VASTUUVALMENTAJAN TEHTÄVÄT
•

Toimintasuunnitelma
•
Mitä kauden aikana tapahtuu kk-tasolla
•
Palaveri joukkueenjohtajan kanssa kk:n tulevista tapahtumista

Kuun ensimmäisten harjoitusten yhteydessä
•
Esitellään vanhemmille kauden alussa

Myös kausisuunnitelma jaksotasolla

•

Kausisuunnitelma
•
Sisältää jakso- ja harjoitussuunnitelmat

Jääharjoitukset

Oheisharjoitukset

Pelin opettaminen
•
Käydään läpi muun valmennuksen kanssa

•

Seuranta
•
Pelimäärät pelaajittain
•
Pelaajien arviointi kuukausittain yhdessä muiden valmentajien kanssa
•
Harjoitusryhmien muokkaaminen

•

Pelitällit/turnaukset
•
Vastustajien sopiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

Kotitapahtuminen aikataulujen luonti
•
Joukkueiden muodostus

•

Valmennusryhmä
•
Kouluttautuminen seuran koulutuksissa
•
Säännölliset valmentajapalaverit väh. 3 kertaa kauden aikana

Suunnitelmien läpikäyntiä
•
Jääharjoittelusta vastaavat
•
Fysiikkaharjoittelusta vastaavat

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT
•

Toimintasuunnitelma
•
Mitä kauden aikana tapahtuu kk-tasolla
•
Palaveri vastuuvalmentajan kanssa kk:n tulevista tapahtumista

Kuun ensimmäisten harjoitusten yhteydessä
•
Esitellään vanhemmille kauden alussa

•

Talous
•
•
•
•
•

Joukkueen Budjetin laatiminen
Talouden seuranta ja vertailu budjettiin kuukausitasolla

Aktiivinen reagointi tarvittaessa
Joukkueen laskutuksen hoitaminen
Sponsorilaskutus
Kioskituoton tilittäminen

•

Pelien organisointi
•
Toimihenkilövuorot(pöytäkirja, kuulutus)
•
Tuomarit

•

Tiedottaminen/Jopox
•
Vanhemmille tiedon jakaminen
•
Koulutukset yms. joukkueen toimihenkilöille
•
Joukkueen sivujen ylläpito
•
Tapahtumien luonti

•

Kioskivuorot
•
Tarvikkeet
•
Vuorolista

•

Pelitällitapahtumat
•
Vastustajien sopiminen yhdessä vastuuvalmentajan kanssa

Tapahtumien organisoiminen
•
Kotipeleissä ruuan tilaaminen
•
Vieraspeleissä ruuan tilaaminen

HUOLTAJAN TEHTÄVÄT
•

Ensiapu
•
On ensiaputaitoinen
•
On aitiossa harjoitusten ja pelien aikana
•
Huolehtii ensiapulaukun täydennyksestä

•

Siisteys
•
Pitää huolta joukkueen siisteydestä hallilla ja pelimatkoilla
•
Tarkastaa paikat aina viimeisenä

•

Huolto
•
Teroittaa luistimet
•
Huoltaa/korjaa varusteita
•
Huoltotarvikkeita joukkueen arkeen(eristysnauha, sukkateippi, ruuvit)
•
Jääpussien teko peleihin/harjoituksiin
•
Ruokailutarvikkeet ja ruuan nouto

SEURAN ARVOJEN NÄKYMINEN JOUKKUETOIMINNASSA
AVOIMUUS
•
Kauden palavereissa käydään vanhemmille läpi
 Kausisuunnitelma kauden alussa ja kauden aikana harjoittelun painopisteitä
 Taloussuunnitelma kauden alussa ja toteumaa kauden aikana
•
Kaikki suunnitelmat ovat vanhempien saatavilla Jopoxissa
•
Joukkueen toimihenkilöt kokoontuvat vähintään kolme kertaa kauden aikana
 Käydään läpi tulevaa ja mennyttä
SUUNNITELMALLISUUS
•
Suunnitelmallisuus on avain kehittyvään toimintaan
•
Suunnitelmallisuuden kautta osoitetaan avoimuutta
•
Kauden aikana tapahtuma toiminta on suunniteltua jokaisessa tapahtumassa

SEURAN ARVOJEN NÄKYMINEN JOUKKUETOIMINNASSA
OIKEUDENMUKAISUUS
•
Jokainen lapsi saa lähtökohtaisesti saman määrän pelejä
•
Jokainen lapsi saa saman kohtelun
•
Jokainen lapsi saa saman valmennuksen vähintään harjoituksissa
YHTEISÖLLISYYS
•
Jokainen lapsi on yhtä tärkeä osa joukkuetta
•
Ikäluokan oma toiminta arvostaa ja hyväksyy erilaisuutta
URHEILULLISUUS
•
Omalla toiminnallaan ikäluokka opettaa lapselle liikunnan, levon ja ruuan
laadun merkitystä terveen ihmisen polulla
•
Tärkeintä liikkumista lapselle on liikkua omalla ajalla paljon ja
monipuolisesti

