Tervetuloa LoPan tyttöjen 06-07 -joukkueeseen!

Harjoitukset talvikaudella:
Muijalan kuplahallissa:
-tiistaisin klo 17.45-19.15
-torstaisin klo 18.00-20.15 (juoksutreenit + lajiharjoittelu)
-sunnuntaisin klo 17.45-19.15

Joukkueen nimenhuuto:
Nimenhuuto: http://lopat06-07.nimenhuuto.com
* jokaisen pelaajan tulee olla joukkueen Nimenhuudossa
* treenit, pelit ja kaikki muut joukkueen sisäiset viestit
* aina IN tai OUT




treeneihin ilmoittaudutaan viimeistään edellisenä päivänä (IN/OUT)
peleihin ilmoittaudutaan (IN/OUT) viimeistään kolme päivää aikaisemmin,
jotta valmentajat ehtivät laatia pelien kokoonpanon. Peliin pääsee 10-12
pelaajaa ja kokoonpanot ilmoitetaan Nimenhuudossa viim. edellisenä päivänä
turnauksiin ilmoittaudutaan (IN/OUT) viimeistään viikkoa aikaisemmin

Maksut
* ensimmäinen kuukausi maksuton
* kokeilukuukauden jälkeen maksetaan LoPa:n liittymismaksu 50 euroa (seura lähettää laskun
huoltajan s-postiin)
* kolmannen kuukauden 15. päivä ja sen jälkeen joka kuun 15. päivä maksetaan 45 euroa
kuukaudessa toimintamaksua (lasku lähetetään huoltajan s-postiin)
* maksuilla katetaan mm. tilakustannukset, turnaukset, valmennus, tuomaripalkkiot

* jos pelaajalla ei ole omaa jalkapallon kattavaa vakuutusta (joka on pakollinen), tulisi vakuutus
hankkia jo maksuttoman kokeilukuukauden aikana. Omasta vakuutuksesta tulee pystyä osoittamaan
todistus tarvittaessa.
* Pelipassi tulee olla voimassa aina virallisissa peleissä (sarjapelit ja turnaukset)! Pelaaja tilaa
itse pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen osoitteesta: https://fin.ma.services/.
*Nuorten jalkapallopelipassi 2000-2007 synt. (40,00 €) tuotekoodi V21 á 40 € ja
mahdollisen AON-vakuutuksen á 40 €
Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä +358 9 31585000 (arkisin 9-11 ja 1215) tai https://palloliitto.com/tuki/

Varusteet
* säärisuojat ovat jalkapallossa pakolliset
* lisäksi tarvitaan ainakin oma jalkapallo, jalkapallokengät, siniset sukat, juomapullo
* peliasu eli paita ja shortsit hankitaan joukkueen kautta
* peliasu maksetaan tilauksen yhteydessä joukkueen tilille
* Huomioi oikean kokoinen pallo lapsen iän mukaan (pallokoko: 4)

Toimihenkilöt

Vastuualueet mm.

Joukkueenjohtaja 06-07
Elina Voutilainen
p. 050-3469956
e_voutilainen@hotmail.com

Nimenhuudon tunnukset
- pelipassi- ja vakuutusasiat
- pelaajatiedot
- viestit valmennuksen ja pelaajien välillä
- harjoitusvuorot
-pelit ja turnaukset
- sponsorit

Rahastonhoitaja
Maria Kataikko
p. 040-3573319
maria.kataikko@gmail.com
Varustevastaava
Helena Laukka
p. 040 705 1545
helena.laukka@dnainternet.net

- joukkuemaksut
- varustemaksut

- peliasut
- pelinumerot
- muut varustehankinnat

Valmentajat:

Jokke Halonen (vastuuvalmentaja/siniset)
Make Glumerus (vastuuvalmentaja/valkoiset)
Jarmo Kosonen
Veera Partamies

Huoltajat:
Anna Halonen (siniset)
Jari Jokivalli (siniset)
Pekka Vainio (valkoiset)
Sari Laaksonen (valkoiset)

Joukkueen pelisäännöt LoPa T06-07

Joukkueemme on luonut pelisäännöt sekä pelaajien ja joukkueenjohdon että vanhempien ja
joukkueenjohdon välille. Pelaajat, vanhemmat sekä joukkueenjohto ovat sitoutuneet
noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä.
LoPa T06-07 vanhempainpalaveri 31.10.2018
Pelaajien säännöt:
1. Kohtelen joukkuekavereitani reilusti, enkä kiusaa ketään!
2. Yritän aina parhaani ja annan muiden harjoitella rauhassa.
3. Olen kaikkien kaveri, otan kaikki mukaan ja voin olla kenen tahansa parina.
4. Kuuntelen ja tottelen valmentajia, enkä mutise vastaan.
5. Tulen ajoissa paikalle, pidän pitkät hiukset kiinni ja jätän korut kotiin.
6. Pidän asianmukaiset varusteet mukana treeneissä.
7. En käytä rumaa tai asiatonta kieltä.
8. Pelaan reilua peliä ja kunnioitan vastustajaa.
9. En syö herkkuja turnauksissa tai peleissä ilman valmentajan lupaa.
10. Pidän hauskaa ja opin uutta
11. Valmentajilla ja joukkueenjohdolla on oikeus laittaa pelaaja hetkeksi sivuun kesken treenien tai
poistaa kokonaan treeneistä, jos pelaaja käyttäytyy sopimattomasti tai häiritsee toistuvasti
muiden harjoittelua.
12. Kännykät ja muut mobiililaitteet eivät kuulu harjoituksiin! Kännykkä pidetään repussa treenien
ja pelien ajan (mielellään äänettömänä). Puhelinta voidaan käyttää harjoitusten aikana vain
aikuisen luvalla.

Vanhempien säännöt:
1. En käytä rumaa tai asiatonta kieltä.
2. En tupakoi tai esiinny alkoholin tai muiden päihteiden alaisina jalkapallokentän
läheisyydessä.
3. Käyttäydyn kentän laidalla asiallisesti, positiivisesti ja hyvää urheiluhenkeä noudattaen.
4. Peleissä sitoudun kannustamaan pelaajiamme positiivisesti, en huuda ohjeita kentän
laidalta pelaajille, vaan annan valmentajan hoitaa pelaajien ohjeistuksen.
5. Kunnioitan pelinohjaajaa ja annan hänelle työrauhan.
6. Sitoudun annettuihin aikatauluihin, käytän Nimenhuutoa aktiivisesti ja pidän yhteystietoni
ajan tasalla.
7. Jos pelaaja ei viime hetkellä pääse sovittuun peliin / turnaukseen, ilmoitan siitä puhelimitse
tai tekstiviestillä joukkueenjohtajalle/valmentajille
8. Huolehdin, että pelaajalla on aina tarvittavat varusteet harjoituksiin ja peleihin saavuttaessa
sekä niistä pois lähdettäessä.
9. Huolehdin, että pelaajalla on turnauksissa eväät tai ruokarahaa mukana.
10. Opastan pelaajiamme joukkuehengen rakentamiseen. Tähän kuuluu mm.
a. kaikkien pelaajien huomioiminen ja Puolen Pelin Takuu,
b. sovitun pelivarustuksen varmistaminen,
c. varusteiden siisti järjestys pelikentän laidalla sekä
d. joukkueen asiallinen kannustaminen.
11. Haluan kehittää joukkueemme toimintaa ja tuon välittömästi joukkueen johdon tietoisuuteen
sellaiset joukkueeseen ja sen toimintaan liittyvät seikat, jotka painavat mieltäni.
12. Jos huomaan jonkun rikkovan yhteisiä pelisääntöjä kentän laidalla, minulla on oikeus ja
velvollisuus puuttua asiaan, jotta sääntöjen rikkoja osaa parantaa tapansa!
13. Harjoituksissa ja peleissä pelaajat ovat vanhempiensa vastuulla tai vanhemmat antavat
vastuun lapsestaan jollekin toiselle vanhemmalle/huoltajalle.
14. Vanhemmat sitoutuvat joukkueen toimintaan jakamalla mm. talkootehtäviä keskenään
mahdollisimman tasapuolisesti
__________________________________________________________________________

Valmentajien ja joukkueenjohdon säännöt:

1. Tasavertaisuus: Huolehdin siitä, että jokainen sääntöihin sitoutunut pelaaja saa harjoitusta
ja peliaikaa tasapuolisesti, mikä edellyttää, että pelaaja käy säännöllisesti harjoituksissa (ei
pelkästään peleissä ja turnauksissa).
2. Erilaisuuden hyväksyminen. Osallistuminen ja yrittäminen on tärkeintä. Jokainen pelaaja
on arvokas joukkueen jäsen. Omalla toiminnallani pyrin takaaman tämän.
3. Ohjaustapa. Pelaajien ohjaaminen tapahtuu kannustamalla, kehumalla ja kiittämällä.
Käytän auktoriteettiani, en sanktioita. Valmentajana minulla on velvollisuus korjata
virheelliset suoritukset sekä opastaa pelaajia oikeisiin suorituksiin. Tarvittaessa minulla on
myös velvollisuus ohjata pelaaja rauhoittumaan.

4. Kielenkäyttö ja käyttäytyminen. Muistan asiallisen kielenkäytön ja käyttäytymisen
harjoituksissa ja pelejä ohjatessani. En arvostele asiattomasti pelaajia, muita valmentajia,
joukkueen toimihenkilöitä tai vanhempia.
5. Lapsilähtöisyys. Suunnittelen harjoitukset lapsia varten ja lasten lähtökohdat huomioiden
sekä kyseessä olevan ikäkauden valmennustavoitteiden ja seuran linjausten mukaisesti.
6. Liikunnanilo. Huolehdin harjoitusten monipuolisuudesta, leikinomaisuudesta,
innostavuudesta ja rohkaisen pelaajia yrittämään uudestaan.
7. Sääntöihin sitoutuminen. Sitoudun noudattamaan sekä valmentajien että vanhempien
sääntöjä. Toimin avoimessa yhteistyössä kaikkien kanssa. Otan vastaan kaikenlaista
palautetta.

