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5. VANHEMPIEN TUKI LASTEN HARRASTUKSESSA
5.1. Äidin ja isän rooli
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muistan, että lapseni urheilee, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa
Ymmärrän, että ottelut kilpailullisesta luonteestaan
huolimatta ovat tärkeä osa lajin oppimisessa. Jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta
epäonnistunutta yritystä.
Opetan lapseni pelaamaan sääntöjen mukaan ja
ratkaisemaan riidat puhumalla.
Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen
vaan parhaansa tekeminen.
Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen
kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista
En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle, kun hän
tekee virheitä tai pelaa huonosti.
Annan tunnustusta ottelussa tehdyille hyville suorituksille, sekä oman joukkueen että vastustajan.
En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.
Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen kasvatuksessa. Pyrin tukemaan valmentajaa
hänen omalla ajallaan tekemästään arvokkaassa
työssä.
Huolehdin, että lapseni on ajoissa sovitussa paikassa

5.2. Katsoja
•
•
•
•

Ymmärrän, että pelaajat pelaavat, koska se on
heistä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan viihdyttääkseen minua
Olen odotuksissani realisti. Muistan, että pelaajat
eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voi näin ollen
myöskään arvioida samoja kriteerejä käyttäen.
Kunnioitan tuomareiden päätöksiä ja kannustan pelaajia tekemään samoin.
En naura pelaajille enkä halveksu heitä ottelussa
tehtyjen virheiden vuoksi. Kannustan positiivisesti
ja rakentavasti.
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Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua.
En käytä huonoa kieltä, enkä kiusaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai muita katsojia.
En huuda kentälle taktisia ohjeita peleissä enkä
harjoituksissa, vaan jätän sen valmentajien tehtäväksi.

TIESITKÖ, ETTÄ LAPSI ...
jota arvostellaan ankarasti, oppii tuomitsemaan
joka kokee vihamielisyyttä, oppii tappelemaan
jolle nauretaan, tulee araksi

joka joutuu häpeämään, tuntee itsensä syylliseksi

jota kohdellaan suvaitsevasti, oppii olemaan kärsivällinen
jota kannustetaan, oppi luottamaan itseensä
jota kiitetään, oppii antamaan arvoa

joka tuntee turvallisuutta, oppii luottamaan kanssaihmisiinsä
joka hyväksytään ja jota kohdellaan ystävyydellä,
oppii tuntemaan rakkautta maailmassa
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