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	VIIKINGIT	U8-JOUKKUEEN	TOIMINTA	
	

Hei,	

Viikingit jääkiekko ry toivottaa teidät tervetulleeksi U8/- 2014 (2015) syntyneiden joukkueen 
toimintaan mukaan! Tähän kirjeeseen on koottu tietoja U8-ikäluokkajoukkueen toiminnasta. 
Pidämme U8 joukkueeen perustamistilaisuuden Teamsissä to 29.4.2021 klo 18:00. Laitamme  
osallistumiseen linkin lähempänä ajankohtaa automaattisesti kaikille kevätkaudella Leijona-
Kiekkokouluun osallistuneille, sekä toiminnasta kiinnostuneille, jotka ovat ilmoittautuneet 
sähköpostitse junioripäällikölle. 

Viikingeissä lapsen harrastetoiminnan painopisteenä ovat kasvatuksellisuus ja maltillinen 
eteneminen – kiirettä ei ole. Kaiken perustana on harrastamisen hauskuus ja liikunnasta 
innostuminen. Harjoituksissa yritämme parhaamme, että aktiivisen toiminnan myötä lasten 
kasvoilla näkyy liikunnan riemu! Harjoittelu on leikki- sekä pelipainotteista ja ohessa opitaan 
jääkiekon perustaitoja. Harjoituksissa pyrimme luomaan positiivisen motivaatioilmaston 
oppimiselle. Harjoittelemme myös ryhmässä toimimista sekä vuorovaikutustaitoja.  

Lisää pääset lukemaan lastenvaiheen toiminnasta täältä: 
https://www.viikingit.fi/urheilutoiminta/lastenvaiheen-toiminta/ 

Toiminta on nyt aluksi seuravetoista. Joukkueen toiminnan käynnistää seuran junioripäällikkö Lari 
Antikainen. Joukkueeseen voivat osallistua kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä seuran 
junioripäällikön kanssa yhdessä sovitut kiekkokoulussa mukana olleet 2015 syntyneet lapset. 
Junioripäälikkö vastaa myös joukkueen harjoittelu- ja urheilutoiminnasta tulevan kauden aikana 
tarpeen vaatimalla tavalla. Mukana käynnistysvaiheessa on myös seuran valmennuspäällikkö Ilkka 
Saksa.  
 
Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vanhemmat yhdessä seuran kanssa mahdollistavat 
toiminnan sekä sen sujuvuuden. Toivommekin siis mahdollisimman pian mukaan toimintaan 
vanhempia valmentamaan, huoltamaan ja johtamaan joukkuetta. Aiempaa kokemusta ei tarvita! 
Valituille toimihenkilöille annamme tukea seuran puolelta sekä yhteistyöseurojen kautta 
järjestettävistä koulutuksista. 

Toiminta alkaa elokuussa kotirataleirin yhteydessä, joka järjestetään Aimo Mäkinen Areenalla eli 
Vuosaaren jäähallissa.  
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HARJOITUKSET / PELIT 

• Tapahtumia jääkaudella on noin kaksi kertaa viikossa, pääsääntöisesti viikonloppuisin. 
• Kaudella 2021-2022 U8-ikäluokalla ei ole sarjatoimintaa. 
• Syksyllä pelataan mahdollisesti ensimmäiset harjoituspelit leijonaliigasäännöillä. 
• U8-joukkueen kanssa pelataan pienpelejä, jolloin kenttä voidaan jakaa 2-4 pelikenttään ja joukkue 

2-4 peliryhmään riippuen pelaajien määrästä. Peliryhmä sisältää aina maalivahdin ja 4-10 pelaajaa 
kentän koosta riippuen. Kaikille pelaajille jaetaan pelitapahtumia mahdollisimman tasainen määrä.  

• Harjoittelemme ja pelaamme kotipelit Vuosaaren ja Myllypuron jäähalleissa. Vierasotteluita 
järjestämme lähiseurojen U8-ikäluokkajoukkueita vastaan.  

• Seuralta löytyy joukkueelle muutamat maalivahdin varusteet, joita kierrättämällä kaikki pääsevät 
vuorollaan pelaamaan ja harjoittelemaan myös maalivahdin tonttia.  

• Seura suosii monipuolista liikunnan harrastamista ja monilajisuutta. 
• Jääharjoitukset alkavat elokuun alussa seuran kotirataleirillä. 

   

TIEDOTTAMINEN  

Tiedottaminen joukkueen toiminnasta tulee tapahtumaan ensisijaisesti MyClubin kautta. Tällä 
kaudella vanhempi on ilmoittanut pelaajan kiekkokouluun Myclubin kautta. Joukkueeseen 
ilmoittautuvat pelaajat siirretään kiekkokoulusta U8-joukkueen alle perustettuun ryhmään. 
Myclubissa tulevat näkymään kaikki joukkueen tapahtumat ja siellä ilmoittaudutaan myös 
tapahtumiin mukaan. Myclubin kautta lähetetään myös sähköpostiviestejä ja tiedotetaan muista 
seuran tapahtumista. On siis ensiarvoisen tärkeää, että vanhempi pitää pelaajan tiedot ajan tasalla 
Myclubissa. Myclub on myös ladattavissa näppäränä puhelinsovelluksena.  

- Seuran nettisivujen Viikinkiuutisia kannattaa seurata esimerkiksi seuran tulevien 
jääkiekkoleirien sekä seurassa tapahtuvien asioiden osalta: https://www.viikingit.fi  

- Meidät löytää myös Facebookista Viikingit Jääkiekko – juniorit, sekä Instagramista 
viikingit_juniorit (alaviiva) 

- Nopeaan joukkueen sisäiseen viestintään voidaan käyttää WhatsAppia. 
- Vähintään kaksi kertaa kaudessa (alussa ja lopussa) järjestetään vanhempainillat, joihin 

toivomme edustusta kaikilta pelaajilta.  

VARUSTEET  

Alkuun jääharjoituksissa hyödynnetään kiekkokoulun harjoituspaitoja. Pelipaidat on mahdollista 
tilata heti, kun joukkueen tilille on kertynyt tarpeeksi varoja, jotta tarvittavia tilauksia voidaan 
suorittaa. Pelisukkia on mahdollista ostaa jäähallin kahviosta pakettihintaan 15€. Perhe huolehtii 
pelaajan asianmukaisesta varustuksesta. Tähän saa vinkkejä seuran varusteoppaasta: 
https://www.viikingit.fi/@Bin/12779747/viikingit_juniorin_varusteopas.pdf 



VIIKINGIT	JÄÄKIEKKO	RY	
	

 

Lisäksi pukukopissa on oltava teräsuojat luistimilla käveltäessä ja maila jätetään aina pukukopin 
ulkopuolelle niille varattuihin telineisiin.  Kengät on myös hyvä jättää tai ainakin riisua kopin 
ulkopuolella, ettei koppiin kantaudu hiekkaa. 

Harjoitusten ja pelien jälkeen on mahdollisuus käydä myös suihkussa. Voit halutessasi pakata 
mukaan myös suihkuvarustuksen treenikassiin. Tässä kohtaa meidän tulee kuitenkin suosia 
vallitsevan tilanteen mukaisia ohjeistuksia. 

Seuran maalivahdin varustesettiin kuuluvat maski, räpylä/kilpi ja rintasuojus. Maalivahtikokelas 
käyttää siis muuten omia varusteitaan vuoron aikana. Joillakin joukkueen pelaajista saattaa löytyä 
maalivahdin varusteet omasta takaa.  

MAKSUT KAUDELLA 2021-2022  

Pelipassi  

Vanhemman on hankittava pelaajalle pelipassi kerran kaudessa. Kaudelle 2021-2022 se on 
ostettavissa 1.5.2021 alkaen. Pelipassi sisältää vakuutuksen. Sen voi ottaa myös ilman vakuutusta, 
jos pelaajalla on jääkiekon pelaamisen kattava vakuutus jo olemassa.  

Pelipassin hinta on vakuutuksella 3€ ja pelipassiluokka on Seurapassi 1. Ostamisen yhteydessä 
vanhempi luo pelaajalle myös Suomi Sport-tunnuksen.  

Pelipassi ostetaan osoitteesta: https://info.suomisport.fi Muista merkitä seuraksi Viikingit 
jääkiekko ry, jos et ole sitä aikaisemmin tehnyt. 

Kausimaksu / kuukausimaksu 

Joukkueelle perustetaan oma tili AKTIA pankkiin. Joukkueenjohtajalle ja 
rahastonhoitajalle annetaan joukkueen puolesta tilinkäyttöoikeus. 

Joukkueen kausimaksu määräytyy joukkueen pelaajamäärän mukaan. Suunniteltu kausimaksu on 
x€, joka jaksotetaan kuukausimaksuiksi 10 kuukaudelle x€ kuukausieriin.  

Kausimaksun voi maksaa kerralla tai kuukausittain. 

Kuukausimaksu maksetaan joukkueen tilille, joka avataan AKTIA pankkiin. Laskut jaksotetaan 10 
kuukaudelle. Laskua maksaessa tulee aina käyttää samaa viitenumeroa. Eräpäivä on aina 
kuukauden 15. päivä.  

Ensimmäinen lasku tulee kesäkuun lopussa. Heti kun ensimmäinen lasku on maksettu voimme 
alkaa tekemään ensimmäisiä tilauksia mm. pelipaitoja. 

Maksuilla katetaan kaikki joukkueen toiminnasta koituvat kulut. Maksu sisältää kaiken joukkueen 
urheilutoiminnan. Isoin kuluerä ovat jäävuorot.  
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Sponsoreilta, talkootöistä ym. kerätyt tuotot menevät joukkueelle.  Varainkeruuta suosittelemme 
lämpimästi. 

KUVAAMINEN 

Teemme ajoittain materiaalia toiminnastamme some-kanaviimme, jos et halua lapsesi näkyvän 
kuvissa ilmoitathan siitä junioripäällikölle. Pääsääntöisesti kuvaamme materiaalit siten, ettei lasta 
ole tunnistettavissa kuvissa. 

VANHEMPANA JOUKKUEESSA  

Kolme K:ta: kuskaa, kustanna, kannusta! Sitä kaikkea ja paljon muuta jääkiekko vaatii, mutta antaa 
myös vanhemmalle paljon. Kaikki joukkueessamme toimivat ovat jonkun joukkueemme pelaajan 
vanhempia, joten jos koet jonkin toimihenkilörooleista (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, 
rahastonhoitaja tai näissä apulaisena toimiminen) itsellesi mieleiseksi, olet lämpimästi tervetullut 
mukaan toimintaan. Ketään emme jätä yksin, joukkueen toiminta on yhteinen asia! 

Seura auttaa toimihenkilöt alkuun tehtävässään ja järjestää myös lyhyitä koulutuksia esimerkiksi 
joukkueenjohtajan tehtävistä tai luistimien teroituksesta. Myös vanhempien ikäluokkien 
toimihenkilöt auttavat mielellään esille nousevissa kysymyksissä. Kannattaa hyödyntää 
seurayhteisöä esille nousevissa asioissa, tyhmiä kysymyksiä ei ole! 

Valmentajat oppivat ja kehittyvät pelaajien mukana. Valmentaja voi halutessaan osallistua 
yhteistyöseurojen järjestämiin seminaareihin, missä käsitellään aina ikäryhmittäin kiinnostavia 
aiheita, tai aluevalmentajan vetämiin koulutuksiin. Seuran junioripäällikkö tukee valmentajia 
arjessa. Aiempaa kokemusta ei siis todellakaan tarvita. Innostus olla mukana toiminnassa ja 
touhuaminen lasten kanssa riittää!  

Joukkueenjohtajille järjestetään seurantoimesta kuukausittain joukkueenjohtajien kokoukset, 
jokaisen kuun kolmantena torstaina (pois lukien kesä- ja heinäkuu), joissa voi tuoda esille mm. 
asioita, jotka ovat nousseet toiminnassa esille. Joukkueenjohtajat liitetään seuran 
joukkueenjohtajien WhatsApp-ryhmään seuran pikaviestintää varten. 

Kotipeleissä vanhempien odotetaan toimivan joko toimitsijoina tai pelinohjaajina (”tuomareina”). 
Apua tehtävien suorittamiseen saa muilta seuran joukkueiden vanhemmilta, jotka ovat tehtäviä jo 
ehtineet harjoitella. Ohjeita kelloihin, kuulutuksiin ja pelinohjaajana toimimiseen löytyy myös 
toimitsija-aitiosta.  
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JOUKKUEESEEN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ilmoittakaa uuteen 2014-ikäluokan joukkueeseen halukkaat pelaajat sähköpostilla junioripäällikkö 
Lari Antikaiselle sekä sähköpostiin kopio ilmoittautumisesta valmennuspäällikkö Ilkka Saksalle. Voit 
samalla ilmoittaa myös sinulle sopivan toimihenkilöroolin. 
 
Yhteystiedot: 
 
Lari Antikainen 
Junioripäällikkö   
050 3366762 
lari.antikainen@viikingit.fi 
 
Ilkka Saksa 
Valmennuspäällikkö  
040 778 0461 
ilkka.saksa@viikingit.fi  
 
Joukkueen mukaan voit ilmoittautua milloin tahansa kauden aikana! 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!  

Ystävällisin terveisin, 

Lari Antikainen 

 


