Yleistä
Valmennustoiminta tapahtuu Palloliiton ohjeistaman ja kouluttaman
valmennuslinjan mukaisesti. Seuran valmennustoiminnasta ja valmennuksen
juniorijaosto. Pelaajien valmennuksesta vastaa ikäluokan joukkueen
ohjaajat/valmentajat sekä seuran maalivahtivalmentajat. Yhteistoiminta
keskinäisissä tapaamisissa, harjoituksissa ja otteluissa.

linjan sekä seuran
linjasta vastaa seuran
vastuuvalmentaja ja
ja ohjaus tapahtuu

Seura haluaa tukea valmennustyöhön ryhtyviä toimijoita, joten seura kustantaa valmentajien
koulutuksen niin, että ikäluokkien joukkueilla on riittävä määrä koulutettuja ohjaajia ja valmentajia.
Ohjaajia ja valmentajia kannustetaankin osallistumaan seuran tai Palloliiton järjestämille kursseille
aina ohjattavan ikäluokan vaatiman tason mukaisesti. Seura vastaa E-, D- ja C-tason
valmennuskurssien kustannuksista.
Pelaajien valmennuksesta ns. pienillä kentillä (E11 ja nuoremmat) vastaavat aluksi lasten vanhemmat.
Myöhemmin (D12-ikäluokasta ylöspäin) pelaajien valmennuksesta vastaavat siihen kouluttautuneet
henkilöt. Nämä henkilöt voivat olla ulkopuolisia tai lasten vanhempia.
GBK järjestää oman E-tason lastenohjaajakurssin aloittavien ikäluokkien valmentajille ja
toimihenkilöille muutaman kerran vuodessa; tarvittaessa aina kun saadaan vähintään 6 osallistujaa.
GBK järjestää D-tason prosessikoulutuksen vähintään kerran kalenterivuodessa omien
piirikouluttajiensa (Christian Lindqvist, Jyrki Roukala) kanssa, kun saadaan vähintään 8 osallistujaa tai
tarpeen mukaan yhteistyössä piirin muiden piirikouluttajien kanssa. Piiri järjestää C- ja B-tason
koulutukset.
Sisäisenä valmentajakoulutuksena valmentajakerhot ja malliharjoitussarjat n. 5-6 krt. vuodessa
(valmennuspäällikkö pitää tai järjestää yhdessä piirin / alueen kanssa).

Koulutustasovaatimukset
kaikki seuran toimihenkilöt käyvät E-tason koulutuksen (valmentajat ja joukkueenjohtajat
mutta suositellaan myös huoltajat ja muut toimijat). E-tason suorittaminen on edellytys Dtasolle.
kaikki seuran vastuuvalmentajat käyvät vähintään D-tason koulutuksen; D-taso on
suoritettava 2:n vuoden kuluessa seuraan tullessa. D-tason suorittaminen on edellytys Ctasolle.
kaikille muille valmentajille suositellaan D-tason koulutusta
D12 ja vanhemmissa ikäluokissa vastuuvalmentajat ovat suorittaneet vähintään C-tason
koulutuksen (kurssina tai prosessikoulutuksena)

Koulutustaso minimivaatimukset ikäluokittain ja rooleittain
E11 ja nuoremmat
o

vastuuvalmentaja: minimi D-taso

o

valmentajat: minimi E-taso

D12 ja D13
o

vastuuvalmentaja: minimi C-taso (suoritettava ensimmäisen D-ikävuoden aikana)

o

valmentajat: suositus D-taso, minimi E-taso

C14 ja C15
o

vastuuvalmentaja: minimi C-taso (B-tason koulutus tarvittaessa)

o

valmentajat: minimi D-taso

B/A-ikäluokat
o

vastuuvalmentaja: minimi B-taso

o

muut valmentajat sopimuksen mukaan B-koulutukseen

Taito/kykykouluvalmentajat: C/B-taso
Valmennuspäällikkö: Nuvk/A-taso

Koulutusten kustannukset
Kaikki E-, D- ja C-valmennuskurssit ovat valmentajille maksuttomia, seura vastaa koulutusten
kustannuksista.
B-tason koulutuksen kustannuksen maksaa seura, kun koulutuksen käyvä henkilö sitoutuu seuran
toimintaan vähintään kolmeksi toimintakaudeksi. Mikäli henkilö ei ole seuran käytettävissä koko
sopimusaikaa, niin seura perii B-tason koulutuksen kustannuksen suhteessa jäljellä olevaan
sopimusaikaan; esim. jos valmentajalla on sopimusaikaa jäljellä 2 vuotta, niin takaisin perittävä
kustannus on 2/3 (kaksi kolmasosaa).

