PELISÄÄNNÖT
VIRTAIN KIEKKO-KARHUT RY

PÄIVITETTY 14.8.2018

PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE

Virtu Hockey Team aloitti jääkiekkoharrastuksen yhdistystoiminnan Virroilla kesäkuussa 1995.
Vuoden 2001 huhtikuussa yhdistys muutti nimensä Virtain Kiekko-Karhut ry:ksi. Seuramme on
Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseura.
Virtain Kiekko-Karhut toimii aatteellisena yhdistyksenä, jääkiekon erikoisseurana. Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia lasten- ja nuoren liikuntakasvattajana, edistää jääurheilun harrastusta ja
kohottaa myös aikuisikäisten jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä.
Seuralle on laadittu kaudella 2007-2008 toimintasuunnitelma, joka on päivitetty vuosille 2015-2020.

VISIO

Kiekko-Karhut on vastuullinen ja laadukas jääurheiluun erikoistunut lasten- ja
nuorten liikuntakasvattaja.

Kiekko-Karhut on paikallisesti merkittävä jääliikunnan järjestäjä ja toimija.

MISSIO

Seura tukee ja kehittää sekä pelaajia että valmentajia niin, että
joukkuetoiminnasta tulee mahdollisimman laadukasta ja mielekästä.

STRATEGINEN
TAHOTILA
2020

- Seuran talous on tasapainossa
- Harrastajamäärä on kasvanut n. 25% vuodesta 2015
(junioripelaajia vuonna 2020 väh. 100)
- Joukkueet ikäluokissa F-B, lisäksi kiekkokoulu ja naisten ja
miesten edustusjoukkueet
- Harrastajien vanhemmat ovat aktiivisia toimijoita

- Seuralla on valmennuspäällikkö tai -vastaava
- Yhteistyökumppanit ovat hyvässä hoidossa
- Jäähalli on entistä monipuolisempi liikuntapaikka ja oheisharjoittelu on lisääntynyt merkittävästi.
- Valmentajien koulutus ja osaaminen on lisääntynyt
- Seura on ottanut entistä isomman vastuun lasten ja nuorten kasvattamisessa terveelliseen ja liikunnalliseen
elämäntapaan.

2. HALLITUS

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus johtaa seuran toimintaa sekä vastaa sen
taloudenhoidosta sekä omaisuudesta.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:
•

vastata seuran toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta

•

suorittaa henkilövalinnat (esim. valmennusvastaava, kahviovastaava)

•

valmistella vuosikokoukset

•

valvoa, että seuran sisäisiä pelisääntöjä, ohjeita ja lakeja noudatetaan

•

asettaa strategiset päämäärät ja sitoutua strategian toteuttamiseen

Epäselvyydet ja ongelmien ratkaiseminen:
Mikäli asiat eivät ratkea ensisijaisesti keskustelemalla asianomaisten kesken, tulee epäselvissä
tapauksissa kääntyä seuran puheenjohtajan puoleen. Hän selvittää asian ja antaa ratkaisunsa
mahdollisimman nopeasti. Jos asian ratkaisu ei tyydytä, niin asianomainen voi esittää sen vielä
hallitukselle, joka käsittelee asian ja tekee lopullisen päätöksen.

3. JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT

Jääkiekkojoukkueen muodostavat pelaajat ja johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat valmentajat,
joukkueenjohtaja(t), rahastonhoitaja ja huoltajat. Joukkueet valitsevat toimihenkilöt keskuudestaan.
Joukkueen johtoryhmän minimi kokoonpano käsittää valmentajan, joukkueenjohtajan ja
rahastonhoitajan.
Johtoryhmän tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen sekä toimia seuran kokonaiskuvaa
kohottavasti sekä huolehtia itsensä kehittämisestä tehtävässään ja kasvattajana. Johtoryhmällä on
myös joukkueen kurinpitovelvollisuus.

3.1 VALMENTAJIEN / OHJAAJIEN TEHTÄVÄT

Joukkueen vastuuvalmentajalla on kokonaisvastuu joukkueen urheilullisesta toiminnasta.
Valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille.
1. Kauden toimintasuunnitelman ja kausisuunnitelman laadinta ja päivitys
2. Kauden aikaisen harjoitusohjelman- ja kilpailutoiminnan suunnittelu
3. Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu.
4. Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä sekä otteluiden ja harjoitusten
johtaminen.
5. Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
6. Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa.
7. Läsnäolo velvollisuus joukkueen tilaisuuksissa.
8. Osallistumisvelvollisuus seuran valmennustiimin palavereihin
9. Mahdollisen valmentajasopimuksen mukainen toiminta.
10. Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Velvollisuus osallistua Jääkiekkoliiton
järjestämiin valmentajakoulutuksiin (seura kustantaa).
11. Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin sekä vanhempien informointi
joukkueenjohtajan kautta.

12. Harjoituspäiväkirjojen pitäminen seuran antamien ohjeiden mukaisesti ja niiden palauttaminen
ajallaan kaupungin ohjaaja-avustusten hakua varten.

3.2 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja, joka hoitaa
kommunikoinnin seuran, valmentajien, vanhempien ja pelaajien välillä.
1. Joukkueenjohtaja mahdollistaa joukkueen kausisuunnitelman toteutumisen.
2. Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä joukkueen ja seuran sekä pelaajien, vanhempien ja
valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.
3. Laatii joukkueen toimintasuunnitelmaesityksen yhdessä valmentajien kanssa.
4. Laatii joukkueen budjettiesityksen vanhemmille sekä vastaa talouden toteutumisesta (sekä
hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki joukkueen laskut). Jojo valvoo omalta osaltaan joukkueen
taloudenhoitoa.
5. Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta ohjeiden mukaisesti.
6. Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja organisoinnista.
7. Vastaa siitä, että tieto kulkee muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille. Huolehtii myös
tiedottamisesta seuran hallitukselle.
9. Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä
valmentajan kanssa.
10. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
11. Joukkueenjohtajalla on joukkueen kurinpitovelvollisuus.
12. Kotipelien ottelujärjestelyt (toimitsijat, kuuluttajat jne.).
13. Allekirjoittaa ottelupöytäkirjan (tulee aina olla lisensioitu henkilö!)
14- Läsnäolo velvollisuus aina otteluissa, harjoituksissa tarvittaessa.
15. Osallistumisvelvollisuus seuran ja jääkiekkoliiton joukkueenjohtajille suuntaamiin tilaisuuksiin.
16. Vastaa esim. pelipaitahankinnoista ja pyytää seuran hallitukselta luvan näiden hankintaan.
Hallituksen lupa tulee kysyä aina, kun hankitaan joukkueille seuran logoilla varustettuja tuotteita.

17. Vanhempainkokousten järjestäminen.

3.3 TALOUDENHOITAJAN TEHTÄVÄT

1. Laatii joukkueen kirjanpidon lakien ja asetusten sekä seuran sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
2. Vastaa joukkueen maksuliikenteen hoitamisesta.
3. Vastaa budjetin toteutumisen seurannasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
4. Kerää ja säilyttää tositteet ja tiliotteet kirjanpitoa varten.
5. Pyytää tositteisiin joukkueenjohtajan kuittauksen.
6. Toimittaa joukkueen tilinpäätöksen, tiliotteet ja tositteet seuran taloudenhoitajalle 31.8.
mennessä.
7. Ilmoittaa seuran taloudenhoitajalle joukkueensa pelaajat sekä toimii muutenkin yhteyshenkilönä
talousasioissa.
8. Muut erikseen sovitut tehtävät.

3.4 HUOLTAJIEN TEHTÄVÄT

1. Vastaa joukkueen varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta.
2. Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa sekä on vastuussa ensiaputarvikkeiden
valmiudesta ja saatavilla olosta.
3. Huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta.
4. Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa.
5. Huolehtii joukkueenjohtajan kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja
kierrätyksestä.
6. Vaatii valmentajien ja muiden toimihenkilöiden kanssa pelaajilta yleistä hygieniaa.
7. Huolehtii pukukoppien käytöstä sekä niiden siisteydestä.
8. Huolehtii omalta osaltaan teroituskoneen kunnosta ja siisteydestä.

9. Osallistumisvelvollisuus seuran ja jääkiekkoliiton huoltajille suuntaamiin tilaisuuksiin.
10. Kerää kauden lopussa maalivahtien varusteet ja muut seuran välineet ja toimittaa ne seuran
varustevastaavalle.

4. PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

Seura pyrkii luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet ja ilmapiirin jääkiekon harrastamiseen.
Tavoitteena on hauska ja haasteellinen harrastus, jossa tapahtuu oppimista ja kehittymistä.
Lähtökohtana lapsi ja nuori
•

Kasvatus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan lähtökohtana ovat aina lasten ja nuorten
yksilölliset tarpeet sekä henkiset ja fyysiset valmiudet

•

Seuran toiminta tukee perheiden ja koulun kasvatustoimintaa

•

Jokaisella jäsenellä on oikeus odottaa, että häntä kohdellaan yksilöllisesti ja kunnioittavasti
yhteisön jäsenenä

•

Seurassa lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen

•

Osaava ja monipuolinen toiminta

•

Seura tarjoaa lapsille ja nuorille heidän omista lähtökohdistaan suunniteltua ja toteutettua
toimintaa jääkiekkoharrastuksen parissa

•

Pelaajia ei valmenneta ja ohjata seuraavaa yksittäistä ottelua varten, vaan koko
loppuelämää varten

•

Pelaajia kasvatetaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

•

Lapsia ja nuoria ohjataan jääkiekkoharrastuksen parissa harjoittelun ja pelaamisen ohella
myös muihin seuratoimintoihin: esim. huoltaminen, johtaminen, tuomaritehtävät ja
valmennus

•

Seura tarjoaa ohjaajille ja valmentajilleen koulutusta ja edellyttää heiltä aktiivista asennetta
itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen

•

Oppiva yhteisö

•

Seura tarjoaa mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön

•

Toiminnan järjestämisessä korostetaan yhteistyökeskeisten toimintamuotojen käyttöä

•

Seurassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen

•

Yksilölle annetaan mahdollisuus oppia uusia asioita ja tehtäviä seuran toiminnan piirissä
sekä osallistua seuran toiminnan kehittämiseen.

5. SEURAN JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN

Seuran junioritoiminta ja sen kasvatukselliset tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan
ikäryhmien mukaisesti.
Luistelukoulu- D-jun.: Näissä ikäryhmissä korostetaan kasvatuksellisten ja opetuksellisten
tekijöiden tärkeyttä sekä laadukasta ohjaustoimintaa. Pyrkimyksenä on tarjota kaikille mukana
oleville lapsille heidän ehdoillaan toteutettua sekä heidän kehitystään tukevaa monipuolista
liikuntatoimintaa. Kilpailullisia voittamiseen liittyviä tulostavoitteita ei seura joukkueilleen aseta.
C- ja B- juniorit: Näissä ikäryhmissä tuetaan nuoren kokonaisvaltaista kehitystä niin ihmisenä kuin
jääkiekkoilijanakin. Joukkueiden tavoitteena on kilpailla alueen sarjoissa ja kasvattaa yksilöitä, joilla
olisi loppuelämää ajatellen riittävät liikunnalliset ja pelilliset valmiudet jatkaa jääkiekon
harrastamista ja liikunnallista elämäntapaa myös aikuisiällä.
Jääharjoittelu ja peliajat
Seura osoittaa joukkueille jäävuorot. Jään- ja pelivuorojen jakamisesta vastaa seura.
Jääkiekkoliiton järjestämät tapahtumat (esim. ottelut, tutorjäät jne.) menevät vakioharjoitusvuorojen
edelle. Näissä tapauksissa seura ei ole velvollinen osoittamaan menetetyn harjoitusvuoron tilalle
uutta jäävuoroa.
Harjoittelu eri joukkueissa
Pelaaja harjoittelee ja pelaa ensisijaisesti vain oman ikäluokkansa joukkueessa. Pelaajia voidaan
kuitenkin harkitusti kierrättää eri joukkueiden harjoituksissa ja jossain määrin myös otteluissa.
Mahdollisista siirroista joukkueiden välillä päättävät ensisijaisesti joukkueiden vastuuvalmentajat.
Mikäli yhteisymmärrystä ei löydy, ratkaisee asian seuran valmennuksesta vastaava henkilö.
Pelaajan kurinpito
Jokaisen pelaajan tulee noudattaa sekä Jääkiekkoliiton että joukkueiden yhteisesti sopimia
sääntöjä. Joukkueen sääntöjen rikkomisesta seuraavista rangaistuksista päättää joukkueen
johtoryhmä. He ilmoittavat päätöksestä joukkueelle, pelaajan vanhemmille ja seuran
puheenjohtajalle. Jääkiekkoliitto määrää omat sanktionsa ja niistä aiheutuvista kustannuksista
vastaa pelaaja ja hänen joukkueensa.
Pelaajan erottaminen joukkueesta ja seurasta
Pelaaja voidaan erottaa joukkueesta vain erittäin painavista syistä. Erottamiseen liittyvissä
tapauksissa noudatetaan seuran sääntöjä, ohjeita ja Suomen Jääkiekkoliiton voimassaolevia

kilpailusääntöjä. Pelaajan erottamisen koko seurasta käsittelee seuran ongelmanratkaisuryhmä ja
tekee asiasta esityksen seuran hallitukselle, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.
Joukkueen toimihenkilön erottaminen joukkueesta ja seurasta
Mikäli joukkueen toimihenkilö ei noudata seuran sääntöjä ja joukkueen sisäisiä pelisääntöjä,
käsittelee seuran hallitus asian ja antaa lausuntonsa hallitukselle, joka tarvittaessa erottaa hänet
tehtävistään. Tilalle valitaan uusi henkilö ensisijaisesti vanhempien toimesta.

5.1. LUISTELUKOULUSTA D-JUNIOREIHIN

Jokaisen ikäryhmän joukkueen tavoitteena on sekä jääkiekon että elämän perustaitojen oppiminen.
Pelilliset ja kasvatukselliset tavoitteen on määritelty ikäkausittain seuran valmennuksen
linjauksessa.
Pelaaja voi liittyä vapaasti joukkueisiin ottamalla yhteyttä joukkueenjohtajaan/ valmentajaan. He
tiedottavat pelaajaa ja vanhempia käytännön asioista.
Joukkueet pelaavat Suomen Jääkiekkoliiton sarjoissa (pl. Leijona-Kiekkokoulu). Joukkueet voivat
kauden aikana osallistua tai järjestää itse sarjojen ulkopuolisia turnauksia, jääkiekkoliiton sääntöjen
ja ohjeiden puitteissa. Leijona Kiekkokoulun kausimaksuun kuuluu yksi kotiturnaus. Lisäksi
joukkueet voivat pelata harjoitusotteluita. Harjoitusottelut eivät sisälly kausimaksuihin.

Luistelukoulu
Luistelukoulu on tarkoitettu 4-9 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tavoitteena on perusluistelutaidon
oppiminen. Kasvatuksellisina tavoitteina ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioiminen ja
hyvien käytöstapojen omaksuminen.
Varusteina tarvitaan luistimet ja kypärä. Luistelukoulu kestää kerrallaan noin tunnin ja se
järjestetään kurssimuotoisena. Luistelukouluun osallistujat palkitaan mitalein tai kunniakirjoin.
Seuran hallitus määrittää luistelukoulun hinnan vuosittain. Luistelukoululaisten maksuun ei sisällä
vakuutusta.
Luistelukoulussa poissaolosta on hyvä ilmoittaa etukäteen, mikäli asia on tiedossa. Jos lapsi
lopettaa luistelukoulussa kesken kauden, on myös tästä hyvä ilmoittaa ohjaajalle.

Leijona kiekkokoulu
Leijona kiekkokoulussa noudatetaan Jääkiekkoliiton sille luomaa konseptia. Ohjaavat käyvät
kiekkokouluohjaaja koulutuksen ja noudattavat kiekkokoululle valmiiksi rakennettua runkoa, joka
löytyy Hockey Centre-palvelusta (www.iihce.fi).
F -juniorit (Leijonaliiga)
F-junioreissa pelataan Leijonaliigaa SJL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaaja
saa kauden aikana yhtä paljon peliaikaa. Lisäksi edellytämme pelaajien kierrättämistä kaikissa
otteluissa, kaikilla pelipaikoilla.
E -juniorit
E-junioreissa peluutetaan SJL:n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaaja saa
kauden aikana yhtä paljon peliaikaa. Edellytämme pelaajien kierrättämistä eri pelipaikoilla kauden
aikana.
D -juniorit
D-junioreissa peluutetaan koko kauden puitteissa mahdollisimman tasapuolisesti.

HUOMIOITAVAA!
Poikkeukset peluutuksessa
Rangaistukset, kurinpidolliset seikat, velvoitteiden laiminlyönti, harjoituksista poissaolot, yms.
voivat tehdä poikkeuksia tasapuoliseen peluuttamiseen. Sairaita ja loukkaantuneita emme peluuta
terveyden kustannuksella.
Poissaolosta ilmoittaminen
Poissaolosta on ilmoitettava joukkueenjohtajalle/valmentajalle mahdollisimman pian esteen
ilmaannuttua. Pelaajaan ei saa kohdistaa mitään kurinpitomenettelyä, jos poissaolot ovat
satunnaisia ja niistä on ilmoitettu asianmukaisella tavalla.
Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtyminen kauden aikana joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja
hänen vanhempansa sekä asianosaisten joukkueiden valmentajien kesken. Viime kädessä
päätöksen tekee seuran puheenjohtaja tai valmennuksesta vastaava henkilö.
Pelaajien värvääminen joukkueesta tai seurasta toiseen on ehdottomasti kielletty!

Pelaajien kehittymisen arviointi
Pelaajien kehittymistä seuraavat joukkueiden valmentajat / ohjaajat sekä seuran valmennuksesta
vastaava henkilö. Pelaajille tulee antaa rankentavaa, henkilökohtaista palautetta kehittymisestä.
Näin saadaan luotua mahdollisimman monelle onnistumisen elämyksiä. Valmentajien ja ohjaajien
tulee mahdollisuuksien mukaan seurata myös pelaajien koulumenestystä. Kouluasiat tulevat aina
ensin!

5.2. C- JA B- JUNIORIJOUKKUEET

Jokaisen ikäryhmän joukkueen tavoitteena on sekä jääkiekon että elämän perustaitojen oppiminen.
Pelilliset ja kasvatukselliset tavoitteen on määritelty ikäkausittain seuran valmennuksen
linjauksessa.
Pelaaja voi liittyä vapaasti joukkueisiin, ottamalla yhteyttä joukkueenjohtajaan/ valmentajaan. He
tiedottavat pelaajaa ja vanhempia käytännön asioista.
Joukkueet pelaavat Suomen Jääkiekkoliiton sarjoissa (pl. Leijona-Kiekkokoulu). Joukkueet voivat
kauden aikana osallistua tai järjestää itse sarjojen ulkopuolisia turnauksia, jääkiekkoliiton sääntöjen
ja ohjeiden puitteissa. Leijona Kiekkokoulun kausimaksuun kuuluu yksi kotiturnaus. Lisäksi
joukkueet voivat pelata harjoitusotteluita. Harjoitusottelut eivät sisälly kausimaksuihin.

HUOMIOITAVAA!
Peluuttaminen
Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa joukkueen yhteisesti hyväksymiä
sääntöjä. C- ja B – junioreissa valmentajat päättävät peluuttamisesta.
Poissaolosta ilmoittaminen
Poissaolosta on ilmoitettava joukkueenjohtajalle/valmentajalle mahdollisimman pian esteen
ilmaannuttua. Pelaajaan ei saa kohdistaa mitään kurinpitomenettelyä, jos poissaolot ovat
satunnaisia ja niistä on ilmoitettu asianmukaisella tavalla.

Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtyminen kauden aikana joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja
hänen vanhempansa sekä asianosaisten joukkueiden valmentajien kesken. Viime kädessä
päätöksen tekee seuran puheenjohtaja tai valmennuksesta vastaava henkilö.
Pelaajien värvääminen joukkueesta tai seurasta toiseen on ehdottomasti kielletty!
Pelaajien kehittymisen arviointi
Pelaajien kehittymistä seuraavat joukkueiden valmentajat / ohjaajat sekä seuran valmennuksesta
vastaava henkilö. B- ja C-junioreille suositellaan tehtävän myös kenttätestejä fyysisen kunnon ja
luistelutaidon mittaamiseksi. Testeihin voi pyytää apua seuran valmennuksesta vastaavalta
henkilöltä.
Pelaajille tulee antaa rakentavaa, henkilökohtaista palautetta kehittymisestä. Valmentajien ja
ohjaajien tulee mahdollisuuksien mukaan seurata myös pelaajien koulumenestystä. Kouluasiat
tulevat aina ensin!

6. VANHEMMAN TEHTÄVÄT

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät
kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat. Vanhemmilla tulee olla ymmärrys siitä,
että lapsi/nuori itse on kaiken tekemisen todellinen lähtökohta.
Lasten ja nuoren seuratoiminnassa vanhempien kolme tärkeintä roolia (3K:n sääntö) ovat:
•

Kannusta

•

Kuljeta

•

Kustanna

Vanhemmat valitsevat keskuudestaan osan joukkueen toimihenkilöistä, jotka työskentelevät
vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni
vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lastensa harrastukseen. Yhdistystoiminta ja
kohtuulliset kustannukset perustuvat laajaan vapaaehtoistyöhön.

7. VARUSTEET JA NIIDEN HANKINTA

Lähtökohtaisesti pelaajat/vanhemmat hankkivat kaikki varusteet itse. Varusteiden hankinnassa
kannattaa hyödyntää myös kierrätystä.
Sarjaan ilmoittautuneiden Kiekko-Karhujen joukkueiden maalivahdit saavat seuralta käyttöönsä
kilven, patjat, räpylän sekä rintapanssarin. Kaikki muut varusteet maalivahdit hankkivat itse.
Maalivahtien varusteista vastaa maalivahtivalmentaja Timo Nieminen.

PELIPAIDAT:
Joukkueet hankkivat itse pelipaidat, mutta hankita on hyväksyttävä seuran hallituksella. Hallitus on
päättänyt virallisten pelipaitojen värimallit, joita joukkueiden tulee noudattaa. Mallit löytyvät mm.
seuran internet-sivuilta. Lisäksi paitoihin tulee painattaa seuran pääyhteistyökumppaneiden
mainokset. Kun hallituksen asettamat ehdot paidoista toteutuvat, seura maksaa joukkueella
hankinta-avustusta 10€/paita. Ylimääräisiä pelipaitoja (ns. varapaitoja) seura tukee maksimissaan
5kpl/joukkue.

HARJOITUSPAIDAT: Joukkueet hankkivat harjoituspaitansa itse (ainoastaan leijona
kiekkokoulupaidat hankkii seura).

PELIHOUSUT: Pelaaja hankkii itse. Housujen suositeltava väri on tumman sininen tai musta.

PELISUKAT: Pelaaja/joukkue hankkii pelisukat. Pelisukkien osalta tulee noudattaa pelipaitojen
värimallia sekä jääkiekkoliiton sääntöjä sukkien värityksestä.

MUUT VARUSTEET: Kenttäpelaajat hankkivat itse kaikki muut tarvittavat varusteet. Varusteiden
tulee olla sääntöjen mukaisia ja CE-hyväksyttyjä. Kypärät tulisi olla joukkueen sisällä
samanväriset, suositeltava väri on valkoinen.

