I-HK Naiset Edustus ohjeet uusille pelaajille!
Kokeiluaika ja joukkueeseen liittyminen
Olet tervetullut kokeilemaan treenejä ilmaiseksi 2 viikoksi
1. Ota yhteyttä joukkueenjohtajaan Ari Yliniemi. Yhteystiedot löytyvät joukkueiden omilta
sivuilta www.ita-hakkilankilpa.fi Kohdassa jalkapallo löytyy seuran kaikki joukkueet.
2. Joukkueenjohtaja kertoo tarpeellisia tietoja joukkueen toiminnasta.
3. saat käydä 2 viikkoa treeneissä kokeilemassa ilmaiseksi. Sen jälkeen päätä, että haluatko
liittyä joukkueeseen ja seuraan.
4. Kun olet joukkueenjohtajan kanssa sopineet, että aloitat joukkueessa, pitää joukkueeseen
ilmoittautua joukkueen sivuilta ilmoittautumislomakkeella.

Pelivarustus
1. Kokeiluajan voit harjoitella omissa urheiluvarusteissa.
2. Varustehankinnoista/hinnoista, kuten pelipaidat ja muut varusteet, voit kysyä tietoa
joukkueenjohtajalta.

Jalkkis.net järjestelmä
1. I-HK:ssa on käytössä Jalkkis.net, jota käytetään tapahtumien tiedottamisessa ja
ilmoittautumisissa.
2. Jalkkis.netin kautta hoidetaan myös maksuliikenne joukkueen ja seuran kanssa.
3. Kun rekisteröidyt Jalkkis.netin käyttäjäksi, hyväksyt samalla seuran säännöt ja sitoudut
maksamaan joukkuetoiminnan ja seuran maksut.
4. Joukkueen kuukausimaksu maksetaan joka kuukausi joukkueen tilille 60 €/kk
Tilinumero FI88 1220 3000 2626 22
Maksut lähtevät rahastonhoitajalta (Helena Yliniemi) jalkkiksen kautta pelaajan s.posti
osoitteeseen.
5. Seuralle maksetaan joka vuosi, kerran vuodessa jäsenmaksu 45€ ja jalkapallonlajimaksu
45€. Tilinumero FI28 1400 3000 1298 49
Maksut lähtevät seurakoordinaattorilta (Riina Kottila) jalkkiksen kautta pelaajan s.posti
osoitteeseen)

Treeni- ja peleihin poissaolo ilmoittautumiset
1. Jalkkis.nettissä ilmoitetaan vain poissaolot treeneistä ja peleistä.

Pelipassi ja vakuutus
1. Jokaisella pelaajalla tulee olla vakuutus, joka kattaa pallolajit ja kilpailutoiminnan. Vakuutus
tulee olla voimassa myös treeneissä. Ilman vakuutusta toimiva seuran jäsen voidaan estää
osallistumasta treeneihin, kunnes asianmukaiset vakuutukset on hankittu. Jos sinulla on
tällainen, toimita voimassa oleva vakuutuskirjakopio joukkueenjohtajallesi
joukkuetoiminnan aloittaessasi.
2. Liiton vakuutukset maksavat: suppea 100€ ja Laaja 290€.
3. Pelipassi oikeuttaa pelaamaan kotimaisissa sarjoissa ja turnauksissa ja on
joukkuetoiminnassa pakollinen hankinta. Lisäksi pelipassilla saa alennuksia ottelulipuista
sekä muita Suomen Palloliiton jäsentarjouksia. Pelipassin hinta on 45€.
4. Pelipassi ja vakuutus hankitaan Pelipaikasta ja uusitaan kerran vuodessa aina
vuodenvaihteessa.
5. HUOM! jos olet kirjoilla jossain muussa seurassa, on tehtävä ensin pelaajasiirto, että voit
pelata I-HK:ssa. Pelaajasiirrosta mainitse joukkueenjohtajalle, joka laittaa viestiä seuran
koordinaattorille Riina Kottilalle. Riina käynnistää siirron seurojen välillä. Siirto
hyväksytään, jos olet hoitanut velvoitteet kuten maksut vanhaan seuraan/joukkueeseen.
Kun Riina hyväksyy siirron, samalla siirron yhteydessä tulee ostaa pelipassi ja jos muuta
vakuutusta ei ole niin vakuutus lisäksi. Maksusta Riina lähettää maksulinkin pelaajan
s.postiin.

Lopettaminen ja tauot harrastuksessa
Kun harrastaminen syystä tai toisesta loppuu kokonaan, kannattaa olla heti yhteydessä
joukkueensa jojoon ja kertoa asiasta. Joukkueenjohtaja osaa sanoa, mitkä velvoitteet joukkuetta ja
seuraa kohtaan pitää hoitaa, että irtisanoutuminen joukkueen toiminnasta on mahdollista.
Jos loukkaantumisen vuoksi joukkuetoimintaan tulee pidempi tauko, sopikaa taas
joukkueenjohtajan kanssa, kuinka toimitte joukkueen maksujen ja velvoitteiden kanssa.
Joukkueilla voi olla omia joukkuekohtaisia toimintamalleja, jotka on kokouksessa yhdessä sovittu
ja kirjattu toimintasuunnitelmaan.
Hyvän toimintatavan mukaisesti seura ja joukkueet toivovat, että harrastamiseen sitoudutaan
vuodeksi kerrallaan. Hyvä ajankohta harrastuksen lopettamiselle tai seuran vaihdolle on
kalenterivuoden lopussa, kun pelikausi on päättynyt. Jos päädyt seuran vaihtamiseen kauden
päätteeksi, suosittelemme, että pelaaja ja huoltajat keskustelevat myös valmennuksen kanssa.
Näin joukkueen taustat saavat tärkeää tietoa joukkueen toiminnan kehittämisen kannalta.

