HAUKIPUTAAN AHMAT vanhempien pelisäännöt
Kannustan, kuljetan ja kustannan
Olen kiinnostunut, tukeva ja kannustava lapsen jääkiekkoharrastusta kohtaan, niin kotona kuin kaukalon laidalla.
Kannustan myös joukkueen muita lapsia sekä koko joukkuetta. En toteuta omia tavoitteita tai unelmia lapseni kautta.
Valmentajille työrauha (Joukkue voi muokata pukukoppikäytännön G/F -juniorit)
Annan valmentajille työrauhan. En mene pelaajien pukukoppiin ennen harjoituksia/pelejä, sen aikana tai jälkeen.
Ymmärrän, että yhteydenpito valmentajiin hoidetaan joukkueenjohtajan kautta. Mikäli aiheellista kritisoitavaa löytyy,
keskustelen siitä asiallisesti joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajamme ottaa asian puheeksi valmennuksen
kanssa. Hyväksyn heidän menettelynsä tämän jälkeen.
Kunnioitan valmentajien päätöksiä
Annan valmentajien järjestellä pelaajien kokoonpanot peleihin ja turnauksiin parhaan harkintansa mukaan. Hyväksyn
valmentajien tekemät joukkuejaot ja peluutukset. Muistan valmentajien, joukkueenjohdon ja huoltajien tekevän
työtään vapaaehtoisesti pelaajien hyväksi. Vanhempainkokouksessa valitsemme joukkueelle vanhempien keskuudesta
joukkueenjohtajat, huoltajat, vaatevastaavan ja rahastonhoitajan. Meillä jokaisella on mahdollisuus ottaa työ vastaan
ja tämän jälkeen näiden toimihenkilöiden toimintaa tuetaan – ei arvostella.
Osaan käyttäytyä
En kiroile enkä arvostele omia tai vastustajajoukkueen pelaajia, toimihenkilöitä, vanhempia, valmentajia taikka
tuomareita, edes kotona. Arvostelut, kyseenalaistukset ja muut aikuisten asiat pidän poissa lasten korvista. En räyhää,
enkä esiinny päihtyneenä lasten harrastuksen parissa. Ymmärrän, että edustan käytökselläni paitsi joukkuetta myös
seuraa ja lajia. Kunnioitan urheilupaikkojen sääntöjä nuuskan käytön ja tupakoinnin osalta.
Olen osa joukkuetta
Ymmärrän olevani osa joukkuetta. Osallistun joukkueen yhteisten asioiden hoitoon (mm. toimitsijavuorot ja
kahviovuorot). Estyessäni hoitamaan sovitun vuoron, hoidan vaihtamisen itsenäisesti ja tiedotan siitä
joukkueenjohtajalle.
Huolehdin ilmoittautumisista (Joukkue muokkaa omaan käyttöön ilmoittautumiskäytännön)
Huolehdin lapseni ilmoittautumiset harjoituksiin ja peleihin jopoxissa viikkoa ennen peli- ja harjoitustapahtumaa.
Ilmoitan poissaolot hyvissä ajoin. Äkilliset poissaolot ilmoitan heti joukkeenjohtajalle tai valmentajille. Seuraan
aktiivisesti joukkueen omia kotisivuja jopoxissa.
Maksan laskut ajallaan
Huolehdin kuukausimaksujen, turnausmaksujen ym. laskujen maksamisesta ajallaan. Ymmärrän, että mikäli maksuja
on myöhässä, ei lapseni voi osallistua joukkueen harjoituksiin tai peleihin, ennen kuin maksut on hoidettu ajan tasalle.
Mikäli tarvitsen maksujärjestelyjä, olen yhteydessä joukkueen rahastonhoitajaan etukäteen.
Haluan lapseni voivan hyvin
Huolehdin lapsen perustarpeista kuten ravinnosta, unesta, koulunkäynnistä enkä tuo lasta sairaana tai
loukkaantuneena harjoituksiin tai peleihin. Huolehdin myös mahdollisten allergioiden ja sairauksien ilmoittamisista
joukkueen toimihenkilöille.
Noudatan pelisääntöjä
Luon omalla panoksellani hyvää yhteishenkeä joukkueen sisällä myös vanhempien kesken. Pyrin siihen, että
harjoituksissa ja peleissä on hyvä ilmapiiri.

