
 
Tervetuloa Jymyn salibandykouluun! 

Jymyn salibandykoulu on tarkoitettu 2013-syntyneille ja nuoremmille tytöille ja pojille. 

Tarkkaa ikäryhmää ei ole määritelty, vaan nuorempi ja vanhempi lapsi voi osallistua 

toimintaan, kunhan kokoero ei kasva liian suureksi ja lapsi on tottunut toimimaan 

ryhmässä. Muistakaa kertoa salibandykoulusta myös kavereille. 

Harjoitukset pidetään aina tiistaisin Pennalan koululla klo 17-18:00 ja perjantaisin Jokivarren koululla klo 17-18:30. 

Ohjaajana toimii Jaana Simoinen ja perjantaina mukana on myös 07-joukkueen junioreita näyttämässä mallia 

pienemmille. Toiveena on, että vanhemmista saadaan ohjaajia toimintaan sekä yhteyshenkilö ryhmälle. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan! Vanhemmille pidetään palaveri, kunhan ensin saadaan harjoitukset rullaamaan. 

Salibandykouluun mukaan tarvitaan sisäpelikengät, liikkumiseen tarkoitettu vaatetus ja juomapullo. Mailan ja 

suojalasit saa tarpeen tullen lainaan ensimmäisillä kerroilla seuralta. Lajia saa kokeilla rauhassa muutamia kertoja 

ennen maksuja tai muuta sitoutumista. 

Salibandykoulun maksut ovat 50€ syksyllä ja 50€ keväällä. Kausimaksuun sisältyy Jymyn treenipaita, joka toimii 

tarvittaessa aluksi myös pelipaitana.  

Salibandyliitto järjestää eri seurojen kerholaisille matalan kynnyksen Lähiliiga-turnauksia Päijät-Hämeessä. Heti kun 

kotona alkaa olla intoa pelata vieraita joukkueita vastaan, siitä kannattaa vinkata ohjaajille. Turnauksiin osallistuvien 

joukkueiden suositus ryhmäkoko on 4-7 pelaajaa, joten montaa kaveria ei tarvitse houkutella mukaan. 

Muistakaa pyytää yhteystietolomake täytettäväksi, jotta voimme infota muutoksista suoraan vanhemmille! 

 

Lisätietoja:  

Jaana Simoinen 

jaana.simoinen@gmail.com 

0400680040 

 

 

 

Koronaohjeistus harjoituksiin saapuville 

Jymyn salibandyjaosto toimii Suomen Salibandyliiton korona-ohjeistuksen mukaisesti. Alla muutamia 

tärkeitä ohjeita:  

- Harjoittelu on täysin vapaaehtoista ja osallistuminen on jokaisen omalla vastuulla 

- Harjoituksiin tullaan ainoastaan terveenä! 

- Hallille saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa pestään aina kädet saippualla tai desinfioidaan ja 

tämä tehdään myös mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa harjoitusten aikana. 

- Pukuhuoneita pyritään käyttämään vain vaatteiden säilytystä varten ja harjoituksiin saavutaan 

mahdollisuuksien mukaan suoraan pelivarusteissa. 

- Pallot, liivit, suojalasit, kartiot ym seuran tuomat tarvikkeet ovat harjoitusten ajan 

henkilökohtaisia ja pestään/desinfioidaan harjoitusten jälkeen. Kotoa tuotuja tarvikkeita ei saa 

lainata toiselle ja  

HUOM juomapullo on ehdottomasti merkattava ja pidettävä henkilökohtaisena. 

- Lähikontakteja pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan. 

- Koronavirukseen viittaavista oireista, altistumisesta tai tartunnasta tulee ilmoittaa joukkueen 

yhteyshenkilölle tarvittavia toimenpiteitä varten. 
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