
 

SEURAN SÄÄNNÖT JOUKKUEIDEN JÄSENILLE 
JA PELAAJIEN VANHEMMILLE KAUDELLE 2023  

 
Säännöt joukkueiden pelaajille 
 

• Kunnioitamme kaikkia pelaajia, tuomareita, pelinohjaajia, valmentajia, 

toimihenkilöitä ja vanhempia sekä liikuntapaikkoja ja tiloja 

• Me emme kiusaa muita. Kannustamme kaveria ja suvaitsemme 

epäonnistumisia.  

• Tulemme ajoissa tapahtumiin ja ilmoitamme poissaolot hyvissä ajoin 

• Kuuntelemme valmentajaa ja keskitymme harjoituksiin. Ymmärrän, että 

häiriköidessäni valmentaja voi pyytää minua siirtymään sivuun 

• Joukkueen ja seuran tapahtumissa pukeudumme seuran vaatteisiin. Jos 

on tarpeen, lainaamme joukkuekaverille pelipaitaa. 

• Edustamme eri tapahtumissa kunnioittavasti joukkueen lisäksi aina myös 

Gnistania ja lajia. 

• Me emme kiroile.  

• Me emme hyväksy rasismia. 

 

Säännöt vanhemmille 

 

• Kunnioitamme kaikkia pelaajia, tuomareita, pelinohjaajia, valmentajia, 

toimihenkilöitä ja muita vanhempia sekä liikuntapaikkoja ja tiloja 

• Opetamme lapsiamme tulemaan ajoissa tapahtumiin ja ilmoittamaan 

poissaolot hyvissä ajoin 

• Edistämme ja ylläpidämme hyvää joukkuehenkeä kannustamalla ja 

tukemalla. 

• Tuemme valmentajia heidän työssään ja annamme heille työrauhan. 

• Ymmärrämme, että joukkueen valmentaja suunnittelee ja ohjaa 

harjoitukset seuran valmennuslinjan mukaisesti. Valmentaja päättää 

peleissä, ketkä pelaavat ja miten joukkue pelaa. 

• Ymmärrämme, että valmentajat valitsevat peliryhmien pelaajat pelaajan 

edun mukaisesti. Eri peliryhmät antavat pelaajille mahdollisuuden 

kehittyä pelaajina. Vanhemmat eivät päätä peliryhmien pelaajia. 

• Annamme valmentajien yksin ohjata peliä. Kannustamme joukkuetta ja 

pelaajia. 

• Peleissä pysymme etäällä joukkueen vaihtopenkistä, joka on varattu 

pelaajille, valmentajille ja nimetyille huoltajille. 

• Ymmärrämme, että joukkuetoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön 

ja pyrimme auttamaan tai tukemaan joukkuetta siten kuin pystymme. 



 

• Tuemme seuran yhteisöllisyyttä. Autamme toisiamme 

mahdollisuuksiemme mukaan esimerkiksi joukkueen/seuran 

tapahtumissa tai kyytien tarjoamisessa 

• Kannustamme lastamme harjoittelussa ja monipuolisessa liikunnassa. 

Huolehdimme lapsen oikeasta ravinnosta ja riittävästä levosta. 

• Emme käytä mitään päihteitä lasten ja nuorten joukkueiden 

tapahtumissa. 

• Me emme kiroile. Me emme hyväksy rasismia. 

• Huolehdimme maksuista ajoissa, jotta pelaaja voi osallistua toimintaan 

 

Muita sääntöjä 
 

• Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan kesken kauden, on hän velvollinen 

maksamaan kolmen seuraavan kuukauden toimintamaksut. Pelaaja on 

oikeutettu osallistumaan toimintaan niin kauan kuin hän maksaa 

maksuja. Kauden vaihteessa, loka- ja marraskuun aikana muualle 

siirtyville pelaajille ei tule ylimääräistä maksuvelvoitetta. Ole yhteydessä 

joukkueenjohtajaan pelaajan lopettaessa / siirtyessä muualle. 

 

• Mustapekka areenalla pyörät ja skuutit jätetään niille tarkoitettuun 
parkkiin areenan ulkopuolelle / rajatun alueen ulkopuolelle.  

 

• Jos sinulla on kysymyksiä valmennuksesta, pelaamisesta tai 
harjoittelusta, ota yhteyttä joukkueen vastuuvalmentajaan tai seuran 
valmennuspäällikköön, muttei harjoituksen tai pelin aikana 

 

• Vuodesta 2023 alkaen palataan pakollisiin pelinohjaajakoulutuksiin 
14-vuotiaiden pelaajien kohdalla. HUOM! Vain kirjallinen osuus on 
pakollinen. Kun pelaaja on käynyt pelinohjaajakoulutuksen, hän voi 
kokeilla pelinohjaajana toimimista mm. seuran turnauksissa, joita 
järjestetään nuorimmille pelaajille.   
 

• Huomaa, että jalkapallon toimintavuosi alkaa marraskuussa ja 
päättyy lokakuuhun. Toimintavuosi jakautuu kahteen osaan: kesäkausi 
on toukokuu-lokakuu ja talvikausi on marras-huhtikuu. Seura saa eri 
kausille käyttöön erilaisia tiloja harjoituksia ja pelejä varten, mikä 
vaikuttaa siihen, että harjoitusajat ja -paikat muuttuvat, kun kausi 
vaihtuu.  
 


