
VALMENTAJIEN SÄÄNNÖT
YLEISESTÄ KÄYTÖKSESTÄ:

❑ Valmentaja pukeutuu seuran tai joukkueen tapahtumiin seuran 

varusteisiin ja näyttää täten esimerkkiä pelaajille myös 

pukeutumisellaan. 

❑ Tullessaan harjoituksiin valmentajat kättelevät pelaajat ja muut 

seuran lähellä olevat henkilöt. Valmentajien tulee jättää itsestään 

positiivinen ja varma kuva.

❑ Valmentajat käyttäytyvät joukkueen tapahtumissa hyviä 

käytöstapoja noudattaen. Valmentajien tulee kiinnittää huomiota 

omaan kielenkäyttöön. Valmentajien tulee osoittaa kunnioitusta 

omia, vastustajaa sekä erotuomaria kohtaan.

❑ Pelinohjaajien kritisointiin nollatoleranssi. 

❑ Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä 

seuran ja joukkueen tapahtumissa.

PELI JA HARJOITUSTAPAHTUMIIN

❑ Harjoituksiin ja peleihin saavutaan ajoissa ennen harjoitusten alkua. 

Valmentajan tulee olla myös viimeisimpiä harjoituspaikalta lähtijöitä. 

❑ Valmentajan tulee luoda kaikki mahdollinen valmiiksi jo ennen pelien 

tai harjoitusten alkua jotta aika voidaan käyttää tehokkaasti pelaajien 

kehittämiseen ja/tai suorituskyvyn optimoimiseen. 

❑ Valmentajan on varmistettava että peli- tai harjoituspaikka on 

turvallinen pelaajille.

❑ Valmentajien tulee luoda joukkueeseen positiivinen oppimisen 

ilmapiiri. Valmentajan tulee huomioida jokainen yksilönä sekä antaa 

positiivista palautetta. Virheet ovat hyväksyttäviä kun niistä otetaan 

opiksi, mitä enemmän virheitä, sen enemmän oppimista. Rohkaise 

pelaajia yrittämään. 

❑ Valmentajien tulee suorittaa tehtävät oman tehtävänkuvan ja 

vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti.

OHJEISTUS PELAAJIEN KURINPIDOLLISIIN 

TOIMENPITEISIIN

❑ Toistuvasta huonosta käytöksestä, ilmoittamatta myöhästelystä tai 

poissaoloista valmentaja toteuttaa seuraavaa kurinpidollista mallia:

1. Henkilökohtainen varoitus pelaajalle.

2. Harjoituksissa hetkellinen jäähy/sivuttaminen

3. Poistaminen harjoituksista. Valmentaja ilmoittaa 

toimenpiteestä myös vanhemmille.

4. Väliaikainen kielto osallistua joukkueen tapahtumiin. Seura 

määrittää miten kauan pelaajalla on kielto (joka riippuu 

sääntörikkomuksen vakavuudesta) ja tiedottaa pelaajan 

vanhempia. Päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle 

kirjallisesti.

❑ Jokaisessa toimenpiteessä valmentaja nimeää mitä pelaaja  teki 

väärin ja miten pitää asia parantaa.

❑ Pelaajan ja alaikäisenä pelaajan vanhemman tulee tietää 

kurinpidolliset syyt ja perusteet.



VALMENTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

YLEINEN KÄYTÖS

❑ Valmentajat ovat esimerkkejä myös seuran ulkopuolisille ihmisille jotka saavat 

myös valmentajien käytöksen kautta käsityksen seuran ja joukkueen 

toiminnasta. Valmentajat luovat itsestään kuvan muille käytöksellään. 

Varsinkin seuran asusteissa esiintymisen aikana tulee kiinnittää huomiota 

käytökseen.

KOULU JA JALKAPALLO

❑ Valmentajan tulee ymmärtää koulun merkitys nuorelle pelaajalle 

mutta kuitenkin nähdä asia niin, että koulun ei tulisi häiritä 

jalkapalloilua eikä jalkapalloilun tulisi häiritä koulua.  

❑ Valmentajan tulee ohjata ja kannustaa koulutehtävien hoitamiseen 

jotta pelaaja voi harjoitella ja kehittyä jalkapallossa.

HARJOITTELU JA PALAUTUMINEN

❑ Valmentajan tulee ohjata pelaajia oikeanlaiseen harjoitteluun ja 

harjoittelusta palautumiseen jotta pelaajat osaavat harjoitella myös 

omalla ajalla. 

❑ Valmentaja pitää huolta omasta hyvinvoinnista

RAVINTO, LEPO JA UNI

❑ Valmentajan tulee näyttää hyvää esimerkkiä sekä ohjata pelaajaa 

ottamaan ravinto ja lepo huomioon pelaajakehityksessä. Ennen harjoituksia 

ja pelejä on hyvä muistuttaa ravinnon ja nesteytyksen, levon ja unen 

merkityksestä. 

VARUSTEET JA ASUSTEET

❑ Joukkueen tapahtumissa käytetään joukkueen ja urheilu/jalkapallo 

tapahtumiin tarkoitettuja varusteita. Valmentajat pukeutuvat aina 

sovitulla tavalla harjoitus- ja pelitapahtumiin.

❑ Valmentajat määrittävät pelaajille yhtenäisen varusteasun seuran 

ohjeiden mukaisesti. 


