
 

 

 
 
 

 

Iitti Hockey ry 
F-juniorit JOUKKUEEN SÄÄNNÖT 

 
LAPSET 

1. Käyttäydyn harjoituksissa hyvin ja annan muille harjoitusrauhan. Minä olen kohtelias, tervehdin peli-
kavereita ja ohjaajiani. En puhu rumia ja osaan kiittää sekä odottaa vuoroani. 

2. Huolehdin omista tavaroistani, että ne ovat kunnossa ja mukana. 

3. Yritän parhaani. Pelaan ja harjoittelen tosissaan ja kunnolla jolloin kehitynkin paremmin. 

4. Yritän aina loppuun asti harjoituksissa ja peleissä. Peli on pelattu vasta, kun tuomari viheltää pilliin. 

5. Harjoituksissa ja peleissä kuuntelen valmentajan ohjeita. Pillin soidessa toiminta pysähtyy. 

6. Harjoituksissa ja peleissä kannustan joukkuekavereitani. Minusta on tärkeää, että kaikilla on hauskaa, 
joten olen kaikkien kaveri. 

7. Kunnioitan joukkuekavereitani, vastustajaa ja tuomareita. En hauku enkä kiusaa ketään. 

8. Jotta jaksan harjoitella ja pelata, niin syön ja juon terveellisesti. En syö herkkuja ennen harjoituksia ja 
pelejä tai niiden aikana. Ei energiajuomia.  

9. Juomana harjoituksissa ja peleissä minulla on vettä tai laimeaa mehua. 

10. Nukun ja lepään riittävästi. 

11. En tule sairaana / toipilaana harjoituksiin tai peleihin. 

12. Pidän kiinni sovituista aikatauluista. 

13. Kysyn, jos en tiedä: Saanko tehdä vai enkö saa tehdä? 

14. Huolehdin, että koulu menee hyvin ja hoidan koulutyöni mallikkaasti. 

15. Pidän pukukopin ja vaihtoaition siistinä ja laitan roskat roskikseen. 
 
 

VANHEMMAT ja VALMENTAJAT 

1. Toimimme esimerkkinä eli käyttäydymme asiallisesti ja vältämme voimasanoja ym. 

2. Kunnioitamme jokaista pelaajaa 

o kannustamme yrittämään parhaansa 

o hurraamme onnistumisille 

o ohjaamme lapsia pelaamaan sääntöjen mukaan sekä 

o käyttäytymään asiallisesti ja urheiluhengen mukaisesti. 

3. Kunnioitamme valmentajia sekä annamme heille työrauhan. 

4. Kunnioitamme tuomareita ja annamme heille työrauhan. 

5. Kunnioitamme myös vastustajia ja heidän tukijoukkojaan. 

6. Harjoituksissa, peleissä ja pelimatkoilla huolehdimme yhdessä lapsista. 

7. Huolehdimme pelaajan riittävästä levosta. 

8. Emme tuo sairasta tai toipilasta lasta harjoituksiin tai peleihin. 

9. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan joukkueen talkoisiin ja yhteisiin juttuihin. 

10. Luemme ja vastaamme joukkueen viesteihin ja ilmoittautumisiin pyydetyssä aikataulussa.  

11. Huolehdimme, että pelaaja on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos myöhästymme, ilmoitamme siitä 
joukkueenjohdolle. 


