
VANHEMPIEN SÄÄNNÖT

YLEISESTÄ KÄYTÖKSESTÄ:

❑ Vanhemmat käyttäytyvät joukkueen tapahtumissa hyviä 

käytöstapoja noudattaen. Vanhempien tulee kiinnittää huomiota 

omaan kielenkäyttöön.

❑ Vanhempien tulee osoittaa kunnioitusta omia, vastustajaa sekä 

tuomaria ja erityisesti pelinohjaaja kohtaan.

❑ Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä 

seuran ja joukkueen tapahtumissa.

PELI JA HARJOITUSTAPAHTUMIIN

❑ Peleissä vanhemmat saavat vain ja ainoastaan kannustaa joukkuetta. 

Valmentajien tehtävä on antaa ohjeita pelaajille ja joukkueelle. 

❑ Harjoituksissa vanhemmat ja/tai muut henkilöt ovat harjoituspaikan 

katsomossa tai kenttäalueen ulkopuolella osallistumatta harjoituksiin 

millään tavalla. 

❑ Pelin aikana ja peliin valmistautumisen aikana vanhemmat ja/tai 

muut henkilöt ovat katsomossa ja/tai vastakkaisella puolella kuin 

joukkueen vaihtopenkki.

❑ Vanhempien tulee tukea ja kasvattaa pelaajaa noudattamaan 

pelaajalle luotuja sääntöjä. 

OHJEISTUS PELAAJIEN KURINPIDOLLISIIN 

TOIMENPITEISIIN

❑ Toistuvasta huonosta käytöksestä, ilmoittamatta myöhästelystä tai 

poissaoloista valmentaja toteuttaa seuraavaa kurinpidollista mallia:

1. Henkilökohtainen varoitus pelaajalle.

2. Harjoituksissa hetkellinen jäähy/sivuttaminen

3. Poistaminen harjoituksista. Valmentaja ilmoittaa 

toimenpiteestä myös vanhemmille.

4. Väliaikainen kielto osallistua joukkueen tapahtumiin. Seura 

määrittää miten kauan pelaajalla on kielto (joka riippuu 

sääntörikkomuksen vakavuudesta) ja tiedottaa pelaajan 

vanhempia. Päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle 

kirjallisesti.

❑ Jokaisessa toimenpiteessä valmentaja nimeää mitä pelaaja  teki 

väärin ja miten pitää asia parantaa.

❑ Pelaajan ja alaikäisenä pelaajan vanhemman tulee tietää 

kurinpidolliset syyt ja perusteet.

JOUKKUEEN JA SEURAN TOIMINTAAN

❑ Joukkueen ja seuran maksut suoritetaan ajallaan ja oikeita 

maksutietoja käyttäen. Asiat hoidetaan joukkueenjohtajan ja 

rahastonhoitajan kanssa.

❑ Jos pelaajalla on kolmen kuukauden ajalta maksut maksamatta, ei 

pelaaja voi osallistua joukkueen tapahtumiin ennen 

maksusuunnitelmasta sopimisista ja sen käynnistämistä.

❑ Pelaajat jotka maksavat kuukausimaksua – irtisanomisaika on 2kk 

(kuluva kuukausi + 2kk). 



VANHEMPIEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

YLEINEN KÄYTÖS

❑ Seuran asusteissa esiintymiseen tulee kiinnittää huomiota. Vanhemmat ovat 

esimerkkejä myös seuran ulkopuolisille ihmisille jotka saavat myös vanhempien 

käytöksen kautta käsityksen seuran ja joukkueen toiminnasta.

❑ Alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttäminen ja esiintyminen pelaajalle on esimerkki. 

Päihteiden käyttöä tulisi harkita huolellisesti lapsesi ollessa läsnä.

JOUKKUEEN JA SEURAN TOIMINTA

❑ Vanhemmat voivat osallistua joukkueen toimintaan joukkueen vastuuvalmentajan 

ja/tai toimihenkilöiden ohjeiden mukaan. 

KOULU JA JALKAPALLO

❑ Jalkapallon pelaaminen ei häiritse koulunkäyntiä eikä koulunkäynti häiritse 
jalkapalloa, molemmissa voi olla hyvä ja oma toiminta ratkaisee mille tasolle 
kehittyy.

❑ Pelaaja (ja pelaajan vanhempi) on päätöksen edessä, milloin tulee jättää 
harjoitukset väliin ja lukea tärkeään koulutehtävään tai milloin tulee jättää 
koulupäivä väliin ja osallistua jalkapalloleirille tai muuhun jalkapallotapahtumaan.

❑ Koulun tehtävät ja velvoitteet tulee hoitaa mallikkaasti ennen määräaikaa jotta 
jalkapallossa kehittyminen ei tästä kärsi. 

VARUSTEET JA ASUSTEET

❑ Joukkueen tapahtumissa käytetään joukkueen ja urheilu/jalkapallo tapahtumiin 
tarkoitettuja varusteita, vanhempien on hyvä tarkistaa että pelaajalla on oikea 
varustus mukana.

❑ Urheiltaessa käytetään urheiluvarusteita, muissa tapahtumissa käytetään muita 
ohjeistettuja tapahtumaan sopivia varusteita.

❑ Jalkapallokengät ja muut varusteet tulee olla oikeanlaiset ja huolletut joka 
tapahtumaa varten. Varusteet huolletaan jokaisen käytön jälkeen. Varsinkin lasten 
kohdalla vanhempien tulee varmistaa ja ohjeistaa pelaajia.

HARJOITTELU JA PALAUTUMINEN

❑ Oikeanlaisella harjoittelun ja palautumisen määrällä oikeaan aikaan voidaan 

parantaa suoritusta merkittävästi, väärällä harjoittelun ja palautumisen 

määrällä väärään aikaan voidaan heikentää suoritusta merkittävästi

❑ Harjoitella voi paljon ja useasti mutta myös muut asiat tulee tehdä 

mallikkaasti (lepo, ravinto ja koulu sekä muut välttämättömät velvollisuudet)

❑ Pelkkä joukkueen kanssa harjoittelu ei riitä parhaaseen kehittymiseen vaan 

myös omalla ajalla voi ja tulee harjoitella. 

❑ Omalla ajalla voi harjoitella mitä tahansa ominaisuutta: teknisiä, taktisia, 

henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, myös palauttava harjoittelu tulee 

huomioida.

RAVINTO, LEPO JA UNI

❑ Oikeanlaisella ravinnolla tai nesteellä oikeaan aikaan voidaan parantaa 

suoritusta merkittävästi, vääränlaisella ravinnolla ja nesteellä väärään aikaan 

voidaan heikentää suoritusta merkittävästi.

❑ Monipuolinen kotiruoka on urheilijan tärkein ateria, se edistää kehittymistä.

❑ Välipaloja voi nauttia päivän mittaan useasti, niiden ei kuitenkaan tulisi 

korvata päivän pääruokailuja. Tärkeät hetket välipaloille ovat tarvittaessa 

harjoituksia tai peliä ennen ja ehdottomasti harjoitusten tai pelin jälkeen

❑ Riittävä lepo ja elimistön hyvä vireystila on edellytys hyvälle suorituskyvylle

❑ Lepo on osa palautumista ja sitä kautta kehittymistä

❑ Säännöllinen unirytmi parantaa suorituskykyä (tietty nukkumaanmeno aika 

ja heräämisaika)


