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VALMENTAJIEN JA KOULUTTAJIEN KÄYTÖSSÄÄNNÖT
Hyväksytty SSuL:n hallituksessa 22.8.2018
1. TARKOITUS
1.1 Ylläpitää valmentajien ja kouluttajien toiminnan korkeinta laatutasoa - samoin niiden muiden
henkilöiden, jotka toimivat vastaavissa tehtävissä oppimisympäristössä, jossa on pelaajan ja
valmentajan välinen valtasuhde.
1.2 Varmistaa positiivinen opetus- / oppimisympäristö pelaajille / harjoittelijoille.
1.3 Varmistaa ja ylläpitää niiden SSuL:n sanktioimien kilpailujen oikeudenmukainen ja
asianmukainen hallinnointi ja toiminta, joissa valmentaja tai joukkueenjohtaja tai pelaaja istuu
pelikentän päädyssä valmentajan roolissa.
1.4 Säilyttää SSuL:n hyvä maine ja sulkapallourheilun eheys

2. SOVELTAMINEN
2.1 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin valmentajiin ja kouluttajiin ja vastaaviin, jotka toimivat
valmentajan vastuulla. Valmentajalla voi olla, mutta ei välttämättä tarvitse olla SSuL:n
valmentajatutkintoa.
2.1 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin valmentajiin, joukkueen johtajiin, joukkueen
toimihenkilöihin ja pelaajiin, jotka istuvat pelikentän päädyssä valmentajan roolissa.
2.3 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin valmentajiin, joukkueen johtajiin ja joukkueen
toimihenkilöihin, jotka osallistuvat SSuL:n sanktioimiin kilpailuihin. Lisäksi heidän on hyväksyttävä
ja noudatettava kilpailusääntöjä ja sulkapallon pelisääntöjä

3. YLEISET MÄÄRÄYKSET – EETTINEN OHJEISTO (VALMISTUMAISILLAAN)
3.1 Tämän säännöstön alaisten valmentajien, kouluttajien, joukkueen johtajien ja joukkueen
toimihenkilöiden edellytetään noudattavan SSuL:n eettisen ohjeiston yleisiä määräyksiä sekä siinä
määriteltyjä perusarvoja, periaatteita ja käyttäytymissääntöjä.

4. ERITYISET KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖKSET
Joukkueen johtaja
Joukkueen johtajien, valmentajien tai joukkueen toimihenkilöiden, joilla on joukkueen johtajan
rooli SSuL:n sanktioimassa kilpailussa, edellytetään noudattavan näissä käyttäytymissäännöissä
määriteltyjä erityisiä määräyksiä:
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4.1 Tukee parhaansa mukaan teknisen tiedon kulkua ylituomarin ja pelaajien välillä.
4.2 Tukee parhaansa mukaan pelaajien ylläpitoon (kuljetuksiin, majoitukseen,
harjoitteluaikatauluihin jne) liittyvän tiedon kulkua kilpailujen järjestäjien ja joukkueen/ pelaajien
välillä.
4.3 Osallistuu aikataulun mukaisiin joukkueen johtajien infotilaisuuksiin joukkueen / pelaajien
puolesta tai muihin infotilaisuuksiin, jotka ylituomari kutsuu koolle.
4.4 Ilmoittaa ajoissa pelaajien poisjäänneistä noudattaen vakiomenettelyä.
Valmentajan rooli SSuL:n sanktioimissa kilpailuissa
Valmentajien, joukkueen toimihenkilöiden, joukkueen johtajan tai pelaajan, joka istuu tai jotka
istuvat kentän päässä valmentajien tuoleilla ja hoitavat valmentajan roolia SSuL:n sanktioimassa
kilpailussa, on noudatettava tässä käytössäännöstössä mainittuja erityisiä määräyksiä.
Valmentajien täytyy:
4.5 istua heille heidän oman joukkueensa pelaajan tai pelaajien kenttäpäätyyn varatuilla tuoleilla,
paitsi pelisääntöjen mukaisten taukojen aikana.
Jos valmentaja haluaa vaihtaa toiselle kentälle, hänen täytyy tehdä vaihto, kun pallo ei ole
pelissä;
4.6 eivät saa valmentaa, kun pallo on pelissä tai millään tavoin häiritä vastapuolen pelaajaa tai
peliä;
4.7 eivät saa valmentamisellaan millään muotoa viivyttää peliä
4.8 pelisääntöjen mukaisilla tauoilla palata heille osoitetuille tuoleille heti, kun tuomari kuuluttaa
“20 sekuntia”
4.9 olla sanallisesti herjaamatta tai pelotella millään tavoin, kuten huutaen tai elehtien tai millään
muulla tavalla häiritä ketään katsojaa, kilpailujen tuomareita (mukaan lukien rajatuomarit ja
ylituomarit), kilpailujen teknistä toimihenkilöä, vastapuolen valmentajaa tai toimihenkilöä tai
vastapuolen pelaajaa
4.10 olla yrittämättä kommunikoida millään tavoin vastapuolen pelaajien, valmentajien tai
toimihenkilöiden kanssa tai käyttää mitä tahansa elektronista laitetta mihin tahansa tarkoitukseen,
mukaan lukien matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet tai vastaavat laitteet;
4.11 olla ryhtymättä tai olla yrittämättä ryhtyä minkäänlaiseen ei-toivottuun uhkaavaan tai
pelottelevaan fyysiseen kontaktiin ketään katsojaa, kilpailujen tuomareita (mukaan lukien
rajatuomarit ja ylituomarit), kilpailujen teknistä toimihenkilöä, pelaajia, valmentajia tai
toimihenkilöitä kohtaan
4.12 olla antamatta lajista huonoa kuvaa ennen turnausta, turnauksen aikana tai turnauksen
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jälkeen tiedotusvälineille antamillaan luonteeltaan henkilökohtaisilla kommenteilla, jotka
kohdistuvat turnauksen toimihenkilöihin, tuomareihin, vastustajan valmentajiin tai
toimihenkilöihin tai pelaajiin, ja jotka vihjaavat näiden olevan puolueellisia tai kyseenalaistavat
heidän rehellisyytensä.
Valmentajat / kouluttajat
Valmentajien tai kouluttajien, jotka ovat ottaneen valmentajan, ohjaajan, kouluttajan tai opettajan
roolin ja jotka opettavat pelaajille ja harjoittelijoille sulkapallon teknisiä, fyysisiä, taktisia tietoja ja
taitoja tai muita aiheeseen liittyviä asioita, täytyy:
4.13 Toimia hyvänä esikuvana ja edistää urheilun ja sulkapallon myönteisiä näkökulmia.
Säilyttää aina henkilökohtaisen käyttäytymisen ja ammatillisuuden korkea taso.
4.14 Tunnistaa vastuunsa sulkapallolle, valmennettaville pelaajille, muille valmentajille,
vanhemmille, SSuL:lle, kansainväliselle lajiliitolle ja urheilun toimi- ja luottamushenkilöille.
4.15 Ymmärtää ja noudattaa luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Varmistaa, että
luottamuksellisia ja henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyvät opiskelijoihin, kurssilaisiin, kollegoihin,
SSuL:oon ja muihin tahoihin, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, käytetään vain
lainmukaisilla tavoilla.
4.16 Kohdella kaikkia oppilaita ja kurssilaisia tasa-arvoisesti, kunnioittavasti, rehellisesti ja
johdonmukaisesti riippumatta heidän taustastaan, vakaumuksestaan ja kyvyistään.
4.17 Varautuu sellaisilla kohtuullisilla ennakoivilla toimenpiteillä, joilla opiskelijoiden tai
kurssilaisten hyvinvointi ja terveys taataan. Ymmärtää suoritettavan tehtävänsä ja hoitaa
velvollisuutensa sekä huolehtii vastuustansa, kun opettaa ja kouluttaa alle 18-vuotiaita.
4.18 Käyttää asianmukaisia harjoitusmenetelmiä, jotka pitkällä aikavälillä hyödyttävät oppilaita tai
kurssilaisia ja välttää menetelmiä, jotka voivat olla haitallisia. Varmistaa, että tehtävät ja aktiviteetit
ovat sopivia ottaen huomioon oppilaiden tai kurssilaisten iän, kokemuksen, taidot ja fyysiset sekä
psyykkiset valmiudet.
4.19 On oikeudenmukainen oppilaiden tai kurssilaisten arvioinnissa ja varmistaa, että nämä
arvioinnit ovat suhteessa oppimisen tavoitteisiin. Antaa palautetta harkiten ja rehellisesti.
4.20 Ylläpitää aina ammatillista työsuhdetta opiskelijoiden tai kurssilaisten kanssa. On tietoinen
siitä valta-asemasta ja vastuusta, joka hänellä valmentajana, opettajana, kouluttajana tai
kurssinjohtajana on. Ylläpitää selkeän rajan ystävyyden ja läheisten suhteiden välillä oppilaiden tai
kurssilaisten kanssa eikä ryhdy sopimattomiin suhteisiin oppilaiden tai kurssilaisten kanssa.
4.21 Välttää oppilaiden tai kurssilaisten kanssa sellaisia tilanteita, joita voidaan tulkita saattaneen
oppilaan huonoon valoon.
4.22 Pitäytyy median ja sosiaalisen median välityksellä tehtävistä negatiivisista, halventavista tai
henkilökohtaisista koulutukseen, kursseihin tai oppilaisiin ja kurssilaisiin kohdistuvista
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kommenteista ja kommenteista, jotka saattavat osoittaa puolueellisuutta tai kyseenalaistavat
ammattimaisuuden tai rehellisyyden.
4.23 Vedonlyönti ja ottelumanipulaatiot
Noudattaa käytössääntöjä, jotka koskevat vedonlyöntiä ja ottelumanipulaatiota (Kilpailusäännöt
33).
4.24 Anti ‐ Doping
Ei tee mitään toimenpidettä, joka edistää, helpottaa, on yhteydessä tai muuten tukee
käyttäytymistä tai toimintaa, joka rikkoo Suomen Sulkapalloliiton anti-doping määräyksiä
(Kilpailusäännöt 34).
4.25 Muu urheilun eheyden vastainen toiminta
4.25.1 Valmentajilla, kouluttajilla, joukkueenjohtajilla ja joukkueiden toimihenkilöillä
on velvollisuus olla harjoittamatta sulkapallon eheyden vastaista toimintaa.
4.25.2 Jos valmentaja, kouluttaja, joukkueen johtaja tai joukkueen toimihenkilö tuomitaan jossakin
maassa vakavasta rikoslain rikkomisesta, josta annettava rangaistus sisältää mahdollisen
vankilatuomion, voidaan tämän valmentajan, kouluttajan, joukkueenjohtajan tai joukkueen
toimihenkilön katsoa saamansa tuomion perusteella syyllistyneen sulkapallourheilun eheyttä
rikkovaan käytökseen.
4.25.3 Lisäksi, jos valmentaja, kouluttaja, joukkueen johtaja tai joukkueen toimihenkilö on milloin
tahansa käyttäytynyt tavalla, joka vahingoittaa urheilun mainetta huomattavasti, tämän henkilön
voidaan katsoa tällä perusteella syyllistyneen sulkapallourheilun eheyttä rikkovaan käytökseen.

5. OIKEUSPROSESSIT
5.1 Kilpailun ylituomari voi antaa rangaistuksen SSuL:n sanktioimassa kilpailuissa tehdyistä
rikkomuksista, ja hän voi poistaa valmentajan, joukkueenjohtajan tai joukkueen toimihenkilön
pelialueelta. Ylituomari voi myös poistaa turnauksen aikana toistuviin tai vakaviin rikkomuksiin
(esim. tämän säännöstön kohdan 4.11 mukaan) syyllistyneen valmentajan, joukkueenjohtajan tai
joukkueen toimihenkilön kilpailuhallista kilpailun loppuajaksi tai osaksi aikaa. Ylituomarin päätös
on lopullinen eikä siitä voida valittaa.
5.2 Edellä 4.25 kohdan mukaisista toistuvista tai räikeistä rikkomuksista voidaan myös ilmoittaa
SSuL:lle ylituomarin raportilla ja rikkomuksista voidaan lisäksi määrätä seuraamuksia SSuL:n
kurinpitosääntöjen mukaisesti.
5.3 Muut säännöstön väitetyt rikkomukset on tutkittava SSuL: n kurinpitosäännöissä esitettyjen
periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti.
5.4 Valmentajien sekä muiden tämän säännöstön soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden on
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raportoitava tämän säännöstön ja eettisen ohjeiston rikkomuksista ja tehtävä yhteistyötä ja
avustettava täysimääräisesti rikkomusten tutkimuksissa.
5.5 Jos valmentaja, kouluttaja, joukkueen johtaja tai joukkueen toimihenkilö on syyllistynyt mihin
tahansa tämän säännöstön vastaiseen toimintaan, hänen katsotaan rikkoneen tätä sääntöä.
Sääntöjen rikkominen on perustana kurinpidollisille toimille ja asianmukaisille rangaistuksille.
5.6 Säännöstön rikkomuksista langetettavia mahdollisia sakkoja ja niiden suuruuksia ei ole vielä
määritelty Suomessa.
5.7 Näiden sääntöjen muut väitetyt rikkomukset edellyttävät SSuL:n kurinpitosääntöjen
määrittelemää kurinpidollista kuulemismenettelyä.

