
TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN
TOUKOKUU 2020



JÄÄKIEKKO ON HIENO HARRASTUS, JONKA PARIIN 
VOI JA KANNATTAA TULLA PERHEEN 

TALOUDELLISESTA TILANTEESTA RIIPPUMATTA. 



HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA

• Mahdollisemman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista haasteista 
huolimatta

− Erityisesti vanhemmissa ikäluokissa halutaan varmistaa, että lahjakkuudet pysyvät lajin parissa

• Seurojen harrastajamäärät saadaan pidettyä hyvällä tasolla

−Drop-outin vähentäminen
− Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen

• Seurojen toiminnan tasoa saadaan nostettua

− Erinomaisuuden tavoittelu

• Junioreilla on mahdollisuus kokeilla/harrastaa myös muita, jääkiekkoa tukevia urheilulajeja



VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN TUET VUOSINA 2011-15

• Ensimmäiset kuusi kertaa (vuonna 2011 keväällä ja syksyllä, vuodesta 2012 alkaen syksyisin) tukia 
maksettiin Olli Pulkkasen rahastosta ja MM-kotikisojen voittovaroista: 

Tukien saajat Tukien summa 
Kevät 2011 232 76.200,00 €
Syksy 2011 266 80.000,00 €
Syksy 2012 251 83.650,00 €
Syksy 2013 296 98.200,00 €
Syksy 2014 402 199.700,00 €
Syksy 2015 433 202.700,00 €
Yhteensä 1879 tuen saajaa 739.950,00 €



LAHJOITUS UUDISTI TUKIPROSESSIN TALVELLA 2016

• Talvella 2016 Jääkiekkoliitolle miljoonan euron vuosittainen lahjoitus (Keele Oy) vähävaraisten 
perheiden tukemiseen

−Myös Jääkiekkoliiton yhteistyökumppaneilta uusia lahjoituksia – toivottavasti myös jatkossa!

• Muuttuneen tilanteen myötä tukeminen laajeni kattamaan juniorit kiekkokouluikäisistä B-
junioreihin ja kasvatti tuettavien määrää aiemmasta noin 400 juniorista lähes 1500 junioriin 
vuodessa. Samalla hakuprosessi jaettiin kahteen osaan:

− Kevään haku = U13-U18 (D-, C- ja B-juniorit), jaossa noin 1.000.000,00 euroa
− Syksyn haku = U9-U12 (E- ja F-juniorit) & LKK, jaossa noin 100.000,00 euroa



TUKEA MYÖS MUUALTA
• Jääkiekkoliiton lisäksi Suomen Jääkiekkoilijat ry:n 

(Pelaajayhdistys) Koulutus- ja 
Ammatinedistämissäätiön alaisuudessa toimivasta 
Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta tuetaan 
vähävaraisten perheiden junioreja, haku yleensä 
vuoden lopussa

• Myös suurimmissa seuroissa omat 
tukijärjestelmänsä



UNELMIEN PELIÄ RAHASTO 
VARSINAIS-SUOMEN 
JUNIOREILLE

• Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan syksyllä 2020 
perustama Unelmien peliä –rahasto tukee 
varsinaisuomalaisia U9-U14-junioreita 
mahdollistaen näiden jääkiekkoharrastamisen 

• 1. tukihaku toteutettiin syyskuussa 2020. Tukea sai 
98 pelaajaa, yhteensä tukisumma oli 59 810 euroa

• Rahastosta jaetaan keväästä 2021 alkaen tukea 
myös varsinaissuomalaisille seuroille, tuki 
suunnataan matalan kynnyksen harrastustoiminnan 
kehittämiseen 



VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN TUET VUOSINA 2016-20

• Tukien maksu haettavien summien ja hakuprosessin uudistuttua:

Kevät // U13-U18 (D, C & B) Syksy // U9-U12 (F & E) & LKK
2016 612 pelaajaa, 606.350,00 € 340 pelaajaa + 194 LKK-vapaapaikkaa, 98.900,00 €
2017 933 pelaajaa, 942.550,00 € 350 pelaajaa + 131 LKK-vapaapaikkaa, 98.150,00 €
2018 926 pelaajaa, 949.200,00 € 377 pelaajaa + 134 LKK-vapaapaikkaa, 99.990,00 €
2019 949 pelaajaa, 988.900,00 € 396 pelaajaa + 132 LKK-vapaapaikkaa, 101.700,00 €
2020 964 pelaajaa, 989.500,00 € 354 pelaajaa + 189 LKK-vapaapaikkaa, 98.350,00 €
Yhteensä 4384 pelaajaa, 4.476.500,00 € 1817 pelaajaa + 780 LKK-vapaapaikkaa, 497.090,00 €



NÄIN TUKIPROSESSI TOIMII



TUKIEN HAKEMINEN EDELLYTTÄÄ AKTIIVISUUTTA 
SEURALTA & HAKIJALTA

1. Seura nimeää vastuuhenkilön koordinoimaan tukien hakua. Vastuuhenkilö vastaa perheiden kysymyksiin ja 
tarvittaessa selvittää asioita omalta aluepäälliköltä. 

2. Jojot informoivat haun piiriin kuuluvien ikäluokkien vanhempia tukihausta. 

3. Tukea hakevan pelaajan huoltajat toimittavat vastuuhenkilölle tukihakua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin 
ennen määräaikaa. Näin seuralle jää aikaa täyttää hakemuksen ennen määräaikaa. 

4. Jojo kirjoittaa hakemukseen puollon ja seuran vastuuhenkilö täyttää hakemukset verkossa, hakukaavakkeen linkki 
toimitetaan seuroihin haun alkaessa. 

5. Hakemukset käsitellään Jääkiekkoliitossa nimetyn toimikunnan puolesta. 

6. Tukien myöntämisestä ilmoitetaan seuralle, joka tiedottaa päätöksistä hakijoille. 

7. Tuet maksetaan seuran tilille, josta ne hyvitetään tukea saaneen pelaajan kausimaksuista. 



YLEISET KRITEERIT TUKIEN 
SAAMISELLE

• Perheen taloudellinen tilanne

− Yksinhuoltajuus
−Monilapsisuus
− Sairaudet
− Työttömyys

• Tukien jakautuminen valtakunnallisesti

• Tukisummat riippuvat hakijan iästä, summat 
porrastettu kausimaksujen lailla

• Huom. Myös seuralta edellytetään asioita, jotta 
seuran juniorit voivat saada tukia!



USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1/2
• Kumpi määrää maksettavan tuen summan, pelaajan ikä vai sarja, jossa hän pelaa?

– Tuki määräytyy aina pelaajan iän mukaan riippumatta siitä, minkä ikäluokan sarjassa pelaaja pelaa.

• Mihin tarkoituksiin saatua tukirahaa voi käyttää?
– Tuet on tarkoitettu käytettäväksi vain ja ainoastaan kausimaksuihin. Tuki maksetaan ensin seuran 
tilille ja tämän jälkeen joukkue kohdistaa tuen pelaajan maksuihin seurassa sovitun käytännön mukaan. 

• Minne tuki maksetaan pelaajan vaihtaessa seuraa tukihaun aikana?
– Mikäli asiasta ei erikseen ilmoiteta, maksetaan tuki aina hakemuksessa ilmoitetulle seuran tilille. Jos 
pelaaja vaihtaa seuraa, tulee seuran ilmoittaa aluepäällikön kautta muuttuneet maksutiedot ennen 
tukien maksamista. Tuki on aina pelaajakohtainen. 



USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 2/2
• Tarve tuelle tuli vasta haun päätyttyä – voiko tukea hakea muina kuin ilmoitettuina 

aikoina?
– Valitettavasti ei voi. Määriteltyjen hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä, 
tämä koskee myös myöhässä tulleita hakemuksia.    

• Keneltä voin kysyä lisää tukihausta?
– Jokaisessa seurassa on vastuuhenkilö, joka auttaa pelaajia ja pelaajien vanhempia 
mahdollisten lisäkysymysten kanssa. Mikäli vastuuhenkilö ei osaa vastata perheiden 
kysymyksiin, selvittää hän vastaukset oman aluepäällikön kautta –perheet eivät siis asioi 
suoraan Jääkiekkoliiton kanssa. 



KAUDEN 2020-21 TUKIHAUT



IKÄLUOKAT F-E (U9-U12) & 
LKK: HAKU 21.9.-9.10. // 
PÄÄTÖKSET 18.11. // MAKSU 
18.12. 

• Tukisummat porrastettu ikäluokittain

−U9-U10 (E) - 300 €
−U11-U12 (F) - 200 €

− Seurat voivat hakea syksyn haun yhteydessä 
tukea Leijona-kiekkokoulun vapaapaikkoihin (50 € 
per paikka, tukea voi saada max. 300 € per 
seura).

− Syksyn haun yhteydessä tukia voidaan 
myöntää yhteensä max. 100.000,00 euroa. 



IKÄLUOKAT U9-U12 (F-E) 
KRITEERIT TUEN SAAMISELLE
• Perheet 

− Työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista 
syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

• Seurat

− Suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana 
Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. 

− Toimenpiteet uusien harrastajien rekrytoimiseksi, harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi ja 
epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi seuratasolla. 
• Matalan kynnyksen harrastustoiminta & muu rekrytointi
• Varustekierrätys, matkustaminen, seuran oma tukijärjestelmä

− Kunnioita Peliä –ohjelmaan sitoutuminen ja sen aktiivinen toteuttaminen 
− Et ole yksin –palvelusta viestiminen seuran kanavissa



IKÄLUOKAT U13-U18 (D-B)
HAKU 8.-26.3. // PÄÄTÖKSET 
4.6. // MAKSU 15.9

• Tukisummat porrastettu ikäluokittain

−U13-U14 (D) 700 €
−U15-U16 (C) 1000 €
−U17-U18 (B) 1300 €

− Tukea myönnettävissä yhteensä max. 
1.000.000,00 euroa 



IKÄLUOKAT U13-U18 (D-B)
KRITEERIT TUEN SAAMISELLE // PELAAJAT

• Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon 
vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. 

• Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan –tarkoituksena on, etteivät 
lahjakkuudet katoa lajin parista talouden vuoksi.

• Tuki kohdistetaan kauden 2021-22 kausimaksuihin ja mikäli pelaaja lopettaa kesän aikana 
harrastamisen, ei tukea makseta. 

• Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä 
pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin. 



IKÄLUOKAT U13-U18 (D-B)
KRITEERIT TUEN SAAMISELLE // SEURAT

• Suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana 
Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. 

• Toimenpiteet uusien harrastajien rekrytoimiseksi, harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi ja 
epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi seuratasolla. 

−Matalan kynnyksen harrastustoiminta & muu rekrytointi
− Varustekierrätys, matkustaminen, seuran oma tukijärjestelmä

• Kunnioita Peliä –ohjelmaan sitoutuminen ja sen aktiivinen toteuttaminen 

• Et ole yksin –palvelusta viestiminen seuran kanavissa



SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2018-2022:

ARVOT
•

Kunnioitus
Yhteisöllisyys

Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

PAINOPISTEET
•

Harrastaja- ja lajitoimija-
määrän kasvattaminen

Nais- ja tyttökiekko
Huippujääkiekko

Seuratoiminta
Olosuhteet

PÄÄMÄÄRÄ
Jääkiekkoperheen 

monipuolinen
kasvattaminen



TUKIUUTISET // 
WWW.LEIJONAT.FI/TUET

INFOPAKETTI SEUROILLE & VANHEMMILLE // 
WWW.FINHOCKEY.FI/TUET

http://www.leijoat.fi/tuet
http://www.finhockey.fi/tuet
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