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TAVOITTEET 
Tavoitteena on että ringeten harrastaminen on lasten ja aikuisten mielestä kivaa. Tavoitteena on 
tukea jokaisen joukkueen toiminnassa mukana olevalle lapsen kasvua ja kehitystä pelaajana omassa 
tahdissaan. Tavoitteena on että osaamme toimia joukkueena kaukalossa ja sen ulkopuolella. 

Aloitetaan ringeten perusasioiden opettelu. Valmennuksessa painotetaan luistelutaidon oppimista, 
pelin oppimista ja joukkuekaveriksi kasvamista. Tutustutaan ajatukseen oheisharjoitusten 
olemassaolosta ja niiden merkitykseen erityisesti vammojen ennalta ehkäisyssä. 

PELIRYHMÄT 
G-joukkueessa pelaa tulevalla kaudella x tyttöä pääasiassa ikäluokista 2013 ja 2014. 2013 vanhempia 
ty tyttöjä ei lajin sääntöjen mukaan saa peluuttaa G-joukkueen sarjapeleissä. Nuorempia tyttöjä voi 
tulla mukaan vapaasti jos erityisesti innokkuutta löytyy. Joukkue osallistuu 1-2 peliryhmällä Etelä-
Suomen aluesarjaan. Pelit pelataan turnausmuotoisina kolmen pelin ryppäinä. 

Olettamus on, että joukkueen pääluku ei tule nousemaan kovin suureksi. Mikäli tämä tulee pitämään 
paikkansa, ei joukkueesta ei varsinaisesti muodosteta peliryhmiä 

Uudet pelaajat ovat taitotasoon katsomatta tervetulleita joukkueeseen myös kauden aikana. 

Sarjapeleihin osallistumisen edellytyksenä on voimassa olevan IceCard. IceCardiin sisältyy vakuutus 
joka kattaa ringettekilpaurheilun. IceCard on mahdollista ottaa myös vakuutuksettomana. Tällöin 
pelaajan vanhempi vastaa siitä, että pelaajan muu oma vakuutusturva on riittävän kattava. 

TOIMIHENKILÖIDEN ROOLIT JA VASTUUT 
G-joukkueen vanhemmilla on jokaisella jokin rooli joukkueessa. Joukkueen ylin päätöksentekoelin on 
vanhempainkokous. Vanhempainkokouksia pidetään vähintään yksi syksyllä, tarpeen vaatiessa 
useampia. Joukkueen käytännön toimien organisointia ja ongelmatilanteiden ratkaisua varten 
joukkueella on johtoryhmä, johon kuuluvat ainakin: joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja, 
rahastonhoitaja. Johtoryhmä vastaa toiminnasta vanhempien hyväksymän toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Johtoryhmä toimii virtuaalisesti WhatsApp ryhmässä ja kokoontuu tarvittaessa fyysisesti. 
Johtoryhmä konsultoi muita tahoja tarvittaessa. 

Toimihenkilöistä erityisesti valmentajat ja huoltajat merkitsevät hyvissä ajoin MyClubiin läsnäolonsa 
tapahtumissa. 

Vastuuvalmentaja 
Vastuuvalmentaja vastaa joukkueen valmennuksesta kokonaisuutena: 

 toimii valmennuksen ensisijaisena äänenä johtoryhmässä 
 vastaa valmennussuunnitelman tekemisestä 
 vastaa valmennussuunitelman toteutumisen seuraamisesta 
 säätää valmennussuunnitelmaa tarvittavilta osin kauden aikana 
 vastaa harjoitteiden käyttöönotosta / suunnittelusta 
 vastaa joukkueiden nimeämisestä pelitapahtumiin 
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 peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin 
 huomioi mahdollisuudet itsensä kouluttautumiseen 
 osallistuu vanhempainkokouksiin 
 osallistuu toimintasuunnitelman laatimiseen ennen kauden alkua 
 osallistuu kauden toimintakertoumuksen laatimiseen kauden lopulla 

Apuvalmentajat 
Apuvalmentaja-roolissa voi toimia kuka tahansa joukkueen luistelutaitoinen vanhempi tai 
sidosryhmäläinen. Apuvalmentajan jäällä olosta on useinkin iloa vaikka valmentajakin on jäällä. 
Apuvalmentajia tarvitaan ajoittain esimerkiksi paikkaamaan valmentajan poissaoloja. 
Apuvalmentajina toimivat ensisijaisesti pelaajien vanhemmat, junioripelaajat omasta tai toisesta 
joukkueesta sekä muut soveliaat henkilöt. 

Joukkueenjohtaja 
Joukkueenjohtaja on joukkueen sielu, joka tämän hetken lisäksi katsoo myös eteenpäin luotsaten 
joukkuetta suurella sydämmellä. Jojo tsemppaa osaltaan lapsia ja vanhempia ja kommunikoi kovasti. 
Jojoa ei jäteä yksin. Joukkueenjohtajalla on tukena mentorijojo tarvittavan ajanjakson. Seurassa on 
lisäksi toimiva jojo-verkosto, joka tukee ja tarvittaessa neuvoo aloittavia jojoja. Eri asioista löytyy 
valmiita speksejä ja muistilistoja joiden mukaan toimia. 

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen toiminnasta kokonaisuutena: 

 ylläpitää joukkueen tapahtumakalenteria 
 toimii yhteyshenkilönä seuran suuntaan 
 vastaa joukkueen budjetista 
 kommunikoi sarjavastaavan suuntaan 
 kommunikoi jäähallien henkilökunnan kanssa koppitarpeista 
 toimii linkkinä vanhempien ja valmennuksen välissä 
 ilmoittaa joukkueen turnauksiin 
 kommunikoi toisten seurojen joukkueenjohtajien kanssa esim. harkkapelien 

aikaansaamiseksi 
 viestii joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan kulloiseenkin tilanteeseen 

parhaaksi katsomansa kanavan kautta 
 hoitaa tai antaa hoidettavaksi muut esiin tulevat joukkuetta sivuavat asiat 

Kotipelitapahtumissa pelijoukkueenjohtaja (joko joukkueenjohtaja itse tai delegoimansa 
henkilö): 

 ilmoittaa kokoonpanot tulospalveluun 
 vastaa kotipelitapahtumien toimitsijoiden riittävyydestä ja toimii toimitsija-aition kymppinä 
 hankkii kotijoukkueen peliohjaajan ajoissa  
 vastaa tuomarien ja peliohjaajien palkkioiden maksuunsaattamisesta 
 ilmoittaa ottelutulokset tulospalveluun 
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Rahastonhoitaja 
Rahastonhoitaja on jojon oikea käsi, joka pitää suvereenisti joukkueen rahatilanteen näpeissään, 
vapauttaen jojon omiin duuneihinsa. Joukkueen rahastonhoitaja: 

 vastaa joukkueen raha-asioista, laskutuksesta, maksujen maksamisesta ja kirjanpidosta 
seuran ohjeiden mukaisesti 

 avaa ja vastaa joukkueen pankkitilistä 
 avustaa joukkueenjohtajaa taloussuunnitelman laatimisessa 
 kommunikoi toisten joukkueiden rahastonhoitajien ja joukkueen vanhempien suuntaan 

tarpeen mukaan 

Huoltajat 
Huoltajan rooli on antoisa, siinä tutustuu hyvin joukkueen tyttöihin ja näkee läheltä sen 
huimavauhtisen kehityksen joka jäällä tapahtuu. Joukkueen huollosta vastaa huoltajarinki. Pienessä 
joukkueessa tyypillisesti jokainen vanhempi toimii joukkueen huoltajan roolissa. Jokaisessa 
tapatumassa on paikalla vähintään yksi huoltaja, usein kaksi: 

 vastaavat joukkueen varusteista, niiden riittävyydestä ja kunnossapidosta 
 pitävät silmällä pelaajien varusteiden kuntoa ja sopivuutta ja informoivat vanhempia 

tarvittaessa 
 huolehtivat joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta 
 huolehtia ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa 
 vastaavat joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa 
 opettavat pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja yleistä hygieniaa ajatellen 
 osallistuvat huoltajien koulutuksiin jos sellaisia on (esim. ensiapukoulutukset) 
 ovat läsnä riittävällä vahvuudella harjoituksissa ja otteluissa ja tarvittaessa liputtavat ajoissa  
 kommunikoivat joukkueen vanhempien suuntaan tarpeen mukaan 

G-joukkueen toimihenkilöt kaudella 2020-2021. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät MyClubista. 

Toimihenkilö Henkilön nimi 
Joukkueenjohtaja  
Mentorijojo Janne Lamminmäki 
Rahastonhoitaja  
Vastuuvalmentaja Laura Innanen 
Huoltaja  
Huoltaja  
Huoltaja  
Huoltaja  

PELISÄÄNNÖT 
Tapahtumissa halleilla ja niiden ulkopuolella joukkueen lapset ja aikuiset käyttäytyvät hyvien 
käytöstapojen mukaisesti. 
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Lasten pelisäännöt 

 tervehdin valmentajia, joukkuekavereita, toimihenkilöitä ja muita vanhempia harjoituksiin 
tultaessa ja lähtiessä 

 olen kohtelias ja reiluja kaikkia kohtaan 
 huolehdin varusteistani 
 kannustan ja autan joukkuetovereita kentällä ja sen ulkopuolella 
 kuuntelen kun valmentajilla on asiaa 
 puheenvuoron saan viittaamalla 
 tarvitessani varusteiden kanssa apua, pyydän huoltajalta 
 lopetan pelaamisen pillin soidessa  
 pyydän anteeksi, jos olen satuttanut tai loukannut jotain 
 odotan pääsyä jäälle rauhallisesti pukukopissa tai vaihtoaitiossa istuen 
 jätän kännykän reppuun tapahtumien ajaksi 
 evääni ovat terveellisiä ja osaan välillä myös jakaa niitä 
 toivotan uudet pelaajat tervetulleeksi ja otan heti mukaan joukkueeseen 

Vanhempien pelisäännöt 
 olen ajoissa 
 yritän etsiä positiivinen kulma asioihin 
 kannan korteni yhteiseen kekoon 
 kunnioitan valmentajan ja tuomarin työtä 
 käyttäydyn asiallisesti pelipaikoilla 
 kerron jos askarruttaa 
 huolehdin lapsen jaksamisesta 

VIESTINTÄ 
Ulkoinen viestintä 
Ulkoisella viestinnällä pyrimme vaikuttamaan toimintaympäristöömme ja vahvistamaan myönteistä 
suhtautumista joukkueesemme niin seuran sisällä kuin ulkoisten sidosryhmiemme keskuudessa. 
Seuran (toistaiseksi tekemättömän) viestintäsuunnitelman mukaisesti joukkueella on käytössä 
Instragram tili, jonka vastuuhenkilöksi nimitetään joukkueen sisältä henkilö. Joukkueen Instagram 
päivityksiä nostetaan seuran Facebook tilin virtaan tasaisin väliajoin. 

Seuran ja joukkueen sisäinen viestintä 
Sisäinen viestintä tukee toimintasuunnitelmien toteuttamista ja on siten ennen kaikkea johtamisen 
työkalu. Sisäinen viestintä on kaikkien joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien tehtävälistalla. 

Seuralla on käytössä MyClub toiminnaohjausjärjestelmä jota joukkue käyttää pääasiallisena 
viestintävälineenä.  

Lapsen vastuuvanhempi vastaa lapsen tietojen oikeellisuudesta MyClubissa. Joukkeenjohtaja ja 
seuran toimihenkilöt käyttävät tietoja moniin seuran tietotarpeisiin ilman, että vanhempia tarvitsee 
vaivata erillisillä kyselyillä. Allergia-kenttään päivitetään pelaajan allergiat sekä noudatettavat 
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ruokavaliot. Mikäli joku ruoka-aine on hengenvaarallinen, asiasta on syytä mainita tietokentässä 
erikseen.  

MyClub syöttää rekisteröityihin sähköpostiosoitteisiin määritettyjen viestiasetusten mukaisesti 
tiedotteita. Viestiasetuksia voi itse muuttaa, jos tuntee saavansa liikaa tai liian vähän tiedotteita. 
Ellei ole erityistä syytä, höllentäkää yksityisasetuksia siten, että vanhempien yhteystiedot olisivat 
vähintään “sisäisesti jaossa”. Tämä helpottaa joukkueen vanhempien keskinäistä kommunikointia. 
Opastusta MyClubin käytössä saa kysymällä toisilta vanhemmilta tai jojolta. 

Vain joukkueen sisäinen viestintä 
Joukkueen vanhemmilla on käytössä WhatsApp ryhmä nopeaan epävirallisempaan viestintään. Myös 
valmentajat kuuluvat tähän ryhmään. Viestit hukkuvat nopeasti ryhmän virtaan, empaattisesti mutta 
asiaa.  

Joukkueen johtoportaalla  on lisäksi käytössä oma WhatsApp ryhmänsä.  

TAPAHTUMAT 
Kaikki joukkueen tapahtumat merkitään MyClubiin mahdollisimman ajoissa. Kantava periaate on, 
että MyClubissa on kulloinkin tarjolla viimeisin ja oikea tieto. Jos havaitset epäloogisuuden MyClub 
taphtuman tiedoissa, informoi joukkueenjohtajaa. 

Harjoitukset 
G-joukkue pitää harjoituksensa pääsääntöisesti yhden tunnin mittaisina, jaetuilla jäillä F-joukkueen 
ja ringettekoulun kanssa. Yleisimmät slotit ovat lauantaia 

MyClub tapahtuman kello näyttää ajan jolloin ollaan koolla kopissa (17:15) ja harjoituksen 
päättymisajan (19:15). Jääaika (17:45-19:15) sekä tieto jään mahdollisesta jakamisesta (jaettu D 
joukkueen kanssa) on merkitty tapahtumaan otsikkoon. 

 

Olemalla ajoissa tapahtumissa kunnioitetaan joukkuetovereita sekä valmentajia. Ajoissa tiedossa 
olevat hallitut myöhästymiset merkitään tapahtuman kommentteihin. Hallitsemattomia 
myöhästymisiä ei harjoitusten osalta tarvitse merkitä mihinkään. Kopissa huoltaja osaa kertoa minne 
päin joukkue on suunnannut oheisiin tai lämmittelyn ollessa kyseessä se tehdään itsenäisesti. Jos on 
niin myöhässä että koppi on jo lukossa, voi huoltajaa tavoitella kentän puolelta. 

Viikolla oleviin harjoituksiin kokoonnutaan puoli tuntia ennen jääajan alkua. Tällöin ehditään 
tekemään lyhyt lämmittely. Viikonloppuisin kokoonnutaan harjoituksiin pääsääntöisesti tuntia ennen 
jääajan alkua. Tällöin pidetään oheisharjoitteet ennen jäätä. Oheisiin tullaan säänmukaisella 
ulkovarustuksella. 
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Harjoituksiin osallistuminen merkitään MyClubiin (Kyllä / Ei) ajoissa, viimeistään muutamia päiviä 
ennen harjoitusta. Valmentajat seuraavat ilmoittautuneiden määrää MyClubissa ja harjoituksiin 
osallistuvien pelaajien määrä voi vaikuttaa paikalle tulevien valmentajien määrään. 

Jos tulee muutos (ei pääse harjoitukseen) käydään tekemässä muutos MyClubiin. On oikein 
hyvätapaista kommentoida tapahtumaa jos ei pääse paikalle. 

Kesäharjoitukset 
Ei pidetä. 

Aloitusleiri 
Ei pidetä. 

Pelit 
Valmentajat nimeävät joukkueen noin viikkoa ennen pelitapahtumaa tapahtumaan ilmoittautuneista 
pelaajista. 

Joukkueeseen nimetään peliin noin 6-10 pelaajaa, joista 1 toimii aina kerrallaan maalivahtina. 
Pelipaidat kaikille ja maalivahtivarusteet löytyvät seuralta lainaan pelaajille. 

Pelin oikea kokoonpano löytyy MyClub tapahtuman lisätiedoista. Peleihin kutsutaan paikalle 
tyypillisesti tuntia ennen pelin alkua. Joukkueenjohtaja tyypillisesti laittaa tiedon myös WhatApp 
ryhmään peliä edeltävinä päivinä. Mikäli peliin ilmoitettu pelaaja sairastuu, ilmoittaa vanhempi 
asiasta välittömästi WhatApp ryhmässä mahdollisen täydentävän pelaajan nimeämiseksi. 

Harjoituspelit 
Harjoitusotteluista järjestetään kauden aikana erilaisilla kokoonpanoilla jääaikataulujen ja 
voimavarojen määrittämissä rajoissa. 

Turnaukset 
Kauden aikana osallistutaan kutsuturnauksiin, sikäli kuin aikatauluihin sopii. Mahdollisuus osallistua 
turnauksiin pyritään järjestämään kaikille tytöille. 

Turnaukset ovat pääsääntöisesti omakustanteisia, eli eivät sisälly kuukausimaksuun. 

Muut tapahtumat 
Joukkue voi pitää kaudessa muita tapahtumia, esimerkiksi: 

 lapset vastaan vanhemmat ottelu 
 pikkujoulut 
 kauden päätösjuhla 

TOIMITSIJATEHTÄVÄT 
Jokaisen tytön aikuisille on varattu rooleja kotipeleissä joko toimihenkilöinä tai toimitsijoina. 
Pyritään toimitsijatehtävien tasaiseen jakautumiseen vanhempien kesken, teknisenä apuvälineenä 
käytetään Excel taulukkoa joka on talletettu MyClubin tiedotteeseen. Toimitsijana ollaan silloin, kun 
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omalla lapsella on kotipeli. Toimitsijat kokoontuvat toimitsija-aitioon viimeistään 15 minuuttia ennen 
pelin alkua. Pelijojo toimii tapahtumassa toimitsijoiden vastaavana mestarina. Pyritään siihen, että 
jokainen toimitsijaroolissa toimiva henkilö oppii hallitsemaan useamman toimitsemisen osa-alueen. 

PELIVARUSTEET 
Paidat 
Seurassa jokaisella pelaajalla on vain yksi pelipaita jota käytetään sekä koti- että vierasotteluissa. 
Pelipaitoja tilataan keskitetysti seuran toimesta, pelaaja ostaa pelipaidan omaksi. Uusi pelaaja voi 
valita pelinumeroksi joukkueessa vapaan numeron, käytännössä vanhempien juniorien käytössä 
olevia numeroita väistellään. 

Seura antaa lainaan pelaajalle 2 harjoituspaitaa: pinkin ja mustan. Mikäli kierrosta ei heti vapaudu 
molempia harjoituspaitoja, lainataan harjoituksissa puuttuvan väristä paitaa vierustoverilta. 
Harjoituspaidat ovat joskus eri kokoa kuin pelaaja, liian isoja paitoja voi kursia halutessaan kasaan. 

Luistimet 
Luistinten tulee istua ohuen sukan kanssa jalkaan napakasti. Hankittaessa itselle uusia kannattaa 
sovittaa monia malleja jos mahdollista. Käytetty luistin on hyvä valinta jos se istuu jalkaan hyvin. 
Turhan jäykät luistimet hankaloittavat luistelun oppimista. 

Terät kannattaa muotoilla uusina ja 10-15 teroituskerran jälkeen. Esim. Malmin Teräpiste osaa 
arvioida muotoilutarpeen ja tekee vakiomuotoilun ellei toisin pyydetä. Muotoilun hinta siellä on 
kahden teroituksen hinta. Sarjakortilla teroittaminen on hieman edullisempaa. Terävillä luistimilla on 
nautinnollista luistella. 

Teroitus ei ole ilmaista. Terien kunnosta kannattaa opetella pitämään huolta: hankitaan kunnon 
teräsuojat ja käytetään niitä jään ulkopuolella. Kuinka usein luistimet pitää teroittaa? Riippuu 
monesta asiasta, huoltaja ja toiset vanhemmat voivat neuvoa. Mieluummin useita kertoja kuin 
yhden kerran kaudessa. Tytöt oppivat tunnistamaan teroitustarpeen ja aikuinen mahdollisesti oppii 
erottamaan luistinten tylsyyden. 

Luistin voi olla myös liian terävä. Tämä kerrotaan teroittajalle, joka madaltaa uraa, jolloin luistimesta 
tulee “vähemmän” terävä. Esim. jos jarruttaessa luistin ei ota kiinni takaisesti jäähän vaan tökkii 
jäähän -> luistimet ovat liian terävät. Tasainen jäähilesuihku -> hyvät. 

Laadukasta teroituspalvelua saa muualtakin kuin Malmin Teräpisteestä. Eri teroittajalla on erilaisia 
profiileja teriin, ei välttämättä kannata vaihdella teroittajaa kun itselle mieluinen on löytynyt. 
Ulkojäät tuhoavat terät, kannattaa olla kakkosluistimet kouluun ja ulkojäille muutenkin. 

Muut varusteet 
Minimivarustus: hokkarit, häkkikypärä, kaulasuoja, maila. 

Suositeltava varustus: hokkarit, häkkikypärä, kaulasuoja, polvisuojat, jääkiekkopöksyt ja sukat / 
ringettehousut, tyttäjen alasuoja, hartiasuoja, kyynärsuojat, jääurheiluhanskat, kärsällinen 
juomapullo, hikipuku, kassi johon koko setti mahtuu 
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Varustehankinnat tehdään omatoimisesti. Kysy seuralla olevia lahjoituskamoja, joita saa käyttöön jos 
löytyy vaan sopiva. Vanhempien joukkueiden vanhemmilta tulee monesti kauden alussa ”tarjouksia” 
suoraan koppiin toimitettuna. Uuden mailan saa ostaa seuran kautta, ellei löydy käytettyä tai vaikka 
muutenkin. Kannattaa suosia käytettyjä varusteita, niitä liikkuu pienissä koissa todella 
hyväkuntoisina. Esimerkkejä käytettyjen tavaroiden: kierrätyskeskukset kauden alettua (erityisesti 
Espoo ja Vantaa), Tori.fi, FB Ringettekirppis, FB lätkäkirppkset jne.  

Kypärän värillä ei ole väliä, istuvuudella on isosti väliä – erityisesti uutta ostettaessa kannattaa 
sovittaa useita malleja. Häkki voi olla ristikko tai pleksi+ristikko. Seuran virallinen kypärän väri on 
musta. 

SEURAVAATTEET 
Joukkueen edustusasuna kylminä kuukausina toimii seurapipo sekä kevyttoppatakki (pinkki tai 
musta) jossa on joko seuran brodeeraus tai kangasmerkki. Lisäksi suositaan seuran kaulahuivin ja 
lapasten käyttöä seuran tapahtumissa. Joukkueenjohtaja toimii yhdyshenkilönä seuran suuntaan 
vaatetilauksissa.  

TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 
Vanhempainkokouksessa päätetään kauden budjetti ja sen perusteella kerättävät kuukausimaksut. 
Kauden aikana pyritään keräämään vain kauden kustannuksia vastaava summa. Maksukuukaudet 
ovat syyskuu – huhtikuu. Kustannukset painottuvat kauden alkuun. Kaudella 2020-2021 pelaajan 
aloituskuukausimaksuksi on arvioitu 50-80 Euroa kuukaudessa, riippuen paljolti tyttöjen määrästä. 
Joukkueen rahastonhoitaja laskuttaa MyClubin kautta pelaajat kuukausittain. Tarvittaessa 
poikkeuksellista maksujärjestelyistä voi keskustella rahastonhoitajan tai joukkueenjohtajan kanssa 
luottamuksellisesti. 

Maksujen laiminlyönnistä voidaan antaa varoitus ja johtoryhmä voi päättää pelaajan 
osallistumiskiellosta joukkueen tapahtumiin, kunnes maksut on suoritettu. Kauden päättyessä kaikki 
maksut tulee olla maksettuina. 

Mahdolliset sponsoritulot tulevat pääsääntönä 100% joukkueelle. 

MUUT ASIAT 
Loukkaantuminen 
Isommissa loukkaantumisissa maksetaan kuluvan kuukauden maksu ja seuraavan kuukauden 
kuukausimaksusta puolet jonka jälkeen saa maksuvapauden kunnes taas harjoittelu- ja pelikunnossa. 
Joukkueenjohtaja käyttää lisäksi asiassa omaa harkintaansa. 

Joukkueessa lopettaminen 
Pelaamisen joukkueessa voi lopettaa vuodenvaihteessa ja kauden päätyttyä toukokuussa.  

Pelaajan erottamisesta joukkueesta on äärimmäinen keino ja siitä päättää aina johtoryhmä. 
Joukkueesta erottamisen syynä voivat olla ainoastaan seuraavat asiat: 
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 kausimaksujen maksamatta jättäminen 
 pelaajan tai pelaajan vanhemman jatkuva joukkueen toimintaa häiritsevä käyttäytyminen 

varoituksista huolimatta 


