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1. Seuratoiminnan säännöt

JYP Juniorit ry:n seurasäännöt ovat seuran jäsenten toimintaohje. Nämä säännöt ovat
hyväksytty JYP Juniorit ry:n hallituksen toimesta elokuussa 2020, ja ne ovat voimassa
toistaiseksi.
1.1 JYP Juniorit ry

JYP Juniorit ry on 1996 JYP:n junioritoiminnasta vastaamaan perustettu itsenäinen yhdistys.
Seura tarjoaa toimintaa ikäkausi- (U11-U18) ja korttelijoukkueissa (U8-U10) sekä kiekkokoulussa.
Seuran toteuttama harrastekiekkotoiminta EasyHockey, on suunnattu U11-U18 ikäluokille. Seuran
alaisuudessa toimii myös JYP Naisten jääkiekkojoukkue.
Vuonna 1996 JYP Juniorit on valittu Nuori Suomi -sinettiseuraksi ja vuonna 2003 sinettiplus seuraksi. JYP Juniorit ry on strategiakaudella 2020-2025 mukana tuoreimmassa seurojen
laatuohjelmassa tavoitellen Olympiakomitean lasten ja nuorten urheilun Tähtiseura -merkkiä.
1.2 Seuran missio ja visio

JYP Juniorit ry:n missiona ja toiminnan tarkoituksena on juniorijääkiekkoilun järjestäminen ja
kehittäminen Jyväskylän seudulla luomalla edellytykset harrastaa jääkiekkoa sekä kilpa- että
harrastetasolla.
JYP Junioreiden visiona on olla laadukkain jääkiekon junioriseura Suomessa.
1.3 Arvot

JYP Junioreiden arvot ovat Yhteisöllisyys, Kasvatuksellisuus, Urheilullisuus ja Pelaajalähtöisyys.
Arvomme perustuvat seuraaviin asioihin:
•

Yhteisöllisyys – ”Me yhdessä olemme JYP Juniorit”
o Kohtaamme, arvostamme ja hyväksymme toiset sellaisena kuin olemme
o Luottamuksen vuoksi puhumme ihmiselle, ei ihmisestä
o Yhteisömme vuoksi teemme asioita yhteiseen hyvään ja toisiamme varten
o Kannustamme ja luomme positiivisuutta toimintaympäristöömme
o Yhteisöllisyys on voimavara kaukalossa, seuratoiminnassa ja jäähallin ulkopuolella
o Toimintamme tarjoaa iloa, elämyksiä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita
o Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva tuntee olevansa osa seuraa

•

Kasvatuksellisuus – ”Teemme hyviä tyyppejä elämän eri pelikentille”
o Perustelemme oman toimintaamme
o Toimimme yhteisen päämäärän ja yhteisten sääntöjen mukaisesti
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o Harrastaminen tukee koulunkäyntiä
o JYP pelaajat tunnistetaan kotona, kaukalossa ja koulussa esimerkillisestä
käyttäytymisestä
o Aikuinen on omassa roolissaan esimerkki
o Toimintamme opettaa kunnioitusta ja rehtiä käytöstä joukkuekavereita, vastustajia,
valmentajia, tuomareita ja muita lajissa toimivia kohtaan
o Omaksumme urheilullisen elämäntavan
•

Urheilullisuus – ”Mahdollisuus kasvaa maailman parhaaksi jääkiekkoilijaksi”
o Toiminnassamme on hikitakuu
o Teemme töitä pitkäjänteisesti, sitoutuneesti ja maltilla
o Osaamme ottaa vastuuta itsestämme, tämän päivän teot luovat perustan huomisen
menestykselle
o Jokainen tavoittelee parasta suoritusta omassa roolissaan
o Hauskuus syntyy yhdessä tekemisestä ja itsensä ylittämisestä
o Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja erinomaisuuteen
o Asetamme toiminnallemme riman huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti

•

Pelaajalähtöisyys – ”Kehitämme yksilöä kokonaisvaltaisesti, näin syntyy jyppiläinen pelaaja”
o Meille jokainen yksilö on tärkeä ja välitämme kaikista jäsenistämme yhdenvertaisesti
o Huomioimme pelaajan toiveet ja tarpeet
o Reilu ja rakentava palautteen antaminen ja saaminen ovat osa luottamuksesta
o Panostamme avoimeen dialogiin, kannustavuuteen ja positiivisuuteen
o Jokaiselle tarjotaan paras paikka pelata, harjoitella ja kehittyä

2. Organisaatio

JYP Juniorit ry:n johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa, joka pidetään
kesäkuussa.
2.1. Puheenjohtaja

Seuran puheenjohtajan tehtävinä ovat mm. johtokunnankokousten puheenjohtajan tehtävät,
seuran yleisjohtaminen, työntekijöiden esimiestehtävät sekä yleisesti sidosryhmäsuhteiden
edistäminen. Puheenjohtaja hoitaa ja organisoi henkilöstöhallinnan yhdessä toiminnanjohtajan
kanssa.
2.2. Seuran johtokunta

Seuran johtokunnan ensisijainen tehtävä on yhdistyslain mukaisten velvoitteiden toteuttaminen.
Lisäksi johtokunnan tehtäviä ovat strategian toteuttamisen seuranta, toiminnanjohtajan tukeminen
ja ohjeistaminen sekä vahvistaa kausittain vastuuvalmentajien ja joukkueenjohtajien valinnat.
Johtokunta vahvistaa seuran tavoitteet ja seuraa, sekä tarvittaessa tekee muutoksia tavoitteiden
saavuttamiseksi.
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Johtokunnan kuukausikokouksessa käsitellään vuosikellon mukaiset asiat, talousasiat, sovittujen
tehtävien seuranta, sekä joukkueiden kuulumiset ja toimiston viikkopalavereissa esiin nousseet
asiat.
Seuran ulkoinen virallinen tiedotus hoidetaan seuran nettisivujen kautta. Toimintaa koskevaa
uutisointia tehdään pääasiallisesti seuran somekanavien (Facebook, Instagram ja Twitter) kautta.
Toimistosihteeri ylläpitää seuran nettisivuja ja joukkueen omista sivuista vastaa joukkueenjohtaja
yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Virallisissa asioissa tai kriisiviestintää vaativissa asioissa
seuran viestinnästä vastaa puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
2.3. Toiminnanjohtaja

Seuran toiminnanjohtaja on työntekijöiden esimies ja hän vastaa seuran asioiden päivittäisestä
toiminnasta, seuran taloudesta, yhteistyökumppaneista ja hankkeista. Toiminnanjohtaja vastaa
strategian mukaisesta seuratoiminnan kehittämisestä. Joukkueet toimittavat tilinpäätöksen
toiminnanjohtajalle kauden päätyttyä. Seuran toiminnanjohtaja auttaa budjetin rakentamisessa ja
opastaa joukkueita sen taloudellisissa asioissa.
2.4. Urheilujohtaja

Seuran urheilutoiminnan kokonaisvastuu, johtaminen ja kehittäminen kaikkien ikäluokkien osalta.
Vastaa kilpakiekkojoukkueiden U18-U15 urheilutoiminnasta sekä vastuuvalmentajien rekrytoinnista.
Osallistuu valmennukseen koulujen jäävuoroilla (yläkoulun sekä 1.ja 2.asteen aamujäillä).
Toteuttaa valmentajakoulutusta ja -mentorointia.
Vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta pelaajaliikenteestä.
Vastaa urheilutoiminnan yhteistyöstä seurasta ulospäin (mm. Jyväskylän Urheiluakatemia, JYP
Jyväskylä Oy, SJL ja muut seurat).
Raportoi seuran toiminnanjohtajalle sekä johtokunnalle.
2.5. Valmennuspäällikkö

Vastaa naisten ja joukkueiden U8-U14 toiminnasta.
Vastaa seuran taitokerhotoiminnasta ja luistelujäistä.
Vastaa U8-U10 Hippoliigan urheilutoiminnasta.
Toimii valmentajana koulujen jäävuoroilla (yläkoulun sekä 1.ja 2.asteen aamujäillä).
Toimii seuran jäänjakajana.
Toteuttaa valmentajakoulutusta ja -mentorointia seurayhteisössä.
Raportoi tehtävistään seuran urheilujohtajalle.
2.6. Taitovalmentaja

Taitovalmentaja toimii Suomen Jääkiekkoliiton tuella JYP Junioreiden sekä yhteistyöseurojen
(Diskos, JyKi, Team LKP, Urho ja KeuPa) lasten kiekon valmennuksen ja urheilutoiminnan
tukihenkilönä ja kouluttajana käyttäen 60% työajastaan JYP:iin ja 40% yhteistyöseuroihin.
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Taitovalmentaja tukee seuran U14-U11 ikäluokkien harjoittelua ja toimii valmennuksen mentorina.
Vastaa seuran kiekkokoulusta toimien kiekkokoulu rehtorina.
Vastaa seuran tyttökiekon koordinoinnista.
Vastaa seuran järjestämistä kiekkoleireistä.
Toimii valmentajana koulujen jäävuoroilla (yläkoulun aamujäät).
Toimii valmentajana seuran taitokerhossa ja luistelujäillä.
Raportoi tehtävistään seuran urheilujohtajalle.
2.7. Toimistosihteeri

Toimiston vastuuhenkilö toimiston aukioloaikoina. Huolehtii toimiston arkirutiineista, hallitsee ja
ylläpitää seuran kotisivuja sekä somesivustoja. Tehtävänä on vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta
viestinnästä ja toimia tiedottajana. Toimii Kiekkokoulun ja EasyHockeyn yhteyshenkilönä
tiedotusasioissa. Tukee Toiminnanjohtajaa talouteen ja yhteistyökumppanuuksiin liittyvissä asioissa.
Raportoi tehtävistään seuran toiminnanjohtajalle.

3. Seuran yleiset ohjeet jäsenistölle

JYP Junioreiden tavoitteena seurana on kasvattaa lapset ja nuoret elämänmyönteisiksi, itseensä
luottaviksi sekä terveen minäkuvan omaaviksi nuoriksi aikuisiksi. Jääkiekko tarjoaa
urheilulliseen ja terveeseen elämäntapaan valmistavan harrastuksen.
JYP Juniorit ry:n jäsenet ottavat huomioon kanssaihmiset ja toimivat
ryhmässä luontevasti sekä rakentavasti.
Yksilön toiminnan pohjana ovat seuran arvot. Jokainen JYP Junioreiden pelaaja ja joukkueen
toimihenkilö on JYP Juniorit ry:n jäsen ja edustaa sen arvoja (kohta 1.3 Arvot).
Joukkueen jäsenet käyttävät aina peleissä, pelimatkoilla ja muissa joukkueenjohdon määrittelemissä
yhteisissä tilaisuuksissa joukkueen määrittämiä seura-asusteita kantaen ylpeänä ja vastuullisesti JYP
-logoa.
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3.1. Vanhempien ohjeet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lapseni pelaa lätkää, koska HÄN haluaa pelata sitä ja se on hauskaa
minä en valmenna, vaan tuen valmentajaa hänen työssään ja annan valmentajalle työrauhan
harjoituksissa ja peleissä
arvostan valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden omalla vapaa-ajallaan tekemää
arvokasta työtä
ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteesta huolimatta ovat tärkeä osa oppimista
tiedän, että jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä
opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla
opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voitto vaan parhaansa tekeminen
kannustan lastani ja kehun hyvistä suorituksista myös häviön jälkeen
en nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, kun hän tekee virheitä tai pelaa mielestäni huonosti
annan tunnustusta sekä oman joukkueen, että vastustajajoukkueen hyville suorituksille
en arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään
tiedostan aikuisena esimerkkini merkityksen ja pyrin osaltani sitoutumaan joukkueen
yhteisiin toimintatapoihin osallistuessani sen toimintaan
olen ystävällinen ja tuen osaltani hyvää yhteistyötä joukkueessa
huolehdin vanhempana lapseni riittävästä liikunnasta, levosta ja ravinnosta myös
jääkiekkoharrastuksen ulkopuolella
osallistun oma-aloitteisesti joukkueen toimintaan esim. talkoissa, pelien toimitsijatehtävissä
olen vastuussa siitä, että pelaajan kuukausimaksut on maksettu eräpäivään mennessä.
noudatan joukkueen, seuran ja liiton sääntöjä ja reilun pelin henkeä
tiedostan, että yhdistyksen sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta annettavat
sanktiot koskevat myös pelaajien vanhempia/huoltajia.
Kannustan, Kuljetan, Kustannan

4. Joukkue

JYP Juniorit on kasvattajaseura, jolla on useita ikäryhmäjoukkueita alle kouluikäisistä
lapsista U18-junioreihin asti, naisten joukkue ja tyttökiekkojoukkueet.
Joukkue saa seuralta urheilutoimen henkilöstön sekä toimiston palvelut. Urheilutoimen henkilöstö
auttaa valmentajien kouluttamisessa ja seura maksaa näihin liittyvät kulut.
Joukkueen velvollisuus on toimia seuran arvojen ja seuran joukkueelle määrittämien
tavoitteiden mukaisesti. Urheilutoimen henkilöstö määrittelee yhdessä
joukkueen vastuuvalmentajan kanssa keskeisimmät lajikohtaiset asiat ja tavoitteet
vuosittain. Vastuuvalmentaja toimittaa kausisuunnitelman oman ikäkautensa urheiluvastaavalle.
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Joukkueet valitsevat joukkueensa rahastonhoitajan ja huoltajan. Seura vahvistaa joukkueenjohtajan
/ joukkueenjohtajat. Valmentajat ja muut toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka
vastaa yhdessä joukkueen toiminnasta ja sen laadusta seuran tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä
laatii seuraa varten kokouksistaan muistiot.
Joukkue budjetoi ja suunnittelee toimintansa seuran asettamien tavoitteiden ja
strategioiden mukaisesti. Jokaisella joukkueella on myös omia toimintasuunnitelmiaan,
jotka ovat yhtenevät seuran kanssa. Joukkueen johtoryhmä on vastuussa seuralle
joukkueen toiminnasta ja taloudesta.
Joukkueen budjetti eli talousarvio esitetään vanhempainkokouksessa kauden alussa.
Talousarvio perustuu valmentajien ja joukkueenjohtajan laatimaan
toimintasuunnitelmaan sekä kauden pelaajamäärän arvioon. Jos budjettiin tulee
yllättäviä ja suuria poikkeamia, se hyväksytetään vanhemmilla myös kauden aikana.
Kuukausimaksulla katetaan vain joukkueen toiminta, joukkue ei tuota voittoa. Seuraavaksi kaudeksi
kerättäville varoille ja niiden määrälle (= tilikauden päätteeksi ylijäämä on enemmän kuin 5000,00€)
haetaan etukäteen lupa seuran hallitukselta.
Jos joukkueen toiminta loppuu, sen toiminnasta mahdollisesti yli jääneet varat siirretään
ensisijaisesti rinnakkaisjoukkueelle tai seuran stipendirahastoon.
4.1. Joukkueen vastuuvalmentaja ja valmentaja

Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan johtaja.
Hänen tehtäviään ja velvollisuuksiaan ovat mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kauden urheilutoimintasuunnitelman laadinta
kauden toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta joukkueenjohtajan kanssa
kauden kilpailutoiminnan suunnittelu valmennuspäälliköiden kanssa
harjoitusten suunnittelu
joukkueen pelitaktiikan suunnittelu
otteluiden ja harjoitusten johtaminen
joukkueen kasvatuksellinen ohjaus muun johtoryhmän kanssa
läsnäolovelvollisuus oman joukkueen tapahtumissa
osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin tilaisuuksiin
osallistumis- ja alustusvelvollisuus vanhempainkokouksissa

4.2.Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan tehtävänä on tukea joukkueen toimintaa olemalla yhteyshenkilönä
vanhempien ja valmennuksen sekä johtoryhmän välillä ja takaamalla valmentajien
työrauhan. Joukkueenjohtaja osallistuu seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja on mukana
kehittämässä seuran toimintaa.
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Joukkueenjohtaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä vastuuvalmentajan kanssa
laatii talousarvion rahastonhoitajan kanssa
vastaa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta sekä mahdollistaa vuosisuunnitelman
toteutumisen
vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja
toteutuksesta joukkueessaan
laatii hallitukselle selvityksen viimeistään välitilinpäätökseen 15.1 mennessä koskien
mahdollista joukkueen ylijäämäistä toimintakautta (yli 5000,00€)
huolehtii joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta muun johtoryhmän kanssa
organisoi joukkueen varusteasiat yhdessä huoltajan kanssa
hyväksyy joukkueen maksut rahastonhoitajan kanssa
toimii yhteyshenkilönä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä
tukee toiminnallaan valmentajien työrauhaa
toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
varmistaa seuran periaatteet koskien joukkueiden ulkomaanmatkoja – hyväksyttää matkan
seuran toiminnanjohtajalla ennen toimintasuunnitelmaan kirjaamista / vanhempieniltaa
järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, majoitukset ym.
on aina läsnä otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa
järjestää ja johtaa vanhempainkokouksen syksyllä ja keväällä sekä tarvittaessa kauden aikana
järjestää otteluihin toimitsijat ja tarvittaessa tuomarit
osallistuu seuran joukkueenjohtajien kokouksiin
huolehtii seuran antamista muista tehtävistä

4.3. Rahastonhoitaja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vastaa joukkueen kirjanpidosta ja taloushallinnosta
osallistuu seuran järjestämiin taloushallinnon koulutuksiin
toimii yhteyshenkilönä pankkiin ja seuran toiminnanjohtajaan
tarkistaa laskujen oikeellisuuden ennen maksamista
laatii ja lähettää myyntilaskut
valvoo ja perii saatavat
toimittaa kirjanpitomateriaalin seuran toiminnanjohtajalle erillisen ohjeistuksen mukaisesti
joukkueenjohtaja ei voi toimia rahastonhoitajana
kuuluu joukkueen johtoryhmään
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4.4. Huoltaja

•
•
•
•
•
•
•
•

kuuluu joukkueen johtoryhmään
vastaa joukkueen varusteiden kunnosta
hankkii harjoitus- ja pelipaidat sekä -varusteet yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
on velvollinen suorittamaan ensiapukurssin-> huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja
otteluissa.
vastaa ensiapu- ja huoltotarvikkeiden riittävyydestä ja täydentää niitä tarvittaessa
huolehtii joukkueen luistinten teroituksista ja teroituskoneen kunnossapidosta
vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa
edellyttää pelaajilta asianmukaista siisteyttä ja käytöstä, on ensisijainen kurinpitäjä
pukuhuoneissa

4.5 Tiedottaminen

Joukkueen pääviestintäkanava on joukkueen omat nettisivut, joita ylläpitää yleensä
joukkueenjohtaja tai joukkueen nettivastaava. Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään seuran
kotisivujen JOPOX -järjestelmää ja siihen kuuluvaa mobiiliapplikaatiota.
Joukkueen yleisen tiedottamisen hoitaa aina joukkueenjohtaja JOPOX -pukukopin kautta.
Yhteystietojen muutokset on lähetettävä viipymättä joukkueenjohtajalle. Jokainen pelaaja ja
vanhempi pitää JOPOX -palvelun omat tiedot päivitettynä joukkueen ja seuran viestintää varten.

4.6. Toimintamaksut

Jokainen pelaaja on velvollinen suorittamaan sovitut kuukausi- ja muut maksut eräpäivään
mennessä. Pelaajalla ei ole oikeutta osallistua joukkueen toimintaan, ellei maksuja ole suoritettu
ajallaan. Mahdollisissa maksuvaikeuksissa on otettava välittömästi yhteyttä joukkueenjohtajaan,
tapauskohtaisesti joukkueen johtoryhmä voi sopia erillisestä maksuohjelmasta.
Joukkueen kuukausimaksu sisältää joukkueen toiminnan kustannukset ja se on arvioitu pelaajien
lukumäärän perusteella. Joukkueen määrittämän toimintamaksun (kk-maksun) tulee olla kaikille
pelaajille sama sisältäen kaiken toiminnan. Maksulla katetaan joukkueen toimintasuunnitelmassa ja
budjetissa kuvatut ja hyväksytyt jäämaksut, joukkueen hankkimat varusteet, erotuomarikulut,
turnaukset, seuran jäsenmaksut ja toimintamaksut jne. Toppa-asujen ym. seura-asujen
sisällyttämisestä kuukausimaksuun jokainen joukkue päättää erikseen.
Joukkueen toimintakausi on 1.5. – 30.4. Toimintamaksut maksetaan 11 kk ajalta, ellei joukkue ole
toisin sopinut esim. nuoremmissa ikäryhmissä. Toimintamaksuissa noudatetaan seuran hallituksen
määrittämiä ikäluokkakohtaisia kuukausimaksusuosituksia.
4.6.1 Liittyminen joukkueeseen kauden alussa
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Pelaajan liittyessä joukkueen toimintaan kauden alussa voidaan periä mahdollinen joukkueen
kassasaldoon pohjautuva tasausmaksu, joka lasketaan huomioiden joukkueen edellisen tilikauden
tulos. Mikäli tulos on edelliseltä kaudelta ylijäämäinen lasketaan tasausmaksu kaavalla – joukkueen
pankkitilin saldo / joukkueen pelaajamäärä. Tasausmaksun maksettuaan on pelaajalla muiden
joukkueessa olevien tavoin oikeus joukkueen yhteiseen kassasaldoon.
Esimerkki pankkitilin saldon laskemisesta:

Pankkitilin saldo 30.4.2020

1000€

Velkoja (jäälasku, bussilasku tms.)

-700€

Saamisia (pelaajamaksu, talkoo, yhteistyösopimus yms.)

+800€

Todellinen pankkitilin saldo

1100€

Tasausmaksun laskeminen

Kassan saldo 30.4.2020 1100€ (velat ja saamiset huomioituna) / 20 (=pelaajamäärä) = 55€
Tasausmaksu uuden pelaajan liittyessä mukaan toimintaan alkavalle kaudelle on näin ollen 55€.
Seuran hallituksella on aina oikeus käsitellä ja päättää asiat tapauskohtaisesti, mikäli esim.
joukkueen täsmäytetty tulos on merkittävästi ylijäämäinen (vrt. aiemmin aloitettu varainkeruu
seuraavan kauden ulkomaanturnaukseen tms.).

4.6.2 Liittyminen joukkueeseen kesken kauden

Pelaajan liittyessä joukkueen toimintaan kesken kauden voidaan periä mahdollinen joukkueen
kassasaldoon pohjautuva tasausmaksu, joka lasketaan huomioiden joukkueen senhetkinen
täsmäytetty / todellinen saldo (vrt. velat ja saamiset ovat huomioitu). Tasausmaksu lasketaan
muutoin kohdassa 4.6.1 esimerkissä määritetyllä kaavalla. Joukkueeseen siirtyvällä pelaajalla ei ole
velvoitteita kauden aikana aiempiin maksettuihin kuluihin. Tasausmaksun maksettuaan on pelaajalla
muiden joukkueessa olevien tavoin oikeus joukkueen yhteiseen kassasaldoon.

Seuran hallituksella on aina oikeus käsitellä ja päättää asiat tapauskohtaisesti, mikäli esim.
joukkueen täsmäytetty tulos on merkittävästi ylijäämäinen (vrt. aiemmin aloitettu varainkeruu
seuraavan kauden ulkomaanturnaukseen tms.).

4.6.3 Pelaaja siirtyy joukkueesta toiseen JYP junioreiden sisällä
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Pelaajan siirtyessä toisesta JYP joukkueesta toiseen, vanha joukkue maksaa uuteen joukkueeseen
mahdollisen siirtymismaksun, joka lasketaan huomioiden joukkueen sen hetkisen täsmäytetyn /
todellisen saldon (vrt. velat ja saamiset ovat huomioitu) mukaan. Siirtymismaksu lasketaan kohdassa
4.6.1 esimerkissä määritetyllä kaavalla. Uuteen joukkueeseen siirtyvällä pelaajalla ei ole velvoitteita
ko. joukkueessa aiempiin maksettuihin kuluihin. Siirtymismaksun jälkeen on pelaajalla muiden
joukkueessa olevien tavoin oikeus joukkueen yhteiseen kassasaldoon.
Seuran hallituksella on aina oikeus käsitellä ja päättää asiat tapauskohtaisesti, mikäli esim.
joukkueen täsmäytetty tulos on merkittävästi ylijäämäinen (vrt. aiemmin aloitettu varainkeruu
seuraavan kauden ulkomaanturnaukseen tms.).
”Tilapäiset siirrot” eli pelaajaliikennesiirrot ovat käsitelty kohdassa 5.

4.6.4 Pelaaja siirtyy JYP junioreista toiseen seuraan

Pelaajan vaihtaessa seuraa kauden päätteeksi tulee maksuvelvoitteet olla hoidettu JYP
juniorijoukkueeseen. Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan mitään rahaa ei siirretä joukkueen
kassasta, vaan se jää joukkueelle.
Pelaajan vaihtaessa seuraa kesken kauden, on ennen siirtymistä velvollisuus suorittaa siirron
ilmoittamiskuukauden toimintamaksun sekä muuta mahdolliset sovitut velvoitteet (esim. jo
pelaajalle tilatut varusteet tms.) joukkueelle.
”Tilapäiset siirrot” eli pelaajaliikennesiirrot ovat käsitelty kohdassa 5.

4.6.5 Toimintamaksut pelaajan lopettaessa

Pelaajan lopettaessa kauden päätteeksi tulee maksuvelvoitteet olla hoidettu JYP
juniorijoukkueeseen.
Kesken kauden ilmoitetussa lopettamistapauksessa pelaaja on velvollinen suorittamaan kuluvan
kuukauden toimintamaksun joukkueelle. JYP joukkueen saldo ei muutu pelaajan lopettamisen
vuoksi.
Pelaajan lopettaessa jääkiekon kokonaan mitään rahaa ei palauteta joukkueen kassasta pelaajalle,
vaan se jää joukkueelle.

4.7. Sairastuminen tai loukkaantuminen
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Jos pelaaja loukkaantuu, eikä pysty osallistumaan täysipainoisesti joukkueen toimintaan, mutta
toteuttaa joukkueharjoittelun yhteydessä harjoitusohjelmaa, joka tukee loukkaantumisesta
toipumista, on hän velvollinen maksamaan joukkueen normaalit kuukausimaksut.
Mikäli pelaaja on loukkaantunut tai sairastunut siten, että se estää kaiken harjoittelun, hän on
velvollinen suorittamaan loukkaantumiskuukauden maksun täysimääräisenä, sen jälkeisen
kuukausimaksun 50 % suuruisena ja sitä seuraavat kuukaudet veloituksetta. Sairastumisesta tai
loukkaantumisesta on aina toimitettava lääkärintodistus joukkueenjohtajalle. Sen pohjalta
joukkueen valmennus suunnittelee kuntoutusta tukevan harjoitusohjelman.

5. Pelaajaliikennesiirrot

Seura noudattaa Jääkiekkoliiton pelaajasiirtosääntöjä ja –käytäntöjä.
Siirtoaikeista on aina ilmoitettava sekä valmentajalle että joukkueenjohtajalle. Jos pelaaja esim.
muuttaa toiselle paikkakunnalle, sairastuu vakavasti tai hänen elämässään tapahtuu muuta sellaista,
mikä estää hänen pelaamisensa JYP Junioreissa, pelaajasiirrosta päättää seuran urheilutoimen
henkilöstö ja joukkueen vastuuvalmentaja yhdessä pelaajan vanhempien kanssa.
Pelaaja, joka on valittu U18-U15-junioreiden kesäharjoitusryhmään, on velvollinen suorittamaan
koko kesäkauden kuukausimaksut, vaikka häntä ei valittaisikaan lopulliseen pelaajakokoonpanoon
elokuun loppuun mennessä tai ennen vapaan siirtoajan loppumista.
5.1. Sisäisen pelaajaliikenteen maksut 2020-2021
5.1.1. Sisäiset pelaajasiirtomaksut tilapäisissä siirroissa U15-U18

•
•
•
•

Harjoittelu on ilmaista
Vastaanottava joukkue tarvitsee pelaajia täydennyksen vuoksi -> ei kustannuksia
Kotiottelu – 20 €
Vierasottelu – 40 € + majoituskulut toteutuman mukaan

5.1.2. Sisäiset pelaajasiirtomaksut tilapäisissä siirroissa U11-U14

•

Ikäluokissa on useita joukkueita ja otteluita, ja otteluita riittää näin ollen kaikille -> sisäisistä
siirroista ei kustannuksia

5.2. Kustannusten suorittaja (U15-U18 -juniorit)

•
•
•

Pelaaja on jäänyt vähemmälle peliajalle ”kotijoukkueessa” ja peliaikaa haetaan toisesta
joukkueesta -> kustannuksista huolehtii ”kotijoukkue”
Pelaaja on pelannut ”kotijoukkueessa” normaalisti, saa lisäpelejä -> kustannuksista huolehtii
pelaaja
Toiseen seuraan pelaamaan ohjatun pelaajan kustannukset maksaa ”kotijoukkue”
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•
•

Urheilujohtajan ohjauksella toiseen JYP joukkueeseen ohjatusta pelaajasta kustannuksista
vastaa seura (vrt. tilapäiset pelaajasiirrot 5.1.1 hinnoittelun mukaan).
JYP Jyväskylä Oy:n ja JYP Juniorit ry:n sekä yhteistyöseurojen (esim. Diskos) välisessä
pelaajaliikenteessä toimitaan seurojen välillä määritettyjen sopimusten mukaisesti

6 Seuran edustusasut
6.1 Joukkueasut

Kaikki joukkueet käyttävät seuran johtoryhmän määräämiä peliasuja ja seuratuotteita.
Omat viritykset joukkueasujen kohdalla eivät ole sallittuja. Joukkueet ostavat joukkueasunsa seuran
virallisen yhteistyökumppanin kautta.
6.2 Peliasut

Pelipaidat ja muut seura-asut tilataan seuran viralliselta yhteistyökumppanilta. Seura
hankkii ja maksaa junioreiden pelipaidat sekä pelisukat.
7. Kurinpitotoimet

Sitoudumme noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa
olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Edellä mainittujen ja tämän sopimuksen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on
varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen
yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta
antidopingsäännöstöstä muuta johdu.
Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi
päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sähköpostissa tai kirjeessä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai
toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukseton määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
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Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja
kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
• Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
• Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
• Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu-ja harjoitustilanteessa
• Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu
Urheiluhuijaus
• Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
• Tuloksista etukäteen sopiminen
Vedonlyönti
• Vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta
• Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys
tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella
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JYP Juniorit ry

VALOKUVAUSLUPA JA SEURASOPIMUS

Pelaajan nimi:
Syntymäaika:

Joukkue:

Pelaajan huoltaja:

Huoltajan puhelinnumero:

VALOKUVAUSLUPA
Tämä kysely koskee pelaajien valokuvan tai videon käyttöä seuramme/joukkueemme viestinnässä, kuten esimerkiksi wwwsivuilla, sosiaalisen median palveluissa, seurajulkaisussa, historiikeissä ja lehdissä ym.
Lupa/kielto on voimassa, kunnes pelaaja ei enää kuulu joukkueeseen tai huoltaja sen erikseen peruu. Jos verkossa olevasta
kuvamateriaalista on kysyttävää tai se halutaan poistaa, on otettava yhteys ensisijaisesti sivun ylläpitäjään. Ylläpitäjän
yhteystiedot saat verkosta tai joukkueen vastuuhenkilöiltä.
Alla olevat kysymykset koskevat edellä mainittuja julkaisuympäristöjä ja käyttötarkoituksia. Huoltaja vastaa kysymyksiin
valitsemalla vaihtoehdon KYLLÄ tai EI kunkin kysymyksen kohdalla.

Kuvia ja videoita, joissa lapsemme esiintyy voi käyttää seuramme/joukkueemme viestinnässä edellä
esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa julkaisuympäristöissä.
☐ KYLLÄ ☐ EI
Pelaajan nimi ja kuva saa esiintyä www-sivullamme seuran/joukkueen nettisivun yhteydessä esim.
joukkuekuvassa. (Jopox-palvelussa hallitset itse omista tiedoista näkyykö pelaajan yksilökuva näkyvissä
joukkueen pelaajaluettelossa seuran nettisivuilla.)
☐ KYLLÄ ☐ EI
(Mikäli vastasit jompaankumpaan kysymykseen EI huolehdithan itse, ettei lapsesi osallistu joukkuekuvaan,
koska se julkaistaan lehdessä ja verkkosivuilla.)
Julkaistaessa alle 18-vuotiaan kuvia netissä täytyy lupa pyytää hänen huoltajaltaan, siksi haluamme
huoltajan allekirjoituksen koskien yllä olevia kysymyksiä. Allekirjoittamalla sitoudut myös noudattamaan
JYP Juniorit ry seurasääntöjä.

Olen lukenut, hyväksynyt ja sitoudun noudattamaan JYP Juniorit ry:n seurasääntöjä 2020-2021, sekä
hyväksyn valokuvausluvan.
Päivämäärä ja paikka:
Paikka:
Pelaajan allekirjoitus:

Huoltajan allekirjoitus:

Pelaajan nimenselvennys:

Huoltajan nimenselvennys:

PALAUTA LOMAKE JOUKKUEENJOHTAJALLE SOVITTUNA AJANKOHTANA.
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