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PELAAJAT:
 
1. Harrastan joukkuelajia - otan aina pelikaverini ja joukkueeni huomioon myös kentän ulkopuolella.
2. En kiusaa, arvostele enkä muutenkaan aiheuta pahaa mieltä joukkuekavereilleni tai myöskään 
vastustajilleni. Kunnioitan joukkuekavereitani ja vastustajiani.
3. En kiroile enkä esitä rasistisia kommentteja.
4. Kunnioitan tuomaria, en arvostele hänen toimintaansa.
5. Kannustan muita ja annan kehuja hyvistä suorituksista. Olen positiivinen tappionkin hetkellä.
6. Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.
7. Käyttäydyn asiallisesti joukkueemme pelimatkoilla ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa.
8. Kuuntelen, kun valmentajalla on minulle harjoituksissa ja peleissä sanottavaa. En pelleile.
9. Huolehdin itsestäni ja varusteistani. Pukeudun sovitulla tavalla harjoituksiin ja peleihin.
10. Osallistun joukkueen toimintaan aktiivisesti. Ilmoitan hyvissä ajoin valmentajalle ellen pääse 
tulemaan peliin tai harjoituksiin.
11. Teen asiat aina niin hyvin kuin osaan. Se riittää HirPyssä. Epäonnistuminen on sallittua.
12. Jalkapallo on taitolaji ja se vaatii paljon harjoitusta. En lannistu heti jos en osaa uutta asiaa.
13. Tiedän olevani esikuva nuoremmille pelaajille. Käyttäydyn sen mukaisesti.

VANHEMMAT:
 
1. Muistan, että kyseessä on lapseni harrastus. Hän pelaa jalkapalloa, koska näin itse haluaa.
2. Minun tehtäväni on kannustaa pelaajia reilusti ja asiallisesti. Kannustus antaa itseluottamusta.
3. Kunnioitan tuomaria, en arvostele hänen toimintaansa.
4. Ymmärrän, että valmentajilla on harjoituksissa ja otteluissa vastuu pelaajien ja joukkueen 
ohjaamisesta. Mahdollisen arvostelun esitän kahden kesken.
5. Peleissä kannustan pelaajia eri puolella kenttää kuin missä vaihtopenkki sijaitsee.
6. Huolehdin, että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin ja peleihin. 10 min ennen harjoituksia, 30 min 
ennen kotipeliä ja 10 min ennen vieraspeliin lähtöä. Kyydit eivät odota myöhästyneitä.
7. Vastaan siitä, että joukkueen johto tietää ajoissa mahdollisista poisjäänneistä.
8. Osallistun joukkueen talkoisiin. Maksan oman osuuteni jos en osallistu. Vastaan saamiini viesteihin.
9. Huolehdin lapseni sopivasta ruokailusta harjoitusten ja pelien yhteydessä. Vastaan siitä että 
pelaajan mahdollisesti tarvitsemat lääkkeet ovat aina mukana.
10. Yritän toiminnallani saada aikaan hyvää mieltä ja yhteishenkeä.
11. En tupakoi kentän laidalla joukkueemme harjoitusten ja pelien yhteydessä.
 
VALMENTAJAT:
 
1. Muistan olevani lapsille tärkeä henkilö ja roolimalli. Toimin sovittujen periaatteiden mukaisesti.
2. Annan aina positiivista palautetta kun siihen on aihetta.
3. Pyrin luomaan positiivisen ja kannustavan ilmapiirin. 
4. Puutun heti siihen jos pelaajat eivät noudata yhteisiä pelisääntöjämme.
5. Kunnioitan erotuomaria, en arvostele hänen toimintaansa pelaajien kuullen.
6. Olen aina paikalla kun on minun valmennusvuoroni. Ilmoitan muille, jos en pääse tai myöhästyn. 
7. Kohtelen pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
8. Luotan omaan osaamiseemme ja tapaamme toimia.
9. Muistan, että edustamme Hirsilän Pyrkivää. Seuran arvot ja tavoitteet ohjaavat myös meidän 
toimintaamme. HirPyläiset tunnistetaan iloisesta ilmeestä ja reilusta pelistä.
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