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1.Kansainvälinen toiminta, levinneisyys 
ja kansallinen merkittävyys 2

 Vakio- ja latinalaistanssien kansainväliseen kattojärjestöön World Dancesport Federationiin (WDSF) 

kuuluu 94 jäsenmaata ja edustettuna ovat kaikki maanosat. Boogie Woogiessa kansainvälistä 

toimintaa koordinoi World Rock’n Roll Confederation, joka puolestaan on WDSF;n liitännäisjäsen. 

Pohjoismainen yhteistyö sekä suoraan WDSF:n että WRRC:n hallinnoimissa lajeissa on erittäin 

vahvaa. 

 WDSF on mukana kansainvälisessä SportAccord Conventiossa ja sillä on kansainvälisen 

olympiakomitean täysi tunnustus. Tanssiurheilu oli lajina mukana nuorten olympialaisissa Buenos 

Airesissa 2018 ja se kuuluu myös World Gamesien ohjelmaan. 

 Pyörätuolitanssin kansainvälistä toimintaa koordinoi International Paralympic Committee (IPC). 

Toimintaa sääntelee World Para Dance Sport Technical Committee, joka puolestaan nojautuu

WDSF;n säännöstöön. ‘Paratanssin’ kansainvälinen toiminta on vielä nuorta, mutta kasvaa nopeasti

erityisesti Pohjois-Amerikassa kun Aasiassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa toiminta on ollut laajaa

jo pitenpään. Pyörätuolitanssin kansainvälistä toimintaa Suomessa on ollut 10 vuotta. Pohjoismainen 

yhteistyö (suomi, ruotsi, norja, tanska) on käynnistetty n. neljä vuotta sitten suomen aloitteesta ja 

yhteisiä kilpailuja ja valmennusleirejä on pidetty. PM-kilpailuja ei kuitenkaan ole vielä järjestetty.

 Tanssiurheiluliiton edustamien lajien kansallinen merkittävyys on numeroitaan suurempi. Toisin kuin 

useimmissa muissa liikuntamuodoissa, valtaosalla ohjatuissa ryhmissä tavoitteellisestikin 

harjoittelevista tanssijoista ei ole kilpailulisenssiä. Kansalaisopistojen, yksityisten tanssikoulujen ja 

ammatinharjoittajien ylläpitämissä ryhmissä harjoittelee tuhansia tanssijoita, jotka eivät kilpaile 

aktiivisesti eivätkä siksi ole minkään Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenseuran jäseniä.  



Huippu-urheilijan määritelmä

Urheilijaluokittelu OK/HUY:n luokittelun mukaisesti: 
Menestykseen perustuvat kriteerit

1. Podiumurheilijat: 
- RS: Arvokisojen finaalisija
- V&L: Arvokisojen tai Grand Slamin semifinaali
- 10T: Arvokisojen finaalisija 
- PT: Arvokisojen mitalisijoitus, IPC, World Ranking sijoitus top 3

2. Pistesijaurheilijat: 
- RS: WRT-listan 10 parhaan joukossa, arvokisojen semifinaali
- V&L: Arvokisojen tai Grand Slamin top 24, WRT-listan top 50 
- 10T: Arvokisojen semifinaali tai WRT top 20
- PT: Arvokisojen finaali/semifinaalisija

3. Talenttiurheilijat: Nuorisoikäluokan (16-20v) urheilijat
- RS: Arvokisojen finaalisija
- V&L: Arvokisojen semifinaali
- 10T: Arvokisojen finaalisija 

4. Muut tukiurheilijat:
- RS: Poikkeuksellista lahjakkuutta osoittavat parit, tapauskohtainen harkinta
- VL: Poikkeuksellista lahjakkuutta osoittavat parit, tapauskohtainen harkinta
- PT: Poikkeuksellista lahjakkuutta osoittavat parit, tapauskohtainen harkinta

↑ 
-------- Huippuvaiheen ohjelma   -------------
↓
5. Maajoukkuetoiminta
- Maajoukkuetoiminta sisältyy myös huippuvaiheen ohjelmaan
- VL maajoukkue: jokaisen lajin kaksi parasta (rankinglistat), ’varaparit’ B-ryhmässä, 6 A-paria (ym. luokista 1-3) ja 5 B-paria (omakustanteisesti) 
(yht. 22 urheilijaa)
- RS maajoukkue: 1-4 parasta paria, huomioidaan myös valmennussuunnitelma ja panostus kansainväliseen menestykseen (keskimäärin 6-8 
urheilijaa)
- PT maajoukkueen muodostaa arvokisaedustajat 5 paria.
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Huippuvaiheen ohjelmaan pääsyn kriteerit:
Realistisena tulostavoitteena ylläolevassa 
luokittelussa mainitut sijoitukset arvokisoissa sekä 
systemaattinen harjoittelu, joka on 
harjoitusohjelman mukaista, raportoitua ja 

seurattua.

Muut kriteerit
Nimetty päävalmentaja
Urheilijan Pulssi täytetty
Taloudelliset resurssit (?)
Ajalliset resurssit (harjoittelun sisältö, laatu ja 
määrä, tanssiurheilijan polku)
Muut kyselyt/itsearviot tehty (jo 
maajoukkuevaiheessa)



2. Kansainvälinen menestys 2018 ja 
näkymät 2019-2020
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TOTEUMA 2018
• VL (tavoite): Kaikissa lajeissa EM- ja MM- kilpailuissa nuorissa yksi pari 25 parhaan joukossa ja aikuisissa yksi pari 35 parhaan 

joukossa ja yksi pari 35-40 parhaan joukossa. Kaksi paria WR-listan 50 parhaan joukossa. 
• Aikuiset: Vakio EM 42+55, Lat EM 38,  10T EM 16, Vakio MM 47, Latin MM 55+69, 10T 16
• Nuoret: Vakio EM 34+43, Latin EM 26+34, 10T EM 13, Vakio MM 36+46, Latin MM 21, 10T MM 18
• World Ranking (1/2019): Aik. Vak 101., Lat 185, 10T 47; Nuo Vak. 91, Lat 140 (nuorilla ei 10T WR-listaa)

• BW:  EM- ja MM- kilpailuissa yksi mitali, yksi finaalipaikka ja yksi semifinaalipaikka. Kaksi paria WR-listan 10 parhaan ja yksi 
pari 11-20 parhaan joukossa. 

• Aik EM sijat 4., 7., 13.
• Aik MM sijat 4.,6.,14.
• World Ranking Aik 1.,3.,14.

• PT: EM kilpailuissa kaksi mitalisijaa ja kaksi finaalipaikkaa. Kokonaisvaltainen tason ja keskimääräisten sijoitusten nostaminen 
sekä WR- että arvokilpailuissa

• Aik. EM 3., 3., 4., 4., 4., 4., 
• World ranking Aik. 1. ja 1. 3., 3., 4., 4,. 5., 8., 10., 11.

TAVOITTEET 2019-2020
• VL: Aikuisissa ja nuorissa paras 10T-pari EM- ja MM-kilpailujen semifinaalissa, vakio- ja latinalaistansseissa paras aikuispari 

25 parhaan joukossa, paras nuorisopari 20 parhaan joukossa
• RS: Aikuisissa 1 mitali + 1 finaalipaikka ja yksi semifinaalipaikka EM ja MM-kilpailuissa 
• PT: Aikuisissa  MM kilpailuissa 2019 kaksi kilpailuyksikköä mitaleilla ja kaksi finaalipaikkaa



3. Huippu-urheilijat

1. Podiumurheilijat

 Juho Päivinen – Mari Munne (Aik BW), Tavoitteena 

EM/MM- mitali 1-2 vuoden sisällä, EM/MM kulta 2-3 

vuoden sisällä. Vuoden 2018 World Cupin voittaja.

 Timo Pyykkönen – Tuuli Harju (Aik PT Vak+Lat, 

freestyle), Tavoitteena MM mitali 2019,  1/2018 IPC 

(World) ranking 1. vakioissa ja Freestylessä. Vuoden 

2018 kaksinkertaiset pronssimitalistit EM kilpailuissa.

 Masi Sauren -Anna Tyutyunyuk (Aik BW), 

Tavoitteena EM/MM mitali 1-2 vuoden sisällä, 

EM/MM kulta 3-4 vuoden sisällä. Vuoden 2018 World 

cupin 3. 
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4. Valmentajat ja muut menestyksen tekijät, 

huippuvalmennuksen osaaminen ja 

kehittymisen valmius

 Henkilöresurssit

 Lajin huippu-urheilutoiminnasta vastaa huippu-urheiluvaliokunta ja lajipäälliköt

 Lajipäälliköt saavat pienen nimellisen kuukausikorvauksen tekemästään työstä (kokonaisvastuu 

maajoukkuetoiminnasta)

 Suomen Tanssiurheiluliitolla ei ole päätoimisia valmentajia

 Kv huippu-urheilun vaatimustasoa vastaavan työn varmistaminen

 RS: Yhteistyö kv valmentajien kanssa maajoukkueen lajivalmennusviikonlopuissa. Vastuuvalmentajia 

kannustetaan osallistumaan kansainvälisen lajiliiton järjestämiin koulutuksiin. Urheilijoita kehotetaan 

osallistumaan kansainvälisen lajiliiton järjestämiin keskustelutilaisuuksiin ja some-keskusteluun.

 VL: Huippuparien valmentajat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen tason tuomareita ja kv. 

tuomarilisenssin säilyttäminen vaatii osallistumista kansainväliseen kongressiin vähintään 2 vuoden 

välein. Yhteistyössä ja tiedon/osaamisen hyödyntämisessä kansallisella tasolla on kuitenkin 

kehitettävää. 

 PT: Maajoukkueparit saavat valmennusta leiriviikonlopuissa ja Pyörätuolitanssiliiton leireillä, joilla 

vierailee kv tunnustettuja valmentajia sekä tuomareita. Pitempiaikainen ja systemaattinen valmennus 

on kuitenkin vasta kehittymässä eikä urheilijoiden kotimaisen valmennuksen taso vastaa tarpeita. 

Osaamista on, mutta ei resursseja sen ostamiseen riittävässä määrin
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5. Huippu-urheilun toimintatavat

 Itsearviot: yksin ja yhdessä valmentajan kanssa työstettävä kokonaisvaltainen arvio urheilijan nykytilasta 

(fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, motivaatio, resurssit, elämäntilanne) 

 URHEILIJAN PULSSI: Henkilökohtainen ’SWOT’ -> yksilöllinen urheilijan tarpeita vastaava ohjelma

 Valmennus

 Pohjana maajoukkuetoiminta, jossa painopiste on lajivalmennusta tukevassa 

oheisvalmennuksessa: fyysinen ja psyykkinen valmennus (sis. testit ja seuranta), ravitsemus, AD, 

esiintymisvalmennus, Urheilija-valmentaja –yhteistyön työkalut ja tukeminen sekä markkinointi-

/viestintätaidot.

 Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena lisätä ja tukea ammattimaisuutta valmentautumisessa

 Testaus + Seuranta

 Taloudellinen tuki (ml. esim. PT:n välinehankinnat)

 Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

 Harjoitteluolosuhteet: periaatteessa kunnossa, mutta autetaan käytännön järjestelyissä tarpeen 

vaatiessa esim. yhteistyökuvioiden avulla.

 Maajoukkuetoiminta toteutetaan leireinä ja yksittäisinä valmennuspäivinä

 Lajivalmennus kotimaisilla ja kv leireillä riippuen urheilijoiden tarpeista ja resursseista

Valmentajafoorumit alk. 2019
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 Kehittämistarpeet

 Säännöllisempi suora yhteydenpito henk.koht. valmentajien kanssa

 Valmentajayhteistyön kehittäminen ja tiedonvaihto

 Urheiljan polun alkuvaiheen huomioiminen

 yläkouluikäiset 13-16v

 Talenttiurheilijat 16-20v 

 Fyysisen harjoittelun (myös muun oheisvalmennuksen) kehittäminen

 Valmennuksen suunnittelun ja seurannan osaamisen kehittäminen, sopivien työkalujen hankinta ja 
käyttöönotto (mm. Urheilijan Pulssi)

 Valmennusosaamisen tason laajentaminen (ja nostaminen) päivittäisvalmennuksessa

 Kotimaisen lajivalmennuksen tason nostaminen

 Kehittämistoimenpiteet 

 Yhteistyöfoorumeiden ja –alustojen kehittäminen

 Yhteistyön tiivistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa ja uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen 
(erityisesti oheisvalmennuksen ja valmennuksen seurannan osa-alueilla)

 Suomen Valmentajat, Sport Focus, Varalan urheiluopisto

 Ratkaisujen etsiminen urheilijoiden yksilöllisiin tarpeisiin (yht.työssä henk.koht. valmentajien kanssa)

 Kuntotestausjärjestelmän jatkokehitys ja viitearvotietokannan rakentaminen

 Valmentajille suunnatun täydennyskoulutuksen järjestäminen, valmennusosaamisen tunnustaminen 
(valmentajien kannustaminen oman osaamisen kehittämiseen)

 Mentorointijärjestelmä

8
6. Huippu-urheilun tavoitteet lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä



Vuosikello

 Boogie Woogie

 Vakio- ja latinalaistanssit

 Pyörätuolitanssi
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Mj-valm. Kv-GP EM/MM Nat. GP



7. Huippu-urheilusuunnitelman 

sisällöt (1/2)

Maajoukkuetoiminnassa valmennuksen painopiste on 

lajivalmennusta tukevassa oheisvalmennuksessa: fyysinen ja 

psyykkinen valmennus (sis. testit ja seuranta), ravitsemus, AD, 

ilmaisutaito, Urheilija-valmentaja –yhteistyön tukeminen ja 

markkinointi-/viestintataidot.)

Fysiikkavalmennus:

 kuntotestit 2 x vuodessa

 tulosten hyödyntäminen

 harjoitusohjeet (mitä pitäisi tehdä)

 Harjoitusohjelma

 Harjoitusohjelman seuranta, fysiikkavalmennuksen 

järjestäminen

 Työ-/apuvälineet (esim. Coach for Pro tmv.)

 Valmentajakoulutus

 testitulosten tiedottaminen, kehityskohtien esiintuominen

 testitulosten analysointi ja hyödyntäminen

 valmennusohjelman tarkistus

 kehityksen seuranta

 Asiantuntijana Henna Syväoja

Psyykkinen valmennus

 Yhteistyökumppanina Sport Focus; Paula Arajärvi ja Paula 

Thesleff

 Maajoukkueleirien yhteydessä

 Erilliset valmennuspäivät

 Valmentajille suunnattu koulutus (psyykkinen 

valmennus osaksi arkea)

 Yksilövalmennus huippuvaiheessa tarpeen ja 

kilpailuohjelman mukaan

 Oman identiteetin selkiytyminen (yhteys myös urheilijan 

polkuun)

Ravitsemus

 alan asiantuntijat

 luennot maajoukkueleirien yhteydessä

 henkilökohtainen konsultointi huippuvaiheen 

ohjelmassa tarpeen mukaan

Anti-Doping

 ADT:n koulutukset ja verkkomateriaalit

 KAMU –palvelun hyödyntäminen

 luennot maajoukkueleirien yhteydessä

 Asiantuntijoiden konsultointi erityistapauksissa (lääkäri, 

ADT)
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7. Huippu-urheilusuunnitelman 

sisällöt (2/2)

Ilmaisutaito

 Maajoukkueleirien yhteydessä

 Erilliset valmennuspäivät

 Pia Koponen

Markkinointiosaaminen

 mediaosaaminen (some)

 sponsorihankinta, -sopimukset

 ’huippu-urheiluviestintä’ (jutut urheilijoista, 

valmentautumisesta jne.)

 pariesittelyt, valmentajaesittelyt

Urheilija-valmentaja –yhteistyön tukeminen

 taloudellinen korvaus huippuvaiheeseen liittyvistä 

toimenpiteistä

 työkalut valmennuksen tueksi

 Valmiit pohjat/työkalut: valmennussuunnitelma (laji- ja 

oheisvalmennus), kilpailusuunnitelma, 

viikkosuunnitelma, kausisuunnitelma, ’seurantavihko’

Valmentajayhteistyön kehittäminen ja valmentajien 

kehittymisen tukeminen

 Valmentajarekisteri

 Valmentajakyselyt 

 Koulutustausta

 Muu (kokemuksen kautta) hankittu osaaminen

 Erityisosaaminen ja -asiantuntijuus 

 Täydennys-/jatkokoulutustarpeet, mitä osaamista 

edelleen haetaan ulkomailta?

 Urheilijan Pulssin tiedot (valmentajan näkemys 

valmennettavasta)

 Valmentajapäivät, tiedonvaihto, jatkokoulutus

 Yhteistyö/koordinointi koulutusvaliokunnan kanssa

 ’Huippuvaiheen valmentajat’ ja ’maajoukkuetason 

valmentajat’

 Yhteydenpito

 Valmennusosaamisen tunnustaminen, valmentajien 

arvostuksen nostaminen

 Valmentajakoulutus

 Mentorointi
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8. Huippu-urheilun toimintaympäristöt, 

olosuhteet ja toiminnan keskittäminen

 Harjoittelu tapahtuu pääasiallisesti seurojen omilla saleilla

 Sopivia harjoittelupaikkoja löytyy hyvin, esteettömien harjoittelutilojen 
löytyminen ongelma jossain määrin

 Kilpailujen järjestämiseen sopivia paikkoja vähemmän (lattiamateriaalit 
eivät sovi lajille)

 Ulkopuolinen/sponsorituki vähäistä (harjoittelun on tapahduttava 
koulun/työn ohella ja ehdoilla)

 Keskittäminen

 Maajoukkueleirit, Varalan urheiluopisto

 Myös Pajulahti (PT)

 PT etsii sopivaa esteetöntä ympäristöä

 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, tanssi akatemialaji Märskyssä
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9. Huippu-urheilutoiminnan resurssit (2019)

 Lajin resursointi ja resurssin 

kohdentuminen huippuvaiheen ohjelmaan

Ei jatkuvia palveluja urheilijoille, 

välineitä, edustusasusteita tmv.

13

28 %

17 %

15 %

32 %

8 %

Huippu-urheilun kulujakauma:  
90 543 € 

Maajoukkuetoiminta

Huippuvaiheen ohjelma

Henkilökohtaiset tuet

Arvokisojen edustusmatkat

Muut kulut

13 %

64 %

13 %

6 %
4 %

0 %

Huippuvaiheen ohjelma:
17 100€

Koulutus

Valmennus

Asiantuntijat

Matkakulut

Majoitus & ruokailu

Materiaalit

67 100 87 800 95 000

-238 090

-103 860

-256 420

Liiton Budjetissa: -238 469€

JÄRJESTÖHUIPPU-URHEILU HARRASTE



9. Huippu-urheilutoiminnan 

resurssit

 Lajin huippu-urheilutoiminnasta vastaa huippu-urheiluvaliokunta. Lajipäälliköt saavat työstään pientä 

kuukausikorvausta. Työ tehdään oman työn ohessa, suurimmaksi osaksi talkoina. Valmennuksessa ei ole muuten liiton 

palkaamaa henkilöstöä. 

 RS: Huippuparien valmentajat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen tason tuomareita ja kv. tuomarilisenssin 
säilyttäminen vaatii osallistumista kansainväliseen kongressiin vähintään 2 vuoden välein. Yhteistyötä kansainvälisten 
valmentajien kanssa tehdään maajoukkueen lajivalmennusviikonlopuissa. Vastuuvalmentajia kannustetaan 
osallistumaan kansainvälisen lajiliiton järjestämiin koulutuksiin. Urheilijoita kehotetaan osallistumaan kansainvälisen 
lajiliiton järjestämiin keskustelutilaisuuksiin.

 VL: Huippuparien valmentajat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen tason tuomareita ja kv. tuomarilisenssin 
säilyttäminen vaatii osallistumista kansainväliseen kongressiin vähintään 2 vuoden välein. Valmentajat ovat tätä 
kautta varsin tietoisia lajien kehityssuunnista, missä ollaan ja mihin lajia ollaan kansainvälisesti kehittämässä. 
Yhteistyössä ja tiedon/osaamisen hyödyntämisessä kansallisella tasolla on kuitenkin kehitettävää. 

 PT: Maajoukkueparit saavat valmennusta seuroissaan harjoituksissa, leiriviikonlopuissa ja Pyörätuolitanssiliiton leireillä. 
Liiton leireillä on vieraillut kansainvälisesti tunnustettuja valmentajia sekä tuomareita. Pitempiaikainen ja 
systemaattinen valmennus on kuitenkin vasta alkutekijöissä. Kotimaisen valmennuksen taso ei vastaa kansainvälistä 
tasoa. Osaamista on, mutta resursseja osaamisen ostamiseen riittävästi puuttuu. Kansainvälinen yhteistyö on 
olemassa mutta ei tehokasta, koska resurssit ovat rajalliset mm. sport foorumiin osallistumiselle.

 Huippu-urheilutoiminnan keskeiset yhteistyötahot

 Urheiluakatemiat, Varalan urheiluopisto (yhteistyötä kehitettävä)

 Sport Focus / Paula Arajärvi ja Paula Thesleff (psyykkinen valmennus)

 Henna Syväoja, asiantuntija (fyysinen testaus/harjoittelu, kuntotestausjärjestelmä)

 Maajoukkuetoiminnan puitteissa käytetyt kotimaiset kouluttajat (esiintymisvalmennus, ravinto, AD jne.) 

 Ulkomaiset lajivalmentajat

 Suomen Valmentajat ry
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 Lajin vahvuudet 

 Yhteistyö alalajien välillä

 Vaikka urheilijoiden määrä on pieni, Suomi on maana erittäin korkealle noteerattu kansainvälisen lajiliiton piirissä 
(mm. hallinto, eettiset kysymykset, code of conduct)

 Leena Liusvaara, WDSF Presidium member, WDSF Chair of Communication Committee, Chair of Entourage Commission, 
Dance Sport Europe Management Board member

 Sergey Belyaev, WDSF Chair of Adjudicators Qualifications Classification Committee, WDSF Professional Division Management 
Board member

 Marina Eskolin, WRRC financial director, WDSF Adjudicators committee, WDSF WRRC representative

 Pirjo Koiviula, WRRC Boogie Woogie –komission jäsen

 Auli Korhonen (toimistopäällikkö), 50% WDSF:n viestintäkomission palveluksessa

 Harri Syväsalmi, WDSF Competition Manipulation Task Force

 Antero Koponen, WDSF Ethics committee sihteeri, Competition Manipulation Task Force member

 Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

 Lajin näyttävyys (esim. sponsoreiden tilaisuuksissa)

 Lajin tunnettuus (tv-formaatit, tanssia harrastetaan jopa enemmän liiton ulkopuolella kuin sen alaisissa seuroissa)

 Vahva historia

 RS & PT: menestyspotentiaalia jo nyt kansainvälisissä kisoissa

 Tutkimuksissa osoitettu: kuntouttava ja toimintakykyä parantavaa toimintaa, sosiaalista kanssakäymistä edistävää ja 
syrjäytymistä ehkäisevää 

 Sopii kaikille, tasa-arvoinen, miehet-naiset, same sex, eri-ikäiset, erilaiset vammat ja vamman vakavuudet 
huomioiden, paratanssissa terve ja ’para’-osapuoli voivat yhdessä  ja tasaverstaisin muodostaa arvosteltavan 
kilpailuyksikön

 PT ainoa paralaji, jossa pyörätuolinkäyttäjä ja vammaton henkilö voi kilpailla yhdessä periaatteella, jossa molemmat 
antaa samanarvoisen arvosteltavan suorituksen.

 Lähes kaikki ovat tanssineet jossain elämänsä vaiheessa: tanssia yleensä harrastetaan huomattavasti laajemmin kuin 
mitä rekisteröityneitten tanssijoiden luvut osoittavat (suuri lajiperhe)
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10. Lajin vahvuudet ja toiminnan 

kehittämistarpeet (1/2)



10. Lajin vahvuudet ja toiminnan 

kehittämistarpeet (2/2)

 Haasteita

 Yhteistyön tehostaminen henk. Koht. valmentajien kanssa

 Valmentajafoorumit käynnistetty alkuvuodesta 2019

 Huippuohjelmaan (myös maajoukkueeseen) pääsyn kriteerit ja mittarit, joilla arviointi tehdään

 Sopivien yhteistyökumppaneiden hankinta ja yhteistyön käynnistäminen

 Lisärahoituksen hankkiminen, Sponsoreiden löytäminen huippuvaiheen ohjelmalle/urheilijoille

 kv. Kilpailujärjestelmän aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen

 Ei selkeää arvokisa-ajankohtaa mikä vaikeuttaa valmennuksen ja valmentautumista 

palvelevien ryhmätapahtumien aikatauluttamista ja jaksottamista 

 Useat eri tapahtumat lisäävät matkakuluja ja matkajärjestelyihin liittyvää hallinnollista työtä
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