
Onnittelut edustuspaikasta koko Joukkueelle!

Suomen edustaminen on aina kunniatehtävä joten nautithan, että juuri Sinä saat kantaa ylpeydellä
Suomi-paitaa ja hoitaa Sinulle kuuluvia tehtäviä olit sitten pelaaja, valmentaja tai joukkueenjohtaja. 

Tämän muisti- ja tehtävälistan tarkoituksena on helpottaa koko joukkuetta valmistautumaan ja 
keskittymään kisoihin hyvällä fiiliksellä ilman, että erikseen pitää muistaa mitä piti tehdä, ottaa 
matkaan mukaan ja mitkä tehtävät kuuluvat kenellekin.

Tämän listan lisäksi joukkueenjohtaja (head of delegation) huolehtii, että joukkueella on whatsup 
tai messenger ryhmä (jatkossa: ”ryhmä”), jotta joukkueen sisäinen kommunikaatio voidaan hoitaa 
ajantasaisesti kaikille. Muistathan seurata viestittelyä ja vastata kysymyksiin ja toimittaa 
pyydettävät asiat aikailematta. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi vaan kysy rohkeasti ryhmästä 
miten toimia. 

MUISTILISTA KOKO JOUKKUEELLE:
– Lähetä kopio passistasi ja passikuva joukkueenjohtajalle sähköpostiin.
– Ilmoita allergiat joukkueenjohtajan sähköpostiin.
– Ilmoita vaatekokosi joukkueenjohtajan sähköpostiin. Jos mahdollista, joukkueenjohtaja 

järjestää mahdollisuuden sovittaa vaatteita etukäteen.
– Passin voimassaolo. Osassa maissa passi pitää olla voimassa 3-6 kk vielä maasta 

poistumisen jälkeen. Tilaa uusi passi ajoissa, jos se on vanha tai vanhentumassa. Ota 
mukaan myös kopio passista ja säilytä sitä erillään passista.

– Lentolippu mukaan mobiilisti ja mielellään myös paperikopiona.
– EU vakuutuskortti. Jos sinulla ei ole, tilaa se täältä  ja ota mukaasi.
– Tee matkustusilmoitus, jos matkustat riskialttiiseen maahan
– Ota liiton lisenssi paperikopiona mukaan ja anna se joukkueenjohtajalle 

tapaamispaikassa.
– Rahaa/Luottokortit: Varaa mukaan paikallista valuuttaa ja ota tarvittaessa mukaasi myös 

luottokortti. Liitto ei maksa kaikkia kuluja matkalla.
– Noudata edustusmatkalla allekirjoittamaasi urheilijasopimusta.
– Maksa matkan omavastuuosuus. Ohjeistus liiton taloudenhoitajalta.
– Reseptilääkkeet/muu tarvittava lääkitys/luontaistuotteet. Ota riittävästi lääkkeitä 

mukaan huomioiden, että matka voi lentojen myöhästymisten tai muiden syiden takia 
pitkittyä. Tarvittaessa ota mukaan reseptit myös englanninkielisinä sekä selvitä tarvitaanko 
kohdemaahan lääkkeistä selvityksiä tullia varten. Jos kohdemaahan tarvitaan esim. 
malarialääkitys, huolehdithan siitä ajoissa. 

– Pelivaatteet/kengät. Pukeudu ryhmässä sovittuihin edustusasuihin matkaa varten. Muista 
myös ainakin yhdet siistit vaatteet mahdollista päätöstilaisuutta (bankettia) varten.

– Kuulat. Pakkaa kuulat ruumaan menevään laukkuun.
– Pakkaaminen. Tarkista kohdemaan sää ja ota mukaan kaikki tarpeellinen, sillä välttämättä 

kohteessa ei ole aikaa käydä ostoksilla. HUOM! Urheilujuomat ja välipalat hankitaan 
omakustanteisesti. Tarkista lentolipusta matkatavaroiden maksimi painot ja koot (normaalisti
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ruuma 20/23 kg ja käsimatkatavara 8 kg). Liitto maksaa yhden ruumaan menevän 
matkalaukun.

– Kotimaan kuljetus tapaamispaikalle (lentokenttä/laivaterminaali). Huolehdithan, että 
ehdit sovittuun tapaamispaikkaan ajoissa. Jos jostain syystä myöhästyt, ilmoita siitä 
välittömästi joukkueenjohtajalle. HUOM! Liitto ei korvaa kotimaan matkakuluja.

– Tutustu messenger/whatsup ryhmääsi tulleisiin tietoihin pelipaikasta/hotellista/muista 
joukkueista.

– Osallistu valmistautumisleirille, jos sellainen joukkueelle järjestetään.

PELAAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT:
– Pelaajan tehtävänä on tehdä parhaansa edustustehtävässään ja ennen kaikkea nauttia 

pelaamisesta!
– Huolehdi, että tulet matkalle hyvin valmistautuneena ja että olet noudattanut annettuja 

ohjeita (tämä dokumentti, ryhmän viestit sekä matkaohjelma).
– Osallistu valmistautumisleirille jos sellainen joukkueelle järjestetään.
– Kysy. Jos sinulla on kysyttävää ennen matkaa/matkan aikana/matkan jälkeen, olethan 

joukkueenjohtajaan yhteydessä. Hänen tehtävänsä on pitää huolta, että kaikki sujuu 
suunnitellusti ja jos muutoksia tulee, hän tiedottaa niistä sinua. Valmentaja vastaa 
peluuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Molempien tarkemmat tehtävät kuvattuna alla.

JOUKKUEENJOHTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT:
– Joukkueenjohtajana toimit, kuten matkanjohtaja eli huolehdit, että kaikki sujuu ennen 

matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Olennaista on, että pelaajat ja valmentajat 
pystyvät keskittymään olennaiseen eli itse pelaamiseen ja valmentamiseen.

– Edellinen edellyttää huolehtimista siitä, että joukkue on tietoinen siitä milloin heidän tulee 
olla missäkin oli sitten kyseessä kirjautuminen lennolle tai hotelliin, siirtyminen 
bussikuljetukseen, ruokailuun tai itse peleihin.

– Hoitaa joukkueen kirjautumiset lennoille, kuljetuksiin, hotelliin, kilpailuihin sekä 
ruokailuihin.

– Edustaa joukkuetta kilpailujen yhteydessä pidettävissä kokouksissa.
– Kiinnostus edustusjoukkueen menestyksestä Suomessa on koko ajan kasvanut. Jos liitto ei 

ole lähettänyt kisoihin tiedottajaa, joukkueenjohtajana huolehdit tiedottamisista kotimaahan 
päivittämällä säännöllisesti joukkueen tulokset Facebookiin sekä liiton virallisille sivuille. 
Tarvittaessa varsinkin S/D/SD kisoissa, joissa on monta kilpailua, vastuuta voidaan jakaa 
valmentajan kanssa. Nämä on kuitenkin hyvä sopia jo ennen edustusmatkaa.

– Joukkueenjohtajana joko sinä tai tarvittaessa valmentaja, kuvaat pelit liiton Facebook liveen 
sekä otat kuvia myös myöhempää käyttöä varten. Tämä kuuluu tehtäviin, joka tulee sopia 
ennen edustusmatkaa yhdessä valmentajan kanssa.

Ennen edustusmatkaa:
– Luo messenger/whatsup ryhmä (”ryhmä”) joukkueelle.
– Toimita joukkueen tiedot (tarvittaessa myös ammuntakilpailuun osallistuvan nimi) sekä 

valokuvat liiton sihteerille ilmoittautumisia varten.
– Tilaa matkaliput (ellei joku muu liitosta hoida).
– Tilaa pelivaatteet liiton ohjeistuksen mukaan (ellei joku muu liitosta hoida).
– Tulosta mukaan liiton sihteeriltä saamasi ns. matkapaketti ja jaa tiedot joukkueelle hyvissä 

ajoin ennen matkaa.
– lentoliput, hotellitiedot, kuljetukset paikanpäällä, kilpailun ohjelma, ruokailut

– Osta lahjat järjestäjille liiton ohjeistuksen mukaan.
– Ota mukaan lahjat vastustajille (tarkista liiton ohjeistus).



– Ota mukaan liiton puhelin, laturi, vara-akku, kuvausjalka/teline.
– Tee matkaohjelma, lähetä se ajoissa joukkueelle ja tiedoksi liiton puheenjohtajalle ja 

sihteerille.
– Pelien tiedottaminen ja kuvaaminen on hyvä sopia etukäteen valmentajan kanssa. Varsinkin 

S/D/SD kisoissa vastuita tulee jakaa, kun pelataan useista mestaruuksista. Tarvittaessa 
valmentaja hoitaa myös tiedottamista ja kuvaamista. Päävastuu kuitenkin sinulla, että nämä 
asiat tulevat tehdyiksi.

Edustusmatkan jälkeen:
– Lähetä matkalasku liiton taloudenhoitajalle kuitteineen.
– Palauta liiton puhelin, laturi, vara-akku ja kuvausjalka/teline liiton tiedottajalle.
– Pyydä koko joukkueelta palautetta matkasta, jotta voimme kehittää toimintaamme.

VALMENTAJAN ROOLIT JA TEHTÄVÄT:

Ennen edustusmatkaa:
– Huolehdi, että joukkue on valmistautunut kisoihin parhaalla mahdollisilla tavalla.
– Järjestä yhteistyössä liiton hallituksen vastuuhenkilöiden ja joukkueenjohtajan kanssa 

valmistautumisleiri mikäli se aikataulujen puitteissa on mahdollista.
– Sovi edustusmatkan yksityiskohdista joukkueenjohtajan kanssa.

Edustusmatkalla:
– Osallistu valmentajille järjestettyyn tiedotustilaisuuteen/kokoukseen joukkueenjohtajan 

kanssa.
– Tutustu viimeisimpiin tietoihin peliohjelmasta ja seuraa mahdollisia muutoksia yhdessä 

joukkueenjohtajan kanssa.
– Vie joukkue tutustumaan pelikenttiin ja sovi pelaajien kanssa harjoittelusta ja mahdollista 

harjoituspeleistä ennen kisoja.
– Varmista, että joukkue on pelipaikalla/kentillä sovittuna aikana hyvin valmistautuneena.
– Hoida pelaajien roolitus ja peluuttaminen.
– Hoida pelitulokset järjestäjille (ellei sovittu, että joukkueenjohtaja hoitaa).

Edustusmatkan jälkeen:
– Lähetä matkalasku liiton taloudenhoitajalle kuitteineen.
– Kirjoita edustusmatkasta juttu Suomen Pétanque-lehteen. Kuvat toimittaa joukkueenjohtaja 

tai liiton tiedottaja.

Nautinnollista edustusmatkaa koko Joukkueelle!
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