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Kaikki Pelaa
Lasten ja nuorten Kaikki Pelaa -kehitysohjelma käynnistettiin vuonna 1999
ja se tuli sääntöinä kilpailutoimintaan kaudesta 2000 alkaen. Kahden
vuosikymmenen kuluessa ohjelma on muokkautunut ajan mukana ja tullut
osaksi käsitystä siitä, kuinka lasten ja nuorten jalkapallo Suomessa tulisi
järjestää.
Kaikki Pelaa -ohjelmassa on kyse lasten ja nuorten turvallisesta,
tasavertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Suomen Palloliiton
tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulutettu ja osaava
valmentaja.

Kaikki Pelaa
Kaikki Pelaa -ohjelma on jaettu ikävaiheisiin, ”maailmoihin”, joita koskevissa
säännöissä on huomioitu ikävaiheelle ominaiset painopisteet ja pelaajien kyky
oppia uusia asioita.
• Lasten jalkapallo (Leikkimaailma) 11-vuotiaat ja nuoremmat
• Nuorten jalkapallo (Kaverimaailma) 12-15-vuotiaat
• Nuorten jalkapallo (Tulevaisuusmaailma) 16-20-vuotiaat pojat, 16-18-vuotiaat
tytöt
• Jalkapallon kilpailumääräykset 35 §:
• Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan liittohallituksen
hyväksymiä Kaikki Pelaa-sääntöjä.
• https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-jaohjeet/lasten-ja-nuorten-kaikki-pelaa-saannot

Kaikki Pelaa
Lasten jalkapallo
• Pelisäännöt
• Vuosittain käydään urheilun pelisääntökeskustelu seuran linjan mukaisesti sekä lapsille/nuorille että
vanhemmille. https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot
• Pelinohjaajat
• Lasten jalkapallon erotuomarit ovat pelinohjaajia.
• Pelinohjaajakoulutus
• Uran alkuvaiheessa, joten katsojilta ja taustoilta edellytetään kannustavaa otetta
• Vihreä kortti
• Vihreä kortti jaetaan pelin jälkeen
• Suositus on, että pelanneiden joukkueiden taustat vaikuttavat siihen, kenelle kortti jaetaan > vältytään siltä,
että sama pelaaja saa jatkuvasti kortin
• Huomautukset ja kentältäpoistot
• Punaista tai keltaista korttia ei käytetä
• Pelinohjaaja voi huomauttaa pelaajaa/pyytää poistumaan kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena
• Peluuttaminen
• Puolen Pelin Takuu (PPT) on voimassa. Urheilun pelisääntökeskustelujen yhteydessä vanhempien ja pelaajien
kanssa sovitaan yhdessä, miten joukkueen jokaisen pelaajan pelaaminen varmistetaan peli-illan tai pelin,
turnauksen ja kauden tasolla

Kaikki Pelaa
Nuorten jalkapallo
•

•
•
•
•

Pelisäännöt
• Vuosittain käydään Urheilun pelisääntökeskustelu seuran linjan mukaisesti sekä
lapsille/nuorille että vanhemmille ikäluokissa 12-16.
https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilunpelisaannot
• 16- ikäluokissa vapaamuotoinen pelisääntökeskustelu
Poikkeusluvat
• Varmistetaan jokaiselle pelaajalle hänelle sopiva pelipaikka.
https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-jaohjeet/poikkeusluvat-dispenser-2020
Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutus
• Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutus ja –kokemus auttavat nuoria
urheilijaksi kasvamisessa ja monipuolistavat näkökulmaa siitä, missä kaikissa rooleissa
jalkapalloperheessä voi toimia
Varoitukset ja kentältäpoistot
• Normaalit jalkapallosäännöt
• Pelikielloissa helpotusta nuorissa
Peluuttaminen
• Sovitaan pelisääntökeskusteluissa

