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HAKU   VALMENNUSRYHMIIN   (balboa)   

  
Cometsin   valmennustoiminnan   tavoitteet:   

1. Cometsin   aktiivisten   seuravalmentajien   määrä   kasvaa  

2. Cometsin   valmentajat   ovat   taitavia   valmentajia   ja   tanssijoita   

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     

Comets   maksaa   osan   valmennusryhmien   valmentajakuluista,   joten   
valmennus   tulee   järjestää   siten,   että   se   tukee   Cometsin   
valmennustavoitteiden   toteutumista.   Valmennusta   pyritään   tarjoamaan   
mahdollisimman   monelle   seuravalmentajalle   (tavoite   1).   Jos   paikkoja   ei   
kuitenkaan   riitä   kaikille,   valmennusta   tarjotaan   ensisijaisesti   valmentamiseen   
sitoutuneille   ja   valmennustaitojaan   aidosti   parantamaan   pyrkiville   pareille   
(tavoite   2).     

Seuran   järjestämissä   valmentajakoulutusryhmissä   valmennus   keskittyy  
pääasiassa   lajitaitojen   kehittämiseen.   Aloittavien   valmentajien   
valmennustaitojen   kehittämiseen   on   tarjolla   mm.   STUL:n   ja   ESLU:n   
järjestämiä   koulutuksia,   jotka   seura   maksaa   A-   ja   C-luokan   valmentajilleen.   
STUL   järjestää   myös   monien   lajien   lajikohtaisia   syventäviä   
valmentajakoulutuksia.   

Mikäli   valmentajaryhmiin   jää   vapaita   paikkoja,   kustannuksia   kattamaan   
voidaan   ottaa   myös   edistyneitä   kyseisen   lajin   tanssijoita,   jotka   eivät   tällä   
hetkellä   valmenna,   tai   muita   tavoitteellisesti   harjoittelevia   pareja,   mikäli   
ryhmää   ei   muutoin   voitaisi   kustannussyistä   toteuttaa.   

Koska   on   mahdollista,   että   valmentajaryhmäpaikkoja   ei   riitä   kaikille   
halukkaille,   valinnoille   tulee   olla   yksiselitteiset   kriteerit.     
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Valmennusryhmävalinnat   toteutetaan   seuraavasti:   

● Valmentajaryhmään   haetaan   täyttämällä   myClub   tapahtumassa   
julkaistu   nettilomake.     

● Lomakkeella   kysytään     

o tanssijoiden   nimet   &   sähköpostiosoitteet   

o valmennusparin   aikaisempi   valmennuskokemus   ja   tulevan   
kauden   sovitut   valmennukset   

o yhteisen   valmennusuran   pituus   

o kyseisen   lajin   lajiharjoittelukokemus   

o muu   huomioitava   seikka   

● Valmennusryhmiin   hakeneet   parit   laitetaan   järjestykseen   ensisijaisesti   
viimeaikaisen   kyseisen   lajin   valmennuskokemuksen   perusteella,   
koska   se   osoittaa   objektiivisimmalla   mahdollisella   tavalla   jo   osoitetun   
sitoutumisen   valmentamiseen.   Valmennuskokemuksen   sisällä   parit   
laitetaan   keskinäiseen   järjestykseen   vain   mikäli   järjestys   on   ilmeinen   
esimerkiksi   valmennusuran   pituuden   perusteella,   muuten   parit   ovat   
keskenään   samalla   sijalla.   

● Lajiharjoittelukokemusta   kysytään,   koska   valmennusryhmään   
hakeneilla   pitää   olla   riittävän   hyvä   lajiosaaminen   kyseisen   lajin   
valmentamiseksi.   

● Valmentajien   vertailujärjestys   on:     

o valmentaja,   jonka   kanssa   kyseisen   lajin   lajivastaava   on   sopinut   
kausivalmennuskurssin   valmennuksen   seuraavalle   kaudelle   
  

o aktiivinen   kyseisen   lajin   seuravalmentaja   
  

o kyseisen   lajin   valmentamisesta   kiinnostunut   ja   jonkun   toisen   
lajin   aktiivinen   seuravalmentaja   
  

o toiminut   kyseisen   lajin   seuravalmentajana   ja   aikoo   valmentaa   
myös   jatkossa,   mutta   ei   valmenna   seuraavalla   kaudella   
  

o kyseisen   lajin   valmentamisesta   kiinnostunut   ja   toiminut   
seuravalmentajana   
  

o kyseisen   lajin   valmentamisesta   kiinnostunut   kokenut   tanssija   

  

  
  
  
  



             3   ( 3 )   
  
  

  7.7.2021   
  

  
  

● Aktiivisella   seuravalmentajalla   tarkoitetaan   valmentajaa,   joka   on   
valmentanut   kuluvalla   tai   edellisellä   kaudella   kyseisen   lajin   
kausivalmennuksen,   pika-alkeet   tai   muun   workshopin.   

● Kohtuullisuussyistä   voidaan   käyttää   myös   tapauskohtaista   harkintaa,   
silloin   kun   se   johtaa   yksiselitteisen   oikeudenmukaiseen   
lopputulokseen   koko   valintaryhmän   mielestä   (valmentajavastaava   &   
hallituksen   valmennuskokemusta   omaavat   jäsenet   normaalit   
jääviyssäännöt   huomioiden).     

● Parit   valitaan   ryhmiin   vertailujärjestyksen   mukaisessa   järjestyksessä.   
Mikäli   paikkoja   on   jäljellä   vähemmän   kuin   seuraavalla   sijalla   
vertailujärjestyksessä   olevia   pareja,   näiden   parien   välillä   suoritetaan   
arvonta.   Myös   tässä   tapauskohtainen   harkinta   on   mahdollista,   mikäli   
sille   on   selkeät   Cometsin   seuran   edun   mukaiset   perusteet.   

● Esimerkkejä   tapauskohtaiseen   harkintaan   perustuvasta   priorisoinnista,   
jos   nämä   parit   olisivat   muuten   tasatilanteessa :   

o Valmennuspari   on   osallistunut   aktiivisesti   STUL   ja   ESLU:n   
valmentajakoulutuksiin    (=tähtää   aidosti   kehittymiseen   
valmentajana)   vrt.   tanssipari   ilmoittaa   vain   olevansa   
kiinnostunut   valmentamisesta.   

o Valmentaja   tekee   aktiivisesti   myös   muuta   vapaaehtoistyötä   
seuralle ,   esimerkiksi   lajivastaavana,   hallituksen   jäsenenä,   
valiokunnan   jäsenenä   tms.   

  

Valmennusryhmävalintojen   jälkeen   haun   toteutuksesta   saa   antaa   palautetta,   
ja   hakumenettelyä   kehitetään   seuraavalle   kaudelle,   mikäli   se   on   tarpeen.     

  

  
  
  
  


