
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEVÄÄN 2021 TUKIHAKU, IKÄLUOKAT U13-U18   
 
Seuralta hakemuksessa kysyttävät asiat 
 
Uutta kevään 2021 hakukaavakkeessa:  
 
1) Seura voi nyt täyttää kaikki oman seuran tukea hakevat pelaajat samaan kaavakkeeseen. 

Näin seuran tietoja ei tarvitse täyttää kuin kerran. Jos haluat täyttää seuran tiedot vain kerran, 
toimi seuraavasti:  
Täytä ensimmäisen pelaajan tiedot, viimeisenä kysymys Haluatko syöttää uuden pelaajan 
tiedot?  
Jos vastaat 
- Kyllä (ja painat Seuraava), pääset jatkamaan suoraan seuraavan hakemuksen täyttämistä 
- Ei (ja painat Seuraava), kysely sulkeutuu ja kyselyyn vastaaminen tulee aloittaa alusta 
Voit myös valita sivun alalaidasta Tallenna ja jatka – Tällöin voit jatkaa lomakkeen täyttöä 
myöhemmin. Kaavakkeen täyttöä voi siten halutessaan jatkaa määräajan sisällä, eli kaikkia 
hakemuksia ei tarvitse kirjata sisään samalla kertaa. 

2) Lisäyksenä aikaisempiin tukihakuihin, seuran tulee asettaa hakijat tukikategorioittain (U13-
U14 / U15-U16 / U17-U18) tärkeysjärjestykseen, ja näin auttaa liittoa hakupäätösten 
tekemisessä silloin, kun tukea ei voida myöntää kaikille ko. ikäluokasta. Kaavakkeessa on 
ohjattu tärkeysjärjestyksen asettaminen. Jos seuran toimesta ei aseteta hakijoille 
tärkeysjärjestystä, toimii järjestyksenä automaattisesti hakemusten syöttöjärjestys.  

3) Tärkeysjärjestyksen asettamisen vuoksi on tärkeää, että seura kerää hakemukset perheiltä jo 
ennen virallisen hakuajan (12.3.2021) päättymistä. Perheiden hakuajan viimeiseksi päiväksi 
on tämän vuoksi määritelty 7.3.2021, näin seuralle jää viisi arkipäivää aikaa hakemusten 
syöttämiseen. Kannattaakin painottaa perheille, että määräpäivissä pysymisen tärkeyttä.  

 
Muut hakemuksessa kysyttävät asiat koskien seuraa ja tukea hakeneita pelaajia:  
 
SEURAN TIEDOT 
 
- Seuran alue  
- Seuran nimi 
- Seuran osoite 
- Seuran Y-tunnus  
- Seuran pankkitili (IBAN) 
- Yhteyshenkilön nimi 
- Yhteyshenkilön sähköposti  
- Yhteyshenkilön puhelinnumero (muodossa 050-1234567) 
- Vaitiolovelvollisuus 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Onko seuran ikäluokan valmentajilla SJL:n hyväksymä valmentajalisenssi? 
• Kyllä, kaikilla 
• Kyllä, osalla valmentajista 
• Ei kenelläkään 

 
- Jos valmentajilla ei ole valmentajalisenssiä, kuinka monta seuranne valmentajaa on 

mukana SJL:n valmentajalisenssiin tähtäävässä mentorointiprosessissa?  
• 1–3 ko. ikäluokan valmentajaa  
• 4–6 ko. ikäluokan valmentajaa  
• 7 tai enemmän ko. ikäluokan valmentajista 

 
- Seuran toimenpiteet harrastuskustannusten alentamiseksi (valitse sopivat vaihtoehdot):  

• Varustepörssi  
• Easy Hockey tai muilla tavoin toteutettu junioreiden matalan kynnyksen 

harrastetoiminta  
• Kausisuunnitelma tai ohjeet joukkueiden turnauksiin osallistumisesta  
• Seuran oma tuki vähävaraisille perheille 

 
- Toimenpiteet, joilla seura houkuttelee uusia harrastajia? (valitse sopivat vaihtoehdot):  

• Leijona-kiekkokoulu  
• Kokeilutapahtumat (esim. lasten kaveripäivät) 
• Tyttökiekkotapahtumat  
• Easy Hockey tai muilla tavoin toteutettu nuorten harrastekiekkotoiminta  
• Aikuisten harrasteliikunta (pipolätkä, aikuisten kiekkokoulu, naisten harrasteryhmät jne.) 

 
- Toiminta ja ohjeistus epäasiallisen käytöksen varalta (valitse sopivat vaihtoehdot) 

• Epäasiallista käytöstä ei nosteta esiin, eikä seuralla ole suunnitelmaa mahdollisten 
esiin nousevien tapausten varalle. 

• Seuran verkkosivuilta löytyy ohjaus Et ole yksin -palveluun (www.etoleyksin.fi). 
• Seuran vastuuhenkilöt ja toimihenkilöt on ohjeistettu siitä, mitä epäasiallinen käytös on, 

kuinka siihen voi ja pitää puuttua. 
• Epäasiallisen käytöksen varalta on olemassa nimetyt vastuuhenkilöt. Seuran 

toiminnassa mukana olevat (lapset ja näiden vanhemmat, muut harrastajat) on 
ohjeistettu siitä, mitä epäasiallinen käytös on, kuinka siihen voi ja pitää puuttua ja mikä 
on komentoketju (oma joukkue/seura/Et ole yksin -palvelu). 
 

- Seuran sitoutuminen Kunnioita Peliä -ohjelmaan (valitse sopivat vaihtoehdot) 
• Seura ei ole sitoutunut Kunnioita Peliä -ohjelmaan 
• Seura on sitoutunut mukaan ohjelmaan, muuten ohjelma ei näy seuran toiminnassa 
• Seuran verkkosivuilta löytyy vähintään Kunnioita Peliä -logo/banneri, mahdollisesti 

myös uutisia aiheesta ja ohjelma näkyy jäähallissa (julisteet, tarrat jne.) 
 
 
 

http://www.etoleyksin.fi/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Kunnioita Peliä -ohjelma käydään vuosittain läpi vanhempainpalavereissa ja 
joukkueiden kesken ja kaikilta edellytetään ohjelman hengen mukaista käytöstä 

• Kunnioita Peliä -toimijat palkitaan kausittain/kuukausittain/peleittäin seuran käytännön 
mukaan 

• Kunnioita Peliä -vala luetaan ennen otteluiden alkua  
• Huonoon käytökseen (pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt) puututaan jos sellaista 

havaitaan ja seuran kaikilta toimijoilta edellytetään ohjelman mukaista käytöstä 
 
SEURAN LAUSUNTO PELAAJASTA 
 
- Pelaajan taidot ja kehittymispotentiaali jääkiekkoilijana (valitse sopivin vaihtoehto 

tilanteesta haun aikana, kysymys pohjautuu tukirahaston sääntöihin):  
• Maajoukkuetason pelaaja tai potentiaalinen maajoukkue-ehdokas  
• U18/U16 SM-tason ja U15/U14 AAA-tason pelaaja  
• U18/U16 Mestis-tason pelaaja  
• U18/U16 aluesarjatason pelaaja ja U15/U14 AA-tasot tai alempi 

 
- Pelaajan joukkueen arvioidut kausimaksut 2021–22 (valitse sopivin vaihtoehto) 

• 500–1 000 euroa 
• 1 000–1500 euroa 
• 1 500–2 000 euroa 
• 2 500 tai enemmän 

 
- Seuran lyhyt perustelu  
 

 
 


