Agility-Team Turku ry:n
VALMENNUSRYHMÄINFO
1. Valmennusryhmään hakeminen ja hakuaikataulut
Kevään hakuaikataulu

Syksyn hakuaikataulu

15.5. mennessä

15.10. mennessä

22.5. mennessä

22.10. mennessä

23.5-6.6. välillä

23.10-5.11. välillä

13.6. mennessä

12.11. mennessä

20.6. mennessä

19.11. mennessä

Valmentajat ilmoittavat ylläolevaan päivämäärään mennessä, jatkavatko seuraavalla kaudella
valmentamista. Seuraavalla kaudella aloittavat uudet valmentajat ilmoittavat kiinnostuksensa
ylläolevaan päivämäärään mennessä liittymällä valmentajarinkiin ja sopimalla käytännön asioista
ryhmävastaavan kanssa (valmennuksen kohderyhmä, ryhmän koulutusvuoro jne.).

Nykyiset valmennusryhmäläiset ilmoittavat ylläolevaan päivämäärään mennessä omalle
valmentajalleen, jatkavatko nykyisessä valmennusryhmässään seuraavalla kaudella.

Avoin valmennusryhmähaku kaikkiin ryhmiin. Hakemuksen voi laittaa useampaan ryhmään.

Valmentajat ilmoittavat hakijoille päätöksensä.

Hakijat vahvistavat, ottavatko tarjotun valmennusryhmäpaikan vastaan.

Huom!
Valmentajilta voi tiedustella vapaita/vapautuvia ryhmäpaikkoja myös avoimen haun
ulkopuolella ottamalla yhteyttä suoraan valmentajaan/valmentajiin sähköpostitse.
Valmentajien yhteystiedot ja esittelyt: http://www.atturku.net/kouluttajat/

2. Valmennusryhmähausta tiedottaminen vaiheittain

Sisäinen tiedottaminen
1. Valmentajat ilmoittavat ATT:n valmentajien facebook-ryhmässä, jatkavatko seuraavalla
kaudella valmentamista. Lopettavat valmentajat ilmoittavat lopettamispäätöksestään myös
suoraan ryhmävastaavalle.
2. Jokainen valmentaja keskustelee omien valmennettaviensa kanssa, miten kuluneen
kauden tavoitteet ovat toteutuneet ja odotukset ovat täyttyneet. Lisäksi he sopivat, jatkuuko
valmennussuhde seuraavalla kaudella. Vahvistuksen jälkeen valmennettavalla on kuitenkin
mahdollisuus hakea valmennusryhmähaussa toista ryhmäpaikkaa menettämättä nykyistä
valmennusryhmäpaikkaansa, mikäli uutta ryhmäpaikkaa ei saa.
3. Valmentaja päivittää ryhmänsä kokoonpanon valmennusryhmälistaukseen.
Ryhmävastaava poimii tarvittavat tiedot valmennettavien osalta suoraan listauksesta.
Valmennuksessa lopettava valmennettava ilmoittaa itse ryhmävastaavalle omista
jatkosuunnitelmistaan ryhmäpaikan suhteen ja tarvittaessa tiedustelee vapaita
koulutusryhmäpaikkoja.

Ulkoinen tiedottaminen
- Tiedottaminen valmennusryhmähausta tapahtuu ATT:n facebook-ryhmässä, sähköpostitse
ATT:n jäsenille sekä Agility Team Turku ry:n kotisivuilla.
- Tiedote sisältää:
 Tärkeät päivämäärät hakuprosessiin liittyen
 Valmennusryhmien tiedot (valmentajien nimet ja koulutusajat)
 Ohjeet valmennusryhmiin hakemiselle
 Linkin ajan tasalla olevaan ryhmätaulukkoon
 Tiedon siitä, että kaikilta valmentajilta voi tiedustella vapaista/vapautuvista
ryhmäpaikoista myös avoimen hakuajan ulkopuolella
 Tiedon siitä, että ryhmiin on mahdollista jäädä jonottamaan vapautuvaa paikkaa
 Linkin Valmennusryhmäinfoon (ts. tähän tekstiin)

3. Valmennusryhmien yhteiset linjaukset
Valmennettavan rooli - näihin asioihin valmentaja kiinnittää huomiota
valmennettavassaan
==> Treenaajan sitoutuneisuus ja motivoituneisuus valmennukseen
(treeneihin osallistuminen, kotiläksyjen tekeminen jne.)
==> Tavoitteellisuus (koirakkokohtaiset tavoitteet)
==> Koiran hyvinvoinnista ja huollosta huolehtiminen
==> Seuran sisäisten velvoitteiden hoitaminen

Valmentajan rooli – näistä asioista tunnistaa valmentajan
==> Suunnitelmallisuus valmennuksessa (ryhmän tason mukaan)
==> Motivaatio kehittyä; pyrkimys kehittää valmennustaitojaan esimerkiksi ATT:n
valmentajille/kouluttajille suunnatuissa koulutuksissa, LiikU-koulutuksissa sekä
muissa ulkopuolisissa koulutuksissa
==> Kiinnostus tukea valmennettavien kehittymistä kohti jokaisen yksilöllisiä
tavoitteita

Valmentaja seuraa valmennettavan roolin toteutumista
valmennuskauden aikana ja keskustelee tarpeen vaatiessa
valmennettavan kanssa kauden jatkamisesta. Valmentajalla on
oikeus purkaa valmennussuhde, mikäli valmennettavan ja
valmentajan roolit eivät kohtaa.

