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Tervetuloa FC Jengan pelaajaksi ja jäseneksi. Mahtavaa, että olet liittynyt mukaan
porukkaamme! Tämän oppaan on tarkoitus antaa uudelle pelaajalle sekä hänen
huoltajalleen tietoa joukkueen toimintatavoista, pelisäännöistä ja seurasta.

FC Jenga on perustettu vuoden 2022 lopussa. Salibandya SC Jengassa on pelattu jo
vuodesta 1996 lähtien. Toiminta on alati kasvavaa ja lapsia liikkuu seurassa jo
ennätyksellinen määrä. Jenga onkin Iitin suurin lastenliikuttaja yhteensä reilun sadan lapsen
osallistujamäärällä!

Käy ottamassa FC Jengan sosiaalisen median kanavat haltuun Facebookissa FC Jenga ja
Instagramissa fcjenga. Lisäksi kannattaa tutustua kotisivuihimme scjenga.fi.

Kun aloittaa uuden harrastuksen, saattaa mieleen tulla paljon kysymyksiä. Ole rohkeasti
yhteydessä joko sähköpostilla (fcjengateam@gmail.com) tai suoraan oman joukkueen
valmentajaan. Valmentajien sekä muiden seuran jäsenten yhteystiedot löytyvät
kotisivuiltamme.

Joukkuetoiminta

Kun aloitat jalkapalloharrastuksen, tarvitset joitakin tärkeitä varusteita. Alkuun pääsee
seuraavilla:

● Säärisuojat
● Sisäpelikengät (talvikaudella)
● Juomapullo
● Urheilulliset vaatteet
● Nappulakengät (kesäkaudella)

Talvikaudella harjoittelemme seuraavasti yläkoulun liikuntasalissa osoitteessa Koulukatu 20:

● Maanantai klo 17.00-18.15, 2010-2012 syntyneet
● Maanantai klo 18.15-19.30, 2013-2014 syntyneet
● Keskiviikko klo 17.00-18.00, 2015-2016 syntyneet

Joukkueella on ensimmäinen kokonainen toimintakausi käynnissä ja kaikki on vielä uutta.
Tarkoituksena on kevään ja kesän aikana osallistua kolmeen turnaukseen Kouvolan sekä
Lahden alueella, joissa jokaisessa pääsemme kokeilemaan treeneissä opittuja taitoja
vähintään neljässä ottelussa eri vastustajia vastaan. Ensimmäisellä kaudella ei siis
osallistuta vielä mihinkään sarjaan.

FC Jengalla on oma verkkokauppa osoitteessa mainosmerkki.fi/jenga ja sieltä seura
velvoittaa ostamaan peliasun (pelipaita, pelishortsit ja sukat). Kun olet tilaamassa peliasua,
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ota ensin yhteyttä joukkueen valmentajaan (tai fcjengateam@gmail.com) niin saat ohjeet
tilaamiseen. Verkkokaupasta löytyy myös muita vaatteita ja ne ovat ihan vapaasti tilattavissa
tarpeen mukaan.

Joukkueella on olemassa pelisäännöt, joihin on hyvä tutustua heti harrastuksen
alkuvaiheessa. Pelisäännöt löytyvät kotisivuilta.

Jokaiselle joukkueelle on myös perustettu oma Whatsapp-ryhmä, jonne huoltajat lisätään.
Ryhmän kautta on tarkoitus infota huoltajia ajankohtaisista asioista. Huoltajat voivat myös
ryhmän kautta viestiä, jos pelaaja ei pääse osallistumaan viikon treeheihin.

Maksut

Kolme ensimmäistä harjoituskertaa on mahdollista käydä kokeilemassa ilmaiseksi ja
tutustumassa toimintaamme. Näiden kertojen aikana pelaajan vanhemmat vastaavat
vakuutuksesta.

Seuran toimintaan ja jäseneksi liitytään ilmoittautumalla pelaajaksi joukkueeseen sähköisen
lomakkeen kautta, sekä maksamalla joukkueen toimintamaksu ja jäsenmaksu.

Seuran jäsenmaksu (20€/perhe) maksetaan seuralle. Jäsenmaksu maksetaan kerran
vuodessa. Maksulla katetaan mm. erilaisia joukkueiden kuluja sekä tapahtumia. Jos pelaaja
harrastaa myös sählyä SC Jengassa, riittää yksi jäsenmaksu.

Joukkueen toimintamaksun voi maksaa joko kuukausittain 15€/kk tai koko vuoden kerralla.
Jos tulet kesken kauden mukaan toimintaan, maksat vain kaudesta jäljellä olevat kuukaudet.
Toimintamaksulla katetaan mm. turnausmaksut, pelaajien pelipassit ja vakuutukset ym.

Laskun saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos laskua ei kuulu, tarkista ensin
roskapostikansio ja ole sitten tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse.

Pelipassi ja vakuutus

Jokaisella pelaajalla, joka osallistuu kilpailullisiin otteluihin, täytyy olla voimassa oleva
pelipassi ja vakuutus. Toimintakaudella 2023 seura hoitaa siihen liittyneille alle 12-vuotiaille
pelaajille pelipassit ja vakuutukset. Sitä vanhempien pelaajien huoltajien tulee hoitaa nämä
itse Palloliiton Pelipaikan kautta. Tarkemmat ohjeet tähän saa joukkueen valmentajalta.

Talkootyö ja varainkeruu

Järjestämme ympäri vuoden erilaisia talkoo- ja varainkeruutapahtumia. Tänä vuonna
pyrimme m. saamaan oman vuoron Iitin kirkonkylän kesäkahvilaan, johon tarvitsemme
vapaaehtoisia vanhempia myymään, leipomaan ja keräämään arpajaisvoittoja. Tulevilla
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talkoilla, sponsoreilla ja varainkeruulla mahdollistamme toimintamme, lapsille edullisen ja
matalan kynnyksen harrastuksen omassa kunnassa sekä turnauksiin osallistumisen.
Jokaisen vanhemman pienikin panos on arvokasta toiminnallemme.

Seuran työntekijät

Toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin, jotka eivät saa mitään rahallista korvausta
tekemästään työstä. Heitä yhdistää intohimo jalkapalloa ja lasten liikuttamista kohtaan.

Jos sinua kiinnostaa lähteä FC Jengan toimintaan mukaan ja haluat tehdä jotain tärkeää ja
merkityksellistä, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä. Aina mahtuu mukaan tekijöitä ja olemme
kaikki tässä yhdessä mukana!

Kierteellä korkeuksiin!
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