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1 Valmennuspäällikön terveiset
FC Jazz haluaa että seurastamme tulee teknisesti, taktisesti, fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti
vahvoja pelaajia, jotka tulevat pärjäämään hyvin kentällä ja sen ulkopuolella.
Haluamme tarjota kaikille pelaajillemme mahdollisuuden oman tasoiseen jalkapallon pelaamiseen
niin harjoituksissa, peleissä kuin turnauksissakin.
Tavoitteenamme on kasvattaa pelaajistamme hyvin käyttäytyviä, muita kunnioittava ja kaikkien
kanssa toimeen tuleva ihminen.
FC Jazz haluaa pelaajiensa oppivan urheilijoiksi, pelaaja tietää oikean liikunnan, ruokavalion, levon
ja tankkauksen tärkeyden.
FC Jazz haluaa tarjota pelaajilleen kansallisia ja kansainvälisiä turnauksia, pelejä ja kokemuksia.
Seura tukee, kouluttaa ja kannustaa valmentajiaan.

1.1 Jalkapallolliset tavoitteet
FC Jazzin joukkueiden tapa pelata ja harjoittelun sisällöt ovat seuran valmennuslinjan
mukaisia.
Joukkueen
päävalmentaja
tekee
joukkueen
urheilullisen
toiminnan
kausisuunnitelman, josta johdetaan jaksosuunnitelmat yhdessä seuran päätoimisen
valmennuspäällikön kanssa.
FC Jazzin pelitapa tuottaa muun muassa seuraavia vaatimuksia yksilöille:
Pelaajat kykenevät pelaamaan pallonhallintaan perustuvaa peliä
- syöttötaito
- 1.kosketus
- pallottoman pelaajan liike
- rohkeus
- opetellut mallit pallollisen pelin erivaiheisiin (pelinavaamiseen, pelin rakenteluun ja
murtautumiseen)
Pelaajamme kykenevät nopeaan tilanteenvaihtoon (hyökkäys à puolustus / puolustus à
hyökkäys)
- ennakointi / reagointi
- aloitteet
- pelikäsitys
- opetellut tilanteiden ratkaisumallit
Pelaajamme ovat hyviä 1 vastaan 1 pelaajia
- rohkeus (päättäväisyys)
- taito ( harhautukset, nopeus, rytmitys)
- pelikäsitys (paikka, mahdollisuus)
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Pelaajamme pystyvät oikeisiin ratkaisuihin kentällä (hidasà nopea hyökkäys, syöttö à
laukaus, hidastus à riisto)
- pelikäsitys
- opetellut hyökkäyspelin mallit
- opetellut puolustuspelin mallit
FC Jazzin jokaisen ikäluokan edustusjoukkueen pitää pystyä pelaamaan tasapäisesti Suomen 10
parasta joukkuetta vastaan.
Seth Ablade

2 Joukkue
2.1 Pelaajat
Joukkueen harjoitusvahvuus on noin 30 pelaajaa. Pelejä järjestetään siten, että kaikki tulevat
saamaan peliaikaa. Joukkue harjoittelee tasoryhmissä mutta peliryhmiä ei erikseen nimetä.
Pelitapahtumiiin pelaajat nimetään erikseen ilmoittautumisten perusteella. Pelitapahtumissa
joukkue jaetaan Red ja White – ryhmiin. Red-ryhmä pelaa kilpa-/kutsu-sarjojen pelejä ja
White-ryhmä haaste-tason pelejä. White-ryhmä voi myös turnauskohtaisesti pelata kilpa/kutsusarjojen pelejä. Lisäksi turnauskohtaisesti joukkue voidaan jakaa kolmeen peliryhmään.
Pelaajien valitsemiseen peliryhmiin vaikuttavat pelaajan osallistuminen harjoituksiin, läsnäolo
myös henkisesti, loukkaantumiset, sen hetkinen kehitystaso tai muut tekijät.
Lisäksi yksittäisiin turnauksiin voi tulla pelaajia joukkueen ulkopuolelta, jos turnauksen taso
sitä vaatii.
Päävalmentaja vastaa, että pelaajat saavat tasolleen sopivia pelejä.

2.2 Joukkueenjohto
Joukkueen taustaryhmä koostuu seuraavista toimijoista.
Valmennuspäällikkö: Seth Ablade
Junioripäällikkö: Jukka Palenius
Talenttivalmentaja: Miro Varhelahti
Vastuuvalmentaja: Sami Väkiparta, 044 0169221, samppa.vakiparta@dnainternet.net
Joukkueenjohtaja: Tapio Häyhtiö, 050 5590769, tapio.hayhtio@gmail.com
Valmentajat: Rami Ahola, 0500769503 a.r.m.o@luukku.com; Pekka Ruusuvuori, 040 826
2777, pekka.ruusuvuori@gmail.com; Ville Kaipiainen 050 3365165, vkaipinen@hotmail.com
Joukkueenjohtaja: Tapio Häyhtiö, 050 5590769, tapio.hayhtio@gmail.com
Fysiikkavalmentaja/huoltaja: Mirka Väkiparta, 044 0228677, mirka.vakiparta@dnainternet.net
Maalivahtivalmentaja: Toni Mäenpää, 044 5228180, kekemaenpaa@luukku.com
Kioski/talkoovastaava: Kirsi Ahola, 050 3798 711, aholakirsi@luukku.com
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3 Joukkueen toiminta kaudella 2019
FC Jazz P08 koostuu joukkueen pelaajista, valmentajista, toimihenkilöistä, joukkueen pelaajien
vanhemmista ja parhaassa mahdollisessa tapauksessa myös muista perheenjäsenistä, jotka
tukevat ahkeria harjoittelijoitamme.
Laadukas ja ahkera harjoittelu sekä oikeanlainen asenne kuuluvat olennaisena osana kaikkeen
tekemistämme. Jokaisen tapahtuman tiedämme tehneemme päivän suorituksen parhaan
kykymme mukaan.
Olemme ylpeitä joukkueestamme ja siitä, mitä edustamme. Joukkueena kannustamme
toisiamme ja haluamme kehittyä niin yhdessä ja yksilöinä.
FC Jazz P08 on yksi joukkue, jossa harjoitellaan tasoryhmissä. Kaudella 2018-2019 joukkuetta
ei jaeta peliryhmiin. Kilpa-tason peleihin voivat ilmoittautua kaikki halukkaat ja valmennus
valitsee joukkueet ilmoittautuneista. Haaste-tason peleihin puolestaan ilmoitetaan pelurit, jotka
voivat ilmoittautua kyseisiin peleihin. Mikäli kilpa- ja haaste-tason pelit pelataan
samanaikaisesti, joukkuejaot tehdään ilmoittautumisten perusteella. Kilpa-tason peleihin
valittava ryhmä on samalla myös ikäluokan edustusjoukkue. Muutokset ryhmien pelaajien
välillä riippuvat harjoitusaktiivisuudesta, käyttäytymisestä joukkueen tapahtumista sekä
pelitaitojen kehittymisestä että mahdollisista loukkaantumisista. Ikäluokan edutusjoukkue
tavoittelee paikkaa Suomen kymmenen parhaan joukkueen joukossa.
Oletuksena on, että pelaajat osallistuvat jokaiseen harjoitukseen. Harjoituksiin ja
pelitapahtumiin osallistumisesta tai poissaoloista vanhemmat tai pelaajat ilmoittavat Jopoxin
pukukopissa riittävän ajoissa, jotta harjoitukset ja pelit pystytään organisoimaan parhaalla
mahdollisella tavalla. Joukkue tukee pelaajien monipuolista liikuntaa, mikä tarkoittaa, että
muut liikuntaharrastukset eivät ole este joukkueessa pelaamiselle. Myöskään tarvetta
tukilajeille ei ole.
Harjoitusvahvuus on noin 30 pelaajaa, joista valmennus valitsee joukkueet pelitapahtumiin
sähköisen ilmoittautumisen perusteella. Joukkueen pelaajille varmistetaan mahdollisuus pelata
pelejä yhtä paljon. Pelejä järjestetään siten, että kaikki tulevat saamaan peliaikaa. Joukkueessa
käytetään Palloliiton ns. puolen pelin takuuta.
FC Jazz P08 edustusjoukkueen ”pääkilpakumppaneita” ovat ikäluokan Suomen muut
huippujoukkueet. Haaste-ryhmän ”pääkilpakumppaneita” ovat puolestaan Satakunnan alueen
muut peliryhmät. Tavoite on, että haaste-tason ryhmä pystyy kehittymään myös kilpatason
ryhmäksi.
FC Jazz P08 pyrkii aktiivisesti edistämään seurayhteistyötä porilaisten seurojen kesken.
Kaudella 2019 yhteistyötä tehdään ainakin Karhu-Futiksen kanssa, jonka kanssa yhteisiä
harjoituksia pyritään järjestämään kerran viikossa. Länsirannikonliigan haaste-sarjassa pelataan
myös FC Jazzin ja Karhu-Futiksen yhteisjoukkueella.
FC Jazz P08 osallistuu Sami Hyypiä Akatemian (SHA) toimintaan. Joukkueesta valitaan 16
poikaa mukaan SHA:n toimintaan. SHA-tapahtumia on kaksi kertaa kaudessa.
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3.1 Roolit joukkueessa
Joukkueen toiminnan kannalta ja asioiden hoitamisen sekä organisoinnin osalta on sovittu
päävastuualueista ja ne ovat:
1. Pelaajat harrastavat, harjoittelevat ja pelaavat valmentajien ohjeistuksen mukaan
2. Päävalmentaja vastaa ikäluokan harjoittelusta, valitsee turnaukset, joihin osallistutaan
ja vastaa viime kädessä pelien ohjaamisesta ellei muuta ole sovittu
3. Päävalmentaja nimeää joukkueet peleihin ja turnauksiin.
4. Päävalmentaja ylläpitää harjoittelu- ja pelitilastoja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
5. Apuvalmentajat vastaavat harjoittelusta ja peleistä sekä tarvittaessa tuuraavat toisiaan.
Tavoitteemme on että jokaisessa harjoituksessamme on paikalla vähintään
valmentaja/8 poikaa.
6. Huoltaja vastaa huoltolaukusta sekä toimii peleissä ja harjoituksissa huoltajana
7. Joukkueenjohtaja vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä ylläpitää
keskustelua vanhempien kanssa
8. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen taloudesta sekä toimii joukkueen yhteyshenkilönä
seuraan päin
9. Joukkueen kioski- ja talkoovastaava yhdessä joukkueenjohtajan kanssa vastaa
varainhankinnasta
10. Valmennuspäällikkö vastaa siitä, että joukkueen toiminta on seuran linjan mukaista

3.2 Valmennussuunnitelma
Joukkueen valmennussuunnitelma noudattaa seuran valmennuslinjaa (katso 1.1). Pääpaino
harjoittelussa ja joukkueen toiminnassa on edelleen kehittää pelaajien yksilöllisiä
ominaisuuksia eteenpäin viime kaudesta. Joukkuepelaamisen edellytyksiä luodaan lisäämällä
harjoituksiin enemmän pelitaktisia harjoitteita. Jokaiselle pyritään luomaan sellaiset
harjoitteluolosuhteet, joiden avulla henkilökohtaisen taitavuuden ja taidon oppiminen on
mahdollista. Joukkueen harjoitukset ja peluuttaminen on suunniteltu valmennusjohdon kesken
sellaiseksi, että jokaiselle pelaajalle tulee paljon kosketuksia palloon.
Päävalmentaja
laatii
harjoitussuunnitelman,
jossa
on
erilaisia
painopisteitä.
Valmennuspäällikkö
käy
läpi
tämän
päävalmentajan
kanssa
ja
hyväksyy
valmennussuunnitelman. Harjoitussuunnitelmassa otetaan huomioon myös Suomen Palloliiton
ohjeistus.
Joukkue harjoittelee 4 kertaa viikossa. Harjoituspäivät määräytyvät saatavien vuorojen
perusteella. Joukkueharjoituksista tauko 22.12.2018 – 30.12.2018, 18.02.18-22.02.2019,
19.04.-22.04.2019, 1.7.-14.7.2019 sekä syysloma 2019. Mahdollisista muista vapaista
päätetään erikseen.

3.3 Sarjatoiminta 2019
FC Jazz P08 osallistuu Miniliiga-, Länsirannikon liiga -, Pelirinki- ja Futsal-sarjoihin.
Miniliigaan osallistutaan yhdellä joukkueella. Länsirannikon liigan kilpa-sarjaan osallistutaan
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joukkueella ja haaste-sarjaan Karhu-futiksen kanssa yhteisjoukkueella. Pelirinkiin osallistutaan
puolestaan 1-2 joukkueella kilpa- ja/tai haaste-sarjaan riippuen ottelurytmistä. Futsalia pelataan
neljä tapahtumaa joulu-maaliskuun välisenä aikana haaste-sarjassa.
Leikkimaailmaan Liiga-sarjaan voidaan kesällä osallistua, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.
Valmentajat määrittelevät joukkueiden kokoonpanot jotka tulevat vaihtelemaan kauden aikana.
Pelimuotona P08-ikäryhmässä on 8v8.
Miniliigassa on seitsemän ottelupäivää, jolloin pelataan 4 peliä. Miniliigaan osallistuu Suomen
kärkijoukkeita (FC Inter, VJS, TuNL, EPS, LePa, TiPS, HJS, FC Kasiysi, PPJ, GrIFK, FC
Jazz). Länsirannikon liigan kilpa-sarjaan osallistuvat puolestaan Länsi-Suomen parhaat
joukkueet (TPS, FC Inter, TuNL, Pallo-Iirot, Musan Salama, FC Jazz). Länsirannikonliigan
haaste-sarjassa mukana ovat näiden joukkueiden lisäksi myös Kaapo ja Tove.

3.4 Turnaukset 2018-2019
Marraskuu:

3.11.2018 Länsirannikon liiga, Rauma, Red & White (FC Jazz-KarhuFutis yj.)
11.11.2018 Pelirinki, Red & White
14.-16.11.2018 Sami Hyypiä Akatemia -tapahtuma
25.11.2018 Länsirannikonliiga, Kaarina, White (FC Jazz-Karhu-Futis
yj.)

Joulukuu

2.12.2018 Futsal, White (Huittinen, Huhkolinna)
9.12.2018 Miniliiga-kotiturnaus ja paikallispelit, Red & White
(Karhuhalli)
15.12.2018 Pelirinki-turnaussarja, Red & White (Karhuhalli)

Tammikuu

2.1.2019 Länsirannikon liiga, Red (Rauma, halli)
?.1.2019 Länsirannikon liiga (Musa), White (Karhuhalli, FC Jazz-KarhuFutis yj.)
12.1.2019 Pelirinki, FC Rauma, Red/White
13.1.2019 Futsal, Red/White (Merikarvia)
26.1.2019 Futsal, Red/White, (Porin Lyseo, kotiturnaus)

Helmikuu

13.-15.2. Sami Hyypiä Akatemia (Eerikkilä)
?.2.2019 Länsirannikon liiga, Turku (FC Inter), Red & White (FC JazzKarhu-Futis yj.)
23.2.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (Rauma, halli)

Maaliskuu

2.3.2019 Futsal, Red/White, (Porin Lyseo)
16.3.2019 Länsirannikon liiga, Red (Karhuhalli)
17.3.2019 Länsirannikon liiga, White (UK-tekonurmi, FC Jazz-KarhuFutis yj.)
24/31.3.2019 Pelirinki-turnausarja (Musa), Red/White (UK-tekonurmi)
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Huhtikuu

?.4.2019, Miniliiga, Red (VJS, Vantaa)
19.-20.4.2019 Ilveksen pääsiäisturnaus (Red & White, Karhu-Futis yj)
28.4.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (Herralahti)
?.4.2019 Länsirannikon liiga (Musa), Red & White (FC Jazz-KarhuFutis yj.) (UK-tekonurmi/Karhuhalli)

Toukokuu

?.5.2019 Miniliiga, Red (Tunl yj, Turku)
?.5.2019 Länsirannikon liiga, Red & White (FC Jazz-Karhu-Futis yj.)
(Turku, TPS)
25.5.-26.5.2019 Käpa kevätturnaus, Red
?.5.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (Nakkila)

Kesäkuu

2.6.2019 Miniliiga, Red (FC Inter, Turku)
8.-9.6. Iiro Cup, White
?.6.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (PTU)
Levon leiri tod. näk. 11.-14.6.2019
Alandia Cup 16.6.-20.6.2019, Red & White

Heinäkuu

26.-28.7.2019, Pori Cup, Pori (Red/White)

Elokuu

?.8.2019 Miniliiga, Red (Lepa/GrIFK, Helsinki)
?.8.2019 Länsirannikon liiga, Red (Tunl)
?.8.2019 Länsirannikon liiga, White, FC Jazz-Karhu-Futis yj (Kaapo)
?.8.2018 Pelirinki-turnaussarja, White (Eurajoki)

Syyskuu

?.9.2019 Miniliiga, Red (TiPS, Vantaa)
20/21.9.2019 Länsirannikon liiga, Red (Rauma)
?.9.2019 Länsirannikon liiga, White, FC Jazz-Karhu-futis yj. (Tove)
?.9.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (Huittinen)

Lokakuu

?.10.2019 Miniliiga, Red (EPS, Espoo)
20.10.2019 Länsirannikon liiga, Red & White, FC Jazz-Karhu-futis yj
(Herralahti)
?.10.2019 Pelirinki-turnaussarja, White (Eupa)
?.10.2019 Kansainvälinen pelimatka red-ryhmälle

Perusajatuksemme kaudelle 2019 – Jokainen pelaa omalla huipullaan
Toiminnan tavoitteena on kaikkien pelaajien kehittäminen joukkueena ja yksilöinä niin
taidollisesti, kuin sosiaalisestikin osana joukkuetta.
Tasaisia pelejä, kehittymistä ja hauskanpitoa
FC Jazzin harjoittelun avainasioita ovat taidon, pelikäsityksen ja liikunnallisuuden
monipuolinen kehittäminen.
Tavoitteena on kannustaa pelaajia yrittämään ja kokeilemaan taitojaan sekä osallistumaan
harjoitteluun keskittyneesti. Laadukkaalla toiminnalla kannustamme pelaajia harjoittelemaan
suunnitelmallisesti myös omalla ajalla. Uskomme, että tämä henkilökohtainen vastuunotto
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omasta oppimisesta kasvattaa pelaajia tulevaisuutta silmällä pitäen muuhunkin kuin
jalkapalloon. Vanhempien tärkeänä tehtävänä on tukea ja mahdollistaa pelaajan omatoiminen
harjoittelu.
FC Jazzissa kiinnitämme erityistä huomiota pelien laatuun. On tärkeää oppia jokaisesta pelistä,
niin taidollisesti kuin taktisestikin. Lisäksi tavoitteemme on olla mukana myös kansainvälisissä
peleissä ja turnauksissa.
Tärkeintä on pitää hauskaa jalkapallon parissa. Myös maailman huippupelaajat ovat nauttineet
jalkapallo-ottelun jännityksestä, voiton tavoittelusta, tasaisista peleistä ja ahkeran harjoittelun
palkitsevuudesta jo pikkupoikana tai -tyttönä.
Tämä on valmentajiemme vastuullinen ja haastava tehtävä: auttaa kaikin mahdollisin tavoin
pelaajia nauttimaan ja kehittymään tämän maailman suosituimman ja sosiaalisimman lajin
parissa unohtamatta hauskanpitoa. Mitään tärkeää ei maailmassa tehdä yksin.

3.5 Harjoittelu ja kehittymisen seuranta
Joukkueen harjoitukset
Joukkueen harjoittelua ohjaa päävalmentajan laatima harjoittelusuunnitelma. Joukkue
harjoittelee 4 kertaa/7-8 h viikossa. Tämän lisäksi on erityisen tärkeää pelaajien omakohtainen
harjoittelu. Kauden aikana tullaan rakentamaan kehittymisen seurannan osalta mittareita.
Pääsääntöisesti käytössä on samat testit, joita käytetään Sami Hyypiä Akatemiassa.
Kotiharjoitukset
Pelaajien tulee harjoitella myös omalla ajallaan, 6-10 tuntia viikossa. Tässä vanhemmilla on
erittäin tärkeä rooli, kannustaa ja mahdollistaa. Pelaajat tulevat saamaan kotiharjoituksia
päävalmentajalta.
Kotitehtävien monipuolinen tarjonta
Kotiharjoitukset ovat pääsääntöisesti pallon kanssa tehtäviä harjoitteita, mutta voivat liittyä myös
esim.
• ruokavalioon
• lepoon
• lihaskuntoon
• venyttelyyn
• jalkapallotietouteen
• yms
Kehittyminen ja mittarit
Pelaajia testataan testeillä. Käytössä on samat testit kuin Sami Hyypiä Akatemiassa.
Osallistuminen harjoituksiin.
Oletuksena on, että kaikki pelaajat osallistuvat kaikkiin harjoituksiin. Poissa- ja läsnäoloista
ilmoitettava Jopoxin ”pukukopissa” :ssa riittävän ajoissa.
Harjoituksiin tullaan harjoitusasusteessa ja paikalla ollaan 15 min ennen harjoitusta.
Harjoituksiin pitää myös valmistautua, kuten peleihin. Harjoituksissa harjoitellaan
harjoituspaita päällä. Nappulakengät puetaan päälle vasta kopissa.
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Taitokilpailut
Harjoittelemalla ennätykset paranevat. Näin tapahtuu myös kun lapsi kasvaa ja kehittyy
vanhemmaksi. Omia ennätyksiä rikkomalla saamme tasaisesti onnistumisia, sekä tuemme
lajinomaisten taitojen kehittymistä.
Syksyisin osallistumme seuran taitokilpailuihin ja sitten vielä piirin taitokilpailuihin. Jollakulla
saattaa olla mahdollisuus osallistua myös valtakunnallisiin taitokilpailuihin.

4 Kausibudjetti
Joukkueen menobudjetti tulee koostumaan pelivarusteiden,
turnauksista, matkakustannuksista sekä valmennuskustannuksista.

harjoituskenttämaksuista,

Harjoitusasuna käytetään joukkueen hankkimaa harjoituspaitaa sekä harjoituksiin soveltuvaa
jalkapallohousua, shortsia tai verryttelyasua.
Jokaisella pelaajalla on kaksi pelipaitaa, pelihousut (shortsit) ja pelisukat. Joukkueella on myös
hankittuna maalivahdin asusteet kahdelle maalivahdille.
Joukkueen tulobudjetti tulee koostumaan joukkuemaksuista, yhteistyösopimuksista ja
varainhankinnasta eri muodoissaan.
Turnauksia ja pelimatkoja varten kerätään tarvittaessa erillinen turnausmaksu osallistujilta.
Laskut tai maksuohjeet sähköpostitetaan pelaajien vanhemmille.

4.1 Budjetti 2019
Ks. liite 1.

4.2 Seuramaksut
Kaikki pelaajat maksavat FC Jazzille seuramaksun. Seuramaksun suuruus on vuonna 2019
yhteensä 330 euroa/pelaaja (110/maksuerä). Seuramaksulla ylläpidetään seuran hallintoa ja
kehitetään seuran toimintaa. Seuramaksu maksetaan joukkueen tilille, josta se edelleen
veloitetaan seuralle. Seuramaksu pitää sisällään lisäksi pelaajan seuran jäsenmaksun 15 €.
Seuramaksun eräpäivät 9-10.10.; 11.-12.1. ja 12-13.4. . Tämän lisäksi Palloliiton lisenssimaksu
25 euroa ja vakuutusmaksu 4 euroa. Joukkue kerää pelaajilta joukkuemaksun, joka on 30 €/kk.
Joukkuemaksu laskutetaan kahden kuukauden välein. Joukkuemaksulla korvataan joukkueen
toimintakustannukset (valmennus-, turnaus-, kenttä- ja varustemaksut yms.).

4.3 Maksujen hyvittäminen
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Pelaajan loukkaantuessa, alle yhden(1) kuukauden poissaoloja ei hyvitetä, yli yhden(1)
kuukauden poissaoloista, jotka johtuvat loukkaantumisesta tai sairastumisesta, pelaajan ei
tarvitse maksaa kk-maksua poissaoloajalta.
Turnauksista poissaoloa ei hyvitetä (pl.
lääkärintodistus) eikä kerättyjä kk-maksuja palauteta.
Pelaajan lopettaessa tai siirtyessä toiseen seuraan tai joukkueeseen, kaikki maksetut rahat,
hyvitykset kk-maksuihin jne, jäävät joukkueelle. Pelaajan tulee palauttaa joukkueelle kuuluvat
varusteet.

5 Joukkueen pelisäännöt
Pelaajille
• Peli- ja harjoitusasun erottaminen toisistaan. Yhtäläinen harjoitus- ja peliasu.
•

Valmentaja määrittää pelaajille varusteet harjoitus- ja pelitapahtumiin, joita pelaajat
noudattavat.

•

Seuran värien ja arvojen kunnioittaminen.

•

Jalkapallokenkien ja vapaa-ajan kenkien erottaminen toisistaan. Harjoituksiin ja peleihin
saavutaan ilman jalkapallokenkiä ja lähdetään ilman jalkapallokenkiä.

•

Iäkkäämpien seurassa toimineiden henkilöiden kunnioittaminen.

•

Valmentajan kunnioittaminen auktoriteettina. Peleissä ja harjoituksissa kuunnellaan
valmentajan ohjeita ja toteutetaan niitä parhaansa mukaan.

•

Jokaisesta joukkueen jäsenestä välittäminen ja huolehtiminen.

•

Joukkueena toimiminen (liikutaan joukkueena eikä "epämääräisenä laumana").

•

Peli- ja harjoitusalueen kunnioittaminen (harjoitusalueelle ei ajeta pyörällä tai tulla
tarjoamaan juomapulloa).

•

Pelikenttää tai harjoitusaluetta ei roskata.

•

Pukukopin pitäminen siistinä.

•

Pukukoppikulttuurin kunnioittaminen.

•

Pelaajien ja valmentajien tervehtiminen harjoituksiin tai peleihin tultaessa.

•

Pelaajien ja valmentajien hyvästely harjoituksista tai peleistä poistuttaessa. Peleihin tullaan
jonossa kapteenin johdolla.

•
•

Pelaajien tulee osoittaa kunnioitusta omia, vastustajaa sekä tuomaria kohtaan. Tämä
tarkoittaa varsinkin tahallisia vahingoittamisyrityksiä harjoituksissa ja peleissä.
Kun saadaan jotain, kiitetään.

•

Kun töpätään, pyydetään anteeksi.

•

Jäljessä tulevalle pidetään ovea auki jne.

•

Kimppakyydeissä bensarahat maksetaan kuljettajalle
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Vanhemmille
•

Jokaiselta odotetaan soveliasta käyttäytymistä joukkueen tapahtumissa.

•

Vanhempien tärkein tehtävä on K-K-K-K. Kuljeta, Kannusta, Kustanna ja Kunnioita.

•

Valmentajille annetaan rauha valmentaa. Vanhemmat eivät puutu valmentamiseen peleissä
eivätkä harjoituksissa. Peleissä saa kannustaa pelaajia, mutta kaikenlainen pelillisten
ohjeiden antaminen on kielletty.

•

Vanhemmat pyrkivät kannustamaan pelaajia tasapuolisesti.

•

Pelaajilta, vanhemmilta ja pelaajan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä odotetaan esimerkillistä
käytöstä kentän laidalla, sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla muualla.

•

Joukkuetta, joukkueen toimihenkilöitä tai yksittäisiä pelaajia koskevia provosoivia tai
loukkaavia viestejä ei suvaita missään yhteydessä, ei kirjallisesti eikä suullisesti.

•

Peleissä vaihtopenkin alueella voivat olla vain pelaajat, valmentajat, huoltajat ja
joukkueenjohtaja. Peliaika ei lopu tuomarin pillin puhallukseen. Pelitapahtuma loppuu
virallisesti 20 minuuttia ottelun loppumisen jälkeen.

•

Vanhemmat katsovat ottelua vastakkaiselta puolelta kenttää vaihtopenkkiin nähden.

•

Kiroilua ei sallita.

•

Pelaajien poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle hyvissä ajoin.

•

Mikäli jokin asia aiheuttaa kysymyksiä, niin siitä keskustellaan lapsien kuulematta,
ensisijaisesti valmentajan tai joukkueenjohtajan kanssa. Mikäli vanhempi ei saa tyydyttävää
vastausta, hän voi ottaa yhteyttä valmennuksen johtajaan Seth Abladeen. Mikäli tämän ei
tyydytä, niin voi ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan. Ja mikäli tämäkään vastaus ei tyydytä,
niin yhteys seuran hallitukseen.

•

Vanhempien täytyy tuoda lapsensa aina paikalle 15 minuuttia ennen varsinaisen vuoron
alkua.

•

Peleihin tullaan aina viimeistään 30 minuuttia ennen pelin alkua ellei muuta sovita.

•

Vanhemmat eivät tule pukukoppiin

•

Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä seuran ja joukkueen
tapahtumissa.

6 Tiedottaminen
Joukkueen tiedottajana toimii pääsääntöisesti joukkueenjohtaja. Tiedotukseen voivat osallistua
myös muut joukkueen toimihenkilöt. Käytämme tiedotuksessamme seuraavia apuvälineitä:

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
- verkkosivut
- Jopox pukukoppi
- Facebook-sivut
- Twitter (muu sos.media)
- Sähköposti (osallistujat.com)
- Tekstiviesti
- Puhelin

Pidempiaikainen tiedottaminen
Joukkueen toimintakalenteri, ilmoittautumiset
Joukkueen sisäinen tiedottaminen (suljettu
ryhmä), joukkueen ulkoinen tiedottaminen
(julkinen sivu)
Joukkueen ulkoinen tiedottaminen
Tarkennettua tietoa tapahtumista yms.
Nopeat muutokset ja tarvittavat tarkennukset
Nopeat muutokset ja tarvittavat tarkennukset

Joukkueen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://juniorit.fcjazz.com/joukkueet/4305
Joukkueenjohtajan sähköposti: tapio.hayhtio@gmail.com
Seuran tiedottajalla on oikeus muokata, muuttaa ja tarvittaessa poistaa joukkueen tekemä
tiedote, mikäli se on ristiriidassa seuran viestinnän linjan kanssa.

