
Tervehdys!  

Tervetuloa aloittamaan uusi kausi yhdessä muiden tiikerijunioreiden kanssa Mäntsälään. Tapaamme 

maanantaina 6.8. klo 8.45 alkaen Mäntsälän jäähallin aulassa leirille ilmoittautumisen muodossa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat jaetaan ryhmiin. Ryhmille nimetään ryhmänohjaajat, jotka 

vastaavat omista ryhmistään, ja liikkuvat ryhmän kanssa koko leirin ajan. 

Leiristä vastaa valmennuspäällikkö Sami Ranta lisäksi jäällä on mukana ohjaajina nykyisiä ja entisiä 

vanhempia junioripelaajia sekä mahdollisesti myös juniorijoukkueissa toimivia valmentajia.  

Ruokailu järjestetään jäähallin neuvottelutiloissa. Leirillä on tarjolla pientä välipalaa seuran toimesta 

(hedelmiä, mehua), mutta myös omaa terveellistä välipalaa voi varata mukaan.  

 

Leirin säännöt:  

Luonnollisesti leirillä on käyttäydyttävä asiallisesti ja kaveria on kunnioitettava reilun urheiluhengen 

mukaisesti. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan välittömästi!  

Vanhemmat voivat seurata leiriä katsomosta käsin. Mikäli joku vanhempi haluaa ilmoittautua leirin 

huoltajaksi, tällöin myös pukukoppiin ja vaihtoaitioon osallistuminen sallitaan. Asiasta sovittava erikseen 

valmennuspäällikön kanssa.  

Ryhmänohjaajat auttavat nuorempia junioreita varusteiden pukemisessa tarpeen tullen. Lähtökohtaisesti 

varusteet puetaan itse. Apua pyydetään vasta sitten, mikäli pukemisessa mahdottomia vaikeuksia. Mikäli 

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. 

Ruokailussa syödään ilman hattua, kiitetään ruoasta ja pidetään keskustelun äänenvoimakkuus matalana.  

Karkki, limut, energiajuomat, suklaa ym. makeiset, sipsit ym. roskaruoka, urheilujuomat (Gatorade, 

Powerade yms.) ovat leirillä kiellettyjä! En myöskään suosittele lisäravinteita kuten Gainomax, 

proteiinipatukat yms. nuorille junioreille.  Leirin kotiruoka ja välipala tarjoavat varmasti tarpeeksi energiaa 

leiripäivään. Muistakaa lisäksi kunnon aamupala kotona, se on perusta jaksamiselle. HUOM! Oman 

juomapullon voi ja saa täyttää laimennetulla mehulla, mikäli haluaa / tarvitsee pientä lisäenergiaa jää- ja 

oheisharjoittelussa jaksamiseen.  

Ota mukaan täysi jääkiekkovarustus, aluskerrasto, (mieluummin kaksi) jääkiekkovarusteiden alle, 

juomapullo, urheilujalkineet (ei skeittikenkiä, sandaaleja, crocseja yms.), peseytymisvälineet, vaihtovaatteet 

sekä henkilökohtaiset tarpeet, esim. lääkkeet (HUOM! Rakkolaastaria hyödyllistä olla mukana). Hallilta 

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

  



Leiriohjelma:  

 

Maanantai 6.8.  

8.45 leirille saapuminen  

9.00-10.00 alkuverryttely  

10.30-11.30 jääharjoitus  

12.00 ruokailu  

12.30-13.15 luento 

13.15-14.10 alkuverryttely 

14.30-15.30 jääharjoitus  

15.45 kotiin  

 

Tiistai 7.8.  

8.45 leirille saapuminen  

9.00-10.00 alkuverryttely  

10.30-11.30 jääharjoitus  

12.00 ruokailu  

12.30-13.15 luento 

13.15-14.10 alkuverryttely 

14.30-15.30 jääharjoitus  

15.45 koppien siivoaminen  

16.00 kotiin 

 

Iloista leiriä odottaen  

Sami Ranta Jää-Tiikerit ry:n valmennuspäällikkö, leirivastaava p. 0400 748 891  


