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Salibandyvalmentajilta kirja :
Valmentajan persoona ja luonteenpiirteet ratkaisevat
Salibandy on vakiinnuttamassa yhä vahvemmin asemaansa suosituimpien palloilulajien joukossa. Salibandyvalmentajaan kohdistuu odotuksia monesta suunnasta: valmentajan tulee olla
samanaikaisesti niin ohjaaja, motivoija, strategi kuin kasvattajakin. Lisäksi hänen pitäisi pystyä
kehittämään pelaajia, saavuttamaan joukkueelle asetetut tulostavoitteet sekä täyttämään seuran, vanhempien ja yhteistyökumppaneiden odotukset.
”Me valmentajat elämme tätä hetkeä, mutta samalla olemme myös tulevaisuuden tekijöitä
valmentaessamme ja kouluttaessamme pelaajiamme. Teemme työtä paitsi seuraava peliä tai
harjoitusta myös tulevaisuutta varten. Tämä näkökohta tekee työstämme entistä tärkeämmän
ja merkityksellisemmän. Meidän on tunnettava myös vastuumme ja itsensä kehittäminen on
osa tämän vastuun kantamista”, toteaa Valmentaminen salibandyssä -kirjan kirjoittanut kolmikko. Kirjoittajatiimiin kuuluu Happeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen, hänen työparinsa Jyri
Korsman Happeen valmennustiimistä ja liikunnanopettaja Jouko Mustonen.
Nykyaikaisessa valmennustoiminnassa ymmärretään paremmin valmennuksen kokonaisuutta
yhden yksittäisen pelin tai valmennuskerran sijaan. Ryhmänä toimiminen oikein johdettuna,
järkevää tilanteenmukaista joukkuetaktiikkaa noudattaen hyvin toteutettujen harjoitusten ansiosta vievät joukkueen haluttuun suuntaan.
”Tärkeintä hyvälle valmentajalle ovat hänen persoonaansa ja luonteenpiirteisiinsä liittyvät
ominaisuudet. Ammattitaidon hallintaan viittaava faktatieto tulee vasta toisella sijalla. Sitä ei
pidetä enää yhtä tärkeänä kuin johtajuuteen liittyviä ominaisuuksia. Faktatiedon hallinnasta on
tullut vähitellen itsestäänselvyys, jota edellytetään jokaiselta valmentajalta. Molemmat ominaisuudet kuuluvat valmentajan ammattitaitoon: ne kuvaavat sen eri ulottuvuuksia ja hyvältä
valmentajalta vaadittavaa laajaa asioiden hallintaa”, kertovat kirjoittajat.
”Menestyäkseen tämän päivän urheilumaailmassa on valmentajan tunnettava koko valmennuksen kirjo. Pelkkä lajituntemus ei enää riitä, vaan häneltä vaaditaan kokonaisvaltaisen
valmennuksen ymmärtämistä, sitä paljon puhuttua ison kuvan näkemistä. Tähän teokseen on
rakennettu loistavasti nykyaikaiseen valmentamiseen liittyvä kokonaisuus.” Petteri Nykky, Vuoden valmentaja 2010.
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PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee vuosittain
20–30 uutta kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä
yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista.

