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HUOLTAJAN TEHTÄVÄT 
 

Joukkueen huoltajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat/ohjaajat ja joukkueen-

johtajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. 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. koulutusti-

laisuudet), sekä ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä. 

Seurassamme toimitaan ikäryhmästä riippumatta seuraavien ohjeiden mukaan. 

 

 

TOIMINTA HARJOITUKSISSA JA OTTELUISSA 
- Saavu paikalle viim. samaan aikaan kuin pelaajat kokoontuvat. Huoltajat voivat 

sopia keskenään kuka on ensimmäisenä paikalla. 

- Joukkueet joiden varusteet säilytetään hallilla varustehäkissä: Avaa varustehäkin 

ovi ja avusta tarvittaessa pelaajia samaan varusteensa (nuoremmat joukkueet) 

- Luistimien teroitus, lisäksi teroituskoneen huolto ja puhdistus 

- Tarkasta pelaajien tarpeet. 

- Ota huomioon valmentajan toivomukset harjoitukseen/peliin liittyen 

- Täytä harjoituksissa ja peleissä pelaajien juomapullot ja hoida ne vaihtoaitioon. 

- Kotiottelussa: hoida kiekot toimitsijoille, pelaajille kentälle lämmittelyä varten. 

- Siirrä tarvitsemasi varusteet ja välineet vaihtoaitioon (jääpussit ja pakit ym.) 

- Huolehdi joukkueen ensiaputarvikkeista ja saatavilla olosta, sekä ensiavusta otte-

luissa ja harjoituksissa  

- Hoida pelaajien tarpeet (juotavat, vammat, varusteiden huolto jne.) 

 

Harjoituksen/ottelun jälkeen 
- Maalien siirrosta huolehtiminen (pelaajat) 

- Vaihtoaition tarkistus, että jää siistiksi ja tarvikkeiden ja juomapullojen siirto.  

- Vie juomapullot pukukoppiin (pelaajien juomahuolto) 
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- Valvo, että suihkussa käynti sujuu moitteettomasti (yleinen hygienia) 

- Tarkista lopuksi pukukoppi (pelaajat jättäneet siistiin kuntoon) ja luovuta avain 

vieraspeleissä. 

- Tärkeää on varata vieraspeleihin reserviä mukaan (omavaraisuus) 

* varamailat, kiekot, teipit, erkat, juomapullot 

* huoltaja- ja ensiapulaukku 

.  

 

 

Kauden päättyessä: 
- Anna ohjeet varusteiden huollosta ja pesusta 

- Joukkueen varustekopin inventaario ja siivous 

 

Yleistä 

 

 

- Huolehdi, että seuran yhteiset mainokset (mm. kypärätarrat) ovat asianmukaises-

ti paikoillaan läpi kauden. Seuran mahd. vanhat mainokset on poistettu/peitetty 

paidoista. 

- Valvo mahdollisuuksien mukaan myös pelaajien henkilökohtaisten varusteiden 

kuntoa ja sopivuutta esim. Kypärän ruuvien kiristys tms. 

- Pelipaita on pelaajan juhla-asu, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää harjoituk-

sissa harjoituspaitana. Pelipaita kuljetetaan kassissa päällimmäisenä. Pelipaita pi-

tää olla puhdas. 

- Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa 

- Osallistumisvelvollisuus huoltajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin 

- Läsnäolovelvollisuus joukkueen harjoituksissa ja otteluissa. 

 

 


