
 

 

  



 

 

 

1. Johdanto 

Jääsudet pähkinänkuoressa 
 
Perustettu vuonna 1997 

Jäseniä n. 240 

Junioreita n. 60, joista osa tyttöjä 

Taitoluistelijoita n. 20, neljässä eri ryhmässä; aloittavat, harrastajat, kilpailijat ja aikuiset 
Taitoluistelujaosto perustettu 2001 

Junioreiden lisäksi seuralla on myös edustusjoukkue III-divisioonassa 

Lisäksi seuran alaisuudessa toimivat Susiladyt, HC Pohjantähteet sekä Susipapat 
 

Seuran junioritoimintaan tulee vuosittain mukaan uusia junioreita ja heidän vanhempiaan. 
Nuorimpiin ikäluokkiin, luistelukouluun, G- F-junioreihin ja taitoluisteluun perustetaan uusia 
harjoitusryhmiä / joukkueita ja näin ollen selkeät seuran toimintaperiaatteet auttavat 
toiminnan käynnistymisessä ja sen pyörittämisessä. 
 
Nämä toimintaperiaatteet toimivat myös jo olemassa olevien joukkueiden toimintaohjeina. 
 
Toimintamme kulmakiviä ovat koti, koulu sekä seuratoiminta lasten ja nuorten ehdoilla. 
 
Toimintamme tavoitteena on: 

 auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan suvaitsevaisiksi, terveellä itsetunnolla varustetuiksi yhteiskunnan 
jäseniksi 

 opettaa hyväksymään muut ihmiset sellaisena kuin he ovat 
 opettaa toimimaan ryhmässä pelisääntöjen mukaan 
 herättää pysyvä mielenkiinto monipuoliseen liikuntaan ja urheiluun 
 pyrkiä tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle kehitysvaiheensa mukaiset harjoitus- ja pelitasot 
 mahdollistaa osallistuminen seuran toiminnan kehittämiseen 

 

2. Perusarvot 
 
Lähtökohtana lapsi ja nuori 

 jokaisen yksilölliset tarpeet ja valmiudet ovat kasvatus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan 
lähtökohtana 

 jokaisella jäsenellä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun 
 
Osaava, ohjaava ja monipuolinen toiminta 

 seura tarjoaa lapsille ja nuorille heidän omista tarpeistaan hyvin suunnittelua ja toteutettua 
monipuolista toimintaa koulutettujen ohjaajien parissa 

 toiminnassa korostetaan joka tasolla terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa 
 nuoria ohjataan harjoittelun ja pelaamiseen ohella myös muihin tehtäviin: huolto-, johto-, tuomari-, 

valmennus- ja ohjaustehtäviin 
 seurassa järjestetään yhteistyössä muiden seurojen kanssa kaikille toiminnassa mukana oleville 

heidän toimintansa edellyttämiä koulutuksia, kuten valmennus/ohjaus-, huolto-, joukkueenjohto-, 



 

 

ensiapu- ja tuomarikoulutusta, alkaen peruskoulutuksista ja mahdollistaen henkilöiden 
kehittymisen tehtävissään aina huipulle saakka 

 seura kannustaa toiminnassa mukanaolevia aktiivisuuteen itsensä kehittämisessä ja 
kouluttamisessa 

 
Kehittyvä yhteisö 

 tarjotaan kaikille mahdollisuus sosiaaliseen toimintaan jääurheiluharrastuksen parissa 
 korostetaan toiminnassa yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamista 
 panostetaan seuratoimintamme jatkuvaan arvioimiseen sekä kehittämiseen 

 

3. Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet 

 
Seura sitoutuu moniin asioihin jo ennen kauden alkua: joukkueet tarvitsevat harjoittelupaikat, 
valmennusta, taloushallintoa, sarjapaikkoja jne. Kauden aikana perityt maksut koostuvat koko kauden 
kuluista, jotka on jaettu kuukausieriin. 
Samalla tavalla joukkueen on sitouduttava tulevaan jo etukäteen; otettava vastuu yhteisistä peleistä ja 
huolehtia omista vastuista ja velvollisuuksistaan. 
 
Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet 

1. Harrastaa jääkiekkoa 
Pelaajalla on oikeus osallistua seuran ja joukkueen järjestämiin harjoituksiin, valmennukseen, 
peleihin ja muihin oheistapahtumiin. 
 

2. Pelipassi 
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, sekä vähintään Suomen jääkiekkoliiton 
vaatimat vakuutukset. Vakuuttamaton pelaaja on edustuskelvoton. 
 

3. Pelaaja on osa joukkuetta 
Pelaaja osallistuu yhdessä muiden kanssa joukkueen omien sääntöjen laatimiseen ja pyrkii 
parhaansa mukaan noudattamaan niitä. Hän kohtelee kaikkia joukkueen jäseniä kunnioittaen. 
Pelaaja ei kiusaa, eikä salli muiden kiusata. Peleissä toimitaan sääntöjen ja hyvän urheiluhengen 
mukaisesti vastustajan pelaajia arvostaen. Kunnioita peliä. 
 

4. Talous 
Jokainen pelaaja huolehtii omista taloudellisista velvoitteistaan joukkueelle ja seuralle sovitun 
aikataulun mukaisesti. Kuukausimaksut koostuvat koko vuoden kuluista, siksi on tärkeää ymmärtää, 
että toimintaan sitoudutaan lähtökohtaisesti koko kaudeksi. 
 

5. Raittius ja antidoping 
Pelaaja sitoutuu elämään urheilijalle soveliasta elämää. Alaikäisiltä pelaajilta alkoholi, tupakka ja 
nuuska ovat kiellettyjä. Doping on kiellettyä kaikilta. 
 

6. Tietojen rekisteröiminen 
Kiteen Jääsudet ry pitää jäsenistään lainmukaista jäsenluetteloa. Pelaajista voidaan yhteystietojen 
lisäksi taltioida myös jääkiekkoon liittyviä tietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. 

 



 

 

4. Toiminnan organisointi 

 
Joukkueen pelisäännöt 
 
Seura edellyttää, että kaikkien G-C- juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja pelaajat laativat 
yhteistyössä vuosittain 1.10. mennessä joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka esitellään 
vanhemmille. 
 
 

4.1. Joukkueiden muodostaminen 
 
Joukkueita pyritään muodostamaan vähintään joka toiseen ikäryhmään. 
Taitoluistelussa pyritään muodostamaan vähintään yksi harjoitusryhmä 
 
Joukkueisiin/ ryhmiin otetaan kaikki uudet harrastajat mukaan. 
 
Jokaisen toimintavuoden alussa tulee vanhempien ja joukkueenjohtajien järjestää yhteinen aloituspalaveri, 
jossa käydään läpi toimintaan liittyvät asiat. 
 
 

4.2. Ohjaus/valmennustoiminta 
 
Seura osoittaa joukkueille ohjaajat/valmentajat. Seura pyrkii järjestämään kaikille joukkueille yhtä 
tasokkaat ohjaajat (1-3kpl/joukkue). Taitoluistelussa valmentajien kulut maksaa jaosto. Seura maksaa 
ohjaajien/valmentajien koulutukset. 
Ohjaajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään 
tasapuolisesti. Ohjauksessa korostetaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia asioita. G-D-ikäluokissa tulee 
keskittyä pelaajien kehittymiseen, ei pelien voittamiseen.  
 
 

4.3. Pelaaminen 
 

Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään 
alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. 
 
Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. 
 

5. Joukkueiden talous 

 
Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat joukkueen toimintavuodelle talousarvion, joka liitetään 
toimintasuunnitelmaan. Joukkueen perusbudjettiin kuuluvat valmennuksen ja huollon kulut, jää- ja 
erotuomarimaksut sekä sarjamaksut. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista 
sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on 
aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä 



 

 

päättää seuran johtokunta. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja. 
Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. 
 

6. Joukkueiden toimihenkilöt 

 

6.1. Valmentaja 
 

 on joukkueen urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan johtaja 
 vastaa otteluiden ja harjoitusten suunnittelusta ja johtamisesta 
 huolehtii joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta muun johtoryhmän kanssa 
 läsnäolovelvollinen oman joukkueen tapahtumiin 
 osallistumisvelvollinen seuran järjestämiin tilaisuuksiin 
 osallistuu vanhempainkokoukseen 
 
 
6.2. Joukkueenjohtaja 

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

 
 laatii talousarvion rahastonhoitajan kanssa 
 vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankintojen 

suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessaan 
 huolehtii joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta muun johtoryhmän kanssa 
 organisoi joukkueen varusteasiat yhdessä huoltajan kanssa 
 toimii yhteyshenkilönä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja 

valmentajien välillä 
 tukee toiminnallaan valmentajien työrauhaa 
 toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla 
 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 
 huolehtii sarjakokoonpanon ilmoittamisen ennen sarjan alkua 
 huolehtii, että kaikilla on voimassa olevat lisenssit ja vakuutukset 

 

6.3. Huoltaja 
 

 vastaa joukkueen varusteiden kunnosta 
 hankkii harjoitus- ja pelipaidat seuran varustevastaavan kanssa 
 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 
 on velvollinen osallistumaan seuran järjestämään ensiapukoulutukseen 
 kuuluu joukkueen johtoryhmään 
 on paikalla harjoituksissa ja lähtee harjoituksista viimeisenä, varmistaa pukukoppien ja 

vaihtoaitioiden siisteyden 

 

6.4. Rahastonhoitaja 
 

 tekee yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen budjetin 
 toimii yhteyshenkilönä kirjanpitäjään 
 tarkistaa laskujen oikeellisuuden ennen maksamista ja allekirjoittaa maksetut laskut, tositteet 

toimittavat seuran kirjanpitäjälle 
 laatii ja lähettää sponsorilaskut 
 valvoo pelaajamaksut ja perii saatavat 
 kuuluu joukkueen johtoryhmään 

 

6.5. Vanhemmat 
 

 kannustavat 
 kuljettavat 
 kustantavat 
 antavat toimihenkilöille työrauha 
 osallistuvat joukkueen järjestämiin talkoisiin 
 toimivat toimihenkilöinä peleissä 
 huolehtivat, että todistus mahdollisesta omasta vakuutuksesta on toimitettu joukkueenjohtajalle 

ennen ensimmäisiä harjoituksia 

 

7. Epäselvyydet 

 
Mikäli joukkueessa ilmenee epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä joita ei pystytä ratkomaan sisäisesti, siirretään 
päätöksenteko viime kädessä seuran ongelmanratkaisuryhmälle. Ongelmanratkaisuryhmän muodostavaa 
seuran johtokunta. Ongelmanratkaisuryhmällä on oikeus erottaa pelaaja tai toimihenkilö, mikäli tämä on 
toiminut hyvien tapojen vastaisesti. 
 
 
Lisää infoa osoitteessa: 
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/saeaennoet 
 



 

 

8. Yhteystiedot 

 
YHTEYSTIEDOT: 
Johtokunta: 
Puheenjohtaja: Matti Laukkanen 040-5711944 matti.laukkanen@sisustuslaukkanen.fi 
varapuheenjohtaja: Petri Partanen 040-5230291 petri.partanen@bellabit.fi 
 
 
Jäsenet ja vastuualueet: 
 Talous / Matti Laukkanen 040-5711944 
 Markkinointi/Media Petri Partanen 040-5230291 
 Jääkiekkoliiton yhteyshenkilö / Kaisu Tolvanen 050-5906080 
 Varustevastaava/ Markku Pesonen 0500-491892 
 Jäähalliyhtiön asiat/ Seppo Hakulinen 0400-214858 
 
Muut: 
Luistelukoulu: Tarmo Hurskainen 050-5319700 
Maalivahtivalmentaja: Jaakko Murtonen 050-4149349 
Seuran kahviovastaava: Helena Halttunen 044-3439779 
 
Joukkueenjohtajat ja valmentajat: 
Edustus: Petri Partanen puh. 040-5230291 petri.partanen@bellabit.fi 
 Valmentajat: Pekka Hyvärinen puh. 041-4394330 peccahyvarinen@luukku.com 
Jarmo Vatanen puh. 0400-519708 jarmo.p.vatanen@gmail.com 
E-05 Teppo Toivanen puh. 050-3221100 teppo.toivanen@telemail.fi 
 Valmentajat: Janne Halttunen puh.050-3205635 janne.halttunen@luukku.com 
  Ari Laakkonen puh.0400-592406 arilaakkonen@luukku.com 
E-06 Anu Manninen puh. 050-3260353  anu.manniska@gmail.com  
 Valmentajat: Tomi Rosti puh. 050-3727532 t.rosti@luukku.com 
  Pasi Toivanen puh. 0400-676203 pasiptoivanen@gmail.com 
F-08 Tanja Lamminsalo puh. 050-5311978 tanja.lamminsalo@keti.fi 
 Valmentaja:  Toni Hakulinen puh. 0400-572428 toni.hakulinen@pk-rengas.fi 
G-09 Salla Heinonen puh. 040-1054040 salla.heinonen@tohmajärvi.fi 
 Valmentajat: Erno Kinnunen puh.044-3672010 ernokinnunen@gmail.com 
  Jenna Tolvanen puh.040-7640141 
  Leevi Varonen puh.040-8284556 
Taitoluistelijat: Päivi Malinen puh. 050-3654643 paivi.malinen@alhainen.fi 
Susiladyt: Riikka Pietikäinen puh. 045- 6399861 riikka.pietikainen@gmail.com 
 Valmentaja: Pia Iso-Sipilä puh. 045-6748040 
Susipapat: Osmo Pirhonen puh. 0400-887803 
HC-Pohjantähteet: Pasi Toivanen puh. 0400-676203 
 
 
Hyödyllisiä linkkejä: 
https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/ 
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/saeaennoet 
http://www.kunnioitapelia.fi/ 
http://www.leijonat.fi/  



 

 

  
”HUTSINKAARI” 

 
Jäähalli Oy ja Kiteen Jääsudet Ry on perustettu 29.8.1997 
 
Kiteen Jäähalli Oy:n (Hutsinkaari) tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa ja nauttia 
jääurheilusta.  
 
Yhteystiedot:  Jäähalli: 040-5594047 
Toimitusjohtaja : Seppo Hakulinen: 0400-214858 seppo.hakulinen@telemail.fi 
 
Hallitus: Puheenjohtaja Heikki Matikainen 
 Hallituksen jäsenet Seppo Hakulinen 
   Esa Piipponen 
   Mika Karhapää 
   Mika Holopainen 
   Jouni Rahunen  
   Tarmo Hurskainen 
 
Kokouksiin osallistuu Jääsusien puheenjohtaja 
 
Jäämiehet:  Vakituinen työntekijä  Vesa Ikonen 
 Tuuraajat  Tarmo Hurskainen 
   Petri Uosukainen 
   Juha Tahvanainen 
 
Kiteen jäähalli Oy:n Osakkeet jakautuvat pääomistaja on Kiteen Jääsudet ry 95,8% ja  
loput 4,2 % on piensijoittajilla (mm. susipapoilla). 
 
Hutsinkaaren peli-/järjestyssäännöt löytyvät jäähallin ilmoitustaululta-> TUTUSTU 
 


