Seurayhteistyön toimintasuunnitelma kaudelle 2018 – 2019
Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on ohjata KJT Haukat-yhteistyöjoukkueiden
toimintaa hallintoryhmässä päätettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mikäli tämän
toimintasuunnitelman sisältö ei joiltakin osin anna selvyyttä toimintamalleihin joukkueiden
toiminnan organisointia ja pelaajaliikennettä koskien, kääntyvät joukkueen johtohenkilöt
seurojen toiminnasta vastaavien henkilöiden (toiminnanjohtaja tai valmennuspäällikkö)
puoleen. Tarvittaessa epäselvät asiat ratkaistaan yhteistyöseurojen jäsenistä koostuvassa
hallintoryhmässä.
Joukkueiden toiminta
Ikäluokat tai sen joukkueet toimivat itsenäisinä talousyksikköinä sen seuran alaisuudessa, jonka
toiminta-alueella joukkue toimii. Joukkue valitsee keskuudestaan toimihenkilöt normaalien,
seuroissa käytössä olevien käytänteiden mukaisesti. Mikäli ikäluokan joukkueet (Edustus ja
Akatemia) toimivat eri paikkakunnilla, edellytetään joukkueilta erillisen johtoryhmän nimeämistä
yhteistyön ylläpitämisen varmistamiseksi. Johtoryhmässä tulee olla kaksi henkilöä kummastakin
joukkueesta (esim. vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat).
Joukkueiden talous
Ikäluokat tai sen joukkueet rakentavat budjettinsa itsenäisesti seuroissa olevien ohjeistusten ja
annettujen parametrien mukaisesti. Urheilutoiminnan kulut sisällytetään kokonaisuudessaan
joukkueen budjettiin, mikäli seuran kanssa ei muuta ole sovittu. Hallintoryhmän suositus on, että
budjetit rakennetaan siten, että kuukausimaksun suuruus ei joukkueissa ylitä 300 euroa.
Joukkueiden tavoitellut pelaajamäärät ovat kilpajoukkueissa 25 pelaajaa ja Akatemia-joukkueissa
vähintään 20 pelaajaa. Joukkueiden perusbudjetti laaditaan siten, että se ei sisällä pelimatkoista
aiheutuneita kustannuksia, vaan nämä kustannukset jaetaan pelimatkalle osallistuvien pelaajien
maksettavaksi.
Pelaajan siirtyminen joukkueiden välillä
Mikäli pelaaja vaihtaa joukkuetta kauden aikana ja siirtyy toisen joukkueen vahvuuteen
pidempiaikaisella siirrolla, maksaa hän siirtymiskuukauden ja sitä seuraavan kuukauden
kuukausimaksun edelleen joukkueeseen, josta hän on siirtynyt. Tämän jälkeen kuukausimaksu
maksetaan joukkueeseen, jossa hän pääsääntöisesti pelaa ja harjoittelee. Joukkueiden
johtoryhmien vastuulla on, että siirrot sujuvat jouhevasti ja joukkueiden budjetit pysyvät siirtojen
suhteen balanssissa.
Mikäli pelaajaa käytetään toisen joukkueen pelitapahtumissa, eikä varsinaista joukkueen vaihtoa
tapahdu, voidaan pelaajalta edellyttää osallistumista erillismaksulla pelimatkasta aiheutuviin
kustannuksiin. Tämän maksun perimisestä voidaan kuitenkin päättää joukkuekohtaisesti.

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan kesken kauden
Mikäli pelaaja siirtyy omasta aloitteestaan kesken kauden toiseen seuraan, määritellään
maksuvelvoitteet seuraavasti:
Pelaajan pyytäessä siirtoa 1.8.–30.11. välisenä aikana, tulee hänen maksaa siirtymiskuukauden ja
sitä seuraavan kuukauden kuukausimaksut joukkueelle.
Pelaajan pyytäessä siirtoa 1.12. jälkeen, tulee hänen maksaa siirtymiskuukauden ja sitä seuraavien
kolmen (3) kuukauden kuukausimaksut – kuitenkin enintään huhtikuun loppuun saakka.
Peliasut
Seurayhteistyön kilpajoukkueille suunniteltu yhtenäinen KJT Haukat – peliasu otetaan käyttöön
porrastetusti siten, että kaudelle 2018–2019 uudistettu pelipaita hankitaan koko C2-ikäluokalle
sekä C-, B2 ja B-kilpajoukkueille. Peliasun hankintaan liitetään joukkueilta perittävä
omavastuuosuus, joka on 50 e/ pelaaja. Joukkueet, joille ei alkavalle kaudelle hankita KJT Haukatpeliasua, noudattavat aiempien kausien ohjeistusta pelipaitojen määritelmästä ja pelaavat sen
seuran pelipaidalla, jonka alaisuudessa toimivat.

