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1 Johdanto 

Suomea voidaan pitää yhtenä maailman sukupuolitasa-arvoisimmista maista. Tästä huo-

limatta tasa-arvokysymykset nousevat esille aika ajoin ja kansalaisten kokemuksen mu-

kaan ihanteellista tasa-arvoasetelmaa ei ole saavutettu (Arhinmäki 2012). Urheilu on pe-

rinteisesti ollut miehinen työkenttä, jolla naisten katsotaan ikään kuin suoriutuvan miesten 

vanavedessä (Turpeinen & Jaako & Kankaanpää & Hakamäki 2011, 18). Nämä asenteet 

ja arvotukset perustuvat historiaan, sillä mies on ollut useimmissa kulttuureissa johtaja 

fyysisen kokonsa ja voimansa vuoksi. Nykyään johtajaksi ei kuitenkaan enää synnytä, 

vaan kasvetaan (Saari 2012). Sen enempää politiikassa, talouselämässä, urheilussa tai 

millään muullakaan yhteiskunnan osa-alueella ei ole varaa hukata kenenkään osaamista.  

 

Vaikka lapset liikkuvat sukupuolesta huolimatta yhtä paljon, ja aikuiset naiset miehiä 

enemmän, ovat naiset silti aliedustettuina huippu-urheilussa ja huippuvalmennuksessa 

(OKM 2009, 1). Esimerkiksi vuonna 2001 arvioidusta 1200 ammattivalmentajasta 23% oli 

naisia (Suomen Valmentajat 2002, 20). Vaikka ammattivalmentajien määrä on vuosikym-

menessä noussut, naisten osuus heistä on edelleen vain noin neljännes (Kärmeniemi 

2012, 14.) Merkillisen tilanteesta tekee erityisesti se, että suomalaiset naishuippu-urheilijat 

ovat menestyneet kansainvälisesti lähivuosina (2000-2012) muun muassa maailmanmes-

taruuksissa mitattuna miehiä paremmin. Olympialajeissa 25 mestaruudesta 14 eli 56% 

(KIHU 2010) oli naisten saavuttamia. Tästä huolimatta esimerkiksi OKM:n urheilija-

apurahoituksen saajista naisia oli kesällä 2013 36% ja talvella 2012 31% (OKM 2014a).  

 

Nykyisen ajattelu- ja toimintamallin muuttamiseksi urheilun saralla on perustettu vuonna 

1994 International Working Group on women and sport (IWG) -verkosto. Verkoston visio 

on tasa-arvoinen urheilumaailma, jossa naiset ovat edustettuina kaikilla urheilun osa-

alueilla ja tasoilla. Tasa-arvo on yksi työkalu paitsi naisten, myös koko yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin lisääjänä. (IWG 2014.) Suomi toimi IWG-puheenjohtajamaana vuosina 2011-

–2014. Osin puheenjohtajuuden innoittamana käynnistettiin vuonna 2013 Women taking a 

responsibility in coaching -nimellä kulkenut hanke, joka esiteltiin kansainvälisessä IWG-

konferenssissa kesäkuussa 2014. Myöhemmin samana vuonna tämä naispalloilulajien 

hanke sai suomenkielisen nimen Valmentaa kuin nainen. Hankkeen avulla pyritään voi-

maannuttamaan eri lajeissa uransa lopulla olevia tai äskettäin lopettaneita naisurheilijoita, 

tarkoituksena saada heidät jatkamaan lajin parissa valmentajina tai muina toimihenkilöinä. 

Tapaamisten avulla ja tiedonvälitystä kehittämällä mahdollistetaan naistoimijoiden määrän 

kasvu urheilun työkentällä ja varmistetaan, ettei suomalaisen urheiluosaamisen potentiaali 

valu hukkaan. (Valmentaa kuin nainen -projektityöryhmä 2014, 4.)  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen osal-

listuvilta naisurheilijoilta tietoa ja tuoda esiin heidän ajatuksiaan hankkeen kehittämiseksi 

sekä lisätä yleistä tietoutta naisurheilijoiden urheilu-uran päättämisen siirtymävaiheesta. 

Tavoitteena on selvittää heidän motiivejaan jatkaa tai olla jatkamatta lajin parissa sekä 

heidän tyypillisiä odotuksiaan, toiveitaan, pelkojaan ja kokemuksiaan valmentajuudesta ja 

sitä kohtaan. Tutkimuksen löydöksiä voidaan mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi kansal-

lisen valmentajakoulutusjärjestelmän kehittämisessä. Työn toimeksiantaja on Valmentaa 

kuin nainen -hankkeessa keskeinen toimija Suomen Valmentajat ry. 
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2 Urheilun työkenttä 

Urheilun työkentän ominaisuuksia työympäristönä lienee perusteltua tarkastella yleisellä 

tasolla ennen aiheeseen pureutumista erityisesti naisten näkökulmasta. Urheilun työken-

tän tehtävät ovat moninaiset ja monella tapaa valtavirrasta poikkeavia. (Mero & Nummela 

& Keskinen & Häkkinen 2007, 385.) Toiminnan perustana ovat urheilijat, joiden ympärille 

on aikojen saatossa rakentunut mittava verkosto erilaisia toimijoita. Tyypillisesti valmenta-

ja on urheilijan kanssa aktiivisimmin yhteistyötä tekevä taho, joka myös useasti toimii väli-

kätenä urheilijan ja muiden toimijoiden välillä. Urheilun ja liikunnan piirissä on Suomessa 

perinteisesti vallinnut aktiivinen vapaaehtoistyökulttuuri, joka yhdistettynä tuettuun ja tuet-

tomaan palkkatyöhön mahdollistaa mittavienkin verkostojen rakentamisen. Esimerkkejä 

urheilun työkentän toimijoista ovat muun muassa urheiluseurat jäsenineen, lajiliitot ja kat-

tojärjestöt, kuntien liikuntapalvelutarjonta ja liikuntapaikkarakentaminen, liikunnan yksityi-

nen sektori sekä valtion tasolta järjestetyt toiminnot ja instituutit, kuten Puolustusvoimat. 

(Heikkala 2009, 14.) Alla oleva kuvaaja havainnollistaa, kuinka nykypäivänä urheilu ei ole 

pelkkä irrallinen urheilijoiden ja näiden valmentajien työkenttä, vaan siihen vaikuttavat 

lukuisat osapuolet (Mero ym. 2007, 385). 

 

 

Kuvio 1: Valmentajan ja urheilijan toimintaympäristö (Mero ym. 2007, 385). 

 

Ammatin määritelmä on Tilastokeskuksen (2004) laskennassa henkilön itsensä ilmoittama 

päätulon lähteen perusteella määritelty työ. Useat ammatit edellyttävät koulutusta, ja am-

mattipätevyyttä valvotaan eri aloilla Suomessa tarkasti. Useimmat urheiluntyökentän työ-

tehtävät, kuten urheilijan tai valmentajan ammatti eivät kuulu Suomessa säänneltyihin 

ammatteihin, eli periaatteessa kuka tahansa voi toimia kyseisissä tehtävissä (Opetushalli-

tus). Samaan tapaan useimmissa seura- ja liittotason tehtävissä ammattinimikkeitä ei ole 

virallisesti säännelty, ja nimikkeissä on kirjavuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee 

muun muassa valmentajan työnkuvaa, ammatin vaatimuksia ja koulutuspolkuja (Työ- ja 
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elinkeinoministeriö 2015b). Näiden valmiuksien täyttämättä jääminen ei kuitenkaan suora-

naisesti estä valmentajana toimimista tai kyseisen nimikkeen käyttämistä. Kansainvälinen 

työjärjestö ILO luokittelee urheilijat, valmentajat, toimitsijat, lajiohjaajat sekä liikunnanoh-

jaajat liikunnan ammattilaisiksi laajemman asiantuntijahaaran alle. Lisäksi monet toimijat 

luokitellaan liikuntaan liittyviksi ammateiksi. (Suomen Valmentajat 2002, 11.) Osin vapaa-

ehtoistoimintaan perustuvan valmennuksen työkentän luokittelussa on kansainvälisesti 

havaittu tarvetta siirtyä niin sanottuun sulautetun ammatin käsitteeseen, koska valmenta-

minen istuu suhteellisen heikosti perinteisen ammatin muottiin (Duffy ym. 2011, 116-119). 

 

Valmentaminen ja urheilu ovat äärimmäisen tulosriippuvaisia ammatteja, sillä hyvä työn 

tulos, eli menestys, on välttämätöntä toiminnan kannattavuuden ja jatkumon näkökulmas-

ta. Molempien ammattien toimijoita, varsinkin urheilijoita, seurataan mediassa tarkasti, 

mikä asettaa ammatit yhteiskunnallisesti korostuneeseen asemaan (Mäkelä & Pirttimäki 

2010, 6). Erityisesti kansainvälisissä suurtapahtumissa, kuten olympialaisissa, urheilijoi-

den usein mielletään edustavan koko kansakuntaansa. Menestys ja mielenkiintoisuus 

takaavat sen, että urheilijaa seurataan tiiviisti. Erityisesti yksittäiset sankaritarinat ja vas-

taavasti tunnettujen urheilijoiden tai joukkueiden totaaliset epäonnistumiset muistetaan 

pitkään. (Alasentie 2011, 4-5.) Tämä asettaa paitsi urheilijalle, myös tukeville tahoille val-

tavia tulospaineita. Menestys kuitenkin vaatii myös näkyvyyttä, joten halua tulla nähdyksi 

ja esiintyä voitaneen pitää tärkeinä ominaisuuksina molemmissa ammateissa. Tämä ku-

vastaa osuvasti sitä, että urheilun arvopohjaa määrittävät nykyään urheiluun suoranaisesti 

osallistuvien tahojen lisäksi muun muassa rahoittavat tahot ja media (Mero ym. 2007, 

384). Näkymättömän urheilijan on äärimmäisen haastavaa tehdä harrastuksesta ammat-

tia, sillä medianäkyvyys on sponsoroinnin, eli käytännössä rahoituksen kannalta perus-

edellytys. (Suomen Olympiakomitea 2015a; Collin & Vuori 1999, 14.)  

 

Huippu-urheilun rahavirtaan voidaan lukea sponsoroinnin lisäksi valtion, kuntien ja liikun-

tajärjestöjen tuki sekä yksityiset kuluttajat ja kotitaloudet. (Heikkala 2009, 11-12.) Haastei-

ta aiheuttavat tiukan taloustilanteen lisäksi alueellinen eriarvoistuminen sekä lajirakentei-

den muutokset. 

 

Nyky-Suomessa eletään urheilun kannalta haastavia aikoja. Siinä missä Suomi on ollut 

1900-luvun alusta puoliväliin yksiä menestyneimmistä urheilumaista, nykyisin saalis on 

tyypillisesti esimerkiksi olympialaisista ollut vain muutamia mitaleja (Olympic Universe 

2015). Tähän lienee useita syitä, mutta yksi suurimmista on todennäköisesti kansainväli-

sen taito- ja osaamistason merkittävä kasvu. Toki huomioitava myös, että osallistuvien 

maiden ja lajien määrä on lisääntynyt huomattavasti (Soltis 2012). Tämänkin perusteella 

urheilun työkentän on ammattimaistuttava entistä enemmän, ja valmentajien ja urheilun 

toimijoiden on etsittävä yhä tehokkaampia valmennus- ja koulutusmenetelmiä toiminnan 
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tehostamiseksi. Tämä korostuu myös siksi, että Suomessa on pienehkön asukasmäärän 

ja asukastiheyden seurauksena pienemmät määrälliset edellytykset tuottaa huippu-

urheilijoita kuin esimerkiksi nykyisillä olympialaisten kärkimailla. Tämän vuoksi kaikki 

osaaminen on valjastettava tehokkaasti käyttöön, ja yksi keinoista voi olla naisten rohkai-

seminen mukaan urheiluun erityisesti valmennus-, johto- ja toimijatehtäviin.  

 

2.1 Urheilu-uran ja -ammatin erityispiirteet ja haasteet 

Urheilijan ammattiin ei katsota olevan erillistä koulutusta, vaan ammattimaisuus määritel-

lään toimintatavan mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa täysipäiväistä harjoittelua ja vä-

hintään kansallisen tason menestystä, sekä tähtäämistä kansainväliseen menestykseen. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a.) On huomioitava, että termejä urheilija ja valmentaja 

voidaan periaatteessa käyttää kenestä tahansa, mutta ammattiurheilija ja ammattivalmen-

taja harjoittavat näitä elannokseen, sillä ammattinimikkeellä työskentely vaatii työsopi-

muksen (Suomen Valmentajat 2002, 19). 

 

Urheilu-ura on lähes poikkeuksetta muita fyysisiä työuria lyhempi. Tämä johtuu erityisesti 

iän tuomista fysiologista muutoksista, mikä tarkoittaa suorituskyvyn väistämätöntä heikke-

nemistä. Muita tyypillisiä syitä uran päättymiselle ovat menestyksen puute, tavoitellun 

saavuttaminen, henkisten voimavarojen ehtyminen ja elämäntilanteen asettamat haasteet 

sekä jatkuvat loukkaantumiset (Laine, 60-77). Ammatin raadollisuudesta kielii myös se, 

että kaupallisissa sarjoissa, kuten Suomessa jalkapallon Veikkausliigassa ja jääkiekon 

Liigassa pelaajat solmivat tyypillisesti määräaikaisia työsopimuksia. Tämä korostaa, ja 

toisaalta kuvastaa ammatin tulossuuntautuneisuutta. Urheilijoita koskevat sosiaaliturvan-

piirin asiat, kuten vakuutukset ovat useimmiten vapaaehtoisesti hallinnoivan tason, esi-

merkiksi seuran järjestettävissä (Valo).  

 

Urheilijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä. Nämä ominaisuudet ovat eduksi 

muilla elämän osa-alueilla, kuten opiskelussa ja työelämässä (Suomen Olympiakomitea 

2015b). Suomessa koulutusta arvostetaan ja useat urheilijat, etenkin nuoret, törmäävät 

siihen haasteeseen, että he joko omasta halustaan tai ulkopuolelta tulevasta paineesta 

suorittavat joko tutkinnon tai käyvät koko- tai osa-aikatöissä urheiluharjoittelun lisäksi. 

Tämä johtaa usein siihen, että henkiset ja fyysiset voimavarat kuluvat loppuun tai opiskelu 

ja työ vievät niin sanotusti mukanaan, mikä luonnollisesti vaikuttaa negatiivisesti suoriu-

tumiseen urheilussa. Tähän haasteeseen on reagoitu järjestämällä valtakunnallisesti opin-

tojen ohjaukseen apua ja perustettu urheiluakatemiatoimintaa (Valo). Toinen merkittävä 

haaste on rahoituksen saaminen harjoittelua varten, sillä kuten jo mainittu, täysipainottei-

nen harjoittelu voi olla haastavaa yhdistää muuhun palkkatyöhön. Lisäksi kansainvälinen 

menestys edellyttää harjoittelua ja kilpailua myös ulkomailla, jonka vuoksi matkustuskulut 
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nousevat huomattaviksi. Tukalimmassa asemassa ovat vasta nousemassa olevat urheili-

jat, vähävaraisesta perheestä olevat nuoret urheilijat, sekä harrastajamäärältään pienem-

piä tai kustannuksiltaan kalliita lajeja edustavat urheilijat, sillä ammattiurheilun vuosikus-

tannukset voivat nousta useaan kymmeneen tuhanteen euroon. (Mero ym. 2007, 392.) 

 

Valmentaminen ja muut urheilutyökentän tehtävät tarjoavat luontevan vaihtoehdon urhei-

lu-uran jälkeiselle palkkatyölle, sillä työkenttä on entisille urheilijoille monelta osin tuttu. 

Lisäksi lajiosaaminen ja kokemus valmennettavana olemisesta ovat entisillä huippu-

urheilijoilla tietenkin runsaat, mikä on merkittävä etu ammatin osaamisalueita ajatellen 

esimerkiksi valmentajaksi siirtyessä. Liitto- ja järjestötason tehtävissä puolestaan urheili-

jan näkökulman ottaminen huomioon entiselle urheilijalle on luonnollista. (OK 2015.) 

Haasteena järjestöille, seuroille ja mahdollisesti yrityksille on tehdä työtehtävistään poten-

tiaalinen ja houkutteleva vaihtoehto niin jäähdytteleville ja lopettaneille urheilijoille kuin 

nuorille urheilijoille tulevaisuuden ammattina. Esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliitto on otta-

nut tämän huomioon eräässä julkaisussaan, jossa esitellään jääkiekkoilijan mahdollisuuk-

sia työllistyä liiton polkuja pitkin myös uran jälkeen (Suomen Jääkiekkoliitto). 

 

2.2 Valmentajan uran ja ammatin erityispiirteet ja haasteet 

Ammattivalmentaja eli urheiluvalmentaja on liikunta-alan koulutuksen saanut palkallinen 

työntekijä tai yrittäjä, joka saa vähintään puolet tuloistaan valmennustyöstä (Kärmeniemi 

2012, 9). Kokemuksen kautta hankittua osaamista voidaan pitää yhtenä kriteerinä. Am-

mattivalmentaja on sitoutunut noudattamaan opettajan ammattietiikanomaisia periaatteita 

työssään ja edistämään urheilijan ja lajin kehitystä yhteiskunnallisesti sopivia arvojen mu-

kaisesti. (Suomen Valmentajat 2002, 18.)   

 

Valmentajien tarkan määrän arvioiminen on haastavaa, sillä yhtenäistä kansallista järjes-

telmää valmentajuuden määrittelemiseen ei ole vielä omaksuttu kaikissa seuroissa. Lisäk-

si erilaiset yhteispalkkausjärjestelyt hankaloittavat laskentaa. Tämän vuoksi laajoissa 

otannoissa lajiliittojen kautta kerättyjen tietojen perusteella valmentajien määrät ovat toisi-

naan suurpiirteisiä. Ammattivalmentajia on Suomessa noin 1600, joista neljä viidestä te-

kee urheiluvalmennusta päätoimisena työnään. Lukuun lasketaan mukaan valmentajat 

lajiliitoista ja piirijärjestöistä, urheiluseuroista, urheilulukioista ja -oppilaitoksista, urhei-

luakatemioista ja -opistoista, Puolustusvoimista sekä muut-ryhmästä. Verrattuna vuoteen 

2002, kymmenessä vuodessa päätoimisten valmentajien määrä lisääntyi rajusti, kun osa-

aikaisten taas laski. (Kärmeniemi 2012, 9-10.) 

  

Valmentajan ensisijainen tehtävä on auttaa urheilijaa kehittymään lajissaan niin hyväksi, 

kuin urheilija itse haluaa, eli parhaassa saavuttamaan tapauksessa tämän potentiaalisen 
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maksimaalisen suorituskyvyn. Huipulle pääseminen urheilussa ilman pätevää valmentajaa 

on äärimmäisen harvinaista ja haastavaa. (Mero ym. 2007, 390.) Valmentajan työnkuva 

riippuu merkittävästi valmennettavasta kohderyhmästä tai -henkilöstä. Kunkin ikäryhmän 

valmentamisen lisäksi huomattavia eroja on yksilöiden persoonallisuuksissa, ryhmädyna-

miikassa eri ryhmien välillä ja sisällä sekä urheilijoiden kehitystarpeissa, mieltymyksissä ja 

tavoitteissa (Suomen Valmentajat 2002, 18, 20; Valo). Lasten liikunnassa kattavan lajitar-

jonnan mahdollistaa suomalainen seuratoimintajärjestelmä, joka perustuu pitkälti vapaa-

ehtoistoimintaan (Mäenpää & Korkatti 2012, 15). Huippu-urheilun näkökulmasta tilanne on 

haasteellinen, sillä harrastelijavalmentajat, jotka ovat usein kouluttamattomia, eivät pysty 

tai halua sitoutua riittävästi tai heidän ammattitaitonsa ei ole riittävä. Haasteena on kuiten-

kin täysipäiväisesti ja ammattimaisesti työkseen valmentamista tekevien puute, sillä huip-

putasolla valmennustoiminta vaatii jatkuvaa kehittymistä siinä missä urheilijatkin (Mero 

ym. 2007, 390-391).  

 

Valmentajan tehtävä on äärimmäisen vastuullinen, sillä urheilussa koettuihin tapahtumiin 

liittyy yleensä suuria tunnelatauksia, ja ne jäävät siksi hyvin muistiin. Urheilussa niin koe-

tut suuret onnistumisen kuin kaltoinkohdelluksi joutumisen hetketkin jäävät usein mieleen 

jopa lopun elämän ajaksi, ja vaikuttavat sitä kautta voimakkaasti liikuntakäyttäytymiseen 

sekä liikuntaan ja urheiluun suhtautumiseen. Valmentaja voi toiminnallaan opettaa urheili-

jan selviämään ja oppimaan tappion karvaista tuntemuksista. Tämä taito on tärkeä myös 

muussa elämässä, mikä kuvastaa hyvin urheilun opettavaista elementtiä. Vastaavasti 

valmentaja voi murskata liikunnanilon ja unelmat hetkessä, esimerkiksi väheksymällä ur-

heilijaa, tämän suorituksia tai unelmia. (Rooney 2014.)  

 

Valmentaminen on haastavaa ja moniulotteista työtä. Lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuk-

sien kehittämisen lisäksi menestyäkseen valmentajan on ymmärrettävä ja tuettava urheili-

jaa kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi psyykkiset 

valmiudet ja henkiset voimavarat, resurssien, kuten ajan ja rahan käytön säätely, lajietike-

tin ja yleisten hyvien tapojen omaksuminen sekä elämänhallinnan taidot eli esimerkiksi 

ravinnosta, levosta ja päihteiden käytön rajoittamisesta huolehtiminen. (Suomen Valmen-

tajat 2002, 4; Kärmeniemi 2012, 19). Lisähaasteita aiheuttavat, etenkin ammatikseen tai 

ammattimaisesti valmentaville organisointiin liittyvät työtehtävät, kuntien yhteydenpito, 

varaukset, sopimukset, suunnittelu ja niin edelleen. Kuormitusta aiheuttaa myös jatkuva 

matkustaminen (Kärmeniemi 2012, 24). Valmentajan on oltava taitava ajankäytön hallitsija 

ja kyettävä rajaamaan työmäärän tarkasti, sillä ylikuormitusta suhteessa saatuun ja koet-

tuun hyötyyn kasautuu helposti. (Lehtoviita 2013, 23.) 

 

Haasteista huolimatta valmentajan työ on täynnä mahdollisuuksia. Positiivisena pidettyjä 

puolia ovat muun muassa autonomia, menestys sekä mahdollisuus tuottaa elämyksiä ja 
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auttaa muita. (Lehtoviita 2013, 23; Rooney 2014.) Tyypillisimmät syyt aloittaa valmenta-

minen ovat oma tai lapsen nykyinen tai entinen harrastus, valmennuksen kiinnostavuus 

harrastuksena tai ammattina sekä ulkopuolisen tahon pyyntö (Rannikko & Rynnäs 2010, 

28). Vaikka valmentajien arvostus on Suomessa heikkoa, uran houkuttelevuus työehtojen, 

-olojen ja -aikojen suhteen lienee parantunut viime aikoina, sillä päätoimisuus on lisäänty-

nyt siinä määrin, että suurin osa ammattivalmentajista seuroissa ja lajiliitoissa työskente-

levät täysipäiväisesti (Kärmeniemi 2012, 5). Myös palkallinen työaika on lisääntynyt vuosi-

tuhannen alkuun verrattuna, mikä näkyy palkattoman työajan vähentymisenä. Lisäksi 

esimerkiksi kirjallisia työsopimuksia solmitaan entistä aktiivisemmin. (Kärmeniemi 2012, 

21-22, 26-27.)    

 

2.3 Valmentajan urapolku 

Suomessa liikunnan työkentän ammattitehtävät tunnetaan alan ulkopuolella heikosti, mis-

tä kertoo esimerkiksi se, että työ- ja elinkeinoministeriön kuvaamat valmentajan koulutus-

suositukset ovat osin puutteelliset (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015b). Liikunta-ala on kui-

tenkin ammattimaistumassa jatkuvasti, mikä näkyy myös järjestelmien yhtenäistämisenä 

ja selkeyttämisenä. Myös valmentajan työnkuva on ammattimaistunut viime vuosikymme-

ninä (Kärmeniemi 2012, 8). Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjestö Valo ry:n virallisella 

sivustolla (sport.fi) ammattivalmentajalle sopiviksi koulutuksiksi kuvataan seuraavat:  

 Ammatillinen taso: Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT), Valmentajan ammatti-

tutkinto (VAT), Valmentajan erikoisammattitutkinto (VeaT). Näitä järjestävät urhei-

luopistot. 

 Korkeakoulutaso: Liikunnanohjaaja (LO AMK ja YAMK), Liikuntatieteiden maisteri 

(LitM), joista erityisesti valmennus- ja testausopin pääaine. Ensimmäisiä järjestä-

vät ammattikorkeakoulut ja jälkimmäistä Jyväskylän yliopisto.  

 Lisäksi valmentajille koulutusta alemman tason ja täydennyskoulutuksia järjeste-

tään lajiliittojen, seurojen, yksityisten toimijoiden, urheiluopistojen ja liikunta-alan 

oppilaitosten toimesta. 

 

Ammatillisten ja korkeakouluopintojen lisäksi suomalaiseen valmentajakoulutusjärjestel-

mään kuuluvat lajiliittojen järjestämät koulutukset, jotka on jaettu tasoihin yhdestä kol-

meen (Mero ym. 2007, 394-397.) Nykyään ammattitutkinnot VAT ja VeaT ovat näyttötut-

kintoja. Lajineutraalia Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) -järjestelmää (Koskela, 2010) 

sovelletaan lajiliittojen koulutuksissa useissa lajeissa, mikä takaa yhdenvertaisemman 

koulutuksen laadun lajien välillä. Lisäksi entisille urheilijoille järjestetään ajoittain erikois-

koulutuksia, kuten Suomen Valmentajien urheilijasta valmentajaksi -koulutus (Danskanen, 

K. 25.5.2014).  
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Valmentajat tekevät työtään hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin motiivein. Tätä ku-

vaa selkeästi esimerkiksi Suomen Valmentajien kehittelemä Valmentajan polku -malli, 

jossa lähtökohtana ovat nimenomaan motiivit valmentamiseen. Mallissa motivaatiotekijät 

on jaettu neljään ryhmään: urheilija-valmentajiin ja jäähdytteleviin urheilijoihin, omaa las-

taan valmentaviin, ammattivalmentamisesta kiinnostuneisiin ja valmentamisesta harras-

tuksena kiinnostuneisiin. (Danskanen 2013, 44-45.) Tässä tutkimuksessa kiinnitetään 

huomiota erityisesti mallin harkintavaiheessa oleviin entisiin urheilijoihin. 

 

 

Kuvio 2: Suomen Valmentajien Valmentajan polku -malli. Mallista ilmenevät erilaiset mo-

tiivit ryhtyä valmentamaan sekä valmennusuran eri vaiheet. 

 

Osassa urheilumaailmaa vallitsee yhä vahvasti luulo siitä, että oman urheilu-uran aikana 

oppisi automaattisesti valmentamaan ja toisaalta, ettei ilman lajitaustaa voisi valmentaa. 

Kaikesta huolimatta valmentajaksi tulisi kouluttautua jollakin tavoin, sillä valmentaminen 

vaatii sekä urheiluosaamista että pedagogisia taitoja. (Laine 1997, 64.) Kuten kaikissa 

ammateissa, kouluttautuminen ja perehdyttäminen mahdollistavat niin sanotun pehmeän 

laskun työhön.   
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3 Sukupuolitasa-arvo urheilussa ja naisten urheilun erityispiirteet 

Vaikka Suomi menestyy kansainvälisissä tutkimuksissa sukupuolitasa-arvon saralla, on 

käytännön tasolla sen toteutuminen vaihtelevaa (Turpeinen ym. 2011, 15). Urheilun puo-

lella lajikulttuurien välillä on eroja suhtautumisessa naisten urheiluun. Tämä näkyy paitsi 

asenteissa, myös tilastoissa. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa kolmen tv-kanavan ur-

heiluaiheisten uutisten määrästä 16% ja ajasta 13% käsittelivät naisten urheilua, kun 

miesten vastaavat luvut olivat 77% ja 75%. Lajeja naisten näkölmasta käsiteltiin seitse-

mää, miesten näkökulmasta 24:ää. (Collin ja Vuori 1999, 2.) Samankaltaisia havaintoja on 

tehty myös sanomalehtimediasta, sillä esimerkiksi Helsingin Sanomat viesti erään tutki-

muksen mukaan merkittävästi vähemmän naisten kuin miesten urheilusta. Sukupuolijaot-

telun perusteella osuudet uutisoinnista olivat 8,5% naisista ja 65% miehistä, ja loppuosa 

uutisista ei ollut sukupuolen perusteella ryhmiteltävissä. (Tolonen 2012, 25.) Valtioneuvos-

ton tasa-arvovaltuutettu on nostanut esille sukupuolitasa-arvo-ongelmina urheilussa nais-

ten kannalta näkyvyyden Yleisradion TV-kanavilla, urheilukilpailujen palkintosummat, val-

tionavustusten suuntaamisen sekä urheiluhallien vuorojen jakamisen (Tasa-

arvovaltuutettu).   

 

Naisten ja miesten urheilua erotellaan toisinaan keskustelussa tasoeron perusteella. Seu-

raava otos eräästä blogista (Kärki 31.7.2013) kuvaa hyvin absoluuttisen tulosorientoitunut-

ta, miesurheilua suosivaa näkökulmaa urheiluun: 

 

"...jos totta puhutaan, niin miespyöräily on vain parempaa viihdettä. Naiset ovat hitaampia 

pyöräilemään ja näin ollen urheilullisesti ei ole mitään syytä, miksi heidän tulisi olla samal-

la näkyvyyden tasolla."   

 

Naisten ja miesten tulosten suora vertailu urheilulajien välillä ei ole mielekästä fysiologis-

anatomisista syistä. Erot eivät ole perusteltavissa huonommalla tai vähemmän yritteliäällä 

harjoittelulla, vaan ne johtuvat hormonitoiminnan erilaisuudesta ja rakenteen eroista, eri-

tyisesti miesten suuremmasta testosteronin määrästä ja naisten korkeammasta estrogee-

nin määrästä. Tästä johtuen miehet ovat keskimäärin pidempiä ja suhteessa luuston ko-

koon lihaksikkaampia sekä omaavat suuremman sydämen ja keuhkot, enemmän pu-

nasoluja hapenkuljetukseen, tiheämmät luut ja pidemmät raajat pituuteen nähden. (Ep-

stein 2014; Lewis & Kamon & Hodgson 1986.) Näiden ominaisuuksien vuoksi miesten 

suhteellinen ja absoluuttinen fyysinen suorituskyky ovat paremmat kuin naisten. Harjoitus-

vaste, erityisesti hapenottokyvyn osalta, vaikuttaisi olevan kuitenkin miesten ja naisten 

välillä suhteellisesti yhtä suuri (Lewis ym. 1986).  
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Suorituskyvyn ero miesten ja naisten välillä on lajista riippuen noin 10-25%. Maailmanen-

nätyksiä vertailtaessa suurimmat erot on mitattu maksimivoimaan perustuvissa lajeissa 

(20-22%) ja pienimmät puolestaan nopeus- (7-12%) ja kestävyyslajeissa (7-10%). Eri ai-

kakausia vertailtaessa on merkillepantavaa, että 1960-luvulta nykypäivään ero on kaven-

tunut kestävyyslajeissa noin 30 prosenttiyksikköä (maraton), kun taas useissa voima- ja 

nopeuslajeissa vastaava muutos on vain parin prosenttiyksikön luokkaa. (Mero ym. 2012, 

18-23.) Lienee siis selvää, että paitsi tuloksissa, erot näkyvät myös lajiteknisissä ja -

taktisissa verrattuna miesten lajeihin. Tästä syystä erilliset sarjat ovat monissa lajeissa 

perusteltuja. Toinen merkittävä tekijä lajien sisäisiä taitotasoja naisten ja miesten välillä 

vertailtaessa on se, että naiset ovat osallistuneet suurimpaan osaan lajeista vasta lyhy-

emmän ajan kuin miehet, kuten tässä kappaleessa myöhemmin ilmenee.   

 

Urheilussa on kuitenkin kyse myös paljosta muustakin, kuin pelkän absoluuttisen parhaan 

tuloksen saavuttamisesta. Itsensä ylittäminen, yhteisöllisyys, suuret tunteet ja unelmat, 

näyttävät suoritukset sekä vaikeuksien kautta voittoon nouseminen ovat vain muutamia 

esimerkkejä siitä, minkä vuoksi urheilua seurataan globaalisti valtavalla volyymilla. Urhei-

lun vaikutus kansalliseen itsetuntoon ja identiteettiin on kiistaton, ja yksittäisten huippu-

suoritusten, joukkueiden tai urheilijoiden juhlistamista ja muistamista voidaan pitää kansaa 

yhdistävänä tekijänä (Alasentie 2011, 4-6).    

 

Viime aikoina keskustelua on herättänyt myös kyseenalaiseksi asetettu uutisointi naisur-

heilijoista. Siinä missä miesurheilijoista kerrotaan huippusuoritusten ja toisinaan urheiluun 

liittymättömien sattumusten muodossa, naisurheilijoista puheen- ja kirjoittelun aiheena 

ovat suoritusten ohella erityisesti ulkonäköseikat. (Kautto & Toivonen 2014.) Aitajuoksija 

Noora Toivo (26.6.2014) on nostanut suurta huomiota saavuttaneessa blogissaan esille 

urheilevan naisen yksilönäkökulman ja median asettamat ulkonäköpaineet. Median tavat 

pyrkiä keräämään seuraajakuntaa ja huomiota, esimerkiksi verkossa "klikkauksia" kerää-

mällä, saattavat johtaa kyseenalaisiin menetelmiin ja harhaanjohtavaan otsikointiin. Media 

on merkittävä tekijä urheilun toimintaympäristössä, joka asettaa omat haasteensa urheili-

joille. Tästä syystä lienee tärkeää löytää tasapaino huomionhakuisuuden ja eettisyyden 

välillä. Tiihonen (2001, 13) on tehnyt johtopäätöksen, että naisten saattavat kaivata niin 

sanotusti oikean urheilijan statusta, jolloin heitä seurattaisiin pääasiassa hyvien urheilullis-

ten seikkojen vuoksi epämääräisen huomion kalastelun sijaan ja esineellistämisen sijaan. 

 

3.1 Historian vaikutus sukupuolitasa-arvoon urheilussa 

Naisten urheilun nykytilanteeseen vaikuttavat kiistatta paitsi naisten yhteiskunnallisen 

aseman muutos, myös urheilun saralla tapahtuneet muutokset. Vielä 1900-luvun puolelle 

asti eli Suomessa vahva käsitys siitä, että naisen tehtävä on kasvattaa lapset ja hoitaa 
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kodin askareet. Urheilun sopimattomuutta naisille perusteltiin myös fysiologisin perustein. 

Urheilua on aikojen alusta pidetty hyvin miehisenä, mistä kertoo myös 1880-luvulla käyt-

töön otettu termi "urheilu", joka on johdettu sanoista "urho" ja "urheus". Ainoastaan esteet-

tisenä lajina voimistelun katsottiin olevan sopiva liikuntamuoto naisille. Ensimmäinen nais-

voimisteluseura perustettiin vuonna 1876. 1900-luvun alkupuolelle asti naiset saivat jois-

sakin lajeissa, esimerkiksi hiihdossa, osallistua samoihin kilpailuihin miesten kanssa. Vuo-

sisatojen taitteessa kilpaurheilukulttuurin hiljalleen saapuessa Suomeen tätä asetelmaa 

alettiin kyseenalaistaa. (Kaivosaari 2011, 13-15) 

 

1900-luvun alusta puoliväliin naisten urheilu kehittyi hyvin ailahtelevasti. Kansainvälinen 

menestys ja miesyleisön suotuisa suhtautuminen toivat pontta. Toisaalta tärkeistä vaikut-

tajista muun muassa Lauri "Tahko" Pihkala ja Suomen Naisten Voimisteluliitto vastustivat 

naisurheilua ja urheilua pidettiin fyysisesti sopimattomana naisille. (Kaivosaari 2011, 15-

16.) Sotien jälkeen aina 1960-luvulle asti naisten urheilussa tapahtui merkittävää kehitystä 

paitsi kilpailumenestyksen puolella, myös järjestötoiminnassa. Keskusjärjestöille ilmeni 

kysyntää. Lajitarjonta laajeni ja Suomen Voimistelu ja Urheiluliiton 1952 perustettu nais-

komitea panosti naisten osallistamiseen ja kouluttamiseen sekä seuratoiminnan kehittä-

miseen. Lajivalikoima pysyi suppeahkona aina 1980-luvulle asti, jolloin naiset alkoivat 

osallistua aktiivisesti myös ennen miehisinä pidettyihin lajeihin. Osallistumisaste on lisään-

tynyt tasaisesti, ja nykyään naiset osallistuvat kaikkiin olympialajeihin yhdistetyn hiihtoa 

lukuun ottamatta. Uusimpina lajeina mukana olympialaisten ohjelmassa naisille avoimina 

lajeina ovat nyrkkeily (2012) ja mäkihyppy (2014). (Kaivosaari 2011, 16-18.) 

 

Naisten on perinteisesti ollut helpompaa osallistua lajeihin, jotka katsotaan naisellisiksi. 

Tähän yhdistetään tyypillisesti estetiikka, tasapaino, ilmaisullisuus ja kevyet välineet. 

Näissä lajeissa naisten on ollut perinteisesti helpompi saada näkyvyyttä. Vastaavasti mie-

hisissä lajeissa, joissa käytetään raskaita välineitä, lennätetään itseä ilmassa, fyysinen 

kontakti tai kestävyys on keskeisessä asemassa, naisten on ollut haastavampaa päästä 

kilpailemaan tai mukaantuloa on rajoitettu. (Pirinen 2006, 14-15.) Tämä asetelma on kui-

tenkin rikkoutunut viime vuosikymmeninä. Mainioita esimerkkejä "miehisissä lajeissa" me-

nestyneistä naisurheilijoista ovat Eva Wahlström (nyrkkeily), Enni Rukajärvi (lumilautailu) 

sekä Suomen jääkiekkomaajoukkue.    

 

3.2 Naisten asema ja määrä urheilun työkentällä 

Naisvalmentajia on Suomessa tilastojen valossa vähän. Vuonna 2002 ammattivalmenta-

jista naisia oli 23%, joista 8% työskenteli muualla kuin seuroissa tai lajiliitoissa (Suomen 

Valmentajat 2002, 20). Miesvaltaisella alalla naisia vaikuttaisivat epäilyttävän muun mu-

assa valmentajan työn epäsäännöllisyys, pienipalkkaisuus ja vähäiseksi koettu yhteiskun-
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nallinen arvostus. (Mero ym. 2012, 11.) Naisvalmentajista noin 83% toimii yksilölajien pa-

rissa. Naisvalmentajat ovat keskimäärin mieskollegojaan koulutetumpia. Tutkimuksesta 

selviää myös, että toisin kuin vuonna 2002, nykyään suurin valmentajien ikäryhmä on 

vanhin, yli 45-vuotiaiden ryhmä. (Kärmeniemi 2012, 14-16.) Kärmeniemi esittää seuraa-

vanlaisen päätelmän: 

 

Tämä voi viitata siihen, että nuoret eivät joko hakeudu valmennuksen pariin yhtä innok-

kaasti kuin ennen tai heille ei pystytä luomaan päätoimisia työpaikkoja. Valmentajan 

ammatin yleinen arvostuksen puute, palkkalähteiden pirstaleisuus tai kirjavat työsuhde-

käytännöt voivat osaltaan olla vaikuttamassa nuorten valmentajien määrään.  

 

Syyt ovat hyvin samankaltaisia kuin edellä mainittu Mero ym. (2012, 11) tekemät havain-

not. Tämä viittaisi siihen, että naiset ja miehet kokevat valmennuksen ammatin haasteet 

osin hyvinkin samankaltaisina. Vilanen (2013) toteaa opinnäytetyössään, että ammatik-

seen urheiluseuroissa toimivat pitävät usein työtään unelma-ammattinaan, vaikka työym-

päristö ja -ehdot ovat tyypillisesti haastavat tai kyseenalaiset. Ei liene siis yllättävää, että 

kynnys ammattilaisuuteen on korkea ja esimerkiksi valmentajat kärsivät työuupumukses-

ta.       

 

Naistoimijoita on ylemmän tason järjestötoiminnassa mukana selvästi vähemmän kuin 

miehiä. Seuraavassa taulukossa esitellään naistoimijoiden määrä hallinnollisissa ja luot-

tamustehtävissä:  

 

 

Kuvio 3: Naiset SLU-yhteisöjen ja lajiliittojen johto- ja luottamustehtävissä. Luvut kuvaavat 

prosenttiosuutta kaikista toimijoista kussakin tehtävässä. (Turpeinen ym. 2011.)  
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Kuntien osalta tilanne on tasaisempi, mahdollisesti osin uuden tasa-arvolain vuoksi. Joh-

tavista kunnan viranhaltijoista 31% ja liikuntaan liittyvien lautakuntien osallisista 48% on 

naisia (Turpeinen ym. 2011.)  

 

Lajiliitoista puolestaan olkoon esimerkkinä Minttu Paavolan (2014) tekemä yhteenveto 

naistoimijoiden määrästä. Esityksestä käy laskennallisesti ilmi, että Suomen Palloliiton 

toiminnan alaisista valmentajista noin 12% ja muista toimijoista noin 14% on naisia. Pe-

laajien osalta naisten osuus oli vuonna 2013 noin 22% (Suomen Palloliitto 2014). 

 

Kansallisen liikuntatutkimuksen (Suomen Liikunta ja Urheilu 2013, 6) mukaan pojat ja tytöt 

harrastavat suunnilleen yhtä paljon liikuntaa, vaikka lajien ja liikuntamuotojen välillä ja-

kaumissa onkin suuria eroja. Naiset ovat miehiä aktiivisempia kunto- ja terveysliikkujia ja 

ovat viime vuosina lisänneet aktiivisuutta kilpailutoimintaan osallistumisessa. (Suomen 

Kuntoliikuntaliitto 2013, 26, 32.) Miehet osallistuvat aktiivisemmin toimintaan urheiluseu-

roissa, naiset itsenäisesti ja yrityksissä (Turpeinen ym. 2011, 31). Tyttöjen lisenssimäärät 

ovat lisääntyneet merkittävästi monissa lajeissa, esimerkiksi jalkapallossa ja jääkiekossa 

(Turpeinen ym. 2011, 37). Vaikka liikunta-alan johto- ja luottamustehtävissä julkisella ja 

kolmannella sektorilla on erityisesti miehiä, naisten määrä on kuitenkin kasvanut viimeisen 

15 vuoden aikana (Turpeinen ym. 2011). Lisäksi esimerkiksi urheilujournalismin puolella 

naisia työskentelee jatkuvasti enemmän (Koljonen, 2014). Heikoin edustus naisilla on 

ammattiurheilijoiden (veronalaista tuloa yli 10 690€ kaudessa) keskuudessa, sillä heidän 

osuutensa oli vuosina 2010-2013 vain muutaman prosentin luokkaa (Lämsä 2013). 

 

3.3 Syitä valmennuksen ja urheilun työkentän miesvaltaisuudelle 

Tämän tutkimuksen kannalta lienee keskeistä perehtyä siihen, mitä syitä tunnetaan en-

nestään sille, että niin valmennuksen kuin urheilunkin työkentät ovat kovin miesvaltaiset. 

Forsström (2011) on koonnut opinnäytetyössään yhteen muutamien ulkomaisten tutki-

musten löydöksiä aiheesta. Eräässä näistä tutkimuksista todettiin, että urheilu-uran aikana 

opitaan samankaltaisia taitoja, joita vaaditaan yrityselämässä menestymiseen. Tämän 

vuoksi aihetta lähestyttiin juurikin erään yrityselämästä tutun mallin kautta, jossa hyödyn-

netään kolmea eri näkökulmaa. Nämä näkökulmat jaettiin yksilölliseen, rakenteelliseen ja 

sosiaalisiin suhteisiin. (Forsström 2011, 23-25.)   

 

Yksilöllisten näkökulmien kautta haasteena oli, että naisvalmentajien vähyyden vuoksi 

tytöiltä usein puuttuu roolimalli, eikä valmentajuutta kohti ole tämän vuoksi kasvettu. Ra-

kenteiden kannalta naiset työskentelevät usein asemassa, jossa vallan käyttöä ja etene-

mismahdollisuuksia on rajattu merkittävästi, mikä saattaa ajaa pois alalta. Sosiaalisten 
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suhteiden näkökulmasta suurin rajoite on se, että hallitsevan ryhmän, tässä tapauksessa 

miesten, näkemykset muodostavat valitsevan normiston ja arvomaailman. Nämä arvot 

pysyvät yllä helpommin kuin vähemmistöjen ja hallitsevan joukon on halutessaan helpom-

pi rajoittaa muiden osapuolien pyrkimyksiä. (Forsström 2011, 23-25.)   

 

Eräässä toisessa tutkimuksessa (Kilty 2006, 224-227) naisvalmentajien ja -toimijoiden 

kohtaamat haasteet jaoteltiin kahteen osa-alueeseen, ulkoisiin ja sisäisiin esteisiin. Ulkoi-

sia esteitä vaikuttaisi olevan hieman enemmän. Ensinnäkin, kuten muualla yhteiskunnas-

sa, myös urheilun ja liikunnan parissa naisten täytyy usein osoittaa pätevyytensä erik-

seen, kun miehistä pelkkä suositus saattaa riittää. Epäilyksiä tulee toisinaan myös suo-

raan urheilijoilta. Tätä pätevyyden aliarviointia ylläpitää esimerkiksi se, että hetkellä naiset 

toimivat useammin apuvalmentajina. Toisaalta vaikutusta on mahdollisesti myös sillä, että 

yleisesti valmentajien oletetaan olevan miehiä. Toiseksi, samankaltaisuuden perusteella 

palkkaaminen on useasti luontevinta, mikä tarkoittaa miesvaltaisen urheilualan johdon 

palkkaavan helpommin lisää miehiä, ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää siten 

miesvaltaisuutta ilman ulkoista ohjausta tai sääntelyä. Uralla eteneminen vaikuttaisi ole-

van naisille haastavampaa, sillä heiltä vaaditaan suhteessa miehiä enemmän ja useat 

naisvalmentajat ei koe näkevänsä edistymismahdollisuuksiaan. Kolmanneksi, homofobia 

osoittautui eräässä ulkomaisessa tutkimuksessa haasteeksi, sillä valmentavasta naisesta 

tehtiin perusteettomia johtopäätöksiä ja kyseltiin sopimattomia asioita. Viimeksi, selkeitä 

naisroolimalleja urheilijoilla on vähän tai ei lainkaan. Erään tutkimuksen mukaan naiset 

eivät ole useimmilla valmennuksen osa-alueilla kiinnostuneita valmennustyöstä. Syiksi 

arveltiin voittamisen painetta, mentorien puutetta ja sitä, että naiset vaikuttaisivat tiedosta-

van, mahdollisesti omien kokemuksien pohjalta, valmennuksen epätasa-arvoasiat. (Fors-

ström 2011, 25-28; Kilty 2006, 224-226.)   

 

Myös sisäisiä haasteita tutkimuksista löytyi lukuisia. Naisvalmentajat olivat hyvin itsekriitti-

siä ja osin perfektionistisia, joka saattaisi heijastua vähempänä haluna hakeutua haasta-

viin työtehtäviin, koska omaa osaamista ei koettaisi riittäväksi. Naisvalmentajilla vaikutti 

myös olevan itsevarmuuden puutetta, ja toisaalta he halusivat olla pidettyjä. Tämän epäil-

tiin heijastuvan neuvottelu-, sääntely- ja konfliktitilanteissa. Näiden tekijöiden vuoksi he 

kokivat auktoriteetin puutetta, kärsivänsä heikommista työehdoista ja ylikuormittavansa 

itseään työn teolla. Tutkimuksen naisvalmentajat halusivat luottaa työn saavutustensa 

arvoon, mutta haasteena oli liika vaatimattomuus. Omia vahvuuksia ja onnistumisia ei 

tuotu selkeästi esille, mikä saattaa heijastua esimerkiksi ylenemismahdollisuuksiin. Sa-

man ongelman kanssa vaikuttaisivat painiskelevan myös naisjohtajat yleensäkin. Muita 

sisäisiä haasteita olivat muun muassa paljon sitoutumista, matkustamista ja aikaa vaativa 

työnkuva. Monet naisvalmentajista ilmoittivat työn aiheuttavan ongelmia perheen perus-

tamisen ja perhe-elämän suhteen. Etenkin pienet lapset olivat haaste työlle, minkä seura-
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uksena moni siirtyi tai harkitsi siirtymistä nykyistä vähemmän vastuullisiin ja aikaa vieviin 

valmennustehtäviin. Menestyneet perheelliset naisvalmentajat korostivatkin priorisoinnin, 

delegoinnin ja avun pyytämisen merkitystä. (Forsström 2011, 28-30; Kilty 2006, 226-227.)       
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4 Naisvalmentajuuden kehittäminen Suomessa 

Naisten asema urheilijoina on parantunut merkittävästi viime vuosikymmeninä (Kaivosaari 

2011, 16-18). Eräs tähän vaikuttavista tekijöistä lienevät moninaiset hankkeet, joita tyttö-

jen ja naisten harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien eteen on eri lajeissa ja järjestötasolla 

tehty. Kansallisesti tarkasteltuna haasteena on, että naisurheilijat jatkavat lajin parissa 

valmentajina tai muissa tehtävissä huomattavasti miehiä harvemmin. Tässä kappaleessa 

esitellään muutama hanke, joiden ensisijaisena tarkoituksena on voimaannuttaa lopetta-

neita tai lopettelevia urheilijoita, ja antaa joitakin eväitä lajin parissa jatkamiseen valmenta-

jana tai muuna toimijana. (Valmentaa kuin nainen -projektityöryhmä. 10.12.2014.)  Aihee-

seen on herätty myös poliittisella tasolla, mistä esimerkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriön 

esittelemä julkaisu toimenpide-ehdotuksista liikuntapolitiikan tasa-arvoistamiseksi, osin 

Ruotsista ja Norjasta kerättyjen toimintamallien pohjalta (OKM 2014b). 

 

Tämän opinnäytetyön kohdehanke, Valmentaa kuin nainen, on ensimmäisiä Suomessa 

järjestettyjä hankkeita, jolla pyritään yli lajirajojen edistämään tulevien naisvalmentajien 

lähtökohtia erityisesti tapaamisten, mentoroinnin ja vertaistuen avulla.  

 

4.1 Valmentaa kuin nainen -hanke  

Vuonna 2013 käynnistyneen Women taking a responsibility in coaching -nimellä esitellyn 

hankkeen tarkoituksena on edistää suomalaisen urheilun sukupuolitasa-arvoa. Suomeksi 

Valmentaa kuin nainen -nimellä kulkevan projektin tavoitteita ovat naistoimijoiden määrän 

kasvattaminen lisäämällä halukkuutta jatkaa valmentajana tai muussa seura- ja liittotason 

tehtävissä oman urheilu-uran jälkeen sekä urheilijasta valmentajaksi siirtymisprosessin 

selkeyttäminen. Lisäksi hankkeella halutaan tukea nykyisiä valmentajia urallaan ja kehit-

tää tuntemusta aihepiiristä. Tuloksia arvioidaan seuraamalla valmentajina ja toimihenkilöi-

nä jatkavien naisurheilijoiden määrää, tarkkailemalla mentorien määrää ja tasoa sekä ta-

pahtumien ja kohtaamisten määrää. Lisäksi huomiota kiinnitetään osallistujien uran koko-

naispituuteen. Saatuja arvoja peilataan lähtötilannekartoitukseen. Osa tuloksista saattaa 

poikia vasta pitkän ajan kuluttua, jopa pitemmän kuin seuranta-ajaksi määritelty viisi vuot-

ta. (Valmentaa kuin nainen -projektityöryhmä 2014.) 

 

Projektia varten perustetun työryhmän vetovastuussa ovat Suomen Valmentajat ry ja eri 

palloilulajien liitot sekä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta (VAU). Mukana on laaja kirjo 

lajeja, joista alusta asti ovat olleet mukana ringette, salibandy, jalkapallo, jääkiekko sekä 

vammaisurheilu. Myöhemmin liittyneitä ja liittymistä harkitsevia lajeja ovat amerikkalainen 

jalkapallo, käsipallo, lentopallo, koripallo sekä sulkapallo. Useimmista on mukana sekä 

nykyisiä tai entisiä urheilijoita että jäseniä vetovastuussa. Lisäksi mukana yhteistyötahoina 
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ovat International Working Group for Women in Sports (IWG), Opetus- ja kulttuuriministe-

riö (OKM), Suomen Ammattivalmentajat ry (SaVal) sekä urheilupsykologi Satu Kaski. 

(Suomen Valmentajat 2014.) Hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta vuonna 

2014 40000€ (Valmentaa kuin nainen -projektityöryhmä 10.12.2014). 

 

Valmentaa kuin nainen -hanke koostuu käytännöstä erilaisista tapaamisista, joiden pää-

tarkoituksena on naisurheilijoiden voimaannuttaminen ja mahdollisuus verkostoitua. Li-

säksi hankkeen aikana on tavoitteena saada lajien sisällä käynnistymään mentorointitoi-

mintaa. Hankkeen tiimoilta mentorointi on lähtemässä käyntiin ringetessä ja jalkapallossa. 

Seuraavassa taulukossa kuvataan hankkeen edistymistä vuoden 2014 alusta. (Valmentaa 

kuin nainen -projektityöryhmä 10.12.2014.) 

 

Taulukko 1: Valmentaa kuin nainen - hankkeen edistymisen kannalta suurimmat tapahtu-

mat vuonna 2014 ja tulevia tapahtumia 2015. 

 

 

Hanke jatkuu vuoteen 2018 asti, jonka aikana järjestetään niin lajien sisäisiä kuin yhteisiä 

tapaamisia. Lisäksi toimintaa kehitetään ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhte-

nä esimerkkinä toimenpiteistä tärkeitä miespuolisia urheiluvaikuttajia pyritään innosta-

maan mukaan maailmanlaajuiseen YK:n HeForShe -kampanjaan. Kampanjan ajatuksena 

on tarjota miehille mahdollisuus osoittaa kiinnostusta naisten oikeuksia ja tasa-arvoa koh-

taan ja tukea niitä (United Nations 2014). Toisena esimerkkinä hankkeen edistämisestä 

olkoon se, että hanke esitellään elokuussa 2015 Suomessa järjestettävässä kansainväli-

sessä International Council for Coaching Excellence -konferenssissa. Niin osallistujat kuin 

Mentrointi, 
kurssit, tilai-
suudet ympäri Suo-

mea 
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järjestäjätkin ovat tähän asti kerätyn palautteen perusteella kokeneet hankkeen nostatta-

neen naistoimijuusasiaa esille. Erityisesti tapahtumissa teeman ympärille on luotu kannus-

tava ja voimaannuttava ilmapiiri. Haasteitakin on, joista yhtenä suurimmista on mentorien, 

ja erityisesti naismentorien, mukaan saaminen näiden vähäisen määrän vuoksi. Myös 

mentoriksi koulutettavia ei ole saatu aivan riittävästi. (Valmentaa kuin nainen -

projektityöryhmä 10.12.2014.) 

 

4.2 Muita vastaavia hankkeita  

Naisvalmentajuuden ja -toimijuuden edistämiseen tähtääviä hankkeita pienemmässä mit-

takaavassa on Suomessa aiemmin järjestetty joitakin. Esimerkiksi Suomen Urheiluliitto 

ry:n tyttöjen ja naisten yleisurheilun kehittämisohjelma 2007-2010 tuotti niin hyviä tuloksia, 

että hanke sai jatkorahoitusta vuosille 2011-2013. Tavoitteena olivat muun muassa yli 20-

vuotiaiden naisurheilijoiden lisenssimäärän lisääminen, sekä naisvalmentajien ja -

seuratoimijoiden määrän kasvattaminen. Yhtenä keskeisenä toimintamallina oli mento-

rointi, joka mahdollisti vuorovaikutuksen eri uran vaiheissa olevien urheilijoiden ja valmen-

tajien välillä. Hankkeen ensimmäisen osuuden aikana naisurheilijoiden määrä kasvoi 14% 

ja naisvalmentajien määrä puolestaan 14%:sta 20%:iin kaikista lajin valmentajista. (Aalto-

Nevalainen 2012; Suomen Urheiluliitto 2010.)  

 

Erikoisempana esimerkkinä voitaneen pitää vuonna 2000 järjestettyä ammattivalmentajan 

tutkintoa, joka tuotti voimaannuttavaa vaikutusta siinä määrin, että sillä oli kauaskantoisia 

vaikutuksia. Kurssin osallistujat olivat lähes yksinomaan naisia, tuolloin tuoreita valmenta-

jia tai entisiä urheilijoita. Heistä moni toimii yhä urheilun piirissä merkittävissäkin asemis-

sa, erityisesti valmentajina. (Danskanen, K. 25.5.2014.)  

 

Vertailukohtana Ruotsissa maan urheiluliitto on laatinut tasaisin väliajoin päivitetyt tasa-

arvon edistämissuunnitelmat, joihin pohjaavalla toiminnalla on tavoitteena luoda naisille 

yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet urheilun saralla kuin miehillä. Vaikka 

tämä tavoite ei vielä käytännössä täysin toteudu, on toiminnalla mahdollisesti ollut merkit-

täviäkin vaikutuksia, koska esimerkiksi lajiliittojen hallitusten jäsenistä vuonna 2011 32% 

oli naisia, kun Suomessa vastaava luku oli 24%. Liiton uudessa arvosuunnitelmassa ta-

voitteena on, että vuoteen 2017 mennessä käytännössä kaikissa urheilun työkentän teh-

tävissä molempien sukupuolten edustus olisi vähintään 40%. Norjassa puolestaan kansal-

linen urheiluliitto on säätänyt selkeät sukupuolikiintiöt urheilualan työtehtäviin, mikä erot-

taa maan selkeästi edukseen muista pohjoismaista 39%:n (2011) naisedustuksella lajiliit-

tojen hallitusjäsen määrällä mitattuna. (OKM 2014b, 11-14.) 
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Järjestelmällinen mentorointi ja voimaannuttamiseen pyrkivä toiminta on ollut suomalai-

sessa urheilussa tähän asti vähäistä, erityisesti osana valmentajan polkua ja urheilu-

uranjälkeistä toimintaa (Aarresola 2008). Mentorointi on koulutus- ja voimaannuttamisme-

netelmä, jota sovelletaan useilla aloilla. Useissa työelämän yhteisöissä sitä käytetään ak-

tiivisesti, ja erityisesti nykyään suurten ikäluokkien eläköityessä ammattitaidon siirtäminen 

on tärkeässä roolissa (Aarresola 2008, 5). Mentorointi urheilun puolella, nimenomaan 

uran siirtymää ajatellen, on Suomessa toistaiseksi ollut projektinomaista. Valtakunnallises-

ti Suomen Valmentajat järjestää mentorointi- ja mentorikoulutuksia eri tahoille vuosittain 

(Suomen Valmentajat 2015). Toteutettujen hankkeiden palaute on ollut lähes yksinomaan 

positiivista (Aarresola 2008, 18-19).   

 

Gordon Bloom (2010, 476) toteaa, että vaikka urheiluvalmentajien mentoroinnista on vä-

hän kirjallista materiaalia, se on tästä huolimatta osoittautunut useissa tutkimuksissa hyvin 

suotuisaksi koulutusmenetelmäksi. Bloomin mukaan mentorointia on käytetty tehokkaasti 

urheilun työkentällä muun muassa Kanadassa, Australiassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa, 

Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Tutkimuksissa selvisi, että yhtenäiselle valmentajien mento-

rointijärjestelmälle oli tarvetta. Tyyppiesimerkkejä toimivista mentorointijärjestelmistä oli 

löydettävissä esimerkiksi lentäjien, lääkärien ja poliisien koulutuksesta.  
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5 Siirtymävaiheet ja voimavarat 

Siirtymävaiheiksi tai elämän erilaisiksi kriiseiksi kutsutaan elämän suuria muutoksen het-

kiä tai jaksoja, jotka vaikuttavat paitsi ihmisen arkeen, useasti myös tämän arvomaail-

maan, psyykkeeseen, sosiaaliseen elämään, toimintaympäristöön, vapaa-ajan määrään 

tai jopa terveyteen. Tällaisia siirtymiä ovat esimerkiksi koulun alkaminen tai päättyminen, 

parisuhteen alkaminen tai päättyminen, lapsen tai lapsenlapsen saaminen, uuden työn 

saaminen tai työttömäksi jääminen, eläkkeelle jääminen, laitoshoitoon joutuminen, lähei-

sen kuolema ja muutto tuntemattomalle paikkakunnalle ja niin edelleen. (Suomen Punai-

nen Risti 2014; Lämsä 2007; Laine 1997, 49.) Tämän tutkimuksen kiintopisteenä on erityi-

sesti urheilu-uran päättyminen ja mahdollinen siirtymä urheilijasta valmentajaksi tai muuk-

si toimijaksi lajin pariin. Lisäksi tarkastellaan muiden tyypillisesti samaan ikähaarukkaan 

osuvien muutosten vaikutusta haluun jatkaa urheilun työkentän tehtävissä. 

 

Elämän murros- ja muutoskohtien on havaittu olevan voimakkaasti yhteydessä myös lii-

kunta harrastuksen aloittamiseen ja lopettamiseen (Saaranen-Kauppinen ym. 2011). 

Erityisesti nuorilla, vielä nousevilla urheilijoilla uran häiriintymiseen ovat johtaneet niin fyy-

siset, lääketieteelliset, psykologiset, sosiologiset, koulutukselliset, järjestölliset kuin talou-

dellisetkin tekijät (Rottensteiner & Konttinen 2014, 114-115). Aikuiset huippu-urheilijat 

kärsinevät kutakuinkin samoista ongelmista, joskin niin keskinäinen painoarvo lienee toi-

senlainen kuin nuorilla. Tämä tarkoittanee sitä, että toisinaan urheilu-ura saattaa häiriintyä 

tai jopa keskeytyä jonkin itse urheiluun suoranaisesti liittymättömän tekijän vuoksi. Näiden 

tekijöiden ennakoiminen on tyypillisesti haastavaa. 

 

Huippu-urheilu-ura päättyy useimmiten 20-40 ikävuoden välillä, lajista riippuen. Tätä ikä-

vaihetta kutsutaan kehityspsykologiassa jäsentymisen vaiheeksi, jossa keskeissä ase-

massa on sopivan elin- ja toimintaympäristön etsintä. Tähän kuuluvat muun muassa sosi-

aalisten piirien vakiinnuttaminen, perheen perustaminen ja yhteiskunnallisen vastuun ot-

taminen. (Dundefelt 2004, 105.) Kuten seuraavassa kappaleessa selvitetään, urheilijan 

kohdalla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kertaalleen rakennettu asetelma murtuu uran 

päättymisen seurauksena. Haasteena ja toisaalta mahdollisuutena ovat naistoimijuuden 

edistämisen kannalta tilanteeseen tarttuminen, tukeminen ja ohjaaminen tässä murrosvai-

heessa.  

 

5.1 Urheilu-uran päättäminen ja uuden suunnan valitseminen 

Ammattilaisurheilu-uran päättymistä on useiden tutkimusten mukaan verrattu kuvauksissa 

eläkkeelle tai työttömäksi jäämiseen. Tämä siirtymävaihe voisi olla edullista mieltää uran 

vaihdokseksi, sillä molemmissa tapauksissa urheilijan on pyrittävä löytämään uusi työ 
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toimeentulonsa takaamiseksi. Muutokseen vaikuttaa merkittävästi se, onko ura päättynyt 

oman päätöksen seurauksena, vai pakon sanelemana, esimerkiksi kokoonpanosta pudot-

taessa tai loukkaantumisten vuoksi. Erityisesti äkillisesti kesken jäävä ura aiheuttaa haas-

teita, sillä harva urheilija on valmistautunut kyseiseen tilanteeseen. (Kilpa- ja huippu-

urheilun tutkimuskeskus; Laine 1997, 52.) 

 

Entinen huippuhiihtäjä Virpi Sarasvuo toteaa haastattelussaan huippu-urheilija.fi -

verkkosivustolla urheilijan uran jatkuvan aina viimeisen kisan loppuun asti, eikä asteittai-

nen siirtymä ole mahdollinen urheiluun vaaditusta panostuksesta johtuen. Lisäksi hän 

totesi, että lähipiiri saattaa asettaa suuria odotuksia ja suunnitella liiaksi urheilijan tulevai-

suutta tämän uran jälkeen, kun urheilija itse saattaisi kaivata aikaa vielä sulatella asiaa. 

Erityisenä etuna Sarasvuo koki urheilijan mahdollisen kiinnostuksen johonkin muuhun 

uraan, johon voisi tähdätä urheilu-uran jälkeen. (Olympiakomitea 2015a.)  

 

Olympiakomitean opintokoordinaattori Tuuli Merikoski-Silius on todennut niin ikään, että 

uran lopettaminen sujuu luontevimmin sen tapahtuessa suunnitellusti. Hän toteaa myös 

olevan tärkeää, että urheilijalla on urheiluelämän ulkopuolinen identiteetti. Todellisen siir-

tymän Merikoski-Silius kuvaa suurimmalle osalle urheilijoista kivuttomammaksi kuin millai-

sen kuvan media antaa. Suurimmat haasteet urheilijoille tulevat tyypillisesti vastaan työ-

kokemuksen puutteen muodossa. Osaamista kuitenkin usein on, sillä moni opiskelee jo 

urheilu-uransa aikana. Urheilun kautta kehittyneiden ominaisuuksien korostamista työn 

haussa pitäisi hänen mukaansa korostaa rohkeasti. (Iisalo & Mustranta 2006.)  

 

Laine (1997, 50-56) käsitteli pro gradu tutkielmassaan huippu-urheilu-uraa ja sen päätty-

mistä. Haastatteluin toteutetussa tutkimuksessa selvisi, että haasteita aktiivi-uran jälkeen 

aiheuttaa esimerkiksi lisääntynyt vapaa-ajan määrä, jolle ei välttämättä löydy mielekästä 

ja mieluisaa tekemistä. Varsinaista tyhjiötä hyvin harva kuitenkaan koki, sillä aikaa oli nyt 

jäänyt myös asioille, joille sitä ei uran aikana ollut. Etenkin naisille perheen perustaminen 

ja lasten hankkiminen keskittyi juurikin urheilu-uran jälkeiseen aikaan. Miehillä painopiste 

oli enemmän työelämässä, johon sijoittuminen tapahtui Laineen mukaan pääosin yllättä-

vänkin sujuvasti. Terävimmän huipun alle jäävien urheilijoiden elintaso saattaa tutkimuk-

sen mukaan nousta uran päättymisen jälkeen, sillä siviilityön tulot ovat Suomessa tyypilli-

sesti urheilun tuloja suuremmat. 

 

Laine nosti tärkeänä seikkana esille urheilijan henkisen tilan ja valmiuden päättää ura. 

Kilpailuvietin sysääminen sivuun tai tyydyttäminen olivat haaste, johon tartuttiin tyypillisesti 

liikunnan ja urheilun kautta, esimerkiksi ryhtymällä valmentajaksi. Täten kosketus liikun-

nalliseen toimintaympäristöön ja elämän aikataulukseen säilyi samankaltaisena. Henkilö-

kohtainen liikunnan harrastaminen koettiin jopa välttämättömäksi, tietynlaiseksi riippuvuu-
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deksi. Tärkeäksi Laine mainitsee urheilijan kyvyn perustella itselleen uran käännekohdas-

sa tai lopulla selkeästi, onko tarkoitus jatkaa vai lopettaa, eikä jäädä empimään asiaa. 

Henkisen hyvinvoinnin lisäksi tutkimuksessa nousi esille sosiaalinen verkosto. Urheilijan 

ystäväpiiri ja kontaktit koostuvat usein saman kontekstin äärelle kokoontuneesta joukosta. 

Yksinäisyyttä ei kuitenkaan nostettu ongelmatekijäksi uran jälkeen, vaikka yhteydenpito 

tuttuihin piireihin vähenikin. Laine nostaa esille myös urheilijan suhtautumisen mediaan. 

Uran päättyminen merkitsee useimmiten urheilijan mediahuomion vähentymistä, minkä 

pieni osa urheilijoista saattaa kokea tietyllä tapaa masentavaksi. Toisaalta hän ottaa myös 

huomioon sen, että ajan myötä tekniikan kehittyessä julkisuuden merkitys tulee kasva-

maan. (Laine 1997, 49-59.) 
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6 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää naisurheilijoiden urheilu-uran päättämisen 

siirtymävaiheeseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi selvitettiin Valmentaa kuin nainen -

hankkeeseen osallistuneiden naisurheilijoiden ajatuksia ja kokemuksia hankkeen kehittä-

miseksi. Tavoitteena oli selvittää heidän motiivejaan jatkaa tai olla jatkamatta lajin parissa 

oman aktiiviurheilu-uran jälkeen sekä heidän tyypillisiä odotuksiaan, toiveitaan, pelkojaan 

ja kokemuksiaan valmentajuudesta ja sitä kohtaan. Tutkimuksen löydöksiä voidaan mah-

dollisesti hyödyntää Valmentaa kuin nainen -hankkeen lisäksi esimerkiksi kansallisen 

valmentajakoulutus- tai mentorointijärjestelmän kehittämisessä. 

 

Tarkoituksena oli selvittää minkälaiset tekijät puoltavat ja vastustavat lajin parissa jatka-

mista urheilu-uran jälkeen, ja tuoda näiden tietojen avulla esiin ongelmakohtia sekä tarjota 

niihin ratkaisuja.  

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat urheilijan päätökseen jatkaa lajin parissa urheilu-uran jäl-

keen? 

 Millaisia kokemuksia omasta urheilu-urasta on? 

 Millaisen kuvan valmentajan ja muiden toimijoiden tehtävistä on saanut 

oman urheilu-uran aikana ja miten merkityksellisiksi tehtävät koetaan? 

 Millaisia mahdollisuuksia tai rajoitteita urheilun työkentällä nähdään? 

 Miten urheilun ulkopuoliset tekijät vaikuttavat siirtymään?  

2. Mitä odotuksia, toiveita ja pelkoja valmentajuutta kohtaan on? 

 Miten valmentaminen nähdään kokonaisuutena ja mitä siitä tiedetään? 

 Millaisia kokemuksia valmentajista tai valmentamisesta on omalta uralta? 

 Mitä valmentamisella koetaan mahdolliseksi saavuttaa ja mitä sen koetaan 

vaativan? 

3. Miten Valmentaa kuin nainen -hanke on koettu ja mitä siltä odotetaan tulevaisuu-

dessa? 

 Mitä hankkeelta odotetaan? 

 Miten tärkeänä hankkeen ideologiaa pidetään? 

 Kuinka toimivaksi hanke koettiin käytännössä? 

 Mitä hankkeelta koettiin itse saatavan ja mahdollistavan?  

 Miten hanketta tulisi osallistujien mielestä kehittää? 
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7 Menetelmävalinnat ja suunnitelmakuvaus 

Tutkimukseen valittiin kvalitatiivinen päätutkimusmenetelmä. Tutkimuksen luonteen vuoksi 

vuorovaikutteinen haastattelu katsottiin tehokkaaksi tiedonkeruumenetelmäksi. Haastatte-

lutilanteen alustamiseksi ja lisätietojen keräämiseksi haastateltavat vastasivat etukäteen 

erilliseen esitietolomakkeeseen. Esitietolomakkeella (Liite 2) pyrittiin herättelemään aja-

tuksia ja valmistamaan haastattelutilaisuuteen. Lisäksi sen avulla kerättiin haastateltavien 

perustiedot, joiden avulla haastattelun sisältöä kyettiin hienosäätämään, esimerkiksi jät-

tämällä esitietolomakkeessa selvinneitä asioita toistamatta tai käyttämään niitä aasinsilta-

na haastattelussa.  

 

Esitietolomake lähetettiin haastateltaville sähköpostitse etukäteen kutsukirjeen (Liite 2) 

yhteydessä. Kysymykset olivat lomakkeen alkuosassa luonteeltaan strukturaalisempia ja 

loppua kohden avoimempia. Lomakkeen kysymykset olivat pääosin kapea-alaisempia 

kuin varsinaisen haastattelun kysymykset, ja osaan pyydettiin numeerinen vastaus. Niillä 

pyrittiin selvittämään suuntaa antavalla tasolla haastateltavien urheilutaustaa ja luonteen-

piirteitä, mielikuvia valmentamisesta, kokemusta vaikutusmahdollisuuksista, tuntemuksia 

Valmentaa kuin nainen -hankkeesta sekä odotuksia haastattelulta. 

 

Päätutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelun kysymyslomake 

(Liite 1) luotiin osin puolistrukturoidun haastattelun (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006b) perusteiden mukaan, jotta pystyttiin takaamaan riittävä määrä jatkokysymyksiä 

tapauksessa, jossa haastateltava vastaisi suppeasti. Menetelmä mahdollistaa luontevan 

ja joustavan tavan lähestyä aihetta, joka koskettaa hyvin yksilöllisiä ja intiimejäkin aiheita. 

Se mahdollistaa niin ikään teemojen lähestymisen eri näkökulmista ja helpottaa keskuste-

lunomaisen haastattelutilanteen luomista. Lisäksi vastauksia voidaan tarkentaa jatkoky-

symyksin tarvittaessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)  

 

7.1 Kohderyhmä 

Valmentaa kuin nainen -hankkeen kehittämisen kannalta edulliseksi katsottiin, että kaikki-

en haastateltavien tulisi olla osallistunut vähintään kerran hankkeen laji- tai yhteistapaa-

misiin. Hankkeeseen osallistuneita nykyisiä ja entisiä urheilijoita voitaneen pitää aiheesta 

kiinnostuneina, koska hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Monipuolisten nä-

kökulmien esilletuomiseksi edustajia valittiin eri lajeista. Valmennustaustaltaan kokeneet 

valmentajat rajattiin pois. Urheilijoiden aktiiviuran kilpailutasoa ei rajattu erikseen, sillä 

hankkeessa on mukana pääasiassa vähintään sarjatason nykyisiä tai entisiä pelaajia. 

Haastateltaviksi valittiin vain naisia. Haastateltavat valikoitiin ja kutsuttiin lajiliittojen toi-

mesta noin kuukautta ennen varsinaisia haastatteluja. 



 

26 

 

Haastatteluun osallistui yhteensä kolme henkilöä, yksi ringetestä, yksi jalkapallosta sekä 

yksi jääkiekosta. Kahdella oli vähäistä valmentajakokemusta nuorten parista, yksi ei ollut 

valmentanut lainkaan. Lajitaustoiltaan kaikki haastateltavat olivat menestyneet kansainvä-

lisesti, ja kaksi heistä oli pelannut ulkomailla ammattimaisesti. Tällä hetkellä lajin parissa 

haastateltavista toimi kaksi, joskin kumpikin suhteellisen vähäisessä määrin, ja toinen 

heistä siviiliammatin kautta. Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen kaikki olivat osallistu-

neet olemalla mukana kerran lajien yhteistapaamisessa, keskenään eri kerroilla. 

Haastateltavien ikää ei kysytty ja perhetaustaa ei selvitetty etukäteen, ja yksityisyyden 

suojan vuoksi näin pienellä otannalla todettaneen vain, että he olivat noin 30-40 -vuotiaita 

ja yhdellä ilmeni olevan lapsia. Kukaan haastateltavista ei ollut siinä elämäntilanteessa, 

että omien lasten harrastuksen kautta olisi tullut tilaisuutta siirtyä valmentajaksi. 

 

7.2 Haastattelujen suorittaminen 

Haastatteluista yksi järjestettiin joulukuussa 2014 ja kaksi helmikuussa 2015. Kaksi niistä 

oli kestoltaan noin puolitoista tuntia, ja yksi kolme varttia. Ensiksi mainitut suoritettiin tar-

koituksenmukaisesti ulkoisilta häiriöiltä suljetussa tilassa. Haastatteluista tehtiin paikan-

päällä muistiinpanoja ja lisäksi ne äänitettiin. Haastattelu esiteltiin osallisille Valmentaa 

kuin nainen -hankkeen kehitystyönä. Avoimen ilmapiirin saavuttamiseksi ja kaunistelemat-

tomien vastausten saamiseksi haastatteluun tai niiden suunnitteluun ei otettu mukaan 

projektinvetäjiä tai mentoreita. Tällä pyrittiin vähentämään painetta vastata hankevastaa-

via miellyttävällä tavalla. Haastattelija pyrki olemaan kannustava ja suhtautumaan positii-

visesti haastateltavan sanomisiin, pysyen kuitenkin suhteellisen neutraalina, jottei ohjaisi 

vastauksia liiaksi oman ajatusmaailmansa ja käsitystensä suuntaan. Etenemistä oli oh-

jaamassa kysymysrunko (Liite 1). 

 

Haastattelurunkoa ei testattu erikseen, sillä haastattelut olivat kestoltaan pitkiä, ja toisaalta 

lyhennettynä aiheisiin ei olsii pystytty pureutumaan riittävän syvälllisesti. Tutkimus olisi 

voitu toteuttaa myös ryhmähaastatteluna, mutta käytännön järjestelyjen, erityisesti aika-

taulujen risteämisen, vuoksi tämä olisi ollut haastavaa. Ryhmähaastattelun etuna olisi, 

että asioiden pohtiminen yhdessä saattaa edesauttaa herättämään ajatuksia, joita ei muu-

ten tulisi mieleen. Ryhmässä keskustelu voi muun muassa helpottaa vaikeista asioista 

puhumista, tai toisaalta vaikeuttaa sitä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d.) 

 

7.3 Haastattelujen sisältö 

Teemahaastattelu valittiin päätutkimusmenetelmäksi useasta syystä. Dunderfelt (1990, 

106) toteaa tälle tutkimukselle oleellisessa aikuisuuden jäsentymisvaiheessa, 20-40 vuo-
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den iässä, ihmisen kohtaavan sellaisia persoonallisuutta muokkaavia haasteita, joita on 

käytännöllisintä mitata yksilökeskeisin menetelmin. Hiljaisen tiedon esiintuominen edellyt-

tää vuorovaikutusta (Vilkka 2006, 35). Keskusteluun kuuluu ollennaisena osana sanaton 

viestintä, jonka perusteella voidaan tehdä tulkintoja pelkän sanallisen viestin lisäksi (Niemi 

& Nietosvuori & Virikko 2006, 32-34). Aihepiirissä keskeisimpiä tekijöitä ovat henkilöiden 

omat kokemukset ja tuntemukset. Tämän vuoksi valittiin lajin perusteella erilaisia lähtö-

kohtia edustavia haastateltavia. Ihmismielen ja tutkimuksen luonteen vuoksi kysymysten 

liika strukturaalisuus rajaisi todennäköisesti pois potentiaalisia vastausvaihtoehtoja ja aja-

tuksia. Lisäksi tämä ajaisi mahdollisesti vastauksia liiaksi kysymysten laatijan olettamuksi-

en ja ideologian sekä yleisesti tunnettujen käsite- ja ajatusmallien suuntaan. (Vilkka 2005, 

97-99.) 

 

Vastausten suuntaviivojen ennakointi suhteellisen tuntematonta aihetta käsitellessä saat-

taa olla haastavaa. Eduksi teemahaastattelussa on, että osin tai täysin uutta aihetta tutkit-

taessa löydetyt teemat voivat erota oletetuista, yhä mahdollistaen aineiston luotettavan 

käsittelyn Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Haastattelujen välillä kysytyt kysy-

mykset poikkesivat hieman, joskin kaikki samat teemat käytiin läpi. Lisäksi kussakin haas-

tatteluissa pyrittiin herättämään ajatuksia tuomalla esille muutamia aiemmissa tämän tut-

kimuksen haastatteluissa sanottuja asioita. Tutkimuksen syväluotaavan luonteen takia 

haastattelun tarjoama mahdollisuus vastausten selventämiseen ja syventämiseen kyse-

lemällä on eduksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a; Hirsjärvi ym. 2009, 204-

205.) 

 

Haastattelurungon (Liite 1) kysymykset jaoteltiin teemoittain, ja jokainen teema sisälsi 

useamman pääkysymyksen alakysymyksineen, joista keskustelun mukaan valittiin luonte-

vimmat. Kaikissa haastatteluissa käytiin kaikki teemat, joskin järjestys ja alakysymysten 

käyttö vaihteli. Kysymyksistä pyrittiin tekemään avoimia, jotta päästäisiin "pintaa syvem-

mälle" ja selvittämään löytyykö ensisilmäyksellä mitättömältä vaikuttavia tekijöitä, joilla on 

todellisuudessa merkittävä rooli tutkittavien asioiden kannalta. 

Tutkimustulokset jaettiin seuraaviin teemoihin, joilla haettiin vastauksia tutkimusongelmiin:  

1. opitut asiat ja kokemukset urheilusta  

2. käsitykset valmentamisesta ja valmentajista sekä spekulointi ammattivalmentajuu-

desta 

3. sukupuolitasa-arvonäkemykset urheilun työkentällä 

4. ajatukset Valmentaa kuin nainen -hankkeesta  

 

Teemat ja kysymykset valittiin aiempaan tietämykseen pohjaten, jota tämän tutkimuksen 

kirjallisuusosiossa on avattu. Merkittäviksi seikoiksi katsottiin niin urheilijan kuin valmenta-

jan ammatin erikoispiirteet ja haasteet, naisten nykyinen asema urheilun työkentällä ja 
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alan miesvaltaisuus, koettu muutos alalla oman urheilu-uran aikana sekä oman elämänti-

lanteen tapahtuneet ja tulevat muutokset.    

 

7.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kuten yleensä on tapana, haastattelujen jälkeen äänitteet litteroitiin (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006f). Litteroiduista haastatteluista kerättiin vastaukset yhdeksi dokumen-

tiksi, jossa vastaukset jaoteltiin haastattelukysymysten mukaan. Tämän jälkeen indeksoin-

tia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c), tässä tapauksessa värikoodeja, merkintä-

tapana hyödyntäen sisällöt teemoiteltiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006e), eli 

vastaukset jaoteltiin aihepiireittäin edellisessä luvussa määriteltyjen teemojen mukaan. 

Tässä vaiheessa pohdittiin myös teemojen suhdetta tutkimusongelmiin. Samassa yhtey-

dessä rajattiin pois tutkimuksen kannalta epäoleelliseksi ja aiheeseen liittymättömiksi kat-

sottuja asioita. Lopuksi tulokset kirjattiin päätutkimusongelmittain. Toisinaan äänitteiden 

pariin oli mahdollista palata, mikäli haluttiin analysoida sanotun asian yhteyttä ilmaisuun, 

eli puhetapaan ja äänensävyyn.   
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8 Tulokset 

8.1 "Rakkaudesta lajiin" - riittävä syy jatkaa sen parissa? 

Kaikki haastateltavat kokivat oman urheilu-uransa kokonaisuudessaan erittäin positiivi-

seksi ja uralta oli opittu ja saatu valtavasti. Erilaiset tunteet ja kokemukset nousivat voi-

makkaasti esille. Ryhmään kuuluminen sekä oppiminen ja onnistuminen korostuivat. Myös 

siitä mainittiin, että moni muu jää paitsi näistä elämyksistä ja kokemuksista. Taidoista, 

ominaisuuksista ja muista hyödyistä nimettiin muun muassa ryhmänä toimimisen taito, 

oikeiden asioiden tekeminen, elämän perusasiat ja -arvot, tavoitteellisuus, periksiantamat-

tomuus ja omistautuminen asioille, halu tehdä asiat kunnolla sekä valintojen tekemisen 

taito. Lisäksi uralta oli saatu ystäviä ja kontakteja. Urheilutaitoja ei kyseisessä yhteydessä 

maininnut kukaan. Urheilijoina haastateltavat kuvasivat itseään suhteellisen samankaltai-

sina, mutta henkilökuvauksissa ei ollut vastaavaa samankaltaisuutta.  

 

Vaikka uran aikana oli koettu luonnollisia ylä- ja alamäkiä, ja urheilu oli vienyt paljon aikaa, 

kaikki haastateltavat korostivat, etteivät kokeneet menettäneensä mitään, vaan olivat 

"tehneet valintansa". Erilaiset vastoinkäymiset, kuten loukkaantumisten katsottiin kuuluvan 

asiaan, mutta ne lisäsivät halua auttaa muita välttämään samat virheet. Lajin parissa jat-

kamisen kannalta pitkä ja menestyksekäs urheilu-ura vaikuttaisi aiheuttavan haasteita. 

Ylivoimaisesti suurimmaksi haasteeksi nostettiin se, että aktiiviuralla lajiin oli sitoutunut 

niin intensiivisesti. Lajista kaivattiin tietynlaista, ainakin väliaikaista, irrottautumista ja tau-

on mahdollisuutta, sillä valmentaminen nähtiin samanlaisena itsensä likoon laittamisena 

"sata lasissa" kuin urheilu.  

 

"En mä haluu ajatella, et mä oisin menettäny mitään... mä oon valinnu niinku oon valin-

nu..." 

"...yleisestikki niinku minkä takii ei oo lähteny siihen valmentamiseen niin on se, et on niin 

pitkä se aktiiviura takana ja on pitkään ollu intensiivisesti sitoutunu lajiin, et on ollu mahta-

vaa olla täs muutaman vuoden vaan hengähtää ja tehä mitä huvittaa..." 

 

Kaksi haastateltavista koki, että heidän henkilökohtaisia meriittejään urheilijoina arvostet-

tiin riittävästi. Niin ikään kaksi koki, että lajia puolestaan ei arvosteta tarpeeksi. Varsinaista 

katkeruutta ei kuitenkaan ollut havaittavissa. Henkilökohtaista mediahuomiota ei kukaan 

kaivannut enempää, ja korostettiin, ettei urheilija urheile huomion takia. Lajeille kuitenkin 

kaivattiin huomiota, ja erityisesti naisten urheilulle yleensä. Urheilijoille kaivattiin tukiver-

kostoa, joka hoitaisi puitteet kuntoon. Kritiikkiä sai palkatta omalla kustannuksellaan am-

mattimaisesti urheilevien naisten suoritusten ja työpanoksen väheksyminen. Yksi haastel-

tavista totesi, ettei menestys auta lajinäkyvyyden lisäämisessä, sillä Suomen naisten 
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joukkue on menestynyt lajissa kansainvälisesti miehiä paremmin jo pitkään. Toinen haas-

tateltavista kuvasi nykytilanteen haasteet ja totesi, että tilannetta voidaan kehittää tasai-

sesti ajan myötä. 

 

"Kyl mä koen et niitä (saavutuksia) ainakin lajin parissa arvostetaan... kyl jos joku on lajin 

ulkopuolelta saanu vihiä, nii silloinki on arvostettu... varmaan sillä on mulle aika suuri mer-

kitys... en osaa sanoo miltä tuntuis, jos ei arvostettais." 

"Tekis mieli sanoo että pitäis menestyy, mut ku sekää ei oikeestaa auta." 

 

Kaikki haastateltavat kuitenkin kuvasivat olleensa monella tapaa onnekkaita, eivätkä olleet 

törmänneet juurikaan tai lainkaan henkilökohtaisesti sukupuolisyrjintään. Vaikka jokaisella 

oli ollut molemmat sukupuolen edustajia valmentajina, ei suuria eroja mies- ja naisvalmen-

tajilla koettu olevan. Kaikilla oli ollut enemmän mies- kuin naisvalmentajia.  

Miesvaltainen toimintaympäristö koettiin ristiriitaisesti. Miesten ja naisten sarjoja koettiin 

vertailtavan keskenään, mitä pidettiin negatiivisena. Yksi haastateltavista korosti peruste-

lemattomuutta erityisesti fysiologisin syin. Toinen haastateltavista totesi, että väheksyviä 

asenteita miesten lajin puolelta on tullut vastaan. Haasteita ovat aiheuttaneet muun mu-

assa harjoitustilojen jakaminen eri sukupuolen joukkueiden välillä. Lajin miesten arvostus 

naispelaajia ja -toimijoita kohden vaihteli.  

 

"Hirveen usein kuulee vertailua meidän lajista, että poikien joukkueen kerrotaan voitta-

neen naisten maajoukkueen. Joo, onhan se mahdollista, mut ku siinä tulee taas se fysiik-

ka... todennäkösesti pelillisesti ne naiset on ollu paljo parempia. Ei sille vaan voi mitään, 

jos toiset on niin paljo nopeempia." 

 

Naisvalmentajien oletettiin törmäävän ennakkoluuloihin ja arvostuksen puutteeseen mies-

ten puolella, ja että uskottavuuden rakentaminen olisi vaativampaa, kuin miesvalmentajal-

le. Miesvaltaista työympäristöä ei sinänsä nähty esteenä, mutta koettiin, että naisten sar-

jassa valmentaminen olisi luontevampaa, koska laji on entuudestaan tuttu. 

 

"...alkuun siin ois aika paljon epäilyksiä et "mitä toi akka nyt tulee tänne?"... mä tunnen 

naisten puolella lajin maailman nii hyvin, et ehkä sinne ois helpompi mennä... ja siel on 

tuttuja ihmisiä joka tapauksessa." 

"Kyl mä haluisin uskoo, et se (naisvalmentaja) on vaan yks valmentaja muiden joukossa." 

 

Yksi haastateltavista korosti, että lajin alkuhetkistä nykypäivään lajin miesten suhtautumi-

nen on muuttunut huomattavasti hyväksyvämmäksi, vaikka joitakin ennakkoluuloja yhä 

on. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että naisvalmentajan olisi hyvin haastavaa 

päästä miesten joukkueeseen valmentajaksi. Muuna toimijana kynnystä ei pidetty yhtä 
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korkeana. Yksi haastateltavista ei uskonut, että kenenkään toimija- tai valmennusura olisi 

lajin sisällä pysähtynyt vain sukupuolen vuoksi. Toinen haastateltavista totesi, että naisten 

lajeihin tarvitaan ylipäätään lisää toimijoita, eikä sukupuolella ole niinkään merkitystä.  

 

Kaikki haastateltavat totesivat lajiensa olevan pieniä ja tuoreita, minkä takia vanhimmat 

pelaajat ovat vasta alkaneet lopetella uraansa lähiaikoina. Tästä johtuen entisistä pelaajis-

ta ei ole vielä kehittynyt paljoa valmentajia ja toimijoita muokkaamaan lajikulttuuria oman 

näköisekseen. Tähän lisättiin, että naisia olisi tärkeää saada valmentamaan poikien jouk-

kueita, sillä tuolloin pojat oppisivat siihen, että naiset voivat yhtälailla toimia valmentajina. 

Kaikki haastateltavat kokivat, että naisjoukkueen valmentaminen olisi heille itselleen luon-

tevampaa, koska naisten maailma lajissa on tuttu. Miehiin toimijoina naisten urheilussa 

suhtauduttiin hieman vaihtelevasti, mutta skaala oli lähinnä neutraalista positiiviseen. 

Pääasiassa miesten mukana olo nähtiin mahdollisuutena kehittää nykyisiä rakenteita, ja 

miehet oltiin pitkälti valmiita ottamaan mukaan luomaan valmennusverkostoa ja lajikulttuu-

ria. 

 

"... voi ne olla mies- tai naistoimijoita, joilla on tietämystä kautta kiinnostusta naisten puo-

len kehittämiseen." 

 

Vaikutti siltä, ettei suureen muutoksen mahdollisuuteen uskottu, tai sitä pidettiin hyvin 

kaukaisena asiana. Vastauksista huokui varovainen tunne siitä, että "eiköhän tämä tästä 

vielä pikkuhiljaa etene...", eikä suuria kertaharppauksia odotettu. Oma rooli koettiin virran 

mukana kulkemiseksi tai taustalla vaikuttajaksi. Toisinaan ilmapiiri oli toiveikas, toisinaan 

hieman epätoivoinenkin. Naisten urheilu ja oma laji koettiin tuoreeksi asiaksi, minkä vuok-

si pidettiin luonnollisena, ettei naisten urheilu ja valmennus ole vielä saavuttanut täyttä 

potentiaaliaan. 

 

Yksi haastateltavista kuvasi, ettei halua aloittaa uudelleen pohjalta valmentajana, kuten 

pelaajana on jo tehnyt, koska piti prosessia pitkänä ja työläänä. Hän ei pitänyt siirtymistä 

valmentamaan suoraan ylemmille tasoille mahdollisena.   

 

"...jos oisin tässä vastaamassa viis vuotta sitten, niin sanoisin et totta kai ammattivalmen-

tajia... pystyis keskittymään ihan eri intensiteetillä... sit ku on ite jo jäähdyttelemässä, nii 

suotakoon se sitte muillekin." 

 

Kaikki haastateltavat katsoivat elämäntilanteensa aiheuttavan haasteita toimia nykyistä 

aktiivisemmin lajin parissa, erityisesti valmentajana. Perhettä pidettiin ajallisesti rajoittava-

na tekijänä, erityisesti naisten tapauksessa. Yksi haastateltavista totesi isien lähtevän hel-

pommin lasten mukaan harjoituksiin, ja päätyvän sitä kautta myös valmentamaan. Muun 
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päivätyön työn kuvattiin vievän merkittävästi aikaa ja energiaa. Eräs haastateltavista totesi 

harkitsevansa työn perässä siirtymistä ulkomaille, muut eivät uskoneet lähiaikoina olevan 

tulossa suuria muutoksia.  

 

"tulee varmasti olee naisen elämässä, et jos on perhettä, tulee olee jossain määrin 

enemmän vastuussa kodista... totta kai perhe vie aikaa... eihän se tietenkää mikään nega-

tiivinen asia oo." 

 

8.2 "Alipalkattu moniosaaja ja mahdollistaja" - näkemyksiä valmentajuudesta 

Kysyttäessä valmentamisen positiivista puolista ja mahdollisesta annista, esille nousivat 

urheilijoiden kehittyminen ja heistä oppiminen, omat ja urheilijoiden onnistumiset, vahvat 

tunteet, kipinä lajiin ja halu antaa muille mahdollisuus, jonka on itse saanut sekä itse val-

mentamisesta oppiminen. Intohimosta lajiin kertoi se, että kaikki yhä harrastelivat lajiaan. 

 

Valmentajalta katsottiin vaadittavan useita ominaisuuksia ja taitoja. Merkittäviksi nousivat 

kuuntelemisen taito, pedagogiset taidot, kyky kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä sel-

keä henkilökohtainen visio lajista ja taito välittää se muille. Esille nousivat myös vuorovai-

kutteisuus ja avoimuus, ryhmänhallintataidot, jämäkkyys tehdä ratkaisuja, hyvä valmistau-

tuminen suunnittelun kautta, tavoitteellisuus sekä kyky sitouttaa pelaajat. Tärkeiksi omi-

naisuuksiksi listattiin vakuuttavuus ja kyky perustella, rehellisyys, motivoituneisuus, oikeu-

denmukaisuus ja objektiivisuus. Kukaan haastateltavista ei puhunut valmentajista merkit-

tävän innostuneeseen sävyyn. 

 

 "pelaajana joukkuelajissa... opit sosiaalisia taitoja, mut semmost tiettyy, voidaanko nyt 

sanoo pegagogista osaamista.. se ei riitä, et 17-vuotiaana meet ja piirrät ne treenit mitä te 

ootte joskus tehny oman joukkueen kanssa, vaan ois hyvä saada ne ihmiset ymmärtä-

mään miks sitä tehään... sit siit puuttuu niinku... joukkueen tavoitteellisuus ja niihin pyrki-

minen, ja sen suunnittelu..."  

 

Yhdellä haastateltavista oli vähäistä valmentajakokemusta. Ketään valmennettavista ei 

ollut perehdytetty valmentamiseen tai muihin toimijatehtäviin urheilu-uran aikana. Kaksi 

haastateltavista teki töitä lajin parissa pienessä määrin. Toinen toimi siviiliammattinsa 

kautta muutamien joukkueiden huoltojoukoissa ja toinen taustavaikuttajana organisaatio-

tasolla. Molemmat kokivat antavansa resursseihinsa nähden riittävästi lajille. Toinen näki 

mahdollisena, että mikäli lajin puolella tapahtuisi merkittävä kysynnän kasvu, työn paino-

pistettä voisi siirtää lajin suuntaan. Valmentamista kuvattiin Suomessa harrastukseksi, jota 

pitäisi ja oletetaan kuitenkin harjoitettavan ammattimaisesti. Kaikki haastateltavat kokivat 
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paljon aikaa vaativan valmennustyön olevan pois omista muista harrastuksista, joista ko-

rostettiin tärkeäksi koettua liikuntaharrastusta.  

 

"...yks asia kans mikä mietityttää siin valmentamisessa on se, että miten paljon se vie ai-

kaa ja kuinka paljon pystyy itse viel harrastamaan... kuitenki ite rakastan liikkumista niin 

paljon... et veiskö se aikaa pois siitä..." 

 

Haastateltavien suhtautuminen valmentamiseen työnä vaihteli, joskin kaikki olivat sitä 

mieltä, että nykyisessä lajin tilanteessa valmentaminen ei olisi kannattavaa. Lajitoimijana 

ja erityisesti valmentajana haasteiksi katsottiin olematon rahallinen korvaus työn vaativuu-

teen nähden, vapaa-ajan väheneminen entisestään, haastavat työajat, oma elämäntilan-

ne, valmennustyön intensiivisyys ja sen vaatimukset, opettamisen taidot puute ja vastuu 

siihen nähden, sekä se, ettei valmennus ole oma intohimo. Lisäksi valmentaminen katsot-

tiin epävarmaksi työksi yleisesti. Valmentamista ei katsottu kannattavaksi, sillä sen koettiin 

vaativan liikaa voimavaroja työn antiin nähden. 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin, olisivatko he kiinnostuneita valmentamisesta täysipäiväise-

nä, palkallisena ammattivalmentajana, vastaukset olivat myönteisempiä. Yksi haastatelta-

vista ilmaisi ottavansa kuvatun mahdollisuuden heti vastaan. Kaksi muuta olivat varauk-

sellisempia, mutta totesivat asian olevan harkitsemisen arvoinen. Toinen heistä totesi, että 

ainakin osapäiväisyys oman ammatin kautta olisi mahdollista. Tärkeänä pidettiin sitä, että 

palkallisena ammattilaisena voisi vähentää tai jättäytyä kokonaan nykyisestä päivätyöstä, 

ja vapaa-aikaa jäisi riittävästi. Haasteena pidettiin edelleen vaihtelevia työaikoja. Yksi 

haastateltavista mainitsi, että kyseinenkään järjestely ei poistaisi sitä ongelmaa, että val-

mennus olisi yhä aamu- ja iltapainotteista työtä niin kauan, kunnes pelaajatkin olisivat 

täysammattilaisia. Hän mainitsi erityisesti vapaat illat itselleen tärkeiksi. Määräaikainen 

työskentely ei myöskään houkutellut, koska se koettiin epävarmaksi. Kukaan ei maininnut 

"lajiuupumusta" kyseisessä yhteydessä, mutta sanattoman viestinnän perusteella joitakin, 

todennäköisesti tunnistamattomia syitä, jäi vielä mainitsematta. 

 

"...tietyin ehdoin voisin... jos saisi kunnon palkan... ongelma on, etten haluis olla kaikkia 

iltoja jossain... kyl sitä pitäis miettiä..." 

"Jos mä pystyisin elättää itseni vaikka tän lajin valmentamisella, nii ilman muuta! ...olis 

mahdollisuus viedä lajia eteenpäin."  

 

Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan katsonut ammattivalmentamisen olevan lajissaan 

vielä realistinen vaihtoehto. Ajatusta ihmeteltiin ja varmisteltiin. Vastaavasti miesten puo-

lelle valmentamaan pääsemiseen katsottiin olevan erittäin korkea kynnys, paitsi asentei-



 

34 

den, erityisesti henkilökohtaisten valmennustaitojen puutteiden vuoksi. Sitä ei kuitenkaan 

pidetty täysin mahdottomana.  

 

Miesvalmentajia pidettiin hieman etäisempinä, koska he eivät pääse naisurheilijoiden pu-

keutumistiloihin, joissa vietetään paljon aikaa, ja sitä kautta ryhmäydytään. Kaksi haasta-

teltavista mainitsi myös sen, että naisvalmentajat ovat usein entisiä pelaajia, joten he ym-

märtävät naisten peliä paremmin ja ovat sitä kautta vuorovaikutteisempia. Yksi haastatel-

tavista totesi, että sukupuolta enemmän valmentajan toimintaan vaikuttaa se, onko tämä 

entinen pelaaja vai ei ja millainen persoona on kyseessä. Sukupuolella ei katsottu olevan 

tuloksellisesti merkitystä. Yksi haastateltavista piti naisvalmentajia vuorovaikutteisempina. 

Miesvalmentajaa ei koettu erityisenä haasteena naisten sarjassa.  

 

Valmentajan ja urheilijan samankaltaisia ihanteellisia ominaisuuksia haettaessa nousi 

esille osin samoja tekijöitä, kuin mitä urheilijat olivat listanneet urallaan oppineensa ja 

saaneensa. Näitä olivat sitoutuminen, halu kehittyä, intohimo, ryhmädynamiikan ymmär-

täminen, määrätietoisuus ja päättäväisyys. Kaikki haastateltavat uskoivat voivansa val-

mentajana antaa ja opettaa pelaajille jotakin lajitaitojen ulkopuolelta. Omien kokemusten 

pohjalta nimettiin monia asioita, muun muassa, reiluus, kunnioitus ja ihmisarvot, mahdolli-

suus kasvaa lajin parissa, nöyryys ja asenne, urheilun välilliset edut, vammojen ehkäisyn 

taitoja, pitkäntähtäimen ajattelua, kokonaisuuksien hahmottaminen, pienten valintojen 

tärkeys ja omien valintojen hyväksyminen. Vastaavasti omien pelaajien ei haluttu joutuvan 

kohtaamaan epätasa-arvoista tai epäasiallista kohtelua. Eräs haastateltavista totesi, että 

kehottaisi välttämään hosumista, mutta toisaalta myös liikaa varovaisuutta.  

 

Uralta saatu lajiosaaminen koettiin toistaiseksi tärkeimmäksi työkaluksi valmentajana toi-

mimiseksi. Erikoistuneeksi valmentajaksi oman osaamisen pohjalta koettiin olevan mata-

lampi kynnys ryhtyä. Haasteeksi kuitenkin koettiin opettaminen ja tiedon soveltaminen, 

osin koska niihin ei ollut koulutusta tai karttunut osaamista. Yksi haastateltavista totesi, 

ettei todennäköisesti saisi tyydytettyä kunnianhimoaan valmentajana, koska riittävän hy-

vään työn tulokseen ei olisi edellytyksiä. Lisäksi hän koki, pitkälti samasta syystä, valmen-

tajan vastuun liian suureksi. Eräs haastateltavista totesi tiedostavansa, ettei valmentami-

nen ole hänen intohimonsa, ja lajiin vaikuttaminen muuta kautta sopisi hänelle paremmin. 

Hän korosti intohimoa kaiken lähtökohtana valmentajalle. Kolmas totesi nykyisten intres-

siensä ja osaamisensa vuoksi sopivan muuhun kuin päävalmentajan tehtävään. Eräs 

haastateltavista uskoi, että pystyisi valmentajana vaikuttamaan sukupuolitasa-arvoon liit-

tyviin asioihin paremmin kuin nykytilanteessa. 

 

"Intohimosta se lähtee. Sitä kautta sit lähtee kehittää itteensä." 

"En tiedä, osaisinko opettaa..." 
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8.3 "Hyvällä asialla" - naispalloiluhanke osallistujien näkökulmasta 

Haastateltavat olivat osallistuneet Valmentaa kuin nainen -hankkeen tapahtumiin hyvin 

vaihtelevin motiivein. Ensimmäisen pyrkimyksenä oli selvittää oliko valmennus "oma juttu" 

ja hakea vertaistukea. Toinen osallistui, koska oli tapahtumapaikalla muustakin syystä, 

eikä osallistumiselle ollut mitään erityistä syytä, lähinnä "pysyä kärryillä". Kolmas totesi 

osallistuneensa mielenkiinnosta ja koska hanke ajaa hyvää asiaa, vaikkei valmentaminen 

olekaan hänelle itselleen kutsumus. 

 

Kaksi haastateltavista piti hanketta erittäin tärkeänä ja rohkaisevana. Voimaannuttaviksi 

tekijöiksi nostettiin: 

 mahdollisuus jakaa kokemuksia  

 yhteenkuuluvuuden tunne ja tieto siitä, että muitakin asiasta kiinnostuneita on sa-

massa tilanteessa  

 informaatio etenemismahdollisuuksista ja toimintavaihtoehdoista  

 tieto siitä, että entisiin pelaajiin halutaan panostaa ja saada osaavia toimijoita mu-

kaan  

 havainnot siitä, että moni niistä, joilla oli edellytyksiä jatkaa lajin parissa, oli pääs-

syt eteenpäin esimerkiksi koulutuksiin ja kursseille  

Toinen näistä haastateltavista kuitenkin totesi, että omien kuvioidensa olevan niin selvät, 

että tapahtuma toimi enemmin innostavana kuin suuntaavana tekijänä. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että hankkeen yksi suurimmista eduista on verkostoitumisen 

ja vertaistuen mahdollisuus. Tähän eräs haastateltavista lisäsi, että tämä koski erityisesti 

heitä, joilla ei ole kattavaa lajikontaktien verkostoa ennestään. Yleisesti koettiin tärkeäksi 

nähdä monien muidenkin olevan samassa tilanteessa ja tavata heitä. Kaikki myös näkivät 

tapahtumat hyvänä väylänä saada tietoa alan asioiden kehittymisestä.  

 

"..verkostoituminen, ja sit se kokemusten jakaminen, nähny että moni on samassa tilan-

teessa. Ja sit semmone rohkasu, että on muitaki jotka on kiinnostunu jäämää mukaa. Se 

on monesti sellast vähä tuulimyllyjä vastaa taistelua ehkä nii se tuo tavallaan semmost 

buustia et näkee et muitaki on mukana." 

 

Yksi haastateltavista koki, että esille nostettiin lähinnä jo ennestään tunnettuja haasteita. 

Paikalle ei hänen mukaansa ollut saatu oikeaa kohderyhmää, eli uransa lopulla olevia 

urheilijoita. Hän myös epäili olisiko se ylipäätään mahdollista, koska heidän aikansa kuluu 

urheilun parissa. Hän piti tapahtumaa ennemmin pintaraapaisuna. Erityisen hyväksi hän 

uskoi hankkeen niille, joilla ei ole verkostoja ja pienillä paikkakunnilla työskenteleville, jot-

ka ovat usein yksin haasteineen.  



 

36 

 

Hankkeen nykyinen toimintamalli koettiin hyväksi asiasta kiinnostuneille. Suoria kehitys-

ehdotuksia ei varsinaisesti tullut. Yhtenäisen viestin vieminen eteenpäin ja jatkokanavien 

löytäminen katsottiin tärkeiksi lähitulevaisuuden keskittymiskohteiksi.   Jatkoa ajatellen 

tärkeäksi nähtiin, että hankkeen päättyessä olisi jo syntynyt joitakin yhteisöjä, jotka jatkai-

sivat asioiden eteenpäin ajamista. Yksi haasteltavista totesi, ettei olisi mahdoton ajatus 

tutustuttaa urheilijoita jo aikaisessa vaiheessa uraa tuleviin vaihtoehtoihin lajin parissa.  
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9 Pohdinta 

Tutkimuksen päälöydös oli, että naisurheilijoiden keskuudessa valmentamista pidetään 

moniulotteisena ja vaativana harrastuksena, johon oletetaan sopivien henkilöiden saavan 

kipinän urheilu-uran aikana. Valmentamista ei koettu yhtä tärkeäksi kuin omaa liikuntahar-

rastusta. Intohimon koettiin olevan perusedellytys valmentajaksi siirtymiselle. Oma urhei-

lu-ura koettiin positiiviseksi, mutta uuvuttavaksi tekijäksi. Omia osaamispuutteita valmen-

tajana toimimiseksi tunnistettiin, ja keskeisimmiksi nousivat pedagogisten ja suunnittelu 

taitojen puute. Urheilijana saavutetuista ominaisuuksista katsottiin monien edesauttavan 

valmentajana. Tästä huolimatta valmentamista pidettiin itselle kaukaisena tai vaikeasti 

saavutettavana asiana, eikä ajatus "pohjalta aloittamisesta" houkutellut.  

 

Epävarmuutta lisäsivät ennen kaikkea työn heikko palkkaus ja vapaa-ajan vähentyminen, 

ja naisten suuremmaksi koettu vastuu perheestä. Ajatusta palkallisesta ammattivalmen-

tamisesta pidettiin absurdina, joskin potentiaalisempana vaihtoehtona kuin vapaaehtois-

pohjaista valmennusta. Miesten sarjoissa toimimiseen koettiin olevan erityisesti ennakko-

luulojen ja tuntemattoman toimintaympäristön vuoksi korkea kynnys, joskin sen ylittämisen 

uskottiin olevan mahdollista kaikkein innokkaimmille. Naisurheilun työkentän kasvumah-

dollisuuksiin uskottiin, mutta kasvun uskottiin olevan lähitulevaisuudessa hyvin maltillista. 

 

Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen osallistuttiin vaihtelevin syin, joista keskeisimpiä 

olivat halu pysyä ajan tasalla ja mielenkiinto aihetta kohtaan. Hanke koettiin pääosin voi-

maannuttavana ja innostavana, erityisesti vertaistuen ja tukiverkoston vuoksi.   

   

9.1 Urheilu-uran vaikutus siirtymään 

Laineen (1997, 65-67) tutkimuksessa urheilijoiden uran päättämisestä ilmeni joitakin syitä 

valmentamisen aloittamiselle. Näitä olivat omien lasten harrastuksen kautta lajin parissa 

pysyminen, oman tietotaidon valuminen hukkaan sen eteenpäin jakamatta jäädessä, halu 

auttaa muita ja estää heitä tekemästä samoja virheitä, kuin itse on urallaan tehnyt sekä 

urheilun lopettamisen jättämän ajallisen aukon täyttäminen. Tutkimuksessa haastateltujen 

vastauksissa painottui näistä tekijöistä eniten halu auttaa, tarkemmin muodossa "antaa 

mahdollisuus muille kokea se, mitä itse on lajin kautta kokenut". 

 

Kaikista haastatteluista heijastui tyytyväisyys omaan uraan, eikä mikään merkittävä asia 

ollut jäänyt kaivertamaan. Herääkin kysymys, että mikäli omalla urheilu-uralla on saavut-

tanut minkä on halunnut, jääkö enää niin sanottua nälkää toteuttaa itseään lajin parissa 

(Laine 1997, 60-62). Toisaalta esimerkiksi Kunnarin (2000, 70) tutkimuksessa saatiin laa-

jemmalla otannalla samankaltainen tulos kysyttäessä tuolloisilta valmentajilta tyytyväisyyt-
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tä omaan urheilu-uraan. Mahdollisesti haastatteluissakin mainittu "halu antaa lajille jotain" 

koetaan voitavan tyydyttää helpommin muuna toimijana kuin valmentajana, mutta valmen-

taminen puolestaan vaatii jotakin suurempaa. Löytyisikö valmentajaksi potentiaalisin aines 

näistä tyytyväisenä lopettaneista pelaajista, vai niistä, jotka eivät syystä tai toisesta saa-

vuttaneet haluamaansa? Vai onko tällä merkitystä 

 

Haastateltavat tunsivat itsensä urheilijoina hyvin. He osasivat nimetä ongelmitta useita 

taitoja ja ominaisuuksia, joita olivat uraltaan saaneet. Ne olivat osin samankaltaisia kuin 

taidot ja ominaisuudet, joita ilmeni myöhemmin kysyttäessä ihanteellisesta valmentajasta. 

Jälkimmäisessä vaiheessa tavattiin käyttää mahdollisesti kauempana arjesta olevia ter-

mejä, kuten "vuorovaikutustaidot", kun taas omista opituista asioista mainittiin esimerkiksi 

"ryhmässä toimimisen" ja "ryhmään kuulumisen" taidot. Jotkin mainitut ominaisuudet, ku-

ten pitkäjänteisyys, olivat sellaisia, joita tarvittaneen työssä kuin työssä menestymiseen. 

Päinvastoin tarkasteltaessa tuli esiin joitakin sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, joita hyvältä 

pelaajalta ei välttämättä vaadita, mutta valmentajalta kylläkin.  

Kaikki tämä viitannee valmentamisen haastavana pitämiseen ja sen korkeaan, ehkä kau-

kaiseksi katsottuun statukseen.  

 

Merkittävät vastoinkäymiset, joista erityisesti loukkaantumiset näyttäisivät vahvistavan 

halua estää muita tekemästä samoja virheitä, jotka on itse urheilu-urallaan tehnyt. Oman 

urheilu-uralta saadun tietotaidon suhteen oltiin varovaisen positiivisia, mikä heijastui myös 

siinä, että erikoistuneeksi valmentajiksi oltiin innokkaampia ryhtymään, kuin esimerkiksi 

päävalmentajaksi. Saattaa olla, että tulevaisuudessa valmennuksessa tapahtuu entistä 

enemmän erikoistumista, sillä menestymiseen vaaditaan jatkuvasti yhä syvällisempää 

osaamista eri osa-alueilla. Tämä yhtälö olisi eduksi entisten naisurheilijoiden osallistami-

seksi, sillä omien vahvuuksien kautta toimintaan osallistumiseen olisi varmasti pienempi 

kynnys. Hyvään työn tulokseen olisi mahdollista päästä lyhyemmällä aikataululla kuin täy-

sin uudessa työssä, esimerkiksi päävalmentajana.  

 

Kaikilla haastateltavilla oli siviiliammatti ja halua menestyä siinä. Valmentamisesta poten-

tiaalisesti saatavat hyödyt eivät korvanneet vapaa-ajan määrän menetystä, mikä lienee 

selkeä mittari valmentamisen houkuttelevuudesta. Palkkatyön kuormittavuutta kukaan ei 

maininnut haittaavaksi tekijäksi voimavarojen kannalta, vaan lähinnä puhuttiin ajan mää-

rästä ja sen vähyydestä. Tästä huolimatta ajan puutetta ei katsottu suoraksi esteeksi val-

mentamiselle, vaan kyse oli lähinnä priorisoinnista. Tekemisen puute tai ajallinen tyhjiö ei 

ollut ongelma kenellekään haastateltavista, päinvastoin. Tämä haaste pohjautuu mahdol-

lisesti naisten urheilun harrastemaisuuteen. Kuten kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, 

vain muutama prosentti ammattiurheilijoista on naisia, mikä tarkoittanee valtaosan olevan 

kiinni jo urheilu uran aikana urheilun ulkopuolisessa palkkatyössä. Tällöin luonteva kehi-
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tyskaari on useasti luultavimmin pysyttäytyä urheilun ulkopuolisella uralla urheilu-uran 

päätyttyä. Tämän vuoksi lienee perusteltua, että urasuuntautumisvaihtoehtoja urheilun 

parista tuotaisiin nuorten naisurheilijoiden tietoisuuteen jo varhain, ja näiden vaihtoehtojen 

tulisi olla houkuttelevia. 

 

Henkilökohtaista menestystä ja arvostusta haastateltavat kokivat pääosin saaneensa riit-

tävästi. Omalle lajille ja etenkin naisten urheilulle yleensä kuitenkin kaivattiin lisää huomio-

ta. Haastatteluissa nousi esille, että joissakin lajeissa naisten näkyvyys on lähes tai jopa 

miesten tasolla, esimerkiksi hiihdossa. Esimerkiksi tenniksessä naiset ovat tienanneet 

suurissa arvokisoissa samanarvoisia palkintosummia kuin miehet vuodesta 2007 lähtien 

(McGregor 2014), mikä osoittaa kovan taustatyön tuottavan tulosta. Lienee perusteltua 

pohtia, mitä nämä lajit ja heidän naistoimijansa ovat tehneet toisin saavuttaakseen tällai-

sen aseman. Lajin tulee ansaita kiinnostus, ja haastattelujen perusteella vaikuttaisi siltä, 

että pelkkä menestys ei riitä. Ei välttämättä ole kannattavinta jatkaa samoilla, kaikkien jo 

ennestään käyttämillä keinoilla huomioista ja suosiosta kilpailemisen kulttuuria, vaan saat-

taisi olla edullisinta luoda uudet markkinat tai muuttaa lähestymistapaa (Raatikka 2013). 

Pitäisikö lajin profiilia korostaa, luoda supertähtiä, mielenkiintoisempia tapahtumia, saada 

enemmän mediatilaa vai kenties nostaa naisurheilijoiden palkkioita? Vai kannattaisiko 

asiaa lähestyä jollakin aivan uudella tavalla? Joka tapauksessa tietoa markkinoista ja ky-

synnästä olisi kerättävä lisää nimenomaan kuluttajilta, jotta naisurheilun potentiaali saatai-

siin käyttöön.  

 

Laineen (1997, 64) mukaan urheilumaailmassa vaikuttaisi elävän harhaluulo siitä, että 

pelaajauran aikana oppisi ohessa valmentamaan. Haastateltavat tunnistivat esimerkiksi 

pedagogisen osaamisen ja syvällisemmän, kokonaisvaltaisen urheiluvalmentamisen tieto-

taidon puutteen valmentamista vastustavaksi tekijäksi. Ei liene poikkeuksellista, että urhei-

lijat kokevat, ettei heistä ole lainkaan valmentajiksi, kun valmennus ei tunnu heti luonteval-

ta vastoin yleisiä odotuksia. Tiedon merkitys on valtava; erityisesti laajan yleisön suuntaan 

tulisi viestiä niin valmentamiseen kuin naisten urheiluunkin liittyvistä asioista informatiivi-

sessa muodossa. Tämä voisi esimerkiksi toimia työkaluna naisten ja miesten lajien vertai-

luun teknistaktisen ymmärryksen kautta - urheilua on kiintoisampaa seurata, kun tuntee 

sen perusperiaatteet. 

 

Kun haastateltavat kuvasivat valmennuksesta saatavia asioita, ilmeni, että ne ovat pitkälti 

samoja kuin urheilusta saatavat. Tästä huolimatta valmentamista ei koettu ilmaisun ja 

tekojen perusteella yhtä tärkeä tai antoisaksi kuin urheilua. Siitä, että kaikki jatkoivat laji-

aan harrastuksena, voitaneen päätellä, että intohimo lajin harrastamiseen ja omaan liik-

kumiseen on suurempi kuin valmentamiseen, tai ainakin kynnys on matalampi. Lisäksi 

valmentamisessa ei päästä nauttimaan liikunnan tuomista hyvinvoinnin eduista. Haasta-
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teltavia pyydettäessä kuvaamaan itseään erikseen urheilijana ja ihmisenä viidellä adjektii-

villa, korostuivat urheilijakuvauksista erityisesti suorasukaisuuden ja periksiantamatto-

muuden kaltaiset ominaisuudet, kun taas kuvaukset itsestä ihmisenä olivat hyvinkin vaih-

televia. Tämä saattaa kieliä siitä, että urheilijaksi on nimenomaan kasvettu ja intohimo 

rakentunut ajan saatossa. Herääkin kysymys siitä, peilataanko valmentajuutta vaihtoehto-

na minä-urheilijaan vai minä-ihmiseen? Vaaditaanko potentiaaliselta valmentajalta ihmi-

senä sellaisia ominaisuuksia kuin analyyttisyys vai riittääkö voitontahtoisuus? Vaikuttaisi 

siltä, että tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia vaaditaan, mutta omana itsenään toimiminen 

olisi eduksi eikä ole yhtä ainoaa tapaa menestyä valmentajana. (Kunnari 2000, 47-49).  

 

9.2 Vallitsevien arvojen ja valmentajakuvan vaikutus siirtymään 

Tutkimuksen tulosten perusteella valmentamisella vaikuttaisi olevan erikoinen status nais-

urheilijoiden keskuudessa; sitä ei pidetä varsinaisena työnä, koska siitä ei yleensä makse-

ta palkkaa, ja toisaalta se ei ole pelkkä rento vapaa-ajan harrastus, koska siihen katsottiin 

vaadittavan äärimmäistä sitoutumista ja osaamista. Lajin parissa jatkamiseksi puoltavia 

tekijöitä ovat lähinnä omalta uralta saadut positiiviset kokemukset ja mahdollisuus jakaa 

niitä sekä lajitietoa eteenpäin. Näihin positiivisiin tekijöihin tulisi tarttua ja niitä hyödyntää, 

ja puolestaan negatiiviseksi katsottuja tekijöitä pyrkiä poissulkemaan.  

 

Yksikään haastateltavista ei puhunut missään vaiheessa valmentajista erityisen innos-

tuneesti, vaikka heitä pidettiinkin taitavina moniosaajina. Valmentaminen koettiin tietyllä 

tapaa itsestä kaukaiseksi asiaksi, ei "omaksi jutuksi", ainakin toistaiseksi. Valmennukseen 

haastateltavia ei millään tavalla perehdytetty tai tutustuttu urheilu-uran aikana. Samalla 

tavalla kuin innostuksen muuttaminen intohimoksi vaatii runsasta omistautumista urheili-

jana, se vaatinee sitä myös valmentajana. Niilo Konttinen (2014, 20) mainitsee sisäisen 

motivaation, joka on tärkein intohimon rakennusaine, vahvistamiseksi tärkeiksi tekijöiksi 

pätevyyden tunteen, itseluottamuksen vahvistamisen, autonomian tunteen sekä sosiaali-

sen yhteenkuuluvuuden tunteen. Pyritäänkö näitä kenenkään toimesta rakentamaan val-

mentajille samalla tavoin kuin urheilijoiden kohdalla on herätty rakentamaan? Valmenta-

minen vaikuttaa olevan samankaltaisessa tilanteessa kuin urheilu menneinä vuosikym-

meninä, jolloin urheilija oli suorittava kone, joka joko kesti tai hajosi (Kunnari 2000, 37-41). 

Valmentaja on valitettavan usein yksin työnsä kanssa, vailla kantavaa tukiverkostoa (Leh-

toviita 2013, 23), mikä ei varmasti lisää yleistä innostusta työtä kohtaan tai sen koettami-

seen. Voitaisiinko sisäisen motivaation tekijöitä valmentamiseen vahvistaa jo ennen uran 

päättymistä ja tuoda valmentajan työn ympärille perinteisiä työhyvinvoinnin elementtejä?  

 

Suhtautuminen miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon oli hieman ailahteleva. Merkittä-

vän muutoksen suhteen oltiin hyvin skeptisiä. Tämä asennoituminen herätti kysymyksen 
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siitä, uskotaanko omaan ja naisurheilun tekemiseen ja mahdollisuuksiin. Mikä johtaa ky-

symykseen siitä, onko yleinen ilmapiiri naisurheilun toimintaympäristössä tulos- vai ratkai-

sukeskeinen. Entä millainen tämä ilmapiiri on urheilun toimintaympäristössä yleensä? 

Lajien välistä vertailua naisurheilijoiden ja -valmentajien kokemuksista ja motivaatioteki-

jöistä olisi suotavaa tehdä. 

 

Kuten haastateltavatkin totesivat, entisiä naispelaajia on naisten joukkuelajien tuoreuden 

vuoksi toistaiseksi valmentajina vähän (Kärmeniemi 2012, 14-16). Tämän vuoksi valmen-

tajamentoreita on haastavaa löytää. Asian suhteen voisi olla tilaisuus lähestyä naisvaltai-

sia lajeja, kuten voimistelua ja taitoluistelua. Valmius ottaa myös miehiä mukaan lajien 

kehittämiseen lienee naisten urheilun tulevaisuuden kannalta eduksi.. Tässä yhteydessä 

mainittakoon, että naisurheilijoiden voidaan havaita olevan tottuneita miehiin heidän toi-

mintaympäristössään, mikä johtaa tällaiseen ajattelumalliin. Kuten Forsströmia (2011, 23-

25) aiemmin lainattiin, naisia olisi tärkeää saada urheilun työkentän tehtäviin myös siksi, 

että tytöillä olisi selkeitä roolimalleja. Toisaalta tämä puoltaisi myös sitä, että poikien ja 

myöhemmin miesten joukkueissa toimisi naisvalmentajia suvaitsevaisuudenkin edistämi-

seksi.   

 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin, yhteiskunnan vallitsevien rakenteiden ja arvojen 

muutoksen myötä naisten osallistuminen urheiluun ja erityisesti sen parissa muissa tehtä-

vissä jatkaminen tulevat luultavimmin helpottumaan tulevaisuudessa. Suomalaisessa yh-

teiskunnassa naisen tehtävä ei ole enää vastata kodista ja lapsista, vaan mahdollisuudet 

ovat periaatteessa molemmilla sukupuolilla lähes tai täysin samankaltaiset. Huomattavaa 

on kuitenkin, että osa tähän tutkimukseen osallistuneista koki naisen olevan vastuussa 

perheestä ja kodista enemmän kuin miehen. Naisilla haasteen urheilulle asettaa raskau-

den ja sen jälkeinen aika, joka voisi kuitenkin tarjota mahdollisuuden tutustua omaan lajiin 

myös toisesta näkökulmasta, toimimalla esimerkiksi apuvalmentajana tai pelaajamentori-

na. 

  

Hypoteettinen mahdollisuus ryhtyä palkalliseksi ammattivalmentajaksi sai ristiriitaisen vas-

taanoton. Se osiltaan ratkaisisi resurssiongelman, mutta toisaalta jättäisi edelleen haastei-

ta. Osa haastateltavista lähinnä hymähteli vaihtoehdolle, mikä kertonee siitä, että ammat-

tivalmentamista pidetään toistaiseksi utopistisena vaihtoehtona. Tätä voitaneen pitää vah-

vistuksena sille, että valmentajuuteen liittyy paljon tuntemattomia tai huonosti tunnettuja, 

epävarmuutta lisääviä osa-alueita. Tällainen asia lienee esimerkiksi tutkimuksen tausta-

osassa esitelty, erityisesti valmentajien kokema arvostuksen puute. Tässä tutkimuksessa 

käsiteltyjä ja selvinneitä valmennustyön haasteita on ratkaistava, ja näistä ratkaisuja on 

tuotava näkyvästi esille. Tämän suhteen tärkeässä roolissa tulevat olemaan suuret kan-
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salliset järjestöt ja erilliset aiheen ympärille kootut hankkeet. Valmentajan työnkuvaa on 

tarkastettava, rajattava tehtäviä osaamisperustein.    

 

Rainer Martens esittää (2004, vi-vii) mielipiteensä siitä, että kenenkään ei pitäisi saada 

toimia vapaaehtoispohjalta, vain hyvästä tahdosta tai innostuksesta valmentajana. Tämä 

herättääkin kysymyksen siitä, pitäisikö tehdä jokin rajanveto siitä, että saavatko muuta-

man tunnin viikossa ohjaavat henkilöt kutsua itseään valmentajaksi, vai olisiko sopivampi 

jokin muu nimike, kuten esimerkiksi "ohjaaja". Valmentajan osaamiskriteerien ja tavoittei-

den täyttäminen voi olla haastavaa vähäisellä työmäärällä. Selkeä roolien ja nimikkeiden 

jako voisi alentaa kynnystä lähteä toimintaan. Toki Yhdysvaltojen ja Suomen urheilun työ-

kentät eroavat merkittävästi, mutta voisiko esimerkiksi koulujoukkuekulttuurista (Koebler 

2011) olla jotakin ammennettavaa? Urheiluharrastuksen kustannukset ja valmentajien 

korvauspolitiikka olisi tärkeää saada tasapainoon, jotta ammattimaistuminen mahdollistui-

si. 

 

9.3 Valmentaa kuin nainen -hanke  

OKM:n (2014, 26) tekemän koonnin tasa-arvohankkeista urheilussa ydinhavainnot olivat 

seuraavat: tasa-arvotyön priorisointi, pitkäjänteisen ja organisoidun toiminnan järjestämi-

nen, tilastotiedon kerääminen ja tiedon tuottaminen sekä kohderyhmän mukaisen toimin-

nan järjestäminen. Valmentaa kuin nainen -hanke vastaa pitkälti näihin haasteisiin. Hank-

keella on paljon potentiaalia, sillä haastattelujen analyysin perusteella yhteiselle, naisia 

urheilun toimijoina yhdistävälle ja tukevalle verkostolle koettiin olevan tarvetta myös käy-

tännön tasolla. Hankkeen tavoitteena on naistoimijoiden määrän kasvattaminen, ja haaste 

kohdataan tutkimuksen perusteella siinä, että se toimi lähinnä voimaannuttavana, ensim-

mäisenä askeleena. Tärkeää olisi tulevaisuutta ajatellen liittää hanke tai sen jatkaja osaksi 

urheilijan valmennukseen perehdyttämisohjelmaa, jotta sillä saavutettaisi oikea kohde-

ryhmä ja jatkotoimenpiteitä voitaisiin suunnitella hyvissä ajoin ja konkreettisella tasolla.  

 

Valmentamista ja lajin parissa muuten kuin urheilijana toimimista olisi tuotava lähemmäs 

urheilijoiden arkea, helposti lähestyttäväksi ja kokeiltavaksi asiaksi. Lisäksi valmen-

nusosaamisen hyödyt urheilijana tulisi valjastaa käyttöön. Valmentamisesta oppiminen 

kehittää myös urheilijana, mahdollistaen kokonaisvaltaisemman ymmärryksen omista me-

nestystekijöistä ja kehitystarpeista. Eräs esimerkki tästä on useiden budolajien ideologi-

aan kuuluva vyötasojärjestelmä, jossa edellytetään asteittaista ohjaajakouluttautumista 

vyöasteissa etenemiseksi (Tyni 10.4.2015). Tätä kautta osa urheilijoista siirtyy luontevasti 

suoraan mukaan lajin valmennustoimintaan. Kuten jo aiemmin mainittu, ohjaamiseen ja 

valmennukseen kosketuksissa oleminen mahdollistaa kontrolloidun perehdyttämisen. Ku-

ten tutkimuksen alustuksessa todettiin, hyvin harva urheilija selviää koko uraansa tai edes 
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motivoituu jatkamaan sitä ilman valmentajaa, etenkään uran alussa (Mero ym. 2007, 390). 

Valmentajallekin tuki ja opastus olisi luultavimmin suuri apu, ja urheilijan tulisi tiedostaa 

tämän potentiaalisen tuen olemassa olo paljon ennen oman uran päättymistä. Erinomaisia 

yhteistyötahoja palloilulajeille voisivat olla naisvaltaiset lajit, kuten voimistelu ja taitoluiste-

lu, joissa kokeneita naisvalmentajia on paljon. 

 

Luonteva kehityskaari saattaisi olla yhdistää esimerkiksi mentorointi osaksi valmentaja-

koulutusta tai sen alkusysäykseksi. Suomen Valmentajien (2012) kehittämän Valmentajan 

polun ja usean asiantuntijaelimen yhteistyönä toteutettu valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 

yhtenäistämis- ja kehittämishanke VOK:n (2005-2010) (Koskela, 2010) ovat kokonaisuuk-

sia, joiden sisään mentorointi olisi mahdollista rakentaa.  

 

Moniammatillinen yhteistyö ja integraatio ovat nyky-yhteiskunnassa lisääntyneet merkittä-

västi (Koskela 2013). Urheilun työkenttä on tässä suhteessa hyvin vanhoillinen. Urheilijan 

ammatti katsotaan ikään kuin kaikesta muusta yhteiskunnasta erilliseksi, vaikka kuten jo 

tässä tutkimuksessa aiemmin selvitettiin, urheiluun yleisesti vaikuttaa moni ulkopuolinen 

tekijä. (Mero ym. 2007, 385.) Urheilu-uran oheen ja jälkeiseen aikaan tulisi rakentaa erilai-

sia urapolkuja, jotka tarjoavat todellisen vaihtoehdon täysipäiväiselle opiskelulle tai muulle 

palkkatyölle. Joitakin järjestelmiä on luotu (Suomen Jääkiekkoliitto, 29; Suomen Olympia-

komitea 2015b), mutta niitä on kehitettävä edelleen ja tuotava esille yhä näkyvämmin. 

Urheilun päätöksenteossa, taustavoimissa ja valmennuksessa urheilu-urasta on monia 

hyötyjä. Myös sponsorien kanssa voitaisiin etsiä uudenlaisia ratkaisuja, kuten työn teke-

mistä yritykselle uralla ja sen jälkeen, ensin urheilijana ja sittemmin muissa tehtävissä. 

 

Kuten yksi haastateltavista totesi, sukupuolineutraalia urheiluyhteisöä saattaisi olla teho-

kasta rakentaa junioritoiminnan kautta. Naisvalmentajiin ja -toimijoihin tottuneet nuoret 

olisivat varmasti tottuneempia naisvalmentajiin myös aikuisena. Tämä prosessi antaisi 

myös monille naisvalmentajille aikaa kartuttaa osaamistaan turvallisessa ympäristössä 

lasten ja nuorten parissa. Vaikka haastateltavat kokivat luonnollisemmaksi valmentaa 

naisten joukkuetta, olisi kuitenkin olemassa myös kiinnostuneille selkeä mahdollisuus 

miesten puolella. Tällöin ratkaiseva tekijä olisi osaaminen. 

 

9.4 Yhteenveto naisvalmentajuuden ja -toimijuuden edistämiseksi 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ja tulosten perusteella naisvalmentajuuden ja -

toimijuuden suhteen urheilun työkentällä on päästy viime vuosina jokseenkin eteenpäin. 

Matkaa kuitenkin esimerkiksi muihin pohjoismaihin yhä on. Uusien toimenpiteiden täytän-

töönpano olisi tärkeää muun muassa Huippu-urheilun muutosryhmän (2012, 8) asetta-

maan tavoitteseen pääsemiseksi, jossa Suomi olisi urheilussa menestynein pohjoismaa 
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vuonna 2020. Uskoa ja toivoa kehittymisen mahdollisuuksiin vaikuttaisi olevan. Alan kes-

keiset haasteet ovat tiedossa, mutta yhä tarkempaa perehtymistä niiden syihin tarvitaan. 

Tärkeintä olisi löytää naisten urheilun kehittämiseksi sen tehokkain ja ennen kaikkea oma 

suunta. Tutkimuksen perusteella selvinneet kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset jaettiin 

kolmeen osa-alueeseen. 

 

Ensinnäkin, haasteena on, ettei naisten urheilu ole riittävän ammattimaista palkattomuu-

den vuoksi, mikä johtaa valmentajien matalapalkkaisuuteen sekä epämääräisiin työaikoi-

hin ja -ehtoihin. Pelaajien ammattilaistamiseksi olisi tehtävä erilaisia toimia. Vanhojen mal-

lien kierrättämisen sijaan uudenlainen, tietoon ja uskallukseen pohjautuva markkinointi-

strategia kyseisen alan asiantuntijoita tai opiskelijoita hyödyntäen voisi tuoda lajeille näky-

vyyttä. Yhteistyökumppaneita tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin erilaisten työllistä-

misratkaisujen kautta, joissa urheilu, siviiliura ja lajin parissa työskentely yhdistyisivät. 

Tällöin siviiliura olisi mahdollista yhdistää urheilemiseen ja myöhemmin luontevasti myös 

lajitoimijuuteen tai valmentamiseen, eikä syntyisi vastakkainasettelua ja pakkovalinnan 

paikkaa, jossa palkallisuus usein ratkaisee päätöksen.  

 

Toiseksi, valmentajuus ja sen toimintaympäristö koetaan vaikeasti lähestyttäväksi. Vaikka 

omaan urheilu-uraan oltiin tyytyväisiä ja lajia haluttiin kehittää, esimerkiksi palkallisuus 

yksinään ei osoittautunut automaattisesti ratkaisevaksi tekijäksi jatkaa urheilijasta valmen-

tajaksi. Vastoin yleistä käsitystä urheilu-uran aikana ei opi automaattisesti valmentamaan, 

mikä pitäisi tuoda esille. Urheilu-uralta saatuja ominaisuuksia ja taitoja tulisi hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi tuottamalla erikoistuneita valmentajia. Erilaisia 

lähtökohtia ja erilaisuutta yleensä tulisi korostaa vahvuutena valmentajaksi siirtymää aja-

tellen. Saattaisi olla eduksi tutkia jatkossa sitä, miten uran päättymisen tapa vaikuttaa ha-

lukkuuteen jatkaa valmentajana erityisesti naisilla. Olisi hyödyksi tutkia ylipäätään sitä, 

mikä urheilussa vetää naisia puoleensa, ja toisaalta työntää luotaan.  

 

Perehtymällä siihen, ovatko valmentamisen aloittamiseen liittyvät tekijät samankaltaisia 

kuin urheilun aloittamiseen liittyvät tekijät, voitaisiin selvittää olisiko mahdollista hyödyntää 

sitä, että urheilijan ja valmentajan ominaisuuksissa osoittautui olevan joitakin samoja piir-

teitä. Myös nykyisten huippunaisvalmentajien taustoja ja motiveeja olisi hyvä tutkia syvä-

luotaavasti. Siten voitaisiin saada tietoa siitä, peilasivatko ja peilaavatko nykyisen huiput 

itseään valmentajana urheilu- vai henkilöminän kautta, ja verrata löydöksiä nykyisiin har-

kintavaiheessa oleviin urheilijoihin. Naisten urheilun ja valmennuksen tulisi panostaa en-

tistä enemmän ratkaisukeskeisyyteen houkuttelevan ja eteenpäin suuntautuneen ilmapii-

rin rakentamiseksi. Valmentajien ja toimijoiden rooleihin ja vastuualueisiin pitää luoda sel-

keät perusteet. 
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Viimeksi, valmentajan polun sitominen urheilu-uraan ja sen tehostaminen ovat keskeisiä 

kehityskohteita. Prosessiajattelun tuominen valmentajaksi kasvamiseen tulisi korostua. 

Tässä tutkimuksessa ilmeni, että valmentajan kehityspolkuja on olemassa, mutta tietoi-

suus niistä yhteisöittäin on vaihtelevaa ja niihin tutustutaan kovin myöhään tai ei lainkaan. 

Olisi perusteltua tutkia nykyisten lajivalmentajakoulutusjärjestelmien tunnettavuutta ja 

houkuttelevuutta naisurheilijoiden keskuudessa. Lisäksi lajirajat ylittäviä valmentajakoulu-

tuksia tulisi järjestää nykyistä enemmän, muun muassa naisvalmentajuushankkeissa ha-

vaitun ja hyödynnetyn voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi sekä verkostojen luomiseksi. 

Tämä myös edistäisi toimijuutta yli lajirajojen ja osaamisen jakamista tehokkaammin.   

 

Kuten tutkimuksessa ilmeni, valmentajuus ja muut mahdollisuudet lajin parissa saattavat 

jäädä tytöille kaukaisemmaksi asiaksi kuin pojille, koska selkeitä naisroolimalleja ei usein-

kaan ole. Tästä syystä tulisi erityisesti panostaa siihen, että valmentajuuden ja toimijuu-

den mahdollisuuksia tuodaan tietoisesti esille urheilu-uran aikana, ja niihin tutustutaan 

käytännön tasolla. Tämä olisi myös perusteltua urheilijana kehittymisen kannalta. Valmii-

den esimerkkien ja urapolkusuunnitelmien kautta työllistyminen paitsi urheilun pariin 

yleensä, myös miesten sarjoihin olisi luontevampaa. Tämän suhteen miesten ja naisten 

teknistaktisten suoritusten eroja tulisi tuoda paremmin tietoisuuteen, niin yleisesti kuin 

koulutuksissakin. Tällöin erot, ja sitä kautta alan tuntemattomuus eivät kasvattaisi kuilua 

sukupuolten sarjojen välillä, jolloin siirtymä valmentajana naisista miehiin olisi kivutto-

mampi. 

  

9.5 Työn luotettavuus 

Käytetyllä tutkimusmenetelmällä saatiin vastauksia tutkimusongelmiin. Kuten jo aiemmin 

todettu, tämän kaltainen laadullinen tutkimus perustuu pitkälti yksilön subjektiiviseen ko-

kemukseen ja sen tulkitsemiseen. Haastattelun avulla vähän tutkittua aihetta käsitellessä 

ja uutta tietoa etsittäessä, haasteena on muodostaa kysymyksiä, jotka eivät ohjaile vasta-

uksia liiaksi tutkijan ajatusmaailman ja olettamusten suuntaan. Jo kysymyksiä luodessa oli 

selvää, etteivät keskustelut tulisi etenemään identtisesti, mikä toisaalta ei tutkimusmene-

telmän vuoksi olisi ollut tarkoituksenmukaistakaan. Tärkeintä ja toisaalta haastavinta ky-

symysten asettelussa ja keskustelujen johdattelussa oli varsinaisessa aiheessa pysymi-

nen. Materiaalin määrällinen vähyys ei näin laajoissa haastatteluissa tyypillisesti ole on-

gelma. Joitakin tulkintoja tehtiin myös sanattoman viestinnän perusteella, mikä toki jättää 

varaa varsin subjektiivisille tutkijan näkemyksille, ja niiden haasteena on haastattelutilan-

teen ainutkertaisuus. Nonverbaalisen viestinnän tarkkailun rajaaminen äänitteiden materi-

aaliin osoittautui tutkimuksen laajuuteen nähden riittäväksi menetelmäksi. Yleistettäviä 

johtopäätöksiä käsitellyn kokoisen aineiston pohjalta ei voida tehdä, mutta suuntaa mah-

dollisiin jatkotutkimuksiin saadaan, sekä vertailukohtia vallitseviin oleviin käsityksiin. Laa-
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jemman otannan saamiseksi tutkimukselle varatun työmäärän puitteissa olisi edellyttänyt 

aiheen tiukempaa rajaamista, mikä ei välttämättä olisi ollut käytetyn menetelmän kannalta 

edullista. 

 

Haastattelut pyrittiin toteuttamaan teemahaastatteluina, joka osoittautui kohtuullisen toimi-

vaksi menetelmävalinnaksi. Haastatteluissa korostui, osin varmaankin kysymysten asette-

lun vuoksi, sukupuolitasa-arvon näkökulma, joka ei kuulunut sellaisenaan varsinaisiin tut-

kimusongelmiin. Toisaalta sukupuolinäkökulmia voitaneen pitää kirjallisuuskatsauksen 

perusteella hyvinkin oleellisina muiden tutkimusongelmien kannalta. Oma kilpaura painot-

tui niin kysymyksissä kuin vastauksissakin voimakkaasti, mikä juonsi juurensa osin Val-

mentaa kuin nainen -hankkeeseen, jossa urheilu-uran kautta saadut voimavarat katsottiin 

tärkeiksi. Haastattelurunko sisälsi paljon kysymyksiä, jotka käytiin kaikki pääpiirtein läpi 

jokaisessa haastattelussa, mikä antoi tasaisen kattavan aineiston kaikkiin tutkimuksen 

osa-alueisiin.  

 

Tutkimuksen kannalta olisi saattanut olla jopa parempi vaihtoehto suunnata aiheen tarkas-

telua kapeammalle alalle, ja valmistella enemmän tarkentavia kysymyksiä kokonaiskysy-

mysmäärän ollessa pienempi. Esimerkiksi suhtautumista omaan uraan ja sen muuttumi-

seen ajan myötä olisi voitu käsitellä syvällisemmin. Yksi haastattelutilanteista oli järjeste-

lyiltään merkittävästi poikkeava, minkä seurauksena se muistutti enemmän puolistrukturoi-

tua haastattelua kuin teemahaastattelua, eikä haastatteluympäristö ollut riittävän rauhalli-

nen.  

 

Tutkimusongelmat ja sitä kautta kysymykset oli muotoiltu niin, että ne jättivät paljon vas-

taajan varaan. Tällä pyrittiin välttämään ohjailemasta vastauksia liikaa. Toisaalta tämä oli 

myös ongelma, sillä mikäli vastaukset jäivät pinnallisiksi, tarkentavia kysymyksiä saattoi 

olla haastavaa esittää kysymysten ollessa kovin laajoja. Tämän vuoksi varsinainen kysy-

mysrunko olisi voitu jakaa haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi, mikä olisi mahdolli-

sesti omien näkemysten pohtimista laajemmin jo etukäteen. Tällöin olisi saatu vielä 

enemmän haastateltavan kuvauksia asioista, eikä niinkään toisinaan jäykkiä vastauksia 

suoriin kysymyksiin. 

 

Haastattelujen äänittäminen onnistui suunnitellusti, eikä se ilmeisimmin häirinnyt haastat-

telun kulkua. Tallentaminen osoittautui erittäin tärkeäksi tutkimuksen onnistumisen kannal-

ta, koska niiden avulla haastatteluihin saatettiin palata myöhemmin uudelleen. Niistä pys-

tyttiin tekemään havaintoja paitsi sanallisesta, myös ilmaisuun liittyvistä asioista. Tämä 

myös vapautti osin haastattelijan muistiinpanojen tekemisestä, jolloin tämä pystyi keskit-

tymään itse keskusteluun. Muistiinpanoja tehtiin käsin kirjoittaen pääseikoista, ja niissä 
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olisi tullut keskittyä enemmän nonverbaalin viestinnän tulkitsemiseen. Vaihtoehtoisesti 

haastattelut olisi voitu videoida. 

 

Kasvokkain tapahtuneen haastattelun etuna oli mahdollisuus luoda luottamuksellinen il-

mapiiri sekä motivoida. Lisäksi tunnelmaa on mahdollista keventää tarvittaessa välikom-

mentein, ja väärinymmärryksiltä oli helpompi välttyä tarkentavien kysymysten avulla kuin 

esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Yksi suurimmista haasteista on sovittaa haastattelut 

aikataulullisesti molemmille osapuolille. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkijan hypoteesit olivat, että urheilun 

työkentällä esiintyy voimakasta sukupuolivastakkainasettelua, ammattivalmentamista pi-

detään loistavana vaihtoehtona, voimavaroista erityisesti vapaa-aika ja jaksaminen aiheut-

tavat haasteita, urheilu-ura vaikuttaa positiivisesti valmentajaksi tai toimijaksi siirtymiseen 

ja Valmentaa kuin nainen -hanke on vaikuttavuudeltaan merkittävä. Haastateltavia pyrittiin 

olemaan ohjailematta liiaksi haastattelutilanteessa. Tämä onnistui vaihdellen. Tutkimustu-

loksissa pyrittiin mahdollisimman suoraan ja objektiiviseen tulkintaan, mutta erityisesti 

vuorovaikutussuhteen sekä tutkimusmenetelmän vuoksi tutkijan subjektiiviselle näkemyk-

selle jäi tilaa. Tämän tutkimuksen tuloksia kyetään tarvittaessa hyödyntämään laajamittai-

sempien, myös määrällisten, jatkotutkimusten toteuttamiseen kattavamman tiedon kerää-

miseksi aihepiiristä. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

Haastattelurunko 

1, 2, 3 Mistä syistä olet mukana hankkeessa? 

1 Mitä koet saaneesi urheilu-uraltasi? Oletko menettänyt sen takia jotain? 

1, 2  Mitä kokemuksiasi haluaisit valmentajana ehdottomasti jakaa urheilijoillesi? 

Mitä et? 

1, 2 Millainen vaikutus urheilu-uralla on haluusi jatkaa urheilutoimintaa muissa 

tehtävissä, esimerkiksi valmentajana?  

1 Millaiseksi koet voimavarasi nykyään? (Sosiaaliset piirit, vapaa-aika, elämänti-

lanne, terveys, jaksaminen) Onko elämäsi muuttunut/tuleeko muuttumaan 

ratkaisevasti ja mikä muutoksen vaikutus on (erityisesti valmentajuuden suh-

teen)? 

2 Mitä taitoja, ominaisuuksia tai edellytyksiä koet valmentajalta vaaditavan?  

Ovatko ne samankaltaiset kuin urheilijalta? (eli miten urheilu-ura helpottaisi 

siirtymää?) Millaisena miellät valmentajan työn? 

1 Mitä mieltä olet vallitsevasta lajikulttuurista lajissasi? Tiedätkö jonkun muun 

lajin tekevän jotain paremmin/huonommin? 

1 Onko sinulla kokemusta miesvaltaisessa ympäristössä työskentelystä? Jos 

on, miten koet sen? Koetko mies- ja naisurheilun välillä vastakkainasettelua? 

Miten se vaikuttaa/ on vaikuttanut sinuun? Onko tilanne muuttunut urasi aika-

na? Voiko/täytyykö tilannetta muuttaa? 

1, 2 Koetko, että saavutuksiasi arvostetaan? Kuka arvostaa, kuka ei? Miten vaikut-

taa? Koetko joutuvasi perustelemaan/osoittamaan osaamistasi liiaksi? 

1, 2 Miten arvotat valmentajan työn verratuna vaihtoehtoihisi? Voisitko saada jota-

kin valmentajuudesta? Onko se kannattavaa, vaivan arvoista? 

2, 3  Miten tärkeäksi koet mahdollisuuden jakaa tuntemuksiasi ja keskustella aihe-

piiristä? 

3 Koetko saaneesi hankkeelta jotain? Miten se on vaikuttanut päätökseesi jat-

kaa lajin parissa? Mitä kaipaisit vielä/on jäänyt puuttumaan? Miten kehittäisit 

hanketta?  

Numero kertoo, mihin tutkimusongelmaan kysymyksillä erityisesti haetaan vastausta. 

Tummennetut kysymykset ovat ensisijaisia. 
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Tutkimusongelmat 

1 Mitkä tekijät vaikuttavat urheilijan päätökseen jatkaa lajin parissa urheilu-

uran jälkeen? 

2 Mitä odotuksia, toiveita ja pelkoja valmentajuutta kohtaan on? 

3 Miten Valmentaa kuin nainen -hanke on koettu ja ja mitä siltä odotetaan 

tulevaisuudessa?  

 

 

Esitietolomake 

 Kerro lyhyesti itsestäsi, urheilutaustastasi ja saavutuksistasi. 

 Kuvaile itseäsi erikseen urheilijana ja ihmisenä viidellä adjektiivilla.   

 Uskotko työllistyväsi valmentajaksi? Koetko sen turvalliseksi ja/tai järkeväksi 

vaihtoehdoksi? Aiotko olla mukana lajitoiminnassa? Miksi? 

 Miten hyvin koet sukupuolitasa-arvon toteutuvan liikunnan työkentällä as-

teikolla 1-5 (1=ei lainkaan, 5=erinomaisesti)? 

 Miten hyvin koet tällä hetkellä pystyväsi vaikuttamaan pienessä mittakaavas-

sa (esim. seurassa tai muussa yhteisössä) sukupuolitasa-arvoon liittyviin asi-

oihin ja asenteisiin? 1-5 

 Entä kuinka hyvin pystyisit siihen valmentajana? 1-5 

 Mainitse kolme oleellisinta asiaa, jotka ovat tähän asti nousseet esille hank-

keen aikana.  

 Mitä odotat haastattelulta? 

Esitietolomakkeen tarkoituksena on kerätä ennakkoon tietoja haastateltavien vallitsevas-

ta ajatusmaailmasta ja tuntemuksista, jotta ne voidaan huomioon varsinaisessa haastat-

telussa. Lisäksi lomakkeella herätellään pohtimaan tulevan haastattelun teemoja. 

 

Liite 1: Haastatteluissa käytetty kysymysrunko, jossa ovat mukana muistiona sekä tutki-

musongelmat että esitietolomake 
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Liite 2. Haastattelukutsu/esitietolomake 

 

Liite 2: Sähköpostitse lähetetty kutsukirje haastatteluun. Kutsut yksilöitiin haastateltavien 

mukaan. Sisältää myös esitietokyselyn. 


