KAUSI-INFO 18-19

ALUEET
•

Maa jaetaan liiton toimintaa varten
jääkiekkoalueisiin, siten että kukin alue
muodostaa toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.
Alueiden lukumäärän ja rajat vahvistaa
liittovaltuusto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Etelä
Häme
Keskimaa
Kymi-Saimaa
Lappi
Länsirannikko
Pohjoinen
Savo-Karjala
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ALUEEN ORGANISAATIO
Eteläisen alueen Aluehallitus 2018-2019
•
•

puheenjohtaja
varapuh.joht.

•

jäsenet

•

varajäsenet:

11.5.2018

Pasi Kainulainen
Kullervo Savola
Matti Ärväs
Jari Riihinen
Nina Ståhl
Leo Lähteenmäki
Jari Kostiainen
Mika Kortene
Janne Paldanius
Jukka-Pekka Vuorinen
Kyösti Lehtonen
Juha Leppänen
Janne Jehkonen
Mikko Kunnas
Janne Mellin
Jori Paukkonen
Pekka Hinkkala
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ALUEEN ORGANISAATIO
HÄMEEN ALUEEN VALIOKUNNAT 2018-2019
KILPAILUVALIOKUNTA
• Puheenjohtaja

Matti Ärväs

SEURATOIMINTAVALIOKUNTA
• Puheenjohtaja

Mika Kortene

VALMENNUSVALIOKUNTA
• Puheenjohtaja

11.5.2018
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HENKILÖKUNTA
•

Aluepäällikkö
Staffan Kosk
o operatiivinen johto, toiminnan kehittäminen, talous, seurojen toiminnan
auttaminen ja kouluttaminen

•

Aluekoordinaattori
Joni Leander
o operatiivinen johto, toiminnan kehittäminen, talous, seurojen toiminnan
auttaminen ja kouluttaminen

•

Aluevalmentaja
Pyry Lukkarila
o valmennuskoulutus, kartoitus, mentorointi, seurakäynnit/valment.
taitovalmentajat, tutorvalmentajat,

•

Aluevalmentaja
Sami Nuutinen
o valmennuskoulutus, kartoitus, seurakäynnit/valmentajat
mentorointi, taitovalmentajat, tutorvalmentajat
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KOULUTTAJAT JA MUU TUKIORGANISAATIO
•
•
•
•
•
•
•

Maalivahtikouluttaja
Janne Laine
Tyttökiekkokouluttaja
Katja Pasanen & Enni Pohjola
Erotuomarivalmentaja Jarkko Mänttäri
Harrastekiekkovastaava
Tulospalveluvastaavaa Jussi Heiskamo (SJL)
Toimitsijavastaava
Heli Rissanen
Alueen huoltaja
Kari Eriksson
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SARJAVASTAAVAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestis ja Suomi-sarja
Nuorten SM-Liiga ja Naisten Liiga
B-nuorten, B2-nuorten ja C-nuorten SM-sarja
II-divisioonat
III-V divisioonat
Naisten Mestis ja Suomi-sarja
Nuorten Mestis, Suomi-sarja ja Aluesarja
B-nuorten Mestis, Suomi-sarja ja Aluesarja
B2-nuorten Mestis ja Suomi-sarja
C-nuorten Mestis, Suomi-sarja ja Aluesarja
C2-sarjat
D1 sarjat
D2 sarjat
E1 sarjat
E2 sarjat
Tyttöjen sarjat
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Pirkka Antila
Pirkka Antila
Pirkka Antila
Antti Hänninen
Staffan Kosk
Kari Schemeikka
Antti Hänninen
Jari Lempinen
Antti Hänninen
Kari Schemeikka
Staffan Kosk
Kari Schemeikka
Antti Hänninen
Jari Lempinen
Staffan Kosk
Kari Schemeikka
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ALUETOIMINTAOHJE
Aluetoimintaohje määrittelee
• alueen perustehtävän, päämäärän ja toiminta-alueen.
• luottamushenkilö organisaation
• alueen hallinnon
• työntekijät ja toimihenkilöt ja heidän toimenkuvansa
• aluekokoukset
• alueen taloudenhoidon
• eri valiokuntien vuosikellon ja toimenkuvat

11.5.2018

Suomen Jääkiekkoliitto ry

8

KOULUTUKSIA SEUROILLE ETELÄ
KAUSI-INFO
• Seuran vastuuhenkilöille
• Huhti-toukokuu ennen kauden alkua
• Alkavan kauden asiat + yleisimmin kysytyt sääntökohdat
JOUKKUEENJOHTAJAKOULUTUS
• Voidaan räätälöidä seurakohtaisestikin
TITU-KOULUTUS
• Sähköisen pöytäkirjan pitäjille
• Syyskuu

HUOLTAJAKOULUTUS
VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUKSET

11.5.2018
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KAUSI-INFO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Palvelusivusto
Seurasiirrot
Pelipassit, vakuutukset
Ottelutapahtuma (ennen ottelua, ottelun aikana, ottelun jälkeen)
harjoitusottelut, sarjaottelut, pöytäkirja, erotuomarit, ohjelma, peliajat
Kilpailusäännöt, alueen poikkeussäännöt, Y-/YY-pelaajat
Pelaajien siirtymiset (rinnakkaisjoukkueet, yhteistyöseurat)
Rangaistukset (10-kertymä, PR, OR)
Kurinpito (käsittely, päätökset, seuranta)
Turnaukset
Kansainväliset ottelut
Tietosuoja-asetukset

11.5.2018
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PALVELUSIVUSTO
Seuran palvelusivustolla tehdään mm. sarjailmoittautumiset, seurojen yhteistietojen
päivitys, pelaajasiirrot, lupa-anomukset ja sieltä löytyy rekisteri kaikista pelaajista.
Joukkuesivustolla päivitetään oman joukkueen tietoja ja sieltä on pääsy mm. reaaliaikaisen
tulospalvelun ja tilastoinnin (pöytäkirja) sekä kokoonpanon tekemiseen joukkuekohtaisesti.
Sieltä löytyy myös kaikkien pelaajien rekisteri
Henkilösivustolla kukin ylläpitää omat yhteystietonsa ja sieltä löytyvät mm. vapaakorttilaskut
jos on sellaiseen oikeutettu.
Palvelusivusto on ainoa yhteystietorekisteri, jota käytetään. Joukkuekohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat ovat seurallasi/edellisellä käyttäjällä. Seurakohtaiset
tunnukset saa tarvittaessa oman alueen aluepäälliköltä. Unohtuneet henkilökohtaiset
tunnukset ja salasanan voi hakea itse palvelusta.
Erityisen tärkeää on se että JOKAISEN henkilön omissa tiedoissa on oikeat yhteystiedot.
Nämä yhteystiedot ovat ne jotka seuraavat henkilön yhteystietoina eri rooleissa niin
joukkueissa kuin seuroissakin ja vain niiden tietojen perusteella jaetaan tietoa
järjestelmästä. Iso osa tiedonkulusta sarjatoimintaan liittyen on automatisoitu.
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Palvelusivusto
Joukkueen perustiedot
•
•
•
•
•
•

Joukkueen kokoonpano
Joukkueen ottelut (jos sarjan otteluita ei näy = väärän
Joukkueen tunnukset
Kellonajat kotiotteluihin
Pelaajatiedot (pelipassi, edustusoikeus)
HUOM ! C1 ikäluokassa ei enää käytetä vanhaa C2-joukkueen
tunnuksia vaan aina C1 –joukkuetta. C2-ikäluokkaan asti.
Joukkueen nimi perustuu ikäluokan syntymävuoteen (esim. -07) ja on siis
sama tuohon saakka.
• Jos pelaajaa ei pysty poimimaan kokoonpanoon, pelipassi tai
edustusoikeus ei ole kunnossa

Henkilösivustolla on henkilöiden kaikki tiedot jotka itse päivitetään.
HENKILÖSIVUSTO

11.5.2018
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SEURASIIRROT
SEURASIIRTOJEN AIKARAJAT
(B-E ikäiset)

•
•
•
•

1.5.-30.6.
1.7.-31.7.
1.8.-31.8.
1.9.-31.10

• 1.11.-30.11.
• 1.12.-1.1.
• 2.1.-15.2.

11.5.2018

vapaa siirtoaika
ei siirtoaikaa
molempien seurojen suostumuksella
vain niille pelaajille, jotka eivät ole edustaneet
kuluvalla kaudella mitään seuraa
molempien seurojen yhteisellä suostumuksella
EI siirtoaikaa
molempien seurojen yhteisellä suostumuksella
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SEURASIIRROT
SEURASIIRTOJEN AIKARAJAT
(A-ikäiset ja vanhemmat)

• 1.5.-30.6.
• 1.7.-31.7.
• 1.8.-15.2.
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Vapaa siirtoaika
Ei siirtoaikaa
Molempien seurojen suostumuksella
pelaajasopimuksettomalla vapaa siirtoaika
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SEURASIIRROT
•

SEURAAN TULEVA UUSI PELAAJA
• Pelaaja (vanhemmat) pyytää vanhalta seuralta siirron uuteen
seuraan (kirjallisesti tai Palvelusivuston kautta)
• Vanha seura lähettää siirron sähköisesti uudelle seuralle
• Yhteyshenkilö (yleensä VP) vastaanottaa maksamalla
siirtomaksun samalla hetkellä ohjelmassa.
• Siirtolomaketta ei lähetetä mihinkään
• Pelaaja on edustuskelpoinen, kun siirtomaksu on maksettu ja siirto
näkyy Palvelusivustolla (reaaliaikainen jos maksu tehty oikein)

11.5.2018
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SEURASIIRROT
•

SEURASTA LÄHTEVÄ PELAAJA
•
•
•
•

Pelaaja pyytää siirtoa vanhasta seurasta uuteen
Siirron voi tehdä vain seuran yhteyshenkilö (VP/TJ/PJ)
JOJO ei siis voi tehdä siirtoa
JOJO:n tai rahastonhoitajan tehtävä on selvittää onko kaikki
taloudelliset velvoitteet hoidettu
• Pelaajasopimus toimitettava liittoon jos halutaan tehdä rajoitettu
siirto.
SEURASIIRROT

11.5.2018
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PELAAJALIIKENNESOPIMUKSET
•
•
•
•
•
•
•
•

11.5.2018

Jokerit
Viikingit
Kiekko-Vantaa
EVU
Kurra
PiTa/OKK
Hunters
LJK

•
•
•
•
•
•
•
•

HIFK
Karhu-Kissat
HJK
Kiekko-Tiikerit
GrIFK
Salamat
Red Wings
Wolf

Suomen Jääkiekkoliitto ry
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•
•

Kiekko-Espoo
EKS
EPS

•
•
•

KJT-Haukat
KJT Hockey
Haukat
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PELAAJALIIKENNESOPIMUSSIIRROT
•

SIIRTYMINEN PELAAJALIIKENNESOPIMUKSEN SISÄLLÄ
• Myös tästä siirrosta pitää tehdä siirto seurojen välillä
• Siirron tekee pelaajan oman seuran VP (tai vastaava)
Palvelusivustolla (rajoitusaika pisimmillään 15.2. saakka)
• Pelaaja pitää siirtää takaisin mikäli siirto tapahtuu ennen rajoitusajan päättymistä
• Siirto maksaa 10€, laskutus kauden jälkeen. Seurakohtainen
maksimi 500 €.
• Tarkoituksena että siirrot suunnitellaan etukäteen

PELAAJALIIKENNESIIRTO

11.5.2018
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SIIRTYMISTEN PERUSTEET
•

•

Pelaajan siirtyminen oman seuran sisällä ja yhteistyöseurojen välillä
perustuu siihen, että joukkueen pelaajamäärä saadaan riittäväksi ja
että kaikille pelaajille saadaan riittävästi pelejä kauden aikana.
Joukkueen menestymiseksi siirtoja ei tehdä. Eikä sen vuoksi että
jollekin yksittäiselle pelaajalle saadaan mahdollisimman paljon pelejä
Siirtymiset vahvistaa seuran valmennuspäällikkö. Sopimus voidaan
hylätä kesken kauden, mikäli sitä käytetään väärin mm. kilpailullisen
edun tavoittelemiseksi

11.5.2018
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PELAAMINEN ERI JOUKKUEISSA
•
•

SAMASSA SEURASSA
SAMASSA PELAAJALIIKENNESOPIMUKSESSA

•
•

SAMASSA IKÄLUOKASSA
ERI IKÄLUOKISSA

•

=> Kilpailusäännöt 5.2-5.4.

11.5.2018
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KILPAILUSÄÄNNÖT
•
•

•
•

•
•

Määrittelee kaiken kilpailutoiminnan säännöt
finhockey.fi-> kilpailutoiminta-> kilpailusäännöt
– myös juniorisäännöt, maksutaulukko, sarjojen järjestäjät, liiton
sarjojen pelaamisaikataulu
JOJO:n tärkeä työkalu, tärkeää tietää mistä löytää tiedon
Epäselvyyksiin tiedustelut tehdään arkena työaikana, ei
viikonloppuna juuri ennen ottelua
Tiedustelu aina kirjallisesti ja aina yksityiskohtaisesti pelaajien
nimiä, seuroja ja joukkueita myöten.
Etukäteen tiedustelu ei silti poista vastuuta sääntöjen noudattamisesta
eikä perusteeksi mahdollisessa edustuskelvottomuustapauksessa käy
saatu vastaus esitettyyn kysymykseen vaan säännöt määrittelee aina.
KILPAILUSÄÄNNÖT

11.5.2018
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C2 – F-jun
•
•

•

•
•

Kaikilla alueilla on yhteiset säännöt, ei alueiden omia poikkeuksia
Säännöt koskevat Y-pelaajia, alaikäisiä pelaajia, pelaajien siirtymisiä
kevään loppupeleissä sekä joukkueiden muodostamista
Kaikista näistä säännöistä poikkeavista tarpeista pitää tehdä anomus
omalle alueelle, alueen kilpailuvaliokunta antaa lausunnon ->
SJL:n kilpailuvaliokunta käsittelee asian (C2-E jun.). Leijonaliigan
osalta alueen kilpailuvaliokunta tekee päätöksen.
Anomuksen tekee seura
Anomus maksu 100€/anomus (voi olla useampia pelaajia)

11.5.2018
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C2 – E2-jun

Siirtymistä omassa seurassa tai pelaajaliikennesopimuksen sisällä on rajoitettu rinnakkaisjoukkueissa ja
eri ikäluokkien välillä pääosin seuraavissa tapauksissa:
•
PLAYOFF-ottelut: osallistuakseen joukkueen Playoff –otteluihin KENTTÄpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50% 1.1.2019 jälkeisistä pelaamistaan omista sarjaotteluistaan kyseisessä
joukkueessa. Joukkueen sarjaotteluiden määrällä ei siis ole mitään merkitystä. Kenttäpelaaja
saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff –otteluihin
Esimerkki 1: C2 joukkueessa 6 ott., D1 joukkueessa 5 ott. Saa pelata vain C2 joukkueen
loppupeleissä
Esimerkki 2: D1 joukkueessa 6 ott. Ja D2 joukkueessa 6 ott. Ei voi pelata kummankaan
loppupeleissä
Esimerkki 3: Kenttäpelaaja loukkaantunut, vain 2 ottelua D1 AA joukkueessa, ei muita otteluita
kevään aika. Saa pelata ko. joukkueen loppupeleissä.
Esimerkki 4: D1 AA joukkueessa 5 ott., C2 A joukkueessa 3 ott., D1 A joukkueessa 4 ott.
Ei voi pelata minkään joukkueen loppupeleissä koska missään joukkueessa ei yli
50 % omista otteluistaan (pelannut 12 ott, pitäisi olla väh. 7.).
On syytä ajoissa seurata pelimääriä ettei tule yllätyksiä. Ylipäätään pelaajien pelaamista liian monessa
joukkueessa tulee tarkoin harkita.

11.5.2018
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C2 – E2-jun
•

Siirtymistä omassa seurassa tai pelaajaliikennesopimuksen sisällä on rajoitettu
rinnakkaisjoukkueissa ja eri ikäluokkien välillä. Pelaajan liikkumista eri joukkueissa
tarkastellaan kahdessa jaksossa, ensin syyskaudella ja erikseen kevätkaudella
vuodenvaihteen jälkeen johtuen tasontarkistuksessa tapahtuvista sarjatasojen
muutoksista.
PÄÄSÄÄNTÖ on se että joukkuetta ei vahvisteta ylemmillä tasoilla pelaavasta
joukkueesta, vaan tarvittava apu on löydyttävä samalta tai alemmalta tasolta.
Samassa ikäluokassa rajoitettu seuraavasti:
Jos omassa seurassa on joukkue kaikilla kolmella tasolla (AAA, AA (sis yl ja al) ja A) ei
AAA tasolla pelannut pelaaja voi siirtyä A tasolle.
Jos on vain yhdellä tai kahdella tasolla joukkue, ei rajoituksia.
Pelaajaliikennesopimuksen puitteissa:
Jos pelaajaliikennesopimusseuroissa on joukkueet kaikilla tasoilla (AAA, AA (sis yl ja al) ja
A) ei AAA tasolla pelannut pelaaja voi pelata A tasolla. Tämä koskee siis koko
pelaajaliikennesopimusta ja sen kaikkia seuroja, eli jos on pelannut missä tahansa
seurassa AAA tasolla ,ei siirry mihinkään seuraan A tasolla riippumatta kyseisten seurojen
omien joukkueiden tasosta

11.5.2018

Suomen Jääkiekkoliitto ry

24

C2 – E2-jun
Vanhemmassa ikäluokassa omassa seurassa pelanneet:
Jos seuralla on kaikilla tasoilla joukkueita:
o

o

o

Jos pelaaja on pelannut omassa seurassa ikäistään vanhemmissa AAA tasolla, voi hän
siirtyä omaan tai mihin tahansa nuorempaan ikäluokkaan (jos on pelannut vaikka 2
vuotta vanhemmissa ja siirtyy vuotta vanhempiin) vain siihen joukkueeseen joka on
siinä ikäluokassa seuran joukkueista ylimmällä tasolla. Täten jos seuralla on
nuoremmassa ikäluokassa vain yhdellä tasolla joukkueita, voi pelaaja niihin joukkueisiin
siirtyä. Jos on kaksi joukkuetta tai enemmän, näistä joukkueista vain ylemmällä tasolla
oleviin.
Jos vanhemmassa ikäluokassa pelaa toiseksi ylimmällä tasolla, voi siirtyä nuorempaan
ikäluokkaan kahdelle ylimmälle tasolle. Jos taas pelaa alimmalla tasolla (A)
vanhemmassa ikäluokassa, voi siirtyä muihin kuin AAA tason joukkueisiin
nuoremmassa ikäluokassa.
Jos seuralla on vain kahdella tasolla joukkueita ikäluokissa, ainoa rajoitus on se että
vanhemmissa AAA tasolla pelannut voi siirtyä nuorempiin vain ylimmän tason
joukkueeseen.

11.5.2018
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C2 – F-jun
•

•

Yli-ikäiset pelaajat
o C2 – E2 –tasoilla + Leijonaliigassa saa olla 4 yli-ikäistä pelaajaa kokoonpanossa
(maalivahti lasketaan mukaan)
(Huom. Vasta-alkaneet pelaajat, alla)
o Yli-ikäisenä pelaava maalivahti voi edustaa samanaikaisesti myös omaa
tai vanhempia ikäluokkia omassa seurassa tai pelaajaliikenne seurassa
o Kaksi vuotta vanhempi tyttö saa pelata poikien sarjoissa. Näitä tyttöjä ei
lasketa yli-ikäisiksi pelaajiksi. (Huom. Vasta-aloittaneet tyttöpelaajat)
o Y-kenttä pelaaja voi vaihtaa joukkuetta kauden aikana yhden kerran oman ja
nuoremman ikäluokan välillä 22.-31.12.
Vasta-alkaneet
o E-jun ja Leijonaliigassa saa olla 2 v vanhempi jos vain yksi pelipassi aiemmilla
kausilla
o D-jun pojissa + kaikki tytöt tyttöjen sarjoissa saa olla 2 v vanhempi jos
ensimmäinen pelipassi samalla, edellisellä tai sitä edellisellä kaudella
o Tytöt saa olla 3 v vanhempia pelatessaan pojissa jos ensimmäinen pelipassi
samalla, edellisellä tai sitä edellisellä kaudella

11.5.2018
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C2 – E2-jun
Vanhemmassa ikäluokassa pelaajaliikennesopimusseuroissa pelanneet:
Jos seuroilla on kaikilla tasoilla joukkueita:
o

o

o

Jos pelaaja on pelannut omassa seurassa ikäistään vanhemmissa AAA tasolla, voi hän
siirtyä omaan tai mihin tahansa nuorempaan ikäluokkaan (jos on pelannut vaikka 2
vuotta vanhemmissa ja siirtyy vuotta vanhempiin) vain siihen joukkueeseen joka on
siinä ikäluokassa seuran joukkueista ylimmällä tasolla. Täten jos seuralla on
nuoremmassa ikäluokassa vain yhdellä tasolla joukkueita, voi pelaaja niihin joukkueisiin
siirtyä. Jos on kaksi joukkuetta tai enemmän, näistä joukkueista vain ylemmällä tasolla
oleviin.
Jos vanhemmassa ikäluokassa pelaa toiseksi ylimmällä tasolla, voi siirtyä nuorempaan
ikäluokkaan kahdelle ylimmälle tasolle. Jos taas pelaa alimmalla tasolla (A)
vanhemmassa ikäluokassa, voi siirtyä muihin kuin AAA tason joukkueisiin
nuoremmassa ikäluokassa.
Jos seuroilla on vain kahdella tasolla joukkueita ikäluokissa, ainoa rajoitus on se että
vanhemmissa AAA tasolla pelannut voi siirtyä nuorempiin vain ylimmän tason
joukkueeseen.
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YLI-IKÄISET PELAAJAT
•
•

•

•
•
•

Y-pelaaja = ikäluokkaa edeltävänä vuonna syntynyt
LÄHTÖKOHTA: Yli-ikäisenä tulisi pelata vain siksi että pelaaja ei kykene
taitotasonsa tai jonkun muun syyn vuoksi pelaamaan oman ikäisten kanssa.
Yli-ikäisen pelaajan käyttö kokoonpanossa ei siis ole automaatio vaan
ainoastaan pelaajan henkilökohtaiseen tarpeeseen liittyvä asia. Yli-ikäisen
pelaajan käyttäminen menestystarkoituksessa missä tahansa on tuomittavaa.
Yli-ikäisenä pelaavan pelaajan ei ole mahdollista edustaa mitään muuta
joukkuetta johtuen em. syystä ellei sitä ole erikseen sallittu tietyissä
ikäluokissa.
C1 ikäluokan ja vanhempien osalta rajoitukset ikäluokittain Kilpailusäännöt
7.15.
Sääntöjen mukaisille Y-pelaajille ei tarvitse anoa lupaa erikseen
Muut mahdolliset poikkeusluvat anotaan SEURAN toimesta
alueen kilpailuvaliokunnalta ja luvat päättää liiton kilpailuvaliokunta
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Yli-ikäiset
•

Yli-ikäiset pelaajat
o C2 – E2 –tasoilla + Leijonaliigassa saa olla 4 yli-ikäistä pelaajaa
kokoonpanossa (maalivahti lasketaan mukaan)
(Huom. Vasta-aloittaneet pelaajat)
o Yli-ikäisenä pelaava maalivahti voi edustaa samanaikaisesti myös omaa
tai vanhempia ikäluokkia omassa seurassa tai pelaajaliikenne seurassa
o Kaksi vuotta vanhempi tyttö saa pelata poikien sarjoissa. Näitä tyttöjä ei
lasketa yli-ikäisiksi pelaajiksi. (Huom. Vasta-aloittaneet tyttöpelaajat)
o Kenttäpelaaja voi vaihtaa yli-ikäisestä omaan ikäluokkaan kauden aikana
vain yhden kerran ja sen tulee tapahtua 22.-31.12. Oman ikäisistä
siirtyminen yli-ikäiseksi voi tapahtua milloin tahansa syksyn aikana mutta
se on ainoa kerta, sen jälkeen pelaa yli-ikäisenä loppukauden.
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Vasta-alkajat
•

•

F- ja E-junioreissa saa pelata 2 vuotta vanhempi pelaaja, mikäli ko.
pelaaja on aloittanut pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla tai
edellisellä kaudella, tai pelaajalla on ollut aiemmilla kausilla vain yksi
pelipassi (aloittanut aiemmin mutta lopettanut vuoden jälkeen) tai Ejuniori-ikäisellä pelaajalla on aiemmin ollut vain luistelu/kiekkokoulupelipasseja. Tällaista pelaajaa ei lasketa yli-ikäisten
pelaajien kiintiöön.
C2- ja D-junioreissa (pojat) sekä D-tytöissä ja nuoremmissa (tytöt) saa
pelata 2 vuotta vanhempi pelaaja, mikäli pelaaja on aloittanut
pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla, edellisellä tai sitä
edellisellä kaudella, tai pelaajalla on ollut aiemmilla kausilla vain yksi
pelipassi (aloittanut aiemmin mutta lopettanut vuoden jälkeen) tai
pelaajalla on aiemmin ollut vain luistelu-/kiekkokoulupelipasseja.
Tällaista pelaajaa ei lasketa yli-ikäisten pelaajien kiintiöön.
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C2 – F-jun
•

Ala-ikäiset pelaajat
o C-C2 joukkueessa saa pelata enintään 7 nuorempien ikäluokkien
pelaajaa ottelua kohden
o D1-D2 joukkueessa saa pelata enintään 5 nuorempien ikäluokkien
pelaajaa ottelua kohden
o E1-F2 joukkueessa saa pelata enintään 3 nuorempien ikäluokkien
pelaajaa ottelua kohden

•

Yhdistelmä-ikäluokat
o Jos seuralla niin vähän pelaajia että kahta perättäistä ikäluokkaa kohti
saadaan vain yksi joukkue, saa yli- tai alaikäisiä olla enemmän.
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PELIPASSIT/PELAAJAT
• Pelipassi tarkoittaa oikeutta pelata Jääkiekkoliiton alaisissa
otteluissa
• Pelipassikausi 1.5.2018-30.4.2019
• finhockey.fi-> lunasta pelipassi
• Junioreiden Pelipassi otetaan iän mukaan joko OP:n
vakuutuksella tai omalla vakuutuksella (vanhempien vastuulla)
• Pelipassi on voimassa kun henkilö saa sähköpostitse
vahvistusviestin pelipassin voimaantulosta
• 1.5.-30.6.2018 välisenä aikana maksetut pelipassit ja vakuutukset
tulevat takautuvasti voimaan 1.5.2018 alkaen.
PELIPASSIT
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PELIPASSIT/TOIMIHENKILÖT
• Jojolla (ja sijaisella) + kaikilla vaihtoaitiossa olevilla (valmentajat,
huoltajat, lääkärit ym) on oltava SJL:n toimihenkilöpelipassi aina,
vaikka olisi myös joku muu pelipassi. Jos toimihenkilö harrastaa
pelaajana tai tuomarina lajia, on hänellä oltava siihen erillinen
vaadittava pelipassi
• Vakuutusta ei tarvitse ottaa, OK:n TUPLATURVAVAKUUTUS on
kaikilla seuran toiminnassa olevilla vapaaehtoistoimijoilla
(otteluissa, talkoissa)

PELIPASSIT
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HARJOITUSOTTELUT
•
•
•
•

Virallisia otteluita jos niissä on virallinen tuomari
On pidettävä pöytäkirjaa (vanha käsipöytäkirja)
Kuuluvat kurinpidon piiriin
Jos erotuomaria ei ole, ne eivät kuulu kurinpidon piiriin ->
ovat ns. ”villejä” otteluita. Vastuu vahingoista ja
seuraamuksista silloin järjestäjällä.
• Pelaajien ja toimihenkilöiden lisärangaistukset (pelikiellot)
kärsitään joukkueen sarjaotteluissa
• Eivät kuulu Palvelusivuston sisältöön -> erotuomarit
tilataan erikseen
11.5.2018
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SARJATOIMINTA
•
•
•

•

•

Leijonaliiga: oma pöytäkirjamalli, ei sarjataulukkoa, turnauksina, ei
edustusoikeuksia
seura/joukkue päivittää ohjelmaan kellonajat ja pelipaikan
erotuomarinimeäjällä on ottelut tiedossa heti kun ohjelma on tehty
-> kellonaikojen ilmoittaminen mahdollisimman nopeasti tärkeää
pelipäivien muutokset mahdollisia vain molempien/kaikkien
joukkueiden suostumuksella ja sarjan järjestäjän hyväksynnällä
(sarjan järjestäjä muuttaa)
HUOM ! F1 ja nuorempien ikäluokka ei saa pelata isolla kentällä
ennen kuin sarjakauden päätyttyä keväällä !
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EROTUOMARIT
• Erotuomarit nimetään sarjaotteluihin automaattisesti
kunhan otteluilla on alkamisaika ja pelipaikka
• Tärkeää saada otteluille kellonajat mahdollisimman
nopeasti
• Nimetyt tuomarit löytyvät:
– http://sjtl.torneopal.fi/taso/pelikalenteri.php
• Varmistakaa että tuomarit on nimetty otteluihinne
• Erotuomarikustannukset alueellamme:
• E-jun otteluissa mahdollista käyttää seuran omaa
seuratuomaria http://tuomari.ning.com/
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KURINPITO
•
•

•
•

Sääntöjen rikkominen -> sanktio
Kurinpitäjä käsittelee erotuomariraportin perusteella sekä pelaajia että
toimihenkilöitä koskevat otteluista erotuomarin / otteluvalvojan/tarkkailijan
raportoimat asiat.
Lisärangaistuksista tulee tieto vkl:n otteluista seuraavan viikon ke/to mennessä.
Pelitapahtumien ulkopuoliset asiat käsittelee liiton Kurinpitovaliokunta

•

Kurinpitäjät
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11.5.2018

Mestis
Nuorten SM-liiga
Suomi-sarja ja B-nuorten SM-sarja
Naiset ja E-juniorit
Nuorten Mestis-Aluesarja
B-nuorten Mestis-Aluesarja ja B2-sarjat
C-nuorten SM-Aluesarja
C2-D2 juniorit
II divisioona
III-V div ja harraste

tbd
Juho Melaluoto
Harri Tuhkanen
Matti Jouppi
Jyrki Tuukkanen
Tomi Tervala
Matias Barck
Mika Erkkilä
Janne Kosonen
Kari Mehtonen
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RANGAISTUKSET
OTTELURANGAISTUKSET (OR)
•
•

•

Pelaaja/toimihenkilö poistetaan ottelusta
Ottelurangaistus (OR) johtaa aina erilliseen kurinpitokäsittelyyn ja
peli-/toimitsijakieltoon. Pelaaja tai toimihenkilö, joka on saanut ko.
rangaistuksen, on automaattisesti pelikiellossa kunnes asia on
käsitelty päättävässä elimessä. Käsittelyn aikana pelikiellossa kärsityt
ottelut lasketaan mukaan, kun päätös aikanaan tulee osaksi
kärsittävää kokonaisrangaistusta. Pelikiellon kokonaispituus on se
minkä kurinpitäjä päätöksessään määrää.
Jos tapauksesta löytyy video, se on toimitettava heti
seuraavana päivänä ko. sarjan/ikäluokan kurinpitäjälle
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RANGAISTUKSET
PELIRANGAISTUKSET (PR)
•
•
•

•
•
•

•

Pelirangaistus merkitsee pelaajan tai joukkueen toimihenkilön poistamista
ottelusta.
PR aiheuttaa pelaajalle yhden merkinnän käyttäytymisrangaistusten kertymään,
ellei kurinpitäjä määrää tapauksesta erillistä pelikieltoa.
Kauden viimeisessä sarjaottelussa hankittu pelirangaistus johtaa aina erilliseen
kurinpitokäsittelyyn.
PR toimihenkilölle aiheuttaa automaattisesti seuraavan sarjaottelun toimintakiellon
Kurinpitäjä voi määrätä erikseen pidemmän toimintakiellon kyseisestä
tapauksesta.
D-junioreissa ja nuoremmissa väkivaltaisuudesta tuomittu PR aiheuttaa
automaattisesti seuraavan sarjaottelun pelikiellon. Kurinpitäjä voi määrätä
erikseen pidemmän pelikiellon kyseisestä tapauksesta.
Jos tapauksesta löytyy video, se on toimitettava heti seuraavana päivänä ko.
sarjan/ikäluokan kurinpitäjälle
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RANGAISTUSTEN KÄRSIMINEN
•

•

•

Peli- ja toimintakiellot päätetään kärsittäväksi seuraavissa otteluissa
sen joukkueen sarjassa, jossa pelatusta ottelusta pelikielto määrättiin.
Harjoitusotteluissa tulleet erikseen määrätyt peli- ja toimintakiellot
kärsitään sarjaotteluissa.
Peli- ja toimintakiellot koskevat aina kaikkia sarjaotteluita kaikissa
ikäluokissa ja sarjoissa kunnes peli- tai toimintakielto on kärsitty.
Kurinpitäjä voi päättää, onko pelaaja pelikiellossa pelikiellon aikana
olevissa harjoitusotteluissa (pääsääntöisesti ei ole). Pelikiellot voivat
koskea myös maaotteluita.
Jos pelaaja/toimihenkilö on väliaikaisessa peli-/toimintakiellossa
kurinpitäjän päätöksellä tutkinnan ajan, lasketaan lopullista kieltoa
kärsittäessä mukaan tutkinnan aikana kärsityt pelit.
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RANGAISTUSTEN KÄRSIMINEN
•

•

•

Sinä päivänä kun pelaaja / toimihenkilö on peli- / toimintakiellossa, ei
hän voi pelata / toimia toimihenkilönä missään joukkueessa samana
päivänä vaikka peli- / toimintakielto päättyisikin jonkun ottelun
päätyttyä.
Pelaaja, joka on pelikiellossa, ei voi toimia pelikieltonsa aikana
toimihenkilönä missään joukkueessa. Toimihenkilö, joka on
toimintakiellossa, ei voi pelata toimintakieltonsa aikana missään
joukkueessa.
Pelikiellossa oleva pelaaja ei voi vaihtaa seuraa ennen kuin pelikielto
on kärsitty.
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RANGAISTUKSET
•

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN (10/20)-KERTYMÄ
Kertymä pelikielto
• 2x
1 ott
• 4x
2 ott
• 6x
4 ott
• 8x
8 ott
• jne
• JOUKKUEKOHTAINEN TILI, Joukkueenjohtajan vastuulla
• JOS 10/20 min, on aiheuttanut erillisen pelikiellon, sitä ei
lasketa kertymään. Jos pelaaja on kärsinyt pelikieltoa
kertymän täyttymisen vuoksi ja kurinpitäjä määrää
täyttymiseen johtaneesta tapauksesta erillisen pelikiellon,
lasketaan kärsimiseen hyväksi jo kärsitty peli.
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RANGAISTUSTEN KÄRSIMINEN/
10/20-KERTYMÄ
1. Harjoitusottelut kauden aikana
•

Jos pelaajan/toimihenkilön käyttäytymisrangaistusten kertymä täyttyy
kauden aikana pelattavassa harjoitusottelussa, kertymän täyttymisestä
aiheutunut peli-/toimintakielto kärsitään seuraavissa harjoitusotteluissa.
Mikäli kertymä täyttyy viimeisessä harjoitusottelussa ennen kauden
alkua, kärsii pelaaja siitä aiheutuvan pelikiellon ensimmäisessä
sarjaottelussa siinä sarjassa ja joukkueessa jossa aloittaa sarjakauden.

•

Harjoitusotteluissa määrätyt pelikiellot kärsitään SARJAOTTELUISSA.
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RANGAISTUSTEN KÄRSIMINEN/
10/20-KERTYMÄ
2. Sarjakauden aikana
•

Käyttäytymisrangaistusten kertymät käsitellään joukkuekohtaisesti,
peli/- toimintakiellot niistä kärsitään alkuperäisen otteluohjelman
mukaisina sarjaotteluina sen joukkueen sarjassa, jossa ne hankitaan.
Sarjan vaihtuminen ei mitenkään poista kertyneitä rangaistuksia.

•

Peli-/toimintakielto kärsitään ensimmäisenä ottelupäivänä sarjassa,
jossa se on saatu.

•

Kyseisenä päivänä kun pelaaja on pelikiellossa tai toimihenkilö on
toimintakiellossa, ei hän voi pelata tai toimia toimihenkilönä missään
ottelussa missään joukkueessa. Jos joukkueen sarja vaihtuu,
kärsitään pelikielto uudessa sarjassa.
10/20-kertymä ei nollaannu missään vaiheessa kauden aikana.

•
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TURNAUSLUVAT JA KANSAINVÄLISET OTTELUT
•
•
•
•

•

•

Turnauksen järjestävän joukkueen (= seuran) pitää anoa turnauslupa
omalta alueelta
Lupaa ei myönnetä ko. ikäluokan sarjakaudelle ilman ERITTÄIN painavaa
syytä
Turnaukset pitää pelata oman ikäluokan säännöillä
Lupaa pitää anoa vähintään 3 viikkoa ennen turnausta ->
erotuomareiden nimeäminen
Kv-ottelulupa pitää hakea erillisellä lomakkeella ohjeiden mukaan. Mukana
pitää olla aina ulkomaisen joukkueen osalta heidän oman maansa
jääkiekkoliiton lupa mukana.
Sarjakauden aikaisille ulkomaan turnaus- ja pelimatkoille EI myönnetä KVlupia.
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TIETOSUOJA-ASETUS
•
•
•
•

The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus
Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa
hyväksyttiin keväällä 2016 (14.4.2016)
Astuu voimaan 25.5.2018 2 vuoden siirtymäaika päättyy siis 25.5.

•

Tehtävä siirtymäaikana 25.5.2018 mennessä
ns. tietosuojan/henkilötietojen käsittelyn nykytila-arvio ja analyysi, vastaako rekisterinpitäjän henkilötietojen
käsittely- ja tietosuojakäytänteet kansallisen lainsäädännön, ja EU:n tietosuoja-asetuksen uusia vaatimuksia.
Organisaatioiden tulee myös varmistaa tietoturvansa riittävyys sekä varautua ongelmatilanteisiin - myös
kriisiviestintään. Uudella sääntelyllä halutaan ohjata yhteisöt ja yritykset ottamaan tietosuoja-asiat
kokonaisvaltaisesti huomioon jo toimintansa suunnittelussa.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet
• TILIVELVOLLISUUS: Kyky osoittaa, että on huolehdittu tietosuoja-asetuksen
mukaisista velvoitteista
• -> käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden
käytännön toteuttamisen dokumentointia
• Ts. ei enää riitä rekisteriseloste; TEE SE muuttuu TODISTA SE
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Asetus koskee kaikkia seuroja ja joukkueita
• Tietosuoja-asetuksen piirissä ovat kaikki yritykset ja organisaatiot, sekä
yhdistykset, jotka käsittelevät yksityishenkilöiden henkilötietoja
• Henkilötietoa ovat esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•

Henkilön nimi ja henkilötunnus
Kuva
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
Pankkiyhteystiedot
Postaukset sosiaalisessa mediassa
Pelaajan kilpailutilastot (esim. maalit, varoitukset, kilpailukiellot)
Terveystiedot (esim. ”Pelaaja on loukkaantumisen vuoksi sivussa xx ottelusta”)

→ Käytännössä siis kaikki tiedot, jotka voidaan liittää henkilöön ja joilla tämä voidaan
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa

MUUTA
•

SJL:n/Eteläisen alueen tiedotuskanava:
http://www.finhockey.fi/index.php/alueet/etela

•

SUOMI-KIEKON STRATEGIA
http://leijonat.fi/info/strategia.html

• KUNNIOITA PELIÄ –OHJELMA
http://www.kunnioitapelia.fi/
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KAUSI-INFO

KIITOS JA HYVÄÄ
PELIKAUTTA !
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