Suostumus SHA-kehittymisenseuranta
-tapahtumaan osallistumiseen
SHA-kehittymisenseuranta -tapahtumiin osallistuvien joukkueiden pelaajat pelaavat tapahtuman aikana 3-4
peliä ja osallistuvat kehittymisenseurantakokonaisuuteen, joka pitää sisällään jalkapallossa yleisesti käytettyjä
käytännön testejä ja kirjallisia kyselyjä. Joukkueiden kaikki pelit videoidaan, joita hyödynnetään joukkue- ja
yksilöpelaamisen kehittämisessä. Jokaiselle ikäluokalle järjestetään kaksi tapahtumaa vuodessa (syksy 2017,
kevät 2018, syksy 2018, kevät 2019) Eerikkilän Urheiluopistolla. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu valittujen
joukkueiden osalta kansainvälisiä turnauksia ja kaikkien joukkueiden osalta kesäturnaukset.
Tapahtumakokonaisuutta johtaa Sami Hyypiä Academyn ja Eerikkilän Urheiluopiston ammattitaitoinen
henkilöstö.
Kehittymisen seurantakokonaisuuden sisältö
 3-4 peliä
 paino, pituus
 lajitaitotestit
 yleistaitotestit
 nopeus-, ketteryys-, hyppy-, liikkuvuustestit
 terve – futaaja testit (vammojen ennaltaehkäisy kokonaisuus)
 maksimaalinen kestävyystesti (piip-testi)
 kirjalliset kyselyt ja itsearvioinnit liittyen pelaajan omaan jalkapalloharrastukseen
Olen tutustunut kehittymisen seurantakokonaisuuden sisältöön ja ymmärtänyt kokonaisuuden
tarkoituksen. En osallistu fyysistä rasitusta sisältäviin testeihin flunssaisena, kuumeisena, toipilaana tai
muuten huonovointisena. Voin halutessani keskeyttää kokonaisuuden suorittamisen tai kieltäytyä jostain
kokonaisuuden osasta missä vaiheessa tapahtumaa tahansa.
Tällä lomakkeella vahvistan, että…
 suostun osallistumaan Sami Hyypiä Academy -tapahtuman peleihin ja kehittymisen
seurantakokonaisuuteen annettujen ohjeiden mukaisesti
 annan luvan henkilötietojeni (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, PalloID), kehittymisen seurannan
tulosteni, itsearviointini tulosten, harjoitustietojeni sekä peli- ja testivideoideni säilyttämiseen Sami
Hyypiä Academyn arkistoissa ja sähköisessä MyEWay-palvelussa
 annan luvan henkilötietojeni (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, palloID), kehittymisen seurannan
tulosteni, itsearviointini tulosten, harjoitustietojeni sekä peli- ja testivideoideni käyttöön nimettöminä
Sami Hyypiä Academyn johtamassa kehitystyössä, tutkimustyössä ja tuotekehitystoiminnassa
 annan luvan kehittymisen seurannan tulosteni ja harjoitustietoni käyttöön oman joukkueeni
keskiarvotulosten määrittämiseen (joukkueen keskiarvotulokset ovat nähtäville muille Sami Hyypiä
Academyn yhteistyöseuroille)
 annan luvan tapahtuman yhteydessä otetun video-/valokuvani käyttöön tapahtuman kirjallisessa,
sähköisessä ja suullisessa raportoinnissa (video-/valokuvaa ei yhdistetä pelaajan nimeen julkisesti)
Annan suostumuksen pelaajan kuvaamisen tapahtumien yhteydessä. Video- ja valokuvamateriaalia voidaan
käyttää Eerikkilän viestinässä ja markkinoinnissa:

Pelaajan nimi
Seura ja joukkue

Kyllä

Ei

Syntymäaika
Huoltajan nimi

Paikka ja aika
Pelaajan allekirjoitus
Lisätietoja
Kyösti Lampinen, Valmennuskeskus johtaja
Eerikkilän Urheiluopisto
kyosti.lampinen@eerikkila.fi

Huoltajan allekirjoitus

Tero Koskela, Sami Hyypiä Academy päällikkö
Eerikkilän Urheiluopisto
tero.koskela@eerikkila.fi

