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1.KERÄÄ VANHEMPIEN/PELAAJIEN YHTEYSTIEDOT MY CLUBIIN  

  -Uusi joukkueenjohtaja luo tapahtuman ryhmän/joukkueen yhdessä Kooveen 

toimiston kanssa My clubiin ja saa sinne tunnukset.  

- MyClubin avulla Koovee hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, 

tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.   

-Koovee myClubin osoite https://koovee.myclub.fi/flow/login     

- -Seuran My clubia hallinnoidaan Kooveen toimistolla, josta oikeudet annetaan 

tarvittaville henkilöille. Jotta oikeudet voidaan antaa tarvittaville henkilöille, pitää 

heidän olla kirjautuneina järjestelmään. Oikeuksille/rooleille on kaksi tasoa 

tilinhoitaja tai valmentaja.    

 -Tilinhoitajalla on kaikki oikeudet luoda tapahtumia ja hoitaa laskutus sekä 

reskontra sekä jäsenhallinta. Valmentajalla on vain oikeus luoda tapahtumia ja 

seurata niitä.   

-Jaostot / Joukkueet toimittavat tarvittavat listat henkilöistä ja oikeuksista 

jari.fagerstrom@koovee.fi    

 -Oikeuden saaneille aukeaa omalle jäsensivulle musta Hallinta näppäin jolla 

pääset järjestelmään sisälle.   

-Seuran puolesta jokaiselle joukkueelle on luotu järjestelmään tili, jolle 

ryhmä/joukkue laskuttaa kausimaksut, sponsori ym. maksut. OP ja myClub 

keskustelevat keskenään ja reskontra tapahtuu automaattisesti.     

-Lisäksi nettisivumme ww.koovee.fi/salibandy käyttää myClubia joukkuetietojen 

päivitykseen, joten joukkueen jäsenlista on syytä pitää ajantasalla.    

 -NETTISIVUT JA myClub tarkennukset Jokaisen pelaajan kohdalta on syytä 

varmistaa oheiset, jotta nettisivumme osaa poimia pelaajat omalle 

joukkuesivustolle automaattisesti.   

Pelaajalla pitää olla tuo hyväksyttynä "VALOKUVAUS-/VIDEOINTILUPA" annettu 

jotta kuva tulee näkyviin. myClub päivittää tiedot kerran päivässä, joten muutokset 

eivät tule heti näkyviin. Kuvina käytämme vain virallisia seurantoimesta kuvattuja 

kuvia    

-Tarkasta /päivitä pelaajien tiedot My clubiin.    

Tarkat ohjeet löytyvät Koovee Salibandy nettisivuilta.    

 

 -Kerää MyClubiin: 



- Vanhempien/huoltajien:   

- Nimi,osoite,puh.nro,sähköpostiosoite ,laskutusosoite 

-Pelaajan:   

- Nimi, osoite, puh.nro, sähköpostiosoite  

 

-Lisäksi voi kerätä muut tarvittavat tiedot, jotka My Clubista puuttuu.(muista kysyä 

lupa) 

 

- ,Pelaajan: 

 

- Henkilötunnus, ID-numero, sähköpostiosoite ,allergiat/muut terveyteen liittyvät 

asiat, särkylääkkeet(mitä saa antaa, jos tarvitsee)    

 

- Tee vanhemmista oma wattsUp ja sähköposti ryhmä ja varmista, että kaikki saa 

niihin liittää.  

-Infoja voi jakaa silloin helposti molempia kanavia pitkin, riippuu infotavasta 

asiasta. 

   

2.LIITÄ UUDET TOIMIHENKILÖT TARVITTAVIIN RYHMIIN   

1. My club-järjestelmään - Kooveen toimisto auttaa tarvittaessa.      

2. Jojot & rahurit wattsap-ryhmään.   

3.Joukkueen omiin ryhmiin. esim. Toimihenkilö ryhmä joukkueen sisällä, 

pelaajat/valmentajat-ryhmään, vanhempien ryhmään   

4. Coachtoolsiin.   

-Coachtools on järjestelmä, johon luodaan joukkueen kaikki tapahtumat ja pelaajat 

merkitsevät sinne tulonsa treeneihin ja mahdolliset poissaolot ja syyt niihin. 

Valmentajat voivat saada sieltä myös tehtyä pelaajakyselyjä, pyytää pelaajilta 

palautteet, näkemään pelaajien rasitustasoja ym.   

-Jos toimihenkilö/-henkilöt muuttuvat tarkistakaa yhdessä seuran kanssa, että My 

clubiin ei jää vanhojen toimihenkilöiden käyttöoikeuksia roikkumaan.    

  



3. TARKISTA, ETTÄ VANHAT TOIMIHNKILÖT OVAT POISTUNEET:  

• Jojot & rahurit wattsap-ryhmästä    

• Joukkueen omista ryhmistä, jos on esim. Toimihenkilö ryhmä joukkueen sisällä     

• Vanhempien ryhmästä, jos toimihenkilö ei ole vanhemman roolissa    

• Sähköpostiryhmästä    

• Muista joukkueeseen liittyvistä ryhmistä, johon hän/he eivät kuulu. My club, 

Coachtools..    

   

4.ILMOITA SALIBANDYLIITTON UUDESTA  JOUKKUEENJOHTAJASTA   

• Joukkueenjohtaja on joukkueen yhdyshenkilö liittoon   

• Varmista, ettei vanhoja yhdyshenkilöitä jää liittoon päin, jotta liiton infot tulee 

oikeaan osoitteeseen.    

• Saat myös tunnukset joukkueen sivuille, jotta pääsee pyörittämään kauden 

pelitapahtumia.(palvelusivusto).    

• Kauden alussa joukkueet ilmoitetaan omaan sarjaansa  - seura hoitaa sen.    

• Liiton aluevastaavalta tulee infoa missä sinun joukkueen pelit pelataan, millä 

säännöillä, onko karsintapelejä, minkälaisissa lohkoissa pelataan - Nämä infot on 

hyvä tiedottaa vanhemmille.  Yleensä karsintapelit on olleet elokuun lopulla.    

• Liitolta tulee kauden mittaan infoa pelitapahtumiin liittyen. Niistä hyvä infota 

valmentajia sekä vanhempia/pelaajia.    

• Joitain asioita tarvitsee infota seuraankin päin.   

5. JOS JOUKKUEENNE PELAA KARSINTAPELEJÄ KAUDEN ALUSSA.   

- Kun mahdollinen karsinta paikka selviää, varaa sinne:    

– majoituspaikka (jos tarve), bussi ja ruokailut, jos karsinnat järjestetään muualla    

– Jos oma joukkue järjestää karsintapelit, niin siihen tarvitsee hoitaa kotipeliin 

tarvittavat asiat (ks. kotipelin järjestäminen)    

6. PELAAJASIIRROT   

- Jos pelaajasiirtoja tulee, niistä ilmoitus Seuralle. Heistä tehdään siirtoilmoitus.    



- Kesäkuu on vapaata siirtoaikaa.    

- 1.7. tarvitaan vanhan seuran suostumus siirtoon.    

- Siirtoaika päättyy 15.1.    

- Siirtoja ei hyväksytä, jos pelaajalla on laskuja vielä maksamatta vanhaan 

seuraan.    

7.VANHEMPAINKOKOUS   

- Vanhempainkokous pidetään alku kaudesta.    

- Vanhempainkokouksen ohjeistus vuosikellossa.     

- Kokousta varten pitää: 

- Lyödä lukkoon tarkka ajankohta seuran työntekijän kanssa, jotta hän pääsee 

osallistumaan kokoukseen. Seuran henkilö tulee aina mukaan vanhempainiltaan.    

- Varata kokoustila  

- Ilmoittaa aika ja paikka vanhemmille.   

- Laatia budjetti arvio yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja hyväksyttää se 

päävalmentajalla sekä seuran henkilöllä (valmis budjettipohja)   

- Laatia esitys siellä käytävistä asioista.    

- Laatikaa tarkka muistio vanhempainillassa käydyistä/päätetyistä  asioista.  

8.VAATTEIDEN TILAAMINEN   

-Vaatetilaukset menee Salibandykaupan kautta.    

         -Toimipiste: Kalevan Prisma 2. kerros Sammonkatu 75 33540 

Tampere  

         - https://www.salibandykauppa.fi/    

        - Joukkue ja seuramyynti sekä laskutusasiakkaat:    

        - Toni Leveäaho   (Kausi 2021-2022) 

        - puh. 050 569 2355     

• Jos tulee sponsoripainatuksia ,niin niistä myöskin tieto Salibandykauppaan.     



• Sponsoripainatuksista tulee seuralta ohjeistus, mitkä paikat ovat vaatteissa 

vapaana joukkuepainatuksille.    

• Sponsoreista tehdään sponsorisopimus.     

• Vaatesovituspäivänä tilaukset kirjataan. Siitä tieto ajoissa vanhemmille ja 

pelaajille ja muistutus, että kaikki kokeilisi vanhoja vaatteita etukäteen ja kirjaisi 

ne ylös, niin jokaisella olisi jo valmiina tieto , mitä vaatteita tarvitsee uusia.    

• Joka kauteen tulee tietyt vaatepaketit, mitkä pelaajat hankkivat. Jos tulee uutena 

pelaajana, niin ostaa koko paketin. Vanhat pelaajat katsotaan tarpeen mukaan, 

jollei malli tai merkki ole olennaisesti muuttunut.    

• Vaatteet tilataan ennen ensimmäisiä pelejä.   

• Vaatteita voi tilata lisää kauden aikana ja jos uusia pelaajia tulee joukkueeseen 

kesken kauden.    

• Toimihenkilöille/valmentajille tulee oma vaatepaketti. Siitä ohjeistus seuralta.   

• Flame -joukkueissa toimitaan pelinumeroiden suhteen niin, että miesten/naisten 

joukkue valitsee ensin pelinumerot, jonka jälkeen lista menee P21/T21 

joukkueiden jojoille. Hän katsoo/kysyy oma joukkueen pelaajien viime kauden 

pelinumerot ja jos siellä samoja numeroita , kun miehissä/naisissa, niin P21/T21 

pelaaja vaihtaa numeroa. Jos siinä ongelmaa, niin Flamen päävalmentajan 

kanssa voi keskustella, minkä tasoinen pelaaja on kyseessä. Onko hänellä 

mahdollisuuksia pelata vanhemmissa..eli välttämättä ei siinä tilanteessa tarvitse 

vaihtaa numeroa.    

• Kaikkia vaatteita ei tarvitse vaihtaa, kun pelinumero muuttuu pelipaita ja 

pelishortsit on pakollisia, mutta muut sen mukaan mikä on tarve  ja halu, kunhan 

on kaikki vaatepaketin osoittamat vaatteet.  

• P21/T21 jälkeen lista menee P18/T18 ja sen jälkeen P16/T16 jne..eli P16/T16 

joukkueessa katsotaan, ettei samoja pelinumeroita ole P18/T18 kanssa ja jos on 

niin niistä voi neuvotella valmennuspäällikön kanssa, miten toimitaan..    

• Kun vaatetilaus tulee, tarkasta se aina ennen jakoa, että olet saanut kaikki 

tilatut tuotteet ja painatukset ovat oikein. Niissä voi sattua virheitä.   

• Vaatteiden jakoa helpottaa, kun vaatteet jakaa omiin pinoihin, esim. 

pelinumero järjestykseen ja merkitse aina noudetut tuotteet. Näin pysyt 

kärryllä, ketkä on jo vaatteita saanut ja keneltä vielä puuttuu, ettei tule 

sekaannuksia.  

9.MAILATILAUKSET    

• Seuran kautta tulee tarjousmailoista kertatilaus. Eli joukkue saa tilata yhden 

tilauksen verran tarjousmailoja.    



• Mailoja ostaneet sitoutuvat pelaamaan Fat pipella koko kauden.    

• P21-P18/T21-T18-joukkueissa kaikki pelaajat pelaavat Fat pipen mailoilla.    

• Mailoja tulee koekäyttöön ja salibandykaupan yhdyshenkilö tulee yleensä hallille 

kertomaan mailoista, jos niistä on jotain kysyttävää.    

• Kerää tilauksesta lista ja laita valmis tilaus eteenpäin salibandykauppaan 

kertatilauksena. Varmista, että kaikki ovat ehtineet tilata mailoja, koska tarjous 

on vain yhden tilauksen voimassa. 

10.PELIPASSIT    

• Pelipassit ja vakuutukset pitää olla hoidettuna ennen ensimmäisiä pelejä (jos ne 

ei ole, pelaajaa ei saa laitettua pelaavaan kokoonpanoon palvelusivustolle)   

• Tilausaika alkaa 1.8. suomisportin sivuilla.   

• Tilaus tehdään Suomisportin sivuilta ja linkki sinne, sekä ohjeet löytyvät myös 

salibandyliiton sivuilta.   

• Kooveen yhteistyö kumppanina toimii Lähitapiola. Kooveelta tulee 

vakuutustarjous heiltä ennen kauden pelien alkua. 

• Jos pelit alkavat elokuun jälkeen vakuutus tarvitsee uusia silti elokuun aikana 

(salibandyliiton kautta otettu vakuutus) Oma vakuutus voi mennä eri lailla. Se 

kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Kooveen kautta otetun 

vakuutuksen vakuutuskausi päättyy heinäkuun viimeinen päivä.    

• Kerätkää sportti-id numerot, kun vanhempi/pelaaja on lisenssin maksanut.  ID-

tunnus löytyy pelipassien osto sivulta.   

• Poikien vakuutusnumerot sekä henkilötunnukset on hyvä olla huoltolaukussa 

huoltajan hallussa, jos jotain sattuu. Lupa pitää kysyä erikseen vanhemmilta, että 

he antavat siihen suostumuksen.(ei ole pakollinen, se vaan helpottaa hoitoon 

viemisen hetkellä)    

11.VIERASPELIT   

• Varaa majoituspaikka (jos tarve), bussi ja ruokailut.  

• Kaudella 2021-2022 Kooveen yhteistyö kumppani on Vesilahden liikenne. Heiltä 

kannattaa pyytää tarjousta.  

• Miesten/naisten ja P-21 -joukkueet matkustavat sarjapelit Vesilahden liikenteellä. 

• Muut joukkueet voivat halutessaan valita, jonkun muunkin yhtiön.  



• Kaudella 2021-2022 Kooveen yhteistyö kumppani ruokatilauksissa on Sisu Puffet. 

-Tieteenkatu 20, Hervanta  

-Seppo Pellinen: 040-9130533  

Sieltä kannattaa kysyä ruokailuja. Heiltä saa otettua ruokaa mukaan 

lämpölaatikoihin. 

• Tiedota vanhempia tapahtumasta    

• Tee valmentajien kanssa yhdessä aikataulu pelireissulle. Milloin lähdetään, 

milloin syödään, ym.  

terveurheilija.fi löytyy kattavaa tietoa syömisistä ja mitä kannattaa ottaa evääksi.  

• Lähtekää reissuun ajoissa.   

• Ennen joka pelien alkua (yksittäisissä sarjapeleissä viimeistään 2 tuntia ennen, 

karsinnoissa/turnausmuotoisissa peleissä saattaa riittää puoli tuntia ennen ) 

kirjaa ottelun kokoonpano salibandyliiton sivuille (https://palvelusivusto.fi/fb/).    

12.KOTIPELIT   

• Flame- joukkueiden hallivaraukset kotipeleihin hyvissä ajoin yhteistyössä 

toimiston ja valmennuksen kanssa. Salibandyliitolta tulee tähän ohje, milloin pitää 

aktivoitua. 

• Muiden junioreiden, joissa turnausmuotoiset pelit hallivaraukset hoitaa 

salibandyliitto. 

• Lähetä kutsu vierasjoukkueelle n. viikkoa ennen peliajankohtaa.    

• Laadi toimitsijalista kauden peleistä tasapuolisesti    

• Pelipäivänä tule ajoissa hallille.    

• Joukkeenjohtaja ei ole toimitsijana, jos heitä on kaksi niin neuvotelkaa, että jos 

toinen haluaa osallistua niihin, niin kumpi toimii jojon hommissa.    

• Joukkueenjohtaja on tapahtuma järjestäjä ja hänen täytyy olla tavoitettavissa, jos 

jotain selvitettävää/ongelmaa ilmenee.   

• Vie pukuhuoneisiin joukkueiden logot, info pelistä. Info myös tuomareille.   

• Vie toimitsijapöydälle tarvittavat tavarat :mm. Sähköinen tulospalvelu läppäri, 

kello läppäri/-kone, sekkari varakelloon + varapöytäkirjoja(kaavake löytyy 

salibandyliiton sivuilta). ekstra paperia ja kyniä.    



• Käynnistä/laita toimintakuntoon kello + sähköisen tulospalvelun läppärit.    

• Tarkista, että mikki toimii, sekä musiikin soitto. -Jos niitä on mahdollista käyttää.   

• Tarkasta vaihtoaitiot läpi, että penkkejä on tarpeeksi ja ne ovat siistit. Katso 

myös, että jäähypenkit on oikeassa paikassa.  

•  Tarkasta, että  pelikaukalo on asianmukainen (huoltajat ja valmentajat ja 

vanhemmat ovat auttaneet näissä)    

• Ota vierasjoukkue vastaan ja tuomarit    

• Ohjeista toimitsijat    

• Ohjeista joukkueet vielä, miten toimitaan joukkueiden esittelyissä. Jos esittelyjä.    

• Ole mukana, kun esittelyt alkaa, jotta homma sujuu.  

• Hoida, jos ongelmia ennen peliä tai pelin aikana.    

• Pelin jälkeen huolehdi, että tavarat on viety takaisin ja kenttä ja pukuhuoneet ovat 

siistissä kunnossa.    

13.SARJAPELIT    

· Kun karsinnat on pelattu ja sarjataso on tiedossa, suunnitellaan peliaikatauluja  

yhdessä muiden sarjan joukkueiden, sekä seuran/valmentajien 

kanssa.(yksittäisissä peleissä)    

· Liitto lähettää pelipäivä kaavion joukkueille, joista katsotaan vastustajajoukkueen 

ja seuran/valmentajien kanssa sopivia kotipelipäiviä. niitä voi myös siirtää 

tarvittaessa viikolle, mutta niissä tietyt ehdot. (yksittäiset pelit)    

· Liitolle laitetaan muokatut pelipäivät. (yksittäiset pelit)    

· Liitto julkaisee pelipäivät. Niitä on mahdollista vielä muokata, mutta ne tarvitsee 

julkaisun jälkeen sopia vastajoukkueen kanssa ja heidän pitää siihen suostua. 

Näistä tulee ohjeita liitolta (Yksittäisissä peleissä).    

· Turnausmuotoisissa peleissä liitolta tulee pelipaikat ja aikataulut.    

· Sijoituspelit pelataan huhtikuussa.    

14.FBA    

· FBA:han valitaan yksittäisiä pelaajia United joukkueisiin.   



· Valmennuspäälikkö valitsee n. 3-5 pelaajaa /joukkue, joita hän suosittelee sinne. 

Salibandyliitto tekee lopulliset ratkaisut, keitä sinne valitsee. Siitä tulee tieto 

pelaajalle/pelaajan vanhemmille suoraan liitolta.    

· Ennen leiriä, pelaajan pitää kirjautua Myewayhin (sähköinen alusta FBA: ssa ) ja 

pelaajilla pitää olla vanhempien luvat kunnossa, että saa osallistua leirille.ne 

löytyvät myewaystä. -Tarkat ohjeet tulee FBA:n toimesta.    

· FBA:sta tulee ennen leiriä ohjeita,mm. Mitä tietoja pelaajan pitää antaa.    

· Majoituksen/ruokailun hoitaa Eerikkilä.    

· Eerikkilästä tulee leirin jälkeen lasku siellä mukana olleille. eli jos joku 

sairastuu/loukkaantuu, vaikka vielä saman päivän aamuna, niin hänestä ei mene 

maksua. Myöskin jos joltain leiri keskeytyy, siitä saa vähennystä.  Laskut hoitaa 

salibandyjaosto.  

15.BUSSI    

-Seuran alaiseen sopimukseen kuuluvat M, N, P-21 joukkueet. Kaudella 2021-2022 

Kooveen yhteistyö kumppani on Vesilahden liikenne Heiltä kannattaa kysyä 

tarjousta. 

-Bussiyhtiöitä voi kilpailuttaa, jos ei ole kytköksiä mihinkään bussifirmaan. 

Kannattaa joukkueen vanhemmiltakin kysyä, löytyykö sieltä bussikuskia.    

· Kun sarjapelipäivät ovat selvillä kannattaa pyytää tarjouksia niihin 

vieraspelipaikkoihin. Ja katsoa millä firmalla on paras koko kauden paketti. Toki 

kannattaa vähän kysellä/tutkia minkälainen kalusto firmassa on, että on turvallista 

matkustaa.    

16.HUOLTO/VALMENNUS    

· Käy läpi huoltajien sekä valmentajien kanssa linjat miten toimitaan, jotta kaikki 

tietää oman tonttinsa. Tehtävien tekemisissä on joukkuekohtaisia eroja, kuka 

hoitaa mitäkin.    

17.TIEDOTTAMINEN    

- Tiedottaminen on joukkueenjohtajan tärkein tehtävä 

.-Pidetään vanhemmat ja pojat ajan tasalla. Kerrotaan asiat avoimesti ja 

rehellisesti. Vaikeat asiatkin  on helpompi ymmärtää, kun asiat perustellaan hyvin.    

- Laitetaan seuratiedotteilta eteenpäin.    

- Päivitetään joukkueen somea: facebook, Instagram (some vastaavat.)    



- Joukkueenjohtaja on myös linkki vanhempien ja valmennuksen, sekä seuran 

välillä. Eli pidä myös seura ajan tasalla, jos joukkueessa ilmenee murheita tai jotain 

muuta tiedotettavaa seuralle. On tärkeää, että asiat saadaan mahdollisimman 

nopeasti selvitettyä. 

- Kauden päätteksi on hyvä pitää päättäjäiset. Toki jos aikaa ja energiaa löytyy, niin 

varmasti on joukkuehengen kannalta hyvä, jos keksii muita yhteis 

tapahtumia/tekemistä reenien ulkopuolelle. Myöskin vanhemmille.    

Se nostaa joukkuehenkeä.    

18.TOIMIHENKILÖNÄ LOPETTAMINEN  

-Kun lopetat toimihenkilönä joukkueessa:  

-Infoa siitä vanhempia/pelaajia ja ilmoita kehen voi ottaa yhteyttä jatkossa.  

- Poistu kaikista ryhmistä, joihin sinun ei pitäisi enää kuulua, wattsap, sähköposti, 

my club , coachtools , salibandyliitto, Netvisor(Kooveen taloussihteerille) 

-Toimihenkilön pesti kestää vanhempainpalaveriin saakka, jossa joko vanhat 

toimihenkilöt jatkavat tai uudet aloittavat. Mukava olisi, jos vanha toimihenkilö 

pystyisi vielä perehdyttämään uuden.    

-Jos jostain syystä, joku lopettaa aiemmin, uusi toimihenkilö saa apua muiden 

joukkueiden toimihenkilöiltä. esim. Wattsap-ryhmän kautta tai 

toimihenkilöpalavereissa tai seuralta.   

  


