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HC Nokian tavoitteet haastavassa lasten- ja nuorten kasvatustyössä.  

 

HC Nokia arvot: 

 

� pelaaja hoitaa velvoitteensa yksityiselämässään ja seurassaan vastuuntuntoisesti.  

� pelaajan tavoitteena on oppia ja kehittyä yksilönä – osana joukkuetta.  

� HC Nokian logo (paidassa, joukkueasussa, pinssissä yms.) kuvastaa joukkuetoverei-

den, vastustajien ja kumppaneiden kunnioittamista.  

� Rehti urheiluhenki on pelaajan tunnusmerkki.  

� HC Nokia painottaa toiminnassaan kasvatuksellisia näkökohtia – Nuori Suomi –

ideologia.  

� pelaaja ”kantaa paitaansa” positiivisella ylpeydellä kaukalossa ja sen ulkopuolella.  

 

HC Nokian arvot ovat hyvä ohjenuora kaikille seurassa toimiville ihmisille, mutta erityises-

ti pelaajille. Vastuuntuntoisuus on piirre, jota valmentajamme, ohjaajamme sekä kaikki 

muut kasvattajamme korostavat toiminnassamme. Jokainen lapsi ja nuori hoitaisi velvoit-

teensa sekä urheilussa että sen ulkopuolella. Urheilu ja koulu ovat toisilleen merkittäviä 

täydentäviä tekijöitä tavoitteiden saavuttamisessa. Urheileva lapsi oppii asettamaan itsel-

leen tavoitteita.  

 

Jääkiekkoharjoituksissa valmentajat toimivat jatkuvasti, tietoisesti tai sitten ei, tunne 

elämän toteuttajina. Harjoituksissa korostetaan uuden oppimista, muistia, keskittymisky-

kyä, teorian muodostusta, tiedon soveltamista käytäntöön ja ongelmanratkaisua. Aivan 

samoja asioita pyritään soveltamaan koulussa. Meillä HC Nokiassa pyrimme otteluissa ja 

harjoituksissa huippusuoritukseen omien taitojen edellyttämällä tasolla.  

   

Mitä toivomme valmentajiltamme pelaajan koulumenestyksen parantamiseksi? 

- Valmentajat ja pelaajat käyvät kehityskeskusteluja, missä he kyselevät myös koulume-

nestyksestä.  

- Toimintamme on vapaaehtoista, jolloin kokeisiin lukemisesta ei koidu kenellekään sank-

tiota, jos  joutuu  olemaan pois harjoituksista.  

- Olemme lanseeranneet ajatusta ”ensin koulu ja sitten kiekko”.  
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- Valmentajakerhoissa olemme puhuneet, että pelimatkoilla pitäisi pelaajilla olla luku-

rauha koulukirjoille ainakin osan ajan matkasta.  

- Valmentajat ovat velvoitettuja osallistumaan kehityskeskusteluihin sitä pyydettäessä, 

jos jollakin ässä-pelaajalla ilmenee ongelmia kouluasioissa.  

 

KOULU JA KIEKKOILU   
  

Urheiluseurana HC Nokia haluaa olla tukemassa ja kannustamassa pelaajiensa koulun- 

käyntiä ja opiskelua. Menestyminen opinnoissa ja edistyminen peliuralla ovat molemmat 

jääkiekkoilijoiden elämän ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita. Ne myös molemmat 

tukevat toisiaan; kun menestys opinnoissa on hyvä, niin silloin on helpompi päästä opis-

kelemaan ja myös pelaamaan sinne minne haluaa. 

 

Periaatteita, jotka auttavat jokaista pelaajaa koulunkäynnissä ja opiskelussa: 

"Ensin koulu, sitten kiekko" 

 

Pelaajat ohjataan huolehtimaan läksynsä ja tehtävänsä ennen harjoituksiin tuloa aina  

kun se on mahdollista. Joukkueen toimihenkilöt kannustavat toiminnallaan koulutyön ja  

opiskelun laadukkaaseen hoitamiseen ja luovat samalla opiskelumyönteistä ilmapiiriä.  

Ilmapiiriä voi kehittää esimerkiksi olemalla aidosti kiinnostunut pelaajan opiskeluasioista 

ja kannustamalla samalla positiiviseen suhtautumiseen.  Pelimatkoilla on tärkeää rauhoit-

taa osa matkasta läksyjen ja kokeisiin lukemiseen. 

 

 

YVÄ KIEKKOILIJA ON MYÖS HYVÄ KOULULAINEN! 
 

 
 
 

H 

                                                                       


