
                                                                                     

 

FC KANGASALA F9 POJAT 2014 

JOUKKUEEN SÄÄNNÖT  

LÄHTÖKOHTA  

Joukkueen toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille onnistumisen elämyksiä, 
yhdessä tekemisen iloa sekä kehittää jokaista jalkapalloilijana. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi noudatamme joukkueen sääntöjä. 

Pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat edustavat itsensä lisäksi myös 
joukkuetta ja seuraa. Käyttäydymme kaikkialla tämän mukaisesti. 

 

ME PELAAJAT 

Yritämme aina parhaamme. Omat suorituksemme vaikuttavat myös 
joukkuetovereittemme peliin. Harjoitusten aikana emme leiki emmekä pelleile. 

Kannustamme joukkuetovereitamme emmekä pilkkaa epäonnistuneita. 
Kukaan ei onnistu aina. Jalkapallo on joukkuepeli, jossa ratkaisee koko 
joukkueen suoritus.  

Noudatamme valmentajien antamia ohjeita, vaikka ne tuntuisivatkin 
epämiellyttäviltä. Valmentajat ovat aina miettineet tarkoin ohjeensa. Joku 
minusta huono ratkaisu voi olla koko joukkueen kannalta hyvä. Jos en 
noudata valmentajien ohjeita tai käyttäydyn huonosti valmentaja antaa 
varoituksen. Jos häiritsevä toiminta tai sääntöjen rikkominen jatkuu, 
valmentaja poistaa minut kentän laidalle jäähylle. 

Kunnioitamme tuomaria ja vastustajia. Emme aliarvioi tai pilkkaa 
heikommaltakaan tuntuvaa joukkuetta. Emme käytä sopimatonta kieltä 
harjoituksissa emmekä peleissä. 

Saamme harjoituksissa ja peleissä nauttia pelaamisesta, tehdä pelaamiseen 
liittyviä temppuja, kikkoja ja virheitäkin oppiaksemme pelaamaan ilman 
voittamisen painetta tai pakkoa. 

Emme osallistu sairaana joukkueen toimintaan. Kuumeen jälkeen pidämme 
ainakin yhden kuumeettoman päivän ennen paluuta harjoituksiin tai peleihin.  

Huolehdimme kotitehtävistämme myös harjoitus- ja pelipäivinä. Jalkapallo 
ei saa vaikuttaa koulunkäyntiimme 

Syömme monipuolisesti ja lepäämme hyvin. Ennen harjoituksia tai peliä 
emme juo virvoitusjuomia emmekä syö makeisia. Emme myöskään käytä 
joukkueen tapahtumissa energiajuomia. 

Huolehdimme itse siitä, että varusteemme ovat mukana ja kunnossa. 
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ME VALMENTAJAT 

Ohjaamme pelaajia kannustavalla ja motivoivalla tavalla harjoituksissa ja 
peleissä. 

Kohtelemme kaikkia pelaajia tasapuolisesti heidät kuitenkin myös yksilöinä 
huomioiden. 

Valmistelemme tarkoin jokaisen harjoituksen ja toteutamme ne harjoittelun 
kausisuunnitelman mukaisina. 

Annamme kauden mittaan kaikille aktiivisille harjoittelijoille tasaisesti 
peliaikaa. Peliaikaan voi vaikuttaa harjoitusaktiivisuus, pelaajan käytös ja 
“päivän kunto”.  

Annamme vanhempien niin halutessa palautetta pelaajan edistymisestä ja 
kehittymisestä pelikauden aikana. 

Hyväksymme pelaajien poissaolon harjoituksista ja otteluista muiden 
harrastusten tai tapahtumien johdosta. 

Ylläpidämme joukkueen työrauhaa siirtämällä muita häiritsevän pelaajan 
yhden varoituksen jälkeen jäähylle. 

Pyrimme kehittämään osaamistamme osallistumalla koulutustilaisuuksiin ja 
suorittamalla valmentajakursseja. 

Osaamme olla oikealla tavalla vaativia mutta myös lohduttaa 
loukkaantumisten tai epäonnistumisten hetkinä.  

Meillä on joukkueen toiminnan yhteydessä nollatoleranssi tupakkatuotteille ja 
päihteille. 
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ME VANHEMMAT 

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan joukkueen toimintaan myös 
toimitsijoina tai muuten omaa osaamistamme tai kontaktejamme hyödyntäen. 

Ilmoitamme aina  pelaajien läsnä/poissaolot Osallistujiin (osallistujat.com). 
Valmennuksen tulee tietää harjoituksiin tulevien pelaajien määrä 1 päivä 
ennen harjoituksia ja peleihin tulevien nimet 3 päivää ennen peliä. 
Aikataulujen noudattaminen takaa täysipainoiset harjoitukset ja pelit koko 
joukkueelle. 

Huolehdimme siitä, että pelaajat ovat ajoissa harjoitus- ja pelipaikoilla (10 
minuuttia ennen harjoituksen alkua, 30 minuuttia ennen pelin alkua).  

Tarjoamme tarvittaessa kyytejä myös omien lapsien joukkuetovereille silloin 
kun se on helposti järjestettävissä. 

Tarkastamme, että pelaajilla on olosuhteisiin nähden sopivat varusteet yllään 
ja riittävästi vaihtovarusteita mukana. Poistuttaessa harjoitus- ja pelipaikoilta 
varmistamme, ettei mitään ole unohtunut paikalle. 

Pelin aikana vanhemmat saamme ja meidän tuleekin kannustaa pelaajia. 
Peliä koskevat ohjeet jätetään kuitenkin valmentajien annettaviksi. Myös 
vaihtopenkin alue rauhoitetaan. Harjoitusten ajan pysymme pois kentältä. 

Kunnioitamme valmentajien työtä myös silloin kuin heidän antamansa ohjeet 
tuntuvat vääriltä tai epäoikeudenmukaisilta. Emme kritisoi valmentajia 
pelaajien kuullen, mutta valmentajien kanssa voi aina mennä juttelemaan 
(aikuisten kesken) jos jokin mietityttää.  

Kunnioitamme myös vastustajien pelaajia (hekin ovat jonkun lapsia). Kaikki 
vastustajaa tai tuomaria halventava tai aliarvioiva kielenkäyttö pelipaikoilla tai 
niiden ulkopuolella on kielletty. 

Haluamme ohjata lapsia terveisiin elämäntapoihin myös omalla 
esimerkillämme. Emme tupakoi tai käytä muita päihteitä suorituspaikkojen 
välittömässä läheisyydessä. 

Suhtaudumme terveellä tavalla jalkapalloharrastukseen. Jalkapallo on tärkeä 
ja vaativa harrastus. Tuemme lastamme ja olemme kiinnostuneita hänen 
harrastuksestaan. Muistamme kuitenkin, että lapsellamme on ja tulee olla 
myös jalkapallokentän ulkopuolista elämää. 

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty FC Kangasala F9 poikien 
vanhempainkokouksessa 25.3.2014 

 


