
                        
 

 

Haluatko valmentajaksi Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin? 
 
Ilveksen junioriedustusjoukkueiden pelaajapolku alkaa 6-7 -vuotiaiden taitokouluista 
 – lue lisää tästä 
 
Taitokoulujen jälkeen 8 -vuotiaista alkaa Ilveksen junioriedustusjoukkueiden toiminta, jonka 
päätepisteenä siintää aikuisten edustusjoukkueet Veikkausliigassa ja Naisten Liigassa. Pelaajan 
polun varrelle mahtuu lukuisia harjoituksia, pelaajakeskusteluja, nuorisomaajoukkuevalintoja, 
turnauksia ja muita jalkapalloon sekä pelaajakehitykseen liittyviä asioita. Ilveksen pelaajapolun 
läpikäyneet jalkapalloilijat ovat tänä päivänä tuttu näky aina maajoukkueista, Suomen pääsarjoihin 
sekä aina kansainvälisille kentille asti – lue lisää tästä 
 

 
      Heli Rekimies, Edustus 

Etsimme jatkuvasti motivoituneita valmentajia kehittämään lupaavia nuoria pelaajiamme 
 
Junioriedustusjoukkueissa valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen pelaajan tukeminen ja 
valmentaminen. Tunnusomaista on palo pelaajien kehittämiseen ja auttamiseen heidän omassa 
kehittymisessään. 
 

https://www.ilvesfutisliiga.fi/30607
https://www.ilvesjalkapallo.fi/68


Hyvällä valmentajalla on lähtökohtaisesti halu osallistua toimintaan sekä kehittyä valmentajana. 
Koulutamme kaikkia valmentajia suunnitelmallisesti Palloliiton valmentajakoulutusten lisäksi omalla 
sisäisellä valmentajakoulutuksellamme. 
 
Tavoitteena on kehittää valmentajien kykyä toimia lasten ja nuorten kanssa, osaamista jalkauttaa 
seuran valmennuslinjaa kentälle sekä kykyä hahmottaa jalkapalloa sekä sen valmentamista 
kokonaisvaltaisesti.  
 

          
 Juha Väntti ja Tommi Järvinen, Laura Kalmari -turnaus           Kari Järviö ja Teemu Järvelä, Ystävyyskaupunkiturnaus 
 C-tytöt                        C-pojat 
 
Meillä on tehtäviä eri vaiheissa omaa kehittymistään oleville valmentajille. 
 
Olit missä tahansa vaiheessa valmentajan uraasi voit olla Ilveksen valmennuspäälliköihin 
yhteydessä, jos koet että haluat lähteä mukaan valmennustoimintaan. Katsomme yhdessä hyvän 
roolin lähteä mukaan valmennukseen. 
 
Tällä hetkellä kartoitamme lisäksi koulutettuja valmentajia junioriedustusjoukkueisiin 
vastuuvalmentajiksi tai muihin isompiin rooleihin. Voit olla etsimämme valmentaja näihin tehtäviin, 
jos sinulla on valmentajakoulutusta taustalla (mielellään UEFA C tai ylempi) sekä aikaisempaa 
valmennuskokemusta. Arvostamme myös pedagogista- sekä liikunta-alan koulutusta. 
 
 
 
 
 



Ilveksessä valmentaessa tarjolla on: 
- hyvät olosuhteet joukkueiden valmentamiselle 

- mahdollisuus kehittyä, kouluttautua ja edetä valmentajana huippuseurassa 

- Sami Hyypiä Akatemian pelaajakehitysyhteistyön 

- seuran sisäistä koulutustoimintaa ja mahdollisuuden kouluttautua Palloliiton koulutuksissa 

 

 
Joni Lehtonen, Ilves 2 ja B-pojat talenttivalmentaja 

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi sekä täyttää alla olevat tiedot joko suoraan sähköiseen lomakkeeseen 
 
TÄSTÄ 
 
Tai sähköpostitse, jossa on seuraavat tiedot: 
 
Yhteystiedot 
Lajitausta 
Koulutus- ja työhistoria 
Aikaisempi valmennuskokemus 
Lyhyt kuvaus ajatuksistasi valmennukseen liittyen 
 
Hakemukset sähköpostitse molemmille valmennuspäälliköille (ks. alla), vastaamme myös 
mielellämme kysymyksiin toimintaan ja valmennukseen liittyen 
 
Ilves, valmennuspäällikkö pojat ja huippuvaihe 
Markus Paananen 
markus.paananen@ilves.fi 
+358407376000 
 
Ilves, valmennuspäällikkö tytöt 
Petri Järvinen 
petri.jarvinen@ilves.fi 
+358407569402 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=BDBF773F43A508A9C225830B003CE6DE
mailto:markus.paananen@ilves.fi
mailto:petri.jarvinen@ilves.fi

