PELAAJASIIRTOJEN EETTISET OHJEET
1.

Johdanto

1.1. Jalkapalloseurojen ja toimijoiden keskinäisiä suhteita koetellaan usein, kun pelaajasiirtoja
tapahtuu seurojen välillä. Haluamme kannustaa kaikkia toimijoita vastuulliseen ja muita lajin
parissa toimivia seuroja kunnioittavaan toimintaan pelaajasiirtoihin sekä muuhun toimintaan
liittyvissä kysymyksissä.
2.

Pelaajan omaehtoinen siirtyminen

2.1. Toiminnan lähtökohtana on varmistaa omia kykyjä ja toiveita vastaavaa toimintaa, joka tukee
parhaiten kokonaisvaltaista kehitystä.
2.2. Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen
seuraan.
2.3. Menettelytapaohjeistus

3.

−

kehotamme pelaajaa informoimaan asiasta välittömästi omaa valmentajaansa.

−

ilmoitamme yhteydenotosta vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikölle tai jos sellaista ei
ole nimetty, niin seuran/joukkueen yhteyshenkilölle.

−

yhdessä pelaajan (hänen vanhempiensa) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme
varmistamaan sen, että siirto edesauttaa pelaajan kehittymistä ja minimoimme siirron
aiheuttamia ongelmia.

−

vanha seura luovuttaa pelaajan aikaisempaan kehittymiseen liittyvät informaatiot
(testitulokset, harjoitusmäärät, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.).

−

epävarmoissa tilanteissa mahdollistetaan siirron väliaikaisuus ja paluu vanhaan seuraan ilman
vaatimuksia.

Siirto uuden seuran aloitteesta

3.1. Toiminnan lähtökohtana on varmistaa siirtyvän pelaajan omia kykyjä ja toiveita vastaavaa
toimintaa, joka tukee parhaiten kokonaisvaltaista kehitystä.
3.2. Halutessamme pelaajan siirtyvän edustamaamme seuraan, on yhteydenottojärjestys seuraava:
1. Yhteys vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikköön tai jos sellaista ei ole nimetty, niin
seuran/joukkueen yhteyshenkilölle.
−
−

pelaajan etu aina käsittelyn pohjana
ei suoraa yhteydenottoa pelaajaan

2. Uuden joukkueen valmentajan yhteydenotto pelaajaan ja vanhempiin.
−
−
−

mitä etua pelaaja saa siirrosta?
uuden joukkueen esittely sekä toimintatapojen selvittäminen,
mahdolliset siirtoon liittyvät riskit (esim. matkustaminen harjoituksiin pitenee, pelaaja ei
viihdykään toiminnassa...)

3. Uuden ja vanhan joukkueen valmentajien välinen keskustelu
−
−

mahdollisen paluun sopiminen vanhaan seuraan
pelaajan kehittymiseen liittyvien informaatioiden vaihtaminen (testitulokset,
harjoitusmäärä, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.)

4. Pelaajan velvoitteet vanhan seuran ja joukkueen osalta kuntoon, esim. maksut ym. asiat.
5. Pelaajan edustusoikeuden muutoksen rekisteröinti Pelipaikkaan. Mahdollinen
poikkeuslupamenettely edustusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä/jälkeen
6. Uuden seuran vastuu uudesta pelaajasta
−

uuden pelaajan vastaanotto (tutustuttaminen)

7. Vanha seura hyväksyy siirron ja kohtelee vanhaa pelaajaansa kannustavasti myös jatkossa

4.

Koko joukkueen siirtyminen seurasta toiseen

4.1. Seurajohdon väliset keskustelut ennen siirtymistä
−
−

käytännön järjestelyistä sopiminen
sarjapaikkaan liittyvien asioiden sopiminen

4.2. Joukkueen pelaajien vanhempien keskustelu
−

miten siirto vaikuttaa pelaajien matkustamiseen, harjoitteluun ja koulunkäyntiin?

4.3. Uuden seuran/joukkueen esittely vanhemmille ja pelaajille
−
−
5.

toimintatapojen esittely (maksut jne.)
pelaajien määrä siirron jälkeen ja kuinka se vaikuttaa peluuttamiseen joukkueessa (esim.
kuinka monella joukkueella osallistutaan kilpailutoimintaan)

Käytännön vinkkejä ja huomioita

5.1. Monissa tapauksissa matkustamiseen käytettävä aika ja kustannukset kasvavat paljon, jolloin voi
tulla väsymystä, joka taas vie innostusta mm. omatoimiselta harjoittelulta ja liikunnan
kokonaismäärä voi vähentyä paljon
5.2. Joissakin malleissa pelaaja on käynyt muutamia viikkoja vuodessa tutustumassa toisen seuran
toimintaan ja tehnyt mahdollisen siirron myöhemmin
5.3. Monissa tapauksissa nuori saa lisähaastetta oman seuran vanhemmista ikäluokista tai tyttöjen
tapauksessa poikien joukkueessa pelaamisesta. Näin vältytään turhilta siirroilta liian aikaisin
5.4. Lapsen tai nuoren kaveripiirin muuttaminen on herkkä asia. Nuoren tuntoja on tärkeää kuunnella ja
suhtautua suojelevasti!

