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Märsky Game Plan

 Vastaan itse omasta panoksestani ja asenteestani

 Voin saavuttaa tavoitteeni vain, jos olen ne asettanut

 Virheitä tulee, mutta niistä voi oppia

 Tiedän, miten olla opiskelija tai urheilija ja käyttäydyn sen mukaisesti

 Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskoo itseensä

 Nautin ajastani Märskyssä

 Etukansi + s.7



Valmennussopimus

 Pelisäännöt

 Urheilija sitoutuu noudattamaan koulun & urheilulinjan sääntöjä

 Koulu tarjoaa valmennuksen, toimintaympäristön ja asiantuntijapalvelut

 Urheilija sitoutuu osallistumaan kaikkiin harjoituksiin ja käyttäytymään 

urheilullisesti sekä noudattamaan antidopingsäännöstöä

 Tupakka- ja alkoholituotteiden, nuuskan, huumeiden ja dopingaineiden 

käyttö ja hallussapito on kielletty

 S. 34-35



Valmennuskurssin suorittaminen

 Kurssien suorittaminen vaatii läsnäoloa kaikissa harjoituksissa

 Poissaoloista ja –anomuksista voidaan keskustella erikseen hyvissä ajoin ennen 
poissaoloa

 Jokaisesta poissaolosta on ilmoitettava ennen harjoitusta Miialle ihan 
viimeistään edellisenä päivänä (ei koske toki sairaspoissaoloja)

 Harjoituspäiväkirjan säännöllinen ylläpito ja valmentajalle jakaminen

 Jako koko ajan auki/harjoituspäiväkirjan lähettäminen väh. 2 viikon välein

 Jaksokohtainen raportti

 Edellisen jakson analyysi

 Tulevan jakson tavoitteet



Ryhmän toiminta

 Harjoitusajat pääsääntöisesti

 Ti 9:30-11:00 & koulun jälkeen

 Ke 9:00-11:00

 To 8:20-9:30 & koulun jälkeen

 Pe 8:20-9:30

 Huom! Ryhmän jakaminen

 Harjoituspaikat

 Iso vaihtelevuus → autot/kortilliset??

 Kysy rohkeasti kyytiä harjoituksiin 

esim. whatsapp-ryhmässä

 Eltsu/eltsun tunneli

 Kuntosali??

 Liikuntamylly/olympiastadion??

 Uintikeskus – ovikoodi

 Tarvikkeet paikalleen treenin jälkeen• Tule harjoituksiin ajoissa

• Harjoituksissa tehdään hyvällä asenteella tavoitteellisesti 

& rohkeasti



Valmennuksen peruspilareita

 Kokonaisvaltainen huippu-urheilijaksi kasvaminen

 Terveys

 Monipuolisuus

 Urheilun harjoitteleminen

 Yksilöllisyys ja ryhmäharjoittelun hyödyntäminen

 Olosuhteiden hyödyntäminen

 Valmennusohjelma Rytmitys (3+1)

 Painopisteharjoittelu (2-3 painopisteharjoitusta/viikko)

 Koronan aiheuttamat varotoimet harjoitteluun



Asiantuntijapalvelut

 Fysioterapia

 Ravitsemus

 Psyykkinen valmennus

 Psyykkisen valmennuksen kurssi

 Selvitetään mahdollisuutta lääkärintarkastukseen syksyn aikana



Lajikapteeni

 Harjoitteluun, opintoihin, kouluun ja muihin ryhmäläisiin myönteisesti 

suhtautuva, positiivinen, nauttii ryhmäläisten kunnioitusta

 Tehtävänä ylläpitää & edistää valmennusryhmän henkeä ja motivaatiota, 

toimii oman ryhmänsä edustajana yhteispalavereissa, yhteydenpitäjä 

ryhmän, valmentajan ja koulun välillä

 Lajikapteenikoulutus


