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Tämän ohjeen tarkoitus on rohkaista uusia ohjaajia ja valmentajia sekä antaa neuvoja ja 
tukea tehtävään.  
 
Kosken Kaiun käytäntöjä: 

• Perusta ryhmälle/joukkueelle WhatsApp-ryhmä, jonka kautta viestit huoltajien kanssa. 
Vanhemmat juniorit voidaan liittää myös ryhmiin huoltajien suostumuksella. 

• Suunnittele aina harjoitukset etukäteen. Tee myös jakso- ja kausisuunnitelmat. 

• Suunnittele harjoitteet aina siten, että tulee mahdollisimman vähän jonotusta. 

• Harjoituksissa ja turnauksissa voi olla rutiineja, jotka tehdään aina samalla tavalla. Alla 
muutamia esimerkkejä: 

o Alkuun nivelten aktivoinnit sekä aktiiviset venyttelyt →alkuverryttely 
o Pallottelun alkuun heitot ja iskulyönnit aina tietyllä kaavalla. 
o Loppuverryttelyt. 

• Ohjaaja/valmentaja on avainasemassa ryhmähengen luomisessa. Pyri luomaan iloinen, 
kannustava ja huomioonottava ilmapiiri.  

• Läsnäoloseuranta tehdään myClub-sovelluksen kautta. 
 
Turvallisuus: 

• Määritä ryhmälle rajat ja säännöt. Informoi nämä ryhmän säännöt myöskin huoltajille. F-A-
junioreiden ryhmissä pelaajien ja vanhempien kanssa luodaan joukkueen pelisäännöt. 

• Mieti miten toimitaan, jos lapsi/juniori ei käyttäydy sovittujen pelisääntöjen mukaan           
→ esim. jäähykäytäntö.  

• Vakioidut toimintatavat luovat turvallisuutta. Alla esimerkkejä vakioiduista toimista: 
o Alle kouluikäisten ryhmissä lapset odottavat pukukopissa, että ohjaaja käy 

hakemassa heidät salin puolelle. 
o Harjoituksen/tuokion aluksi asetutaan aloituspiiriin, jossa todetaan läsnäolijat ja 

kerrotaan harjoituksien teema (isommat junnut) tai vain seuraavan aktiviteetin 
ohjeet (pienemmät junnut). 

o Kun ohjaaja/valmentaja puhaltaa pilliin, niin liike pysähtyy ja puhe loppuu.  
o Harjoituksen/tuokion lopuksi kokoontuminen loppupiiriin. 
o Alle kouluikäisten lasten kohdalla pitää ohjeistaa, mistä huoltajat hakevat lapset ja 

painottaa, että lapset eivät saa lähteä pukuhuoneesta ilman, että huoltaja heidät 
noutaa. 

• Huomioi harjoitteissa aina turvallisuus: 
o Alle kouluikäisten kanssa juoksuharjoitteita tehtäessä määritä kiertosuunnat. 
o Jos harjoituksissa kiipeillään tai käytetään muita putoamisvaaraa aiheuttavia 

välineitä, niin muista laittaa aina patjat alle.  
o Aloita aina helposta suoritteesta ja etene pikkuhiljaa kohti vaativimpia suoritteita. 
o Välinevarasto ei ole lasten leikkipaikka. 
o Älä jätä lapsia ilman valvontaa. 

• Kiusaamiseen puututaan aina. Huoltajien kanssa pitää myös sopia, miten toimitaan jos 
ryhmässä ilmenee kiusaamista → esim. jos lapsi kertoo tulleensa kiusatuksi otetaan ensin 
yhteyttä valmentajaan. 

 
Terveellisiin elintapoihin kannustaminen: 

• Juomapulloissa vain vettä. Käytetään vain omaa juomapulloa. 

• Ennen turnauksia ja harjoituksia kunnon terveellinen välipala tai syöminen, jotta jaksaa. 

• Kädet pestään/desinfioidaan tullessa ja lähtiessä hallilta. 

• Isompien junioreiden kanssa keskustelu päihteistä sekä niiden haitoista.  


