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TERVETULOA!



Aiheet:

• klo 19.00 – 19.40 
Punainen lanka seurasi toiminnassa – työkalut 
seuran valmennuslinjauksen rakentamiseen 

• klo 19.40 – 20.15 
Valmennuslinjaustyön starttaaminen 
– workshop 

• klo 20.15 – 20.30 
Muut Hiihtoliiton ajankohtaiset asiat



MIKÄ ON SEURAN VALMENNUSLINJAUS?

• Määrittelee seuran tavat toimia valmennuksessa

• Määrittelee yhteiset raamit toiminnalle

• Antaa pohjan yhteiselle dialogille eri sidosryhmien 
välillä

• ”Seuran opetussuunnitelma”





MITÄ HYÖTYÄ VALMENNUSLINJAUKSESTA ON?

• Ohjaa valmentajia toimimaan yhdessä sovituilla tavoilla ja valmennuksen 
periaatteilla

• Auttaa viemään eteenpäin seuran yhteisiä arvoja
• Selkeyttää oppimistavoitteita
• Sitouttaa seuran toimintaan ja auttaa pitämään rattaat pyörimässä 

silloinkin, kun seuran avainhenkilöt vaihtuvat

”Tietoisuus siitä, mitä harjoitellaan missäkin 
ikävaiheessa – tavoitteenasettelu ja seuranta on 
helpompaa, kun linjaus on kuvattu”

”Vähemmän joutuu perustelemaan, miksi 
mitäkin tehdään”



KUINKA?

• Niin, että mahdollisimman moni osallistuu sen tekemiseen
• Varmistetaan ohjaajien ja valmentajien osallisuus, ymmärrys ja sitoutuminen
• Henkilöiden vastuuttaminen – pienetkin tehtävät jaetaan

• Visuaalisesti innostavasti ja selkeästi 
• Varmistetaan, että valmennuslinja siirtyy 

seuratoimijoiden tietoisuuteen

• Tuetaan valmentajia valmennuslinjauksen 
käytäntöön viemisessä

• Linjauksen aktiivinen päivittäminen

” 3kk välein tavataan ja katsotaan hyppyjä yhdessä, että 
ollaan samoilla linjoilla mielipiteiden suhteen, valmentajien 
pallottelu eri ryhmien välillä”

”Porukan kouluttaminen ja sitouttaminen”

”Vastuuvalmentaja vie tietoutta eteenpäin seuravalmentajille”



https://www.rops.fi/valmennuslinja



http://www.lahdenhiihtoseura.fi/files/6615/8494/2410/Makihyppaajan_polku-compressed.pdf



https://www.keravanvoimistelijat.fi/kilpaurheilu/joukkuevoimistelu/valmennuslinjaus/



https://www.lohjanpallo.fi/lopan-valmennuslinjaus



https://pieku.sporttisaitti.com/tahtiseura/pelisaantokirja/valmennuslinja/



TYÖKALUT VALMENNUSLINJAUKSEN 
RAKENTAMISEEN

• Suomalainen Latu – Tieto ja Taito. Sisu. –valmennuslinjaus
https://www.hiihtoliitto.fi/koulutus/suomalainen-latu/

• KIHU:n urheilijan polku –aineistot:
https://kihuenergia.kihu.fi/urapolku/

• Olympiakomitean valmis työkalu:
Seuran ohjauksen ja valmennuksen linjaus
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/03/a18ae1b6-seuran-ohjauksen-ja-
valmennuksen-linjaus_3_2020.pdf























SEURA X:N VALMENNUSLINJAUSPROSESSIN 
STARTTAAMINEN

• Olette seuran X kuukausikokouksessa
• Kokouksessa on paikalla seuran valmentajia, urheilijoiden 

vanhempia sekä hallituksen jäseniä
• Olette juuri päättäneet, että seuralle tehdään valmennuslinjaus

Sopikaa ja kirjatkaa ylös 3-5 ensimmäistä askelta 
valmennuslinjausprosessin aloittamiseen 



Sopikaa ja kirjatkaa ylös 3-5 ensimmäistä askelta valmennuslinjausprosessin aloittamiseen:
Ryhmä 1:
1. Tiimin kokoaminen: valmentajia, hallituksen jäseniä, valmennettavien vanhempia jne.

2. Käytännön toteuttaminen ja pelisäännöt valmentajien kanssa, toteutuksen valvonta

3. Urheilijan polku ja sieltä poimitut palat

Ryhmä 2:
1. Jos omassa seurassa on jo hyviä malleja, niin niiden hyödyntäminen

2. Mitä enemmän saadaan kirjallisesti esiin, niin sitä helpompaa on tulla mukaan seuran toimintaan

3. Toiminnan kuvaaminen, valmennuksen ja valmennusryhmien kuvaaminen

4. Valmennuslinjauksen täydentäminen säännöllisesti

5. Muiden esimerkin katsominen – kuinka valmennuslinjauksia on tehty muualla

6. Vuositavoitteiden kirjaaminen

7. Hiihtoliiton linjauksen hyödyntäminen – tiedon jakaminen

8. Valmentajien oman ryhmän kokoaminen, kuten valmentajakerho

9. Alueellinen yhteistyö

Ryhmä 3:
1. Yksimielisyys siitä, mitä seura haluaa olla – esim: johtava kilpahiihtoseura, eteläsuomen suurin seura

2. Yksimielisyys ja ymmärrys resursseista – harrastajien, valmentajien, rahan ym. 

3. Ymmärrys siitä kuinka pian halutaan valmiiksi – kuinka paljon varataan aikaa ja mitä tavoitteita asetetaan – onko enemmän 
mainosesite vai valmennuksellinen teos

4. Kun suunnitelma on olemassa, se on ikään kuin hallitusohjelma ja jokainen ratkaisee omalta osaltaan haluaako olla 
toteuttamassa.



LOPUKSI

Kotitehtävä: 

Suunnittele seurasi avainhenkilöiden kanssa, että kuinka 
lähdette jalkauttamaan Suomalainen Latu – Tieto ja taito. 
Sisu. –linjausta.



HIIHTOLIITON AJANKOHTAISET

• Seuratuen haku 18.12. saakka

• Lumilajit Liikuttavat
• Tuiskun koulut ja Lasten Lumipäivien kalenteri

• Hiihtoliiton nettisivut uudistuvat huomenna 25.11.!

• Onnea uudet ja uudelleen Tähtimerkin saavuttaneet Tähtiseurat
• Lahden Hiihtoseuran mäkijaosto, Pargas IF ja 

Keravan urheilijat

• Mäkihypyn ja yhdistetyn kilpailukalenteri ja kansalliset 
kilpailusäännöt on päivitetty



Kiitos!

Seuraava webinaari 9.12. klo 19-21
Aiheena: Alle 10-vuotiaan hiihtäjän harjoittelu / Ville Sampolahti (VRUA)

ILMOITTAUDUTHAN MUKAAN!


