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Tämä ohjeistus on tarkoitettu joukkueeseen juuri liittyvälle/liittyneelle pelaajalle ja tämän
kotiväelle, mutta tämän lukeminen voi hyödyttää myös jo mukana olevaa pelaajaa.
Ensimmäisellä sivulla on liittymiseen liittyviä asioita ja tietoja, jälkimmäisellä kerrotaan arjen
pyörimisestä joukkueen toiminnoissa vuoden ympäri.
Joukkueeseen mukaantulo vaihe vaiheelta:
1. Pelaaja ilmoittaa haluavansa liittyä joukkueeseen (käytyään harkoissa jonkun kerran
kokeilemassa, kuultuaan meistä kaveriltaan tai vaikkapa löydettyään meidät netistä google
-haulla) jolloin vanhempien tulee tehdä yhteydenotto tiedon saamiseksi joukkueeseen.
Vanhemmat voivat ilmoittaa pelaajan helposti nettilomakkeellamme osoitteessa
https://keika.sporttisaitti.com/joukkueet/uuden-pelaajan-ilmoittautumislom/ tai
mailaamalla joukkueenjohtajalle (kurantti mailiosoite on myös sporttisaitin sivulla,
kirjoitushetkellä jojo@keika08t.fi). Vaaditut tiedot ovat pelaajan nimi (etunimi ja sukunimi),
pelaajan syntymävuosi ja paidan koko sekä vähintään yhden huoltajan nimi ja yhteystiedot
(sähköposti ja puhelin).
2. Pelaaja saa aloituslaskun (kirjoitushetkellä 80 €) joka sisältää kahden pelipaidan
(keltainen kotipelipaita, musta vieraspelipaita) hankintakulut sekä vakuutusmaksun.
Joukkueenjohtaja kysyy pelinumerotoiveita ja päättää pelinumeron (toiveet huomioiden milloin
mahdollista) joka painetaan pelaajan etunimen alle molempien pelipaitojen selkään. Pelipaidat
pyritään tilaamaan mahdollisimman nopeasti.
3. Pelaaja huoltajineen lisätään Nimenhuuto -järjestelmään (https://nimenhuuto.com/) jonka
kautta pelaaja saa tietoa tapahtumista sekä ilmoittautuu joukkueen harjoituksiin, peleihin ja
turnauksiin. Pelaajan tiedot lisätään myös Jalmari -järjestelmään jonka kautta seura hoitaa
laskutuksen ja muita omia logistisia toimintojaan (pelipassien tilaus ym.) mutta tämä ei
vaikuta pelaajan toimiin sen enempää. Samalla tarkennetaan pelaajatietoja ja kysytään lupaa
pelaajan kuvien julkaisemiseen seuran omilla kotisivuilla ja/tai muissa seuran julkaisuissa.
4. Joukkueenjohtaja kutsuu huoltajan joukkueen Whatsapp -ryhmään ( jos huoltajalla
käytössä) ja tiedottaa joukkueen sosiaalisen median kanavista.
5. Pelaaja hankkii muut tarpeelliset varusteet (nappulakengät, säärisuojat, jalkapallo koko 4,
juomapullo sekä sisäpelikaudella sisäpelikengät) ja on valmis treenikauden haasteisiin.
6. Pelaaja ja huoltajat täydentävät tietojaan ja saavat vastauksia
kysymyksiinsä valmentajilta (pelaaja) ja joukkueenjohtajalta (huoltajat).
7. Toistaiseksi kausimaksut (neljä kertaa vuodessa) ovat:
Kausilla tammikuu-maaliskuu sekä heinäkuu-syyskuu jäsenmaksu on 150 €,
kausilla huhtikuu-kesäkuu ja lokakuu-joulukuu jäsenmaksu on 100 €

Keika Tytöt 08 -joukkueen uuden pelaajan ohje osa 2 v0.82beta
Pelaajan pakollisiin varusteisiin kuuluu säärisuojat, jalkapallo kokoa 4, nappulakengät
keinonurmella pelattaessa ja sisäkaudella (noin marraskuun alusta huhtikuun loppuun
lumitilanteesta riippuen) sisäpelikengät.
Treeneihin pukeudutaan sään mukaan. Liikunnalliset vaatteet joissa viileämmällä säällä yksi tai
useampi lisäkerros. Treeneissä voi olla sadetta ja tuuliolosuhteita jolloin kylmän purevuus
korostuu. Peliasuksi treeneihin käyvät mitkä tahansa tarkoituksenmukaiset vaatteet.
Treeniin mukaan aina myös vesipullo. Salitreeniin sisäpelikengät.
Peleihin ja turnauksiin pyritään saamaan kaikki pelaajat paikalle virallisessa peliasussa. Keikan
peliasu koostuu keltaisesta pelipaidasta, mustista shortseista ja keltaisista
jalkapallosukista. Mukana tulee olla myös vieraspaita (musta pelipaita) siltä varalta että
kotonaan pelaava (tai kotijoukkueeksi turnauksessa päätetty) vastustaja pelaa myös
keltaisessa paidassa. Edelleen säärisuojat, nappulakengät, koon 4 jalkapallo ja juomapullo
kuuluvat varusteisiin. On myös syytä ottaa otteluiden väliajoille ja vaihtopenkille riittävästi
lämmintä vaatetta mukaan sillä monet kuplahallit ja syksyiset ulkoturnaukset voivat tarjota
todella viileät odotteluolosuhteet.
Turnauspäiville mukaan myös terveellistä evästä päivän pituuden mukaan. Ennen peliä tai
treeniä ei kannata syödä valtaisaa ateriaa. Jos arki haastaa rutiineja ja pääruoka tulisi
lautaselle juuri ennen lähtöä kannattaa ennen peliä/treenejä napata hedelmiä, kasviksia tai
muuta kevyttä välipalaa ja syödä varsinainen ruoka vasta tapahtuman jälkeen.
Vanhempien vastuulla on huolehtia että pelaajalla on käytettävissään vaaditut varusteet ja
auttaa tätä olemaan ajoissa paikalla treeneissä, peleissä ja turnauksissa sekä järjestää niihin
kulku tai kyyti. Vanhemmat ovat myös vastuussa Nimenhuudon käytöstä jossa käytäntönä on
merkata pelaaja mahdollisuuksien mukaan aina joko IN tai OUT tuleviin tapahtumiin (treeni,
peli, turnaus, muu). Treeneihin riittää ilmoitus viimeistään päivää ennen ja äkillisen poisjäännin
kohdalla ei treeneissä tarvitse kuin muuttaa Nimenhuutoon OUT. Jos kyseessä on peli tai
turnaus tulisi merkintä IN tai OUT tehdä viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa ja
äkillinen peruminen tulisi Nimenhuudon lisäksi toimittaa valmennusjohdolle joko joukkueen
Whatsapp -ryhmän kautta tai tekstiviestinä joukkueenjohtajalle (0449717173) jos
Whatsapp ei ole käytössä. Perumisviestiin selvästi poisjäävän pelaajan nimi ja pelinumero
(esimerkiksi ”Eveliina Esimerkki pelinumerolla 91 ei pääse tänään peleihin”).
Vanhemmilla on lisäksi erittäin tärkeitä tehtäviä kuten kiertävällä vuorolla oleva joukkueen
huoltaja peleihin ja turnauksiin sekä joukkueen kannustaminen kaikissa peleissä ja
turnauksissa. Jotta valmennusjohdon työrauha säilyy tulisi kannustusjoukkojen
hoitaa tehtävänsä katsomoalueella (ei joukkueen huoltoalueella) keskittyen
tsemppaamaan ja hurraamaan samalla kun valmentajat huolehtivat
taktisen ja teknisen ohjeistuksen joukkueen pelaajille. Huoltajan toimenkuvaan kuuluu huolehtia että vaihtoon tulevat tytöt hörppäävät vettä, ovat
tilanteenmukaisesti pukeutuneet ja tarvittaessa saavat kannustuspuheita,
kylmäpussin tai laastarin tienattuun ruhjeeseen tai naarmuun.

