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VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT
Alla kuvattuihin joukkueen pelaajien vanhempia koskeviin sääntöihin sitoudun ja lupaan noudattaa niitä ja
poikien pelisääntöjen henkeä toiminnassamme:
Harjoittelu
 Vanhempien vastuulla on varmistaa pelaajan harjoituksiin ja otteluihin saapuminen ajoissa ja
sovittuna ajankohtana.
 Kannustamme pelaajia harjoituksiin ja omaehtoiseen liikkumiseen harjoitusten ulkopuolella
 Vanhempina varmistamme, että pojillamme on joukkueen edellyttämät varusteet käyttökunnossa ja
että pelurini käyttää tapahtuman edellyttämiä joukkueen varusteita
 Käytämme osallistumiseen/poissaoloista ilmoittamiseen joukkueen sivuston ”nimenhuuto” osiota.
Viime hetken poissaoloista ottelusta tai turnauksesta ilmoitetaan aina puhelimitse valmentajalle
Pelit
 Valvon, että pelurini lepää riittävästi ennen joukkueen tapahtumia ja että hän syö terveellisesti hyvissä
ajoin (ei vähemmän kuin 2 h) ennen tapahtumaa.
 Peleissä saa ja pitää kannustaa mutta pelinohjausta ja ohjeita antavat vain valmentajat. Vanhempien
paikka otteluissa ei ole vaihtoaitiossa, vaan mieluimmin toisella puolella kenttää.
 Annamme joukkueen toimihenkilöille ja pelaajille täydellisen työrauhan.
 Kannustan jokaista joukkueeseen kuuluvaa pelaajaa tasapuolisesti sekä huomioin hyvät suoritukset
kehumalla ja kannustamalla.
 En arvostele omia pelaajia enkä vastustajia virheiden tekemisestä.
 Emme arvostele tuomareiden työskentelyä, kunnioitamme vastustajia ja heidän taustajoukkojaan
Oma esimerkki
 Ylläpidämme hyvää ryhmähenkeä ja annamme pelaajille mahdollisuuden pelata turvallista sekä
monipuolista jalkapalloa hyvällä mielellä
 Kaikki epäselvyydet pitää nostaa heti esiin ja käsitellä ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 Emme tupakoi kentän läheisyydessä ja kunnioitamme hyvää käytöstä sekä siistiä kielenkäyttöä
 Asennoidumme positiivisesti! Positiivisuus luo uutta ja hyviä kokemuksia
 Olemme avoimia - kerromme huonot asiat heti ja suoraan, jotta ne ratkaistaan nopeasti. Annamme
palautteen rakentavasti; epäonnistumisia en arvostele – niistä opimme!
 Edistämme kaikin tavoin terveitä elämäntapoja joukkueessamme!
 Emme ole huumaavien aineiden vaikutuksen alainen joukkueen tapahtumissa. Vältämme tupakointia
joukkueen tapahtuman välittömässä läheisyydessä.
 Valvomme, että pelurimme eivät tule tapahtumiin sairaana! Vaadimme, että koulunkäynti on
hoidettava ensin!
Joukkueen toiminta
 Teemme oman osuutemme joukkueen toiminnan hyväksi, jotta tehtävät eivät kasaudu vain
muutamalle toimihenkilölle. Osallistumme sellaiseen toimintaan, jossa voi olla avuksi.
 Sitoudumme hoitamaan ne velvoitteet ja maksut ajallaan, jotka seura ja joukkue ovat päättäneet.
 Varmistamme, että pojillamme on joukkueen edellyttämät varusteet käyttökunnossa ja että pelurimme
käyttää tapahtuman edellyttämiä joukkueen varusteita.
 Annamme vain tarvittavan rahan pojille mukaan joukkueen tapahtumiin ja sovimme rahankäytöstä
heidän kanssaan etukäteen.
 Emme puutu valmennuslinjaan ja valmentamiseen. Kaikki valmennusta koskevat kysymykset
käsitellään vanhempainkokouksessa tai suoraan keskustelemalla valmennusjohdon kanssa.
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