
5. JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO, JOUKKUEET JA TOIMINTA  

Fortunan urheilullinen toiminta perustuu joukkueisiin. Seuran hallitus päättää kausikohtaisesti 

valmennuspäällikön esityksen perusteella muodostettavista joukkueista.   

Jokainen joukkue muodostaa osan Fortuna ry:tä, ja joukkue on toimintaperiaatteeltaan itsenäinen 

yksikkö ja siten jokaisessa Fortunan joukkueessa tulee olla seuraavat toimihenkilöt:  

 
- vastuuvalmentaja   

- valmentaja (1-2 / joukkue)   

- maalivahtivalmentaja   

- joukkueenjohtaja  

- huoltaja (1-2 / peliryhmä)   

- rahastonhoitaja  
 
Lisäksi joukkueessa tulee olla:  

- kahviovastaava, vastaa joukkueen kahviovuoron organisoinnista  

  
Lisäksi joukkueen harjoituksissa voi toimia ohjaajia apuna, mutta he eivät kuulu varsinaisesti 

joukkueen toimihenkilöihin. Myöskään joukkueen kahviovastaavaa ei lueta viralliseksi 

toimihenkilöksi.   

Fortunan hallitus tekee valmennuspäällikön esityksestä lopullisen päätöksen joukkueiden 

toimihenkilöistä.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joukkueen organisaatio  



    
  
5.1 Joukkueen johtoryhmä  

Joukkueen nimetyt toimihenkilöt muodostavat niin kutsutun joukkueen johtoryhmän, joka vastaa 

kauden toiminnan toteutumisesta yhdessä laadittujen ja hyväksyttyjen joukkueen pelisääntöjen, 

toiminta- sekä taloussuunnitelmien, että urheilutoiminnan kausisuunnitelman mukaisesti.  

Johtoryhmää johtaa joukkueenjohtaja ja se pitää kokouksia tarpeen mukaan asioiden niin 

vaatiessa. Johtoryhmä suunnittelee ja valmistelee joukkueen nimissä tapahtuvaa toimintaa ja 

esittelee sekä hyväksyttää ehdotukset vanhempainkokouksissa ja jakaa toimintaan liittyviä tehtäviä 

vanhemmille.   

Joukkueen sujuva toiminta edellyttää myös muita lyhytkestoisia tehtäviä joita vanhemmat hoitavat. 

Tällaisia joukkueen ja seuran nimissä suoritettavia tehtäviä ovat mm. ottelussa toimitsijana 



toimiminen, kahviossa myyjänä toimiminen, arpamyynti ja varainhankinta. Joukkueen nimetyt 

toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa.  

  
Joukkueita, pelaajia ja seuraa koskevissa asioissa Suomen Jääkiekkoliittoon, Jääkiekkoliiton 

Hämeen alueen paikallishallintoon ja Tampereen erotuomarikerhoon ovat yhteydessä vain seuran 

valmennuspäällikkö ja puheenjohtaja.   

  
5.2 Toimihenkilöiden velvollisuudet  

- toimihenkilöiden tulee hoitaa heille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja 

sopimuksensa mukaisesti. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja 

asetuksia, seuran ohjeita, SJL: n sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä.   

- toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. 

koulutustilaisuudet).   

- joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta.  

- toimihenkilöt ovat velvollisia käyttäytymään moitteettomasti ja seuran toimintaa edistäen 

kaikissa seuran toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa sekä aina käyttäessään seura-asua.  

- toimihenkilöt ovat velvollisia suorittamaan ”Et ole yksin”- verkkokoulutuksen 
(www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus). 

- toimihenkilöt ovat velvollisia antamaan Fortunalle suostumuksen rikostaustan 

selvittämiseksi Oikeusrekisterikeskukselta. 

 

5.3 Toimihenkilöiden oikeudet  

Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja:   
 

- seura-asuun   

- seuran sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen   

- toimihenkilörekisteröintiin 

- kouluttautumisesta johtuviin kulukorvauksiin 

 

5.4 Toimihenkilöiden tehtävät  

5.4.1 Vastuuvalmentaja  

Vastuuvalmentajan tulee yhteistyössä seuran kanssa kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana. 

Hän vastaa seuran arvojen, periaatteiden sekä joukkueen toimintasuunnitelman ja urheilutoiminnan 



kausisuunnitelman toteutumisesta omassa joukkueessaan. Vastuuvalmentajan tulee kaikissa 

toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.  

Vastuuvalmentaja:  

- noudattaa toimessaan seuran urheilutoiminnan linjausta ja valmennuspäällikön ohjeistuksia   

- laatii yhdessä joukkueen valmentajien sekä valmennuspäällikön kanssa joukkueen 

urheilutoiminnan kausisuunnitelman  

- laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman  

- laatii harjoituskerran sisällön joukkueen valmentajia apuna käyttäen aina kirjallisesti ja 

jokaiseen harjoitukseen  

- toimii läheisessä yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa  

- vastaa joukkueen pelaajien osallistumisseurannasta  

- vastaa joukkueen pelaajien ottelumääräseurannasta  

- vastaa osaltaan Fortunan arvojen toteutumisesta joukkueessaan  

- toimii joukkueen valmentajien esimiehenä ja vastaa joukkueen urheilutoiminnasta  

- vastaa pelin johtamisesta  

- seuraa pelaajien kehitystä sekä antaa pelaajalle kirjallisen palautteen kerran kaudessa 

pyydettäessä  

- raportoi toiminnastaan valmennuspäällikölle   

- velvollinen informoimaan joukkueen vanhempia ja muita toimihenkilöitä joukkueen 

urheilutoiminnasta ja linjauksista  

- toimii yhteistyössä ja luo yhteistyötä muiden joukkueiden ja heidän vastuuvalmentajien 

kanssa  

- osallistuu valmentajakoulutuksiin   

- osallistuu valmentajakerhon toimintaan  

- vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä  

 

5.4.2 Joukkueenjohtaja  

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta. Joukkueenjohtajan toiminta määrittelee pitkälti 

asioiden sujuvuuden joukkueessa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia 

seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.  

- noudattaa toimessaan seuran sääntöjä ja linjauksia   

- laatii yhdessä vastuuvalmentajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman  

- laatii joukkueen budjetin rahastonhoitajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman sekä 
urheilutoiminnan kausisuunnitelman pohjalta  

- on joukkueen yhdyshenkilö seuran sisäisissä ja ulkoisissa yhteyksissä  



- järjestää ja johtaa vanhempainkokouksia  

- toimii läheisessä yhteistyössä vastuuvalmentajan kanssa ja hoitaa tämän antamat tehtävät  

- vastaa joukkueen pelaajien edustuskelpoisuudesta  

- vastaa joukkueen pelaajien käyttäytymisrangaistusten seurannasta  

- vastaa osaltaan Fortunan arvojen toteutumisesta joukkueessaan  

- vastaa joukkueen varainhankinnasta  

- toimii joukkueen johtoryhmän puheenjohtajana ja vastaa joukkueen kaikesta 

urheilutoiminnan ulkopuolisesta toiminnasta kuten pelien, pelimatkojen, leirien, turnausten 

ja muiden joukkueen tapahtumien järjestämisestä  

- informoi joukkueen vanhempia ja muita toimihenkilöitä joukkueen toiminnasta ja seuran 

ajankohtaisista asioista  

- toimii yhteistyössä ja luo yhteistyötä muiden joukkueiden ja heidän joukkueenjohtajien 

kanssa  

- osallistuu koulutuksiin   

- osallistuu joukkueenjohtajakerhon toimintaan  

- vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä  

  
5.4.3 Joukkueen valmentaja  

Valmentajan tulee yhteistyössä seuran kanssa kehittää itseään valmentajana ja kasvattajana. Hän 
vastaa osaltaan seuran arvojen, periaatteiden ja toimintasuunnitelman toteutumisesta 

vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti omassa joukkueessaan/ikäluokassaan. Valmentajan tulee 

kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.  
- toimii vastuuvalmentajan ja valmennuspäällikön ohjeistusten mukaan  

- osallistuu joukkueen urheilutoiminnan kausisuunnitelman laatimiseen   

- osallistuu joukkueen harjoitusten suunnitteluun ja toteuttamiseen  

- vastaa osaltaan Fortunan arvojen toteutumisesta joukkueessaan  

- osallistuu joukkueen peleihin vastuuvalmentajan määräämässä tehtävässä  

- toimii yhteistyössä ja luo yhteistyötä muiden joukkueiden ja heidän valmentajien kanssa  

- osallistuu valmentajakoulutuksiin   

- osallistuu valmentajakerhon toimintaan  

- vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä  

- hoitaa vastuuvalmentajan antamat tehtävät  



5.4.4 Joukkueen huoltaja  

Huoltajan vastuulla on moninaisten käytännön asioiden pyörittäminen kaikissa joukkueen 

tapahtumissa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja 

periaatteiden mukaisesti.  
- hoitaa vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan antamat tehtävät   

- vastaa pelaajien ja valmentajien luistimien huollosta  

- vastaa joukkueen yhteisten tavaroiden hankinnasta, luetteloinnista ja huollosta  

- huolehtii peleissä ja harjoituksissa ensiavusta, juomista sekä muista tarpeellisista välineistä 

ja tarvikkeista  

- osallistuu budjetin tekemiseen yhteisten varusteiden ja tarvikkeiden hankinnan osalta  

- toimii yhteistyössä ja luo yhteistyötä muiden joukkueiden ja heidän huoltajien kanssa  

- valvoo yleistä siisteyttä, järjestystä ja hygieniaa joukkueessa ja toimintaympäristössä  

- vastaa osaltaan Fortunan arvojen toteutumisesta joukkueessaan  

- osallistuu koulutuksiin   

- vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä  
 
 

5.4.5 Joukkueen rahastonhoitaja  

- laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen budjetin  

- seuraa budjetin toteutumista ja informoi joukkueen rahatilanteesta joukkueen vanhempia  

- hoitaa joukkueen maksuliikennettä sähköisessä järjestelmässä   

- noudattaa toiminnassaan seuran talousohjetta  

 

5.5 Vanhemmat  

Lasten vanhemmat ovat niin seuran toiminnan, kuin lastensa urheiluharrastuksen tärkeimpiä 

tukijoita. Vanhemmilla on päävastuu lapsensa harrastuksen taloudellisesta mahdollistamisesta, ja 

he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen toimintasuunnitelmat ja laativat itselleen pelisäännöt 

seuran antamien raamien pohjalta.  

  

Vanhempien keskuudesta valitaan toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten 

yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöiden lisäksi muidenkin vanhempien toivotaan 

osallistuvan aktiivisina toimijoina lapsen harrastukseen ja kaikkia yhdistävään seuratoimintaan. 

Tavoitteena on, että seuran edustaja (valmennuspäällikkö, hallituksen edustaja tai puheenjohtaja) 

olisi kutsuttuna läsnä vähintään yhdessä vanhempainkokouksessa kauden aikana.  



Lasten ja nuorten urheilussa Fortunassa kaikkien mukana olevien vanhempien edellytetään 

sitoutuvan niin sanottuun viiden K: n sääntöön, jonka mukaisesti vanhempien tulee olla mukana 

toiminnassa:   

  
- väsymättöminä kannustajina   

- kärsivällisinä kasvattajina   

- tukea antavina kouluttajina   

- uhrautuvina kuljettajina   

- toiminnan kustantajina   

Vanhempien on sitouduttava vastaamaan lapsensa jääkiekkoharrastuksen kustannuksista.  

Lisäksi vanhemmat sitoutuvat antamaan valmentajille työrauhan harjoituksissa ja peleissä. 
Valmennuksellisiin sekä urheilutoiminnallisiin asioihin puuttuminen ei kuulu vanhempien toiminta-

alueeseen, vaan nämä asiat ovat ainoastaan valmentajien ja valmennuspäällikön toimivallassa, 

sekä viime kädessä johtokunnan.   

 

Vanhempien oikeuksiin kuuluu saada informaatiota lastansa koskevista urheilutoimintaan liittyvistä 
asioista ja päätösten taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tätä tietoa välittävät joukkueen 

vastuuvalmentaja ja seuran valmennuspäällikkö.  

 

Seuran urheilutoiminnasta vastaavat tahot luovat tasapuoliset kehittymisen edellytykset ja 

mahdollisuudet kaikille pelaajille, mutta vanhemmilla tulee olla ymmärrys ja asenne sen 
hyväksymiseen, että lasten sitoutuminen harjoitteluun, innostus ja toiveet, sekä kyvyt ja 

ominaisuudet, ovat lopputuloksen määrittävät tekijät sekä kehittymisen todellinen lähtökohta.  

 

5.6 Joukkueen säännöt  

Seura edellyttää, että kaikkien juniorijoukkueiden johtoryhmät laativat, sekä lasten vanhemmat 

vanhempainkokouksessa hyväksyvät, vuosittain joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka 

koskevat pelaajia sekä vanhempia. Vanhemmat ja pelaajat allekirjoittavat säännöistä otetun 

kirjallisen kopion, jonka joukkueenjohtajat ovat velvollisia säilyttämään. Joukkueenjohtajat 

toimittavat kopion joukkueen säännöistä toimintasuunnitelman mukana myös seuran 

valmennuspäällikölle.  Joukkueen omien pelisääntöjen lisäksi pelaajia sitovat seuran 

pelaajasäännöt ja vanhempia seuran vanhemmille tarkoitetut ohjeistukset.  



5.7 Joukkueet  

Fortunan toiminta perustuu keskeisesti juniorijoukkueiden ympärille ja seura pyrkii perustamaan 

uuden juniorijoukkueen vuosittain. Varsinaisen joukkuetoiminnan ensimmäinen toimintavuosi 

ajoittuu harrastajien ollessa 6-7 – vuotiaita eli U7/U8 – juniori ikäisiä. Tätä ennen seura tarjoaa 

toimintaa Leijona – kiekkokoulussa ja luistelukoulussa.   

Seuralla on joukkuetoimintaa U7 – U17 ikäluokissa ja kaudesta riippuen U19 - junioreissa. U22 – 

junioreita seuraan ei perusteta, vaan ikäluokan pelaajat ovat edustusjoukkueen toiminnan piirissä.   

5.7.1 Leijona – kiekkokoulu  

Leijona-kiekkokoulu on Suomen Jääkiekkoliiton lanseeraama kiekkokoulumalli, jonka tarkoituksena 

on helpottaa ja yhtenäistää kiekkokoulutoimintaa suomalaisissa jääkiekkoseuroissa. Fortuna on ollut 

mukana Leijona - kiekkokouluseurana vuodesta 2012 alkaen. Nykyään lähes kaikki Suomen 

Jääkiekkoliiton jäsenseurat ovat toiminnassa mukana.  

Jääkiekkoliiton asiantuntijat ovat laatineet harjoitesisällöt, joita kiekkokouluissa hyödynnetään lasten 

ohjaamisessa kohderyhmä huomioiden. Leijona-kiekkokoulu on tarkoitettu kaikille n. 4 – 7 – 

vuotiaille lapsille jääkiekkoharrastuksen pohjaksi ja esivaiheeksi ennen varsinaisen 

joukkuetoiminnan aloittamista. Leijona-kiekkokoulun tarkoituksena on tutustuttaa aloittavat 

harrastajat jääkiekkotoimintaan, ja tekeminen koostuu pääasiassa peleistä, leikeistä sekä kisoista.   

Toimintaa on 2 kertaa viikossa ajoittuen elo – maaliskuulle. 
 
 
5.7.2 U7/U8 – juniorit   

Varsinainen joukkuetoiminta aloitetaan U7 – juniorijoukkueessa, joka pyritään perustamaan joka 

vuosi. Joukkueen ensimmäisen toimintavuoden aikana aloitetaan järjestelmällinen 

jääkiekkoharjoittelu ja pelaajien kehittäminen sekä joukkueelle valitaan toimihenkilöt. Käytännön 

valmennusvastuun ensimmäisellä kaudella kantaa seuran valmennuspäällikkö joka samalla 
perehdyttää pelaajat ja vanhemmat seuran toimintaan. Valmennuspäällikkö valitsee vanhemmista 

sopivia innokkaita ohjaajia avukseen ja kartoittaa joukkueelle tulevat valmentajat. Mahdollisuuksien 

mukaan U7 ja U8 joukkueet osallistuvat Tappara-Ilves-sarjan pelitoimintaan. Toimintaa on tämän 

ikäisillä 2 - 3 kertaa viikossa.  

 

5.7.3 U9/U10 – juniorit  

Peliryhmiä perustetaan 1 – 2 tarpeen mukaan molempiin ikäluokkiin ja nämä peliryhmät eivät ole 

kiinteitä, vaan pelaajan peliryhmä voi vaihdella turnauksesta toiseen. U10 juniorit voivat pelata 



harjoituspelejä huhtikuussa ns. isolla kentällä, koska siirtyvät seuraavalla kaudella pelaamaan 

virallisesti ottelunsa siinä.    

U9 ja U10 – junioreissa alkaa ottelusarjatoiminta, jossa pelataan turnausmuotoisesti otteluita 

Hämeen alueen Leijonaliigassa. Turnauksissa on yleensä kaksi peliä per joukkue. Ottelut pelataan 

puolikkaalla kentällä eikä virallista sarjataulukkoa ylläpidetä SJL: n toimesta. Ikäluokkien 

pelimääräsuositus on n. 20 ottelua per pelaaja kauden aikana. Vaikka päivässä olisi useampi ottelu, 

lasketaan ne yhdeksi ottelukerraksi. Joukkueen yhteisiä harjoitus- ja pelitapahtumia näillä ikäluokilla 
on 2 – 4 kertaa viikossa.  

5.7.4 U11/U12 – juniorit  

Joukkueita perustetaan ikäluokkaa kohden tapauskohtaisesti 1 – 2. U11 ja U12 – junioreissa ei ole 

virallisia taso-sarjoja. Sarjapelit pelataan sekä ison kentän, että pienaluepeleinä. U11- ikäluokassa 

puolet peleistä pelataan isolla kentällä ja puolet pienaluepeleinä. Sarjapelit pelataan joko 

turnausmuotoisina tai yksittäisinä otteluina U12-ikäluokassa ison kentän pelejä on 70% ja 

pienaluepelejä 30%. U11/U12-sarjoissa ei ole sarjataulukoita, eikä tilastointia.  

Harjoituksista ja peleistä riippuen joukkueen yhteisiä tapahtumia on näiden ikäluokkien junioreilla 3 
– 5 kertaa viikossa.  

 

5.7.5 U13/U14 – juniorit  

Joukkueita perustetaan ikäluokkaan yksi, tapauskohtaisesti harkiten kaksi jos harrastajien 

lukumäärä näin edellyttää ja ottelusarjan läpivienti on käytännössä mahdollista. Ottelusarja alkaa 

alkusarjalla, jonka perusteella määritetään joukkueen taso loppusarjan sarjatasoksi.  

U13 ja U14 – junioreiden ottelusarjat pelataan pääsääntöisesti yksittäisinä otteluina. Seuran 

valmennuspäällikkö ilmoittaa joukkueen parhaaksi katsomalleen sarjatasolle Hämeen alueen 

aluesarjaan joita on kolme eritasoista, A, AA-, ja AAA – tason sarjat, joista AAA – taso on 

korkeatasoisin.  

SJL ylläpitää virallista sarjataulukkoa ottelusarjoista tilastoineen, ja sarjoissa pelataan sijoitusottelut 

sarjataulukossa neljän ensimmäisen olevan kesken.  

Harjoituksista ja peleistä riippuen joukkueen yhteisiä tapahtumia on näiden ikäluokkien junioreilla 3 

– 5 kertaa viikossa.  

5.7.6 U15 – juniorit   

Seuran valmennuspäällikkö ilmoittaa U15 – juniorijoukkueen parhaaksi katsomalleen sarjatasolle 

Hämeen alueen aluesarjaan joita on kolme eritasoista, A-, AA-, ja AAA – tason sarjat, joista AAA – 



taso on korkeatasoisin. SJL ylläpitää virallista sarjataulukkoa ottelusarjoista tilastoineen, ja sarjoissa 

pelataan sijoitusottelut neljän ensimmäisen sarjataulukossa olevan kesken.  

U15 – junioreiden ottelut pelataan yksittäisinä otteluina.  

Harjoituksista ja peleistä riippuen joukkueen yhteisiä tapahtumia on näiden ikäluokkien junioreilla 3 

– 6 kertaa viikossa.   

 

5.7.7 U17/U19 – juniorit  

U17- juniorit kootaan kahdesta ikäluokasta (U16 ja U17-ikäisistä), samoin U19 (U18 ja U19-
ikäisistä). U17 ja U19 – juniorijoukkueiden perustaminen Fortunassa on erittäin haasteellista 

pelaajien opiskeluista johtuvien paikkakunnalta muuttamisien vuoksi. Jos joukkueita ei saada seuran 

pelaajien voimin kasaan, harkitaan tapauskohtaisesti yhteisjoukkueiden perustamista 

yhteistyöseurojen kesken. Mikäli joukkueita ei saada perustettua, pyritään jokaiselle pelaajalle 

löytämään pelipaikka yhteistyöseuroista tai Fortunan edustusjoukkueesta.  

Harjoituksista ja peleistä riippuen joukkueen yhteisiä tapahtumia on näiden ikäluokkien junioreilla 4 

– 6 kertaa viikossa.  

5.7.8 Edustusjoukkue  

Seuran edustusjoukkue on harrastuspohjalta toimiva joukkue, joka pelaa Hämeen alueen III – 

divisioonatasolla.   

Edustusjoukkueen rooli kilpailullisen harrastamisen lisäksi on toimia esimerkkinä ja roolimallina 

seuran junioripelaajille.  

 

5.7.9 Seuran harrastejoukkueet  

Kompurat on harrasteryhmä, jonka tarkoituksena on tarjota 2 kertaa viikossa mahdollisuus 

harrastaa jääkiekkoa, oli harrastajalla aiempaa pelaajataustaa tai ei. Konkarit ottavat osaa 

satunnaisesti erilaisiin ikämiesturnauksiin ja pelaavat harjoitusotteluita.   

Naisten harraste on vastaavanlainen seuran joukkue kuin Kompuratkin. Se tarjoaa tytöille/naisille 

mahdollisuutta harrastaa jääkiekkoa harrastustaustasta riippumatta kerran viikossa olevalla 

harjoitusvuorolla.   

Easy Hockey on lapsille ja nuorille suunnattua matalan kynnyksen jääkiekkotoimintaa. Kerran 

viikossa olevalla harjoitusvuorolla pääpaino on pelaamisessa. Pakollisina varusteina on kypärä, 

hanskat , luistimet, maila ja kaulasuoja.  

 


