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Luistelija
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en kiusaa / mollaa / arvostele ketään missään tilanteessa.
tiedostan, että edustan seuraani niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin vapaa-ajalla ja toimin sen
mukaisesti.
käyttäydyn hyvin ja esimerkillisesti luistelukavereita ja kaikkia aikuisia kohtaan, mukaan lukien
jäähallin henkilökunta.
osoitan kunnioitusta valmentajaa kohtaan kuuntelemalla ja noudattamalla ohjeita.
osallistun harjoituksiin tunnollisesti ja jos en pääse paikalle, ilmoitan poissaolosta valmentajalle.
harjoituksissa teen aina parhaani. Keskityn omaan tekemiseen ja annan harjoitusrauhan toisille.
olen kannustava seuran omia sekä muiden seurojen luistelijoita kohtaan.
sitoudun olemaan mukana harjoituksissa, leireillä, kilpailuissa ja ryhmätapahtumissa.
siivoan itse jälkeni ja huolehdin, että varusteeni ovat mm. varastossa siististi.
Mikäli luistelija ei noudata pelisääntöjä ja/tai hänen käytöksensä on joko vaaraksi tai häiriöksi
muille ryhmän jäsenille tai hän vaarantaa käytöksellään oman turvallisuutensa, on valmentajalla
oikeus poistaa luistelija harjoituksista. Edellä mainituissa tilanteissa valmentaja ja/tai seuran
puheenjohtaja on yhteydessä luistelijan huoltajaan.

Vanhemmat
•
•
•
•

•
•

•
•

Annan ohjaajille, valmentajille, tuomareille sekä toimitsijoille työrauhan.
o Työrauhan säilyttämiseksi on tärkeää, että ohjaajan/valmentajan työskentelyyn ei puututa
kesken harjoituksen vaan asiointi hoidetaan ennen tai jälkeen harjoitusten.
Käyttäydyn hyvin ja kohteliaasti valmentajia, muita vanhempia ja seuran toimihenkilöitä kohtaan.
En arvostele ohjaajia/valmentajaa, toisia luistelijoita ja huoltajia, seuraa, kilpailun tuomareita tai
toimitsijoita lapseni kuullen.
Kannustan lastani ja annan hänelle harjoitus/työrauhan.
o En vertaa lastani toisin lapsiin, vaan annan lapseni kehittyä omaa tahtiaan.
o Tuen lastani hänen kehittymisessään.
o Iloitsen hänen kanssaan jo pienistäkin onnistumisista.
Ohjaan lastani hyviin elämäntapoihin ja käytöstapoihin: aktiiviseen arkiliikuntaan ja hyviin
ruokailutottumuksiin. Harjoitusjuomana tarjoan vettä.
Kerron luistelijan vastuuvalmentajalle ja/tai hallituksen puheenjohtajalle mahdollisista tekijöistä,
jotka voivat vaikuttaa luistelijan jaksamiseen ja kehittymiseen.
o Valmentajilla ja hallituksen jäsenillä on vaitiolovelvollisuus ja vuorovaikutus on ensisijaisen
tärkeää kaikkien kannalta ja kaikissa tilanteissa.
Sitoudun noudattamaan näitä sääntöjä ja kertaan säännöllisesti pelisääntöjä yhdessä lapseni
kanssa.
Pyrin hoitamaan puhelimitse/WhatsAppin kautta tapahtuvat yhteydenotot valmentajiin arkisin klo
10 – 20 välillä.
Vanhempana kunnioitan seurajohtoa, valmentajia, luistelijoita, muita vanhempia sekä tuomareita
ja yleisesti vaalin hyvän ja asianmukaisen kommunikoinnin tapaa kaikessa asioiden hoidossa.
Tiedostan, että kilpailuja/testejä järjestäviin seuroihin saa olla yhteydessä ainoastaan HyTL:n
valtuuttama henkilö. Ilmoittautumiset ja muut yhteydenotot kilpailu- ja testiasioissa (myös palaute
järjestävälle seuralle) tapahtuu seuran kilpailuvastaavan tai seuran valtuuttaman henkilön kautta
(hallitus, vastuuvalmentaja).
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Talkootyö
•
•
•

Talkootöitä tehdään jokaisessa tapahtumassa yhdessä koko seuran hyväksi.
Talkootöihin osallistutaan jokaisesta perheestä. Ymmärrän, että seura voi edellyttää osallistumaan
seuran järjestämiin tapahtumiin.
Kaikkia yhteiseen toimintaan osallistuvien työtä arvostetaan ja otetaan heidät ystävällisesti
vastaan.

Valmentaja/ohjaaja
•
•
•
•
•
•

Huolehdin niin luistelijoiden kuin omasta turvallisuudesta.
Ohjaan jokaista luistelijaa tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.
Olen avoin, positiivinen ja kannustava.
Annan oikeudenmukaista palautetta rohkaisevasti.
Muistan, että minulla on vaitiolovelvollisuus luistelijan henkilökohtaisissa asioissa.
Puutun kiusaamiseen heti, kun asia on huomattu ja tarvittaessa konsultoin seuran hallitusta.

Hallitus
•
•
•
•

Kohtelemme kaikkia seuran jäseniä, valmentajia ja ohjaajia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.
Olemme avoimia ja esimerkillisiä kaikessa toiminnassa.
Hoidamme seuran asioita aina parhaan kykymme mukaan.
Kehitämme seuraa ja otamme kontaktia muihin seuroihin yli lajirajojen.

Sääntöjen valvonta
•
•

•

•

Jokaisella jäsenellä on velvollisuus puuttua huomaamiinsa epäkohtiin ja tuoda ne hallituksen
tietoon.
Hallitus käsittelee tapaukset asioiden vaatimalla tavalla luottamuksellisesti.
o Keskustellaan asianosaisten kanssa ja tehdään tilannekartoitus.
o Otetaan vanhemmat ja valmentaja/valmentajat mukaan keskusteluun.
o Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
Mikäli päädytään kurinpidollisiin ratkaisuihin, hallitus ja valmentaja pidättävät itsellään oikeuden
1. Poistaa luistelija jäältä ja/tai oheisista.
2. Luistelijan määräaikaisen harjoitteluoikeuden epääminen Hyvinkään Taitoluistelijoiden
vuorolla (1 viikko, 2 viikkoa, kuukausi).
Lopulta seuralla on myös oikeus erottaa luistelija, jos ongelmat jatkuvat useiden sovitteluyritysten
jälkeen.

Hallitus voi tehdä seuran pelisääntöihin liittyviä päätöksiä ja lisäyksiä kauden aikana. Näitä sääntöjä täydentävät
yhdistyksen toimintaa koskevat lait, säädökset sekä voimassa olevat järjestys- ja toimintasäännöt. Näihin sääntöihin
verrattavia ovat myös hallituksen antamat ohjeistukset ja tiedonannot.
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