
Valmennuslinja osa 1.

Toiminnan periaatteet sekä 
pelaaja- ja valmentajapolku
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Toiminnan periaatteet

• Ikäluokka jaetaan tason mukaan ryhmiin harjoituksessa

• Harjoittelu painottuu pienpeleihin ja palloleikkeihin

• Fyysisiä taitoja pyritään kehittämään herkkyyskausien aikana

• Jokaiselle ikäluokalle määritellään tavoitteet. Pelaajat ovat mukana 
tavoitteiden asettelussa. Tärkein tavoite on, että jokainen pelaaja voi 
olla iloinen ja ylpeä pelatessaan SJK-junioreissa.

• Voitosta pelataan, mutta ei millä keinolla tahansa. Pelaamista 
arvioidaan suhteessa harjoiteltuihin asioihin, eikä ainoastaan tulos 
määritä onnistumista.

• SJK-juniorit on monitasoseura; kaiken tasoiset pelaajat ovat 
tervetulleita mukaan toimintaan. Kaikki saavat pelata oman tasonsa 
mukaisessa joukkueessa.

• Harjoittelu on edellytys peliajalle



Reilun pelaajan huonetaulu

• Kohtelen jokaista pelikaveria tasa-arvoisesti

• Kunnioitan jokaista joukkuekaveriani (myös somessa)

• Kunnioitan erotuomareita, pelinohjaajia ja vastustajia

• Saan harrastaa monipuolisesti

• Omalla ajalla tapahtuva harjoittelu on kehittymiseni ehdoton edellytys

• Annan aina kaikkeni ja pelaan reilusti

• Huolehdin omista sekä joukkueen että seuran varusteista

• Huolehdin koulutyöni moitteettomasti

• Ymmärrän, että jokaisella pelaajalla on tasavertainen mahdollisuus harrastamiseen

• Hyväksyn, että pelimatkoilla ja turnauksissa älylaitteet kerätään mahdollisesti pois 
viimeistään illalla ennen nukkumaan menoa

• Olen läsnä joukkueen yhteisissä ruokailuissa tai palavereissa

• Tiedostan, että puhelimella pelaaminen ei kuulu pelireissuille

• Hyväksyn, että valmentaja määrittää ajan ja luvan herkkujen ostoon turnauksissa



Seurajohdon huoneentaulu

• Toimin ja teen päätökset aina seuran arvojen ja strategian mukaisesti

• Kehitän seuraa tavoitteiden mukaisesti

• Hoidan velvoitteeni ja lupaukseni aina täsmällisesti

• Olen valmis tekemään yhteistyötä alueen muiden jalkapalloseurojen ja 
myös eri urheiluseurojen kanssa

• Tuen seuran valmentajia ja toimihenkilöitä heidän tehtävissään

• Otan jäsenistön mielipiteet ja ajatukset huomioon kehittäessäni seuraa

• Kunnioitan perinteitä



Toimihenkilön huoneentaulu
• Ymmärrän olevani tärkeä osa seuran pelaajapolkua ja 

kokonaisuutta

• Toimin oman joukkueeni jokaisen pelaajan hyväksi

• Toimin rehellisesti ja innostavasti jokaisen pelaajan kanssa

• Luon joukkueeni pelaajille turvallisen ympäristön harrastaa 

jalkapalloa

• Otan osaa pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun laadittuihin 

sääntöihin

• Joukkueemme toiminta on hyvin suunniteltua ja tavoitteellista

• Kunnioitan FairPlay- henkeä kaikin tavoin ja huolehdin, että 

joukkueeni toimii samoin

• Koulutan ja kehitän itseäni

• En käytä päihteitä pelaajien kanssa toimiessani

• Pyrin ohjaamaan pelaajia terveisiin elämäntapoihin

• Sitoudun työssäni SJK- junioreiden arvoihin ja toimin niiden 

mukaisesti



Vanhempien huoneentaulu
• Tuen ja kannustan lastani jalkapalloharrastuksessa

• Ymmärrän kasvavan lapsen ja nuoren levon sekä ravinnon 

merkityksen

• Annan valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden tehdä 

työnsä rauhassa – autan heitä tuntemaan pelaajan

• Peleissä ja treeneissä paikkani on katsomossa

• Pukukoppi on pelaajille ja toimijoille

• Mikäli jokin asia on minulle epäselvä, niin kysyn ja selvitän asian 

välittömästi joukkueen toimihenkilöiden tai seuran työntekijän 

kanssa kasvotusten tai puhelimessa

• Osallistun pelisääntökeskusteluun ja sitoudun niiden 

noudattamiseen

• Lapseni päättää harrastuksestaan

• Käyttäydyn seuran arvojen mukaisesti

• Päihteet eivät koskaan kuulu seuran tapahtumiin

• Seuraan lapseni ruutuaikaa



Pelaajapolku

SJK-junioreiden pelaajapolku antaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa SJK- yhteisössä 
aina kolmevuotiaasta aikuisuuteen saakka. Pelaajapolku mahdollistaa myös kehittymisen 
kohti huippu-urheiluvaihetta ja jalkapalloilijan ammattia. SJK-junioreiden pelaajapolulla on 
tarkoitus tarjota pelaajille sopiva joukkue aina senhetkisen tason mukaisesti. Joukkuejaot 
eivät ole pysyviä, vaan kilpailupolulta pelaajat voivat siirtyä harrastepolulle ja toisin päin aina 
kun pelaajan kehitys tai motivaatio sitä edellyttää. Alla kuvattu poikien pelaajapolkua. 
Tyttöjen pelaajapolku on rakentumassa ja syksyllä 2020 alkaneessa tyttötoiminnassa on 
joukkue lähes jokaisessa ikäluokassa.
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Valmentajapolku

Seura tukee valmentajiaan jatkuvasti. SJK-juniorit järjestää kaikille uusille valmentajilleen 
Futisvalmentajan startti -koulutuksen valmentajan ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
Toisena toimintavuotena tavoitteena on, että valmentaja suorittaa seuran järjestämän 
Ikävaihetason koulutuksen. SJK-juniorit voi järjestää valmentajilleen Palloliiton virallisia 
koulutuksia aina UEFA C-tasolle asti. Valmentajien tarkemmat ikäluokkatavoitteet on kuvattu 
valmennuslinjan osassa 2.


