
 

 

 

P2012 Joukkueen pelisäännöt 
 

Joukkueen velvoitteet 

1. Joukkue järjestää säännöllisesti vanhempainkokouksia. Vanhempainkokous valitsee 
toimihenkilöt sekä linjaa joukkueen toiminnan pääperiaatteet 

2. Joukkue suunnittelee seuran valmennuslinjan mukaisen harjoitus- ja peliohjelman 
3. Pelaajia peluutetaan peleissä tasapuolisesti 
4. Palkitsemisessa korostuu reilu käytös ja asenne joukkuekavereita, vastustajia ja tuomareita 

kohtaan 
5. Joukkueen virallisia tiedotuskanavia ovat MyClub sekä joukkueen WhatsApp – ryhmä 

 

Tavoitteena on mahdollistaa jalkapallon pelaaminen ilman merkittäviä menestyspaineita. 
Haluamme tukea poikien yleistä kehitystä sekä luoda edellytyksiä koko elämän jatkuvalle 
jalkapallonpelaamiselle, oli se sitten kilpailua tai kuntoilua. Harjoittelu ja pelaaminen tehdään 
pääsääntöisesti lasten ehdoilla ja joukkueemme valmennuksen luoman harjoitussuunnitelman 
pohjalta. 

 

Vanhempien velvoitteet joukkuetta kohtaan 

1. Maksamme joukkueen maksut ajallaan 
2. Ilmoittaudumme ajoissa harjoituksiin ja otteluihin. Ilmoitamme peruuntumisesta ajoissa 
3. Ennen harjoituksia ja pelejä syödään terveellisesti. Mahdolliset herkut vasta pelien jälkeen 
4. Osallistumme joukkueen toimintaan yhdessä sovittavalla tavalla 
5. Joukkueessamme on kiroilun ja kiusaamisen nollatoleranssi 
6. Kannustamme rehdisti omia pelaajia, emme hauku vastustajia tai arvostele tuomareita 
7. Peleissä valmentajat antavat pelillisiä ohjeita, vanhemmat kannustavat 

Pelaajan velvoitteet joukkuetta kohtaan 

1. Emme kiukuttele kavereille vaan autamme harjoituksissa ja peleissä 
2. Käytämme kaiken energiamme vastustajan voittamiseksi 
3. Emme kiroile, olemme esimerkkinänuoremmille 
4. Emme kiukuttele tai tahallisesti vahingoita vastustajaa 
5. Annamme tuomareille työrauhan 
6. Saavun harjoituksiin ajoissa ja huolehdin varusteistani (pallo pumpattuna, kaikki varusteet 

mukana, säänmukainen varustus) 
7. Tutustun harjoitusmateriaalin, jos valmennus on sellaisen lähettänyt 
8. En harjoittele sairaana 
9. Keskityn, kuuntelen ohjeet ja kysyn jos en ymmärrä 
10. Annan harjoittelurauhan kavereilleni 



Yleiset säännöt 

1. Joukkueeseen liitytään ottamalla yhteyttä joukkueenjohtajaan sekä liittymällä MyClubiin. 
2. Pelaajalla on oikeus kokeilla maksutta joukkueessa yhden kuukauden ajan (koeajalla olevien 

pelaajien osallistuminen joukkueelle maksullisiin tapahtumiin vain valmennuksen 
päätöksellä). 

3. Joukkueesta erottaessa asiasta pitää ilmoittaa kirjallisesti joukkueenjohtajalle. Joukkueen 
maksujen maksuvelvollisuus päättyy kirjallista ilmoitusta seuranneen seuraavan kuukauden 
alusta alkaen. 

4. Mikäli seuran tai joukkueen maksut ovat maksamatta yli kahden kuukauden ajalta, pelaaja ei 
ole oikeutettu osallistumaan joukkueen toimintaan ennen kuin velvoitteet on hoidettu. 

5. Jos pelaaja häiritsee muiden harjoittelua toistuvasti, valmentajalla on oikeus siirtää pelaaja 
harjoituksesta sivuun. Valmentaja tai joukkueenjohtaja on asiasta yhteydessä pelaajan 
vanhempiin harjoitusten jälkeen 

 


