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Yleistä

Ohjauksen ja valmennuksen linjauksessa kuvataan käytäntöjä, joilla liitto 

osaltaan edistää ja ohjeistaa toimialansa ohjaus- ja valmennustoimintaa, sen 

suunnittelua, järjestämistä, arviointia, vaikuttavuuden seurantaa ja 

kehittämistyötä. Seurat itse laativat omat ohjeistuksensa ohjaus- ja 

valmennustoimintaansa ja sen kehittämiseen. Kaikilla Tähtiseuroilla ovat 

Urheilijan polun kuvaus sekä dokumentaatio Ohjauksen ja valmennuksen 

linjasta edellytys ja yksi tärkeistä kriteereistä Tähtiseurastatukselle.  

Liiton ohjauksen ja valmennuksen linjauksista, niiden valvonnasta ja 

kehittämisestä vastaa Huippu-urheiluvaliokunta. Huippu-urheiluvaliokunnan 

tehtäviin kuuluvat eri lajien maajoukkueiden valinta ja huippu-urheilutoiminnan 

kokonaisvaltainen koordinointi ja kehittäminen. Huippu-urheilun 

Tähtiseuratoiminnan osalta Huippu-urheiluvaliokunnan työtä täydentävät 

osaamisen kehittämisen ja taloudenhoidon palvelutoiminnan vastaava sekä 

seurakehittäjä. Sisällöllisen ja koulutuksellisen osuuden Huippu-

urheiluvaliokunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä osaamisen kehittämisen 

palvelualueen vastaavan konsultoimien asiantuntijoiden kanssa.
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Liiton linjauksia: 

• Tavoitteena on, että toimialan ohjaus- ja valmennustoiminnassa ja sen eri 

tasoilla on asianmukaisesti koulutettu henkilöstö 

• Valmentajat ja ohjaajat huolehtivat itse tai yhdessä seurojensa kanssa, että 

osaaminen ja ammattitaito elävät ajassa ja kehittyvät olemassa olevia 

tarpeita vastaavaksi 

• Valmentajilla on liiton lisenssi, jolloin he sitoutuvat osaltaan liiton arvoihin, 

strategiaan, toimintaperiaatteisiin, eettisiin linjauksiin, 

vastuullisuusohjelmaan sekä muihin liiton Hyvän hallinnon linjauksiin ja 

ohjelmiin. Lisensoitumisen avulla varmistetaan valmentajia koskeva 

tiedonkulku liiton viestinnässä.

• Valmentaja on käynyt ”Vastuullinen valmentaja” -kurssit

• Valmentajat sitoutuvat valmentajien ja ohjaajien (ja tarvittaessa seurojen) 

väliseen verkosto- ja muuhun yhteistyöhön, tietojen ja hyvien käytäntöjen 

jakamiseen sekä Huippu-urheilun valmennuksessa määriteltyihin arvoihin: 

o YHDESSÄ: liitto, seurat, valmentajat, urheilijoiden taustatiimit ja urheilijat 

yhdessä saman päämäärän puolesta 

o KUNNIOITTAVASTI: rakentavassa arjen yhteistyössä kunnioitetaan 

jokaisen yksilön ja toimijan näkemystä päätöksenteossa, toiminnassa ja 

vuorovaikutuksessa liiton arvojen, sääntöjen ja eettisten periaatteiden 

mukaan 

o MYÖNTEISESTI: vahvuuksiin panostamalla, kokonaisuutta kehittämällä, 

edellytykset huomioiden, kannustavasti tukien ja rohkeasti eteenpäin 

katsoen 

o ROHKEASTI: uskallusta havaita mahdollisuudet ja epäkohdat sekä toimia 

o VASTUULLISESTI: Huolehditaan olosuhteista ja edellytyksistä kaikilla 

organisaation tasoilla. Kannetaan vastuu valmennuksen kokonaisuudesta, 

turvallisuudesta, koskemattomuudesta ja hyvinvoinnista tavoitteellisessa 

urheilutoiminnassa. Tuetaan eri toimijoiden kehittymistä omassa 

roolissaan.



• Kaikki ohjaajat ja valmentajat tuntevat Huippu-urheilun toimintaohjelman ja 

siinä kuvatun ”Yhteisen päämäärän periaatteen”: 

o Periaate toteutuu liiton huippu-urheilutoiminnassa yhdessä 

asiantuntijavalmentajien, lajivalmentajien, seurojen ja muiden sidosryhmien 

kanssa 

o Yhteisenä tavoitteena on kehittää valmennus- ja valmentautumiskulttuuria 

nostamaan Suomen huippu-urheilun kansainvälistä tasoa 

Tanssiurheiluliiton arvopohjan ja strategian mukaisesti 

• Valmentajat varmistavat osaltaan, että toimiessaan seuroissa he sitoutuvat em. 

periaatteisiin ja kannustavat seuroja toimimaan samojen periaatteiden ja 

tavoitteiden mukaisesti seurojen omassa ohjaus- ja valmennustoiminnassa. He 

ovat myös sitoutuneesti ja aktiivisesti kehittämässä seurojensa ohjaus- ja 

valmennustoimintaa. 

• Valmentajat luovat omalta osaltaan edellytyksiä ammattimaiselle urheilulle ja 

urheiluvalmennukselle sekä tarjoavat urheilijalle mahdollisuutta siirtyä huippu-

urheilijan polulle kullekin oikeassa vaiheessa

• Valmentajilla on edellytykset ohjata urheilijaa lajiteknisen opetuksen ja 

ohjauksen lisäksi psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen valmennukseen, 

urheilijana kasvamisen periaatteet sekä terveyttä edistävät elämäntavat 

huomioon ottavaan asiantuntijavalmennukseen

• Valmentaja luo kanavat ja rutiinit tarvittavan tiedon ja viestin välittämiselle, 

olipa kyseessä urheilija, lapsen/nuoren vanhemmat/huoltajat, seuran muut 

ohjaajat ja valmentajat tai seuran operatiivinen johto. Hänellä on rohkeus 

puuttua mahdollisiin epäkohtiin tai poikkeaviin tilanteisiin.  


