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Pelaaja
• Pelaan salibandyä, koska minä haluan, en koska vanhemmat tai valmentaja niin haluavat
• Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä
• Käyttäydyn saamieni ohjeiden mukaan myös jäähallin ulkopuolella
• Kunnioitan joukkuetovereitani sekä vastustajiani
• Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja, autan jos joukkuetoverini tarvitsee apuani
• Huolehdin omien varusteideni kunnosta, jotta harjoituksiin ja peleihin osallistuminen on
mahdollista
• Voittaminen ei ole tärkeintä - Tärkeintä on yrittää parhaansa
• Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille
• Arvostan valmentajien ja ohjaajien antamia ohjeita
• Muistan, että koulunkäynti ja läksyjen huolellinen tekeminen on jääkiekkoa tärkeämpää

Ohjaaja/Valmentaja/Valmennusryhmä
Huolehtivat seuran antamista tehtävistä ja hyväksyy kirjallisella sopimuksella seuran
toimintaperiaatteet ja säännöt.
Valmentajan tehtäviä ovat:
• Harjoituksien suunnittelu ja harjoitusperiaatteiden luominen
• Osallistuminen joukkueen toimintasuunnitelman sekä talousarvion laatiminen yhdessä
joukkueenjohtajan kanssa
• Harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä
• Peluuttaminen seuran sääntöjen mukaisesti (määritelty myöhemmin näissä säännöissä)
• Otteluiden ja harjoitusten johto
• Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa
• Läsnäolovelvollisuus aina
• Osallistumisvelvollisuus seuran sisäisiin valmentajapalavereihin

• Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin vähintään kerran syys- ja kerran kevätkaudella
• Valmentajasopimuksen mukainen toiminta
• Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
• Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana osallistumalla seuran ja lajiliittojen
koulutuksiin.

Joukkueenjohtaja
Huolehtivat seuran antamista tehtävistä ja hyväksyy kirjallisella sopimuksella seuran
toimintaperiaatteet ja säännöt.
Joukkueenjohtajan tehtävät:
• Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta johtokunnalle.
• Vastaa toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman seuraamisesta ja toteuttamisesta.
• Osallistuu tarvittaessa seuran johtokunnan kokouksiin
• Vastaa joukkueen varainhankinnasta yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
• Vastaa joukkueen rahan käytöstä, hyväksyy joukkueelle osoitetut laskut
• Vastaa että joukkueen toimihenkilöillä (valmentajat, huoltaja yms) on voimassa olevat lisenssit ja
vakuutukset
• Vastaava tiedottamisesta joukkueen sisällä sekä joukkueen ja seuran välisestä tiedonkulusta
• Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
• Järjestävää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä
valmentajien/ohjaajien kanssa
• Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa
• Ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki jne.)
• Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa
• Osallistumisvelvollisuus seuran joukkueenjohtajien palavereihin.
• Juniorijoukkueilla vanhempainkokouksien järjestäminen vähintään kolme kertaa vuodessa
(syksyllä, syyskauden päätteeksi sekä kauden päätteeksi)
• Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa

Huoltaja
Huolehtivat seuran antamista tehtävistä ja hyväksyy kirjallisella sopimuksella seuran
toimintaperiaatteet ja säännöt.
Huoltajan tehtävät:
• Sitoutuu toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti
• Vastaa kaikista joukkueen huoltoon liittyvistä toimista (joukkueen varusteet)
• Kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
• Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin kursseihin

Vanhempi:
Koko seuran toiminnan kannalta tärkeimmän roolin omaavat vanhemmat Vanhempien vastuita ja
tehtäviä kuvaa hyvin 5K-sääntö, jonka mukaan vanhemman tulee toimia:
• väsymättöminä KANNUSTAJINA
• kärsivällisinä KASVATTAJINA
• tukea antavina KOULUTTAJINA
• uhrautuvina KULJETTAJINA sekä
• toiminnan KUSTANTAJINA
Lisäksi vanhemman tulee 4R-ohjeen mukaan
Rakastaa lastaan
asettaa Rajat
Rohkaista
luoda Resursseja
HUOM. Kaikki seuran toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueiden tapahtumissa ja siten
velvoitettuja käyttäytymään esimerkillisesti. Myös tapahtumien ulkopuolella esimerkillinen
toiminta kuuluu hyvän vanhemman ominaisuuksiin.

5. Sairastaminen ja loukkaantuminen
Sairaana harjoittelu ja kilpailu ei ole kenenkään etu ja se saattaa aiheuttaa paranemisen pitkittymistä
sekä jälkitautiin sairastumisia. Hoitamalla itsesi terveeksi vähennät myös muiden mahdollisuutta
sairastua samaan tautiin. Mikäli tunnet itsesi sairaaksi tai olet loukannut itsesi, kerro välittömästi
valmentajalle tai jollekin vanhemmista.
Mikäli sinulla on jokin sairaus tai allergia, tulee siitä ilmoittaa joukkueenjohtajalle sekä
valmentajalle, jotta he voivat mm. varautua erikoisruokavalioon ottelumatkoilla

SAIRAANA TAI LOUKKAANTUNEENA EI SAA HARJOITELLA EIKÄ PELATA!

