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VANHEMMAN TEHTÄVÄT 
 

Yleisesti ottaen vanhemmalla on neljä tehtävää:  
1. Kuljeta  
2. Kustanna  
3. Kannusta  
4. Kiinnostu  

  
Kaksi ensimmäistä lienevät varsin selviä, kaksi viimeistä avataan tarkemmin  

  
 

Kannusta 
Vanhemman tulee kannustaa omaa lastaan ja joukkuetta parhaan kykynsä mukaan. Myös 
vastustajan kehuminen on osa Musalaisuutta.  
  
Kannustaminen EI TARKOITA  

o ohjeiden antamista (lauo, syötä, kuljeta jne) Ohjeet antaa aina 
valmentaja/valmentajat.  
o pelinohjaajan toiminnan arvioimista. Vanhemmat tulee huomioida se tärkeä seikka, 
että otteluissa toimivat pelinohjaajat ovat iältään 12 - 15 - vuotiaita. Näiltä nuorilta ei 
voi odottaa samanlaista suoritusta kuin aikuiselta. Pelinohjaajaa voi kannustaa, mutta 
kaikki negatiivinen arviointi on ehdottomasti kielletty.  

  

 

Kiinnostu 
Vanhemman tulee olla kiinnostunut lapsensa harrastuksesta ainakin siinä määrin, että pyrkii 
ajoittain katsomaan harjoituksia sekä mahdollisesti aina otteluita. Lapsen kanssa pitää keskustella 
harrastuksesta. Harjoitusten seuraaminen antaa vanhemmalle myös tarkempaa kuvaa oman 
lapsen toiminnasta joukkueessa.  
  
Kiinnostuminen tarkoittaa myös kiinnostumista joukkueen toiminnasta ja tätä kautta sitoutumista 
joukkueen toimintamallien noudattamiseen.  
  
Vanhemman on hyvä huomioida se tosiasia, että joukkueessa on paljon pelaajia. Oma pelaaja ei 
aina voi olla valmentajalle etusijalla.   
Pelaajien taidot myös vaihtelevat ja viimekädessä valmennus päättää, missä ryhmässä pelaaja 
pelaa ja harjoittelee. Mikäli vanhempi kokee, että oman pelaajan tulisi olla muussa ryhmässä, kuin 
minne valmennus on tämän määrännyt, tulee asiasta keskustella rakentavasti valmennuksen 
kanssa.  
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TOIMINTA OTTELUTAPAHTUMASSA 
  
Ottelutapahtumassa vanhemmalla on yksiselitteinen ja selkeä rooli, kannustaja.   
  
Kun ottelutapahtumaan saavutaan ja valmennus ottaa pelaajat haltuunsa, vanhemmat vetäytyvät 
taka-alalle. Tämä tarkoittaa seuraavaa: pukukoppitila, pelipalaverit (ennen ja jälkeen pelin), 
alkulämmittelyt ja itse ottelu rauhoitetaan ja annetaan valmentajille ja pelaajille työrauha.   
  
Vanhempi seuraa ottelua aina katsomosta ja mikäli katsomoa ei ole, niin vaihtopenkin 
vastakkaiselta kentän sivulta. Vaihtopenkin välittömään läheisyyteen vanhemmilla ei ole 
mahdollisuutta tulla, ellei valmentaja tätä erikseen anna esimerkiksi tilanteessa, jossa tapahtuu 
mahdollinen loukkaantuminen tai että tilanne valmentajan mukaan vaatii vanhemman 
lyhytaikaista läsnäoloa.   
 

Edellinen koskee myös harjoituksia. Vanhemman tulee seurata harjoituksia alueelta, 
missä ei aiheuta häiriötä pelaajille. 
  

 

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN 
 

Kaikkiin tapahtumiin (ottelut, harjoitukset) ilmoittaudutaan JOPOX -sovelluksen kautta. 
Vanhemman tulee noudattaa tapahtumien ilmoittautumisen aikarajoja. Nämä rajat asettavat 
joukkueen toimihenkilöt.  
  
Mikäli vanhempi unohtaa ilmoittaa pelaajan tapahtumaan, on hän asiasta yhteydessä joukkueen 
vastuuvalmentajaan, joka määrittää, voiko pelaaja osallistua jälki-ilmoittautuneena kyseiseen 
tapahtumaan. Tämä koskee erityisesti ottelutapahtumia. Otteluihin ei voi vain ilmestyä paikalle 
ilmoittautumatta, vaan asiasta on sovittava vastuuvalmentajan kanssa.  
  
Harjoituksiin pelaaja voi aina tulla, mutta tässäkin ilmoittautuminen on erittäin tärkeää, jotta 
harjoitusten suunnittelu helpottuu.  
  
Mikäli pelaaja on ilmoitettu osallistuvan tapahtumaan, mutta syystä tai toisesta tämä ei kykene 
osallistumaan, on poissaolosta AINA ilmoitettava vastuuvalmentajalle.  
  

  

VANHEMPAINILLAT 
 

Ilmoittaessaan lapsensa pelaajaksi Musan Salamaan, vanhempi samalla sitoutuu osallistumaan 
joukkueen järjestämiin vanhempainiltoihin.   
  
Vanhempainillat ovat tärkeitä paikkoja keskustelulle ja tiedonvälitykselle.  
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VARAINHANKINTA 
 

Joukkueet ja seura suorittavat varainhankintaa. Musan Salaman pelaaja/vanhempi sitoutuu 
osallistumaan seuran järjestämiin varainhankinta -kampanjoihin.  
  
Joukkueen varainhankitaan osallistuminen on joko vapaaehtoista tai velvoittavaa. Tästä joukkueet 
päättävät itse.  
  
Tämä on Musalainen toimintamalli, jota seuramme palaajan vanhempi sitoutuu 
noudattamaan.   

 
 
 


