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HELSINGIN KAUKALOPALLO RY 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 

Sarjat alkavat 04.09.2017 ja loppuvat mestaruusturnaukseen. 
Mestaruusturnaus, alustava varaus ajalle 27.-29.04.2018 Oulunkylän jäähalli. Turnauksen 
otteluiden tuomaritoiminnasta ja Oulunkylässä pelatuista otteluista ei aiheudu joukkueille 
lisäkuluja. Kaikkien sarjojen loppuottelut pyritään pelaamaan Oulunkylässä. 
 
Sarjat 
 
Valiosarja, II-VI-divisioonat, ikämiehet 35, 40, 45, 50 ja, 55 v, aamusarja. 
Uutena sarjana ik 35 vuoden tauon jälkeen. 
 
Koulukaukalopallo 
 
Syksyllä 2017 järjestetään pääkaupunkiseudun lukion kouluille sarja ja keväällä 2018 
vastaavasti ylä-asteen kouluille sarja. Sarjat pelataan Myllypuron jäähallissa 
keskiviikkoisin. 
 
Toimintakauden aikana kartoitetaan koulukaukalopallon laajentamisesta 
pääkaupunkiseudun ala-asteille. Tarkoituksena on syksyllä 2018 tai keväällä 2019 
järjestää ala-astekouluille kaukalopallosarjat 3-6 luokat. 
 
Juniorikaukalopallo 
 
Alkuvuodesta 2017 aloitettiin suunnittelutyö yhdessä Suomen Jääpalloliiton kanssa. 
Tarkoituksena on tarjota syksyllä 2017 ja keväällä 2018 pääkaupunkiseudun 
jääpalloseurojen junioreille ( tytöt ja pojat ) tutustumista kaukalopalloon. Junioreille 
järjestetään kaukalopallokoulu, jonka vetäjinä toimivat entisiä pelaajia kaukalopalloliigasta.  
Lisäksi eri ikäryhmille omat kaukalopallosarjat. 
 
Mestariliiga turnaukset 
 
Maaliskuussa 2018 järjestetään valtakunnallinen turnaus lukion ja ylä-asteiden  
kouluille Myllypuron jäähallissa. 
Huhtikuussa 2018 järjestetään avoin valtakunnallinen turnaus ikämiehille Pirkkolan 
jäähallissa. 
 
GameXpo messut 03.-05.11.2017 
 
Osallistutaan messuille yhteisellä osastolla Suomen Jääpalloliiton kanssa. Osallistumisen 
tarkoituksena on saada enemmän näkyvyyttä molemmille lajeille yhdessä toimien sekä 
saada erityisesti nuoria mukaan. 
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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. 

Facebook 

Sivustolle päivitetään kaukalopalloon liittyviä mm. julkaisuja ja kuvia sekä videoita. 

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 1-3 päivän kuluessa ottelun 
päättymisestä. Erotuomarit laittavat kännyköillään ottelutulokset välittömästi otteluiden 
jälkeen tulospalveluun. 

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 ! 
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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 (30.04.2018) 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. 

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. 
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Erotuomarit 

Helsingin Kaukalopallo ry:llä ja Helsingin Kaukalopalloerotuomarit ry:llä on voimassa oleva 
yhteistyösopimus kaudelle 2017-2018.  

Valiosarja, II - VI-divisioonat sekä IK 35 sarja tuomitaan kahdella erotuomarilla. 
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 58 € / ottelu / erotuomari 

Toimitsija  

Valiosarjassa on oltava toimitsija. Puuttuvasta toimitsijasta voi HkiKP sakottaa.  

Erotuomaritarkkailu 

Erotuomareita tarkkaillaan 120-150 ottelussa. Helsingin Kaukalopalloerotuomarikerho 
hoitaa tarkkailut ja vastaa kustannuksista tarkkailijoille. 

Pelisäännöt 

Mahdolliset sääntömuutokset tiedotetaan joukkueille ennen kauden alkua elokuussa. 

Ottelu lopetetaan kun joukkueiden maaliero on 15 maalia. 

Peliajat 

Valio, II - VI-divisioonissa ja ikämiessarjoissa peliaika on 2 x 30 min juoksevaa aikaa ja 
aamusarjassa (työpaikkasarja) peliaika on 2 x 25 min juoksevaa aikaa. Jään varaus 
vähintään 1t 15 min kaikissa sarjoissa.. Jokaisella joukkueella pitää olla oma jäävuoro. 
Tarvittaessa järjestäjä pyrkii hoitamaan jäävuorot.  

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 60 sarjassa voi pelata 50-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti, ik 55 ja ik 50 sekä ik 45 
sarjoissa voi pelata 40-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti ja ik 40 sarjassa 35-vuotta 
täyttänyt pörssimaalivahti sekä ik 35 sarjassa voi pelata 30-vuotta täyttänyt 
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pörssimaalivahti. Mestaruusturnauksen välierä- ja 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 ja poikkeuksista 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 2. ja 3. divisioonien 
alkusarjoja. 
Joukkuefarmisopimus maksaa koko kaudelta 100 €. Joukkuefarmisopimus voidaan 
tehdään myös erikseen syys- tai kevätkaudeksi. Syyskausi on 01.09.-31.12.2017 ja 
kevätkausi 01.01.-30.04.2018. Syys- tai kevätkauden sopimus maksaa 50 €. 

Pelaajakohtainen (henkilökohtainen) farmisopimus kahden eri divisioona joukkueen välillä 
maksaa 50 € ja on voimassa koko kauden. Tarkemmat sääntöpoikkeukset 
kilpailusäännöistä pykälästä 26. 

Farmisopimukset ovat voimassa kun maksu on maksettu. Tulospalvelusta löytyy voimassa 
olevat farmisopimukset.  Farmisopimukset maksetaan Helsingin Kaukalopallon ry:n 
pankkitilille FI52 1572 3000 3291 51  

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 ! 
 

http://www.kaukalopallo.fi/
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Maksut  

Ilmoittautumismaksujen perusteella tehdään 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 10 kpl pallopussin. Pallopussit tuodaan joukkueille syys- ja lokakuun 
aikana otteluihin.  

Taloudelliset määräykset 

Jäsenmaksu 20 € , eräpäivä laskulle 15.04.2017. 

Liittymismaksu uusilta joukkueilta 100 € 

Ilmoittautumismaksu 120 €, eräpäivä laskulle 15.04.2017 (maksua ei palauteta, jos 
joukkue luopuu sarjasta 31.08. mennessä) 

Ilmoittautumismaksu 16.04.2017 jälkeen 200 € 

Osallistumismaksut, laskun eräpäivä 15.08.2017 : 

 
Valio - VI-divisioona 480 €  
Työpaikkasarjat 480 €          
Ikämiehet 35 - 60v. 480 € 

Osallistumismaksut em. sarjoissa 16.08.2017 jälkeen 580 €. 

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 € 
Valitusmaksu 100 € 
Erotuomarimaksut 58 € / erotuomari / ottelu 
Maksukehotus 10 € 

Sakot:  

Sihteerisakko  
1. laiminlyönti 30 € 
2. laiminlyönti 40 € 
3. ja siitä eteenpäin tulevat laiminlyönnit 60 € 
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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 15.04.2017 

Ilmoittautumismaksu 15.04.2017 

Osallistumismaksu 15.08.2017 

Lisenssit 31.08.2017 

Erotuomarimaksut 

- I erä 01.10.2017 

- II erä 31.12.2017  

Jäämaksut 

- 15.09.2017 ja 15.01.2018 
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Sarjat 2017-2018   

 

Valio sarja keväällä 2018 kaksinkertainen sarja, kuusi joukkuetta 

   välierät 1-4 ja 2-3 kahdella voitolla finaaleihin 

   finaalit kahdella voitolla mestaruus 

   kaksi tuomaria 

 

2. div. alkusarja syksyllä 2017 yksinkertainen sarja, kymmenen joukkuetta 

6 parasta valiosarjaan ja 

   4 viimeistä 2.divisioonaan 

keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan 
jatkosarjaan 

kaksi tuomaria 

 

2 div. keväällä 2018  kaksinkertainen sarja, kahdeksan joukkuetta 

   kaksi tuomaria 

 

3. div alkusarja syksyllä 2017 yksinkertainen sarja, kaksitoista joukkuetta 

4 parasta 2. divisioonaan ja 

   8 viimeistä 3. divisioonaan 

keskinäisten otteluiden pisteet tulee mukaan 
jatkosarjaan 

kaksi tuomaria 

 

3. div. keväällä 2018  kaksinkertainen sarja, kahdeksan joukkuetta 

   kaksi tuomaria 

 

4. div    kaksinkertainen sarja, yksitoista joukkuetta 

   paras nousee 3. div. kaudelle 2018-2019 

   kaksi tuomaria 

 

5. div, lohkot A ja B   kolminkertainen sarja, neljätoista joukkuetta 

   paras nousee 4 div. kaudelle 2018-2019 

   kaksi tuomaria 
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6. div kolminkertainen sarja  

8 joukkuetta 

paras nousee 5 div. kaudelle 2018-2019 

kaksi tuomaria 

 

Aamusarja (työpaikkasarja) 

alkusarja syksyllä 2017  yksinkertainen sarja, kaksitoista joukkuetta 

   5 parasta ylempään sarjaan 

   7 viimeistä alempaan sarjaan 

   yksi tuomari 

 

ylempi sarja kevät 2018  kaksinkertainen sarja, viisi joukkuetta 

   yksi tuomari 

 

alempi sarja kevät 2018  kaksinkertainen sarja, seitsemän joukkuetta 

   yksi tuomari 

 

Ikämiehet 

 

IK 35 kolminkertainen sarja, viisi joukkuetta 

 kaksi tuomaria 

 

IK 40 alkusarja (syksy) yksinkertainen sarja, kolmetoista joukkuetta 

 4 parasta ylempään sarjaan (kevät 2018) 

 10 viimeistän alempaan sarjaan (kevät 2018) 

 yksi tuomari  

    

IK 40 Ylempi  kolminkertainen sarja, neljä joukkuetta 

   yksi tuomari 

 

IK 40 Alempi  yksinkertainen sarja, kymmenen joukkuetta 

   yksi tuomari 
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IK 50 Ylempi  kolminkertainen sarja, kuusi joukkuetta 

   viimeinen alempaan sarjaan kaudelle 18-19 

   yksi tuomari 

 

IK 50 Alempi kolmenkertainen sarja  

9 joukkuetta 

yksi tuomari 

 

 

 

IK 55 alkusarja (syksy)  yksinkertainen sarja, kymmenen joukkuetta 

   viisi parasta ylempään sarjaan 

   viisi viimeistä alempaan sarjaan  

   yksi tuomari 

 

IK 55 ylempi (kevät)  kaksinkertainen sarja, viisi joukkuetta 

   yksi tuomari 

 

IK 55 alempi (kevät)  kaksinkertainen sarja, viisi joukkuetta 

   yksi tuomari 

 

Koulusarjat 

 

Lukion sarja syksyllä 2017 ja yläaste sarja keväällä 2018. 

 

Mestariliigaturnaus koulusarjat 

 

Huhtikuussa järjestetään turnaus lukioille ja yläasteille.  

 

Mestariliigaturnaus ikämiehet 

 

Huhtikuussa järjestetään turnaukset sarjoissa 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ja 70v. 
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Uudet joukkueet ja sarjat 
Uusia joukkueita otetaan divisoona, aamu- ja ikämiesarjoihin. 

Mestaruusturnaus Oulunkylässä 27.-29.04.2018 
Valiosarjasta ja 5. divisioonasta 4 joukkuetta pudotuspeleihin lopputurnaukseen.  
2-3 div sekä 6 div. ja ikämiessarjoista sekä aamusarjasta kaksi parasta lopputurnaukseen. 
 
Joukkueet sarjoittain 
 
Joukkueet päivitetään ilmoittautumismaksujen jälkeen toukokuun aikana. 
 
 
 


