TiVoLin kilpailevien ryhmien vanhempien mallipelisäännöt
keskustelun avaukseksi ja pohjaksi:
1. Kannustan lastani sekä hänen joukkue- ja seuratovereitaan harjoittelussa,
näytöksissä ja kilpailuissa
2. Tuen lastani harrastuksessa ja ymmärrän, että joukkuelajissa kaikkien
säännöllinen osallistuminen on tärkeää, sekä kyselen harjoitusten jälkeen
kuulumiset lapseltani ja silloin tällöin myös valmentajilta.
3. Toimin seuran sääntöjen ja aikataulun mukaan valmennusmaksujen ja
lisenssihankintojen osalta
4. Huolehdin lapseni kuljetuksista harjoituksiin, näytöksiin ja kisabussiin
5. Huolehdin voimistelevan lapseni riittävästä ja terveellisestä ravinnosta, sekä
ohjaan lastani terveellisiin elämäntapoihin, sekä liikkumaan myös vapaa-aikana
monipuolisesti.
6. Kerron valmentajalle mahdollisista poissaoloista heti, kun ne ovat tiedossani
7. Luen nettisivuilta ja sähköpostista lapseni harrastusta koskevat tiedotteet
8. Osallistun vanhempainiltoihin ja yhteisiin talkooprojekteihin yhdessä muiden
vanhempien kanssa
9. Annan valmentajille ja jojoille työrauhan, ongelmatilanteissa käännyn oman
lapseni joukkueen vastuuvalmentajan tai jojon puoleen
10. Käyttäydyn asiallisesti ja päihteettömästi voimistelutapahtumissa
Ohjeita pelisääntökeskusteluun:
Kaikkien TiVoLin kilpailevien ryhmien vanhemmat pitävät pelisääntökeskustelun ja kirjaavat
vanhempien säännöt ylös. Kaikkien joukkueiden vanhempien pelisäännöt täytyy toimittaa Nuorelle
Suomelle syyskuun aikana. Vanhempien pelisääntökeskustelun voi pitää esimerkiksi muun
vanhempainillan yhteydessä tai vaikka Jojon vetämänä pukuhuonepalaverina harjoitusten aikana.
Tärkeää on, että kutsussa sanotaan myös se, että paikalla olevat vanhemmat laativat säännöt
mutta kaikkien muidenkin pitää sitten niihin sitoutua. Säännöt voidaan lähettää palaverin jälkeen
ensin kaikille ryhmän vanhemmille kommentoitavaksi vaikka sähköpostilla ja vasta sitten
sähköisesti internetin kautta Nuoreen Suomeen, http://www.nuorisuomi.fi/pelisaannot sivuston
kautta. Sieltä löydät myös hyvää materiaalia pelisääntökeskustelun pohjaksi. Sääntöjen lisäksi
Jojo kirjaa sivulle milloin keskustelu käytiin ja kuinka monen joukkuelaisen vanhemmat olivat
paikalla ja monenko puuttui. Lisäksi TiVoLissa Pelisäännöt laitetaan näkyviin seuran nettisivulle,
josta ne löytyvät.
Lisäohjeita ja apua pelisääntökeskusteluun liittyen saat Kiva- toimialueen vastaavalta ja
työryhmäläisiltä.
Jumppareiden pelisäännöt
Lisäksi jokaisessa ryhmässä laaditaan kauden aluksi pelisäännöt yhdessä lasten kanssa.
Pelisääntökeskustelussa ohjaajat ja ryhmäläiset pohtivat yhdessä kullekin ikätasolle sopivat,
ryhmässä toimivat pelisäännöt, jotka kirjataan ylös. Lasten kanssa pyritään käyttämään
ratkaisukeskeistä tavoitekieltä (mieluummin esim. ”Tulen ajoissa salille” kuin ”en myöhästy”).
Pelisääntöjä pienimmille harrastajille on vähän ja niissä kuten kaikessa ryhmän toiminnassa tulee
näkyä kohderyhmän ikätaso.

