
TKT08 P14 Huoltajatoiminta 
kaudella 2022



• 7.5.2022 Ensilän kevätleirin huoltajainfon perusteella todettiin: 
• Vanhempien huoltajatoiminta on välttämätöntä, jotta TKT08 P14 

jalkapalloharrastus voi jatkua pelaajille parhaalla mahdollisella 
tavalla 

• Tämän takia TKT 2008 (P14) –joukkue ottaa käyttöön 
huoltajatoiminnassa kiertävän huoltajavuoron



• Miten huoltajavuoro käytännössä toimii? 
• Jokaiseen harjoitukseen tai peliin osoitetaan pelaajalle huoltajavuoro pelaajan 

sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
• Huoltajavuoro merkitään joukkueen TeamSnap-kalenteriin jokaisen 

tapahtuman yhteyteen (Voluntary Assignments –välilehden taakse) alkaen 
14.5. 

• Keitä huoltajavuoro koskee? 
• Huoltajavuoro koskee jokaisen pelaajan perhettä, pois lukien joukkueen 

vakituiset toimihenkilöt (valmentajat + JoRy, ellei näiden kesken toisin sovita). 
• Jos koet, että sinulla on pakottava (esim. terveydellinen) syy jäädä pois huoltajatoiminnasta, ilmoita asiasta 

joukkueenjohtajalle. Huom: tässä tarkoitetaan pakottavaa, koko kauden aikana ilmenevää syytä, ei yksittäistä 
tapahtumaa koskevaa yllättävää estettä. 

• Kenen ja kuinka monta perheestä tulee osallistua? 
• Pelaajan huoltajavuorolla pelaajan perheestä yksi vanhempi tai muu täysi-

ikäinen perheenjäsen osallistuu joukkueen kyseiseen tapahtumaan.



• Entä kotipelit, niissähän tarvitaan kaksi huoltajaa? 
• Kotipeleissä toinen huoltaja tulee huoltajavuoron perusteella ja toinen huoltaja 

(yleensä toimitsija) tulee joukkueen johtoryhmästä erikseen sovittuna. 

• Koskeeko huoltajavuoro myös harjoituksia? 
• Kyllä koskee. Huoltajan läsnäolo on välttämätöntä, jotta valmentajat pystyvät 

keskittymään nimenomaan laadukkaaseen valmentamiseen. 

• Minulle sattui osoitettuun huoltajavuoroon työeste, aiemmin varattu lomamatka, 
sairaustapaus tai muu vastaava syy. Miten toimin? 
• Kukin huoltajaksi nimetty vastaa itse sijaisen / korvaavan huoltajan 

järjestämisestä. Sijaisen nimi ja puhelinnumero tulee ilmoittaa 
joukkueenjohtajalle (Sami / 050-482 1784) viimeistään kahta päivää ennen 
tapahtumaa. (Paitsi äkillinen sairastuminen, josta tieto mahdollisimman pian.) 



• Mitä huoltaja tekee harjoituksissa tai peleissä? 
• Huoltaja mahdollistaa valmentajien täysipainoisen keskittymisen 

valmennustehtäviin. Huoltajan ohjeet on nähtävillä seuraavalla sivulla sekä 
joukkueen verkkosivuilla: 
• HUOLTAJAN OHJE TKT 08 (tampereenkisatoverit.fi) 

• Huoltajan tehtävä kuulostaa vaativalta! 
• Tapahtumissa valmentajat hoitavat valmentamisen ja pelaajat pelaamisen tai 

harjoittelun. Huoltajana autat joukkueen pelaajia samalla tavalla, millä 
todennäköisesti muutenkin auttaisit omaa lastasi, jos olisit seuraamassa kentän 
laidalla. 

• "Jos osaat olla vanhempi, osaat olla myös huoltaja!" 
• "Muista, että tavallinen riittää, ja tolkulla pärjää." – Mielensäpahoittaja 

(Tuomas Kyrö) 





TKT 08 Johtoryhmä / Joukkueenjohtaja Sami Lakaniemi 
050-482 1784 

laksu@live.com


