TPS Juniorijääkiekko ry
Huoltajan tehtävät

Huoltajan tehtävät
Joukkueen huoltajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja
joukkueenjohtajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat
joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.
Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n
ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin
tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet), sekä ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä.
Joukkueen toimihenkilöt valitaan kaudeksi kerrallaan. Joukkueen vanhempainkokous valitsee (ei B1 ja C1) ja
esittää seuran hallitukselle, joka vahvistaa. Hallitus voi myös erottaa toimihenkilön.

1. KAUDEN ALKAESSA
-

varustekierrätys (noin. 10.5.). Huom! varusvarastosta ”kuitatut” varusteet ovat joukkuekohtaisia!
pelaajien määrän varmistaminen ja puutteiden selvitys
varusteiden tarkastus
pelaajakohtaisen varustekortin täyttö (tiedät mitä kenelläkin on)
varustesääntöjen ym. selvitys (mm mailakiintiöt, tahalliset rikkomiset, mitä pelaaja saa seuralta, mitä
on hankittava itse, luistinten teroitus jne.)
ensiapulaukun täydennys tarpeen mukaan

2. TOIMINTA HARJOITUKSISSA JA OTTELUISSA
2.1. Valmistelut
-

saavu n 20-30 min ennen kokoontumisaikaa
hae pukukopin avain
hoida varusteet saataville: koppi auki, mailat, kiekot, erkat ym. valmiiksi (hihanauhat)
luistimien teroitus (teroituskoneen puhdistus)
tarkista pelaajien tarpeet
valmentajan toivomukset harjoitukseen/peliin liittyen
valmista juomat ja jääpussit
kotiottelussa: hoida kiekot toimitsijoille
siirrä tarvitsemasi varusteet ja välineet vaihtoaitioon
lukitse pukukoppi joukkueen mentyä jäälle

2.2. Harjoituksen/ottelun aikana
-

hoida pelaajien tarpeet (juotavat, vammat, varusteiden huolto jne.)
valvo, että laidan ylimenneet kiekot noudetaan
valvo, ettei mailoja rikota tahallisesti (tarvittaessa korvaus)
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2.3. Harjoituksen/ottelun jälkeen
-

maalien siirrosta huolehtiminen (pelaajat)
vaihtoaition tarkistus ja varusteiden siirto
pelaajien tarpeista huolehtiminen (juomahuolto)
varusteiden huolto, siirto varustekoppiin
valvo, että suihkussa käynti sujuu moitteettomasti (yleinen hygienia)
valvo, että varusteet tulevat kunnolla kuivumaan ja pesua tarvitsevat varusteet viedään kotiin
tarkista lopuksi pukukoppi (pelaajat jättäneet siistiin kuntoon) ja luovuta avain

2.4. Valmistautuminen matkaotteluun
-

-

tärkeää on varata reserviä mukaan (omavaraisuus)
• varamailat, kiekot, erkat, juomat
• huoltaja- ja ensiapulaukun täydennys
• varapaitoja (joku aina unohtaa)
• luistimien teroitus ennen lähtöä
• voiko teroituskoneen saada mukaan
• jos kyseessä on turnausmatka, on hyvä ottaa mukaan narukerä ja jokin puhalluslaite asujen
kuivaamista varten (levitys pukukoppiin)
auton pakkaaminen oikeassa järjestyksessä, jos joudutaan matkalla yöpymään jne.
hyvä olisi ennen turnausmatkaa (varsinkin, jos matka suuntautuu ulkomaille) pitää joukkueen johdon
valmistelupalaveri ja laatia sen perusteella pelaajille kirjallinen ohje matkasta
ohje jaetaan joukkueen/vanhempien palaverissa

3. KAUDEN PÄÄTTYESSÄ
-

-

anna ohjeet varusteiden huollosta ja pesusta
kaikkien seuran varusteiden kerääminen (pelipaidat, harjoituspaidat, mv-varusteet, housut jne.)
 puhtaina ja mm. paidoista mainokset, nimet siististi irrotettuna (Huom! mahdolliset poikkeukset)
 varustekierrätys kausittain toukokuun alussa (noin 10.5.)
mahdolliset korjaukset
juoma-astioiden erityishygienia - pesu
joukkueen kopin inventaario ja siivous
seuran varustekortin huolellinen täyttö

TPS Juniorijääkiekko ry
Artukaistentie 8
20210 Turku

tps-juniorit@tps-juniorit.net
www.tps-juniorit.net

y-tunnus
1059203-8

TPS Juniorijääkiekko ry
Huoltajan tehtävät
4. YLEISTÄ
-

vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta, sekä pitää varustekirjanpitoa
huolehdi joukkueen ensiaputarvikkeista ja saatavilla olosta, sekä ensiavusta otteluissa ja
harjoituksissa
varusvarastolla asiointi ainoastaan huoltajien toimesta (ei isä, äiti jne.)
huolehdi, että seuran yhteiset mainokset (mm. kypärätarrat) ovat asianmukaisesti paikoillaan läpi
kauden
teroituskoneiden käytön valvonta
valvo mahdollisuuksien mukaan myös pelaajien henkilökohtaisten varusteiden kuntoa ja sopivuutta
pelipaita on pelaajan juhla-asu, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää harjoituksissa
harjoituspaitana (ei edes käännettynä!)
pelipaidat ja housut (joukkuekohtaisia) vaihtuvat pääsääntöisesti kausittain (kadonneen / turmellun
paidan/housun hinta 100 € / kpl)
joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa
osallistumisvelvollisuus huoltajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin
läsnäolovelvollisuus aina
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