MUISTILISTA UUDEN KAUDEN ALKUUN
Joukkueella on monenlaisia asioita valmisteltavana uuden kauden alla ja suurin osa näistä on
joukkueenjohtajan vastuulla. Ohessa lueteltuna tärkeimpiä huomioitavia asioita:

Vanhempainkokous
Pitäkää kauden ensimmäinen vanhempainkokous hyvissä ajoin, jos mahdollista jo
loppukeväästä/alkukesästä (touko-kesäkuu) ja käykää läpi tulevan kauden kausisuunnitelma ja budjetti.
Toinen vanhempainilta on hyvä pitää heti alkusyksystä (elo-syyskuu).

Pelipassit ja vakuutukset
Uusi kausi alkaa virallisesti toukokuun alussa ja suurin piirtein samoihin aikoihin alkaa uusien
pelipassien lunastus. Jokainen vanhempi hoitaa lapselleen pelipassin ja vakuutuksen. Seura antaa
ohjeet, kun passien lunastus alkaa. Joukkueenjohtajan pitää valvoa joukkueen palvelusivustolta, että
passit on hoidettu ennen kuin sarjaottelut alkavat. Ilman pelipassia pelaaja ei voi pelata liiton
sarjaotteluissa.
Myös vakuutukset pitää olla kunnossa, mieluiten jo ennen kuin joukkueen yhteiset tapahtumat alkavat.
Vanhempi voi ottaa joko Jääkiekkoliiton tarjoaman vakuutuksen pelipassin hankinnan yhteydessä tai
vakuutuksen voi hankkia myös erikseen. Kannattaa kuitenkin selvittää mitä kumpainenkin vaihtoehto
kattaa mahdollisen vahingon sattuessa.
Toimihenkilöiden pelipassit hoitaa seura. Seuran vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilla on
automaattisesti Jääkiekkoliiton tarjoama OP:n tuplaturvavakuutus.

Harjoituspelien ja turnausten jäät ja tuomarit
Sarjapeleihin tuomarit hoituvat automaattisesti liiton kautta, mutta harjoituspeleihin ja turnauksiin
tuomarit pitää aina tilata erikseen. Harjoituspelien tuomarit tilataan osoitteesta www.taso.sjtl.fi
”Tilaa
harjoitusottelu” ja täytä tiedot. Turnausten ja pelitällien tuomarit tilataan lähettämällä otteluohjelma
sähköpostitse Turun jääkiekkotuomareille osoitteeseen toimisto@tuje.fi.
Älä siis tilaa turnausten tai pelitällien tuomareita tason kautta!!!
F-juniorit eivät vielä tilaa tuomareita, vaan Leijonaliigan peleissä ja turnauksissa tuomaroinnin hoitavat
isät/äidit.
Sarjapelien jäävuorot seura määrittelee automaattisesti, mutta harjoitusotteluille ja
turnauksille/pelitälleille ilmoittakaa suunnittelemanne jään tarve ja ajankohta toimistolle.
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Turnauksen järjestäminen ja kansainväliset luvat
Jos järjestätte itse turnauksen, varmista seuralta jäätilanne hyvissä ajoin ja muista että turnaukseen
pitää anoa jääkiekkoliitolta lupa viimeistään 1 kk ennen turnausta. Luvan anoo seura eli ole ajoissa
yhteydessä toimistolle luvasta. Jos turnaukseenne osallistuu joukkueita ulkomailta, pitää hakea
kansainvälinen lupa ja tähän tarvitaan ulkomaisten seurojen liitolta lupa. Lisätietoja saat seuramme
toimistolta.
Jos osallistutte turnaukseen ulkomailla, pitää jääkiekkoliitolta anoa kansainvälinen osallistumislupa.
Tämänkin luvan anoo seura eli ole asiassa yhteydessä toimistoon.

Palvelusivusto ja Jopox ajan tasalle
Palvelusivusto on Jääkiekkoliiton tärkein työkalu sarjatoimintaan liittyen. Siellä täytetään otteluiden
kokoonpanot, joukkueen yhteystiedot, pelien siirrot ja kellonajat yms. Saat oman joukkueesi tunnarit
seuran tstolta. Jääkiekkoliitto hoitaa pääosan viestinnästään joukkueiden suuntaan palvelusivuston
kautta, joten on tärkeää, että yhteystiedot siellä ovat ajan tasalla. Palvelusivustolta joukkueenjohtaja voi
myös tarkistaa pelaajien pelipassit ja edustusoikeudet.
Jopox on seuran ja joukkueen oma sisäinen työkalu joukkueiden arjen pyörittämiseen. Jokaisella
joukkueella on oma Jopox-sivustonsa ja jokaisella joukkueen jäsenellä on omat tunnukset sen käyttöön.
Jopoxin kalenteritoiminto on mainio apuväline joukkueen tapahtumien seurantaan.
Sekä palvelusivuston että Jopoxin käytössä saat tarvittaessa apua seuralta.

Koulutukset
Liitto järjestää erilaisia koulutuksia pitkin kautta, myös jojo-koulutusta. Tarkkaile seuran ilmoittelua.
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