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HELSINGIN KAUKALOPALLO RY 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 

Sarjat alkavat 04.09.2016 ja loppuvat 30.04.2017 
Mestaruusturnaus, alustava varaus ajalle 21.-23.04.2017 Oulunkylän jäähalli. Turnauksen 
otteluiden tuomaritoiminnasta ja Oulunkylässä pelatuista otteluista ei aiheudu joukkueille 
lisäkuluja. Kaikkien sarjojen loppuottelut pyritään pelaamaan Oulunkylässä. 
 
Sarjasuunnitelma kaudelle 2017-2018 
 
Syyskuun alussa käynnistetään projekti supervaliosarjan perustamisesta kaudelle 
2017-2018. Tavoitteena on saada 8 joukkueen kilpailusarja. Alustava työ on aloitettu 
keväällä 2016 ja työryhmässä ovat olleet Jari Nurmio, Mika Liljeström ja Visa Engman. 

Palkinnot 

Mestaruusturnauksessa palkitaan loppuottelujoukkueet mitaleilla ja pytyillä sekä 
pistepörssin voittajat pytyllä ja maalivahtipörssin kautta eniten otteluita pelannut 
pörssimaalivahti. Loppuottelujoukkueet palkitaan lahjakorteilla. 

Netti 

Materiaalit sivustolta löytyy mm. peli-, kilpailu- ja rangaistussäännöt sekä tyhjä 
pöytäkirjapohja. 

Tulospalvelusta löytyvät mm. joukkueiden ja tuomareiden yhteystiedot sekä pelipaitojen 
värit, pelikiellot ja kaikki tilastot otteluista myös pelaajakohtaisesti.  

Lisenssi sivustolta löytyy lisenssin maksaminen sekä maksettujen lisenssien 
lisenssiluettelo. 

Ottelun pöytäkirja 

Pöytäkirjassa on valmiina niin koti- kuin vierasjoukkueen kaikki edustuskelpoiset pelaajat 
aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjaan tulee valmiina aina ottelunumero, päivämäärä, ottelun 
alkamisaika, halli, sarja ja mahdollinen lohko, erotuomareiden nimet, koti- ja 
vierasjoukkueen nimet sekä kotijoukkueen kotipelipaidan väri. Tämä siksi, että 
vierasjoukkue voi valita kahdesta väristään sopivamman ottelupaidakseen. 

Joukkueiden vetäjien vastuulla on ennen ottelua pelaajien pelinumeroiden lisääminen 
(mikäli joukkue ei ole niitä ennakkoon ilmoittanut) sekä tarkistaa pöytäkirjan pelaajaluettelo 
ja sen hyväksyminen. Pöytäkirjaan laitetaan X-merkintä O-sarakkeeseen ennen ottelua 
niiden pelaajien kohdalle, jotka osallistuvat otteluun. Ottelutapahtumat lopputuloksineen 
kirjataan pöytäkirjaan joko sihteerin tai erotuomarin toimesta. Ottelun päätyttyä tapahtuu 
pöytäkirjan hyväksyntä, jonka suorittaa ottelun erotuomari (t) sekä molempien joukkueiden 
kapteenit. Pöytäkirja on taas tulostettavissa netistä 1-5 päivän kuluessa ottelun 
päättymisestä. Erotuomarit laittavat kännyköillään ottelutulokset välittömästi otteluiden 
jälkeen tulospalveluun. 
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Kotijoukkue tuo tulostetun pöytäkirjan otteluun ja toimittaa sen ennen ottelun alkua 
vierasjoukkueelle ja vierasjoukkue tuo sen ennen ottelun alkua tuomarille.Mikäli ottelun 
tulostettu pöytäkirja puuttuu kotijoukkueelta tai kotijoukkue toimittaa liian myöhään 
pöytäkirjan vierasjoukkueelle, siitä seuraa ottelun alussa 10 minuutin rangaistus 
kapteenille. 

 
KOTIJOUKKUE VASTAA AINA ETTÄ PÖYTÄKIRJA ON AJOISSA TUOMAREILLA TAI 
TUOMARILLA ! 
 
Hallivuoro 
 
Oma hallivuoro oltava kaikilla joukkueilla Valio - VI-divisioonaan, aamulla pelattavien 
aamuliigan joukkueilla sekä ikämiessarjojen joukkueilla.. Otteluiden alkamisajat 
pelipäivineen löytyvät aina sarjatasoittain. La klo 22.00 ja su 07.00 välillä ei otteluita voida 
aloittaa. 

Edustusoikeudet 

Pelaajasiirrot ovat kirjaamismaksuista vapaita ajalla 01.05.-30.09. 

Ajalla 01.10.-30.04. pelaaja voi siirtyä kerran maksutta toiseen seuraan tai joukkueeseen. 

Toisesta siirrosta alkaen kirjaamismaksu on 100 €. Siirroista pitää aina tehdä 
edustustodistus. Pelaajien pitää hoitaa velvollisuudet vanhaa seuraa tai joukkuetta 
kohtaan ennen siirtoa. 

Sakko voidaan langettaa esim. ilman lisenssiä pelaamisesta, pelikiellossa olevan pelaajan 
pelaamisesta tai väärällä nimellä, ilman lisenssiä tai pelikiellossa pelaamisesta ja sakon 
lisäksi joukkue tuomitaan hävinneeksi 10-0. 

Väärällä nimellä pelanneelle pelaajalle tuomitaan määräaikainen pelikielto siten, että jos 
rikkomus tapahtuu ajalla 01.01. - 31.07., pelikielto on sen kalenterivuoden loppuun (31.12.) 
ja jos rikkomus tapahtuu ajalla 01.08. - 31.12., pelikielto on sen pelikauden loppuun 
(31.07.) saakka.  

Yli 40-vuotias pelaaja voi pelata 40-v. ja 35-v. sarjoissa, yhdessä divisioona tason 
joukkueessa sekä arkiaamuisin pelattavassa aamuliigan joukkueessa. 

Kaikkiin joukkueisiin voi ottaa uusia pelaajia kauden loppuun (30.04.2017) asti. 

Rangaistukset 

Kaikki maksut ja sakot ovat seura/joukkuekohtaisia eli seura tai joukkue vastaa siitä, että 
ottelu- tai pelirangaistuksista määrätyt sakot tulee maksettua eräpäivään mennessä. 

Tämän lisäksi 10 minuutin henkilökohtaiset rangaistukset kerätään muistiin. Kaksi 10 
minuutin rangaistusta samassa ottelussa tietää pelirangaistusta. Kolmesta 10 minuutin 
rangaistuksesta tulee ottelurangaistus ja 30 € sakkoa. 
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Sakkotaulukot väkivaltaisuudesta tai epäurheilijamaisuudesta: 

1 ottelu 30 €, 2 ottelua 70 €, 3 ottelua 110 €, 4 ottelua 150 € ja 5. ottelua tai sitä suurempi 
pelikielto 180 €. 

Ottelun luovuttamisesta seuraa sakkoa 250 € ja toisesta 350 € ja kolmannesta 450 € ja 
sarjasta sulkeminen. 

Erotuomarit 

Helsingin Kaukalopallo ry:llä ja Helsingin Kaukalopalloerotuomarit ry:llä on voimassa oleva 
yhteistyösopimus kaudelle 2016-2017.  

Valiosarja, II - VI-divisioonat tuomitaan kahdella erotuomarilla, sekä IK-35 ja IK-40 ylempi 
loppusarja. Muilla sarjatasoilla yksi erotuomari.  

Erotuomarin laiminlyönnin kohdatessa joukkueet velvoitetaan pelaaman ottelu siten, että 
kummastakin joukkueesta yksi pelaaja tuomitsee ottelun ja lopputulos hyväksytään. 

Tämän jälkeen Helsingin Kaukalopalloerotuomarikerho palauttaa tai hyvittää 
erotuomarimaksun kotijoukkueelle. 

Erotuomarimaksut 57 € / ottelu / erotuomari 

Sihteerit 

Sihteeripakko Valio - II-div., sihteerin puuttumisesta sakotetaan. Sihteeripalveluja voi 
tiedustella HkiKp:n toimistosta.  

Erotuomaritarkkailu 

Erotuomareita tarkkaillaan 100-150 ottelussa. Helsingin Kaukalopalloerotuomarikerho 
hoitaa tarkkailut ja vastaa kustannuksista tarkkailijoille. 

Pelisäännöt 

Mahdolliset sääntömuutokset tiedotetaan joukkueille ennen kauden alkua. 

Ottelu lopetetaan kun joukkueiden maaliero on 15 maalia. 

Peliajat 

Valio, II - VI-divisioonissa ja ikämiessarjoissa peliaika on 2 x 30 min juoksevaa aikaa, jään 
varaus vähintään 1t 15 min. Jokaisella joukkueella pitää olla oma hallivuoro. Tarvittaessa 
järjestäjä pyrkii hoitamaan hallivuorot.  

Jokaisella joukkueella pitää olla oma hallivuoro. Aamuliigassa peliaika 2 x 25 min 
juoksevaa aikaa. Jokaisella joukkueella pitää olla oma hallivuoro. Tarvittaessa järjestäjä 
pyrkii hoitamaan hallivuorot. 
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Kaikissa sarjoissa on 2 viimeistä minuutti tehokasta peliaikaa. 

Maalivahtipörssi 

Pörssiin voi ilmoittautua heti lisenssimaksun suoritettuaan. Maalivahtipörssin 
maalivahdeille tulee näkyviin edustusoikeuden lisäksi myös syntymäaika, koska 
ikämiesotteluissa pitää myös maalivahdin olla kilpailusääntöjen edellyttämän ikäinen, paitsi 
ik 55 ja ik 50 sarjoissa voi pelata 40-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti ja ik-40 sarjassa 35-
vuotta täyttänyt pörssimaalivahti. Loppuotteluihin pörssimaalivahdin käyttöön pitää saada 
aina vastustajan suostumus. 

Lisenssit ja vakuutus 

Pelaajalisenssi on pakollinen kaikissa sarjoissa ja se maksetaan Helsingin 
Kaukalopallo ry:lle. Vakuutus on vapaaehtoinen. Helsingin Kaukalopallo tekee 
sopimuksen vakuutusyhtiön kanssa tapaturmavakuutuksesta.  

Lisenssivaihtoehdot ja -maksut ovat nähtävinä nettisivuilla www.kaukalopallo.fi 

Pelaajalisenssiä ei makseta Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitolle. 

Villi kortti  

Villillä kortilla joukkue voi anoa esim. ylempää sarjapaikkaa. Perusteluista painavimpana 
on joukkueen kilpailukyky. Tällä lailla yritämme löytää joukkueille oikeat sarjaportaat. 

Joukkue ja henkilökohtainen farmisopimukset 

Tarkemmat tiedot sopimuksista kilpailusäännöistä pykälästä 26.  

Joukkueet voivat tehdä joukkuefarmisopimuksen Valio - VI-divisioonassa kahden eri 
joukkueen välillä. Hyväksytty joukkuefarmisopimus voidaan tehdä, kun joukkueiden välillä 
on enintään kaksi sarjatasoa eroa, em. koskee myös kauden alussa alkusarjoja (2. ja 3 
div.) 
Joukkuefarmisopimus maksaa koko kaudelta 100 €. Joukkuefarmisopimus voidaan 
tehdään myös erikseen syys- tai kevätkaudeksi. Syyskausi on 01.09.-31.12.2016 ja 
kevätkausi 01.01.-30.04.2017. Syys- tai kevätkauden sopimus maksaa 50 €. 

Pelaajakohtainen (henkilökohtainen) farmisopimus kahden eri divisioona joukkueen välillä 
maksaa 50 € ja on voimassa koko kauden. Joukkueiden saa olla enintään kaksi sarjatasoa 
eroa. 

Farmisopimukset ovat voimassa kun maksu on maksettu. Tulospalvelusta löytyy voimassa 
olevat farmisopimukset.   

Farmisopimukset maksetaan Helsingin Kaukalopallon ry:n Nordean tilille 

FI52 1572 3000 3291 51  

http://www.kaukalopallo.fi/
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Pelikiellot ja sakot  

Pelikielloista langetetut sakot pitää olla suoritettuna ennen syksyn ensimmäisiä otteluja. 
Sakoista vastaa joukkue. Esim. pelaaja saa kolmen ottelun rangaistuksen ja sakon. 
Joukkue on velvoitettu hoitamaan sakot vaikka pelaaja lopettaisikin. 

Joukkueille luovutuksista ym. vastaavista langetetut sakot pitää olla hoidettuna 
toukokuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa ko. joukkueissa pelanneet 
pelaajat asetetaan pelikieltoon. 
Sakko pitää maksaa yhdessä erässä ! 
 

Maksut  

Ilmoittautumismaksujen perusteella teemme sarjasuunnitelmat, joten kannattaa maksaa 
aikataulun mukaisesti, jotta ilmoitettu sarjapaikka säilyy. 

Maksut tulee maksaa aina ilmoitettuun eräpäivään mennessä. 

Ne joukkueet, jotka maksavat jäsen-, ilmoittautumis- ja osallistumismaksut eräpäiviin 
mennessä, saavat noutaa 10 pallon pussin myöhemmin ilmoitetusta paikasta 12.9. alkaen 
30.12.2016 mennessä.  

Taloudelliset määräykset 

Jäsenmaksu 20 € , eräpäivä laskulle 15.04.2016. 

Liittymismaksu uusilta joukkueilta 120 € 

Ilmoittautumismaksu 120 €, eräpäivä laskulle 15.04.2016 (maksua ei palauteta, jos 
joukkue luopuu sarjasta ennen kauden alkua) 

Ilmoittautumismaksu 16.04.2016 jälkeen 280 € 

Osallistumismaksut, laskun eräpäivä 31.07.2016 : 

 
Valio - VI-divisioona 460 €  
Työpaikkasarjat 460 €          
Ikämiehet 35 - 60v. 460 € 

Osallistumismaksut em. sarjoissa 01.08.2016 alkaen 500 €. 

Muut maksut:  
Joukkuefarmisopimusmaksu koko kaudelta 100 € 
Joukkuefarmisopimusmaksu kevät tai syyskausi 50 € 
Henkilökohtainen farmisopimus koko kausi 50 € 
Kirjaamismaksu toisesta siirrosta alkaen 100 € 
Ottelusiirtomaksu aikuiset 50 €  
Vastalausemaksu 100 € 
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Valitusmaksu 100 € 
Erotuomarimaksut 57 tai 58 € / erotuomari / ottelu 
Maksukehotus 10 € 

Sakot:  

Sihteerisakko  
1. laiminlyönti 30 € 
2. laiminlyönti 40 € 
3. ja siitä eteenpäin tulevat laiminlyönnit 60 € 
 
Ottelurangaistus, 1 ottelu 30 € 
Ottelurangaistus, 2 ottelua 70 € 
Ottelurangaistus, 3 ottelua 110 € 
Ottelurangaistus, 4 ottelua 150 € 
5. ottelua ja sitä suurempi pelikielto esim. määräaikainen 180 € 
 
Pelirangaistus 25 € 

Luovutussakko ensimmäinen 250 €, toinen 350 € ja kolmas 450 €  

Edustuskelvottoman pelaajan sakko 200 €  

Kaikki maksut ja sakot ovat seura/joukkuekohtaisia eli seura/joukkue vastaa siitä, että 
myös ottelurangaistuksista määrätyt sakot tulee maksettua eräpäivään mennessä. 

Maksujen eräpäivät laskuissa:  

Jäsenmaksu 15.04.2016 

Ilmoittautumismaksu 15.04.2016 

Osallistumismaksu 31.07.2016 

Lisenssit 31.08.2016 

Erotuomarimaksut 

- I erä 01.10.2016 

- II erä 31.12.2016  

Jäämaksut 

- 15.09.2016 

- 15.01.2017 
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Sarjat  

Valio sarja keväällä 2017 kaksinkertainen sarja 

 

2. div. alkusarja syksyllä 2016 yksinkertainen sarja, 6 parasta valiosarjaan ja 

   3 viimeistä 2.divisioonaan 

 keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan jatkosarjan 

2 div. keväällä 2017  kaksinkertainen sarja 

 

3. div alkusarja syksyllä 2016 yksinkertainen sarja, 4 parasta 2. divisioonaan ja 

   8 viimeistä 3. divisioonaan 

 keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan jatkosarjaan 

3. div keväällä 2017  kaksinkertainen sarja 

 

4. div   kaksinkertainen sarja 

   kaksi parasta nousee 3. div. kaudelle 2017-2018 

 

5. div, lohkot A ja B   kolminkertainen sarja 

   kaksi parasta nousee 4 div. kaudelle 2017-2018 

 

6. div   kolminkertainen sarja ja sisäiset sarjat 4  
   joukkuetta/2lohkoa 

   paras nousee 5 div. kaudelle 2017-2018 

 

ikämiehet 40 

  alkusarja syksyllä 2016 yksinkertainen sarja 

  Ylempi- ja Alempi loppusarja keväällä 2017 kaksinkertainen sarja 

  Ylemmässä  8 joukkuetta ja alemmassa 8 joukkuetta 

 keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan jatkosarjaan 

ikämiehet 50 

  alkusarja syksyllä 2016  yksinkertainen sarja 

  Ylempi- ja Alempi loppusarja keväällä 2017 kaksinkertainen sarja 

  Ylemmässä 6 joukkuetta ja alemmassa 7 joukkuetta 

 keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan jatkosarjaan 

ikämiehet 55  kolminkertainen sarja 

   lisäksi sisäinen sarja, jossa 3 joukkuetta/3 lohkoa 
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aamuliiga (työpaikkasarja) 

  alkusarja syksyllä 2016   yksinkertainen sarja 

  loppusarja keväällä 2017 kaksinkertainen sarja 

 4-6 joukkuetta ylemmässä ja 6-8 joukkuetta alemmassa, sovitaan  

  joulukuussa joukkueiden kanssa 

 keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan jatkosarjaan  

Valiosarjasta 4 joukkuetta pudotuspeleihin lopputurnaukseen. 2 div. – 6 div. kaksi parasta 
lopputurnaukseen sekä ikämiessarjoissa ja aamuliigassa kaksi parasta lopputurnaukseen. 

Jos joukkue kieltäytyy jatko-otteluista niin se katsotaan luovutukseksi ja joukkue tippuu 
sarjaportaan viimeiselle tasolle. 
Uusia joukkueita otetaan divisioona sarjoihin, aamuliigaan sekä ikämiessarjoihin. 
 
Joukkueet sarjoittain 
 
Valiosarja (keväällä) 
Cityhoro 
Fireball 
LoPeTo 
MyPS 
ToBK 
Vikings 
 
II-divisioona alkusarja (syksyllä) 
Fireball 
LoPeTo 
Coyotes 
Vikings 
ToBK 
MyPS 
Cityhoro 
LoWe 
Slurps 
 
II-divisioona (keväällä) 
Coyotes 
LoWe 
Power Bandy 
Slurps 
Tapanilan Erä 
Team Stölli 
Vesa Tyylikkäät 
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III-divisioona alkusarja (syksyllä) 
Farmi 
Bewe Hä 
Kapa-90 
Vesa Tyylikkäät 
Dirty Dozen 
Kaukis-87 
Tapanilan Erä 
Team Stölli 
Power Bandy 
Pallokerho 1 
PiTKi 
Jää 
 
III-divisioona (keväällä) 
Bewe Hä 
Dirty Dozen 
Farmi 
Jää 
KaPa-90 
Kaukis-87 
Pallokerho 1 
PiTKi 
 
IV-divisioona   2 parasta nousee 3 div. 
Hooks Jallu    kaudelle 2017-2018 
KiRKp 
Kaustick Team 
Jyllääjät 
Rapo 
Team Bankers 
Hell 
SuMi 
Seven Brothers 
StaVo (uusi joukkue) 
Drunkventures ( uusi joukkue)  
 
 
V-divisoona A-lohko 
Otapojat 
JalPa 
MyPS 2 
HaBa 
KöyRi 
LoWe 2 
Zeebrat 
Devils Ducks 
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V-divisioona B-lohko 
Pallo-Hukat 
KaSa 
HyRe 
KoPo 
Scotarit 
MaPo 
RunWe 
FC Vantaa 
TaUS 
  V-div. nousee kaksi parasta 4 div. kaudelle 2017-2018 
VI-divisioona 
PKM 
Pallokerho 2 
BG-86 
Hokkarit 
KoPa 
AlaKa 
Flydi 
PiSu  paras nousee 5 div. kaudelle 2017-2018 
 
Aamuliiga alkusarja (syksyllä) 
Erä aamu 
Umpipuu 
Hartela Stars 
TellBalls  
KoPo Balls 
HYKS 
Vaisala 
Nordea 
HTV 
Stanley Security 
Thermo Fisher 
PiTKi aamu 
 
Aamuliiga ylempi (keväällä) 
Erä aamu 
Hartela Stars 
KoPo Balls 
PiTKi aamu 
Umpipuu 
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Aamuliiga alempi (keväällä) 
HTV 
HYKS 
Nordea 
Stanley Securitas 
TellBalls 
Thermo Fisher 
Vaisala 
 
Ikämiessarjat 
 
 
IK 40 alkusarja (syksyllä) 
Hooks XO 
Kaukis-87/40 
Cityhoro-40 
Bewe 45 
Dirty Dozen-40 
Pallokerho-40 
SP 5 
FC Atlant-40 
Lippis-78 
Riskiryhmä 40 
NuPS Hockey-40 
Nitro 99 
Päämajan Pallo-40 
G-Team/40 
Farmi Old Timers 
Hyvinkää Rangers 
 
IK 40 ylempi (keväällä) 
Bewe-45 
City Horo-40 
Dirty Dozen-40 
FC Atlant-40 
Hooks-XO 
Hyvinkään Rangers-40 
Kaukis-87/40 
SP-5 
 
IK 40 alempi (keväällä) 
Farmi Old Timers 
G-Team-40 
Lippis-78 
Nitro-99 
NuPS Hockey-40 
Pallokerho-40 
Päämajan Pallo-40 
Riskiryhmä-40 
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IK50 alkusarja (syksyllä) 
Wesa-50 
Wilds-50 
Hooks GT 
Seven Brothers-50 
Kaukis Gurut, 
Pallokerho-50 
Wilds 2/50 
Pegasos 
KoPa-50 
G-Team/50 
Päämajan Pallo-50 
SPPS 
LoPeTo-50 
 
IK 50 ylempi (keväällä) 
Hooks GT 
Kaukis Gurut 
LoPeTo-50 
Seven Brothers-50 
Wesa-50 
Wilds 50 I 
 
IK 50 alempi (keväällä) 
G-Team-50 
KoPa-50 
Pallokerho-50 
Pegasos-50 
Päämajan Pallo-50 
SPPS 
Wilds50 II 
 
IK 55 
Kaukis-55 
Wilds-55 
Bewe-55 
Riskiryhmä-55 
Töölön Wesa-55 
KaFa-55 
Pegasos-55 
Vesa Tyylikkäät-55 
Pallokerho-55 


