JSA vanhempaininfojen ja -treenien järjestämisohje
Vastuussa vanhempaininfojen järjestämisestä ovat joukkueen jojot yhteistyössä joukkueen valmentajien
kanssa. Järjestäessänne vanhempaininfoa toimikaa seuraavasti:
• Sopikaa vanhempaininfopäivät ajoissa (valmentajat ja jojot sopivat päivät ja ajat yhdessä)
• Tiedottakaa päivät koteihin ajoissa, esimerkiksi myClubissa ja kannustakaa kaikkia vanhempia
osallistumaan infoihin
• Muistuttakaa jäseniä ja vanhempia infosta edeltävällä viikolla
• Ennen infoa sopikaa sen sisällöstä: mitkä ovat aiheet, kuka kertoo mistäkin
• Tehkää infosta koonti ja ladatkaa se myClub -tiedotteeksi tapahtuman jälkeen

Infojen ajankohdat:
Joukkueen johtotiimi voi itse määritellä kuinka usein vanhempaininfoja järjestetään. Suositus on, että
kilpajoukkueet pitäisivät infoja n. 1-2 kuukauden välein. Vanhempaininfo voidaan pitää harjoitusten aikana
tai ennen tai jälkeen harjoitusten. Vanhempaininfojen lisäksi kaikille joukkueille järjestetään kaudessa
yhdet vanhempaintreenit, joissa paikalla on joko valmennuspäällikkö tai toiminnanjohtaja.
• Kevään vanhempaintreenit: tammi-helmikuussa (viikot 5-7) vanhempaintreenit
toiminnanjohtajanvetämänä
• Syksyn vanhempaintreenit: syyskuussa (viikot 35-37) vanhempaintreenit joukkueiden johtotiimien
vetäminä

Vanhempaininfojen ja -treenien sisällöistä:
Vanhempaininfo on n. 15 min mittainen tiedotus- ja keskustelutilaisuus kunkin joukkueen vanhemmille,
jojoille ja valmentajille. Vanhempaininfossa käsitellään joukkueen ja seuran ajankohtaisia asioita, kuten
talkoita, maksuja, esiintymisiä, kilpailuita ja muita kotiväkeä koskevia asioita. Vanhempaininfojen
tarkoituksena on parantaa joukkueen sisäistä tiedotusta sekä joukkueen jäsenille, että heidän
vanhemmilleen. Vanhempaininfot ovat myös hyvä mahdollisuus tutustua harrastajien lähipiiriin.

Ohessa on vanhempaininfojen sisältöesimerkkejä:
• Joukkueen kuulumiset: mikä on mennyt hyvin, missä on ollut haasteita
• Jäsentietojen päivitys: mahdolliset muuttuneet osoitteet ja puhelinnumerot
• Joukkueen raha-asiat: tulevat maksut ja mitä niillä katetaan, talkootuottojen tilanne, eli kuinka paljon on
tienattu ja kuinka paljon olisi vielä tavoitteena
• Jäsentiedotteen läpi käyminen aina jäsentiedotteen ilmestyttyä
• Ajankohtaiset talkooasiat
• Ajankohtaiset aikataulut (leirit, kilpailut, esiintymiset)

• Joukkueen asioista keskustelu (eteneminen, poissaolot, mahdolliset ongelmat)
• Esitysten/ kilpailujen alla ohjelman esittäminen
• Vaatetilausasiat

Vanhempaintreenien sisältöesimerkkejä:
tammi-helmikuu (viikot 5-7)
• Valmentajien esittely
• Jojojen esittely ja tarvittaessa rekrytointi
• Urheilijoiden esittely
• Joukkueen pelisääntöjen luominen
• Seuran yhteiset pelisäännöt ja vanhempien pelisäännöt
• Joukkueen tavoitteiden läpi käyminen
• Joukkueen vuosisuunnitelman ja tapahtumakalenterin esittely
• Joukkueen tiedotuskäytännöt, poissaoloista ilmoittaminen
• Joukkueen budjetin luominen, sekä talkoosuunnitelman tekeminen
• Joukkueen taitojen näyttäminen
• Vanhempien kanssa treenaaminen

Vanhempaintreenien sisältöesimerkkejä:
syyskuu (viikot 35–37)
• Päivitys joukkueen kuulumisista
• Laajempi katsaus joukkueen taloustilanteeseen
• Syksyn aikataulut
• Joukkueen taitojen näyttäminen
• Vanhempien kanssa treenaaminen

