
JUNIOREIDEN PELISÄÄNNÖT 
Kevätkauden aikana on junioriryhmissä keskusteltu yhteisistä pelisäännöistä. Jokainen 
sunnuntain harjoitusryhmä on sopinut ryhmän kesken yhteiset pelisäännöt vuodelle 2017, joita 
juniorit ovat sitoutuneet noudattamaan. Tässä sovitut säännöt tiedoksi myös koteihin. Toivomme, 
että keskustelette ja muistuttelette lapsia myös kotona yhteisesti sovituista säännöistä. Yhdessä lapsia 
opastamalla luomme salille yhteisöllisen ilmapiirin, missä harrastaminen on kaikille mukavaa.  
 
1.-2.-LUOKKALAISTEN RYHMÄ:  
 
- Ei saa lyödä tai potkia.  
- Ei saa kiroilla.  
- Toisia kohtaan täytyy olla mukava.  
- Karatetaitoja ei käytetä tai näytetä salin ulkopuolella.  
- Tatamilta ei saa poistua ilman lupaa.  
- Pitää kuunnella ohjeita ja olla hiljaa kun valmentaja puhuu.  
- Täytyy tehdä parhaansa, kun harjoitellaan.  
- Annetaan kaverille harjoittelurauha.  
- Harjoituksissa pitää olla myös mukavia pelejä ja leikkejä.  
- Harjoituksissa ei saa pitää koruja.  
- Pukukopissa pitää olla nätisti ja kohtelias muita kohtaan.  
- Käytävillä kävellessä pitää olla tossut tai sukat jalassa.  
- Treeneihin ei saa tulla kipeänä.  
 
3-4.-LUOKKALAISTEN RYHMÄ:  
 
- Ei kiusata ketään.  
- Treeneissä positiivinen asenne ja yritetään parhaamme.  
- Noudatetaan salin sääntöjä (treeneissä ei syödä purkkaa, passi ja puku aina mukana, puku ja jalat pidetään 
puhtaina ja kynnet lyhyinä, vaihdetaan puku vasta salilla, ei koruja tatamilla).  
- Ei häiritä toisten treenejä eikä juosta käytävillä.  
- Kuunnellaan valmentajaa, ei puhuta päälle.  
- Ei kiroilla eikä pelleillä.  
- Ei satuteta treenikaveria.  
- Karatea käytetään vain salilla (kotonakin saa harjoitella).  
- Kun tullaan tai lähdetään salilta, mennään tien yli varovasti eikä kiipeillä kalliolle.  
- Ei tulla kipeänä treeneihin.  
- Ei jätetä arvoesineitä pukukoppiin.  
 
5.-6.-LUOKKALAISTEN RYHMÄ:  
 
- Ei laiskotella treeneissä (esim. ei nojata seiniin).  
- Tehdään sitä mitä sanotaan.  
- Ei kiusata ketään eikä kiroilla.  
- Tullaan ajoissa treeneihin.  
- Käytävillä ei juosta eikä olla paljain jaloin.  
- Huolehditaan omasta siisteydestä (puvun alla vain valkoinen paita, lyhyet kynnet, pitkät hiukset kiinni, ei koruja 
tatamilla.)  
- Ei tulla kipeänä treeneihin.  
- Karatea käytetään vain salilla.  
- Ei tulla tatamille eikä poistuta sieltä ilman valmentajan lupaa.  
- Ulkona mennään tien yli varovasti.  
- Ei pulista treeneissä eikä häiritä muiden treenejä.  
- Ei jätetä arvoesineitä pukukoppiin.  
- Kunnioitetaan kaikkia.  
- Treenataan kaikkien kanssa!  
 


