Seurayhteistyön toimintaperiaatteet ja säännöt
(päivitetty 23.2.2015)

Tämän asiakirjan tarkoituksena on ohjata toimintaperiaatteita ja sääntöjä koskien Järvenpään
Haukkojen ja KJT Hockeyn yhteistyösopimusta alueen kilpakiekon uudelleen järjestämisestä.
Tarkoitus on muodostaa yhteistyöseuroista seurayhteisö. Asiakirja ohjaa hallintoryhmän toimintaa
ja päätöksentekoa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tätä asiakirjaa täydennetään
vuosittain laadittavalla yhteistyöjoukkueiden toimintasuunnitelmalla.
Seurojen välistä yhteistyötä ohjaa ja koordinoi tätä tarkoitusta varten perustettu hallintoryhmä.
Hallintoryhmässä on kahdeksan jäsentä seuraavasti: KJT Hockey 3 paikkaa, Jääurheiluseura Haukat
3 paikkaa, HC Kerava 1-2 paikkaa. Seurat nimeävät omat jäsenensä hallintoryhmään.
Hallintoryhmän jäsenet nimetään seurojen toimesta vuodeksi kerrallaan. Hallintoryhmän
toimintakausi on kalenterivuosi. Hallintoryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan.
1. Päätöksenteko
Hallintoryhmä pyrkii suunnittelussaan ja seurojen hallituksille tehtävissä esityksissään
yksimielisyyteen. Mikäli erimielisyyttä ilmenee, käytetään ratkaisumallina äänienemmistöä. Mikäli
äänestystulos on tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
2. Toimintaympäristön suunnittelu ja hallinta
Hallintoryhmä suunnittelee yhteistyöikäluokkien toimintapaikat ja esittää tulevan kauden
toimintasuunnitelmassaan ikäluokkien jakautumisen eri toimintapaikoille. Seurojen (KJT, Haukat ja
HC
Kerava)
hallitus
hyväksyy
toimintasuunnitelman
maaliskuun
kokouksessaan.
Toimintasuunnitelmassa joukkueet pyritään jakamaan toimintapaikoille siten, että seurojen
jääkapasiteetti saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja tasapuolisesti hyödynnettyä. Lisäksi
ikäluokan kilpa- ja haastajaryhmät pyritään sijoittamaan samalle toimintapaikalle ikäluokissa B2 A.
Kaikkien
ikäluokkien
toimintapaikat
tarkastetaan
vuosittain
seuraavan
kauden
toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Ikäluokkajoukkueet toimivat hallinnollisesti sen
seuran alaisuudessa, jonka toimintapaikalla joukkue toimii. Mikäli yhteistyö päättyy,
ikäluokkajoukkueet palaavat mahdollisimman tasaisesti kaikille toimintapaikoille.
3. Pelaajien liikkuminen
Seurayhteistyö pyritään rakentamaan yhteistyössä jääkiekkoliiton kanssa siten, että pelaajien
liikkuminen on mahdollisimman vaivatonta eri pelijoukkueiden ja ikäluokkien välillä. Tavoitteena
on luoda seurayhteisö, joka mahdollistaa mahdollisimman vaivattoman yhteistyön alueen seurojen
välillä. Seurayhteistyö ja seurayhteisö pyritään rakentamaan siten, että sen piiriin saadaan myös
alueen miesten edustusjoukkueet mahdollisimman kattavasti.
4. Valmentajien rekrytointi
Hallintoryhmä vastaa valmentajien rekrytoinnista. Hakemukset käsitellään hallintoryhmässä ja
haastatteluissa on läsnä yksi hallintoryhmän jäsen kustakin seurasta. Varsinainen valmentajien
valinta tehdään hallintoryhmän kokouksessa. Valmentajavalinnat hyväksyy kunkin seuran hallitus
hallintoryhmän esityksen pohjalta toimintapaikkakohtaisesti siten, että Järvenpäässä toimivien
joukkueiden valmentajat hyväksyy Haukkojen hallitus, Keravalla sekä Hyrylässä toimivien
joukkueiden valmentajat hyväksyy KJT Hockeyn hallitus ja HC Keravan alaisuudessa toimivan A:n
valmentajan HC Keravan hallitus.

5. Valmentajien yhteistyö
Seuroihin rekrytoiduilta valmentajilta edellytetään halukkuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä yli seuraja joukkuerajojen. Yhteistyön toteutumista valvovat hallintoryhmän lisäksi seurojen
valmennuspäälliköt. Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on pelaajien kehittäminen ja kehittymisen
kannalta parhaan mahdollisen pelijoukkueen tarjoaminen. Pelaajia pyritään liikuttamaan
valmentajien tiiviillä yhteistyöllä joukkueesta toiseen pelaajan kehitystason mukaan.
Valmentajien tulee osallistua kauden
järjestämisestä vastaa hallintoryhmä.
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6. Yhteistyön vaikutukset seurojen talouteen
Pelaajien kotiseura säilytetään siinä seurassa, jossa pelaaja pelaa syntymävuotensa mukaisesti D1ikäluokassa. Tämän jälkeen pelaaja maksaa pelijoukkueestaan riippumatta koko junioriaikansa
seuratoimintamaksun siihen seuraan, jossa hän on D1-ikäisenä pelannut. Nykyiset seurayhteisön
pelaajat C2 – A-ikäluokissa jäävät kauden 2013 – 2014 mukaisiin seuroihin jäseniksi.
Poikkeuksena sovelletaan HC Keravan A-joukkueeseen siirtyvien pelaajien seuratoimintamaksua,
joka kohdennetaan ko. organisaatioon. HC Keravan A-joukkueeseen voi vuosittain siirtyä kuitenkin
enintään 25 pelaajaa KJT:n ja Haukkojen organisaatiosta yhteensä. Tämän ylittävältä osalta ko.
joukkueessa pelaavat pelaajat maksavat seuratoimintamaksunsa vanhaan seuraansa.
C2 – A-ikäluokkiin muista seuroista siirtyvät pelaajat rekisteröidään siihen seuraan, jonka
alaisuudessa ikäluokan joukkueet pelaavat. Myös seuratoimintamaksut maksetaan seuraan, johon
pelaaja liittyy. Kasvattajakorvaukset maksetaan siihen seuraan, johon pelaajat on rekisteröity.
7. Yhteistyöjoukkueiden talouden suunnittelun periaatteet
Ikäluokkajoukkueiden
budjetti
rakennetaan
joukkuekohtaisesti.
Budjetti
sisältää
valmentajakustannukset sekä muut yksittäisen joukkueen perustoiminnosta aiheutuvat kulut.
Saman ikäluokan rinnakkaisjoukkueiden (kilpa- ja haastajajoukkueet) budjetti pyritään laatimaan
siten, että niiden kuukausimaksut eivät merkittävästi eroa toisistaan. Pelaajan vaihtaessa
joukkuetta pidempiaikaisella siirrolla, pelaajan maksujen ohjautumisessa noudatetaan
siirtymäaikaa (ks. Seurayhteistyön toimintasuunnitelma). Joukkueiden budjetista vastaavien
toimihenkilöiden edellytetään tekevän budjetin suunnittelussa ja laadinnassa yhteistyötä.
8. Joukkueiden peliasut
Yhteistyön alkuvaiheessa peliasujen käytössä pyritään kustannustehokkuuteen. Joukkueet pelaavat
kaudella 2015 – 2016 kotiottelunsa sen seuran väreissä, jonka toimintapaikalla joukkue toimii.
Yhteistyöseuran logon tulee kuitenkin olla näkyvissä peliasussa. Tarkempi peliasumääritelmä
tehdään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Kilpa- ja haastajajoukkueet pelaavat nimellä
KJT Haukat.

9. Erimielisyyksien ja ongelmien ratkaiseminen
Joukkueiden toiminnassa tai seurojen välisessä yhteistyössä ilmenevien epäkohtien ja
erimielisyyksien käsittelystä ja ratkaisemisesta vastaa hallintoryhmä. Hallintoryhmän päätökset
ovat joukkueita sitovia. Seurojen väliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen jääkiekkoliiton eteläisen
alueen osoittamassa ongelmanratkaisuelimessä.
_______________________

_________________________

______________________

KJT Hockey ry

Jääurheiluseura Haukat ry

HC Kerava ry

Seurayhteistyön toimintasuunnitelma kaudelle 2015 - 2016
Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on ohjata 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
Joukkueet toimivat itsenäisenä joukkue- ja talousyksikköinä sen seuran alaisuudessa, jonka
toiminta-alueella joukkue toimii. Joukkue valitsee keskuudestaan toimihenkilöt normaalien,
seuroissa käytössä olevien käytänteiden mukaisesti. Mikäli ikäluokan joukkueet (Kilpa ja Akatemia)
toimivat eri paikkakunnilla, edellytetään joukkueilta erillisen johtoryhmän nimeämistä yhteistyön
ylläpitämisen varmistamiseksi. Johtoryhmässä tulee olla kaksi henkilöä kummastakin joukkueesta
(esim. vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat). Poikkeuksena edellä mainittuun sovelletaan C2ikäluokan tulevaa toimintamallia, jossa ikäluokka toimii yhtenä organisaationa.
Joukkueiden talous
Joukkueet rakentavat budjettinsa itsenäisesti seuroissa olevien ohjeistusten ja annettujen
parametrien mukaisesti. Joukkueiden valmennusbudjetti 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.
Pelaajan siirtyminen joukkueiden välillä
Mikäli pelaaja vaihtaa joukkuetta kauden aikana ja siirtyy toisen joukkueen vahvuuteen
pidempiaikaisella siirrolla, maksaa hän siirtymiskuukauden ja 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, mikäli se muilla joukkueen pelaajilla on jyvitetty kuukausimaksuun.
Peliasut
Joukkueet pelaavat sen seuran peliasuilla, jonka toiminta-alueella joukkue toimii. Peliasuihin tulee
lisätä yhteistyöseuran logo myöhemmin määriteltävien ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja:
Tapio Karimies
Jyrki Kylmänen
Kalle Kettukangas

hck-a@hckjt.fi
jyrki.kylmanen@gmail.com
kalle.kettukangas@kjthockey.fi

p. 0400 612 348 (A)
p. 040 865 8758 (A, B2, C ja C2)
p. 0400 774 554 (B, C ja C2)

