
 

Lupausten leirin pelisäännöt 

Jokainen sähköpostilla osoitteeseen entisetlupaukset@gmail.com ilmoittautunut maalivahti (alaikäisen 

maalivahdin huoltaja) on varannut itselleen paikan Lupausten leiriltä. Paikka leirillä vahvistuu vasta, kun 

leirimaksu on maksettu.  

Leirimaksu lähetetään sähköpostilla leirin järjestäjän toimesta kevättalvella hyvissä ajoin ennen leiriä. 

Laskun saamisen jälkeen laskun maksamiseen on aikaa 30 päivää. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään 

mennessä, leiriläinen menettää varatun paikkansa leiriltä. Erikoismaksujärjestelyistä on mahdollisuus 

neuvotella leirin järjestäjän kanssa, mutta ne eivät lähtökohtaisesti ole suotavia. 

Leirimaksu palautetaan ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 

- Leiriläinen on lääkärintodistuksen mukaisesti sairas koko leirin ajan 

- Leiriläinen sairastuu ensimmäisen leiripäivän AIKANA, ei ensimmäisen leiripäivän jälkeen 

- Leiriläinen peruu leiripaikkansa ennen leirin alkamista ja hänen paikkansa saadaan täytettyä 

leiripaikkaa jonottavalla maalivahdilla 

- Leiri joudutaan perumaan luonnonilmiön tai fasiliteeteistä johtuvan teknisen vian vuoksi (esim. 

jäähallin jäädytyskoneisto hajoaa) 

- Leiriryhmää ei saada kasaan ja leiri joudutaan perumaan 

Leirimaksua eikä osaa siitä palauteta seuraavissa tapauksissa: 

- Leiriläinen sairastuu ensimmäisen leiripäivän jälkeen tai myöhemmin leirillä ja osa leiristä jää 

kokematta 

- Leiriläinen jättää omasta tahdostaan leirin kesken 

- Leiriläinen ei ilmesty paikalle leirille 

- Leiriläinen joudutaan kurinpidollisista syistä poistamaan leiriltä 

Kurinpidolliset syyt: 

- Kiusaaminen: fyysinen tai henkinen kiusaaminen, SoMe-kiusaaminen 

- Huono käytös: Kiroilu, sääntöjen noudattamattomuus (aikataulut, ryhmässä toimiminen, parhaansa 

yrittäminen oheis- ja jääharjoituksissa), kunnioituksen puute muita leiriläisiä, leiripaikkaa ja leiri- 

sekä hallihenkilökuntaa kohtaan 

Vakuutusasiat: 
 

• Leiriläinen / leiriläisen huoltaja vastaa omasta vakuutusturvastaan. Leirin järjestäjä ei erikseen 
vakuuta osallistujia. 

 

• Jääkiekkoliiton virallinen pelikausi ei ole käynnissä kesäkuussa 2020, joten pelikauden 2019-2020 
pelipassit ja vakuutukset eivät ole voimassa. Pelipassin ja vakuutuksen saa voimaan hankkimalla 
pelikauden 2019-2020 pelipassin ja vakuutuksen jääkiekkoliiton nettisivuilta HUOM! pelikauden 
2019-2020 loppumisen jälkeen touko-kesäkuussa 2020: 
http://www.finhockey.fi/index.php/seuralle/pelipassit 
 

• Pelipassin kaudelle 2019-2020 voi hankkia vakuutuksella tai ilman vakuutusta. Mikäli hankitte 
vakuutuksettoman pelipassin  on leiriläinen / huoltaja vastuussa omasta vakuutusturvastaan. Mikäli 
pelaajalle lunastetaan vakuutukseton pelipassi, suositeltavaa on tarkistaa omista vakuutusehdoista 
kattaako kyseinen vakuutus urheilussa sattuneet vahingot.  
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• Suosittelemme tarkastamaan joka tapauksessa ennen pelipassin ostoa omat vakuutusehtonne. 
HUOM! Pelipassia ei leiriä varten tarvita, vaan pelkkä vakuutus, joka kattaa jääkiekkoilussa / 
urheilussa tapahtuneet turmat. 

 
Leirin säännöt: 

• Leirillä on käyttäydyttävä kohteliaasti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti = Tervehditään, katsotaan 
silmiin, kun puhutaan, kiitetään, syödään ilman päähinettä, ei kiroilla 

• Muita leiriläisiä, leirin, jäähallin ja Salmisaaren liikuntakeskuksen henkilökuntaa kohtaan 
käyttäydytään AINA kunnioittavasti 

• Salmisaaren liikuntakeskuksessa ei liikuta yksin leirin aikana. Liikkuminen tapahtuu aina ryhmässä 
ryhmänohjaajien ohjeiden mukaisesti. Hissiä ei myöskään käytetä ilman aikuisia 

• Vanhemmilla ei ole asiaa pukukoppeihin tai vaihtoaitioon leirin aikana. Vanhemmat voivat seurata 
leiriä katsomosta käsin. Mikäli joku vanhempi haluaa ilmoittautua leirin huoltajaksi, tällöin 
pukukoppiin ja vaihtoaitioon osallistuminen sallitaan. Asiasta sovittava erikseen leirin järjestäjän 
kanssa 

• Ryhmänohjaajat auttavat nuorempia junioreita varusteiden pukemisessa tarpeen tullen. 
Lähtökohtaisesti varusteet puetaan aina itse. Apua pyydetään vasta sitten, mikäli pukemisessa 
mahdottomia vaikeuksia. Mikäli maalivahdin varusteiden pukeminen tai luistinten kiristäminen 
tuntuu hankalalta, on sitä hyvä harjoitella jo kotona ennen leiriä. Leiriläiset myös 
huolehtivat itse varusteistaan ja siitä, että ne ovat kunnossa jäällä. Suosittelen lämpimästi 
varusteiden läpikäymistä ja luistinten teroittamista ennen leiriä, jotta varusteet ja luistimet ovat 
kunnossa leirillä. 

• Karkki, limut, energiajuomat, suklaa ym. makeiset, sipsit ym. roskaruoka, urheilujuomat (Gatorade, 
Powerade yms.) ovat ehdottomasti kiellettyjä leirillä!! Myöskään lisäravinteet, kuten Gainomax, 
proteiinipatukat yms. on kielletty leirillä. Tuollaisissa tuotteissa kohtuuton määrä keinotekoisia 
lisäaineita ja ylimääräistä sokeria = ylimääräistä energiaa. Jätetään tuollaiset tuotteet aikuisille 
ammattiurheilijoille. Leirin maittava kotiruoka ja välipala tarjoavat varmasti tarpeeksi energiaa 
leiripäivään. Lisäeväiksi voi pakata ruisleipää, skyriä, hedelmiä tai vastaavia tuotteita. Muistakaa 
lisäksi kunnon aamupala kotona, se on perusta jaksamiselle.  

Ota leirille mukaan: 

• Reipasta urheilumieltä 
• Täysi jääkiekkomaalivahdin varustus ja jääkiekkomaalivahdin maila 
• Aluskerrasto (hikipuku) jääkiekkovarusteiden alle 
• Juomapullo 
• Seuran verryttelyasu ja sään mukaiset ulkoliikuntavarusteet 
• Urheilujalkineet (ei skeittikenkiä, sandaaleja, crocseja yms.) 
• Peseytymisvälineet 
• Vaihtovaatteet 
• Pientä välipalaa suurinälkäisille (esim. hedelmät, ruisleipä yms.) 
• Henkilökohtaiset tarpeet, esim. lääkkeet HUOM! Rakkolaastaria hyödyllistä olla mukana. Hallilta 

löytyy ensiapupakkaus, mutta pitäkää huoli astma ym. erikoislääkkeistä leirillä. 

Kysymykset ja lisätiedot: entisetlupaukset@gmail.com / 050 309 6304 
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