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Käi tu mis koo deks

Käi tun ala ti spor di me he li kult ning olen las te le ees ku juks järg mi selt:
  aus tan ala ti kõi gi män gus osa le ja te õi gu si, vää ri kust ja väär tust, ole ne ma ta nen de

va nu sest, ras sist, na ha vär vist, rah vu sest, rah vus li kust või sot siaal sest pä ri to lust, 
jõu ku sest, sün ni- või mis ta hes muust staa tu sest, sek suaal sest orien tat sioo nist või 
mis ta hes muust põh ju sest;

  pean kin ni reeg li test ja hoian au sees sport lik ku män gu vai mu.
  eden dan au sat män gu ja hin dan kõr geid käi tu miss tan dar deid;
  ei ka su ta ega lu ba mit te ku na gi haa va vat, sol va vat või väär koht le vat käi tu mist või 

kõ nep ruu ki;
  olen ala ti las te pin gu tus te osas toe tav ja väär tus tan ena mat kui vaid võit mist.

Töö ta des al la 18-aas tas te las te ga, ma:
  jär gin lap se tur va li su se ta ga mi se kor da ning sean las te heao lu, tur va li su se ja ra hu lo lu 

esip laa ni le;
  ta kis tan mis ta hes kiu sa mist las te seas;
  pa kun kõi ki de le las te le võrd seid või ma lu si;
  ei alan da ega hal vus ta lap si või nen de pin gu tu si jalg pal li män gus ega -tree nin gu tel;
  ei pei bu ta ega ka su ta last ära isik li ku või ra ha li se ka su saa mi seks;
  ei as tu sek suaal suh tes se ühe gi al la 18-aas ta se män gi ja ga ega tee tal le sek suaal se 

ala too ni ga mär kust;
  ei lu ba üh te gi ver baal set, füü si list või sek suaal selt pro vo ka tiiv set män gu või 

so bi matut puu du ta mist las te ga ega võ ta neist osa;
  ta gan, et kõik te ge vu sed so bi vad las te või me te ja va nu se ga;
  töö tan koos teis te ga (nt ars tid, fü sio te ra peu did) iga män gi ja pa ri ma te hu vi de ni mel;
  ei ka su ta iial füü si list väär koht le mist ega ka ris ta mist;
  ta gan ala ti las te le nõue te ko ha se jä re le val ve ning tur va li se tur nii ri de ja väl ja sõi tu de 

kor ral du se, see tä hen dab ka, et täis kas va nud ei ja ga las te ga tu ba sid;
  aus tan las te pri vaat sust, näi teks ei si se ne il ma loa ta du ši- ja riie tus ruu mi des se ning ei 

pa ku las te le abi isik li ku hool du se ga, mi da nad on või me li sed ise te ge ma;
  ta gan, et mis ta hes hool dus, nt fü sio te raa pia, toi mub pi gem val va tud kesk kon nas kui 

pri vaat selt;
  väl din koos las te ga va ba aja veet mist teis test ee mal ol les;  

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)
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  ei ka su ta sot siaal mee diat so bi ma tult las te ga suht le mi sel - ei pri vaat sõ nu mi tes ega
kom men tee ri või ja ga pil te, mis võik sid nen de heao lu ohus ta da või nei le kah ju 
põh jus ta da;

  ei pos ti ta pil te või muud tea vet las test ega nen de pe re dest en da ega klu bi/lii du 
sotsiaal mee dia kon to del il ma as jas se puu tu va te las te ja nen de va ne ma te loa ta;

  ja gan iga mu ret las te tur va li su se ja heao lu pä rast lap se tur va li su se ta ga mi se 
kon tak ti si ku ga või kui te da po le mää ra tud, siis ju ha tu se ga.

Mõis tan, et koo dek si mit te jär gi mi ne võib kaa sa tuua meet meid, mil le hul ka kuu lu vad töölt 
ee mal da mi ne, lit sent si kao ta mi ne, val lan da mi ne ja pöör du mi ne las te kait sea su tus tes se või 
po lit seis se. Koo dek si all kir jas ta mi se ga kin ni tan, et mi nu so bi mi ses las te ga ja jalg pal lis 
töö ta mi ses po le põh just ka hel da, mul puu du vad  süü di mõist mi sed ja süü dis tu sed las te 
väär koht le mi ses.
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