
HUOLTAJAN TEHTÄVÄT 

Yleistä joukkueen organisaatiosta 

Joukkueen ympärille on koottu organisaatio = joukkueen johtoryhmä, johon kuuluvat 

päävalmentaja, apuvalmentaja, joukkueenjohtaja ja huoltaja. Johtoryhmä toimii 

yhdessä joukkueen tukena ja apuna edustaen Salon Viestiä. Sen toiminta perustuu 

Salon Viestin valmennuksen linjaukseen sekä kasvatuksellisiin arvoihin. 

Yleistä huoltajan tehtävistä 

Seuran joukkueiden huoltajat valitaan yleensä lasten vanhemmista. Huoltajan tehtävä 

juniorijoukkueessa on usein hyvin kasvatuksellinen ja opetuksellinen. Huoltajalla on iso 

merkitys joukkueen positiivisen ilmapiirin rakentajana. Jokainen johtoryhmä jakaa 

huoltajan tehtävät toiminnalleen parhaalla tavalla.  

 On läsnä joukkueensa jokaisessa pelissä ja turnauksessa. Jollei itse pääse paikalle, 

huolehtii tilalle sijaisen, jolle selvittää ja opettaa huoltajan tehtävät. 

 Joukkueen johtoryhmän päätettävissä on, tuleeko huoltajan olla läsnä myös 

harjoituksissa. 

 Peleissä huoltajan paikka on vaihtopenkillä valmentajien kanssa. 

 Huoltaja toimii välittäjänä pelaajien ja valmentajien välillä terveyteen liittyvissä 

asioissa. 

 Seuraa pelaajien vointia ”tuntosarvet koholla”. 



 Huoltaja on pelaajan ensisijainen tuki loukkaantumisen tapahduttua, ja hänen 

tehtävänään on rauhoitella pelaajaa ja huolehtia pelaajan vammasta 

valmentajan keskittyessä pelin ohjaamiseen. 

 Varmistaa viimeistään pelien jälkeen, että ainakin toinen vanhemmista saa 

tiedon lapsensa loukkaantumisesta. 

 Kerää ennen kauden alkua vanhemmilta tiedot ja toimintaohjeet pelaajien 

lääkityksistä 

 Ohjaa pelaajia huolehtimaan varusteistaan ja ympäristöstään sekä 

henkilökohtaisesta hygieniastaan.  

 Ohjeistaa pelaajia nestehuollosta harjoituksissa ja otteluissa 

 Jakaa pelaajille tietoa urheilijan terveellisestä ruokavaliosta  

 Isommissa turnauksissa selvittää ennen pelejä, missä on turnauksen ensiapupiste 

ja paikkakunnan terveyskeskus. 

 Huolehtii myös siitä, että jokaisella pelaajalla on turnauksessa joukkuekaveri 

niin, ettei ketään lapsista/nuorista jää yksin! 

Lääkelaukku 

Huoltajan tehtävään kuuluu koota ja täydentää lääkelaukkua, jonka sisältö maksetaan 

joukkueen omasta budjetista. Jokainen joukkue muokkaa huoltolaukkunsa sisällön 

omien tarpeidensa mukaan. 

 

 



Esimerkki lääkelaukun sisällöstä  

Laastaria, Burana 400mg, Panadol 500mg, matkapahoinvointitabletteja, 

Antihistamiinia, taitoksia, haavan puhdistusaine, kuumemittari, sakset, terveyssiteitä, 

kk-hanskat, nenäliinoja (pussi roskille kentän reunalle), käsihuuhde, varajuomapullo, 

ideaalisiteitä, urheiluteippirullia, liimasiderullia, kk-kylmäpakkauksia (talvella 

muovipussi, johon saa helposti äkkiä lunta), kylmäspraypullo, sideharsorullia, mefix-

teippirulla, meporehaavatyyny  

 

Ennen peliä 

 Täytä juomapullot vedellä tai laimennetulla mehulla 

 Huolehdi hyvissä ajoin tarpeiden mukaisista lääkityksistä esim. päänsärky, 

kuukautiskivut tms. 

 Huolehdi riittävän ajoissa teippauksista (tytöt pitää myös opettaa teippaamaan 

itse) 

 Huolehdi jokaisen henkilökohtaisista tarpeista, esim. nälkä, jano, jännitys, kipu 

 Huolehdi vaihtopenkin varusteet pois pelaajien tieltä siistiin pinoon tai 

pallokoriin 

 Kerää pallot lämmittelyn jälkeen 

 

 



Pelin aikana 

 Täytä juomapullot 

 Hoida mahdolliset loukkaantumiset 

 Seuraa pelaajia ja kysele tuntemuksia, jos esimerkiksi epäilet kiputiloja tms. 

 Muista jokaisen pelaajan kannustus 

 

Pelin jälkeen 

 Huolehdi pelaajien syömisestä – välipaloista 

 Huolehdi pelaajien yksilöllisistä tarpeista, esim. kylmäpakkaukset ym. 

 Huolehdi, että jokainen pelaaja käy suihkussa 

 Tarkista, että pukuhuone on joukkueen jäljeltä puhdas  


