
Lastenvaiheen Viikingit



Liikuntaan 
tutustuminen

leikkien ja pelaten

Harrastamisen 
aloittaminen

Lasten kiekon 
innostumisvaihe -

Innostumista ja 
onnistumista hyvässä 

ilmapiirissä

Monipuolista liikuntaa 
eri lajeja kokeillen. 

Omaehtoiseen 
liikuntaan 

kannustaminen. 
Harjoittelu pelaillen ja 

leikkien.
Intohimon sytyttäminen 

pelaamiseen.

Lasten kiekon 
pelaamisenvaihe -

Pelaamista ja oppimista 
innostavassa ilmapiirissä

Paljon monipuolista 
liikuntaa eri lajeja 

harrastaen tai oman lajin 
valinta. 

Harjoittelu, omatoiminen 
liikunta ja koulu 
tasapainossa.

Pelaajaksi  ja liikunnalliseen 
elämäntapaan kasvaminen.

IKÄLUOKKA

KOULU LK.

PELIRYHMÄT
JA JOUKKUEET

LKK
PÄIVÄKOTI 
ESIKOULU

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

1 2 3 4 5 6 7

Tasavahvat leijonaliiga 
peliryhmät joukkueen 

pelaajamäärän suhteutettuna

Tasoryhmät eteläisen alueen sarjoissa

URHEAYHTEISTYÖSEURA TAPAHTUMAT

Seuran leirit ja iltapäiväjäät

Easy sport 
kiekkokoulu 

ja 
Easy Hockey
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Viikingit Lastenvaihe
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IKÄLUOKKA

KOULU LK.

PELIRYHMÄT
JA JOUKKUEET

LKK
PÄIVÄKOTI 
ESIKOULU

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

1 2 3 4 5 6 7

Tasavahvat leijonaliiga 
peliryhmät joukkueen 

pelaajamäärän suhteutettuna

Tasoryhmät eteläisen alueen sarjoissa

Pelaajat Viikingit ikäkausijoukkueissa

OPPIMISYMPÄRISTÖLLÄ ON MERKITTÄVÄ VAIKUTUS SISÄISEEN MOTIVAATIOON JOKA ON PELAAJAN 
KEHITYKSEN TÄRKEIN TUKIPILARI. OIKEANLAISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ PELAAJA KOHTAA 

RIITTÄVÄSTI HAASTETTA JA KOKEE PÄTEVYYDEN TUNNETTA.
IHMISENÄ KEHITTYMISEN KANNALTA TULEE AJATELLA MYÖS PELAAJAN SOSIAALISTA YMPÄRISTÖÄ.

SEURAN TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JOKAISELLE SOPIVA YMPÄRISTÖ HARRASTAA.

LKK – U8
Kiekkokoulu ikäinen voi liittyä mukaan milloin 

tahansa. Kiekkokoulun vanhimmasta ikäluokasta 
perustetaan U8 ikäkausijoukkue keväällä. 

U8 joukkueeseen voi liittyä suoraan 
kiekkokoulusta tai milloin tahansa kauden aikana 
mikäli lapsi pystyy liikkumaan jäällä ja osaa toimia 

ryhmässä. Vuoden nuorempi pelaaja voi liittyä 
U8 joukkueeseen mikäli junioripäällikkö näkee sen 

aiheelliseksi ja lapsi on ollut kiekkokoulussa 2 
vuotta.

U9 - U14
Pelaajat pelaavat lähtökohtaisesti omassa ikäluokassaan. 
Mikäli pelaajan jääkiekkotaidot ja henkinen kypsyys ovat 
riittävät voi pelaaja pelata perheen ja seuran yhteisellä 
sopimuksella yhden kauden kerrallaan vanhemmassa 

ikäluokassa.
Omasta joukkueesta toisessa ikäluokassa käyminen tapahtuu 
seuran määrittämällä tavalla joukkueiden vastuuvalmentajien 
ja seuran urheiluvastaavien johdolla. Toisen ikäluokan peleihin 

osallistumisen pääsääntöinen syy on pelaajatarve. 

Viikinki pelaajat ovat yksilöitä joukkueessa.
Seura määrittää viimekädessä pelaajan joukkueen. 
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IKÄLUOKKA

JÄÄT H/VKO.

OHEIS-
HARJOITTELU

LKK

LKK

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

2 2,5 3,5 4 5,5 5,5 6

Lämmittelyt ennen pelejä. Oheinen 20 min. 
ennen tai jälkeen harjoituksen (U9-U10) 
U8-U10 1h oheinen/ vko tarpeen mukaan.

1x erillinen oheisharjoitus / vko. 30 min oheisharjoitus
ennen tai jälkeen jään ja 10 min alkulämmittely tai 

loppujäähdyttely.

URHEAYHTEISTYÖSEURA TAPAHTUMAT

Seuran leirit ja iltapäiväjäät
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Harjoittelu Viikingit ikäkausijoukkueissa

Lasten kiekon innostumisvaihe LKK-U8

Harjoittelussa käytetään pienryhmiä, samassa 
kehitysvaiheessa olevat pelaajat voidaan jakaa 

ryhmiin. Ryhmien jaossa ja ryhmissä tulee tapahtua 
säännöllistä vaihtelua. Ryhmien jakaminen voi 

perustua esimerkiksi harjoituksissa painotettavaan 
taitoon tai harjoitteeseen. Ryhmiä jaettaessa tulee 

ajatella ensisijaisesti jokaisen yksilön tarpeita.

Lasten kiekon pelaamisenvaihe U9-U14

Harjoittelussa käytetään pienryhmiä, 
samassa kehitysvaiheessa olevat pelaajat 
voidaan jakaa ryhmiin. Ryhmien jaossa ja 

ryhmissä tulee tapahtua vaihtelua. 
U13-vaiheessa ryhmien jakaminen voi 

perustua pelipaikkakohtaisuuteen. 
Pelitilanne harjoittelussa kaikki osallistuvat 

tasapuolisesti omissa rooleissaan.
Harjoitustapahtumien jakamisessa voidaan 

käyttää tasoryhmiä.

* Määrät ovat suuntaa antavia, seuran jäänjako ja 
urheiluvastaavat määrittävät viimekädessä harjoitusmäärän.
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IKÄLUOKKA

PELIT / KAUSI

PELIRYHMÄT
JA JOUKKUEET

LKK
EI PELI 

TOIMINTAA

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

15-20 20-25 20-25 25-30 30-35 30-35 35-40

Tasavahvat leijonaliiga 
peliryhmät joukkueen 

pelaajamäärän suhteutettuna

Tasoryhmät eteläisen alueen sarjoissa

URHEAYHTEISTYÖSEURA TAPAHTUMAT

Seuran leirit ja iltapäiväjäät
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Pelaaminen Viikingit ikäkausijoukkueissa

Lasten vaihe U8 - U10
Pelipaikat ja pelikaverit vaihtelevat säännöllisesti. 
Joukkueeseen muodostetaan pelaajamäärästä 
riippuen sopiva määrä peliryhmiä niin että 
kussakin ryhmässä on n.12 pelaajaa. Peliryhmien 
tulee olla tasavahvoja. Peleissä kaikille on 
taattava sama määrä peliaikaa. Mikäli pelaaja ei 
kuitenkaan noudata joukkueen sääntöjä tai 
arvoja voi tämä vaikuttaa hetkellisesti hänen 
peliaikaansa. Poikkeavissa tilanteissa yhteys 
junioripäällikköön.

Lasten vaihe U11 - U14
Sarjoihin muodostetaan tasojoukkueet jotka vastaavat 

ikäluokan pelaajamateriaalia suhteutettuna alueen 
muihin joukkueisiin. Tavoitteena on joukkue kaikilla 

alueen sarjatasoilla. Peleissä kaikille on taattava sama 
määrä peliaikaa, mikäli pelaaja ei kuitenkaan noudata 

joukkueen sääntöjä tai arvoja voi tämä vaikuttaa 
hetkellisesti hänen peliaikaansa. Pelipaikkoja ja 

pelikavereita tulee vaihdella mahdollisuuksien mukaan. 
U11 ja U12-joukkueissa kaikkien tulee kokeilla eri 

pelipaikkoja. Poikkeavissa tilanteissa yhteys 
taitovalmentajaan tai seuran urheiluvastaaviin.

* Määrät ovat suuntaa antavia ja perustuvat SJL:n suosituksiin.



IKÄLUOKKA

Tapahtumia/vko

SUOSITUS

LKK

1

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

2 2-3 3 3-4 4 4-5 5

Useamman lajin harrastaminen 
suositeltavaa

Useamman lajin harrastaminen suositeltavaa 

Monilajisuuden mahdollistaminen

VIIKINGIT SEURA JA JOUKKUEET PYRKIVÄT OMALLA TOIMINNALLAAN MAHDOLLISTAMAAN 
MONILAJISUUDEN OSANA LAPSEN URHEILIJAKSI KASVAMISTA

Monilajisuus tukee sisäisen motivaation kehittymistä ja luo tukevan pohjan urheilijana kehittymiselle.

U11 - U14
Maltillinen jääharjoitusten määrä jättää tilaa muille lajeille. 

Muiden lajien harrastamista tuetaan ja uuden kokeilemiseen 
kannustetaan. Eri lajit oheisharjoittelun tukena vuodenaika ja 
toimintaympäristö hyödyntäen. Myös oman lajin valintaa on 
kunnioitettava ja tällöin on taattava riittävä ja monipuolinen 
harjoittelu oman lajin parissa. Kesä pyhitetään muille lajeille. 

Seura selvittää syyskaudella jalkapallon sarjapelipäivät 
päällekäisyyksien välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan. 

Monilajisuutta suositellaan läpi lasten vaiheen.

Monilajisuus parhaimmillaan takaa riittävän ja monipuolisen harjoittelun.

LKK – U10
Maltillinen jääharjoitusten määrä jättää tilaa 

muille lajeille. Lapsia kannustetaan kokeilemaan 
useita lajeja. Eri lajit oheisharjoittelun tukena 

vuodenaika huomioiden.  Kesä pyhitetään muiden 
lajien harrastamiselle. Joukkue voi järjestää 

lajikokeiluja yhteistyössä muiden alueen 
toimijoiden kanssa. Seura selvittää syyskaudella 

jalkapallon sarjapelipäivät päällekäisyyksien
välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan.

Turnaus            Leiri            Sarjapeli            Harjoituspeli            Lajiharjoitus            Oheisharjoitus
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IKÄLUOKKA

Tapahtumia/vko

PELIRYHMÄT
JA JOUKKUEET

LKK

1

U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

2 2-3 3 3-4 4 4-5 5

Ei ulkomaan matkoja, U9-U10-
ikäluokissa 1 yön yli turnaus 

kaudessa, muut turnaukset pk-
seudulla.

Ulkomaan matkat toteutetaan seuran 
johtokunnan hyväksymällä tavalla. 

Kustannusten hillitseminen

VIIKINGIT SEURA JA JOUKKUEET PYRKIVÄT OMALLA TOIMINNALLAAN HILLITSEMÄÄN LASTEN 
LIIKUNNAN HARRASTAMISEN KUSTANNUKSIA.

Kustannusten kasvamisella on suuri merkitys lasten ja nuorten harrastuksen jatkumisessa.

U11 - U14
Maltillinen jääharjoitusten määrä kustannusten hillitsemiseksi. 

Jääkausi alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy huhtikuun lopussa, ei 
kesäjäitä. U14 ikäluokassa mahdollisesti 1 jääharjoitus viikossa 

toukokuun ajan. Joukkueet toteuttavat oheisharjoittelun 
mahdollisimman kustannustehokkaasti omia sidosryhmiään 

hyödyntäen. Joukkue voi järjestää korkeintaan kaksi yön yli matkaa 
kauden aikana. Ulkomaanmatkoihin on järjestettävä varainkeruu 

mahdollisuus. Poikkeustapauksissa yhteys seuran urheiluvastaaviin. 
Seuran ip-jäiden hyödyntäminen omaehtoisessa harjoittelussa.

Matalankynnyksen ja -kustannuksen easy hockey ja easy sport kiekkokoulu osana seuran toimintaa.

U8 - U10
Maltillinen jääharjoitusten määrä kustannusten 

hillitsemiseksi. Jääkausi alkaa elokuun puolivälissä ja 
päättyy huhtikuun lopussa, ei kesäjäitä. Joukkueet 
järjestävät itse oheisharjoittelun hyödyntäen omia 

sidosryhmiään, ei ulkopuolisia valmentajia. Ei 
ulkomaanleirejä tai -matkaturnauksia. Poikkeus 
tapauksissa yhteys seuran urheilutoiminnasta 
vastaaviin. Seuran ip-jäiden hyödyntäminen 

omaehtoisessa harjoittelussa

OMAN TURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN OSANA JOUKKUEEN VARAINKERUUTA


