
Yhden jalan kyykky 60 s keppi niskan takana
Juoksukestävyys 3000 m
Nopeuskestävyys 3x12x20 metriä (1.2.3 vedon tulokset)

Sekä kerran vuodessa:
Luistelukestävyys 500 m
Luistelun monipuolisuusrata
Kiekonkäsittelyrata
U14-Juniorit

30 metrin juoksu paikaltaan lähtö
5 Loikka
Vatsarutistus 60 s
Riippuvatsa
Leuanveto
Etunojapunnerrus 60 s
Yhden jalan kyykky 60 s keppi niskan takana
Juoksukestävyys 3000 m
Nopeuskestävyys 3x12x20 metriä (1.2.3 vedon tulokset)

Sekä kerran vuodessa:
Luistelukestävyys 500 m
Luistelun monipuolisuusrata
Kiekonkäsittelyrata
Huom! mikäli pelaajalta otetaan testit akatemiatoiminnassa, ei testejä tarvitse suorittaa erikseen
seuran ympäristössä.

Ottelut:
Otteluiden pelaamisessa tulee aina ottaa huomioon ensisijaisesti Suomen Jääkiekkoliiton
kilpailusäännöt. On yhtä lailla joukkueenjohtajan sekä vastuuvalmentajan vastuulla, että
kilpailusääntöjä noudatetaan.
Peluuttaminen otteluissa on vastuuvalmentajan vastuulla. U8-, U10- ja U12-Junioreissa ei
peluuteta, vaan jokaiselle luodaan mahdollisuus pelata yhtäläinen määrä ottelussa, johon hänet
on valittu. Sarjaotteluita pyritään järjestämään yhtä paljon jokaiselle pelaajalle.
Vastuuvalmentajalla on mahdollisuus U12-junioreissa jättää pelaaja valitsematta ottelun
kokoonpanoon, mikäli pelaaja ei ole yhdessäkään harjoituksessa paikalla ottelua edeltävällä
viikolla.
U14-Junioreissa tulee jokaiselle tarjota samainen määrä otteluita kauden aikana. Ottelun aikainen
peliaika tulee ansaita ja näin ollen voi vaihdella pelaajien välillä.
Huom! Ottelumäärin voi vaikuttaa sairaspoissaolot, lomamatkat jne jne. Jokaiselle pelaajalle
tarjotaan mahdollisuus samaiseen ottelumäärään oman ikäluokan toiminnan sisällä.

Vastuuvalmentajan vastuulla on se, että ikäluokan kaikille pelaajille tarjotaan saman verran
harjoitustapahtumia, tämä koskee myös harjoitusotteluita ja turnauksia.

