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Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkovalmennuksessa on nähty tarve koko-
naisvaltaisemmalle pelaajan potentiaalia tukevalle valmennukselle. Tämän kehittämistyön 
tavoitteena olikin selvittää, että mitkä ovat ne tekijät, jotka ensisijaisesti vaikuttavat 12-16-
vuotiaan pelaajan potentiaalin saavuttamiseen ja tukemiseen.  
 
Lisäksi tämän määrittelyn seurauksena tavoitteena oli luoda osallistavia valmennusmenetel-
miä erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkotoiminnassa. 
Kolmas tavoite oli luoda pelaajan potentiaalia tukevia, osallistavia menetelmiä hyödyntäviä 
esimerkkimateriaaleja erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttö-
kiekkotoiminnassa. Lisäksi esimerkkimateriaalien tuli olla sovellettavissa myös seuravalmen-
nukseen sekä yli lajirajojen.  
 
Kehittämistyötä tehtiin kauden 2016-2017 sekä kauden 2017-2018 alussa. Aineistonkeruu 
tapahtui pääsääntöisesti erilaisissa Jääkiekkoliiton toiminnoissa, luontevana osana lajival-
mennusta. Menetelminä käytettiin havainnointia, sekä vapaamuotoista kirjallista ja suullista 
palautetta. Palautetta antoivat pääsääntöisesti pelaajat, mutta myös esimerkiksi valmentajien 
kokemukset ja havainnot ovat olleet tärkeässä roolissa. 
 
Ne tekijät, jotka ensisijaisesti vaikuttavat nuoren urheilijan potentiaalin saavuttamiseen ja 
tukemiseen yhdistyivät potentiaalimalliksi. Kehittämistyön aikana kokeillut valmennusmene-
telmät – yksilövalmennus, vertaisvalmennus, pienryhmävalmennus ja valmennuksellinen 
ryhmäyttäminen – toimivat kaikki potentiaalia tukevina menetelminä. Erityisesti valmennuk-
sellinen ryhmäyttäminen nousi merkitykselliseksi menetelmäksi alle 16-vuotiaiden Leijonapol-
kuun liittyvissä kartoitustapahtumissa. 
 
Kehittämistyön tuotoksena syntyi myös esimerkkimateriaaleja eli valmennuskortteja, jotka 
ovat hyödynnettävissä paitsi Jääkiekkoliiton tapahtumissa, myös seuratoiminnassa ja yli laji-
rajojen.  
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1 Johdanto 

Urheilijaksi kasvaminen on matka. Haasteita riittää matkan varrella, ja niihin voi hukkua, 

jos ei omaa potentiaaliaan pysty tunnistamaan ja saavuttamaan. Eri joukkueista ja/tai seu-

roista koostuvassa arjen palapelissä joukkuekaverit ja valmentajat vaihtuvat. Tyttöpelaa-

jalla ei ole välttämättä yksittäistä, kokonaiskuvaa hahmottavaa valmentajaa, joka pitkäjän-

nitteisesti tukisi ja kehittäisi tyttökiekkoilijaa (Niemi 18.10.2017).  

 

Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkovalmennuksen tarve valmennuksen 

uudistamiseen on lähtenyt niiden palautteiden tiimoilta, joita seuravalmentajilta, pelaajilta 

ja vanhemmilta on tullut viime kausien sekä mm. Irjalan (2016) opinnäytetyön tiimoilta: 

palautteissa näkyi tarve pelaajan kokonaisvaltaisemmalle ja tavoitteellista harjoittelua tu-

kevalle valmennusotteelle, ja toisaalta ratkaisukeskeisille työkaluille, joita pelaajat voivat 

käyttää omassa arjessaan. 

 

”Jääkiekkoliiton leirit olivat yhden vanhemman mielestä ainut paikka, jossa tavoitteita 
oli käyty riittävästi läpi, mutta samalla hän huomautti, että näitä leirejä järjestetään 
melko harvoin eikä varmuutta seuraavalle leirille pääsystä ole. Ne eivät siis itses-
sään vielä kanna tavoitteiden asettelussa kovin pitkälle, kun omalta joukkueelta ei 
tähän ole saatu tukea.” (Irjala 2016, 23) 

 

 

Tyttökiekkoilijan pelaajapolut ovat hyvin yksilöllisiä ja monimuotoisia. Paitsi että tyttökiek-

koilijat tarvitsevat monimuotoisia pelaajapolkuja (Niemi 18.10.2017) he tarvitsevat myös 

tukea jo olemassa oleville poluilleen. Mitä moniosaisempi arjen palapeli on, sitä tärkeäm-

pää on löytää oikeat mallit nuoren urheilijan potentiaalin tukemiseksi. Tämän kehittämis-

työn tavoitteena onkin ollut hahmottaa urheilijan potentiaalin saavuttamiseen ja tukemi-

seen vaikuttavat tekijät, ja luoda sen pohjalta osallistavia menetelmiä sekä käytännönlä-

heisiä esimerkkimateriaaleja erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alu-

een tyttökiekkotoiminnassa.  

 

Tässä työssä käsittelen yksilön potentiaalia eli voimavaroja ja kehittymisen mahdollisuuk-

sia siitä näkökulmasta, miten niitä voidaan valmennuksella tukea. Jotta kehitystyön tulok-

sena syntyneiden esimerkkimateriaalien käytettävyys ylittäisi myös Jääkiekkoliiton tapah-

tumat, niin harjoitteet on suunniteltu siten, että niitä voi hyödyntää myös seuravalmennuk-

sessa ja jopa yli lajirajojen – luontevana osana lajivalmennusta. 

 

Tässä työssä tarkastelu keskittyy erityisesti 12-16-vuotiaiden murrosikäisten pelaajien 

kehittämiseen, jolloin myös yleiset nuoruusikään liittyvät asiat ovat valmennuksessa aina 

läsnä. Nuoria ei voida koskaan valmentaa kuten lapsia tai aikuisia, vaan nuoruusikä elä-
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mänvaiheena pitää tuntea, jotta kokonaisvaltainen valmentaminen on mahdollista. Ikä 

vaikuttaa myös työskentelytapoihin: toiminalliset lähestymistavat ovat usein tehokkaampia 

ja sen vuoksi niiden hyödyntäminen pelaajan ja joukkueen kehittymisen tukena on perus-

teltua.  

 

Tämä kehitystyö on toiminnallinen opinnäytetyö, pelaajien näkökulmaan painottuva tarina. 

Kehitystyötä on tehty kauden 2016-2017 sekä alkukauden 2017-2018 ajan. Ensimmäisellä 

kaudella siitä heijastuvat omat kokemukseni tyttökiekon tutorvalmentajana ja toisella kau-

della tyttökiekkokouluttajana.   
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2 Tyttöjen ja naisten jääkiekon historia ja nykykuva 

Tyttö- ja naiskiekon historiaa tarkastellessa täytyy palata ajassa taaksepäin aina vuoteen 

1889, jolloin rekisteröitiin ensimmäinen naisten jääkiekko-ottelu Ottawassa, Kanadassa. 

USA:ssa ensimmäiset tilastoidut ottelut pelattiin vuonna 1920. Kuitenkin toisen maailman 

sodan jälkimainingeissa naiskiekko katosi kuvasta: jääkiekko nähtiin vain miesten lajina ja 

kestikin tovi, ennen kuin uusi naissukupolvi sai taas mahdollisuuden palata virallisesti mu-

kaan. (International Ice Hockey Federation) 

 

Ensimmäiset kansainväliset turnaukset pelattiin 1980-luvun loppupuolella, ja vuonna 1989 

taisteltiinkin ensimmäistä kertaa Kansainvälisen Jääkiekkoliiton järjestämissä Euroopan 

mestaruuskisoissa Saksassa. Tätä turnausta seurasivat MM-kilpailut Kanadassa 1990 ja 

olympialajina naisten jääkiekko oli ensimmäistä kertaa vuona 1998 Japanissa. (Internati-

onal Ice Hockey Federation) 

 

Suomessa ensimmäiset naisten jääkiekkojoukkueet perustettiin 1970-luvun alussa. Tyttö- 

ja naiskiekon historian naisten virallinen SM-sarja käynnistyi vuonna 1983. Kaudesta 

2017-2018 alkaen SM-sarjan nimi on virallisesti Naisten liiga, ja joukkueita liigassa on 

kahdeksan. Naisten liigan lisäksi naiset pelaavat tällä hetkellä Mestis-karsintasarjaa (24 

joukkuetta), sekä harrastesarjoja (37 joukkuetta). Tytöt puolestaan pelaavat valtakunnalli-

sia sarjoja Mini Aurora Liigassa (F), E-,D- ja B/C-junioreissa. Näissä sarjoissa joukkueita 

on yhteensä noin 30. Kaikkiaan tyttöjen ja naisten pelaajalisenssejä kaudella 2016-2017 

oli 4232, joista Hämeen alueella kiekkoilevia tyttöjä ja naisia 592. (Suomen Jääkiekkoliitto; 

Puputti 15.10.2017)  

 

2.1 Toimintaympäristöt ja haasteet 

Jääkiekkoliiton toiminnassa Suomi on jaettu kahdeksaan alueeseen. Alueiden tehtävä on 

toimia seurojensa palveluorganisaatioina ja kehittää suomalaista jääkiekkoa monipuoli-

sesti. Seurat ovat hyvin erikokoisia, ja pienet seurat toimivat huippu-urheilijaksi haaveile-

vien tyttöjen yhtä hyvin kuin isotkin. Jääkiekkoliiton jäsenseuroista (174) noin puolessa on 

tyttökiekkotoimintaa ja joissakin seuroissa tyttöpelaajille on rakennettu oma pelaajapolku 

seuran mahdollistamien joukkueiden ja puitteiden varaan. (Suomen Jääkiekkoliitto, Suo-

men Jääkiekkoliiton aluetoiminta; Puputti 15.10.2017) 

 

Maajoukkuepelaaja Riikka Välilän (Hägerfelth 2017) mukaan nykypelaajat ovat urheilulli-

sia, vahvoja, nopeita ja taitavia. Ilveksen naisten liigajoukkueen valmentaja Mari Saarinen 

on tehnyt samankaltaisia havaintoja: hänen mukaansa liigakiekko on kehittynyt ”nopeam-
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maksi ja fyysisemmäksi reagointipeliksi”, jossa pelaajilta vaaditaan monipuolisia fyysisiä 

ominaisuuksia. Lisäksi naisten valmennus on kehittynyt, ja myös naisvalmentajia koulute-

taan entistä enemmän. Valmentajien mentorijärjestelmä on myös mahdollistanut asioiden 

kehittymisen ja eteenpäin viemisen. (Hägerfelth 2017; Saarinen 15.10.2017) 

 

Vaikka naisten liiga on tutkimusten mukaan Suomen kuudenneksi kiinnostavin urheilusar-

ja, ja erityisesti naiskatsojien keskuudessa vieläkin suositumpi, niin media keskittyy silti 

korostamaan enemmän miesten kilpa- ja huippu-urheilua, vaikka sillä olisi mediahuomiota 

antamalla avaimia myös korottaa naiskiekon profiilia (Sponsor Navigator 2017; Herrala 

2015, 163). Tämä näkyy omassa arjessani siten, että kiekkoilua aloittaessaan monet tytöt 

eivät ole nähneet naisten pelaavan kiekkoa. Myös vasta kiekkoilua aloittavien tyttöjen 

vanhemmista saattaa löytyä sellaisia, jotka eivät ole koskaan nähneet naiskiekkoa. Luon-

nollisesti tämä asettaa monia haasteita. Kun pieni tyttö miettii harrastuksen aloittamista, 

niin harva vanhempi on ensimmäisenä ehdottamassa jääkiekkoa. Jo pelkästään tytön 

vieminen tyttökiekkotapahtumaan vaatii siis monilta ennakkoluulotonta ja avointa asennet-

ta. Tyttökiekon kehityksestä huolimatta arjessa kiekkokulttuuri on vielä miesten ja poikien 

eikä tyttökiekkoilijoita ja naistoimijoita nähdä kaikissa seuroissa potentiaalisina lajin har-

rastajina. 

 

Jotta tyttökiekko kehittyisi, tarvitaan kuitenkin lisää harrastajia. Lajin kasvun kannalta olisi 

tärkeää saada lisäksi enemmän pelkästään tytöille suunnattua toimintaa: tyttökiekkokoulu-

ja, -kerhoja ja joukkueita. Poikien kanssa pelaaminen tulee olla edelleen mahdollista, ja 

varsinkin pienemmillä paikkakunnilla se on myös monien poikajoukkueiden elinehto. Myös 

akatemiatoiminnan kehittäminen on tärkeää: Kuortaneella toimiva valmennuskeskusjouk-

kue Kuortane Team on yksi esimerkki hyvästä akatemiatoimintamallista – vastaavia tarvit-

taisiin lisää. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että tyttökiekkoilijoiden drop out pois jääkiekon 

parista on moninkertainen, jos lähialueilla ei ole tyttö- tai naisjoukkuetta, jonka puitteissa 

pelaajapolku voisi jatkua. (Niemi 18.10.2017) 

 

Naisten liigan näkökulmasta Saarinen (15.10.2017) näkee useita haasteita: liigan taso ei 

ole vielä mm. pelikovuudeltaan ja säännöiltään tarpeeksi kova valmistamaan pelaajia tais-

toihin Pohjois-Amerikkalaisia vastaan. Samalla pelaajia pitäisi jatkuvasti opettaa harjoitte-

lun kokonaisvaltaisuuteen ja siihen, kuinka asioita tehdään oikein ja määrätietoisesti kohti 

tavoitteita. Kuitenkin Niemen (18.10.2017) mukaan pienen maan liigassa on myös etuja: 

matkustaminen pysyy hallinnassa, joukkueet ovat suhteellisen kilpailukykyisiä ja pelaami-

nen on monille mahdollista myös opiskelujen jälkeen. Opiskelun jälkeisen pelaamisen 

mahdollisuus on myös etu esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan nähden, jossa sarjatoimintaa 

yliopistosarjojen jälkeen on vain vähän. (Niemi 18.10.2017; Saarinen 15.10.2017) 
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Viimeisten vuosikymmenten aikana on peli ja sen ympärille rakennetut mahdollisuudet 

ammattimaisempaan urheiluun ovat menneet paljon eteenpäin, ja vuonna 2015 perustettu 

naisten ammattilaisliiga NHL, WNHL on yksi osoitus tästä. Monet suomalaispelaajista 

pelaavat Ruotsissa, missä naisten pääsarjatason joukkueista ovat jo puoliammattilais-

joukkueita. Tämän ovat mahdollistaneet saman seuran miesten pääsarjatason joukkuei-

den tuki. Niemen (18.10.2017) mukaan naisten liigaan tulisikin panostaa vielä enemmän, 

jotta pelaamisen vuoksi ei tarvitsi lähteä ulkomaille. Lisäksi koko naisten sarjatoiminnan 

kehittäminen eri sarjatasojen näkökulmasta sekä akatemiatoiminnan täysi hyödyntäminen 

tyttö- ja naiskiekkojoukkueille tulisi olla myös prioriteettina toiminnan kehittämisessä. 

(Blinn 2015; Niemi 18.10.2017) 

 

Naisten sarjatoiminnan, tyttöjen ja naisten pelaajapolkujen ja sitä kautta yksilöllisten arjen 

ratkaisujen etsiminen vaatii vielä paljon työtä. Myös naisten maajoukkuevalmentaja Pasi 

Mustonen (3.10.2017) peräänkuuluttaa laadukkaan seuratyön ulottumista myös naiskiek-

koilijoille:  

”…naiskiekko ei ole arvo kaikille pääsarjaseuroillemme.  
Osa niistä ei vielä näe naisten mahdollista menestymistä olympia- ja MM-kisoissa 
yhteisenä Suomi-kiekon tavoitteena. Tämä näkyy esimerkiksi vaikeutena saada 
olympialaisiin valmistautuvia pelaajia mukaan tiettyjen seurojen poikajoukkueiden il-
taharjoitteluun. Paikkaa tarjottaessa siitä saatetaan pyytää kohtuutonta korvausta 
pelaajalta, joka jo maksaa kuukausimaksua naisten sarjajoukkueeseen.” 

 

 

 

2.2 Leijonapolku 

Tyttöjen ja naisten Leijonapolku rakentuu alle 16-vuotiaiden aluekartoitustoiminnasta aina 

naisten maajoukkueeseen asti. Tyttökiekkokouluttajien, tyttökiekon tutorvalmentajien, ja 

aluevalmentajien tekemien kartoitusten kautta tytöt kutsutaan kolmipäiväisiin aluetapah-

tumiin. Aluetapahtumat yhdessä muun kartoituksen kanssa toimivat pohjana valtakunnan-

leireille, jää- ja opiskeluleirille sekä kansainvälisiin turnauksiin. N16-maajoukkueella ei ole 

kuitenkaan vielä virallista maajoukkuestatusta. Leijonanpennuilla tarkoitetaan alle 16-

vuotiaita, pääsääntöisesti siis 13-15-vuotiaita tyttöjä, leijonatytöt ovat puolestaan alle 18-

vuotiaita.  
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Kuvio 1. Tyttöjen ja naisten kartoitusjärjestelmä 2018-2022. Suomen Jääkiekkoliitto 2017.  

(Niemi 6.9.2017) 

 
 

Kaikki Suomen Jääkiekkoliiton nimeä kantava valmennus pohjautuu Jääkiekkoliiton arvoi-

hin ja strategiaan. Arvojen eli kunnioituksen, yhteisöllisyyden, hauskuuden ja erinomai-

suuden tavoittelun pitää näkyä valmennustoiminnassa samoin kuin strategian päämäärä-

nä oleva jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen. Strategian painopisteet 2014-

2018 ovat yhteiskunnallinen arvostus, juniori- ja seuratoiminta sekä huippukiekko.  

(Suomen Jääkiekkoliitto 16.4.2014) 

 

Lisäksi tyttökiekkoilijoille on rakennettu Jääkiekkoliiton omat painopisteet pelaajien val-

miuksien kehittämiselle. Ne on luokiteltu viiteen kategoriaan. Kategoriat on jaoteltu yksi-

lön, joukkueen, lajitekniikoiden- ja taitojen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen. 

Lisäksi on huomioitu erikseen myös henkisten valmiuksien kehittäminen.  
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Kuvio 2. Tyttökiekkoilijan valmiuksien kehittäminen, 10-14-vuotiaat. Suomen Jääkiekkoliit-

to 2016. (Niemi 7.1.2017) 

 

 

 Kuvio 3. Tyttökiekkoilijan valmiuksien kehittäminen, 15-19-vuotiaat. Suomen 

Jääkiekkoliitto 2016. (Niemi 7.1.2017) 

 

2.3 Arjen palapeli 

Ymmärtääkseen tyttökiekkoilijan arkea, on hyvä hahmottaa, millaisista palasista tyttökiek-

koilijan arki koostuu. Pelaaja voi samanaikaisesti pelata esimerkiksi kahdessa eri seuras-
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sa, kahdessa tai kolmessa eri joukkueessa. Kotijoukkueena voi olla tyttöjoukkue, mutta 

tavoitteellinen pelaaja hakee mm. haastetta, pelivarmuutta ja omaa tasoa vastaavaa har-

joittelua poikajoukkueen harjoituksista ja peleistä (Irjala 2016, 21). Tai toisaalta pelaajan 

kotijoukkue voi olla poikajoukkue, mutta hän käy mahdollisesti pelaamassa pelejä sekä 

tyttöjen että naisten joukkueissa. Pelaajakohtaisia ratkaisuja voi olla monia, ja taustalla 

vaikuttavat mm. pelaajan omat tavoitteet, seurojen ja joukkueiden tilanteet ja tasot. 

 

Tämän vuoksi kuvaan tyttökiekkoilijan arkea palapelinä. Palapelin tukena ovat pääsään-

töisesti omat seuravalmentajat ja valmennuspäälliköt. Jääkiekkoliiton puolesta tyttökiek-

koilijan polkuja tukevat yksi päätoiminen tyttökiekon kehittäjä, aluetasolla sekä poika- että 

tyttökiekon parissa toimivat aluevalmentajat ja oman toimensa ohessa toimivat tyttökiek-

kokouluttajat ja tyttökiekon tutorvalmentajat.   

 

 

 

Kuvio 4. Esimerkki tyttökiekkoilijan arjen palapelistä: joukkueet ja henkilöt. 

 

Tyttökiekkokouluttajien tehtävänä on seuravalmennuksen tukeminen ja kehittäminen sekä 

pelaajakartoitus yhdessä aluevalmentajien kanssa. Lisäksi heidän työnkuvaansa kuuluu 

tyttökiekkotoiminnan ja sen aloittamisen tukeminen seuroissa. Käytännön tasolla tehtävät 

pitävät sisällään esimerkiksi erilaisten tapahtumien, kuten leiripäivien ja taitoklinikoiden 

järjestämistä, tyttökiekkopäivien järjestämisen tukemista, valmentajien sekä joissakin ta-

pauksissa myös pelaajien mentorointia, nais- ja tyttökiekkovaliokunnan vetovastuuta tai 

osallistumista, pelaajakartoituksesta vastaamista sekä kartoitustapahtumien järjestely- ja 

valmennustehtäviä. Mikäli alueella on tyttökiekkokouluttajan lisäksi myös tyttökiekon tutor-
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valmentaja, hän toimii yhteistyössä tyttökiekkokouluttajan kanssa, mm. seuravalmennusta 

tukien. 

 

Yksittäisen pelaajan palapelin suurimpia haasteita on kokonaiskuormitus. Kuka seuraa 

sitä arjessa? Kuka vastaa tytön kehityksestä? Kokonaiskuormitus voi olla iso, mutta vää-

ränlainen: harjoittelussa ei huomioida toisen joukkueen parissa tehtävää harjoittelua, ja 

ensimmäisenä esimerkiksi huoltava harjoittelu tippuu pois. Säännölliset lepopäivien pois-

jäännit ja myöhäiset jäävuorot yhdistettyinä aikaisiin heräämisiin eivät tue palautumista, 

vaan pelaaja on päivästä toiseen väsynyt ymmärtämättä syytä siihen. 

 

Poikien kanssa pelaavilta tytöiltä vaaditaan lisäksi kykyä sietää ulkopuolisuuden tunnetta 

ja sosiaalisten suhteiden vaillinaisuutta. Maajoukkuemaalivahti Meeri Räisänen (Porttila 

2017) kuvaa tätä tilaa pelaajan omaksi kuplaksi:  

”Siinä ei välttämättä ole jään ulkopuolella tai jäälläkään yhtään kaveria, jonka kanssa 
olla ja jakaa ajatuksia. Joutuu tekemään treenit itsekseen ja pukemaan varusteet it-
sekseen. Sitä tulee yksin hallille ja lähtee yksin hallilta, eikä ole tukiryhmää ympäril-
lä. Siinä joutuu usein poistumaan omalta mukavuusalueeltaan.” 

 

 

Lisäksi poikajoukkueen valmennus ei välttämättä tiedä, tai ole kiinnostunut tyttöjen maa-

joukkuepolusta tai siitä, mihin hänen tyttöpelaajansa polulla sijoittuu. Tytöiltä ei myöskään 

aina osata tai uskalleta vaatia tarpeeksi. Suoniemen (26.10.2017) mukaan jatkuva vuoro-

puhelu tytön arjen valmentajien ja tyttökiekkokouluttajien välillä luokin tavoitteellisille tytöil-

le parhaimmat kehittymisen mahdollisuudet. 

 

Tytön kokonaiskehityksen seuraamisen lisäksi onkin ensiarvoista miettiä sitä, miten voi-

daan tukea tyttöjä arjen palapelissä sekä auttaa heitä itseään tunnistamaan sudenkuoppia 

ja selviytymään niistä.  
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3 Valmentaja pelaajan potentiaalin tukijana 

”Valmennus lähtee liikkeelle urheilijan henkisistä voimavaroista. Parhaimmillaan urheili-

jan tekemisessä yhdistyy keho ja mieli. Silloin esimerkiksi fyysisten ominaisuuksien ke-

hittymistäkin tapahtuu. Ihmisten voimavaroissa ja yhdessä tekemisessä on paljon käyt-

tämätöntä resurssia.” (Westerlund 2016) 

 

Tiikkaja (2014, 177; 179) näkee potentiaalin yksilön kasvuna ja kehityksenä, jonka saavut-

tamisen edellytyksenä ei ole menestyminen, vaan omien valmiuksien ja toiminnan kehit-

tyminen. Toiminta, joka mahdollistaa urheilijalle itsensä haastamisen, heittäytymisen ja 

kannustaa vertailua vain omaa itseensä, mahdollistaa hetkellisen potentiaalin lunastami-

sen flow-tilan kautta (Tiikkaja 2014, 179-180). 

 

Psyykkinen hyvinvointi yhdessä fyysisen kunnon kanssa on myös nuoren urheilijan me-

nestymisen kivijalka. Omaa potentiaaliaan ei voi löytää, jos ei tunne itseään, tai ei voi hy-

vin. Omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan tietämätön urheilija on kuin kaksi 

palasta: toisessa palassa on joku ja toisessa palassa on potentiaali. Tehokas oppiminen 

ja kehittyminen vaativat mielestäni näiden palasten yhdistymistä. Lisäksi urheilijan täytyy 

olla hyvinvoiva: psyykkinen väsymys heijastuu suorituksiin virheinä ja keskittymiskyvyn 

alentumisena, huolimattomuus lisääntyy ja yhdessä fyysisen väsymyksen kanssa myös 

loukkaantumisriski suurenee (Suomen Mielenterveysseura 2015, Voimaa urheiluun hy-

västä mielestä, 2). 

 

Potentiaali sisältää siis ihmisen voimavarat, kehittymisen mahdollisuudet. Tässä työssä 

käsittelen yksilön potentiaalia siitä näkökulmasta, miten sitä voidaan valmennuksella tu-

kea.  

 

3.1 Valmennuskulttuuri mahdollistajana  

Suomalainen valmennuskulttuuri on murroksessaan: urheilijakeskeinen, voimavaralähtöi-

ne valmennusmalli on ottamassa jalansijaa autoritääriseltä, valmentajakeskeiseltä val-

mennustyyliltä.  

 

Tiikkaja (2014, 38) kuvaa valmennuskulttuurin muutosta valmentajien tekemien toimenpi-

teiden ja valintojen muuttumisesta valmentajan ja pelaajan väliseksi keskusteluksi. Me-

nestyksen selitys ei olekaan enää pelkästään hyvä valmentaja tai hyvät pelaajat vaan 

mm. pelaajan yksilöllinen kohtaaminen ja aktiivinen rooli. Samalla hyödynnetään joukku-

eiden voimavaroja ja potentiaalia. Suomen miesten jalkapallojoukkueen valmentaja Mark-

ku Kanerva (Parkkinen & Rönkä 2016) näkee myös joukkueen potentiaalin saavuttamisen 
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tärkeäksi, myös voittamista tavoitellessa:”…ilman muuta pyritään maksimoimaan se po-

tentiaali ja kapasiteetti, mitä joukkueessa on/…/ja sitten pyritään maksimoimaan ne yksi-

lölliset vahvuudet, mitä joukkueesta löytyy”. (Parkkinen & Rönkä 12.12.2016; Tiikkaja 

2014, 38) 

 

Tällainen valmennusmalli ei kuitenkaan ole uusi. Mm. yksi kaikkien aikojen tunnetuimmis-

ta ja menestyksekkäimmistä valmentajista, koripallovalmentaja John Wooden valmensi jo 

voimakkaasti voimavaralähtöisesti. Hänen periaatteenaan oli auttaa pelaajia kasvamaan 

ihmisinä, jotta he voisivat kasvaa myös pelaajina. Jo vuonna 1934 Wooden määritteli me-

nestyksen, jonka lähtökohdat hän on kirjannut menestyksen pyramidiksi. Pyramidin viisi 

askelmaa sisältävät kaikkiaan viisitoista asiaa, jotka liittyvät luonteen kehittämiseen, ih-

missuhteisiin ja vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen, asenteeseen ja pelaajana kehitty-

miseen. (Impelman 15.3.2017; Success Magazine 10.10.2016; Wooden on Leadership) 

 

 

Kuvio 5. Menestyksen pyramidi. Wooden, J. 1934. Sov. (Koripallomuseo 30.5.2017) 

 

Tämän päivän valmentaja on rinnalla kulkija, kysymysten asettelija, mahdollistaja. Myös 

2012 luodussa suomalaisessa valmennusosaamisen mallissa ihmissuhdetaidot, voimava-

rat ja itsensä kehittämisen taidot nähdään yhtä merkityksellisenä ja arvokkaina kuin urhei-

luosaaminenkin (Hämäläinen 2015, 21). Nykyvalmentaja on itsetutkiskelija, joka suuntaa 

voimavaransa merkityksellisinä kokemiinsa asioihin, ja näin ollen ei tunne tarvetta tehdä 

valintoja ego edellä (Tiikkaja 2014, 53). Tämä mahdollista urheilijan kokonaisvaltaisen 

tukemisen: urheilijoita ei ”tehdä” vaan huipulle nousu tapahtuu urheilijan sisäinen palo 

suunnannäyttäjänä (Tiikkaja 2014, 54).  
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Kuvio 6. Suomalainen valmennusosaamisen malli. (Hämäläinen 2015, 21) 

 

Jokaisella valmentajalla on myös oma ammatillinen otteensa. Kasken (2017) mukaan 

”ammatillisuus kertoo ihmisen kokemus-, tieto-, koulutus-, ja osaamispohjasta.” Ammatilli-

nen ote voidaan siis nähdä ihmisen henkilökohtaisena työtapana, josta heijastuvat aiem-

min hankitut tiedot ja taidot. Jokaisella valmentajalla on siis myös oma tyylinsä valmentaa, 

jota johtaa ammatillisen otteen tavoin johtaa oma persoona. Valmentaja on oman valmen-

nuskulttuurinsa suunnannäyttäjä. 

 

Halusi tai ei, valmentaja vaikuttaa urheilijaan aina kokonaisuutena, joten valmentajan 

ammatillisen otteenkin tulisi olla mahdollisimman kokonaisvaltainen. Laaja-alaisesti ja 

konkreettisin esimerkein omaa tieto- ja kokemustaustaansa hyödyntämällä valmentaja 

pystyy auttamaan urheilijoitaan kehittämään omia toimintamallejaan siten, että arjen rat-

kaisut onnistuvat myös urheilijalta itseltään. Hämäläisenkin (2015, 24) mukaan valmenta-

jan toimintatavoilla on iso merkitys: monipuoliset menetelmät, urheilijan rohkaiseminen 

tiedon hankintaan, keskustelut ja itsearviointitehtävät tukevat kaikki urheilijan itsensä ke-

hittämistaitoja. 
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3.2 Ihminen edellä – kokonaisvaltainen valmennus kehittymisen tukena 

”Kun juurta kastelee, sen latva kasvaa.” (Ronkainen 2016) 

 

Tiikkajan (2014, 25) mukaan oppimista ja kehittymistä edesauttavan valmennuksen tehtä-

vänä on luoda edellytyksiä ja poistaa esteitä. Valmentajan käyttäytyminen ja toiminta ovat 

olennainen osa valmennustoimintaa, ja Tiikkaja (2014, 24) kuvaakin sitä tietoisuudeksi 

omasta itsestään. Tähän liittyy kiinteästi mm. kyky hallita omaa toimintaa ja käyttäytymistä 

siten, että pystyy rakentavasti vaikuttamaan urheilijoiden suoriutumiseen ja kehittymiseen. 

(Tiikkaja 2014, 24-25) 

 

Kuvio 7. Valmennustoiminnan kolmikanta (Tiikkaja 2014,26) 

 

Urheilijalle tämä tarkoittaa moniulotteista kehittymistä. Lajiosaamisen ja urheilijana kehit-

tymisen lisäksi valmentajan tehtävänä on ruokkia ihmisenä kasvua, itsensä kehittämisen 

taitoja sekä kuulumisen tunnetta, jonka kautta urheilija saadaan voimakkaammin sitoutu-

maan lajiin (Hämäläinen, 2015, 24). Valmentajan tehtävä on siis auttaa urheilijaa saavut-

tamaan omaa potentiaalinsa ihmisenä ja sitä kautta myös urheilijana.  

 

Yhä vahvemmin valmennuksen luontevana osana kulkee siis valmennuksen psykologia. 

Valmennuksessa psykologiset tekijät ovat aina läsnä. Niiden kautta valmentaja pystyy 

vaikuttamaan mm. urheilijan harjoittelun ja kilpailemisen laatuun, urheilijan psyykkisten 

taitojen ja ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheilijan kokonaisvaltaiseen viihtymiseen. 

Valmennus on ihmissuhdetyötä, jossa psykologista valmennusta tapahtuu koko ajan, 

vaikkakin sen laatu riippuu valmentajan vuorovaikutustaidoista ja psykologisesta osaami-

sesta. (Arajärvi & Lehtoviita 2015, 335-336)  
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Kuvainnollisesti valmennuksen psykologia on siis ympyrä, ihminen itse, jonka sisällä kaik-

ki muu valmennus tapahtuu. Tiikkaja (2014, 38) esittelee Erkka Westerlundin jäsennyksen 

valmentamisen murroksesta, jossa lajitieto-keskeisyydestä on siirrytty ihminen keskiössä -

ajatteluun. Kaiken keskellä on urheilijan sisäinen motivaatio, itseluottamus, suoritustunne, 

”arvot ja asenteet”, ”itsensä kehittämisen taidot” sekä ”tarve”. Valmentaja ja hänen lajitie-

tonsa kulkevat siinä rinnalla. (Tiikkaja 2014, 38) 

 

Kokonaisvaltainen valmentaminen on urheilijan vahvuuksia hyödyntävää eli voimavara-

keskeistä, urheilijan omia päätöksiä ja ratkaisuja tukevaa valmentamista. Juusolan (2017, 

87) mukaan voimavarakeskeisessä ohjaustyössä keskitytään mm. näkökulmien laajenta-

miseen, vastuuntunnon vahvistamiseen, tavoitteiden asetteluun ja niitä kohti suunnistami-

seen, mahdollisuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä valintojen tekemisen tuke-

miseen. Kokonaisvaltainen valmentaja on samalla myös siis merkittävä hyvinvoinnin ja 

mielenterveyden vahvistaja. Valmentajan oma positiivinen ajattelu antaa tilaa mahdolli-

suuksille ja onnistumisille – menestyksekkään valmennuksen tukipilareille (Suomen Mie-

lenterveysseura, Voimaa urheiluun hyvästä mielestä 2015, 10).  

 

 

3.2.1 Valmentaja-urheilija-suhde 

”Kun tunnet johdettavasi, tiedät miten johtaa heitä.” (Tiililä 2016, 59) 

 

Jotta urheilijan kokonaisvaltainen valmennus olisi mahdollista, sen taustalla täytyy olla 

laadukas valmentaja-urheilija-suhde. Vaikka Haapeankin (2016) mukaan urheilijan kas-

vuun ja kehitykseen vaikuttavat kaikki ympärillä vallitsevat ihmissuhteet, niin valmennuk-

sen näkökulmasta tarkasteltuna valmentajan ja urheilijan välinen ihmissuhde on yksi tär-

keimmistä.  

 

Valmentaja-urheilija-suhde tarkoittaa ihmissuhdetta, jossa ihmiset eli urheilija ja valmenta-

ja jakavat vuorovaikutteisesti käytösmalleja, ajatuksiaan ja tunteitaan. Se on samalla tila, 

joka muuttuu jatkuvasti, ja siihen vaikuttavat mm. yleinen tyytyväisyys, autonomian, päte-

vyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden täyttyminen, hyvinvointi, kilpailut ja niissä menes-

tyminen. (Haapea 2016; Jowett & Poczwardowski 2007, 4) 

 

Davis ja Jowett (2014, 1455) sekä Nurmi ym. (2014, 35) viittaavat kiintymyssuhdeteorian 

luoneeseen Bowlbyyn (1969/1982, 1979), jonka mukaan kaikilla on sisään rakennettu 

biologinen tarve muodostaa emotionaalisesti läheisiä ihmissuhteita. Lapsen ensimmäiset 
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kiintymyssuhteet muodostuvat yleensä omiin vanhempiin – sellaisiin henkilöihin, jotka 

voivat toimia ns. turvasatamina.  

 

Urheiluvalmennuksessa laadukkaan valmentaja-urheilija-suhteen valmentajaa voisi kuvail-

la juuri turvasatamaksi. Suhteen laadukkuudesta kertovat keskinäinen luottamus, kunnioi-

tus, tuki, yhteistyö, hyvä vuorovaikutus, ymmärrys sekä usko toiseen. Näiden piirteiden 

täyttyminen tuottaa hyvinvointia sekä urheilijalle että valmentajalle, kun taas näiden puute 

vähentää osapuolten hyvinvointia. (Jowett & Poczwardowski 2007, 4) 

 

Valmentaja-urheilija-suhteen tavoitteena on paitsi saavuttaa menestystä sekä urheilijalle 

että valmentajalle myös saada aikaan luonteen kasvua ja kehitystä molemmissa osapuo-

lissa. Laadukas, hyvinvointia tuottava ihmissuhde lisää mm. sisäistä motivaatiota ja sitä 

kautta itseohjautuvuutta. Laadukas valmentaja-urheilija-suhde edesauttaa myös pitkäjän-

nitteisuuttä sekä ehjän minäkuvan rakentumista. Lisäksi sillä on positiviivinen merkityk-

sensä suoritusten parantumisen ja kehittymisen kannalta. (Haapea 2016; Jowett & 

Poczwardowski 2007, 4) 

 

Valmentaja-urheilija-suhdetta on määritelty erilaisin teoreettisin mallein. Niistä kattavim-

pana pidetään Jowettin (2007) kehittämää 3+1C-mallia. Sen mukaan valmentajan ja ur-

heilijan sitoutuminen, läheisyys, vastavuoroisuus sekä näiden kautta syntyvä keskinäinen 

riippuvuus määrittävät suhteen laadun. Kaikkien osatekijöiden on oltava kunnossa, jotta 

suhde olisi toimiva. Esimerkiksi, jos suhteesta puuttuu vastavuoroisuus (yhteistyö, vuoro-

vaikutus), niin sen seurauksena sitoutuminen, läheisyys ja keskinäinen riippuvuuus kärsi-

vät. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi valmennuksen arkipäiväisissä kohtaamistilan-

teissa, kuten palautteenannon yhteydessä: urheilija ei halua vastaanottaa palautetta. (Jo-

wett, Passmore & Kanakoglou 2012, 194; Haapea 2016) 

 

Valmentaja on joukkojensa johtaja. Tiililä (2016, 59) kuvaa johtajan roolia juuri valmenta-

jana, jonka tehtävänä on löytää pelaajiensa vahvuudet ja sitä kautta jokaiselle oma peli-

paikkansa. Toisen tunteminen, luottamuksen rakentaminen ja vastavuoroinen palaute 

luovat luontevan kanssakäymisen, joka edesauttaa myös asioista innostumista arjen kes-

kellä (Tiililä 2016, 66). 

 

Valmentaja-urheilija-suhteen rakentaminen muuttuu sitä haastavammaksi mitä vähemmän 

valmentaja ja urheilija ovat tekemisissä keskenään. Esimerkiksi leiri- ja turnaustapahtu-

missa, joihin joukkue kootaan, voi valmentajalla olla pelaajinaan entuudestaan täysin tun-

temattomia urheilijoita. Pahimmassa tapauksessa jokaisen pelaajan kanssa ei ehdi käy-

mään edes henkilökohtaista keskustelua. Näin ollen yksittäisten kohtaamisten merkitys 
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korostuu: lyhyeen kohtaamiseen on panostettava. Läsnäolo ja kiinnostuneisuuden osoit-

taminen ovat tärkeitä ja palautteenantotilanteet pitää myös miettiä tarkasti, sillä näistä 

hetkistä valmentaja-urheilija-suhde lähtee rakentumaan.  

 

 

3.2.2 Urheilijakeskeinen valmentaminen 

”Aloita sieltä, missä toinen on. Älä sieltä, missä oletat, odotat tai haluat toisen olevan.” 

(Juusola 2017, 89) 

 

Urheilijakeskeinen valmentaminen nähdään valmennusfilosofiana tai valmennustyylinä, 

joka ”vapauttaa” urheilijan potentiaalin. Sen keskiössä on urheilijan oppiminen itsetunte-

muksen, vastuun, omistajuuden ja urheilusta nauttimisen seurauksena. Urheilijakeskeisen 

valmentamisen lähtökohtana on valmentaja-urheilija-suhteen kehittäminen. Se, kuinka 

hyvin valmentaja tuntee urheilijansa ja kuinka hyvin urheilija tuntee itsensä, ovat urheilija-

keskeisen valmentamisen perusteita. Urheilijan tarpeet tulee myös ymmärtää: mikä moti-

voi urheilijaa, miksi he urheilevat, mitkä ovat heidän haasteitaan, mitkä tavoitteitaan. 

(Haapea 2016) 

 

Urheilijakeskeinen valmennus on siis kokonaisvaltaista valmennusta, joka huomioi urhei-

lullisten taitojen ja fyysisen kunnon lisäksi sosiaaliset, psykologiset ja teknis-taktiset tar-

peet (Haapea 2016). Tähän lähestymistapaan urheilijakeskeisen valmennuksen määrittäjä 

Kidman (2005, 9) päätyi koottuaan aineistoa haastatellen ja tarkkaillen useita valmentajia. 

Toisin kuin valmentajakeskeisessä valmentamisessa, urheilijakeskeisen valmennuksen 

tarkoitus on kannustaa urheilijoita itse oivaltamaan asioita ja ratkaisemaan ongelmia – 

urheilijan rooli on siis aktiivinen (Kidman 2005, 14). Kidman (2005, 16) kuvaakin urheilija-

keskeistä valmennustapaa urheilijaa voimauttavana (engl. empowering), voimavaroja 

hyödyntävänä valmennuksena. Kun urheilija käyttää voimavarojaan, hän pystyy kontrol-

loimaan sekä urheilusuorituksiaan että elämäänsä (Kidman 2005, 16).  

 

Joukkuelajissa urheilijakeskeinen valmentaminen tarkoittaa jokaisen yksilön huomioimista 

ja yksilöllisten tarpeiden näkemistä. Monesti se kuitenkin sekoitetaan yksilön edun koros-

tamiseen ja joukkueen edun sivuuttamiseen. Urheilijakeskeinen valmennus keskittyy sekä 

pelaajien että joukkueen kehittämiseen, ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseen (Haa-

pea 2016). Mitchellin (2013) mukaan juuri yhteinen tavoite on se, mistä lähdetään liiken-

teeseen.  
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Becker (2009, 102-103) tutki urheilijoiden kokemuksia hyvästä valmennuksesta, ja hänen 

tutkimuksessakin kävi selkeästi ilmi, että urheilijakeskeinen valmennusympäristö on sa-

malla myös joukkuekeskeinen, turvallinen ja motivoiva. Esimerkiksi joukkueelle luodut 

säännöt olivat paitsi yksilön edun myös joukkueen edun mukaiset. Ja jos sääntöjä rikottiin, 

rangaistukset olivat aina samanlaiset pelaajasta riippumatta: oli kyseessä sitten joukkueen 

tähtipelaaja tai vilttiketjussa istuja. (Becker 2009, 102-103) 

 

Urheilijakeskeiseen valmentamiseen liittyy siis läheisesti oikeudenmukaisuus, tasapuoli-

suus ja joukkueympäristössä yksilön vastuun opettaminen. Valmentaja on kiinnostunut 

pelaajistaan sekä kentällä että kentän ulkopuolella, on saatavilla ja helposti lähestyttävä. 

Urheilijan vaikeita hetkiä lähestytään empatialla, oman kokemuksen ja tietotaidon kautta – 

vaikutukset ovat parempia kuin jos valmentaja käsittelisi pelaajan tilannetta väheksymällä 

tai huutamalla. (Becker 2009, 102-104) 

 

Valmennustapana urheilijakeskeinen valmentaminen on siis hyvin käytännönläheistä. 

Valmentaja pyrkii auttamaan pelaajia löytämään ratkaisuja esimerkiksi kysymällä kysy-

myksiä valmiiden vastausten sijaan. Urheilijakeskeinen valmentaja auttaa asettamaan 

sekä yksilö- että joukkuetavoitteita, mutta ei anna niitäkään valmiina. Näin pelaajista kas-

vaa itse ajattelevia, itse ratkaisuja etsiviä ja päätöksentekokykyisiä ihmisiä, jotka ovat tie-

toisia omasta tekemisestään. Harjoitustilanteessa tämä tarkoittaa esimerkiksi pelejä, jotka 

perustuvat pelaajien omiin havainnointeihin ja sitä kautta päätöksentekoon. Koska harjoi-

tus on näin ollen pelinomainen, pelaaja oppii myös hyödyntämään oikeaa tekniikkaa oike-

assa kohdassa, ja taito siirtyy myös itse varsinaiseen pelitilanteeseen. Valmentajalla on 

kärsivällisyyttä valita tie, jolla asiat tehdään huolella, ja menestys tulee sitä kautta – ajan 

kanssa. Valmentaja onkin tukija ja voimaannuttaja käskyttäjän ja määrääjän sijasta. (Haa-

pea 2016; Mitchell 2013; Mitchell 2014) 

 

Urheilijakeskeinen valmennus pitää siis sisällään valmennuspäätöksiä, jotka ovat kiinni 

valmentajan omista arvoista, tarpeista ja ajatuksista. Becker (2009, 107) käyttää termiä 

valmennusteot, kun hän kuvaa urheilijoiden määrittämiä, keskeisiä valmennuksesta kerto-

via asioita. Valmennusteot ovat opettaminen, kommunikointi, motivointi, vastaan tulemi-

nen, valmistautuminen, suorittaminen ja epäolennaisten asioiden huomiotta jättäminen. 

Urheilijakeskeistä valmennustapaa noudattavien valmentajien kohdalla kyse ei ole itse 

valmennusteoista, vaan siitä, miten ne tehdään tai toteutetaan. Hyvien valmentajan val-

mennusteoista kuvastuvat huolellisuus, rehellisyys, intohimoisuus, välittäminen, innostu-

neisuus ja yksityiskohtaisuus. (Becker 2009, 107; 109) 
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Vaikka urheilijakeskeisen valmennuksen toteutuksessa ja soveltamisessa voi joskus olla 

haasteita, niin se omaksumalla pystytään parantamaan urheilusuorituksia. Urheilijakes-

keisen valmennuksen kautta urheilijat saavat positiivisia oppimiskokemuksia ja he ovat 

myös paremmin motivoituneita. (Light & Harvey 2015, 1) 

 

 

3.2.3 Nuoren urheilijan valmentaminen 

Urheilijaksi kasvu ei tapahdu yhdessä yössä – taustalla on vuosien harrastus- ja urheilu-

pohja. Omaa kehittymistä on välillä vaikea nähdä, ja se osa, minkä näkee, liittyy usein 

testituloksiin tai maali- ja syöttöpisteisiin. Oman toiminnan arviointi eri näkökulmista ja 

pitkäjännitteisesti ”puurtaminen” vaativat fyysisen kunnon lisäksi psyykkistä kuntoa, ja sen 

vuoksi myös psyykkisen vahvuuden ja sitä kautta sisäisen motivaation kehittäminen on 

äärimmäisen tärkeää.  

 

Hämäläinen ja Westerlund (2016) määrittävät nuorten urheilun tärkeimmiksi tavoitteiksi 

liikunnan ja urheilun ilon sekä nautinnon omien tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. 

Oman tason mukainen ryhmä ja turvallinen ilmapiiri ovat erityisen tärkeitä, ja valmentajan 

on tunnettava aikuisen vastuunsa nuoren kanssa työskennellessään. (Hämäläinen ja 

Westerlund 2016) 

  

Urheilijaksi kasvamisen rinnalla ihminen kasvaa, kehittyy ja käy läpi erilaisia vaiheita elä-

mässään. Tämän kehittämistyön keskiössä oleva aika, nuoruusaika, on siirtymäriitti lap-

suudesta aikuisuuteen. Urheilijan polulla nuoruus näyttäytyy valintavaiheena: innostus 

kasvaa intohimoksi, urheilullinen elämäntapa ohjaa terveeksi urheilijaksi, monipuoliset 

liikuntataidot jalostuvat vahvoiksi lajitaidoiksi ja hyvä harjoitettavuus jatkuu systemaattise-

na harjoitteluna. Kaiken kaikkiaan elämä nuoruusiässä on sekä tiedostettuja että tiedos-

tamattomia valintoja: harrastuksiin, opintoihin ja ystävyyssuhteisiin liittyvät valinnat ohjaa-

vat nuorta valitsemaansa suuntaan. Valintojen tekemisen mahdollistaa aivojen kypsymi-

nen ja sitä kautta ajattelutaitojen kehittyminen laadukkaammiksi. Suunnittelu- ja päätök-

sentekotaidot ovat lapsuusikää paremmalla tasolla, uteliaisuus ympäristöä, kulttuuria ja 

yhteiskuntaa kohtaan kasvaa, ja samalla ajattelun aikajänne laajentuu. (Konttinen 2014, 

21; Mononen ym. 2014, 9; Nurmi ym. 2014, 147) 

 

Nuoruusiässä siis vahvistetaan elämäntaitoja eli sellaisia opittavia ja harjoiteltavia asioita, 

jotka auttavat nuorta kohti tasapainoista ja onnellista aikuisuutta. Ajattelukyvyn kehittymi-

sen lisäksi näitä ovat mm. omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien löytäminen, vuorovai-

kutuksen sekä itsesäätelykyvyn harjaantuminen. (Nuori.fi; Pentikäinen, Avola & Holming) 
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Samalla kuitenkin, kun nuoruusikä on suurta kehittymisen aikaa, nuoren urheilijan valmen-

taminen saattaa pitää sisällään erityisiä haasteita. Motivaatio voi olla vaihtelevaa – suu-

resta intohimosta voi tulla yhtäkkiä tylsää. Toisaalta nuoret kaipaavat valinnanvapautta ja 

toisaalta tukea ratkaisuilleen, toisaalta urheiluseuratoiminnan arvojen, normien ja toiminta-

tapojen määrittämistä rajoista on pidettävä kiinni. Nuori saattaa tarvita hetkellisesti paljon-

kin ulkoista motivointia urheilullisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Omatkin havaintoni 

van tukevat tätä: nuorten urheilijoiden mielialat ovat ailahtelevia, ja valmentajana täytyy 

pystyä lukemaan pelaajia hyvin, jotta heitä osaa käsitellä tilanteen mukaan – ja toisaalta 

juuri rajoista on pidettävä kiinni. Lintunen (2015, 81) määrittelee tätä problematiikkaa sel-

keästi: jo 12-13-vuotiaalla on käytössään aikuisen ajattelukyvyt, mutta puutteelliset taidot 

käsitellä ongelmia. Psyykkisten ja samalla myös fyysisten muutosten heijastuessa minä-

käsitykseen nuoret ovat erityisen haavoittuvia liikuntakokemusten äärellä. (Konttinen 

2014, 19-21; Lintunen 2015, 81-82) 

 

Nuoret ovat keskiössä myös drop out-ilmiötä eli urheilun lopettamisilmiötä tarkasteltaessa. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, tyttökiekkoilijoilla drop out-riski on sitä suurempi, mitä huo-

nommin pelaajapolku omalla seudulla on mahdollistettu. Nuoruusiässä urheilun ulkopuoli-

set asiat alkavat monesti kiinnostaa urheilua enemmän, joten liikuntaharrastuksen lopet-

taminen onkin tietyllä tapaa myös luontainen osa elämänkulkua. Kuitenkin, nuoren harras-

tamisen jatkumista voidaan myös tukea, varsinkin, kun tiedetään, että esimerkiksi innos-

tavuuden heikentyminen, joukkueen ja omien tavoitteiden ristiriitaisuus sekä toisen lajin 

harrastaminen ovat usein lopettamisen syitä. Vaikka tiedetään, että monilajisuus tukee 

huippu-urheilupolkua, niin monet nuoret lopettavat toisen lajin harrastamisen, koska kah-

delle lajille ei riitä aikaa. (Honka 2015; Uusi-Uola 2013, 29; 39)  

 

Kohtaan itse valmennustyössäni paljon pelaajia, jotka joutuvat lopettamaan toisen lajinsa 

siksi, että molempien lajien valmentajat eivät tee yhteistyötä nuoren harjoittelun suunnitte-

lemiseksi, vaan pikemminkin estävät nuorta osallistumasta toiseen lajiin. Sanktiona voi 

olla esimerkiksi peliajan menetys jo pelkästään harjoitusottelussa. Kyseessä ei olekaan 

siis niinkään aikarajoite, vaan pelaajan valmentajiensa tahoilta kokema paine.  

 

Monilajisuuden käsittely ei ole ainoa valmentajien haaste. Vaikka tämä työ ei keskity drop 

out-ilmiöön, niin on hyvä huomioida tietyt riskitekijät tyttökiekkoilijan pelaajapolun haastei-

den lisäksi. Jo pelkästään sukupuolensa vuoksi tytöt ovat drop out-riskiryhmässä. Lisäksi 

varsin merkittävät riskitekijät yleisesti ovat puutteet valmentaja-urheilija-suhteen rakenta-

misessa, urheilijakeskeisen valmentamisen toteuttamisessa sekä motivaatioilmaston ra-

kentamisessa. Valmentajien käytös nouseekin yhdeksi lopettamissyyksi myös nuorten 
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drop-outia koskevassa tutkimuksessa. Uusi-Uolan tutkimuksen (2013, 29) mukaan 43% 

jalkapalloharrastuksen lopettaneista nuorista kertoi valmentajalla olleen vaikutusta lopet-

tamispäätökseen. Mm. epätasa-arvoinen kohtelu, suosiminen, köyhä vuorovaikutus pelaa-

jien kanssa, huono ilmapiiri, kannustamattomuus ja tulosorientoituneisuus vaikuttivat pe-

laajien lopettamiseen. (Aira ym. 2013, 13-25; Uusi-Uola 2013, 30-31) 

 

Myös Tiirikaisen ja Konun (2013, 37-39) nuorten drop out-ilmiötä koskevassa tutkimuk-

sessa valmentajien vuorovaikutustaidoilla on iso merkitys nuorten urheiluharrastuksen 

jatkamiselle tai lopettamiselle. Valmentajan kiinnostuneisuuden osoittaminen, helposti 

lähestyttävyys, kyky aistia urheilijan tunnetiloja, urheilijan kokema merkityksellisyys, henki-

lökohtaiset keskustelut urheilijan kanssa ja urheilijan kannustaminen keskusteluun sekä 

mielipiteiden ilmaisuun näyttäisivät vähentävän nuorten lopettamisajatuksia. Kilpailulli-

suus, oppimisen merkityksen korostaminen, yksilöllisyys ja monipuolisuus kulkevat käsi-

kädessä urheilijoiden hyvinvoinnin kanssa. Valmentajan vähäinen kiinnostus urheilijoitaan 

kohtaan puolestaan on merkitsevästi yhteydessä urheiluharrastuksen lopettamisajatuksiin. 

(Tiirikainen & Konu 2013, 37-40) 

 

Nuoren valmentamisessa korostuvatkin valmentajan halu oppi tuntemaan nuori ja raken-

tamaan luottamuksellinen valmentaja-urheilija-suhde. Mikäli nuori tulee uuteen joukkuee-

seen ympäristöstä, jossa valmennus on ollut hyvin autoritääristä ja valmentajajohtoista, 

urheilijakeskeisen valmentamisen sisäänajossa voi olla haasteita. Se, että antaakin jotain 

itsestään ja persoonastaan myös urheilijoilleen, voi puolestaan olla valmentajalle vaikeaa 

auktoriteetin menettämisen pelossa. Kuitenkin, mikäli haluaa pitää urheilijansa mukana, ja 

auttaa heitä kehittymään, on hyvä tunnistaa pelaajan potentiaalin tukipilarit ja hyödyntää 

niitä kärsivällisesti urheilijan oppimisen ja kokonaisvaltaisen kehittymisen eteenpäin vie-

misessä.  
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4 Pelaajan potentiaalin tukipilarit 

Menestyviä urheilijoita yhdistää moni tekijä: heillä on kyky ottaa vastuu omasta tekemises-

tään, he ovat uteliaita omaa kehitystään kohtaan, heillä on taito parantaa jatkuvasti omaa 

suoritustaan ja heillä on hyvät itsesäätelytaidot. He ovat myös motivoituneita tekemään 

parhaansa, ja sitä kautta oppimaan ja kehittymään. (Arvaja 2016) 

 

Joukkueurheilussa myös itse joukkue on merkittävä tekijä yksittäisen urheilijan menestyk-

sen takana. Millainen ilmapiiri mahdollistaa pelaajan onnistumisen? Miten laadukasta mo-

tivaatioilmapiiriä rakennetaan ja kuka siitä vastaa? Kuinka erilaisilla valmennuspäätöksillä 

voidaan joukkueympäristössä tukea urheilijan itseohjautuvuutta ja oppimista? 

 

 

4.1 Motivaatio 

”On ratkaisevan tärkeää, että pelaat huvittaaksesi itseäsi, nauttiaksesi, ollaksesi onnelli-

nen. Niin lapset tekevät, ja minä samoin.” - Lionel Messi (Forssell 2014, 197) 

 

Motivaatio on jotain, mikä ajaa meitä eteenpäin, se on toiminnan liekki. Se on prosessi, 

joka kehittyy sosiaalisen ympäristön ja yksilön kognitiivisten tekijöiden yhteisvoimasta. 

Siihen liittyy ajatus siitä, että ponnistelemme johonkin suuntaan, kohti tavoitteitamme, 

unelmiamme. Motivaatio on samalla myös tunteen johdattelemaa: positiiviselta tuntuva 

asia vetää meitä puoleensa. (Forssell 2014, 199; Jaakkola 2015, 110; Liukkonen 2016, 

2010) 

 

Motivaatio kiinnittää meidät tavoitteisiimme ja unelmiimme. Se kertoo sen, miksi valit-

semme tietyn tavoitteen tai tehtävän ja toisaalta se määrittää myös sitä, miksi pitäydymme 

tehtävässä tai tavoitteessa sinnikkäästi ja pitkäjännitteisesti. Motivaatio auttaa meitä myös 

siinä, että tehtävät, joita matkan varrelle osuvat, pyritään suorittamaan menestyksekkääs-

ti. Motivaatio heijastuu käyttäytymiseemme siis neljän eri asian kautta: toiminnan intensi-

teetin, toimintaan sitoutumisen, haastavampien tehtävien valinnan ja suoritusten laadun 

näkökulmasta. (Haapea 2016; Jaakkola 2015, 110)  

 

Vaikka nykyinen motivaatiokirjallisuus antaa motivaatiolle laajojakin luokitteluja, niin kar-

keasti motivaation voi jakaa esimerkiksi kolmeen osaan: sisäiseen motivaatioon, ulkoi-

seen motivaatioon ja amotivaatioon. Kun toimintaan osallistutaan ensisijaisesti toiminnan 

vuoksi – siitä saatavan ilon ja positiivisten kokemusten vuoksi – voidaan puhua sisäisestä 

motivaatiosta. Sisäinen motivaatio on myös urheilijan hyvinvoinnin lähde: omat arvot, tar-
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peet ja kiinnostuksen kohteet ovat sisäisen motivaation pohja ja ns. sisäisen palon synnyt-

täjiä. Sisäisesti motivoitunut urheilija jaksaa harjoitella, vaikka epäonnistumiset tai louk-

kaantumiset vaikeuttaisivat tavoitteiden saavuttamista. (Forssell 2014, 201; Jaakkola 

2015, 111; Konttinen 2014, 19) 

 

Ulkoiset motivaatiotekijät ovat asioita, jotka tulevat ulkopäin tai ovat ympäristöstä riippu-

vaisia. Ulkoinen motivaatio on siis ulkoapäin kontrolloitua ja siihen sisältyy monesti ristirii-

taisuus suhteessa urheilijan omiin toiveisiin tai mieltymyksiin. Lyhyellä tähtäimellä ulkoiset 

motiivit, kuten palkinnot, tai pyrkimys vanhempien tai valmentajan miellyttämiseen, voivat 

olla tehokkaita motivoimiskeinoja. Ajan saatossa ne kuitenkin menettävät merkitystään ja 

niiden vaikutus muuttuu negatiiviseksi. Ulkoiset motivaatiotekijät voivat kuitenkin vahvistaa 

sisäistä motivaatiota, mutta eivät korvaa sitä, ja sen vuoksi pelkästään ulkoinen motivaatio 

onkin urheilijan ahdistuksen ja negatiivisten kokemusten myötävaikuttaja. (Forssell 2014, 

201; Jaakkola 2015,112) 

 

Amotivaatiosta puhutaan silloin, kun motivaatiota ei ole lainkaan. Jackson-Kerseyn ja 

Sprayn (2016, 101) mukaan amotivoituneella ihmisellä ei ole ollenkaan aikomusta ja halua 

osallistua toimintaan. Toiminta koetaan vahvasti ulkoapäin ohjatuksi eikä urheilija näe 

yhteyttä oman toimintansa ja tuloksen välillä. Amotivaatioon liittyy siis ajatus tai uskomus 

omasta kyvyttömyydestä ja siitä, ettei omalla toiminnalla tai panoksella ole merkitystä. 

Tämä näkyy käyttäytymisessä monella tapaa: ei yritetä, jättäydytään pois toiminnasta, tai 

uudet asiat jäävät kunnolla oppimatta. (Jackson-Kersey & Spray 2016, 101; Konttinen 

2014, 19) 

 

Motivaatio voi olla myös hetkittäistä, erilaisista tilanteista riippuvaista. Forssell (2014, 200) 

viittaakin Peltoseen ja Ruohotiehen (1992), joiden mukaan motivaatio voi olla tilan-

nesidonnaista tai yleistä. Tilannemotivaatio on lyhytkestoista ja voi syntyä esimerkiksi sii-

tä, että urheilija muistuttaa itseään harjoituksissa omista tavoitteistaan tai unelmistaan. 

Yleismotivaatio puolestaan kuvaa kestävyyttä ja pysyvyyttä ja sen vaikutus urheilijaan on 

pidempikestoinen. (Forssell 2014, 200) 

 

Nuorten urheilijoiden toiminnassa motiiveilla on kolme isoa tehtävää: energian antaminen, 

energian kohdentaminen oikeaan suuntaan sekä oman toiminnan arvioiminen suhteessa 

tavoitteisiin. Voimakas motivaatio tuo urheilijalle energiaa harjoitella pitkäjännitteisesti 

samalla kun energian suunta kohdentuu lajisuorituksen edellyttämien ominaisuuksien, 

valmiuksien ja taitojen kehittämiseen. Lisäksi motivaatio auttaa urheilijaa arvioimaan 

omaa toimintaansa tavoitteidensa näkökulmasta sekä niitä keinoja, jotka auttavat häntä 

tavoittelemaan unelmiaan. (Konttinen 2014, 19) 
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4.1.1 Itseohjautuvuusteoria 

Forssell (2014, 207) kuvaa urheilijan motivaatiokokonaisuutta motivaatiotähden kautta. 

Tähteen hän on koonnut niitä teemoja, jotka hän on havainnut vaikuttavan urheilijan moti-

vaatioon. Teemat ovat nautinto, merkityksellisyys, jaksaminen, kehittyminen, ympäristö ja 

onnistuminen. Viisi teemoista on sisäisiä motivaatiotekijöitä, ympäristö on ulkoinen. Ulkoi-

sen motivaatiotekijän liittämistä tähteen Forssell (2014, 207) perustelee sillä, että ihmisillä 

ja fyysisillä olosuhteilla on iso vaikutus urheilijan sisäisiin motivaatiotekijöihin: ne joko na-

kertavat tai tukevat motivaatioenergiaa. (Forssell 2014, 207) 

 

 

Kuvio 8. Motivaatiotähti (Forssell 2014, 208) 

 

Motivaatiotähti on suunniteltu urheilijan henkilökohtaisen motivaatiotason itsearviointityö-

kaluksi (Forssell 2014, 208), ja soveltuu mielestäni hienosti myös urheilijan sisäistä moti-

vaatiota tukevien perustarpeiden – autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tuntei-

den – peiliksi.  

 

Autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden täyttymisellä on todettu olevan 

kiinteä yhteys motivaation syntyyn toimintaa kohtaan. Puhutaankin itseohjautuvuusteori-

asta tai itsemääräämisteoriasta (Self-determination theory). Alun perin Ryan ja Decin 

(2000) määrittämä, pienistä osateorioista koottu itseohjautuvuusteoria huomioi kokonais-

valtaisesti sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät motivaation synnyttäjinä – samoin motivaation 

syntyä voidaan selittää myös luonnollisten ja sisäisten taipumusten pohjalta. (Haapea 

2016; Legault 2017, 1) 
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Autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteet nähdään itseohjautuvuusteorian 

valossa perustarpeina. Autonomian tunteen täyttyessä urheilija kokee hallintaa: harjoitte-

lun avulla hän pystyy vaikuttamaan omaan kehittymiseensä, omaan harjoitteluunsa ja 

joukkuelajissa koko joukkueen toimintaan. Pätevyyden tunteen täyttyessä urheilija kokee 

onnistumisen tunteita ja saavuttaa tavoitteitaan. Tunne siitä, että hän pystyy ”mihin vain” 

on korkealla – puhutaan ns. minäpystyvyydestä. Kyvyt ovat tasapainossa haasteiden 

kanssa, ja urheilija tietää kehittyvänsä. Yhteenkuuluvuuden tunteen täyttyessä urheilija 

kokee sekä tavoitteellista että sosiaalista yhteenkuuluvuutta joukkueen muihin urheilijoihin 

ja valmentajiin. Urheilija kokee olevansa tärkeä, hyväksytty ja arvostettu. (Haapea 2016; 

Ronkainen 2016) 

 

Korkea itseohjautuvuus on urheilijan kehittymisen sekä yksittäisen suorituksen kannalta 

merkittävässä asemassa. Se synnyttää sisäistä motivaatiota, sinnikkyyttä ja flow-

tuntemuksia. Kun toiminta lähtee urheilijan oman sisäisen motivaation kautta, sitä enem-

män toiminta on myös osa urheilijan minäkäsitystä ja luontaisesti kiinnostavaa. Korkea 

itseohjautuvuus edistää myös psyykkistä hyvinvointia ja valintavaiheessa vaikuttaa positii-

visesti liikuntamääriin ja omatoimisen harjoittelun määriin. Korkean itseohjautuvuuden 

kautta urheilija pystyy paremmin ymmärtämään omia tarpeitaan, halujaan ja kiinnostuksen 

kohteitaan, ja liittämään ne osaksi ympäröivää maailmaa. Toisin sanoen urheilijasta tulee 

parempi organisoija ja haasteet, joita urheilija kohtaa, ovat optimaalisia. (Haapea 2016; 

Legault 2017, 1 ja 7) 

 

Korkealla itseohjautuvuudella on siis suuri merkitys itsensä johtamisessa. Näin ollen sen 

ymmärtäminen osana valmennuskokonaisuutta on tärkeää. Autonomian, pätevyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteiden tukeminen pienillä valmennuspäätöksillä on myös yksinker-

taista. Ronkaisen (2016) mukaan kunnioittava vuorovaikutus, aito kiinnostus urheilijan 

asioita kohtaan, panostaminen valmentaja-urheilija-suhteeseen, rakentava ja tarkka pa-

laute sekä ratkaisukeskeisyys ovat kaikki valmennuspäätöksiä, jotka tukevat urheilijan 

sisäistä motivaatiota. Hänen mukaansa vahvuuksien tukeminen ja epäonnistumisten kä-

sitteleminen oppimiskokemuksina ovat myös sisäisen motivaation tukipilareita.  

 

Itseohjautuvuusteorian tematiikka on paitsi helposti ymmärrettävä myös helposti testatta-

va – siksi se pitää pintansa motivaatioteorioiden joukossa vuodesta toiseen. Se on myös 

laajasti sovellettavissa elämän eri osa-alueille aina perheistä ja joukkueista eri kulttuurei-

hin. Viimeisimpänä itseohjautuvuusteoria on alkanut kiinnostaa myös aivotutkijoita auto-

nomisen/sisäisen ja toisaalta kontrolloidun/ulkoisen motivaation aiheuttamien, aivoissa 

nähtyjen erojen vuoksi. (Legault 2017, 7) 
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Itseohjautuvuusteorian hyödyntäminen valmennuksessa on myös nuoren urheilijan mie-

lenterveyttä tukeva valmennuspäätös. Muun muassa hyväksytyksi tulemisen tunne, on-

gelmanratkaisutaidot, ristiriitojen käsittelytaidot, vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tuki 

ovat mielenterveyttä suojaavia sisäisiä tekijöitä. Mielenterveyttä suojaavia ulkoisia tekijöitä 

– valmennuskielelle käännettynä – ovat joukkueen ja valmentajan tuki, turvallinen harjoit-

telu- ja kilpailuympäristö sekä kuulluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuudet. Puhutaan 

vuorovaikuttamisesta, osallistamisesta, kiinnostuneisuudesta oman joukkueen ja oman 

harjoittelun kehittämiseen. Mielenterveyttä suojaavat tekijät linkittyvät siis vahvasti val-

mentajan arjen valmennuspäätöksiin autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden tun-

teen täyttymisen näkökulmasta. Mitä enemmän sekä sisäisiä että ulkoisia suojaavia teki-

jöitä urheilijalla on, sitä paremmin urheilija pärjää korkeankin kuormituksen alla sairastu-

matta (Suomen Mielenterveysseura: Mitä mielenterveys on?; Suomen Mielenterveysseu-

ra, Voimaa urheiluun hyvästä mielestä 2015, 4). 

  

 

4.1.2 Motivaatioilmasto  

”Jos minun täytyisi valita pelikirjan ja joukkuehengen välillä, niin ottaisin sen joukkuehen-

gen. Se on kuitenkin se asia, jolla voitetaan tiukoissa paikoissa.” Kari Jalonen. (Hirvonen 

& Uotila 2014) 

 

Joukkueurheilussa yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamisella tai sen puuttumisella on 

iso rooli. Yhteenkuuluvuus luo turvallisen ja luottavan perustan, jonka puitteissa pelaaja 

uskaltaa olla rohkea ja myös epäonnistua. Joukkueen ilmapiiristä heijastuvat toimintaym-

päristön arvot ja asenteet samalla kun ilmapiiri on yksi olennaisimmista yksilön ja ryhmän 

kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Salmen, Rovion ja Lintusen (2009, 109) 

mukaan ”turvallisuus on tehokkaan ryhmän perusta”. Joukkueen toimintakulttuurin ja hy-

vän hengen syntymisen esimerkki on kuitenkin valmentaja, joka jo omalla vuorovaikutuk-

sellaan valitsee suunnan joukkueen ilmapiirille: syyttäen ja latistaen vai kannustaen ja 

joukkueeseen uskoen. (Salmi ym. 2009, 19; Suomen Mielenterveysseura, Joukkuehenki 

ja yhdessäolo; Tiikkaja 2014, 169) 

 

Turvallinen ryhmä edistää voimakkaasti myös viihtyvyyttä, jota Jaakkola (2015, 117) ku-

vaakin junioriurheilun tärkeimmäksi tavoitteeksi. Viihtyvyys lisää paitsi intensiivistä ja laa-

dukasta harjoittelua myös toiminnassa pysymistä. Viihtyminen eli ilo, nauttiminen, haus-

kuus, intohimo, innostus, positiivinen asenne ja pätevyyden kokemukset synnyttävät taas 

motivaatiota. (Jaakkola 2015, 117)  
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Motivaatioilmaston rakentaminen ja siihen panostaminen onkin yksi valmentajan olennai-

simmista tehtävistä. Hyvä motivaatioilmasto edistää mm. joukkueen kiinteyttä eli kohee-

siota, jolla on todettu olevan joukkueen suorituksen kannalta positiivinen vaikutus (Rovio 

2009, 164; Carron, Bray & Eys 2002). Naisurheilussa kiinteydellä on todettu olevan vielä 

suurempi vaikutus kuin miesryhmillä, ja Rovio (2009, 164) toteaakin, että naisryhmissä ja 

joukkueissa ryhmän yhtenäisyyden edistämiseen olisikin kiinnitettävä paljon huomiota.  

 

Mm. Turvallisuuden edistäminen, hyvä vuorovaikutus, pelisääntöjen luominen, tehtävään 

selkiyttäminen, tavoitteellisuuteen ohjaaminen ja säännölliset kokoontumiset harjoitustilan-

teiden ulkopuolella edistävät kaikki ryhmän kiinteyttä (Rovio 2009, 175-176). Tätä tukee 

myös Pentlandin (2012) artikkeli ryhmien menestyksen tutkimuksesta: ryhmän menestys 

ei välttämättä olekaan kiinni jäsenten osaamisesta vaan siitä, miten he kommunikoivat. 

Tämä voisi selittää urheilussakin tasavahvojen joukkueiden tulosten kääntymisen jommal-

le kummalle. Vuorovaikutuksen edistäminen nostetaankin monissa yhteyksissä merkittä-

vään osaan. Lintusen ja Kuuselankin (2009, 183) mukaan hyvät vuorovaikutustaidot yh-

dessä tunnetaitojen kanssa näyttäytyvät hyvänä ilmapiirinä, turvallisuuden tunteena ja 

avoimuutena. Tunnetaitojen eli tunteiden tunnistamisen, ilmaisemisen ja käsittelemisen 

riittävä hallinta on hyvien vuorovaikutustaitojen pohja (Lintunen & Kuusela 2009, 185).  

 

Motivaatioilmaston kivijalka, tehtäväsuuntautunut ilmapiiri on erittäin tärkeä jokapäiväisis-

sä harjoitustilanteissa. Tehtäväsuuntautunut ilmapiiri keskittyy itse toimintaan, painottaen 

oppimista ja harjoittelun laatua. Tehtäväsuuntautuneella valmennusotteella valmentaja 

mahdollistaa urheilijalle ilon, innostuksen ja intohimon herättämisen, ja sitä kautta sisäisen 

motivaation synnyttämisen toimintaa kohtaan. Esimerkiksi John Wooden ei puhunut kos-

kaan voittamisesta. Hän saattoi olla ylpein joukkueestaan silloin, kun he hävisivät – jos he 

vain olivat yrittäneet parhaansa. Kilpailusuuntautuneella eli lopputulosten kautta toimintaa 

tarkastelevalla ilmapiirillä voi olla joskus paikkansa, mutta pidemmän aikavälin motivaa-

tioilmastona se ei ole tehokas. Vahvasti kilpailusuuntautunut ilmapiiri ruokkii myös menes-

tyksen esteitä, esimerkiksi ylisuuria odotuksia ja epäonnistumisen pelkoa, jolloin keskitty-

minen suuntautuu virheiden välttämiseen onnistumisen ja menestyksen tavoittelun sijaan. 

Tehtävä- ja kilpailuorientoituneen toiminnan ollessa tasapainossa, myös motivaatio on 

korkealla. Liian kilpailusuuntautunut ilmapiiri yhdistettynä alhaiseen koettuun pätevyyteen 

heikentää motivaatiota. (Jaakkola 2015, 117; Success Magazine 2016; Taylor 14.4.2016)  

 

Toimintaympäristöön ja sitä kautta motivaatioilmaston rakentamiseen lisähaastetta voi 

luoda tilanne, jossa samassa joukkueessa pelaa sekä poikia että tyttöjä. Monesti jääkie-

kossa joukkuerakenne voi olla sellainen, että joukkueessa on vain yksi tyttö. Vaikka tyttö 

taidollisesti ja fyysisesti pärjäisi joukkueessa, niin tässä tilanteessa tytön yhteenkuuluvuu-
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den tunteen saavuttaminen voi olla lähtökohtaisesti haastavaa. Kuten pojillekin, myös 

tytöille sosiaalinen kehys harrastuksen ympärillä on tärkeä: harjoituksiin lähdetään usein 

kavereiden vuoksi, vaikkei muuten jaksaisikaan aina lähteä (Herrala 2015, 110). 

 

Koko kauden ajalle pohdittu motivaatioilmaston rakentamissuunnitelma onkin tärkeä osa 

myös sekaryhmiä valmennettaessa. Käytännön valmennustilanteissa kaikkien oikeuden-

mukainen kohtelu ja esimerkiksi pelaajien toista sukupuolta loukkaaviin keskusteluihin 

puuttuminen on tärkeää. Eri sukupuolta olevien urheiluryhmien kohdalla Kähkönen 

(24.4.2017) pitää merkityksellisenä valmentajan neutraalia suhtautumistapaa ja tasa-

arvoista kohtelua käytännön harjoitustilanteissakin: ”kaikille täytyy antaa tilaa, mutta tarvit-

taessa valmentajan on kuitenkin osoitettava, että millainen käytös on toivottavaa ja millai-

nen ei.  

 

 

Ryhmäyttäminen. 

 

Ryhmäyttäminen tarkoittaa prosessia, jonka aikana ryhmään kehittyy luottamuksellinen 

ilmapiiri ja ryhmän yhteistoiminta vahvistuu. Toisten tunteminen, vuorovaikutus ja viihty-

minen ovat ryhmäyttämisprosessissa olennaisia. Ohjaajan tehtävä on myös näkyvästi 

arvostaa tasapuolisesti kaikkia ryhmän jäseniä samoin kuin ohjata heitä arvostamaan toi-

siaan. Vaikka ryhmän ohjaajan roolina on olla aktiivinen ryhmän edistymisen ja kehittymi-

sen tukija, niin silti ryhmäyttämismenetelmät ovat toiminnallisia, kaikkien osallisuutta tuke-

via. Ryhmäyttämisprosessin toiminnalliset harjoitteet liittyvät usein toisten tutustumiseen, 

ongelmanratkaisuun, vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun sekä toisten huomioonotta-

miseen ja kunnioittamiseen (Mast).  

 

Koska seuratoiminnassa joukkue on sidottu tiettyihin yleensä illalla tapahtuviin oheis- ja 

jääharjoitusaikoihin, niin ryhmäyttämisprosessin pitää kulkea osana joukkueen harjoitus-

toimintaa: joskus harjoitustapahtuman voi rakentaa esimerkiksi vertaisvalmennusta hyö-

dyntämällä tai harjoitustapahtuman päätavoite voi olla joukkueen yhteistoiminnan paran-

taminen. Poikkeuksia voi tehdä aikataulujen sallimissa rajoissa, esimerkkeinä kauden 

aloitusvaellus kansallispuistossa tai nuotioilta ensimmäisten sarjapelien jälkeen. Lisäksi 

joskus ryhmäytymissuunnitelmilta vaaditaan joustoa ja suunnanmuutosta, jos joukkueessa 

on sisäisiä konflikteja tai joukkue kohtaa yhteisen kriisin.  

 

Erilaiset tarpeet ja tavoitteet suuntaavat ryhmän toimintaa, ja koska tarpeita ja sitä kautta 

tavoitteita muodostuu aina uusia, niin ryhmä on jatkuvassa muutoksessa. Näiden muutos-

ten kautta myös joukkueet kasvavat ja kehittyvät. Ryhmät kokevatkin usein erilaisia kehi-
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tysvaiheita, jotka olisi hyvä tunnistaa motivaatioilmastoa rakennettaessa. Ryhmän vaiheet 

esitetään yleisimmin Tuckmanin (1965) mallin kautta. (Haapea 2017; Salmi ym. 2009, 89-

91) 

 

 

 

Kuvio 9. Ryhmän kehitysvaiheet ja ominaispiirteet (Tuckman 1965) ja valmennusteot. 

(Haapea 2017; Salmi ym. 2009, 90-91) 

 

Ryhmäyttämistä käytetään työmenetelmänä monenlaisten ryhmien ja koululuokkien paris-

sa. Kuitenkin erottaakseni valmennustyössä käytettävän ryhmäyttämisen muusta ryhmäyt-

tämisestä käytän urheiluvalmennukseen liittyvästä ryhmäyttämisestä termiä valmennuk-

sellinen ryhmäyttäminen. 

 

Valmennuksellinen ryhmäyttäminen on siis motivaatioilmaston rakentamisen ja ylläpitämi-

sen sekä kiinteyden edistämisen työkalu. Sen sisällä voidaan käyttää osallistavia mene-

telmiä, jotka tukevat muutenkin urheilijan potentiaalia. On hyvä kuitenkin huomioida myös 

se, että yhteistyön ja toteuttamisvaiheen saavuttaminen on kehitysvaiheiden haastavin 

osa, eivätkä kaikki joukkueet, varsinkaan kokoelmajoukkueet, koskaan saavuta sitä (Haa-

pea 2017). Kuitenkin näen tämän vaiheen saavuttamisen joukkueen menestymisen kan-

nalta erittäin tärkeänä ja sen vuoksi suunnitelmallisella valmennuksellisella ryhmäyttämi-

sellä kannattaa edistää ryhmän kehittymistä kohti yhteistyön ja toteuttamisen vaihetta.  

 

Olen jo useamman leirivalmennuksen aikana havainnut, että leiriolosuhteet tuovat ryhmän 

vaiheisiin uusia vivahteita ja muutoksia. Kun ryhmä kehittyy optimaalisesti, sen kehitys 

kulkee muotoutumisen, lähentymisen ja tiivistymisen kautta kohti menestystä.  
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Kuvio 10. Ryhmän vaiheet neljän päivän leirillä. 

 

Koska kaikki tapahtuu nopeutettuna, niin monesti kuohuntavaihe jää kokonaan pois. Jos 

kuohuntavaihe pääsee kuitenkin mukaan ryhmän vaiheisiin, niin se ”ilmestyy” yleensä 

muotoutumisen jälkeen, ja jää pahimmillaan päälle. Tähän on yleensä syynä valmennuk-

sellisen ryhmäyttämisen epäonnistuminen, ja sitä kautta klikkiytyminen. Tällöin ryhmä 

saattaa elää kuohuntavaiheessa koko leirin ajan.  

 

Menestyminen ei tarkoita aina kilpailullista menestystä. Siihen sisältyy enemmänkin se, 

että pelaajat ovat saaneet oman osaamisensa näkyväksi, potentiaalinsa vapautetuksi. 

Joukkueessa kaikilla on hyvä olla, toisia kannustetaan ja tuetaan. Monesti tällainen me-

nestyminen näkyy kuitenkin myös kilpailullisena pärjäämisenä.  

 

Ryhmäyttämisen vaikutuksia on tutkittu jonkin verran. Mm. Vanhan (2015, 69; 74) koulu-

luokista tekemän tutkimuksen mukaan ryhmäyttäminen lisäsi lähes kaikkien tutkimukses-

sa mukana olleiden oppilaiden viihtymistä sekä ryhmien kiinteyttä. Suurimman osan mie-

lestä ryhmähenki myös parantui ryhmäyttämisen vuoksi. Opettajien mielestä koulutyö 

luokkatilanteissa helpottuu, kun oppilaat oppivat tuntemaan toisiaan erilaisissa tilanteissa. 

(Vanha 2015, 69; 74; 77; 80) 

 

Tainio (2013) puolestaan kuvasi tutkimuksessaan 15-17 vuotiaiden tyttöjen jalkapallojouk-

kueen ryhmäyttämistä. Hänen tutkimuksensa mukaan ryhmäytykselle on paikkansa: se on 

hyvä keino ottaa kontaktia toiseen sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmähenkeä. 
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Ryhmäyttäminen on tärkeää myös siksi, että yksilöt löytävät joukosta oman paikkansa ja 

roolinsa. (Tainio 2013, 36-37) 

 

 

4.2 Itsensä johtaminen ja oppiminen 

”Aivotoiminta ja oppiminen ovat tehokkaimmillaan silloin, kun itsen ulkopuolisesta maali-

masta kertovien aistien, sosiaalisten aistien ja kehon aistien avulla virtaavat informaatiot 

nivoutuvat toisiinsa.” (Sajaniemi 2016, 41) 

 

Urrilan (20.11.2017) mukaan hyvä ajattelukyky on yksi menestyvän urheilijan tärkeimmistä 

osa-alueista. Ajattelutaitojen kehittyessä ihminen pystyy kehittämään myös toiminnan oh-

jaustaan. Nikulainen (2014, 51) määrittelee toiminnan ohjauksen ajatustoiminnoiksi, joilla 

toimintaa ohjataan tavoitteen suuntaan. Ympäristöstä saatu palaute auttaa arvioimaan ja 

tulkitsemaan sitä, miten tavoitetta kohti on edetty, ja miten edetään jatkossa. Oma koke-

mus ja oman toiminnan ja ajattelun jatkuva analysointi, tutkiminen ja muokkaaminen syn-

nyttävät sekä tiedollista että tiedostamatonta oppimista. Kupiainen ja Salokin (2014, 16) 

painottavat asioiden työstämistä omassa mielessään. Heidän mukaansa kokemuksia, 

tietoa ja osaamista ei voida siirtää, vaan oppimisen ja kehittymisen tukijalka on oppijan 

oma toiminta. Oppiminen onkin pelaajaksi kasvamisen tukipilareita. Oppiminen edellyttää 

itsetuntemusta ja sitä kautta oman keskeneräisyyden tunnistamista, mukavuusalueen 

ulkopuolelle menemisen ja lupaa myös epäonnistua. Oppiminen voidaan nähdä myös 

huippusuoritukseen mahdollistajana, johon liittyy myös itsensä ylittäminen, peräänanta-

mattomuus, pitkäjännitteisyys, ilo, innostus ja yhdessä tekeminen.  

 (Kupiainen & Salo 2014, 16; Nikulainen 2014, 51; Sydänmaanlakka 2017, 33; Tiikkaja 

2014, 173; Urrila 20.11.2017) 

 

Urheilijalle tärkeitä kognitiivisia taitoja ovat mm. päätöksenteko, ennakointi, tarkkaavai-

suus, muisti, ongelmanratkaisu, mallien tunnistaminen ja keskittyminen. Havainnointi- ja 

päätöksentekotaitojen kehittyminen onkin urheilussa merkittävässä osassa. Moninainen 

oppiminen vaatii hyvää perustaa sekä mahdollistajia, ja oppimistilanteissa tunteilla on suu-

ri merkitys: viihtyvyys ja hauskuus edistävät oppimista, stressi puolestaan heikentää op-

pimista. Stressin seurauksena aivoihin erittyy kortisolia, joka vähentää aivojen neuraalista 

muovautuvuutta. Mm. nolatuksi tulemisen pelko ja häpeän tunne estävät tehokasta oppi-

mista, sillä energian suuntautuessa pois itse oppimisesta, ei oppimisprosessi etene. Teh-

täväsuuntautunut ilmapiiri sekä valmentajan sopivasti rajattu ja sopivissa kohtaa annettu 

palaute edistää ja tukee oppimista. (Kalaja 2013) 
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Yksinkertaisuudessaan joukkue, urheiluseura tai muu urheilun ympärille rakentuva teke-

minen on oppimisympäristö, jonka toiminnan perimmäinen tavoite on oppiminen. Jotta 

oppiminen olisi tehokasta, tarvitaan siis turvallinen oppimisympäristö, jossa uskaltaa olla 

rohkea, yrittää ja epäonnistua, sekä sen lisäksi urheilijan oma sisäinen motivaatio. Näistä 

syntyy innostus tekemiseen, aktiivinen ja aloitteellinen ote oman kehittymisen suhteen 

sekä halu oppia. Valmentaja-urheilija-suhteen laadukkaalla vuorovaikutuksella sekä vuo-

rovaikutuksella muiden joukkueympäristössä olevien ihmisten kanssa on merkittävä osuus 

oppimisessa. Sajaniemi (2016, 41) kuvaakin vuorovaikutusta oppimisen edellytyksenä: 

vuorovaikutuksessa välittyvä informaatio aktivoi aivojen hermoverkkopiirit sekä valpastu-

mis- ja palkitsemisjärjestelmät. Jaetut ja yhdessä koetut oppimistilanteet ovatkin erittäin 

hyviä oppimisen tehostajia (Aira ym. 2013, 43; Sajaniemi 2016, 41).  

 

Koska oppiminen ei ole tehokasta ilman ihmissuhde- ja kaveritaitoja, niin vertaissuhteet 

ovatkin kaveritaitojen opettelemisen kannalta merkittäviä (Tallgren 2013, 7). Valmennuk-

sessa vertaisvalmennuksen hyödyntämiselle onkin paikkansa vuorovaikutuksen kehittä-

misen ja sitä kautta oppimisen näkökulmasta. Sosiaaliset tilanteet kasvattavat lisäksi ih-

misen ns. psyykkistä kimmoisuutta eli kykyä työstää ongelmia, toipua vastoinkäymisistä 

sekä onnistua ennalta arvaamattomissa elämän tilanteissa (Tallgren 2013, 17). Näin ollen 

monipuoliset vuorovaikutus- ja valmennustilanteet ovat oppimisen kannalta paljon autori-

tääristä valmennustyyliä tehokkaampia.  

 

Tehokas oppiminen onkin aktiivisen oppijan tulos. Aktiivisella oppijalla on hyvä itsetunte-

mus ja sitä kautta hyvät itsesäätelytaidot: hänellä on kyky asettaa realistisia ja selkeitä 

tavoitteita, joita hän myös osaa analysoida ja reflektoida. Hänellä on kyky hallita impulsse-

jaan, halujaan ja tunteitaan sekä keskittyä itsensä kehittämiseen. Hän osaa myös pyytää 

tarvittaessa apua ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. (Arvaja 2016; Vuorinen 2016a) 

 

Jotta voisi säädellä toimintaansa, täytyy siis myös tuntea itsensä (Vuorinen 2016f). It-

sesäätelykykyä voi myös kehittää asettamalla itselleen haasteita, joissa tarvitaan itsesää-

telyä (Vuorinen 2016a).  

 

 

4.2.1 Ratkaisukeskeisyys 

Ratkaisukeskeisen ajattelutavan ja toimintamallin kehittivät Insoo Kim Berg ja Steve de 

Shazer työtovereineen 1970- ja 1980-luvuilla. Ratkaisukeskeinen malli lähtee siitä, että 

tunnistamalla omat voimavaransa, vahvuutensa ja osaamisensa ihminen pääsee lähem-

mäs onnistumista. Voimavaroja ja vahvuuksia hyödyntämällä eteneminen kohti ongelman 
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ratkaisua, tai tavoitteen suuntaan on myös helpompaa, ja tavoitteet ja keinot niihin pää-

semiseksi ovatkin ratkaisukeskeisen ajattelutavan painopiste. Ratkaisukeskeiselle työta-

valle on myös ominaista se, että se ei ole sidottu esimerkiksi tiettyihin harjoitteisiin ja työ-

muotoihin, vaan luovuus, myönteisyys, leikillisyys, uudet ideat ja erilaisten ratkaisuvaihto-

ehtojen kokeilu ovat sallittuja. (Furman & Ahola 1999, 1-2; Niemi-Pynttäri 7.6.2013, Rat-

kes.fi)  

 

Ratkaisukeskeisen ajattelutavan taustalla nähdään ihminen pystyvänä ja osaavana, po-

tentiaalisena kehittyjänä. Niemi-Pynttäri (7.6.2013) viittaakin Lipchkiin (2002), jonka mu-

kaan luottamus omiin voimavaroihin ja kykyihin onkin ratkaisukeskeisyyden pohja. Toi-

veikkuuden ylläpitäminen on myös yksi tärkeä ratkaisukeskeisen ajattelutavan näkyvä 

muoto – menneisyyttä käsitellään voimavarana, ei lamaannuttajana. (Niemi-Pynttäri 

7.6.2013) 

 

 

 

Kuvio 11. Ratkaisukeskeinen toimintamalli urheilussa. Sov. 

(Niemi-Pynttäri 7.6.2013; Ratkes.fi) 

 

Ovatpa ratkaisukeskeiset menetelmät sitten mitä tahansa, niitä yhdistää käytännönlähei-

syys, helposti arkeen siirrettävyys. Yksi ratkaisukeskeinen menetelmä on Aholan ja Fur-

manin vuonna 2007 kehittämä Reteaming, vaiheittain etenevä ongelmanratkonnan ja ke-

hittämisen prosessi. Paitsi että se soveltuu hyvin jonkun tavoitteen saavuttamiseen, sitä 

voidaan käyttää myös yksittäisen ongelman ratkomisessa. (Ahola & Furman 2015, 10; 

Niemi-Pynttäri 7.6.2013). 
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Yksittäisen haasteen tai ongelman ratkominen arjessa onkin monesti nuorelle se ykkös-

asia. Kohti isompaa tavoitetta on hankala mennä, jos arjen haastavat asiat ovat esteenä. 

Aholan ja Furmanin (2015, 107) mukaan liikkeelle voi lähteä ongelmasta. Ongelma voi-

daan kuvata asiana, johon emme ole tyytyväisiä. Sen sisällä on siis jokin muutostoive, 

tavoitetila. (Ahola & Furman 2015, 107-108) 

 

Juuri luovuuden ja sallivuuden vuoksi ratkaisukeskeinen työtapa sopii myös kiekkoilevien 

nuorten kanssa käytettäväksi. Yksittäinen nuori, ryhmän ikä, koko ja välillä myös sukupuo-

li voivat määrittää sen, millaisen lähestymistavan tilanteeseen valitaan. Reteaming on 

kuitenkin sellaisenaan liian haastava prosessi 12-16-vuotiaille urheilijoille. Sen vuoksi täs-

sä työssä on pyritty kehittämään yksinkertaisimpia ratkaisumalleja.  

 

Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa käytetään paljon mm. mentoroinnissa, nuorisotyössä 

ja työnohjauksessa. Ratkaisukeskeisyyteen liittyvät läheisesti myös kasvun ajattelutapa ja 

”grit”, joilla on merkittävä vaikutus ihmisen kehittymiselle ja oppimiselle. Joskus pelkäs-

tään haasteiden sanoittaminen voi itsessään olla ihmiselle vaikeaa ja valmentajan tehtävä 

onkin vain rohkaista urheilijaa kertomaan omista ajatuksistaan, jotta prosessi saadaan 

käynnistettyä. 

 

 

4.2.2 Kasvun ajattelutapa ja ”grit” 

”Emme aina voi valita, mitä meille tapahtuu, mutta aina voimme valita, miten itse suhtau-

dumme asioihin.” (Sydänmaanlakka 2017, 40) 

 

”Grit”, jonka lähin suomenkielinen vastine voisi olla sisu, tarkoittaa intohimon ja periksian-

tamattomuuden ominaisuutta, voimaa. Siihen sisältyy vahva sisäinen motivaatio, kestä-

vyys, sinnikkyys ja sitoutuminen: tavoite tai unelma ei huoju, vaikka matkalle osuisi epä-

onnistumisia tai vastoinkäymisiä. Ihminen, jolla on paljon ”gritia”, jaksaa tehdä töitä tavoit-

teensa eteen vuodesta toiseen. Duckworthin (2013) useiden tutkimusten mukaan menes-

tys ei ole kiinni esimerkiksi kyvyistä tai lahjakkuudesta, vaan siitä, onko ihmisellä ”gritia” 

vai ei. (Duckworth 2013; Perkins-Gough 2013, 14-16; 18-19) 

 

Potentiaalin ja koko urheilijan kasvamisen näkökulmasta ”grit” onkin varsin merkitykselli-

nen. Valmentaminen ja valmentautuminen ovat prosesseja, jossa mitataan sekä valmen-

tajan että urheilijan pitkäjänteisyyttä. Prosessiin kuuluvat läheisesti onnistumiset, epäon-

nistumiset, uudelleen yrittäminen ja niiden kautta oppiminen. Epäonnistuminen ja aina 

uudelleen yrittäminen vaativat myönteistä asennetta nähdä ongelmassa kehittymisen 
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mahdollisuudet. Pelaaja, jolla on ”gritia” ei tavoittele pelissä tiettyä henkilökohtaista piste-

määrää vaan yrittää saada itsestään kaiken mahdollisen irti. (Hämäläinen & Westerlund 

2016; Perkins-Gough 2013, 17) 

 

Onkin hyvä miettiä, miten voisimme kasvattaa lapset ja nuoret jo pienestä pitäen tähän 

sinnikkyteen ja periksiantamattomuuteen. Duckworthin (2013) mukaan yksi hyvä keino on 

kasvun ajattelutapaan (engl. Growth Mindset) kasvattaminen. Ihmiset, joilla on kasvun 

ajattelutapa, uskovat, että heillä on kyky kehittyä ja sitä kautta omaavat myös ”gritia”. Kun 

he epäonnistuvat, he prosessoivat virheitään ja miettivät, miten voivat niistä oppia ja men-

nä eteenpäin. Valmennuspäätöksenä se tarkoittaa urheilijan kannustamista mukavuus-

alueen ulkopuolelle, yrittämisen, työntekemisen, urheilijan omien ratkaisujen sekä keskit-

tymisen arvostamista ja kehumista älyn tai lahjakkuuden sijaan. (Duckworth 2013, Dweck 

2014) 

 

Kasvun ajattelutapa ruokkii sisäistä motivaatiota, ja siihen liittyy läheisesti ratkaisukeskei-

syys. Vaikeudet tai epäonnistumiset eivät ole pysäyttäviä tai lopullisia, vaan ne kertovat 

siitä, että onnistuminen ei tapahtunut vielä. Oli sitten kyseessä henkilökohtainen haaste tai 

sosiaalisiin suhteisiin liittyvä haaste, konfliktin edessä ihminen, jolla on kasvun ajatteluta-

pa, etsii ratkaisuja rauhanomaisesti ja suuntaa energiansa haasteiden ratkaisuun. Yeage-

rin ja Dweckin (2012, 312) mukaan nuori ei tarvitsekaan ensisijaisesti hyvää itsetuntoa 

vaan ajattelutapaa, jonka pohjalla on ajatus siitä, että haasteet voidaan ajan kuluessa 

voittaa yrittämisen, erilaisten toimintamallien kehittämisen, oppimisen, kärsivällisyyden ja 

muilta saadun avun turvin. (Dweck 2014; Yeager & Dweck 2012, 303; 310; 312) 

 

Kasvun ajattelutavan vastakohtainen malli, muuttumaton ajattelutapa (engl. fixed mindset) 

lähtee siitä oletuksesta, että asiat ovat pysyviä, ”sellaisia kun ovat” eivätkä ne voi juuri-

kaan kehittyä. Esimerkiksi ihmisen lahjakkuuden korostaminen ja kehuminen näyttäytyvät 

muuttumattomana ajattelutapana. Ihminen, jolla on muuttumaton ajattelutapa, välttelee 

konflikteja ja vastoinkäymisiä, koska hän kokee, ettei hän voi oppia niistä mitään. Vastoin-

käymisten edessä käyttäytymisessä näkyy epätoivo, luovuttaminen tai jopa aggressioita. 

Kasvun ajattelutapa tai muuttumaton ajattelutapa määrittää juuri sen, taisteleeko ihminen 

vaikean asia äärellä vai luovuttaako. (Dweck, 2014; Yeager & Dweck 2012, 302-303) 
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Kuvio 12. Muuttumattoman ajattelutavan ja kasvun ajattelutavan eroavaisuudet. Sov. 

(Dweck, 1988) 

 

Jos ihminen välttelee haasteita, luovuttaa helposti, ei arvosta yrittämistä, ei halua oppia 

palautteesta tai muilta kanssaurheilijoilta, on selvää, että kehittyminen ja oppiminen eivät 

ole niin tehokkaita kuin urheilijalla, jolla on kasvun ajattelutapa. Kasvun ajattelutapa ruok-

kii myös autonomian ja pätevyyden tunteita: urheilija nauttii haasteista, saa onnistumisen 

kokemuksia voittaessaan esteitä ja kokee, että omalla toiminnalla on iso vaikutus siihen, 

mitä tapahtuu. Kasvun ajattelutapaan sisältyy siis myös vahva omistajuus omasta kehit-

tymisestä ja omista suorituksista. 

 

Arkikielellä voisi ajatella, että kasvun ajattelutapaan kasvattaminen on positiivisen ja kan-

nustavan ympäristön luomista, jossa kehitykselle ei laiteta esteitä. Suomessa kasvun ajat-

telutapaa on hyödynnetty mm. positiivisen pedagogiikan kehittämisessä. Sen keskiössä 

on ajatus siitä, että jokainen oppija olisi tietoinen omista kyvyistään, ja pystyisi sitä kautta 

tavoittelemaan omaa potentiaaliaan. Luonteen vahvistaminen motivaation, uteliaisuuden, 

sinnikkyyden ja itsesäätelykyvyn kehittämisen kautta ovat kognitiivisia taitoja suuremmas-

sa roolissa. Lisäksi myönteistä vuorovaikutusta käyttäen ja siihen kannustaen, yhdessä 

käytännön mallien eli elämän eväiden kanssa mahdollistavat ihmiselle potentiaalin saavut-

tamisen. (Vuorinen 2016b) 

 

Sydänmaanlakkakin (2017, 40) näkee positiivisuuden yhtenä tärkeimmistä voimavarois-

tamme. Oppimalla positiivista ajattelutapaa ihminen mahdollistaa epäonnistumisten ja 

kriisien kääntämisen voimaa ammentaviksi vahvuuksiksi. (Sydänmaanlakka 2017, 40 
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Ajattelutapaa voi kuitenkin myös kehittää ja muuttaa. Samalla kun muuttumaton ajattelut-

pa muuttuu kohti kasvun ajattelutapaa, myös ihmisen sinnikkyys ja periksiantamattomuus 

kasvavat. Ympäristön muuttamisella kasvun ajattelutapaa tukevaksi, ja antamalla tietoa 

siitä, millaiset ovat ihmisen kehittymisen mahdollisuudet taistelun äärellä luovuttamisen 

sijaan, auttavat ajatusmallin muutoksessa. Oppimisprosessin tuloksena myös ihmisen 

älykkyys kasvaa. Muutos vaatii kuitenkin työtä: jokapäiväisessä elämässä on keskityttävä 

enemmän positiiviseen pedagogiikkaan ja vahvuuksiin. Arjen tapoja joutuu muokkaamaan 

sekä ajatuksen, puheen että käyttäytymisen tasolla. (Vuorinen 2016b; Yeager & Dweck 

2012, 303) 
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5 Kehitystyön tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö eli toiminnallinen kehitystyö. Vilkkaan 

ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi käytännön 

toiminnan ohjeistamiseen, opastamiseen, toiminnan järjestämiseen tai järkeistämiseen 

painottunut työ. Vilkka (2006, 76) tiivistääkin toiminnallisen opinnäytetyön fyysisen tuotok-

sen tuottamiseksi tai toiminnallisen osa-alueen kehittämiseksi.  

 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyy tuotos eli kehittämisprosessia kuvaava raportti. Se 

toimii Vilkan (2006, 76-77) mukaan ”raportin tekijän ammatillisen tiedon, taidon ja sivistyk-

sen näytteenä fyysisestä tuotoksesta tai opiskelijan kehittämästä toiminnasta”. Toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä on mukana myös teoreettinen viitekehys, sillä toiminnallisen 

opinnäytetyön tulee nojata ammattiteoriaan ja sen tuntemukseen (Vilkka 2006, 76-77; 

Lumme ym.).  

 

Tämän kehitystyön tavoitteena oli 

1) määrittää ne tekijät, jotka ensisijaisesti vaikuttavat pelaajan potentiaalin saavutta-

miseen ja tukemiseen. Määrittelyn pohjalta tavoitteena oli luoda selkeä malli, jossa 

eri tekijät ovat näkyvissä.   

2) mallin pohjalta luoda osallistavia valmennusmenetelmiä erilaisiin tapahtumiin 

Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkotoiminnassa.  

3) luoda pelaajan potentiaalia tukevia ja erilaisia menetelmiä hyödyntäviä esimerkki-

materiaaleja erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttö-

kiekkotoiminnassa. Esimerkkimateriaalien tulee olla mahdollisia soveltaa myös 

seuravalmennukseen ja yli lajirajojen, jotta niiden käytettävyys voi olla mahdolli-

simman laaja.  

 

 

5.1 Potentiaalimalli 

Potentiaalimalli on valmennusmenetelmien pohja. Sen tavoitteena on antaa lisätietoa siitä, 

mitä tuetaan ja miten tuetaan. Miten voimme auttaa nuorta urheilijaa kokonaisvaltaisem-

min? Tavoitteena oli määrittää olemassa olevan tutkimustiedon kautta se, mitkä asiat vai-

kuttavat urheilijan potentiaalin saavuttamiseen, ja millaisilla valmennuksellisilla asioilla ja 

valmennuspäätöksillä voimme suoraan vaikuttaa urheilijaan positiivisesti ja urheilijan hy-

vinvointia tukien.  
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5.2 Valmennusmenetelmät 

Toisena tavoitteena oli potentiaalimallin pohjalta rakentaa pelaajia osallistavia valmen-

nusmenetelmiä erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton tyttökiekkotoiminnassa. Me-

netelmä tarkoittaa metodia, suunnitelmallista tapaa toimia (Suomisanakirja.fi). Kuitenkaan 

menetelmä pelkästään ei toimi tavoitteiden saavuttamiseksi: valmentajalla tulee lisäksi 

olla perusymmärrys valmentamisesta, sekä valmentamastaan ikäryhmästä, jotta mene-

telmää voi täysin hyödyntää.  

 

Nuoruus ikänä antaa myös suuntaa valmennusmenetelmien valintaan. Vain itsenäisesti 

keskustelemalla ei saavuteta välttämättä sellaista potentiaalin tukemisen tasoa, jota tässä 

työssä haetaan.  

 

Tavoitteena oli kokeilla erilaisia osallistavia menetelmiä purkamalla joukkue pienempiin 

osiin: yksilöiksi, pareiksi, pienryhmiksi. Toisaalta tavoitteena oli kokeilla osallistavia mene-

telmiä myös koko joukkueen ryhmäytymistä ja kiinteyttä tukevina toimintoina.  

 

 

5.3 Materiaali 

Kolmantena tavoitteena oli luoda erilaisia menetelmiä hyödyntäviä esimerkkimateriaaleja 

erilaisiin tapahtumiin Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkotoiminnassa. 

Esimerkkimateriaalien aihepiireiksi oli tarkoituksena valita sellaisia aiheita, jotka tukevat 

pelaajan potentiaalia ja toisaalta mahdollistavat monipuolisesti erilaisten valmennusmene-

telmien käytön.  

 

Jotta materiaalin hyödynnettävyys olisi mahdollisimman laaja, niin materiaalin tavoitteena 

oli myös olla helposti sovellettavissa myös seuravalmennukseen ja jopa yli lajirajojen. 

Konkreettiselta muodolta vaatimuksena oli olla mahdollisimman käytännönläheinen ja 

”helposti tartuttava”. Materiaalia en siis lähtökohtaisesti miettinyt esimerkiksi ohjekirjana, 

vaan tavoitteena oli enemmänkin työkalu, joka on helposti sovellettavissa.  
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6 Kehitystyön vaiheet 

Tässä kehitystyössä eri toiminnan vaiheet ovat jäsentyneet projektin edetessä, kokeillen 

ja sitä kautta arvioiden.  

 

 
 

 
 
 

Kuviot 13 ja 14. Kehitystyön vaiheet 2016-2017. 
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Suunnitteluvaihe.  

 

Projektin suunnittelu alkoi keväällä 2016 yhdessä silloisen Suomen Jääkiekkoliiton Hä-

meen alueen tyttökiekkokouluttajan Sari Suoniemen kanssa. Jo sitä ennen ajatuksissam-

me oli valmennustoiminnan kehittäminen, mutta kevään ja kesän 2016 aikana ajatukset 

alkoivat muodostua suunnitelmallisiksi. Meillä oli pohjana mm. Irjalan (2016) opinnäytetyö, 

keskusteluja pelaajien, valmentajien ja vanhempien kanssa ja niiden kautta muodostunut 

oma näkemyksemme siitä, mihin suuntaan haluamme valmennustoimintaa lähteä vie-

mään.  

 

Tämän näkemyksen pohjalta koostin projektisuunnitelman, joka jäsentyi tarkemmaksi 

suunnitelmaksi syksyllä 2016, jolloin projekti lähti etenemään myös työelämän kehittämis-

tehtävänä: 

 

1. Suunnitelmaan kirjattiin ne erityyppiset toiminnot ja tapahtumat, joihin kehittämis-

työ kohdentuu:  

- yhden päivän kestävät avoimet jäätapahtuma- tai leiripäivät (1)  

- kolmi- tai nelipäiväset N16 Leijonapennut kutsutapahtumat (5)  

- yhden illan kestävä tyttökiekkoseminaari (1) 

- pelaaja-valmentaja-keskustelut sekä leireillä että seurakäynneillä  

Myöhemmin suunnitelmaan lisättiin myös erillinen pienryhmävalmennus, ”poruk-

ka”. 

2. Teemat ryhmiteltiin eri tapahtumiin eri tavoin: yhden päivän tai kerran tapahtuman 

teeman on oltava lyhyesti käsiteltävä ja pelaajille on mietittävä jatko, jota he tarvit-

taessa voivat itsenäisesti kehittää ja jalostaa.  

3. 3-4 päivän tai 3-4 kerran tapahtumiin teemat suunniteltiin jatkumoiksi, ja myös 

joustaviksi, jotta niitä voi tarvittaessa soveltaa tilanteen tai pelaajien omien toivei-

den ja tarpeiden mukaisesti.  

 

 

Projektin eteneminen. 

 

Kehittämistyön toiminnallinen osio käynnistyi elokuussa 2016 avoimeen leiripäivään 

suunnitellulla toiminnallisella luennolla.  

 

Leirisuunnitelmat kulkivat läpi koko kehitystyön: projektin aikana leirivalmennuksen mene-

telmiä kehitettiin ”psyykkisen valmennuksen suunnitelmana” Leijonapentujen alue- ja val-
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takunnanleireillä. Ensin suunnitelma kulki yhden joukkueen mukana, toukokuussa ja elo-

kuussa 2017 kaikkien leirijoukkueiden mukana. Kehittämistyön tuloksena syntyneistä val-

mennuskorteista osaa testattiin yhden joukkueen toiminnassa valtakunnanleirillä loka-

kuussa 2017.  

 

Lukuun ottamatta elokuun 2017 alueleiriä, toimin kaikilla leireillä itse joukkueen valmenta-

jana. Elokuun 2017 alueleirillä toimin leirijohtajana yhdessä Keskimaan tyttökiekkokoulut-

tajan kanssa. Pidin kuitenkin toisen joukkueen osalta itsearviointikeskustelut eli pelaajien 

kanssa käytävät henkilökohtaiset keskustelut sekä valmensin toista joukkuetta ensimmäi-

sen päivän ajan. Muilta osin suunnitelmaa toteuttivat muut joukkueiden valmentajat. 

Suunnitelman lähetin heille etukäteen.  

 

Joulukuussa 2016 järjestettiin pelaajille ja vanhemmille tyttökiekkoseminaari, jonka puit-

teissa pelaajien työpajan teemana oli arjen haasteiden ratkaiseminen. Työpajan pohjalta 

suunniteltiin helmikuussa 2017 aloittanut pelaajien pienryhmä, joka muodostui kahdeksi 

”porukaksi”. Alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ”porukkaa” ei ollut, mutta seminaarin 

pohjalta sellaiselle nähtiin selkeä tarve, ja sen vuoksi se otettiin mukaan projektiin.  

 

Helmikuussa 2017 lähetin Webropol-kyselyn syyskauden 2016 kehittämistyöhön liittyvistä 

tapahtumissa pelaajille, jotka olivat olleet mukana kyseisissä toiminnoissa. 

 

Maaliskuussa 2017 pidin Oriveden Fortunan valmentajille keskustelu- ja koulutustilaisuu-

den, jonka aiheena oli pelaajan potentiaali ja motivaatio. Keskustelu- ja koulutustilaisuu-

den tavoitteena oli paitsi jakaa tietoa tämänkin kehitystyön keskiössä olevista aiheista, 

myös kuulla seuravalmentajien näkemyksiä ja havaintoja aihepiiristä.  

 

Koska tavoitteena esimerkkimateriaalin suhteen oli myös lajirajojen rikkominen, niin huhti-

kuun ja syyskuun 2017 välillä testasin myös joitakin valmennuskortti-ideoita 13-vuotiaiden 

poikien jalkapallojoukkueessa.  

 

Koko projektin ajan kävimme säännöllisesti tyttökiekkokouluttaja Sari Suoniemen kanssa 

kehityskeskusteluja ja pohdimme projektin suuntaa. Seurakäyntien ja leirien yhteydessä 

käydyt keskustelut pelaajien ja valmentajien kanssa toimivat myös suunnannäyttäjinä. 

Pelaajille oli myös omat Whatsapp-ryhmät, joiden kautta pelaajat saivat vapaasti kysyä 

kysymyksiä, ja jotka toimivat myös pelaajien infokanavina.  
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6.1 Aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi 

Tämä kehitystyö on ollut luonteeltaan kokeileva, arvioiva ja muutosta testaava. Kehitys-

työn logiikkana on ollut pitkälti abduktiivinen päättely, joka soveltuu Anttilan (2008, 6) mu-

kaan mm. intuition, oivallusten, ongelmanratkaisun, menetelmien kehittämisen sekä teki-

jän sisäisen ja hiljaisen tiedon esille tuontiin. Hiljainen tieto tarkoittaa tekemällä, aistimalla 

ja harjaantumalla hankittua tietoa. Sen keskiössä on ihmisen henkilökohtainen kokemus, 

joka syntyy mm. itsenäisen, ajattelevan, kokeilevan ja ongelmaa ratkaisevan työotteen 

kautta esimerkiksi toisten tekemistä seuraamalla. (Anttila 2008, 5-6; Vilkka 2006, 32-33) 

 

Paitsi koko projektin ajan myös erityisesti valmentajakortteja testatessani olen käyttänyt 

sovellettuna myös vapaata havainnointia. Käytän termiä ”sovellettuna”, koska vapaa ha-

vainnointi on tutkimusmetodi, jota käytetään pääsääntöisesti laadullisissa tutkimuksissa. 

Kuitenkin koen vapaan havainnoinnin olevan ylipäänsä yksi valmennuksessa käytetty 

toimintatapa: valmentaja havainnoi pelaajia, ympäristöä ja tilanteita, ja toimii sen mukaan. 

Vapaa havainnointi tarkoittaa osallistuvaa, toimintaan mukautunutta havainnointia. Vapaa 

havainnointi vaatii paljon tietoa kohteesta ja toiminnasta, ja siksi myös ennakkovalmistelut 

ovat tärkeässä osassa. Jatkuva vuorovaikutus tutkittavan kohteen kanssa on olennainen 

osa vapaata havainnointia, ja tutkimusaineisto eli tässä tapauksessa tämän kehittämis-

työn aineisto, on tekijän ja tekemisen kohteena olevien yhteistyö. (Vilkka 2006, 40-41) 

 

Tässä työssä on tarvittu moninaista tietoa sekä tavoitteiden määrittelyyn, menetelmien 

valintaan että esimerkkimateriaalien työstämiseen. Erityisesti menetelmien kokeiluun si-

sältyi jo paljon edeltävää havainnointia ja sitä kautta toimivuuden arviointia. Yksityiskoh-

taisen ja monipuolisen tiedon hankinta tukee havainnoinnin valintaa yhdeksi aineiston 

keräämismuodoksi (Grönfors 2015, 150). 

 

Erilaiset menetelmäkokeilut tehtiin vahvan osallistuvuuden kautta. Osallistava menetelmä 

on työkalu tai harjoitus, joilla tilannetta ohjataan. Osallistavuus tarjoaa mahdollisuuden 

ilmaista itseään muutenkin kuin pelkästään keskustelun välityksellä. Osallistava menetel-

mään liittyy myös aina harjoituksen purkaminen ja koonti, joka tehostaa oppimista ja opet-

taa nuorille avointa puhumista, kokemusten kriittistä pohdintaa sekä arvioinnin merkitystä. 

(Taipale 2005, 2)  

 

Osallistavien menetelmien valintaa edesauttoi myös tässä kehitystyössä keskiössä ole-

vien pelaajien 12-16-vuoden ikä. Aarnoksen (2015,164-165) mukaan metodien valinnassa 

täytyy aina miettiä myös kohderyhmän ikä: vaikka menetelmien näkökulmasta yli 12-
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vuotiaita voidaankin rinnasta aikuisiin, on aineiston hankinnassa kuitenkin otettava huomi-

oon ajattelun kehitysvaihe, itseilmaisun tyyli ja määrä.  

 

Pelaajien palautteet erilaisista toiminnoista ja kokeiluista kerättiin pääsääntöisesti vapaa-

muotoisina kirjeinä ja palautelappuina. Otsake oli ”kirje valmentajalle” ja sen jälkeen teh-

tävänantoa saattoi olla tukemassa yksi tai useampia kysymyksiä. En halunnut kuitenkaan 

rajata tehtävänantoa liian tiukaksi, koska halusin nähdä, että millaisia asioita pelaajat itse 

nostavat esille. 

 

Kirjemuotoiseen palautemalliin päädyin sen vuoksi, että helmikuussa 2017 toteutettu, 

syyskauden 2016 toiminnoista tehty webropol -kyselylomake ei tuotti vain vähän vastauk-

sia (8 = 35% vastaajista). Vähäinen vastausmäärä saattoi selittyä esimerkiksi sillä, että 

kyselylinkki lähti vanhempien sähköpostiosoitteiden välityksellä, eikä tieto mennyt pelaa-

jalle asti. Tai kyselylomake kevyestä rakenteestaan huolimatta ei ensisilmäyksellä innos-

tanutkaan vastaamaan. Osasyynä vähäisiin vastauksiin saattoi olla myös se, että aikaväli 

oli liian pitkä: esimerkiksi ensimmäiseen tapahtumaan, josta palautetta kysyttiin, oli aikaa 

puoli vuotta. Koska kyselyyn vastaajien palaute oli täysin linjassa havaintojen sekä kirjalli-

sesti ja suullisesti kerättyjen palautteiden kanssa, eikä kysely tarjonnut mitään uutta näkö-

kulmaa, niin jätin vastaukset tähän työhön huomioitta. 

 

Kirjoittaminen on luonnollinen tapa jäsentää ja terästää ajatuksia (Päivänsalo 22.10.2012), 

ja prosessin edetessä koinkin tärkeäksi sen, että pelaaja pystyisi yhä enemmän proses-

soimaan itse omaa tekemistään ja oppimistaan palautteen annon. Kuitenkin huomioin 

sen, että aina ryhmässä voi olla mukana sellaisia, joiden on vaikea tuottaa kirjallista teks-

tiä, joten tekstille ei asetettu sana- tai pituusrajaa.  

 

Kahdelta useamman leirin kokeneelta pelaajalta kysyin lisäksi palautetta siten, että he 

vertasivat eri leirejä keskenään. Eli kokivatko he eroja leirien välillä sen mukaan, että 

oliko erilaisia harjoitteita ja ryhmäytymistä oli tehty suunnitelmallisesti, vai ei.  

Myös kanssani kokeiluja tehneiltä valmentajilta olen kerännyt palautetta. Palautteen olen 

kysynyt suullisesti, ja kirjannut ne ylös.  

 

 

6.1.1    Leirit 

Kenties haastavin pala tätä kehittämistyötä ovat olleet leirit. Leiriaikataulut ovat todella 

tiukat, eivätkä etukäteen tätä kehitystyötä huomioivia, ja sen vuoksi myös aineiston ke-

ruun kannalta on täytynyt olla luova. Lisäksi vaikka tietty toimintamalli onkin leirille suunni-
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teltu, siitä on täytynyt yleensä vielä joustaakin ja leirillä myös yllättävät tapahtumat ja teki-

jät ovat aina läsnä: tulee loukkaantumisia, tai joku pelaaja saattaa tarvita lisäaikaa pelaa-

ja-valmentaja-keskusteluun, mikä on pois joukkueen yhteisestä ajasta eli menetelmien 

kokeiluajasta. 

 

 

 

Kuvio 15. Alueleirin ohjelma. 

 

Tämän vuoksi kokeilut on tehty leiriaikatauluissa vaihtelevissa kohdin, ja palautteita ja 

havaintoja kerätty matkan varrelta. Vaikka suunnitelmat laadittiin päiväkohtaisiksi, niin silti 

niistä joustettiin tarvittaessa. 
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Kuvio 16. Psyykkisen valmennuksen suunnitelma, päivä 1.  

Häme-Keskimaa-alueleiri 18.-20.8.2017. 

 

Leireillä kokeiltiin valmennuksellista ryhmäyttämistä, jonka sisällä toteutettiin myös ver-

taisvalmennusta ja pienryhmävalmennusta. Yksilövalmennus korostui palautteenannossa 

ja pelaaja-valmentaja-keskusteluissa. Valmennuksellinen ryhmäyttäminen oli läsnä jouk-

kuetoiminnassa leirin alusta loppuun. Tutustumisen kautta edettiin pikkuhiljaa syvempiin 

tehtäviin ja keskusteluihin. Harjoitukset oli tärkeä tehdä rauhallisessa tilassa, jotta kysei-

seen hetkeen pystyttiin myös keskittymään. Toisinaan harjoituksia tehtiin kuitenkin myös 

Kuortane-hallissa, korkeushyppy- tai seiväspatjoilla maaten – näin saatiin sopiva rentous 

harjoituksen suorittamiseen. 

 

. 

6.1.2    ”Porukka” 

Jo aiemmin tässä työssä toin esille tyttökiekkoilijan palapelin. Palapelin seurauksena arki 

saattaa näyttäytyä haastavana ja varsinkin poikajoukkueessa pelaavalla tytöllä ei ole vält-

tämättä mahdollisuutta miettiä ratkaisuja vertaisryhmässä. Haasteet voivat liittyä esimer-

kiksi arjen hallintaan koulun, ruokarytmin, ravintosisältöjen tai levon kautta. Haasteet voi-

vat olla myös itsetuntemukseen, luonteen kehittämiseen tai joukkueen sisällä tapahtuviin 

asioihin kiinnittyneitä. Haasteesta riippumatta niihin tarttumatta jättäminen voi lisätä pelaa-
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jan stressiä ja vähentää sitä kautta nuoren hyvinvointia. Pohdimme Sari Suoniemen kans-

sa yhdessä sitä, mikä tapa toimisi parhaiten tällaisessa tilanteessa.  

 

Tähän ratkaisumalliksi kehitimme pelaajien pienryhmävalmennuksen, ”Porukan”, jonka 

tarkoituksena oli ensisijaisesta auttaa, tukea ja ohjata pelaajia ratkaisemaan yksin ja ryh-

mässä arjen haasteita.  

 

”Porukan” esikokeilu tehtiin työpajamallisessa seminaarissa, jonka toteutimme yhdessä 

Suoniemen kanssa 8.12.2016. Seminaarin aiheena oli Tyttökiekkoilijan pelaajapolku: ur-

heilijana kasvaminen ja psyykkinen valmistautuminen pelaajapolulle. Sekä vanhemmille 

että pelaajille esiteltiin ensin tyttökiekkoilijan pelaajapolkua ja valintaleirien (alueleirit ja 

valtakunnanleirit) ohjelmia urheilijana kasvamisen ja psyykkisen kehittymisen näkökul-

masta. Tämän jälkeen tytöt ja vanhemmat jaettiin omiin ryhmiin, ja minun tehtävänäni oli 

toteuttaa pelaajien kanssa ”Haasteet on tehty ratkaistaviksi” -työpaja. Tyttökiekkokoulutta-

ja puolestaan pohti sillä välin arjen haasteita vanhempien kanssa.  

 

Pelaajien työpajassa tutustuttiin toisiin pelaajiin, jonka jälkeen pelaajien tehtävänä oli kir-

joittaa kysymyksiä ja ajatuksia erilaisten teemojen ympärille. Teemoja olivat mm. Harjoitte-

lu, lepo, ravinto, keho, mieli, palaute, raha, pelaajapolku, tavoitteet tai tavoitteiden asette-

lu, joukkue, vanhemmat tai koti, valmennus, epäonnistumiset ja paineet. Teemat olin ni-

mennyt papereille valmiiksi, ja pelaajat saivat vapaasti kierrellä ja kirjoittaa niihin kohtiin, 

joihin halusivat. Tämän jälkeen kaikki äänestivät niitä kysymyksiä ja ajatuksia, joita halusi-

vat yhdessä käsitellä.  

 

Suurimman äänivyöryn sai aihe Lepo, jota lähdimme ensimmäisenä työstämään. Toisille 

jaettiin vinkkejä mm. kännyköiden ja muiden elektronisten laitteiden käytöstä ennen nuk-

kumaan menoa, riittävästä palautumisesta ja riittävästä unen määrästä. Sen lisäksi kes-

kustelimme siitä, millaisia haasteita tytöillä on poikajoukkueissa, ja miten niitä voisi rat-

kaista, tai miten niihin voi vaikuttaa.  
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Kuvio 17. ”Haasteet on tehty ratkaistaviksi”. Seminaari 8.12.2016. 

 

 

 

Kuvio 18. ”Haasteet on tehty ratkaistaviksi.” Seminaari 8.6.2016. 

 

Tämän työpajan siivittämänä halusimme jatkaa kokeilua sellaisella valmennusmenetel-

mällä, joka pysäyttää pelaajat itse pohtimaan asioita, ja joka saa myös viedä normaalia 

seurakäyntikeskustelua enemmän aikaa. Tämän pohjalta päätimme rakentaa mentorointi-
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pohjaisen toiminta-alustan pelaajien tarpeet tiedostaen. Näin syntyi ”Porukka.”. Toiminnan 

tavoitteena oli konkreettinen, taas pelaajalähtöinen lähestymistapa, keskiössä toiminnan 

tarkastelu vahvasti jääkiekkovalmentajana ja mentorina. Sovimme, että minä toimin ”poru-

kan” vetäjänä eli mentorina. 

 

Mentorointi on yksinkertaisimmillaan sitä, että kokenut ihminen ohjaa nuorempaa ja ko-

kemattomampaa. Puhutaan mentorista ja ohjattavasta eli aktorista. Mentori nähdään luo-

tettavana henkilönä, joka auttaa auktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä. Mento-

roinnin tarkoituksena on tukea auktorin tarpeita ja kehittymistä – olennaisinta on oppimi-

nen. (Kupias ja Salo 2014, 11-12) 

 

”Porukkaan” ilmoittautui kymmenen pelaajaa eri puolelta Hämeen aluetta, kahdeksasta eri 

seurasta. Jotta työskentely olisi ollut mahdollisimman tehokasta, ja toisaalta etäisyydet 

kaikille kohtuullisia, niin ryhmä jaettiin kahteen: pohjoiseen Hämeen alueeseen sekä ete-

läiseen Hämeen alueeseen. Kussakin ryhmässä oli näin viisi pelaajaa. Kumpikin ryhmä oli 

yhdessä noin viisi tuntia, lisäksi tukena toimivat Whatsapp-ryhmät, joiden kautta infotiin 

tarkempaa tietoa tapaamisista, ja joiden kautta pelaajat saivat laittaa kysymyksiä. Porukat 

kokoontuivat helmikuusta toukokuuhun 2017, ja toimintaympäristöinä oli jäähallien ko-

koontumistilat (pukukoppi ja kokoustila) sekä metsät Lempäälässä ja Mänttä-Vilppulassa. 

 

Mentorointitapaamiset etenivät vapaamuotoisesti, vaikka suunnitelma olikin tehty pelaa-

jien omien toiveiden ja edellisen tapaamisen pohjalta. Ohjaus eteni pääsääntöisesti seu-

raavalla tavalla: 
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Kuvio 19. Esimerkki mentorointitapaamisen etenemisestä. (Kupias ja Salo 2014, 156)  

 

Molempien ryhmien kanssa valmennuskokonaisuus aloitettiin itsetuntemukseen liittyvillä 

tehtävillä, ja jatkettiin arjen haasteiden ratkomissuunnitelmalla. Pohjoisen ryhmä keskittyi 

enemmän arkeen prosessina, menneen kauden ja tulevan kauden kautta tarkasteltuna, 

omat vahvuudet ja kehittämiskohteet etualalla. Lisäksi pohjoisen ryhmän kanssa toteutin  

sekä nopeustaitavuus-, että liikkuvuusharjoitukset. Etelän ryhmä puolestaan teki konkreet-

tisen viikkosuunnitelman, mietti pelkoja ja niiden vaikutusta omaan pelaamiseen ja siihen, 

miten niitä poistetaan tai miten niiden kanssa pärjätään. Lisäksi etelän ryhmän kanssa 

toteutin palauttavan harjoitteen. Näihin fysiikkaharjoituksiin päädyttiin pelaajien toiveiden 

ja tarpeiden pohjalta. 
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Kuvio 20. Pohjoisen ”porukan” harjoitus 2017 

 

Pienryhmävalmennuksessa eli ”porukassa” pääsääntöinen lähestymistapa oli ongelman-

ratkaisumentorointi. Tässä valmennuksessa mentorin roolina on joko auttaa aktoria rat-

kaisemaan omia ongelmiaan tai antaa aktorille suoria neuvoja ongelman ratkaisemiseksi 

(Kupias ja Salo 2014, 37). Alun perin ajatuksena oli vain auttaa aktoreita eli pelaajia rat-

kaisemaan omia ongelmiaan, mutta roolini oli sekä neuvova että auttava. Roolini vaihteli 

riippuen siitä, miten paljon pelaaja oli aikaisemmin pohtinut itseään ja osaamistaan – toi-

sin sanoen, miten hyvin pelaaja tunsi itsensä ja miten valmis hän oli reflektoimaan omia 

toimintapojaan. Jos pelaaja pystyi arvioimaan ja pohtimaan omaa toimintaansa jo hyvin, 

roolini oli auttaja. Jos pelaaja puolestaan oli lähtökuopissa näiden asioiden kanssa, roolini 

oli neuvova.  

 
 

6.1.3   Muut tapahtumat 

Projektin lähtölaukauksena oli avoin jäätapahtuma, jonka yhteydessä oli toiminnallinen 

luento. Luennon aiheena oli oma yksilöllinen pelaajapolku. Mukana olivat myös naisten 
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maajoukkuepelaajat Petra Nieminen ja Sara Säkkinen, jotka molemmat kertoivat omista 

pelaajapoluistaan. Tapahtumassa mukana olleiden tyttöjen tehtävänä oli piirtäen ja kirjoit-

taen hahmottaa oma polkunsa aina syntymästä kyseiseen hetkeen. Millaisia asioita 

omaan polkuun mahtui? Millaisia ratkaisuja oli tehnyt matkan varrella? Mitkä asiat olivat 

edesauttaneet oman pelaajapolun kehittymistä? 

 

Tehtävän teemana oli itsetuntemus ja oman polun hahmottaminen. Taustalla ajatuksem-

me oli polkujen erilaisuuden näkeminen: on hyvä havainnoida ne vahvuudet, jotka autta-

vat omalla polulla eteenpäin. Yksilöllisen minän erottaminen muista on nuoruusiässä 

haastavaa, kun monesti vertaa itseään muihin – niin ihmisenä kuin pelaajanakin. 

 

Osa pelaajista pystyi hyvin hahmottamaan omaa polkuaan. Toiset olivat tehneet vastaa-

vaa aiemminkin, mutta ne, jotka eivät olleet, keskittyivät alkuun katsomaan mallia muilta. 

Se, että jana ja polkupiirros voi olla ”ihan millainen vaan” oli tehtävänantona joillekin haas-

tava. Painotin, että kenenkään polkua ei arvostella. Kaikki saivat kuitenkin polkunsa hie-

nosti valmiiksi ja suurin osa pystyi siitä vielä yhdessä keskustelemaankin.  

 

Lisäksi huhti-syyskuun 2017 aikana kokeilin osaa valmennuskorteista valmentamassani 

13-vuotiaiden jalkapallojoukkueen toiminnassa. Joukkue oli poikajoukkue, jossa pelasi 

myös muutama tyttö. Joukkueen kanssa teimme mm. ryhmäytyspelejä, pelaajakortit sekä 

pojat pitivät päiväkirjaa koko kesän ajalta. Päiväkirjan kirjoittaminen oli kapteenin vastuulla 

ja sitä kirjoitettiin pelien jälkeen sekä yhdessä turnaustapahtumassa. Lisäksi myös van-

hemmat saivat kirjoittaa siihen yhden päiväkirjamerkinnän. Jalkapallojoukkueen toimin-

nasta keräsin aineistoa havainnoimalla ja pelaajien kanssa keskustelemalla. Lisäksi kau-

den lopuksi vanhemmilta kysyttiin avoin suullinen palaute. 

 

 

6.1.4   Yksilöllinen valmennus 

Yksilöllinen valmennus eli yksilövalmennus oli pohdintani kohteena pitkään. Vaikka se oli 

mukana projektisuunnitelmassa, ja siitä oli takana muutamia onnistuneita kokeiluja kau-

den 2015-2016 ajalta, niin silti sen mukaan ottaminen tähän kehittämistyöhön askarrutti. 

Tähän oli syynä se, että yksilöllinen valmentaminen on sen vaatiman ajan vuoksi jouk-

kuevalmennuksessa aina haastavaa: valmennus suuntautuu vain yhdelle pelaajalle. Li-

säksi Jääkiekkoliitolla on jo olemassa oma henkisen valmennuksen opas junioripelaajan 

valmentajalle, jota valmentajat voivat käyttää yksilölliseen valmennukseen. Mietinkin, että 

tuoko tämä työ lisäarvoa yksilövalmennukseen. 
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Kuitenkin, matkan varrella tukitoimien eli seurakäyntien, sekä leireillä pelaaja-valmentaja-

keskustelujen kautta huomasin, että yksilöllisen valmennuksen mukana kuljettaminen täs-

säkin kehitystyössä on perusteltua. Mielekkäille, osallistaville menetelmille oli kysyntää 

yksilövalmennuksessakin, samoin kuin myös nuoremmille pelaajille sovellettavalla materi-

aalilla. 

 

 

6.2 Kehitystyön luotettavuuden arviointi 

Toiminnallisen kehitystyön luotettavuuden eli validiteetin arviointi perustuu osallistavien 

menetelmien oikeellisuuden arviointiin, kehittämismenetelmien tarkoituksenmukaisuuteen 

sekä kehittämistyön seurauksena syntyvien muutosten arviointiin (Hyväri & Vuokila-

Oikkonen 2017). 

 

Laajasti teoriatietoa tutkimalla, tekemällä erilaisia kokeiluja ja käyttämällä erilaisia val-

mennusmenetelmiä olen pyrkinyt mahdollisimman kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. 

Kuten yleisesti valmennustyössäni, myös tämän kehittämistyön aikana olen panostanut 

vuorovaikutuksen kehittämiseen pelaajien kanssa – luontevan vuorovaikutuksen kautta 

saa myös rehellisempää ja aidompaa palautetta. Näin olen pyrkinyt myös hahmottamaan 

oman havainnointitaitoni kehittymistä: onko pelaajien palaute omien havainnointieni kans-

sa linjassa? 

 

Havainnointi menetelmänä on haastava. Havaitsemisen pohjalla on kyky havaita, havait-

seminen on siis kaiken toimintamme perusta. Teoria ja olemassa olevat tieto ohjaavat tätä 

kykyä – se, mitä havaitsemme, riippuu siitä, millaiset esitiedot meillä on ja miten me asiat 

ymmärrämme. Toisin sanoen, mitä vähemmän meillä on tietoa, sitä enemmän havainnoin-

ti- ja tulkintavirheitä sekä virheellisiä johtopäätöksiä toimintaamme sisältyy. (Vilkka 2006, 

9-11) 

 

Havainnoinnin haastavuuden vuoksi olen suunnitelmallisesti projektin aikana kartoittanut 

tietoani psyykkisestä valmennuksesta, pääasiallisesti yamk-opintoihin liittyvillä psyykkisen 

valmennuksen kursseilla. Havainnoinnin pohjana toimi myös pitkä valmentajakokemukse-

ni, vahva nuorisotyön osaaminen sekä sitä kautta hankittu koulutus- ja tietopohja. Kokeilut 

ja niiden kautta tehdyt havainnot olen yhdistänyt pelaajien palautteisiin ja havainnut yh-

denmukaisuudet. Lisäksi muiden valmentajien havainnot ovat tukeneet omia havaintojani. 

Näin olen pystynyt luottamaan tekemiini havaintoihin ja muokkaamaan materiaaleja sen 

mukaan.  
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Kehitystyön vaiheet ja tulokset olen pyrkinyt avaamaan mahdollisimman yksityiskohtaises-

ti. Taustalla on ajatus siitä, että lukijan olisi helppo nähdä prosessin eri vaiheet ja niiden 

kautta syntyneet tulokset. Samoin kehitystyötä olen tehnyt avoimesti yhteisössäni koko 

matkan ajan ja tiedottanut siitä mm. Suomen Jääkiekkoliiton tyttökiekon kehittäjälle, nais-

ten ja tyttöjen huippukiekkovastaavalle, kahdelle naisten maajoukkuevalmentajalle sekä 

N16 ryhmän päävalmentajalle. Lisäksi olen kertonut kehittämistyöstä valmentajille ja pe-

laajille eri tapahtumien yhteydessä, sekä esitellyt työn aihiota esimerkiksi Hämeen alueen 

nais- ja tyttökiekkovaliokunnassa.   

 

Jo ennen kehittämistyötä olin tehnyt havaintoja ja arviointia siitä, millaisia menetelmiä voi-

si Jääkiekkoliiton Hämeen alueen tyttökiekkotoiminnassa kehittää. Myös tyttökiekkokoulut-

taja Sari Suoniemen havainnot olivat samansuuntaisia. Näin menetelmäkokeilut rajattiin 

osallistaviin menetelmiin neljän menetelmäkokonaisuuden sisällä: yksilövalmennukseen, 

vertaisvalmennukseen, pienryhmävalmennukseen sekä valmennukselliseen ryhmäyttämi-

seen. Kokeilujen perusteella ne myös säilyivät kehittämistyön kantavina menetelminä, 

mutta kehittyivät matkan varrella.  

 

Toiminnallinen kehittämistyö asettaa luotettavuudelle myös haasteita. Työelämälähtöisyys 

tarkoittaa sitä, että työntekijän ja kehittämistyön kontekstisidonnaisuus korostuu: tekijänä 

on usein työntekijä itse (Rissanen 2003, 244). Näin myös tässä työssä. Sen vuoksi pyrin 

esimerkiksi keräämään monipuolista aineistoa oman havainnointini ja muistini tueksi, jotta 

pystyisin edes jollakin tasolla säilyttämään objektiivisen otteen. Kuvasin mm. paljon toi-

mintoja, ja pelaajien tekemiä tuotoksia. Monipuolisen aineiston keräämistä suosittelee 

myös Aarnos (2015, 166), jonka näkemyksen mukaan havainnoinnin tueksi kannattaa 

kehitellä erilaisia työkaluja. 
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Kuvio 21. Havainnoinnin tukimateriaalia. ”Porukka”. 
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7 Kehitystyön tulokset 

Kehitystyön tuloksena syntyi kolme toisiinsa nivoutunutta, erillistä tuotosta. 
 
 

 

7.1 Potentiaalimalli 

Jotta pystytään valmentamaan ihmistä kokonaisvaltaisemmin, kokonaisuutena, täytyy 

määritellä se, mikä on se ”kokonaisuus” eli miten potentiaalia voidaan tukea. Tässä työssä 

sitä on käsitelty potentiaalimallin kautta. Ensin tulee ihminen, ”raaimmillaan”, kehittymisen 

mahdollisuuksiensa kanssa. Sen jälkeen luodaan perusta panostamalla laadukkaaseen 

valmentaja-urheilija-suhteeseen sekä rakentamalla ympäristö, jossa urheilijalla on hyvä 

olla. Laadukas kohtaaminen ja hyvä vuorovaikutus toimivat myös motivaatioilmaston pe-

rustana. Urheilijakeskeinen valmennus, kasvun ajattelutapa, ratkaisukeskeinen valmen-

nusote ja pitkäjännitteisyyteen kasvattaminen mahdollistavat potentiaalin vapauttamista. 

Samalla ne tukevat jo perustan luomisvaiheessa syntymään lähtenyttä sisäistä motivaatio-

ta, joka on mahdollistajista suurin ja tärkein: ilman sisäistä motivaatiota eli ihmistä eteen-

päin ajavaa voimaa, on vaikea kehittyä. Perusta yhdessä muiden mahdollistajien kanssa 

”ajaa” urheilijan oppimaan tehokkaasti. Kaikki tämä yhdessä vapauttaa urheilijan potenti-

aalin eli mahdollistaa omalla tasollaan harjoittelun ja pelaamisen sekä tekee osaamisen 

näkyväksi.  

 

Kun perusta on hyvä ja mahdollistajat ”hallussa”, pystyy urheilija käsittelemään mitä ta-

hansa asioita ja hallitsemaan myös omaa arkeaan paremmin. Harjoittelu tehostuu ja 

kuormitus ja lepo ovat järkevässä suhteessa toisiinsa.  

 



 

 

56 

 

 

Kuvio 22. Potentiaalimalli. 

 

Riippumatta siitä, onko pelaaja tavoitteellisesti, kohti suuria unelmia tähtäävä urheilija vai 

pari kertaa viikossa harjoitteleva harrastaja, niin potentiaalimallin kautta voidaan vaikuttaa 

jokaisen osaamisen näkyväksi tekemiseen. Lisäksi koska potentiaalimalli tukee myös mm. 

sisäistä motivaatiota ja luonteen vahvuutta, niin sen kautta valmentamalla myös harrasta-

jat saattavat innostua tavoitteellisemmasta urheilusta. 

 

 

7.2 Valmennusmenetelmät 

Osallistavat valmennusmenetelmät osoittautuivat olennaisiksi pelaajan potentiaalia tuke-

viksi menetelmiksi. Toiset pelaajat jopa odottivat sitä, että tehtävän tiimoilta saivat esimer-

kiksi piirtää ja sitä kautta miettiä omaa toimintaansa. Pelaajat osasivat lisäksi arvioida yk-

silövalmennuksen, vertaisvalmennuksen, pienryhmävalmennuksen ja valmennuksellisen 

ryhmäyttämisen hyötyjä, ja kokivat niiden tukevan omaa kehitystään.  

 

Havainnointini sekä saadun palautteen mukaan koin osallistavat valmennusmenetelmät 

kaiken kaikkiaan pelaajan potentiaalia vahvasti tukevaksi. Niillä voidaan tukea paitsi urhei-

lijan perustaa, myös potentiaalin saavuttamista mahdollistavia ja tehostavia tekijöitä. Osal-

listavat menetelmät ovat siis urheilijakeskeisiä, sisäistä motivaatiota tukevia menetelmiä. 

Osallistavien menetelmien käyttöön liittyy pelaajan ajattelevuuden sekä vaikutusmahdolli-

suuksien lisääminen, ja sitä kautta onnistumisen kokemusten saavuttaminen. Osallistavat 

menetelmät ovat vahvasti myös autonomiaa ja pätevyyttä tukevia metodeja. Lisäksi, kos-
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ka toimintaa tehdään yhdessä, niin vertaisvalmennusta ja pienryhmävalmennusta voidaan 

käyttää valmennuksellisen ryhmäyttämisen työkaluina. Niillä voidaan vaikuttaa myös moti-

vaatioilmastoon, yhteenkuuluvuuteen sekä pelaajan tapaan toimia (ratkaisukeskeisyys). 

 

Isot menetelmälliset kokonaisuudet – valmennuksellisen ryhmäyttäminen, pienryhmäval-

mennus ja vertaisvalmennus – luovat kokonaisuuden osallistavien menetelmien ympärille. 

Lisäksi yksilövalmennus täydentää menetelmänelikantaa. Erilaiset menetelmät nivoutuivat 

toiminnan keskiön, eli urheilullisen toiminnan ympärillä sujuvasti, osana joukkueiden toi-

mintaa. Monipuolisesti erilaisia menetelmiä hyödyntämällä saadaan erilaisia ärsykkeitä ja 

erilaisia muistijälkiä. Oppiminen tehostuu, ja mielenkiinto opittaviin asioihin säilyy.  

 

 

 

Kuvio 23. Menetelmänelikanta.  

 

 

 

7.2.1 Valmennuksellinen ryhmäyttäminen 

Kaikilla leireillä kokeiltiin vertaisvalmennusta ja pienryhmävalmennusta erilaisten harjoit-

teiden kautta. Lisäksi suurimmaksi yksittäiseksi koko leirin kattavaksi menetelmäksi nousi 

valmennuksellinen ryhmäyttäminen.  

 

Avoimen palautteen pelaajat kirjoittivat kahdella leirillä: Häme-Keskimaa alueleireillä tou-

kokuussa 2017 ja elokuussa 2017. Leirien jälkeen pelaajat kolmesta joukkueesta kirjoitti-

vat avoimen kirjeen valmentajilleen. Kaksi joukkuetta työskenteli kukin itsenäisesti ja jo-
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kainen pelaaja kirjoitti oman kirjeen. Kaikkiaan henkilökohtaisia palautekirjeitä oli 34. Li-

säksi yksi joukkue kirjoitti yhteisen palautteen. Kirjeeseen sai vapaasti kirjoittaa omia aja-

tuksiaan, jotta nähtäisiin, mitkä asiat nousevat esille. Jos ei keksinyt mitään, niin apuky-

symyksinä käytettiin seuraavia: Mitkä fiilikset? Mikä on ollut hyvää? Mitä pitäisi kehittää? 

Miten valmentaja on tukenut kehittymistäni?   

 

Monessa kirjeessä mainittiin se, että leiri oli rankka. Rankkuutta ilmaistiin monin tavoin: 

”Pelaaminen oli kivaa, vaikka oli rankkaa.” 

”30 min juoksu oli erittäin raskas.” 

”Kiva, mutta raskas leiri. Paikat kipiät.” 

”Leirin alku oli rankka henkisesti ja fyysisesti.” 

”Perjantaipäivä oli kaikista rankin.”  

 

Kuitenkin lähes jokaisessa kirjeessä kerrottiin leirin olleen kiva, ja myös oppimisesta ja 

palautteenannosta oli paljon mainintoja: 

”Leiri antoi motivaatiota ja uskaltaa pelata kiekollisena.” 

”Opin paljon uusia asioita.” 

”Leirillä oli ylikivaa.” 

”Oli kivaa, kun sai paljon palautetta.” 

”Leiri antoi paljon motivaatiota.” 

”Kaikki kannusti eikä me lannistuttu vaikka vastustaja teki maalin.” 

”Olen saanut paljon täältä mukaan: vinkkejä harjoitteluun, arjen pyörittämiseen ja unel-

mien tavoitteluun.” 

 

Palautteiden perusteella valmennus on onnistunut monella eri sektorilla psyykkisen val-

mennuksen suunnitelman toteuttamisessa. He ovat pystyneet rakentamaan lyhyessä 

ajassa luottamuksellisen valmentaja-urheilija-suhteen ainakin joihinkin pelaajiin. He ovat 

myös kyenneet luomaan sellaisen motivaatioilmaston, jossa pelaajilla on hyvä olla. 

 

Toisten tutustumiseen kannustaminen, valmennuksellinen ryhmäyttäminen, pienryhmä-

valmennus ja vertaisvalmennus tukivat pelaajia. Kaverisuhteiden luomisella on tärkeä 

merkitys, ja ne edistivät ryhmän kiinteyttä. Ne pelaajat, jotka ovat olleet tapahtumissa jo 

monta kertaa, ymmärsivät toisiin tutustumisen merkityksen ja toiset osasivat lähteä raken-

tamaan motivaatioilmastoa ilman valmentajien apua. Tätä kautta itseohjautuvuus näkyi 

myös koko ryhmän toimintaa ohjaavana voimana.  

 

Vaikkei kirjeessä erikseen kysytty kavereista, joukkuehengestä tai ilmapiiristä, niin ne 

mainittiin useassa kirjeessä: 
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”Henki joukkueessa on ollut mahtava ja valmentajat ovat olleet mukana toteuttamassa ja 

rakentamassa sitä.” 

”Hyvät valmentajat ja joukkue kohotti itsetuntoa ja uskalsin enemmän yrittää (uusia) asioi-

ta.” 

”Sain uusia kavereita, lähensin vanhojen kavereiden kanssa välejä.” 

”Sain paljon kavereita.” 

”Leirin alussa jännitti, kun ei ollut ketään kaveria. Kuitenkin heti ekan päivän jälkeen löysin 

kaverin ja hänen kanssaan kerättiin iso porukka, jossa meillä oli todella kivaa.” 

”Leiri on ollut hyvä ja positiivisuus/hyvyys on koko ajan noussut.” 

”Joukkueen kesken oli tosi hyvä henki eikä epäonnistumisia tarvinnut pelätä.” 

”Joukkuehenki oli aivan mahtava, kaikki touhusi ja pelasi hyvin yhteen.” 

”Meidän joukkueessa oli tosi hyvä henki. Kaikki tsemppas ja kannusti toisia.” 

”Mukava reenata, kun oli hyvä joukkuehenki.” 

 

Se kiire, mikä monesti leirillä valmentajissa tuntuu, ei kuitenkaan näkynyt palautteissa kuin 

muutamassa maininnassa. Pelaajat toivoivat lisäaikaa oheisharjoitteluun ja pelaaja-

valmentaja-keskusteluun. Yhdessä kirjeessä toivottiin lisää henkilökohtaista palautetta. 

Pelaajien kohtaaminen on kuitenkin ollut laadukasta, pelaajia on kannustettu ja valmenta-

jilla on ollut positiivinen asenne pelaajiin. Tästä kertovat pelaajien nämäkin näkemykset 

valmentajista: 

”Valmentajat X ja X olivat upeita ja ammattitaitoisia/…/Leirijohtajat kyselivät fiiliksiä ja 

tsemppasivat, josta lisää uskoa omaan tekemiseen.” 

”Valmentajat olivat mukavia ja kannustavia.” 

”Keskustelu X:n kanssa motivoi jatkamaan entistä kovemmin töitä.” 

”Valmentajat anto hyvin palautetta ja tsemppas.” 

”Valmentajat oli mukavia ja positiivisia ja sekä tsemppasivat hyvin. X ja X on parhait!” 

”Valmentajat oli hyvät: ne tsemppas ja piti hyviä oheisia ja treenejä.” 

”Te valmentajat olitte tosi rentoja sekä mukavia.” 

 

Valmentajat kokivat psyykkisen valmennuksen suunnitelmat positiivisina, mutta toteuttivat 

niitä eri tavoin. Toisilla ei ollut kokemusta vastaavasta työskentelytavasta, ja toteuttivat 

suunnitelmista vain niitä osia, jotka tuntuivat itselleen sopivilta. Toiset puolestaan noudat-

tivat suunnitelmaa sellaisenaan. 

 

Valmentajat näkivät suunnitelmat positiivisina varsinkin silloin, kun he ottivat ne suunni-

telmallisesti osaksi joukkueen toimintaa. Eli kun suunnitelmaa lähdettiin rohkeasti teke-

mään, niin se nähtiin hyvänä. Jos se jäi kesken, niin sen hyötyjä oli vaikea nähdä. Kaksi 

leirillä ollutta valmentajaa kokeili lisäksi osallistavia menetelmiä sovellettuina omissa nais-
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ten Mestis-sarjatason joukkueissaan ja kertoivat kokeilujen olleen positiivisia. Toinen val-

mentajista oli lisäksi miettinyt erilaisten osallistavien menetelmien käyttöä pysyvänä osana 

joukkueen toimintaa.  

 

Kaksi, jo monta leiriä läpikäynyttä pelaajaa vertailivat käymiään leirejä sen mukaan, miten 

suunnitelmaa oli toteutettu tai oliko sitä toteutettu lainkaan. Erityisen suureen osaan nousi 

valmennuksellinen ryhmäyttäminen. Toinen pelaaja kertoi, että yhdellä leirillä, jonka aika-

na valmentaja ei lainkaan tehnyt ryhmäyttämistä tai muita tehtäviä, tämä näkyi esimerkiksi 

pelaamisessa ja muussa joukkueen toiminnassa. Hänen mukaansa joukkue pelaa pa-

remmin yhteen, silloin kun ryhmäyttämistä on tehty.  

”Ja se on vaikeeta, jos muutama joukkueessa vaan yrittää saada joukkuetta tutus-
tumaan paremmin ja luomaan hyvää joukkuehenkeä, jos valmentaja ei saa sitä ai-
kaan. Ja varsinkin, jos vertaa aiempiin leireihin, niin joillakin on ollut todella hyvin täl-
laista toimintaa ja silloin on ollut paljon helpompaa ja mukavampaa joukkueen kans-
sa.” 
 

Toinen pelaajista kertoi ryhmäytymisen vaikuttavan pelaamiseen siten, että uskaltaa luot-

taa itseensä kentällä ja kannustaa muita:  

”Olisi tosi ulkopuolinen olo ja ei pystyisi olla oma itsensä, ellei olisi tehty kivaa jouk-
kueen kanssa ja tutustuttu toisiin siinä ryhmäytyksessä/.../on tärkeetä, että kaikki 
uskaltaa puhua joukkueessa, ja kaikilla olisi semmoinen tunne, että kaikki on sa-
manarvoisia ja kukaan ei oo toisen yläpuolella.” 

 

Yli lajirajojen valmennuksellisen ryhmäyttämisen kokeilu myös poikien jalkapallojoukku-

eessa tuotti samankaltaisia tuloksia. Havainnoin, että joukkueen keskinäinen vuorovaiku-

tus parani paljon: yksilöistä tuli joukkue, eikä ketään jätetty ulkopuolelle. Ryhmäyttämisen 

vaikutus näkyi kauden lopussa siinä, että valmentajien ei tarvinnut enää ohjata ryhmäyty-

mistä, vaan pelaajat itse keksivät ja lähtivät toteuttamaan erilaisia yhteisiä toimintoja. 

Myös vanhemmilta kerätty palaute oli samassa linjassa havaintojeni kanssa. He toivat 

esille, että pelaajat lähtevät mielellään harjoituksiin, sillä kokevat joukkueen hengen hy-

väksi, ja toisten onnistumisia arvostetaan.  

 

 

 
7.2.2 Pienryhmävalmennus ja vertaisvalmennus 

Pienryhmävalmennus mentorointina osoittautui erittäin hyväksi valmennusmenetelmäksi 

nuorten urheilijoiden kehittymisen ja oppimisen tukemiseksi. Paitsi ratkaisukeskeisten 

arjen oppimismallien kehittymisen, pienryhmävalmennus antaa myös vertaisvalmennuk-

sen hyödyt: samalla kun pelaajat oppivat uusia työskentelytapoja arjen tueksi, he oppivat 

myös muilta ja oppivat itsestään opettaessaan muita. 
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Huomasin, että pienryhmävalmennus ja/tai vertaisvalmennus edesauttoivat jo sinällään 

ryhmäytymistä eri tapahtumissa. Näin ollen päättelin, että jo pelkästään autoritäärisestä, 

valmentajalähtöisestä työotteesta luopuminen edesauttaa ryhmän kiinteyden edistymistä 

ja pelaajien yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamista. Suunnitelmallinen valmennukselli-

nen ryhmäyttäminen, jonka puitteissa käytetään myös pienryhmävalmennusta sekä ver-

taisvalmennusta, on oman näkemykseni mukaan tehokkain yksittäisten urheilijoiden ja 

koko joukkueen potentiaalia tukeva valmennuspäätös. Lisäksi valmentajan aktiivisuus 

erityisesti valmennuksellisen ryhmäyttämisen aikana sekä pienryhmävalmennuksessa 

mentoroijana edesauttoivat pelaajien tuntemista, vuorovaikutusta sekä sitä kautta valmen-

taja-urheilija-suhteen kehittymistä. 

 

Joukkuelajissa yksittäisen pelaajan huomioiminen on joukkueesta riippuen hyvin vaihtele-

vaa. Sen vuoksi pienryhmävalmennus mahdollistaa myös yksilöllisen huomion antamista.  

 

Kun ”porukassa” pelaajat nimesivät niitä asioita, jotka kokevat tällä hetkellä arjessa haas-

tavina, niin asiat olivat hyvin yksittäisiä. Kokonaisuuksia, kuten koko arjen hahmottaminen, 

ei koettu vaikeina. Mutta yksittäiset asiat häiritsivät monia asioita arjessa, pääsääntöisesti 

kuitenkin pelaamista. Haastavina asioina nimettiin itseluottamuksen puute, omatoiminen 

harjoittelu tai siihen ryhtyminen, palautuminen, joukkueen vaikea tilanne (huono henki, 

vaikeudet joukkueen sisällä), ja lajitaidoista mailankäsittely ja kiekkovarmuus. Näiden asi-

oiden tarkastelua varten kehitimme Sari Suoniemen kanssa viisivaiheisen mallin, Punai-

sesta vihreäksi -työkalun, jota lähdin ”porukan” kanssa kokeilemaan. Ajatuksena ei ollut 

tarjota pelkästään ratkaisumallia käsillä olevaan haasteeseen vaan opettaa pelaajat itse 

käyttämään mallia myös muiden jo olemassa olevien tai tulevien haasteiden kohdalla.  

 

Punaisesta vihreäksi -harjoituksessa punaiset tarkoittavat sellaisia arjen haasteita ja asioi-

ta, jotka eivät tarpeeksi sujuvalla tasolla ja näin häiritsevät arkea joko urheilussa, koulussa 

tai kotona. Haasteet voivat olla urheiluun liittyviä ja lajitaidollisia, esimerkiksi kiekonkäsitte-

ly tai laukaus, tai arjenhallintaan liittyviä kuten ruokarytmi tai urheilun ja opiskelun yhdis-

täminen. Punaiseksi urheilija voi valita myös tunteisiin liittyvän haasteen, kuten turhautu-

misen. Kun punaisista eli haasteista on valittu yksi, jota urheilija lähtee muuttamaan vihre-

äksi eli ratkaistuksi tai paremmaksi, hän laatii konkreettisen suunnitelman, kuinka asian 

kanssa etenee. 

 

Minun tehtävänäni oli auttaa ja tukea urheilijaa suunnitelman laadinnassa. Suunnitelmasta 

piti löytyä myös valmentaja. Valmentaja tai auttaja voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai 

sukulainen, harkinnanvaraisesti myös joukkuetoveri. Valmentajan ja auttajan tehtävä on 

tukea urheilijaa suunnitelman toteuttamisessa.  
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Punaisesta vihreäksi -työkalun tärkeä osa on seuranta. Kun teimme ensimmäisellä kerral-

la suunnitelmat, ja toisella kerralla palasimme niihin, niin täytäntöönpanossa oli muutamil-

la haasteita. Ne, jotka olivat tunnollisesti tarttuneet omien haasteiden ratkomiseen, olivat 

valmiita tekemään myös työtä ratkaisujen eteen. Heillä oli halua kehittyä ja mennä tavoit-

teitaan kohti. Osa oli jo työstänyt tai aiemmin joutunut työstämään joitakin haasteitaan ja 

oppinut, että omalla toiminnalla on suuri vaikutus siihen, miten asiat etenevät. Aiempi ko-

kemus, hyvä itseohjautuvuus sekä omien tavoitteiden selkeys edesauttoivat haasteiden 

ratkaisemista. 

 

Pelaajat antoivat palautteen ”porukasta” viimeisellä tapaamiskerralla, osana vapaamuo-

toista kirjettä valmentajalle. Kirjeessä pelaaja sai itse kertoa kaudestaan, arvioida omien 

tavoitteidensa toteutumista sekä antaa palautetta myös kaikista muista Hämeen alueen ja 

valtakunnan tapahtumista, joissa oli ollut mukana.  

 

Pääsääntöisesti pelaajat pohtivat omaa mennyttä kautta ja tulevaa sekä lisäksi arvioivat 

”porukka”-toimintaa tai Hämeen alueen tyttökiekkovalmennusta. 

”Henkisen puolen valmennus tai millä nimellä tämä nyt kulkeekin oli myös loistava juttu.” 

”Olisi kivaa, jos olisi lisää tällaisia ryhmiä ja tapahtumia. Jäällä ja ulkopuolella.” 

”Hyvin ootte tehny töitä meidän eteen. Ennen oli paljon vähemmän pelaajien kanssa ole-

mista, joten parantunu on.” 

 
Vertaisvalmennusta eli kaverivalmennusta kokeilimme ensimmäisen kerran valtakunnan-

leirillä lokakuussa 2016. Vertaisvalmennus oli päiväkohtainen: yhden päivän ajan seurat-

tiin itselle uutta pelaajaa, kaveria ja sekä päivän aikana että illalla annettiin palaute sekä 

pelaajan pelaamisesta että yleisestä toiminnasta. Palautteen piti olla positiivista ja siitä piti 

löytyä myös oppimisnäkökulma: mitä opin häneltä? Pelien jälkeen ensin annettiin omalle 

kaverille palaute, tämän jälkeen joukkue yhdessä koosti yhteenvedon pelistä ja vasta vii-

meisimpänä valmentajat jakoivat ajatuksiaan. Kokemukset olivat heti myönteisiä. Pelaa-

jien palautteissa korostui ilo ja oppiminen: paitsi että sai hyvää palautetta, niin oppi uusia 

asioita itsestään. Asia, jonka on kokenut itselleen isona haasteena, saattoikin näyttäytyä 

päivän aikana vahvuutena. Toiselta opittiin mm. luonteeseen tai asenteeseen liittyviä asi-

oita.  

 

Tämän perusteella vertaisvalmennus oli mukana jokaisella leirillä, joka oli kehittämistyön 

piirissä. Kaikki kokemukset ja palautteet olivat yhdensuuntaisia ensimmäisen kokeilun 

kanssa. Sen perusteella Kaverivalmennustehtävä päätyi myös esimerkkimateriaaliin.  
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7.2.3 Yksilöllinen valmennus 

Yksilöllistä valmennusta kokeili joidenkin seurakäyntien yhteydessä sekä leireillä pelaaja-

valmentaja-keskusteluissa. Seurakäyntien yhteydessä yksilöllinen valmennus kohdentui 

enemmän niihin haasteisiin, joita pelaajilla oli. Leireillä puolestaan otin joihinkin pelaaja-

keskusteluihin mukaan mm. Dweckin (Gibbs 10.6.2016) kasvun ajattelutapaan liittyvät 

kysymykset. Toiset pelaajat hämmästyivät, kun kysyin, että ”mitä opit omasta pelaamises-

tasi tänään”?  

 

Huomasin, että pelaajat eivät ole tottuneet arvioimaan ja analysoimaan omaa tekemistään 

oppimisen kautta. He ehkä pystyvät kertomaan, että ovat oppineet jonkun lajiteknisen 

taidon, mutta sitä, miksi he ovat oppineet sen tai mitä ovat tehneet taidon oppimisen 

eteen, on vaikeampi arvioida. Samoin oman pelaamisen arviointi esimerkiksi tavoitteen 

asettamisen ja sitä kautta tavoitteen seurannan kautta oli toisille, jopa joillekin 15-16-

vuotiaille, haastavaa. 

 

Sekä seurakäyntien yhteydessä tehdyt henkilökohtaiset valmennushetket sekä leirien 

pelaaja-valmennus-keskustelut pelaajat kokivat tärkeinä. Monet olisivat halunneet esimer-

keiksi leireillä lisää yksilöllistä keskusteluaikaa valmentajan kanssa. 

 

Yksilövalmennus nivoutui luontevasti myös joukkuevalmennusympäristöihin. Kuitenkin, 

kuten aiemmin mainitsin, sen toteuttaminen joukkuetoiminnassa on haastavaa. Valmen-

nuksellinen ryhmäyttäminen, pienryhmävalmennus ja vertaisvalmennus ovat kaikki mene-

telmiä, joita voidaan käyttää koko joukkueen läsnäollessa. Näin niiden tuominen valmen-

nuskokonaisuuteen on vaivattomampaa.  

 

Oli valittu menetelmä sitten mikä tahansa, niin päätavoite on pelaajan oppiminen ja kehit-

tyminen. Parhaimmillaan pelaajan potentiaalin kehittämisen lähtökohdista tapahtuva val-

mennus pystyy siis auttamaan pelaajaa siten, että hän on taas valmiimpi niin psyykkisesti 

kuin fyysisestikin haastavampiin tilanteisiin. Keskiössä on aina urheilullinen toiminta, jota 

ympäröivät erilaiset valmennusmenetelmät, valmennuksellinen ryhmäyttäminen kaiken 

”äitinä”. Oli kyseessä sitten leirijoukkue tai pelaajan oma seurajoukkue, niin erilaisilla val-

mennusmenetelmillä voidaan tukea myös koko joukkuetta sen eri vaiheissa.  
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Kuvio 24. Valmennusmenetelmät osana joukkueen toimintaa ja ryhmän vaiheita. 

 

 

7.3 Esimerkkimateriaalit  

Kehitystyön tuotoksena rakennetut esimerkkimateriaalit olen tehty mahdollisimman käy-

tännönläheisiksi. Esimerkkimateriaalin tyypiksi valitsin korttimuodon. Materiaalit ovat siis 

valmennuskortteina, jotka valmentaja voi tulostaa itselleen ja niistä käyttää aina tilantee-

seen sopivaa korttia. Kortit ovat malleja, antavat suuntaa, ja niiden pohjalta voi kehittää 

omanlaistaan tapaa toimia. Korttien muuttaminen ja kehittäminen onkin tärkeää: joukkue-

toiminnassa valmentaja pystyy havainnoimaan pelaajien kehittymistä ja miettimään sen 

pohjalta jatkoa. Tyttökiekkoilijoiden yhteisissä tapahtumissa samat pelaajat osallistuvat 

vuoden aikana moniin eri tapahtumiin, joten ei ole tarkoituksenmukaista käyttää aina sa-

moja tehtäviä.   

 

Korttimuodon valintaan päädyin sen vuoksi, että tapahtumat ja tapahtumien muodot vaih-

televat: yksipäiväisessä tapahtumassa voi olla aikaa käytettävissä puolituntia tai puolitois-

ta tuntia. Leirit ovat puolestaan kolmen tai neljän päivän mittaisia ja ohjelma tiivis. Lisäksi 

korttimuotoa tuki valmentajilta saamani palaute.  

 

Koska leireillä, tapahtumissa ja yleisestikin joukkuetoiminnassa toiminta on vahvasti aika-

taulutettua, täytyy ylimääräisen materiaalin olla myös mahdollisimman yksinkertaista ja 

helposti toimintaan liitettävää. Se ei poista sen suunnitelmallisuutta tai merkityksellisyyttä, 

vaan antaa materiaalille matalamman käyttökynnyksen. Tehtäviä tehdessä myös työsken-

telytavat ovat yksinkertaisia, mikä tahansa tila käy tehtävien toteutukseen ja välineiksi 
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riittävät kynät ja paperit. Lisäksi toisia kortteja voi käyttää esimerkiksi yksilö- ja vertais- tai 

pienryhmävalmennuksen erityistehtävinä: tehtävä annetaan pelaajalle pohdittavaksi ja sen 

jälkeen sovitaan viikon päähän aika, jolloin yhdessä keskustellaan aiheen tiimoilta. Näin 

esimerkiksi pelaaja-valmentaja-keskusteluun varattu aika voi olla varsin lyhyt, koska jo 

etukäteen pelaaja on pohtinut ja prosessoinut asiaa. Näin joukkuevalmennuksessa saa-

daan pelaajille helpommin yksilöllistä aikaa ja huomiota. Samaan tapaan eli erilaisia yksi-

löllisiä tehtäviä antamalla valmentaja voi toteuttaa esimerkiksi pelaajan omatoimisen fy-

siikkaharjoittelun kehittämistä.  

 

Valmennuskorteista voi myös poimia yksittäisiä kysymyksiä, joita pelaajat yhdessä pohti-

vat yhteisissä joukkuetoimintaan luonnollisesti nivoutuvissa hetkissä. Kalaja (2015, 256) 

mainitsee esimerkiksi venyttelyhetken tutustumistilanteena tai harjoituksen läpikäymisti-

lanteena. Venyttelyhetkeä voisi siis hyvin hyödyntää myös valmennuskortista poimitun 

kysymyksen käsittelytilanteena.  

 

Myös tyttökiekkokouluttaja tai tyttökiekon tutorvalmentaja pystyy hyödyntämään kortteja 

seurakäyntien yhteydessä, yksilöllisinä tehtävinä. Pelaajan tarpeen mukaisen tehtävän voi 

lähettää pelaajalle etukäteen, ja seurakäynnillä voidaan pohtia yhdessä tehtävää. Esimer-

kiksi jos tyttökiekkokouluttajalla on peliseuranta, hän voi antaa pelaajalle tavoitetehtävän, 

jossa pelaaja asettaa itselleen tavoitteen peliin. Pelin jälkeen pelaaja arvioi tavoitetta kor-

tin apukysymysten avulla. Näin tyttökiekkokouluttaja saa arvokasta tietoa siitä, miten pe-

laaja arvioi oman tavoitteensa toteutumista oman toimintansa kautta.  

 

Korteissa on otsake, teema ja menetelmät, joita voidaan tehtävää tehdessä hyödyntää. 

Lisäksi joissakin korteissa on erillinen tehtävänanto ja toisissa korteissa yksilö- ja jouk-

kuetehtävä tai leirivalmennus eriteltynä. Pääasiallisesti kortit on tehty siten, että tehtävien 

suorittamisessa voi hyödyntää yksilö-, vertais- ja/tai pienryhmävalmennusta. 

 

Esimerkkimateriaalit sisältävät paljon piirtämistä ja/tai kirjoittamista. Tätä perustelen sillä, 

että oppiminen on tehokkainta osallistuvuuden ja toisaalta myös visuaalisten menetelmien 

kautta (Lehtisare 7). Piirustuksesta tai kirjoituksesta jää siis paljon parempi muistijälki kuin 

esimerkiksi pelkästä keskustelusta. Lisäksi samalla ihminen keskittyy paremmin, sillä hä-

nen täytyy suunnata koko fokuksensa työn tuottamiseen (Lehtisare, 17).  

 

Piirtämistehtävät ovat alkeellisia, ja pääasia ei ole tuotos vaan omien ajatusten jäsentely 

ja oppiminen – sen vuoksi tuotoksen ulkonäköä ei ole tarkoitus korostaa.  
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Kuvio 25. Valmennuskortti. 

 

Esimerkkimateriaalien tilannekohtainen valinta ja soveltaminen jäävät valmentajan pohdit-

tavaksi. Toiset korteista vaativat jo hiukan enemmän pelaajien ja ryhmän tuntemista, jotta 

tehtävää voidaan toteuttaa esimerkiksi pienryhmävalmennuksena. Sen vuoksi kannattaa 

aloittaa tehtävistä, jotka ovat itselle yksinkertaisia ja riittävän kevyitä. 

 

 

7.3.1 Leirivalmennusmalli 

Esimerkkimateriaaleja pystyy hyödyntämään ja kehittämään monenlaisessa joukkuetoi-

minnassa. Seurajoukkueessa niiden avulla voi rakentaa teemaviikkoja tai -kuukausia, leiri- 

tai turnaustapahtumassa teemapäiviä. Esimerkiksi kartoitusleirille voi potentiaalin tukemi-

sen lähtökohdista muodostaa teemapäiviä kortteja hyödyntämällä.  
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Kuvio 26. Leirin teemapäivät.  



 

 

68 

8 Pohdinta 

”Kukaan meistä leiriprojektien henkisen polun mukana työskennelleistä ei olisi ikinä osan-

nut kuvitella minkälainen voima ja tuloksellisuus saavutetaan tehdyillä muutoksilla välittö-

mästi.” (Suoniemi 26.10.2017) 

 
 

8.1 Kehitystyön luotettavuus ja hyödynnettävyys  

Tässä kehitystyössä tavoitteena oli mallintaa se, mitä nuorten urheilijoiden kohdalla tue-

taan, ja mitä tuki konkreettisesti on. Toiminta valittiin siten, että se tukisi tavoitteita. Lisäksi 

kehitystyön tuloksena saatu tieto tukee vallalla olevaa teoriaa, ja potentiaalimallin kautta 

teoriaa on pystytty myös tarkentamaan ja kehittämään. Hiltusen (2009, 3) mukaan jos 

”saatu tieto vastaa vallalla olevaa teoriaa tai pystyy sitä tarkentamaan tai parantamaan, 

silloin tulos on validi.” 

 

Pätevyys eli validiteetti ja luotettavuus eli reliabiliteetti muodostavat kokonaisluotettavuu-

den (Vilkka 2015, 194). Tämän kehittämistyön validiteettia arvioidessa on syytä ottaa 

huomioon yli vuoden aika. Siinä ajassa pelaajat ovat kasvaneet ja myös oppineet toimi-

maan valmennuksessani tietyllä tavalla. Hiltunen (2009, 3) nostaakin esille sisäistä validi-

teettia tarkastellessa eri mittauskertojen välisen ajan: mitä aikavälillä on tapahtunut? 

Omassa työssäni juuri nuorten kasvaminen, oppiminen ja kehittyminen on voinut liikuttaa 

tuloksia yhteneväiseen suuntaan.  

 

Toisaalta se, että eri toiminnoissa tehdyt havainnot ja saadut palautteet ovat yhteneväisiä, 

kertovat myös siitä, että kehitystyötä on viety oikeaan suuntaan. Potentiaalimalli, erilaiset 

osallistavat menetelmät ja valmennuskortit eivät ole siis sattumanvaraisesti rakennettuja, 

vaan valmennuksen kehittämisen tuloksena syntyneitä toimintamalleja ja työkaluja. Hiltu-

sen (2009, 11) mukaan ”reliabiliteetti on hyvä, kun tulokset eivät ole sattumanvaraisia.” 

 

Tämän työn teemat, käsitteet ja aineiston keräämistavat on mietitty perusteellisesti kehit-

tämistyön edetessä. Vaikka aineistonkeruu poikkesi hieman suunnittelusta ja kyselylo-

makkeen vastaukset jäivät pois, niin muu aineistonkeruuseen liittyvä toiminta oli tarkkaan 

harkittua. Vilkka (2015, 193) yhdistää tällaisen suunnitelmallisuuden määrällisessä tutki-

muksessa mittarin ja tutkimusmenetelmän validiuteen, mutta sovellettuna kehitystyöhön 

näen sen myös kehitystyöhön soveltavana validiuden tarkasteluna. 

 

Rinnastan tämän työni laadullisen tutkimusmenetelmän ainutkertaisuuteen, joka Vilkan 

(2015, 197) mukaan syntyy siitä, että laadullista tutkimusta ei voi koskaan toistaa sellaise-
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naan. Tämän kehitystyön ainutkertaisuutta vahvistavat nuoret urheilijat, jotka ovat osa 

tarinaa. Nuoresta iästään huolimatta heidän ajattelutaitonsa ovat jo sillä tasolla, että he 

pystyvät arvioimaan hyvin heihin kohdistuvaa toimintaa ja sen seurauksia. Ainutkertaisuu-

den koen itse inhimillisenä tekijänä: nämä nuoret, jotka elävät tässä ajassa, tämän ajan 

valmennuskulttuurin alla, tekivät tästä valmennuksen kehitystyöstä juuri tällaisen. Kuiten-

kin, kokeilut poikien jalkapallojoukkueen toiminnassa vahvistivat myös sen, että kehitys-

työtä voisi hyödyntää laajemminkin, yli sukupuoli- ja lajirajojen. 

 

 

8.2 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämä kehittämistyö on ollut projektina mittava. Se on toisaalta vaatinut vahvaa uskoa ja 

näkemystä siihen, että valittu suunta on oikea, mutta toisaalta antanut yhä enemmän viit-

teitä siitä, että matka on vasta alussa. Nykypelaaja antaa kuitenkin mahdollisuuden val-

mennuksen kokonaisvaltaisempien ulottuvuuksien käytölle: luonnostaan aktiivisten, osal-

listuvien ja mielellään omaa toimintaansa kehittävien pelaajien kanssa esimerkiksi erilais-

ten menetelmien käyttö onnistuisi jo hyvin osana arkipäivän valmennusta.   

 

Tämän kehitystyön yhteenvetona voin todeta, että nuoren urheilijan potentiaalin tukemi-

nen on vahva osa kokonaisvaltaista valmennusta. Eri valmennusmenetelmiä hyödyntä-

mällä oppimisesta saadaan paitsi mielenkiintoisempaa, myös tehokkaampaa. Pelaajan 

potentiaalin tukeminen alkaa jo kohtaamisesta: laadukkaaseen vuorovaikutukseen panos-

taminen luo pohjan valmentaja-urheilija-suhteelle ja sitä kautta myös urheilijakeskeiselle 

valmennukselle. Motivaatioilmaston rakentaminen ja sen avulla urheilijoiden tukeminen on 

myös merkityksellistä urheilijan kehittymistä ajatellen. Kasvun ajattelutavan ja ”gritin” ke-

hittyessä, sekä sisäisen motivaation ajaessa urheilijaa eteenpäin, hän nauttii yhä enem-

män tekemisestään. Tehokkaasti oppivalla ja itsensä johtamiseen harjaantuvalla urheilijal-

la onkin käsissään menestyksen avaimet.  

 

Potentiaalimalli toimiikin mielestäni valmennuksen linjauksena, toimintatapana ja muistilis-

tana. Nuoren urheilijan potentiaalin tukemiseen ei kuitenkaan pelkkä tieto riitä. Valmenta-

jan itsensä kehittäminen omia vuorovaikutustaitoja, omaa ajattelutapaansa ja valmennus-

päätöksiä tarkkailemalla on avainasemassa urheilijan kehityksestä puhuttaessa. Jos esi-

merkiksi valmentaja ei kohtaa pelaajiaan, ei osoita pitkäjännitteisyyttä valmentamisessaan 

ja ajattelee vielä muuttumattoman ajattelutavan kautta, on vaikea pelaajillekaan opettaa 

hyvää vuorovaikutusta, ”gritia” ja kasvun ajattelutapaa.  
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Urheilijan valmentaminen potentiaalimallin kautta on myös urheilijan profiloimista. Koska 

joukkueympäristö on yksilölajivalmennusta haastavampi aihio yksilölliseen huomioimi-

seen, niin kohtaamiset, palautteen- ja tehtävänantotilanteet sekä pienet jutusteluhetket 

ovat tärkeitä. Niiden kautta valmentaja oppii tuntemaan urheilijansa ja auttaa heitä kehit-

tämään tietoisuutta omasta tekemisestään. Kun urheilija oppii arvioimaan toimintaansa 

realistisesti, hän pystyy myös paremmin toteuttamaan ratkaisukeskeistä ja oivaltavaa 

työskentelyä oman kehittymisensä tukemiseksi. 

 

Potentiaalimalli mahdollistaa siis myös yksilövalmennuksen kehittämisen joukkuevalmen-

nusympäristössä. Monet pienryhmä- ja vertaisvalmennustehtävät soveltuvat myös pelaa-

ja-valmentaja-välisen keskustelun aihioiksi – siksi yksilövalmennus on mainittu myös 

useissa valmennuskorteissa. Osallistavat tavat tehdä valmennustyötä osoittautuivat siis 

tässä työssä olennaisiksi valmennusteoiksi potentiaalin näkökulmasta. Pelaajat kokivat 

osallistavat tavat mielekkäiksi ja niiden kautta pystyivät kehittämään omaa ajatteluaan ja 

toimintaansa. Samalla pelaajat pääsivät vaikuttamaan oman joukkueensa toimintaan. 

 

Kaikista tämän kehittämistyön menetelmistä valmennuksellinen ryhmäyttäminen näyttäytyi 

pelaajille tärkeimmäksi. Mitä tahansa sen puitteissa tehtiinkin, niin yhteishenki, viihtyvyys, 

ryhmän turvallisuus ja keskinäinen luottamus nousivat pelaajien palautteista esiin. Val-

mennuksellisella ryhmäyttämisellä pystyttiin siis hyvin vastaamaan mahdolliseen yhteen-

kuuluvuuden tunteen puuttumiseen, joka monesti heijastelee poikajoukkueissa pelaavien 

tyttöjen arjessa. Eräänkin pelaajan omassa toimintaympäristössä oli isoja haasteita, mutta 

valmennuksellisen ryhmäyttämisen sekä yksilövalmennuksen kautta saatiin pelaajan mo-

tivaatiota taas hetkellisesti leirillä kasvatettua, jotta hän jaksoi keskittyä muutosten tekemi-

seen oman arjen parantamiseksi.  

 

Merkittävin havaintoni oli kuitenkin se, että pelaajat osasivat jo vaatia toimintoja, jotka ”lait-

tavat ajattelemaan” ja ”auttavat meitä pelaamaan paremmin yhteen”. Eli jos pelaajilla oli 

positiivinen kokemus siitä, että joukkueelle tehty psyykkisen valmennuksen suunnitelma 

oli toiminut, niin he saattoivat jo leirin ensimmäisenä päivänä kysyä, että ”koska aloite-

taan”. Valmennuksellinen ryhmäyttäminen ja sen sisällä käytetyt muut valmennusmene-

telmät nousivat kartoitusleireillä vahvasti pelaajien potentiaalia tukeviksi kokonaisuuksiksi. 

Lisäksi hyvin toteutettu ryhmäyttäminen tuki ryhmän vaiheita aina muotoutumisesta me-

nestymiseen.  

 

Paras mahdollinen suoritusympäristö onkin potentiaalin kannalta varsin merkittävä osate-

kijä. Riippumatta siitä, onko kyseessä tyttö-, poika tai sekajoukkue, niin jos ryhmän kiin-

teyteen ja motivaatioilmastoon ei panosteta, niin joukkueen yhtenäisyys ei pääse raken-



 

 

71 

tumaan. Pelkät harjoitustapahtumat eivät itsessään toimi ryhmän kiinteyden ja turvallisuu-

den edistäjinä. Nykyvalmentajat osaavat lajinsa ja ovat tehokkaita ”koneistoja”, mutta te-

hokkuuden alle saattaa hautautua kaikista tärkein: pelaajien ja joukkueen hyvinvointi. Ei 

maltetakaan pysähtyä miettimään, että miten pelaajille mahdollistettaisiin paras mahdolli-

nen kehitys. Jos kohtaaminen ja empaattisuus haudataan suorittamisen alle, niin jäljelle 

jää vain toisistaan eriytynyt ryhmä yksilöitä.  

 

Tämän kehittämistyön pohjalta näen itse vertaisvalmennuksen ja pienryhmävalmennuk-

sen joukkuevalmennukseen integroituna isona mahdollisuutena tukea pelaajan potentiaa-

lia. Tyttökiekkokouluttajan ja tutorvalmentajan toimenkuviin ne istuvat hyvin, varsinkin yh-

distettynä esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin. Samoin yleisesti pienryhmävalmennuksen 

hyödyntämisellä seurajoukkuevalmennuksessa on rajattomat mahdollisuudet: sitä käyttä-

mällä voidaan tukea yhteistyötaitoja myös jää- ja oheisharjoittelussa sekä pelitapahtumis-

sa. Mitä jos ensisijainen palaute suorituksesta tuleekin joskus toiselta pelaajalta? Tai 

omalta pienryhmältä? Ilman vertaisvalmennustakin palautteenantojärjestykseen kannattaa 

kiinnittää huomiota, mutta vertaisvalmennuksen kautta pelaaja saa henkilökohtaisen pa-

lautteen, ja tämän jälkeen palautteet linkitetään joukkueen analyysiksi. Näin valmentajakin 

saa realistisen kuvan siitä, miten pelaajat arvioivat omaa toimintaansa, ja miten pelaajat 

pelin näkivät.  

 

Olen huomannut, että luonnollisena osana valmennusta sekä suunnitelmallisesti toteutet-

tuina joukkueen osallistava yhteistoiminta tukee pelaajien potentiaalia. Vertais- ja pien-

ryhmävalmennusta erillisinä osioina tai osana valmennuksellista ryhmäyttämistä toteutta-

malla pelaajaa pystytään tukemaan paitsi Jääkiekkoliiton tapahtumissa myös omassa 

toimintaympäristössään. Erilaiset menetelmät ja työkalut mahdollistavat motivaation tu-

kemisen tavoitteiden näkökulmasta: pelaaja on motivoitunut asettamaan tavoitteita ja kul-

kemaan niitä kohti, arki ja kaikki tekeminen arjessa on laadukasta. Lisäksi joukkueissa, 

olivatpa ne sitten mitä tahansa, tällainen pelaaja ymmärtää yksilön menestymisen joukku-

een menestymisen kautta: hän kunnioittaa valmentajiaan ja joukkuetovereitaan ja on val-

mis oppimaan heiltä.  

 

Nuoruusikä on kehitysvaiheena haastava, ja nuorten valmentaminen pitää sisällään monia 

sellaisia asioita, joihin ei esimerkiksi lapsia tai aikuisia valmentaessa törmää. Olisikin mie-

lestäni utopistista ajatella, että tämän kehittämistyön tuloksena syntyneet aihiot toimisivat 

aina ja kaikilla sellaisenaan. Inhimilliset ja muuttuvat tekijät ovat valmennuksessa aina 

läsnä ja suunnitelmien toteuttaminen aiotulla tavalla ei aina onnistu. Kuitenkin, tämä kehit-

tämistyö näyttää mielestäni valmentajille oikean suunnan, jonka valitsemalla mahdollisuu-

det pelaajiensa, joukkueensa ja oman valmentajuutensa kehittämiselle ovat suuret. 
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8.3 Ajatuksia jatkotoimenpiteistä  

”Muutokset ja parannukset ovat tapahtuneet jääkiekkoliiton Hämeen tyttökiekon 
saralla alueen sisältä päin lähtien pelaajien tarpeista. Kehittyäkseen pysyväksi 
järjestelmäksi lähestymistapa asiaan pitäisi lähteä Jääkiekkoliiton sekä seurojen 
päättävien toimien määritelmistä sekä kirjatuista tavoitteista ja toimista sitouttaen 
koko kentän kohti samaa päämäärää. Lajitaitojen valmennuksessa sekä 
koulutusjärjestelmissä tapahtuu koko ajan kehittymistä kuitenkin unohtaen 
potentiaalisen pelaajapolun kokonaisuus, myös erilaisuus tyttöjen ja poikien polun 
vaatimuksista ja rakenteista ei aina ole huomioitu.” (Suoniemi 26.10.2017) 

 

Meillä on tietoa siitä, miten nuorta urheilijaa voidaan tukea kokonaisvaltaisemmin. Samoin 

tämän kehitystyön pohjalta on nähtävissä, mitä potentiaalia tukevia käytännön valmen-

nusmenetelmiä voimme integroida Jääkiekkoliiton valmennukseen tyttökiekkokouluttajan 

ja tyttökiekon tutorvalmentajien työnkuvien kautta sekä yleisesti seurojen joukkuevalmen-

nukseen. Lisäksi esimerkkimateriaalit eli kortit mahdollistavat sen, että valmentajat pääse-

vät hyvin alkuun, jos ja kun päättävät valita potentiaalia tukevan valmennusotteen.   

 

Kuitenkin, jotta potentiaalin kautta valmentamista pystyttäisiin enemmän hyödyntämään, 

tarvitaan sen ympärille tahtotilaa, resursseja ja koulutusta. Vaikka tämänkin kehitystyön 

kautta aihepiiri tulee näkyvämmäksi, silti arjen urheiluvalmennuksessa lähestytään val-

mennusta paljon lajin kautta, eikä ihmisen kautta. Helposti unohdetaan, että kokonaisval-

taisemman valmennuksen tulisi ulottua aina pienimmille pelaajille asti, vaikkakin tavat ja 

keinot ovat 7-vuotiaalla aloittavalla harrastajalla ja 16-vuotiaalla jo tavoitteellisesti urheile-

valla erilaiset.  

 

Psyykkinen valmennus nähdään edelleen usein valmennuksessa erillisenä osiona, vaikka 

sen integrointi joukkueen muuhun toimintaan onnistuisi varsin kevyesti. Toisaalta, toiset 

tekevät sitä jo tiedostamatta, mutta oikeanlaisen koulutuksen kautta olisi mahdollista ke-

hittää suunnitelmallisemmin joukkueen toimintaa myös psyykkisen valmennuksen näkö-

kulmasta. Pelkän keskustelun sijaan, tai sen lisäksi, pelaajien ja joukkueen potentiaalin 

tukeminen voi sisältää aktiivista vuorovaikutusta, toimintaa, osallistumista ja erilaisia me-

netelmiä. Oikeanlaisella koulutuksella pystyttäisiin jalkauttamaan osallistavien menetel-

mien käyttö seuratoimintaan. 

 

Vaikka tyttökiekkoilijoiden pelaajapolkuja ja potentiaaliakin pystytään Jääkiekkoliiton toi-

mesta tukemaan, pääpaino tyttökiekkoilijoiden kehittämisellä tulee olla seurassa. Esimer-

kiksi kartoitusleireillä tytöt opetetaan itsenäiseen ja arvioivaan toimintaan, mutta arjessa 

tuki usein puuttuu (Suoniemi 26.10.2017). Seuralta tarvitaankin aktiivisuutta tyttökiekkoili-

joiden pelaajapolkujen ja niiden tukirakenteiden kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan arjen 
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palapelin parempi suunnittelu ja kaikkien osatekijöiden huomioiminen seuratoiminnassa 

vaatii kehittämistä.  

 

Lisäksi, mikäli erilaisia valmennusmenetelmiä halutaan optimaalisesti hyödyntää erilaisis-

sa tapahtumissa, niiden aikatauluttaminen osaksi ohjelmaa tulee olla suunnitelmallisem-

paa. Vaikka leireillä pääpaino onkin ja tuleekin olla urheilussa, niin pelaajien potentiaalin 

tukemisen näkökulmasta on leirin konseptissa vielä paljon mietittävää. Leirien toimiessa 

lisäksi koulutustilaisuuksina sekä pelaajille että usein myös seuravalmentajille, olisi hyvä 

miettiä kokonaistoteutusta uusista lähtökohdista.  
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Liitteet 

Liite 1. Esimerkkimateriaali: valmennuskortit   

Jokainen liitesivu sisältää kaksi korttia.   
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