Tervetuloa Suomen Jääkiekkoliiton Kymi-Saimaan alueen järjestämään Warrior elämysten
kiekkoleirille Tanhuvaaraan ma 4.6. – to 7.6.2018.
Kiekkoleirin johtajana toimii aluepäällikkö Kari Schemeikka.
Ohjaajina leirillä toimivat Jääkiekkoliiton Kymi-Saimaan alueen valitsemat ohjaajat ja apuohjaajat.
ryhmä 1 Anssi Kostiainen ja Mikko Kapanen
ryhmä 2 Samu Suurnäkki ja Aki Lahtinen
Maalivahtien jäistä vastaa SJL Kymi-Saimaan alueen valitsemansa maalivahtivalmentaja.
Ota mukaan leirille! (Huom ! neljä päivää suomalaisessa ilmastossa)
Ulko- ja sisäliikuntavarusteet
Täydellinen jääkiekkovarustus (teroitetut luistimet) + myös oma maila(t) + pihapelimaila
Pyyhe ja uimahousut
Peseytymisvälineet
Riittävä määrä vaihtovaatteita (Shortsit, sandaalit, lenkkarit ym.)
Muistathan merkata vaatteisiisi ja varusteisiisi oma nimesi !
Kokoontuminen ma 4.6 klo 10.00 jäähallilla ja päätös to 7.6 klo 16.00 oman ryhmän
päätöstilaisuudessa.

Kokoontumisessa pelaajat menevät ryhmänsä pukuhuoneeseen omalle paikalleen
(pukuhuone on merkattu jäähallin ulko-oveen ja pukuhuoneessa on nimilappu pelaajan paikan
kohdalla). Pukuhuoneessa ryhmänohjaajat ottavat heidät vastaan ja antavat leiriläisille lisäohjeet
päivän aloituksesta. Leiriläiset aloittavat leirin ryhminä ohjelman mukaisesti ohjaajiensa johdolla.
Leiriläisten ja vanhempien aloitustilaisuus pidetään ma 4.6 klo 10.15 auditoriossa.

LEIRIORGANISAATIO
JOHTO
Kari Schemeikka
-

040-7050 964

kari.schemeikka@finhockey.fi

vastaa leirin yleisestä johtamisesta, leirin aikaisista käytännön järjestelyistä ja
paikallisjohdosta
vastaa leirin etukäteisjärjestelyistä ja ilmoittautumisista jne.
paikalla joka päivä

OHJAAJAT
- vastaavat ryhmän päivittäisestä toiminnasta/ohjauksesta ja leirin aikaisista käytännön
järjestelyistä
- paikalla joka päivä

ryhmä 1
Anssi Kostiainen
Mikko Kapanen

040-835 3019
044-304 6488

ryhmä 2
Samu Suurnäkki
Aki Lahtinen

050-359 4959
045-118 1172

HUOLTAJAT
- aluehuoltaja Pauli Saira paikalla maanantaina ja huoltaja Ari Hiltunen on leirin päivystävänä
huoltajana tiistaista keskiviikkoon
- muina päivinä huoltajatehtävät hoidetaan muun henkilökunnan toimesta
- huoltajat vastaavat luistimien teroituksista ym. leirin huoltotoimista

Leiri-video ja valokuvaus:
Leirillä otetaan valokuvia sekä videoita alueen toimintaa sekä leiri-videota varten.
Mikäli et halua, että lastasi kuvataan leirillä, niin ilmoitathan siitä osoitteeseen
kari.schemeikka@finhockey.fi .
Lisätietoja: aluepäällikkö Kari Schemeikka p.040-7050 964 kari.schemeikka@finhockey.fi
Tanhuvaaran Urheiluopisto
(015) 582 0000
info@tanhuvaara.fi
Tiedustelut leirin aikana: Kari Schemeikka 040-7050 964 sekä suoraan ryhmien ohjaajilta.
Ajo-ohje Tanhuvaaran Urheiluopistolle:
http://www.tanhuvaara.fi/yhteystiedot

Hauskaa kiekkoleiriä toivottaen: Kari Schemeikka, aluepäällikkö SJL Kymi-Saimaan alue

