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ALUETOIMINNAN TOIMINTAOHJE
1. JÄÄKIEKKOALUE
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää jääkiekkoilua ja muita
liiton toimintaan hyväksyttyjä lajeja sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona,
aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä.
Maa jaetaan liiton toimintaa varten jääkiekkoalueisiin siten, että kukin alue muodostaa
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Alueiden lukumäärän ja rajat
vahvistaa liittovaltuusto (liite 1).

SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA
2014–2018
Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen
Toimintaa ohjaavat arvot:

•
•
•
•

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

Strategian painopisteet:

•
•
•

Yhteiskunnallinen arvostus
Juniori- ja seuratoiminta
Huippukiekko

2.9.2017
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2. JÄÄKIEKKOALUEEN PERUSTEHTÄVÄ, PÄÄMÄÄRÄ JA TOIMINTA-ALUEET
Jääkiekkoalueen perustehtävänä on toimia jääkiekkoseurojen alueellisena hallinto- ja
yhteistyöelimenä, joka kehittää suomalaista jääkiekkoa ja sen seuratoimintaa.
Jääkiekkoalueen toiminnan päämääränä on elinvoimainen, jatkuvasti kehittyvä ja
yhteisöllinen jääkiekon seuratoiminta.
Jääkiekkoalueen toiminta-alueet ovat urheilutoiminta sekä seuratoiminta, jotka kumpikin
jakautuvat edelleen useampaan eri osa-alueeseen seuraavasti:
Urheilutoiminta

1. Kilpailutoiminta
2. Harrastetoiminta
3. Valmennustoiminta
4. Erotuomaritoiminta

Seuratoiminta

5. Seurajohtaminen
6. Sidosryhmäsuhteet
7. Edunvalvonta

Jääkiekkoalueen toiminnan kulmakivet
Alueen perustehtävä
Jääkiekkoalue toimii jääkiekkoseurojen alueellisena yhteistyöelimenä,
joka kehittää suomalaista jääkiekkoa ja sen seuratoimintaa.
Ohjaustehtävä
Seurojen ohjaaminen Suomi-kiekon
strategian toteuttamisessa

Palvelutehtävä
Seurojen tarvitsemien
palveluiden tuottaminen

Alueen toiminta-alueet
Urheilutoiminta
- Kilpailutoiminta
- Harrastetoiminta
- Valmennustoiminta
- Erotuomaritoiminta

Seuratoiminta
- Seurajohtaminen
- Sidosryhmäsuhteet
- Edunvalvonta
Alueen toiminnan päämäärä

Elinvoimainen, jatkuvasti kehittyvä ja yhteisöllinen jääkiekon seuratoiminta

24.9.2017
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3. JÄÄKIEKKOALUE OHJAA JA PALVELEE
Jääkiekkoalueen perustehtävän toteuttamisessa jääkiekkoalueella on kaksi keskeistä
tehtäväkenttää, jotka ovat ohjaustehtävä ja palvelutehtävä.
Ohjaustehtäväänsä hoitaessaan jääkiekkoalue
• seuraa, arvioi ja analysoi alueensa seurojen urheilu- ja seuratoiminnan
sekä toimintaympäristön kehitystä,
• vastaa ja ohjaa Suomi-kiekon strategian ja toimintalinjausten toteuttamista omalla
alueellaan,
• tekee esityksen alueella pelattavasta kilpailutoiminnasta
• valvoo ja antaa palautetta kilpailutoiminnan toteutuksesta
• päättää alueen valiokuntien jäsenistä sekä valvoo valiokuntien toimintaa,
• toimii linkkinä alueen seurojen sekä Jääkiekkoliiton keskusorganisaation
välillä sen varmistamiseksi, että alueen seurojen tarpeet ja toimintaympäristön ominaispiirteet tulevat liittotason toiminnassa huomioiduksi.

Alueen ja aluehallituksen kaksisuuntainen rooli
strategisena suunnannäyttäjänä
Alue / Aluehallitus

SJL:n
keskusorganisaatio

24.9.2017

- Viestii alueen seurojen
tarpeista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä jotta ne tulevat
liittotason toiminnassa
huomioiduksi.

Alueen
seurat

- Ohjaa alueensa
seurojen toimintaa
Suomi-kiekon strategian
ja toimintalinjausten
toteuttamisessa.
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Palvelutehtäväänsä hoitaessaan jääkiekkoalue
• kartoittaa säännöllisesti alueen seurojen toimintaa sekä palvelutarpeita,
• määrittää vuosittain alueen seuroille tarjottavan palvelutarjoaman sekä
• tuottaa seurojen tarvitsemat palvelut yhdessä Jääkiekkoliiton keskusorganisaation
ja muiden kumppaneiden kanssa.
Palvelu- ja ohjaustoiminnan taso ja laajuus:
Palvelutarjoaman tulee olla seuroille yhtä laadukasta riippumatta siitä missä päin Suomea
seura toimii. Toiminnan tulee olla yhtenäistä kuitenkin siten, että alueellisuus otetaan
huomioon.
Kukin alue tuottaa joko oman alueen tai jonkun muun tahon toimesta vähintään seuraavat
palvelu- ja ohjaustehtävät:
•

•

•
•

perustason koulutuksia seuran toimihenkilöille riittävän usein
o seuran puheenjohtaja / hallitus, muu hallinto
o joukkueenjohtaja
o huoltaja
o valmentaja
o LKK-ohjaaja
o tulospalvelusta vastaava/toimitsija
o erotuomari
kohtaamisia seurojen kanssa useamman kerran vuodessa
o seuratapaamiset eri muodoissa
▪ aluepäivät
▪ useamman seuran yhteistapaamiset
▪ yksittäiset seurakäynnit
alueellinen sarjatoiminta
harrastetoiminta
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4. JÄÄKIEKKOALUEEN ORGANISAATIO
4.1 KOKONAISORGANISAATIO
Jääkiekkoalueen organisaation muodostavat
• aluehallitus ja sen puheenjohtaja,
• alueelliset valiokunnat,
• aluepäällikkö,
• aluevalmentaja sekä
• alueen muut toimihenkilöt.

4.2 ALUEHALLITUS
Jääkiekkoalueella on aluehallitus, jonka tehtävänä on:
1. Suomi-kiekon strategian toteutuksen ohjaaminen alueen seuroissa.
2. Seuroille tarjottavan palvelutarjoaman sisällön määrittäminen sekä tuotettavien
palveluiden palvelutason varmistaminen.
3. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden rakentaminen sekä oman alueen että muiden
alueiden huippu-, edustus- ja juniorijääkiekon seurojen ja muiden
jääkiekkotoimijoiden välille.
4. Jatkuva yhteydenpito ja toimivan keskusteluyhteyden luominen keskeisiin päättäjäja viranomaistahoihin sekä muihin sidosryhmiin.
5. Alueellisten jääkiekkoon liittyvien edunvalvontatarpeiden tunnistaminen ja toiminnan
organisointi niihin vaikuttamiseksi.
6. Alueellisten valiokuntien jäsenten nimeäminen, niiden toimintasuunnitelmien
vahvistaminen ja toiminnan valvonta.
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Aluehallitukseen kuuluvat kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, 6-12
varsinaista jäsentä sekä 2-5 varajäsentä. Aluehallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet
on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan ensisijaisuusjärjestykseen.
Valittavien henkilöiden tulee valintahetkellä olla alle 70-vuotiaita. Vuoden 2018 alusta
lukien ehdokas voidaan valita aluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi enintään viideksi
peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Aluehallituksen jäsenten joukossa tulee olla
molempien sukupuolten edustus.
Aluehallituksen toimikausi on kevätkokouksesta kevätkokoukseen. Aluehallitus valitsee
keskuudestaan haluamansa määrän aluehallituksen varapuheenjohtajia sekä
työvaliokunnan.
Aluehallituksen varajäsenet ja erotuomarikerhojen valitsema edustaja osallistuvat
hallituksen kokouksiin. Varsinaisen jäsenen poissa ollessa varajäsenet osallistuvat
ensisijaisuusjärjestyksessä täysivaltaisina kokouksiin. Jääkiekkoliiton liittovaltuuston sekä
liittohallituksen jäsenillä ja alueen operatiivisella henkilöstöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus
aluehallituksen kokouksissa.
Aluehallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Tämän lisäksi aluehallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet sen
varsinaisista jäsenistä sitä vaatii. Aluehallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Aluehallitus voi kokoontua
tarpeen vaatiessa sähköisiä apuvälineitä hyödyntäen.
Aluehallitus tekee kerran vuodessa oman toimintansa itsearvioinnin oman toimintansa
kehittämisen pohjaksi.

4.3 ALUEEN PUHEENJOHTAJA
Jääkiekkoalueen hallituksella on puheenjohtaja, jonka tehtävänä on:
1. johtaa ja kehittää aluehallituksen työskentelyä,
2. johtaa oman alueensa luottamusmiesorganisaatiota,
3. johtaa alueen operatiivista henkilöstöä hyväksytyn kausisuunnitelman
toteuttamisessa,
4. edustaa aluetta valtakunnallisessa aluetoimintavaliokunnassa sekä
5. edustaa jääkiekkoa omalla alueella yhdessä Jääkiekkoliiton toimihenkilöiden
kanssa.
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4.4 ALUEELLISET VALIOKUNNAT
Jokaisella jääkiekkoalueella toimii kolme aluehallituksen nimeämää valiokuntaa, jotka ovat
• työvaliokunta,
• kilpailuvaliokunta,
• valmennusvaliokunta sekä
• seuratoimintavaliokunta.
Aluehallitus voi niin halutessaan perustaa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan
valiokuntia tai asettaa työryhmiä hoitamaan määräaikaisia kehittämistoimenpiteitä.
Alueilla voi olla yhteisiä valiokuntia.

Alueellisen työvaliokunnan tehtävänä on
1. valmistella aluehallituksessa käsiteltäviä asioita sekä hoitaa ja päättää
aluehallituksen sille antamia tehtäviä
2. hoitaa muut aluehallituksen valiokunnalle osoittamat kausisuunnitelman mukaiset
tehtävät.
Alueellisen kilpailuvaliokunnan tehtävänä on
1. suorittaa valtakunnallisen kilpailuvaliokunnan sille osoittamat sarjatoimintaan
liittyvät suunnittelu- ja valmistelutehtävät määritetyn vuosikellon mukaisesti. Näitä
tehtäviä ovat muun muassa;
a. seurojen joukkueenmuodostamisen tukeminen
b. sarjapalaverien järjestäminen
c. esityksien tekeminen valtakunnalliselle kilpailuvaliokunnalle alueen
joukkueiden sijoittamisesta eri sarjoihin ja lohkoihin
d. poikkeuslupa-anomusten valmistelu ja esittely valtakunnalliselle
kilpailuvaliokunnalle
e. pelaajaliikennesopimusten valmistelu ja esittely valtakunnalliselle
kilpailuvaliokunnalle
f. pelaajaliikenteen seuraaminen, ohjaaminen/rajoittaminen/hylkääminen
g. muutosesityksien tekeminen kilpailusääntöihin
h. alueen kilpailutoiminnan (ottelujärjestelyt, olosuhteet) seuranta
i. sarjajärjestelmien toimivuuden seuranta liiton strategian ja valtakunnallisen
kilpailuvaliokunnan linjausten mukaisesti
j. toimiminen linkkinä valtakunnallisiin valiokuntiin
k. poikien/miesten ja tyttöjen/naisten alueellisen sarjatoiminnan järjestäminen
2. hoitaa muut aluehallituksen valiokunnalle osoittamat kausisuunnitelman mukaiset
tehtävät.
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Alueellisen valmennusvaliokunnan tehtävänä on
1. suorittaa valtakunnallisen valmennusvaliokunnan sille osoittamat suunnittelu- ja
valmistelutehtävät määritetyn vuosikellon mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat muun
muassa:
o alueen seurojen urheilu- ja valmennustoimintaan liittyvien palvelutarpeiden
kartoittaminen
o alueen seuroille tarjottavan urheilutoimintaan liittyvän palvelutarjoaman
määrittäminen
o määritetyn palvelutarjonnan mukaisten seurojen tarvitsemien urheilu- ja
valmennustoimintaan liittyvien palveluiden tuottaminen yhdessä
Jääkiekkoliiton keskusorganisaation ja muiden kumppaneiden kanssa.
o urheilu- ja valmennustoimintaan liittyvien lausuntojen antaminen
o toimiminen linkkinä valtakunnallisiin valiokuntiin
2. hoitaa muut aluehallituksen valiokunnalle osoittamat kausisuunnitelman mukaiset
tehtävät.

Alueellisen seuratoimintavaliokunnan tehtävänä on
1. suorittaa valtakunnallisen seuratoimintavaliokunnan sille osoittamat suunnittelu- ja
valmistelutehtävät määritetyn vuosikellon mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat muun
muassa:
o alueen seurojen seuratoimintaan liittyvien palvelutarpeiden kartoittaminen,
o alueen seuroille tarjottavan seuratoimintaan liittyvän palvelutarjoaman
määrittäminen,
o määritellyn palvelutarjoaman mukaisten seurojen tarvitsemien
seuratoimintaan liittyvien palveluiden tuottaminen yhdessä Jääkiekkoliiton
keskusorganisaation ja muiden kumppaneiden kanssa.
o varmistaa harrastekiekkotoiminnan järjestäminen
o seuratoimintaan liittyvien lausuntojen antaminen
o toimiminen linkkinä valtakunnallisiin valiokuntiin
2. hoitaa muut aluehallituksen valiokunnalle osoittamat kausisuunnitelman mukaiset
tehtävät.
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4.5 ALUEPÄÄLLIKKÖ
Kullakin Jääkiekkoliiton alueella toimii aluepäällikkö. Aluepäälliköiden valtakunnallisen ja
alueellisen toiminnan sisältävät toimenkuvat vahvistaa Jääkiekkoliiton keskusorganisaatio.
Aluepäällikkö toimii alueellaan Jääkiekkoliiton edustajana yhdessä alueen
luottamushenkilöiden kanssa.
Aluepäällikkö tehtäviin kuuluu muun muassa;
• toimia alueellisena viestinnällisenä kanavana toisaalta Jääkiekkoliitosta alueen
seuroihin ja toisaalta seuroista Jääkiekkoliittoon kuin myös muihinkin sidosryhmiin
• Jääkiekkoliiton strategian mukaisen alueen toimintaympäristöön soveltuvan
kausisuunnitelman ja talousarvion valmistelu yhteistyössä aluehallituksien, alueen
valiokuntien ja liiton linjavastaavien kanssa.
• alueen kausisuunnitelman toteuttamisen operatiivinen johtaminen yhteystyössä
aluehallituksen kanssa.
• alueen kausisuunnitelman mukaisesti alueella toimihenkilöiden ohjaaminen.
• alueellisten ominaispiirteiden- ja tarpeiden mukaisten sarjatoimintojen valmistelu
yhdessä alueellisten kilpailuvaliokuntien ja valtakunnallisen sarjatoiminnan
valmistelun kanssa
• alueen matalan kynnyksen ja harrastepelaamisen kehittäminen
Aluepäällikköä voi avustaa tehtävässään aluekoordinaattori. Aluekoordinaattorin
toimenkuva vastaa aluepäällikön toimenkuvaa.
4.6 ALUEVALMENTAJA
Kullakin Jääkiekkoliiton alueella toimii aluevalmentaja. Kukin aluevalmentaja on osa
valtakunnallista aluevalmentajapoolia, josta junioripäällikkö yhteistyössä alueiden
hallituksen ja aluepäälliköiden kanssa ohjaavat alueiden kausisuunnitelmien mukaisia
aluevalmentajaresurssia kunkin alueen tarpeeseen. Aluevalmentajan valtakunnalliset ja
alueelliset toiminnan sisältävät toimenkuvat vahvistaa Jääkiekkoliiton keskusorganisaatio.
Aluevalmentajan tehtäviin kuuluu muun muassa;
•
•
•
•

Jääkiekkoliiton strategian mukaisen lasten ja nuorten urheilun kokonaisvaltaisen
valmennustoiminnan kehittäminen alueella ja alueen seuroissa
valmentajakoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen 1- ja 2-tasoilla
alueen kartoitustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
seurojen taitovalmentajien sekä alueellisten tutoreiden ja tukikouluttajien
kausisuunnitelmien mukaisen toiminnan ohjeistaminen
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4.7 ALUEEN MUUT TOIMIHENKILÖT
Alueilla toimivien OTO-henkilöiden rooleista ja toimenkuvista päätetään yhdessä alueen ja
Jääkiekkoliiton keskusorganisaation kesken.
Näitä alueelle perustettavia toimihenkilörooleja voivat olla esimerkiksi seuraavat tehtävät:
• maalivahtikouluttaja tai maalivahtien tutor-kouluttaja,
• tyttökiekkokouluttaja,
• erotuomarikouluttaja,
• Leijona-kiekkokoulukouluttaja
• tutor-valmentaja
• harrastekiekon kehittäjä tai
• aluehuoltaja.
5. ALUEKOKOUS
Aluekokous on alueen jäsenseurojen kokous. Alue pitää vuoden aikana kaksi varsinaista
aluekokousta, joista kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous
lokakuun loppuun mennessä. Näiden lisäksi alue voi aluehallituksen päätöksellä pitää
tarpeen mukaan ylimääräisiä kokouksia.
Jokaisella jäsenvelvoitteensa täyttäneellä jäsenseuralla tai erotuomarikerholla on
aluekokouksessa äänioikeus. Yksi henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsentä.
Äänimäärät aluekokouksessa määräytyvät seuraavasti:
• Seuran enimmäisäänimäärä kokouksessa on kaksikymmentä (20) ääntä.
• Jokaisella jäsenseuralla on yksi (1) perusääni.
• Toiminnan laajuuden ja laajuuden sekä harrastajamäärän perusteella seura voi
saada lisä-ääniä jäljempänä kuvatuin perustein.
• Toiminnan laajuuden perusteella jäsenseura voi saada lisä-ääntä viimeisen
päättyneen kauden loppuun pelanneiden joukkueiden mukaan seuraavasti:
o Liiga-joukkue 5 ääntä
o Mestis-joukkue 3 ääntä
o Naisten SM-joukkue 3 ääntä
o Pojat: A, B-, B2-, C-, D-, E- ja F – juniorit, 1 ääni/ikäluokka, max 6/seura
o Tytöt: A, B-, C-, D-, E- ja F-juniorit, 1 ääni/ikäluokka, max 5/seura
o III-div-Suomi-sarja 1 ääni/seura
o Naiset Mestis-II div 1 ääni/seura
o Muut sarjat 1 ääni/seura
• Toiminnan laadun perusteella enintään kaksi (2) ääntä
o Leijona-kiekkokoulu, yksi (1) lisä-ääni
o Kausittaisten GHD-tapahtumien järjestäminen, yksi (1) lisä-ääni
o Matalan kynnyksen Easy Hockey –toimintaa, yksi (1) lisä-ääni
• Harrastajamäärän perusteella enintään kuusi (6) ääntä:
o yksi (1) ääni kutakin täyttynyttä sataa pelipassia kohti,
o max 6 ääntä, kun yli 600 pelipassia. Tarkastelupiste on vuoden alun tilanne.
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Aluekokouksien kutsut on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta
seurarekisterissä olevilla osoitteilla seuroille sähköpostin välityksellä tai kirjein.
Kokouskutsu laitetaan lisäksi alueen www-sivuille. Muut tiedonannot toimitetaan
aikamääräyksittä samalla tavoin.
Aluekokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut alueen jäsenseurojen esitykset on lähetettävä
alueen toimistoon aluehallituksen käsiteltäväksi kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Aluekokouksissa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan
tarkistajat.
2. Todetaan edustettuina olevat liiton ja alueen jäsenvelvoitteet täyttäneet seurat
sekä valtakirjojen laillisuus.
3. Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
Syyskokouksessa
4. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö alueen seuroista.
5. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma esitettäväksi SJL:lle.
6. Valitaan ehdollepanotoimikunta valmistelemaan kevään henkilövalintoja.
7. Päätetään muista esityslistalla olevista asioista.
Kevätkokouksessa
4. Käsitellään kuluneen kauden kilpailukertomus, johon valiokunnat ja toimihenkilöt
ym. osa-aluevastaavat liittävät kertomuksensa.
5. Käsitellään edellisen tilivuoden toiminta- ja tilikertomus sekä esitellään
tilintarkastuskertomus.
6. Vahvistetaan aluehallituksen esitys tulevan kauden kausisuunnitelmaksi.
7. Todetaan seuraavan sarjakauden osanottomaksut.
8. Valitaan alueella puheenjohtaja mikäli puheenjohtaja on erovuorossa.
9. Päätetään valittavien aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
10. Valitaan aluehallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Nimetään ehdokkaita liiton valiokuntiin ja muihin elimiin, joissa alue haluaa olla
edustettuna. Aluekokous voi myös erikseen päättää antavansa vastuun
ehdokkaiden asettamisesta aluehallitukselle.
12. Päätetään muista esityslistalla olevista asioista.
Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäviksi ja
päätettäviksi vain kokouksen yksimielisellä päätöksellä.
Aluehallituksen asettaman valiokunnan jäsenillä, Jääkiekkoliiton valtuuston ja hallituksen
jäsenillä sekä liiton edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus
Alueen luottamushenkilöiden palkkioissa ja matkakustannuksissa noudatetaan SJL:n
ohjeistusta.
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6. JÄÄKIEKKOALUEIDEN TALOUS
Kukin jääkiekkoalue laatii ennen uuden tilikauden alkua oman taloussuunnitelmansa.
Suunnittelu tehdään Jääkiekkoliiton talouspäällikön ohjeistamalla tavalla ja aikataululla.
Aluekohtaisen suunnittelun lähtökohtana on että kukin alue tuottaa mahdollisimman
kustannustehokkaasti seuroilleen määritellyn vähimmäispalvelutason mukaiset palvelut,
joiden kustannukset katetaan aluetoiminnan sekä jääkiekkoliiton talousarviossa
määritellyillä tuloilla. Mikäli alueella on omaa erillisvarainhankintaa, voi se näiden tulojen
avulla tuottaa laajempaa toimintaa ja palveluita jotka nostavat seurojen palvelutason yli
vähimmäispalvelutason.
Jääkiekkoliiton aluetoimintavaliokunta käsittelee alueiden taloussuunnitelmat ja
liittovaltuusto vahvistaa ne osana liiton kokonaisbudjettia.
Jääkiekkoalueen hallitus vastaa siitä että alueen toiminnassa toimitaan taloussuunnitelman mukaisesti.
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