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Monilajiset valmentajayhdistykset
Suomen Valmentajat

Perustettu 1975

Kaikkien Suomessa toimivien 
valmentajien ja valmentajuutta
edistävien tahojen kotipesä ja 
palveluorganisaatio

Olympiakomitean jäsenjärjestö

Toiminnan rahoitus: jäsenmaksut, 
oman toiminnan tuotot, valtionapu ja 
hankkeet

n. 4 000 jäsentä

Suomen Ammattivalmentajat
SAVAL

Perustettu 2002

Akavalainen Ytyn alainen palvelu- ja 
edunvalvontajärjestö valmennustehtävissä 
toimiville

Toiminnan rahoitus: jäsenmaksut ja 
hankkeet

n. 1200 jäsentä



SAVAL

Henkilökohtainen apu työsuhdeasioissa

Työttömyyskassa

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Valmentamisen edistäminen ammattina

Valmentajien ammatillisen koulutuksen
kehittämistyö

Työsuhdetaitoihin liittyvän koulutuksen
tarjoaminen

Aktiivinen työmarkkinajärjestöyhteistyö

Suomen Valmentajat 

Valmentajayhteisön luominen

Valmentaja-lehden julkaiseminen

Valmentajakoulutuksen kehittämistyö

Valmentajien jatko- ja 
täydennyskoulutuksenjärjestäminen, yli 60-
70 tapahtumaa vuodessa

Erilaisiin valmennusprojekteihin ja hankkeisiin
osallistuminen: tutkimukset, kirjat, 
kv.projektit, kehittämistyö

Aktiivinen yhteistyö urheiluyhteisössä

• Intensiivistä ja käytännönläheistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa lähes päivittäin

• Ristikkäin läsnä 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



Suomen Valmentajat
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Säännöt: Toiminnan tarkoituksena on edistää 
urheiluvalmennusta ja –valmentajuutta Suomessa.
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MEIDÄN URHEILU 
KOHTI LAADUKKAAMPAA SUOMALAISTA VALMENNUSTA

Millaista urheilua haluamme Suomessa edistää? 

Miten Suomessa valmennetaan?



MEIDÄN URHEILU - KOHTI LAADUKKAAMPAA SUOMALAISTA VALMENNUSTA

TAVOITE: Meidän urheilu -kehitystyön tavoitteena on aktiivisesti ja yhteisesti kehittää 
valmennuskulttuuria organisoidussa liikunta- ja urheilutoiminnassa ja vauhdittaa käynnissä olevaa 

muutosta. 

MITÄ? 
- Yhteisen ymmärryksen, osaamisen ja 

viestin rakentaminen siitä, miten 
Suomessa valmennetaan.

MITEN? 
- Kokoamalla urheilutoimijat yhteen; yhteisten ja eri 

tahojen tavoitteita asettamalla ja toimintatapoja 
valitsemalla.

- Urheilijalähtöistä valmennusosaamista 
kehittämällä.

- Yhteisellä viestinnällä.

MIKSI?
- Liikuntapoliittinen selonteko ja muut kannanotot asettavat tavoitteita, mutta eivät ota kantaa 

toiminnan laadulliseen kehittämiseen.
- Valmennuskulttuuri on muuttumassa humanistisemmaksi, mutta muutos tapahtuu hitaasti.

- Urheilussa tehdään paljon hyvää, mutta tekemisen koordinointi kaipaa tiivistämistä.



Valmennuskulttuurin 
kehittäminen

Urheilujärjestöt ja muut 
organisaatiot

- Yhteinen näkemys ja 
viesti

- Yhteisesti sovitut 
tavoitteet, toimenpiteet 

ja seuranta

Urheilijoiden, valmentajien 
ja muiden 

urheilutoimijoiden tuki

Toimintaa kehitetään sekä urheilussa toimivista organisaatioista että kentältä päin. Organisaatiot 

rakentavat tavoitetilaa ja yhteistä viestiä ja sopivat toimenpiteistä vaiheittain. Samaan aikaan 

tuetaan yhteistyössä toimijatahojen kanssa seuratoimintaa ja valmennusta samassa suunnassa.



MEIDÄN URHEILU: Millaista urheilua 
haluamme Suomessa edistää? Miten 
Suomessa valmennetaan?

KOHTI LAADUKKAAMPAA 
SUOMALAISTA VALMENNUSTA

Liikuntapoliittinen selonteko

Huippu-urheilun 
yhteiskunnallinen 
perustelu

Kannanotot:
Eettisten asioiden 
neuvottelukunta
Valtion liikuntaneuvosto

Urheilujärjestöt/ lajiliitot

SUEK

Olympiakomitea
Seuratoiminta
Huippu-urheilu

Tähtiseuraohjelma

Huippu-urheiluyksikkö
Huippuvaiheen ohjelma, 
Urheiluakatemiaohjelma ja 
Osaamisohjelma

KIHU
Vastuullisuusohjelma

Suomen 
Valmentajat

SAVAL

Valmentajalla on väliä -
linjaukset

OKM

Urheiluopistot

Urheiluakatemiat

Valmennuskeskukset

Urheilun 
ulkopuoliset 
järjestöt ja 
toimijat

MEIDÄN URHEILU
täydentää, yhdistää ja vie käytäntöön olemassa olevia valmennukseen liittyviä linjauksia



Tavoitteet

1. Nopeuttaa urheilun 

valmennuskulttuurin muutosta 

kohti humanistisempaa ihmis-

käsitystä.

2. Kehittää valmennuskulttuuria 

siten, että urheilu toimii hyvänä 

oppimisympäristönä.

Urheilutoiminta on 

laadukasta, turvallista ja 

houkuttelee mukaan 

entistä enemmän 

osallistujia.

Urheilu kasvattaa 

osallistujien henkistä 

vahvuutta.

Suomalainen 

valmennuskulttuuri on 

kilpailuetu huippu-

urheilussa.

Urheilun 

yhteiskunnallinen 

merkitys ja arvostus 

kasvaa.

Meidän urheilu -kehitystyön tavoitteena on aktiivisesti ja yhteisesti kehittää valmennuskulttuuria 

organisoidussa liikunta- ja urheilutoiminnassa ja vauhdittaa käynnissä olevaa muutosta.  

Seurauksena näistä:



Määrittelyvaihe

Tavoite- ja toimenpidevaihe 

Jatkuvuuden varmistamisvaihe

Tavoitteet, 
toimenpiteet ja 

seuranta

Aloitus pilottitahojen kanssa ja 
sen jälkeen oppien 

hyödyntäminen laajemmin

Hanketyöntekijöiden rekrytointi

Hanketoimien täsmentäminen 
ohjausryhmässä

Meidän urheilu -määrittely 
olemassa olevissa 

foorumeissa
-Urheilijat, valmentajat, seurat, lajiliitot, 

aluejärjestöt, urheiluopistot, 
valmennuskeskukset, urheiluakatemiat…

Onnistumisten nosto ja 
jakaminen

Jatkotavoitteiden, -
toimenpiteiden ja –

seurannan määrittely

Liikuntafoorumi 
vuosittaisena 

tarkistustapahtumana



Hanketahot

Vetovastuu: Suomen Valmentajat

Yhteinen koordinointi ohjausryhmän kautta: Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat 
SAVAL, Olympiakomitea, SUEK

OKM rahoittaa hanketta

Kaikki suomalaisessa urheilussa ja liikunnassa toimivat tahot

Urheiluun asiantuntemustaan antavat urheilun ulkopuoliset tahot



Ohjausryhmä

Suomen Valmentajat: Sari Tuunainen ja Jorma Kemppainen

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL: Raino Nieminen ja Erkka Westerlund

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK: Teemu Japisson

Suomen Olympiakomitea: Antti Paananen ja Jaana Tulla

Erikseen kutsuttuina: Kirsi Hämäläinen ja Panu Autio

Lisäksi muita toiminnallisempiä ryhmiä



Henkilöresurssit 2022

Hankevastaava

Viestijä

Sparrari

Sparrari

Sparrari

Suomen 
Valmentajat 

(1+3)

SAVAL (1)

SUEK

Olympia-
komitea

Pilotti-
taho

Pilotti-
taho

Pilotti-
taho

Haaga-Helian 
opiskelijat

Opinnäyte

Veat oppisopimus-
opiskelija



Meidän urheilu
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• Uskotaan valmennuksen laadun olevan tärkein yksittäinen tekijä urheilijan kehittämisessä tai 
motivaatiossa harrastaa 

• Valmennuksen laatu määrittelee pitkälti koko organisoidun urheilun laadun 



SUOMEN VALMENTAJAT RY

Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puhelin: 044 459 6730, toimisto@suomenvalmentajat.fi

www.facebook.com/suomenvalmentajat www.Instagram.com/suomenvalmentajat

KEHITYKSEN KÄRJESSÄ –
URHEILUVALMENTAJIA 
VARTEN

http://www.facebook.com/suomenvalmentajat
http://www.instagram.com/suomenvalmentajat

