
VALMENTAJALLA ON VÄLIÄ
-kampanja

Yhteistyössä: 

Suomen Valmentajat

Suomen Ammattivalmentajat

Suomen Olympiakomitea



Suomalainen hyvä 
valmennus -video

• https://www.youtube.com/watch?v=WZlm-xsVqBw

https://www.youtube.com/watch?v=WZlm-xsVqBw


Valmentajayhdistykset

Suomen Valmentajat

Perustettu 1975
Kaikkien Suomessa 
toimivien valmentajien ja 
valmentajuutta edistävien 
tahojen kotipesä ja 
palveluorganisaatio
Toiminnan rahoitus: 
jäsenmaksut, oman 
toiminnan tuotot, 
varainhankinta, 
hankerahoitus ja 
valtionapu
n. 4 000 jäsentä

Suomen 
Ammattivalmentajat
SAVAL

Perustettu 2002
Akavalainen palvelu- ja 
edunvalvontajärjestö 
valmennustehtävissä 
toimiville

Toiminnan rahoitus: 
jäsenmaksut

n. 1000 jäsentä



SAVAL

 Henkilökohtainen apu työsuhdeasioissa
 Työttömyyskassa
 Oikeusturva- ja vastuuvakuutus
 Valmentamisen edistäminen työnä kohti

professiota

 Valmentajien ammatillisen koulutuksen
kehittämistyö

 Työsuhdetaitoihin liittyvän koulutuksen
tarjoaminen

 Aktiivinen työmarkkinajärjestöyhteistyö

Suomen Valmentajat

 Valmentajayhteisön luominen
 Valmentaja-lehden julkaiseminen
 Valmentajakoulutuksen kehittämistyö
 Valmentajien jatko- ja 

täydennyskoulutuksen järjestäminen, 
50-60 tapahtumaa vuodessa

 Erilaisiin valmennusprojekteihin
osallistuminen:
tutkimukset, kirjat, kansainväliset
projektit, kehittämistyö

 Aktiivinen yhteistyö urheiluyhteisössä

 Intensiivistä ja käytännönläheistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa lähes 
päivittäin

 Ristikkäisedustus hallitusten kokouksissa ja yhteiset strategiakokoukset
 Kehittämisyhteistyö, kuten valmentajien arvostusprosessi ja eettiset ohjeet
 Osallistuminen urheilun ja valmennuksen kehittämiseen Suomessa ja 

kansainvälisesti
 Valmentajuuden ja  valmentajien yhteiskunnallisen aseman edistäminen



Voimistelu-
valmentajat





Miten urheilun arvot 
toteutuvat sinun 
toiminnassasi, entä 
seurasi toiminnassa?

• Ilo, innostus ja intohimo

•Pyrkimys erinomaisuuteen, 
pyrkimys itsensä jatkuvaan 
kehittämiseen

•Yrittäminen ja sisu

•Kunnioitus ja reilu peli

•Yhdessä tekeminen





Miten nämä 
toteutuvat 
valmentajan työssä 
käytännössä? 

• Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa 
kokonaisvaltaisesti

• Urheilijan ja valmentajan yhteistyö 
perustuu luottamukseen.

• Valmentaja auttaa urheilijaa tuntemaan 
itsensä, tunnistamaan voimavaransa, 
johtamaan itseään ja toimimaan 
yhteistyössä muiden kanssa.

• Valmentautuminen on pitkäjänteinen 
prosessi, johon kuuluvat onnistumiset, 
epäonnistumiset, uudelleen yrittäminen ja 
niiden kautta oppiminen.

• Urheilija on aktiivinen toimija ja valmentaja 
osallistaa urheilijan toiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.



Miten nämä 
toteutuvat 
valmentajan työssä 
käytännössä? 

• Valmentaja haluaa tuntea itsensä ja 
tunnistaa omat motiivinsa valmentaa

• Valmentaja tuntee itsensä ja omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa sekä uskaltaa 
olla oma itsensä.

• Valmentaja ymmärtää esimerkkiroolinsa. 
Hän luo myönteisyyttä ja hyvän ilmapiirin 
oppimisprosessille.

• Valmentaja kohtaa urheilijat ja muut 
toimijat tasa-arvoisina.

• Valmentaja tekee työtään intohimoisesti ja 
ammattitaitoisesti sekä pyrkii kehittämään 
itseään jatkuvasti.





Valmentajan ja 
urheilijan 
ihmissuhde -video

• https://www.youtube.com/watch?v=bhK7ts2qvUM

https://www.youtube.com/watch?v=bhK7ts2qvUM
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