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3. SEURAN JOUKKUEET 
 

3.1. Joukkueiden muodostaminen 
 

Seuran joukkueet muodostetaan kaikista halukkaista ju-
nioreista pääasiassa Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ikä-
kausiluokkien mukaisesti. Nuorimmille (4-7 vuotiaat) 
toiminta käynnistyy luistelukoululla. 
 

3.2. Joukkueen kasvatukselliset tavoitteet 
 

Fortunan joukkueissa on tavoitteena kasvattaa pelaajat: 
 
• myönteisiksi, itseensä luottaviksi ja terveen itse-

tunnon omaaviksi 
• urheilulliseen ja terveeseen elämäntapaan 
• muiden huomioonottamiseen ja ryhmässä toimimi-

seen 
• erilaisten ihmisten kanssa ja vaihtelevissa olosuh-

teissa toimimiseen 
• omista tehtävistä, varusteista ja hygieniasta huo-

lehtimiseen 
• sääntöjen ja normien noudattamiseen 
• yleisten käyttäytymissääntöjen noudattamiseen, 

huomioiden myös kielellisen ilmaisun 
• muistamaan seurana motot: 

- joukkueen etu on minunkin etu 
- joukkueen voima ei piile ainoastaan lihaksissa 

vaan myös hengessä 
- ymmärtää peli-ilon ja yhdessäolon merkitys 

 
Pelaajia kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymises-
tään omatoimisen harjoittelun avulla. 
 

3.3. Urheilulliset tavoitteet 
 

Fortunassa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton eri ikä-
luokkia koskevia suosituksia oppimistavoitteissa ja har-
joittelun järjestämisessä. Seuran tarkoituksena on tarjota 
kaikille mukana olijoille ohjattua joukkuetoimintaa sekä 
kehittää kunkin pelaajan taitoja kykyjen ja halujen mu-
kaan.  
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Vasta-alkajille pääpaino on lajin alkeiden opetuksessa, 
ryhmässä toimimisen oppimisessa huomioiden kokoajan 
peli-ilon ja onnistumisen riemun. 
 
G-E junioreissa pääpaino on pelaajien henkilökohtaisien 
lajitaitojen ja liikuntaominaisuuksien kehittämisessä. 
 
D-B junioreiden harjoittelussa korostuvat myös pelaajien 
välinen yhteistyö ja pelissä tarvittavien fyysisten ominai-
suuksien harjoittaminen. 
 
Fortunan joukkueet pelaavat SJL:n Hämeen alueen sar-
joissa ikäluokilla F- B. Nuorempien ikäluokkien (G-E) 
osalta on myös mahdollista osallistua Tampereen kau-
punginosatoimintaan. 

 
3.4. Toimivan joukkueen edellytykset 

 
• Joukkueella on sovittu päämäärä ja tavoitteet 
• Joukkue luo omat pelisääntönsä  
• Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvo-

jen ja pelisääntöjen mukaisesti 
• Joukkueella on vähintään yksi koulutettu valmenta-

ja 
• Joukkueen vanhemmille järjestetään yhteisiä ta-

paamisia 
• Joukkue harjoittelee monipuolisesti ikätasonsa mu-

kaisia asioita 
• Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan 
• Joukkueessa korostetaan onnistumista ja myönteis-

tä ajattelua 
• Kaikilla on selkeä käsitys omasta roolista ja tehtä-

västään joukkueen toiminnassa 
• Joukkue hoitaa itsenäisesti oman taloutensa 


