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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää 1-tason (50h) ohjaajakoulutus seuran sisäisenä koulutuksena hyödyntäen mentorointia opetusmenetelmänä. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä
seuran ohjaajamäärää erityisesti nuorten ohjaajien kautta.
Työ toteutettiin projektina Budokwai ry Taekwondon tilaamana, yhteyshenkilönä seuran
pääopettaja Jarkko Mäkinen. Koulutuksen valmistelu aloitettiin tammikuussa 2018 Krista
Mäkisen vuosina 2014-2016 toteuttamiin seuran sisäisiin koulutuksiin peilaten. Koulutuksen pilotti toteutettiin 1.3-31.9.2018 välisenä aikana. Koulutukseen osallistuneiden palautekyselyt tehtiin tammikuussa 2019 ja lopullinen raportti valmistui huhtikuussa 2019.
Eri lajiliittojen 1-tason koulutukset toteutetaan tyypillisesti sisällöiltään VOK-hankkeen ohjeistuksen mukaisina urheiluopistoissa viikonloppukoulutuksina. 1-tason koulutukset on
suunnattu varsin aloitteleville ohjaajille, jolloin ohjauksen perusasiat ja käytännönläheisyys
ovat keskeistä. Viikonloppujen tiivis tietopaketti ei palvele tätä kohderyhmää kovinkaan hyvin, minkä vuoksi tässä opinnäytetyössä koulutus uudistetaan tuomalla se aitoon toimintaympäristöön seuran tiloihin.
Koulutuksessa keskeisintä on käytännönläheisyys. Koulutus koostu lähiopetuksesta, käytännön ohjaustehtävistä, etätehtävistä sekä mentoroinnista. Mentoreina toimivat seuran
omat kokeneet ohjaajat, jotka opastavat uudet ohjaajat toimintaan ja antavat heille itseluottamusta ja varmuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen päättyessä osallistujat
pystyvät ohjaamaan ryhmää itsenäisesti. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on tarjota nuorille
harrastajille motivaatiota jatkaa seuratoiminnassa, vaikka oma harrastaminen tai urheilu ei
antaisi enää riittävää motivaatiota. Ohjaajakoulutuksella ja ohjaajaksi rekrytoimisella pyritään siis myös ehkäisemään nuorten drop out -ilmiötä. Tämän opinnäytetyön tuotoksena
on yllä mainittuun kuvaukseen vastaava ohjaajakoulutuspaketti, sisältäen koulutuksen rungon, lähikoulutuksien luentomateriaalin, käytännön ohjaustehtävät sekä ennakkotehtävät.
Pilotointikoulutus vastasi kaikkiin sille asetettuihin tavoitteisiin hyvin tai erinomaisesti. Kokonaisuudessa seuran sisäinen koulutus on erinomainen tapa toteuttaa 1-tason koulutus.
Koulutuksen jälkeen jokainen koulutuksen suorittanut oli valmis ohjaamaan harjoituksen
itsenäisesti. Lisäksi koulutus lisäsi osallistujien motivaatiota osallistua seuratoimintaan.
Nuorille koulutus avasi jo koulutuksen aikana ovia työelämään, sekä antoi itseluottamusta,
rohkeutta esiintymiseen ja sosiaalisia taitoja. Kehitettäväksi jäi sekä vertaismentoroinnin
että henkilökohtaisen mentoroinnin tarkempi ohjeistus, jotta mentoreilla sekä aktoreilla olisi
parempi kuva mentoroinnin tavoitteista ja osaamista mentorointiprosessin läpiviemiselle.
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Johdanto

”Jos sanot minulle, unohdan. Jos näytät minulle, muistan. Jos annat minun tehdä itse,
ymmärrän” Kungfutse 551-479 eKr
Ammatillinen koulutus on 2010-luvulla siirtynyt käytännönläheisempään ja itseohjautuvampaan koulutusmalliin. Luennot ja ylhäältä alaspäin toteuttavat opetusmetodit kuuluvat
enenevässä määrin menneeseen aikaan. Käytännön työ ja tekeminen korostuu oppimisessa. Ohjaaminen ja valmentaminen on käytännön tekemistä, samoin ohjaajaksi oppiminen vaatii käytännön kokemusta. Kuitenkin edelleen lajiliitojen järjestämät koulutukset
ovat hyvin irrallaan käytännön toimintaympäristöstä. Perinteisesti urheiluopistoilla järjestettävät viikonloppukoulutukset tarjoavat kyllä monenlaisia virikkeitä, tutustumista uusiin
ihmisiin ja irtautumista arjesta, mutta suuri osa sisällöistä unohtuu viimeistään kotimatkalla.
Tässä opinnäytetyössä toteutetaan 1-tason junioriohjaajakoulutus seuran sisäisenä koulutuksena aidossa toimintaympäristössä. Koulutuksen keskeisenä opetusmenetelmänä on
mentorointi. Mentoroinnissa hyödynnetään seuran kokeneita ohjaajia, jotka toimivat koulutettavien henkilökohtaisina mentoreina kulkien koko koulutuksen ajan oppijoiden eli aktorien rinnalla auttaen heitä käytännön ohjaustehtävissä sekä jakaen omaa kokemustaan.
Projektin tavoitteena on kehittää koulutus, jonka suorittaneet pystyvät siirtymään suoraan
seuran ohjaajiksi. Koulutuksen sekä seuran luoman ohjaajan polun tavoitteena on toimia
myös nuorten drop out -ilmiön ehkäisijänä tarjoamalla nuorille vaihtoehto jatkaa seuratoiminnassa, vaikka oma urheilu tai harrastaminen ei enää tarjoaisi riittävästi motivaatiota.
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Liikunnan- ja urheilun ohjaajakoulutukset Suomessa

Suomalainen valmennuskulttuuri pohjautuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Suomessa toimii
n. 200 000-300 000 ohjaajaa- ja valmentajaa, joista pieni osa on ammattivalmentajia. Valmentajien viettämä aika urheilun ja valmennuksen parissa on hyvin vaihtelevaa, mikä aiheuttaa laajan kirjon myös valmentaja- ja ohjaajakoulutusten sisältöihin. (Aarressola 2010,
8.)
Liikuntajärjestöjen 1-3 -tason koulutukset kuuluvat ns. ”vapaan sivistysyön kenttään”, joiden toteutuksesta vastaavat lajiliitot. Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten korkein portaikko
4-5 toteutetaan liikuntaopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä Jyväskylän yliopistossa.
1-3 tason koulutuksia järjestetään lajiliittojen ohella ja lajiliittojen koulutuksia tukien mm.
liikunnan aluejärjestöissä, seuroissa ja yrityksissä. (Aarressola 2010, 8.)

2.1

VOK-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä hankkeen taustatahojen rahoittama Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (VOK-hanke) toteutettiin vuosina 2005-2010 Nuoren
Suomen, Olympiakomitean, Suomen Liikunta- ja Urheilun (SLU), Kuntoliikuntaliiton ja
Suomen Valmentajien yhteishankkeena, jonka tavoitteena oli kehittää lajilittojen tasojen 13 koulutusta (Aarressola 2010, 4.). Nykyisin Nuori Suomi, Olympiakomitea ja SLU ovat yhteisellä nimellä ”Suomen Olympiakomitea”.
Kehittämistyön keskiöön nostettiin lajiliittojen koulutusten kehittäminen. Prosessiin osallistuivat lukuisat eri toimijat, jotka toteuttivat työn prosessilähtöisesti – yhdessä hankkeen aikana kehittäen. VOK-hankkeen (2005-2010, 5.) kolme päätavoitetta olivat:
-

Kehittää lajien koulutusta tasoilla I-III siten, että samalla tasolla järjestettävä koulutus on samalla tasolla osaamistavoitteiden ja vaatimustason osalta.

-

Vakiinnuttaa jatkuvan kehittämisen ajatus lajiliittojen koulutukseen

-

Lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta verkoston kaikilla tasoilla ja tuottaa käytännön
ratkaisuja lajiliittojen koulutustoiminnan ongelmiin.

Hanke toteutettiin neljän eri osaprosessin kautta, joita olivat lajiliittohankkeet, kouluttajakoulutus ja koulutustahojen VOK-hankkeet. (VOK 2005-2010. 6.)

Esimerkki lajiliittohankkeesta:
2

Kamppailulajit panostivat yhteistyöhön:
Judon, karaten, nyrkkeilyn, painin ja taekwondon lajiliitot tekivät urauurtavaa yhteistyötä käynnistämällä ’Terve Urheilija on menestyvä kamppailija’-hankkeen. Hankkeessa luotiin kamppailulajeille yhteinen valtakunnallinen kouluttajaverkosto. Tärkeimpänä tavoitteena oli tuoda seuroihin tietoa lasten ja nuorten urheiluun liittyvistä teemoista. Oikealla ohjaamisella, neuvomisella
ja asioiden perusteiden tuntemisella luodaan parhaat mahdolliset harjoitteluolosuhteet ja estetään turhia loukkaantumisia. Aiheina kamppailulajien koulutuksissa olivat nuoren kasvu ja kehitys, kehonhallinta, kehonhuolto ja palautuminen, tyttöjen ja naisten harjoittelu sekä ravitsemus ja terveydenhuolto. Koulutus toteutettiin neljänä lähijaksona, joiden välillä osallistujat tekivät oppimistehtäviä omassa toimintaympäristössään. Käytössä oli myös sähköinen oppimisalusta. (VOK-hanke 2010. 9.)
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3.1

Oppimismenetelmät
Kokemuksellinen oppiminen

Deweyn kasvatusfilosofiaan perustuva ”learning by doing” tarkoittaa tekemällä oppimista.
Kun oppilaan luonnollisia oppimiskykyjä hyödynnetään aidossa ympäristössä, syntyy käytännön tekemisen ja siitä muodostuvien kokemusten kautta korkeatasoista oppimista. Filosofian mukaan oppilas oppii kokeilemalla; hänelle ei anneta juurikaan valmiita ohjeita,
vaan kysymykset ja oivallukset muodostuvat tekemisen kautta. Epäonnistuminen on sallittua ja väistämätöntä. (Dewey 1938.). Deweyn mukaan yksittäiset aiheet tulisi aina opettaa osana suurempaa kokonaisuutta. Kyseessä on siis holistinen oppimis- ja opettamiskäsitys, jossa tieto ja toiminta kulkevat käsikädessä.
Learning by doing–filosofiaa voi soveltaa nykytieteen valossa fyysisen taidon oppimiseen
ja opettamiseen. Liikuntatieteiden professori Sami Kalajan mukaan taidon oppiminen on
tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa kokonaisuuksien kautta. Ihminen hahmottaa
liikkeen sen tarkoituksen kautta, käsittämällä kokonaisuuden. Kontekstistaan irrotettu liike
voidaan oppia suorittamaan täydellisesti, mutta sen yhdistäminen kokonaisuuteen (esim.
peliin tai otteluun) ei onnistu. (Kalaja 3.2.2019.)
Kalajan mukaan täydellinen palautteen puuttuminenkin on taidon oppimisen kannalta parempaa, kuin liian runsas palautteen määrä. Ajatus kulkee käsikädessä Deweyn filosofian
kanssa, jossa opittavaa asiaa tehdään käytännössä, jonka jälkeen kokemuksen pohjalta
tietoa ja päätelmiä muotoillaan. (Venkula 2008, 36, 39, 65.)

3.2

Keskusteleva oppiminen

Keskusteleva oppiminen tai keskusteleva opetus tarkoittaa sananmukaisesti keskustelua
oppilaiden kanssa, osallistaen oppilaita opetustilaisuuteen. Keskustelevassa oppimisessa
oppilaat kommunikoivat myös keskenään tutkien opetussisältöä aktiivisesti. Keskusteleva
oppiminen antaa oppilaille mahdollisuuden kyseenalaistaa ja kannustaa siten ajattelemaan itse sen sijaan, että opetettava asia annetaan tarjottimella, lopullisena faktana. Keskusteleva oppiminen antaa myös opettajalle mahdollisuuden tarkkailla oppilaitaan ja
saada palautetta heidän oppimisprosessistaan. (Ward 2013).

Keskusteleva oppiminen vaatii luotettavan ja turvallisen ilmapiirin, jossa virheet ovat sallittuja. Kuten keskustelussa yleensä, keskinäinen kunnioitus opettajan ja oppilaiden välillä
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on ensisijaisen tärkeää hedelmällisen keskustelun aikaansaamiseksi. Keskustelevassa
opetuksessa opettajan tulee huomioida myös erilaiset opetustekniikat, jotta erilaiset persoonat pääsevät esille. Esimerkiksi extrovertti persoona johdattaa yleensä hetkessä tapahtuvaa keskustelua, kun taas introvertti tarvitsee aikaa pohtia aihetta ennen puhumista.
Mikäli erilaisia persoonallisuuksia ei huomioida opetustilanteessa jää introvertti suurella
todennäköisyydellä keskustelun ulkopuolelle. (Ward 2013)

Keskustelevan opetuksen sujuvuuden kannalta on hyvä tarkastella myös opettajan roolia
keskustelussa. Opettaja tulisi olla keskustelun kätilönä, esittää suljettuja ja avoimia kysymyksiä ja pitää siten opetustilanteessa yllä rytmiä ja hengittävyyttä. Opettajan tulee kuitenkin malttaa antaa oppilaille aikaa pohtia ja olla antamatta itse vastauksia. (Mathisen
2012.)

3.3

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on oppijan oman kehittymisen seuraamisen ja edistämisen väline. Oppimispäiväkirja voi olla minkä muotoinen tahansa – paperinen tai sähköinen. Tärkeimpänä
ominaisuutena oppimispäiväkirjassa on sen prosessimaisuus. Oppimispäiväkirja kulkee
mukana koko oppimisprosessin ajan. Sitä voi täyttää ennen opetustilaisuutta, sen aikana
muistiinpanojen muodossa ja sen jälkeen pohdintana. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu
2019.)
Oppimispäiväkirja tuo opitun asian ja siihen johtaneen prosessin näkyväksi. Kirjoittamalla
opiskelija pystyy jäsentämään oppimaansa, tuottamaan jatkuvaa itsearviointia ja yhdistää
opittua teoriaa sekä käytäntöä. Oppimispäiväkirja kehittää opiskelijan viestintätaitoja sekä
tukee henkilökohtaista kehittymistä.
Oppimispäiväkirja voi toimia myös opettajan ja oppilaan välisenä työvälineenä mm. raportoinnin osalta. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2019.)
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Mentorointi oppimistyökaluna

Mentorointi on luottamukseen perustuva ihmissuhde, joka positiivisella tavalla kehittää aktoria (mentoroitavaa) hänen itse määrittelemällä tavalla. Mentorointisuhteessa aktori on
siis vastuussa prosessista, kun mentori toimii suunnan näyttäjänä, tukijana sekä joskus
myös roolimallina. Mentoroinnin päätehtävänä on lisätä aktorin osaamista, pystyvyyttä ja
itseluottamusta. Joissakin tapauksissa mentorointi on myös molemminpuolista, tasavertaista oppimista mentorin ja aktorin välillä, vaikka useimmissa tapauksissa mentorina toimii aihealueen kokeneempi osapuoli, jolloin mentorointisuhde muistuttaa enemmän oppipoika-mestari-tyyppistä asetelmaa. (Hounslow 2014, 6.)

Oppiminen tapahtuu tehokkaimmin sopivassa oppimisympäristössä, jossa haasteet ovat
oppijalle juuri sopivia – ei liian helppoja, eikä mahdottomia. Tätä ajatusta on esitelty syvällisemmin Vygovskin ”zone of proximal developement” -teoriassa. Mentorointi on oppimismenetelmänä ideaali esimerkki tämän teorian mukaisesta oppimisprosessista. Mentorin
kanssa saavutettu luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa työskentelyn aivan oman osaamisen ylärajoilla, mikä vie osaamista jatkuvasti eteenpäin. Itsensä haastaminen äärirajoille
on mahdollista turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä, joka on onnistuneen
mentorointiprosessin keskeisimpiä tuloksia. (McLeod 2012.)

4.1

Vertaismentorointi

Vertaismentoroinnilla on samat periaatteet kuin mentoroinnillakin. Toiminta on luottamukseen perustuvaa ja tasa-arvoista. Vertaismentoroinnin päätehtävänä on lisätä kaikkien
osapuolien osaamista, pystyvyyttä ja itseluottamusta. Vertaismentorointi eroaa mentoroinnista siten, että selkeää mentori-aktori-roolitusta ei ole. Vertaismentorointi voi tapahtua
pareittain tai ryhmässä, usein työ- tai opiskeluyhteisöissä kollegoiden kesken. (Puonti
19.10.2017)

Vertaismentoroinnissa osallistujat jakavat työhön liittyvää informaatiota ja antavat palautetta toisilleen. Vertaismentoroinnin tärkeimpiä tavoitteita on tarjota tukea työhön liittyvissä asioissa, eritysesti uusien tilanteiden edessä.
(Puonti 19.10.2017).

Käytännössä vertaismentorointi voidaan toteuttaa esim. neljän kerran tapaamisina vertaisryhmän kesken. Jokaiselle tapaamiselle voidaan asettaa aiheteemat prosessin alussa tai
ryhmä voi sopia käsiteltävät asiat yhdessä prosessin edetessä. Suositeltavaa kuitenkin
on, että tapaamisilla on jokin runko ja suunnitelma, jonka avulla mentorointiprosessia vie-
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dään eteenpäin. Vertaismentorointitapaamisissa keskustellaan työhön tai oppimisprosessiin liittyvistä tehtävistä, eteen tulleista haasteista ja onnistumisista. Vertaismentorit antavat toisilleen vinkkejä ja jakavat omia kokemuksiaan käsiteltävään aiheeseen liittyen.
(Puonti 19.10.2017; Miettinen 4.6.2018).
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Nuorten osallistaminen urheiluseuratoimintaan.

Nuorten osallistaminen urheiluseuratoimintaan on merkittävä tekijä paitsi fyysisen toimintakyvyn myös sosiaalisten suhteiden kannalta. Siksi sillä on merkitystä myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tuottaman tutkimuksen
mukaan (2015) aktiivinen osallistuminen järjestötoimintaan on yhteydessä vähäisempään
yksinäisyyden kokemiseen. Järjestötoimintaan osallistuneiden keskuudessa yksinäisyyttä
tunsi vain 6 % ihmisistä, kun taas järjestötoimintaan osallistumattomien keskuudessa vastaava luku oli 14 %. (satunnaisotanta koko väestöstä). (THL 2015, 20.)

5.1

Urheiluseuratoiminnan vaikutukset hyvinvointiin

Liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat fyysisen terveyden ylläpitämisen sekä kehittämisen kannalta. Liikunnan psyykkiset vaikutukset ovat kuitenkin yhtä lailla merkittävät.
Liikunnan on todettu vaikuttavan positiivisesti mm. erilaisten tunnetilojen käsittelyyn, masennukseen ja ahdistukseen sekä positiivisten sosiaalisten kokemusten saavuttamiseen.
(Aira, Kannas, Tynjälä, Vilberg & Kokko 2013).

Urheiluseuratoiminnalla on todettu olevan myös vaikutuksia parempaan sosiaaliseen asemaan. Nuoruudessa urheiluseuratoimintaan osallistuneilla on ominaista mm. pitkä kouluura. (Tiirikainen & Konu 2013, 34) Seuratoiminta mahdollistaa siis positiivisia asioita lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen kannalta.

5.2

Drop Out -ilmiön syyt ja ehkäisykeinot

Nuorten liikunta ja urheiluseura-aktiivisuuden vähenemisestä käytetään termejä Drop Off
sekä Drop Out. Drop Off kuvaa liikunta-aktiivisuuden yleistä vähenemistä, kun taas Drop
Out -käsitteestä puhuttaessa tarkoitetaan urheiluseuratoiminnan loppumista (Aira yms.
2013,13.). Useiden tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten liikuntaharrastamisen
määrä romahtaa murrosiän kynnyksellä. Erityisesti alakoulusta yläkouluun siirryttäessä
liikkumisen määrä tipahtaa ja on WHO:n tutkimusten mukaan vähäisempää kuin vastaavan elintason ja länsimäisen elintavan omaavilla mailla. (Aira yms. 2013, 18) Liikuntaharrastaminen loppuu kokonaan 15-19-vuotiaista 40-50 prosentilla, joista alle 10 prosenttia
siirtyy muihin liikuntalajeihin. Toisiin lajeihin siirtyneistä suurimmalla osalla harrastaminen
päättyy lyhytaikaiseen kokeiluun. (Tiirikainen & Konu 2013, 34.)
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Drop Out-ilmiön syitä ei voida selittää yksittäisillä tekijöillä iän ja sukupuolen lisäksi. Sen
sijaan yksittäisten tekijöiden yhteisvaikutuksella voi olla merkittävä vaikutus liikuntaharrastuksen vähenemiselle sekä päättymiselle. (Aira yms. 2013,14.) Lopettamisen syitä voidaan tarkastella harrastamisen tarpeiden käänteisyydellä. Harrastukseen motivoivat syyt
puuttuvat, mikä johtaa lopettamiseen

Nuorten harrastamisen jatkamisen motivaatioon vaikuttaa erityisesti tunne siitä, että hän
tulee kuulluksi, hänestä välitetään ja hän on tärkeä yhteisössään. Tieto harrastamisen
hyödyllisyydestä tulevaisuutta ajatellen on myös yksi merkittävä tekijä harrastusmotivaation kannalta. (Tiirikainen & Konu 2013, 42.) Harrastuksen jatkumisen motivaatioon vaikuttaa siis ihmisen psykologiset perustarpeet jotka ovat Ryanin ja Decin luoman motivaatioteorian mukaan itseohjautuvuus, pystyvyyden tunne sekä yhteenkuuluvuus (Ryan & Dec
2001, 230-235). Ryanin ja Decin teorian mukaan ihminen on aktiivinen toimija, joka asettaa itselleen päämääriä ja pyrkii toimimaan omaehtoisesti niiden mukaan. Teorian mukaan
nuorille tulisi siis tarjota enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia niin harrastamisen tavoitteiden kuin myös tavoitteen toteutumisen kannalta. Erilaiset polut seuratoiminnassa ja
moninaiset päämäärät mahdollistavat useammalle omien tavoitteiden mukaista toimintaa
ja siten vahvempaa motivaatiota.

Sosiaalisten suhteiden, niin harrastuskavereiden keskinäisten suhteiden osalta kuin toimintaympäristön yleisen sosiaalisen ilmapiirin kannalta, on todettu olevan merkittävä tekijä nuoren motivaatioon jatkaa harrastusta. Mikäli osallistujalla ei ole tunne siitä, että hän
voi olla oma itsensä on hänellä viisinkertainen todennäköisyys harkita harrastuksen lopettamista. (Tiirikainen & Konu 2013, 43.)

Valtion liikuntaneuvoston teettämässä julkaisussa toistuu, että mitä vanhemmasta nuoresta puhutaan, sitä suuremmaksi osaksi tulevat urheilun ulkopuoliset asiat. (Tiirikainen &
Konu 2013, 37, 39-40.) Tulisikin miettiä, miten toiminnassa voitaisiin korostaa esim. harrastuksesta saatavia tunnetiloja sekä urheilun hyötyjä muussa elämässä niin terveyden ja
hyvinvoinnin, kuin urheilussa hankittujen taitojenkin kautta. Myös nuoren omien toiveiden
ja näkemyksen huomioon ottaminen tulisi olla merkittävä osa urheiluseuratoimintaa. Liian
usein tieto kulkee vain aikuiselta nuorelle, eikä toiseen suuntaan.

Tämän opinnäytetyön tavoite, nuorten osallistaminen urheiluseuratoimintaan myös oman
urheilun ulkopuolella, on näiden tutkimustietojen valossa perusteltua ja tarpeellista.
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6

Työn tavoitteet

Opinnäytetyön tilaajana on noin 400 jäsenen taekwondoseura Budokwai ry. Taekwondo.
Kyseessä on kasvava urheiluseura, jossa toiminnan suuri kysyntä asettaa ohjaajaresurssit
äärirajoille. Tarve uusien ohjaajien rekrytoimiseen on siis merkittävä ja työn keskisimpänä
tavoitteena on kasvattaa seuran osaavien ohjaajien määrää. Lajina taekwondo on niin
harvinainen, että päteviä ohjaajia tai valmentajia ei löydy vapailta markkinoilta. Lisäksi
seuran toimintakulttuuri perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa suurin osa ohjaajista ja valmentajista toimii oman työn ohella vapaaehtoispohjalta. Tämä asettaa haasteita ohjaajien
työn motiiveihin ja elämäntilanteeseen. Ohjaajien tulee siis olla valmiiksi seuran ja lajin parissa. Lisäksi heidän elämäntilanteensa tulee olla sellainen, että ohjaaminen hyödyttää
heitä sisäisen motivaation kannalta. Tällaiset kriteerit täyttävät ohjaajaehdokkaat ovat
yleensä joko kokeneita harrastajia, jotka haluavat viedä lajia eteenpäin rakkaudesta lajiin
tai nuoria, jotka hakevat ohjaajan työllä kokemusta oman polun löytämiseksi työelämässä
ja opiskeluissa.

Toimeksiantajan tarpeiden myötä työn tavoitteena on kehittää 1-tason ohjaajakoulutus,
joka toteutetaan mahdollisimman käytännönläheisenä niin, että koulutuksen käyneet ohjaajat ovat valmiita toimimaan seurassa itsenäisinä ohjaajina. Koulutuksen jälkeen osallistujien ryhmänhallintataidot kehittyvät siten, että he pystyvät vastaamaan itsenäisesti harjoituksen kulusta alusta loppuun. Ihmisen fysiologiset perusteet ovat hallussa ja koulutettavat ymmärtävät millä tavoin lasten, nuorten ja aikuisten fyysisen harjoittelun peruselementit eroavat toisistaan sekä hallitsevat fyysisten ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet. Koulutettavat tietävät yksittäisen harjoituksen suunnittelun marssijärjestyksen lämmittelystä jäähdyttelyyn ja ymmärtävät lajitaidon opettamisen peruselementit. Koulutuksessa osallistujat tiedostavat myös oppimisen ja opettamisen pedagogisen perustan sekä
kykenevät tarkastelemaan omaa toimintaansa ohjaajana oppijan näkökulmasta.

Käytännönläheisyyden ollessa suuressa roolissa, toteutetaan koulutus seuran sisäisenä
koulutuksena, jolloin mm. käytännön ohjausharjoitteet voidaan toteuttaa aidossa toimintaympäristössä. Koulutettavien henkilökohtaista oppimista ja ohjaajaksi kasvua edistetään
ottamalla vahvaksi opetusmenetelmäksi mentorointi. Tavoitteena on siis kehittää koulutuksen rakennetta siten, että koulutuksessa hyödynnetään seurassa jo olevia kokeneita ohjaajia koulutettavien henkilökohtaisina mentoreina. Lisäksi mentorointia käytetään koulutettavien keskinäisen vertaismentoroinnin kautta.
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Koulutuksen keskeinen kohderyhmä on nuoret lajin harrastajat, joille ohjaajan polku tarjoaa väylän pysyä lajin parissa seuratoimijana mahdollisesti oman urheilu-uran loppumisen jälkeen, antamalla erilaisen näkökulman ja roolin oman lajin toimintaan ja siinä kehittymiseen. Lisäksi nuoret saavat koulutuksesta sekä ohjaustyöstä kokemusta, joka hyödyttää heitä myös tulevaisuuden työ ja opiskelu-uralla.

Opinnäytetyön tuotoksen, valmiina koulutuksen vaikutusten odotetaan vastaavan myös
yhteiskuntavastuun kysymyksiin ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä koulutuksen antaman
kokemuksen ja taitojen avulla.
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7

Koulutussuunnitelma

7.1

Koulutuksen rakenne

Budokwai Taekwondo on toteuttanut seuran sisäisen koulutuksen myös vuosina 2014 ja
2016 Krista Mäkisen toimesta. Mäkisen suunnittelema ja toteuttama koulutusrakenne on
toiminut tämän opinnäytetyön suunnittelun pohjana.
Mäkisen koulutuksen kesto oli 50 tuntia.

Viikkosisältö 12,5 h x 4:
•

Teeman mukainen teoria, käytännön harjoitukset sekä ennakkotehtävä 6h

•

Oman tunnin suunnittelu, ohjaus ja palautekeskustelu vertaiskoulutettavan kanssa
4,5 h

•

Toisen koulutettavan tunnin seuraaminen sekä palautteen antaminen 2,5 h

•

Portfolio: ohjaajana kehittyminen 1,5 h

Mäkisen koulutusrakenteen koulutusmenetelminä olivat lähiopetus, itsenäinen opiskelu,
käytännön ohjaustehtävät sekä vertaisarviointi. Koulutus toteutettiin kuukauden aikana
seuran omissa tiloissa. Haasteena koulutuksen rakenteessa oli tiivis aikataulu, joka aiheutti huomattavasti poissaoloja lähiopetuksesta sekä etätehtävien (ohjaustehtävät, vertaisarvioinnit, itsenäinen opiskelu) jälkeen jäämistä aikataulusta. Lisäksi vertaisarviointiin
perustuvat ohjaustehtävät lisäsivät koulutettavien aikatauluhaasteita ja palautteen antaminen toisen ohjaajan harjoituksesta oli hyvin vaihtelevaa. Palautteen vaihtelevuuteen vaikutti toki myös koulutettavien lähtötaso, joka saattoi olla joissakin tapauksissa usean vuoden ohjauskokemuksen ero.

Mäkisen koulutuksen pohjalta Budokwai Taekwondon seuran sisäisen VOK 1-tason junioriohjaajakoulutuksen sisältöä muutettiin siten, että vertaisarviointi vaihdettiin mentorointiin kokeneen ohjaajan kanssa sekä pienennettiin vertaisarvioinnin opetuksellista painetta
ottamalla mukaan vertaismentorointi ohjaajien kesken. Lisäksi koulutuksen rakennetta
muutettiin lisäämällä lähiopetusten määrää viiteen opetuskertaan vähentämään ajankäytöllistä painetta sekä selkeyttämään kuhunkin teemaan keskittymistä sekä laventamaan
koulutuskokonaisuuden suoritusaikaa yhden kuukauden sijasta viiden kuukauden ajanjaksolle. Muutoksella oletetaan pystyttävän lisäämään lähitapaamisten läsnäoloprosenttia
mahdollisimman hyvien tapaamisajankohtien valitsemismahdollisuuden vuoksi. Lisäksi
kuukauden suoritusaika mahdollistaa etätehtävien suorittamisen aikataulussa entistä aikataulua paremmin.
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Uudistettu koulutus toteutetaan seuran sisäisenä koulutuksena, joka koostuu viidestä
koko koulutusryhmän lähitapaamisesta, henkilökohtaisesta mentoroinnista, vertaismentoroinnista sekä käytännön ohjaustehtävistä ja etätehtävistä.

Koulutuksen kokonaiskesto on 50 h:
-

lähiopetus 15 h

-

henkilökohtainen mentorointi 5 h

-

vertaismentorointi 3 h

-

käytännön ohjaustehtävät 12 h

-

ennakkotehtävät/etätehtävät 10 h

-

oman oppimisen raportointi 5 h

Kuva 1 Koulutusrakenne

Kuva 1 näyttää koulutuksen sisältörakenteen ja etenemisen teemoittain. Jokaisen lähitapaamisen jälkeen koulutettavat suorittivat kuhunkin jaksoon liittyvän käytännön ohjaustehtävän sekä mentorointitapaamisen oman mentorin kanssa. Lisäksi jokaista lähitapaamista
ennen koulutettavat saivat ennakkotehtävän liittyen tulevan lähikoulutuksen teemaan.
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7.2

Koulutusmenetelmät

Koulutuksen menetelmät on valittu edistämään koulutuksen tärkeintä tavoitetta, joka on
uusien koulutettavien kykeneminen itsenäiseen ohjaustoimintaan mahdollisimman pian
koulutuksen suorittamisen jälkeen. Tämän tavoitteen vuoksi koulutusmenetelmät sisältävät runsaasti käytännön ohjausharjoitteita aidossa ympäristössä sekä kokeneen ohjaajan
kanssa mentorointikeskusteluja koskien jokaisen omaa ohjaajaksi oppimisen prosessia.

7.2.1

Lähiopetus

Lähiopetus koostuu viidestä erillisestä kolmen tunnin tilaisuudesta, joissa jokaisessa on
oma teemansa (ks. kuva 1.). Teemat on valittu VOK 1-tason koulutusteemojen mukaisesti. Lähiopetuksessa kouluttajana toimii vähintään Kamppailulajien 2-tason suorittanut
ohjaaja- tai valmentaja, jolla on erikoisosaamista kyseiseen teemaan liittyen.

Lähiopetus sisältää teeman mukaisen luennon, keskustelua, ennakkotehtävien purkua
sekä tarvittaessa käytännön tehtäviä teemaan liittyen.
Lähiopetuksen materiaalit on räätälöity kunkin teeman mukaisesti ja materiaalimalli löytyy
tämän opinnäytetyön liitteestä.
Lähiopetuksen opetusmenetelminä käytetään vahvasti aktiivisia opetusmetodeja, joita
ovat mm. keskusteleva oppiminen ja ryhmätehtävät. Ryhmätehtävät tuovat myös lähiopetukseen kokemuksellista oppimista käytännön harjoitteiden kautta.

Lähiopetuksen teemat ovat seuraavat:

7.2.2

-

Tunne- ja vuorovaikutustaidot / Minä ohjaajana

-

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja kehittyminen

-

Terveys ja hyvinvointi

-

Taidon opettaminen

-

Harjoituksen suunnittelu ja toteuttaminen

Mentorointi ja vertaismentorointi

Koulutuksen merkittävin osa on mentoroinnin hyödyntäminen. Mentorointi toteutetaan
seuran sisäisten kokeneiden ohjaajien ja valmentajien avulla. Jokaiselle koulutettavalle on
henkilökohtainen mentori, jonka tehtävänä on tukea koulutettavan oppimista ja kehittymistä ohjaajana kokonaisvaltaisesti.
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Mentorointi on luottamuksellinen ja tasavertainen oppimisen ja kehittymisen väline, josta
molemmat osapuolet höytyvät (Miettinen 4.6.2018.) Tarkoituksena ei siis ole, että mentorointi olisi oppipoika-kisälli-tyyppinen toimintatapa, vaan molempien mielipiteitä ja kokemuksia huomioidaan ja kunnioitetaan. Toki koulutettavien ja mentoreiden välinen ikäero
sekä tausta vaikuttavat siihen, miten vahvasti mentori jakaa omaa osaamistaan ja kuinka
paljon keskustelu on tasavertaista ajatustenvaihtoa, jossa mentorin tehtävänä on vain johdatella keskustelua. Voidaankin siis sanoa, että mentorointiprosessi räätälöityy käyttäjiensä tarpeen mukaisesti jokaiselle ominaisella ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Henkilökohtainen mentorointi toteutetaan jokaisen lähiopetusjakson jälkeen. Mentoroinnin
ohjenuorana toimii edeltävän lähiopetusjakson teema ja siitä saatu käytännön ohjaustehtävä. Mentorin tehtävänä on seurata koulutettavan käytännön ohjaustehtävää ja keskustella koulutettavan kanssa ohjaustehtävän onnistumisista, haasteista ja kehityskohteista.
Tämän lisäksi jokainen tapaaminen voi sisältää mitä tahansa aktorin tarpeista lähtevää
ohjaus- ja valmennustoimintaan liittyvää keskustelua.

Vertaismentorointi toteutetaan koulutettavien kesken. Koulutettavat jaetaan pienryhmiin,
joissa he tapaavat ja keskustelevat koulutukseen liittyvistä teemoista sekä ohjaus- ja valmennustoiminnasta yleisesti. Vertaismentoroinnissa kukaan jäsen ei ole varsinaisesti vastuussa keskustelun etenemisestä, vaan toiminnan tavoitteena on jakaa omia kokemuksia
ja tunteita ohjaajana kehittymiseen liittyen. Vertaismentoroinnin avulla koulutettavat voivat
saada uusia ideoida omaan ohjaustyöhön tai tukea vaikeisiin tilanteisiin. Samalla he luovat kontakteja muiden ohjaajien kanssa, jolloin myös jatkossa avun pyytäminen tai keskustelu olisi mahdollisimman matalan kynnyksen takana.

7.2.3

Käytännön ohjaustehtävät

Tutkimusten mukaan osallistava toimintatapa lisää sitoutumista. (Perunka & Happo 2018.)
Käytännön ohjaustehtävien tarkoituksena on antaa koulutettaville mahdollisuus harjoitella
opeteltuja asioita käytännössä ja oikeassa toimintaympäristössä. Ohjaustehtäviä suoritetaan jokaisen lähiopetusjakson jälkeen ja tehtävät liittyvät edeltävän lähiopetuksen teemaan. Ohjaustehtäviä on koulutuksen aikana viisi, joista neljä ensimmäistä koskee jotain
harjoituksen osiota. Viimeisellä kerralla tehtävänä on ohjata kokonainen harjoitus.

Koulutettavat osallistuvat seuran ohjaustoimintaan koko koulutuksen ajan vähintään
apuohjaajan roolissa. Näin koulutettavat voivat seurata pääohjaajan toimintaa sekä peilata
opittuja asioita siihen, kuinka kokenut ohjaaja niitä toteuttaa käytännössä. Tällä tavoin he
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voivat jatkuvasti reflektoida, mitkä asiat seuraharjoitusten toteutuksessa näyttävät tuottavan haasteita ja mitä toimivia käytäntöjä voisi liittää omaan ohjaustyöhön. Koulutettavien
toimiessa säännöllisesti apuohjaajina samassa ryhmässä, on koulutuksesta saatujen käytännön ohjaustehtävienkin toteuttaminen luontevaa ja turvallista tutun ryhmän kanssa ja
pääohjaajan avustuksella.

Jaksoittain annettavat ohjaustehtävät:
1. Tunne- ja vuorovaikutustaidot:
Ohjaa noin 15 min harjoitus, jossa kiinnität huomiota erityisesti äänenkäyttöön, lasten huomion saamiseen ja keskittymisen maksimointiin, lasten motivointiin ja
tunne-elämyksien herättämiseen/niihin reagointiin.

2.

Fyysisen ominaisuuden opettaminen:
Ohjaa noin 15 min harjoitus, jossa harjoitat jotakin fyysistä ominaisuutta (esim. Nopeus, voima, liikkuvuus).

3.

Taidon opettaminen:
Ohjaa noin 15 min Harjoitus, jossa opetat jonkin taekwondon lajitaidon (esim. Etupotku, lyönti, hyppypotku, liikesarja tms.)

4. Terveyden edistäminen seuratoiminnassa:
Vaihtoehto 1: Toteuta harjoituksen aikana lapsille tilaisuus, jossa tuodaan esille
terveellisiä elämäntapoja. Tilaisuus voi olla esimerkiksi keskustelutilaisuus ryhmässä, aiheeseen liittyvä peli tai vaikka kotitehtävä. Muista suhteuttaa keskustelu/tehtävä lasten ikävaiheeseen. Terveelliset elämäntavat voivat liittyä kokonaisvaltaiseen tasapainoon tai esimerkiksi unen tai ravinnon merkitykseen.
Vaihtoehto 2: Ohjaa lapsille/nuorille harjoitusosio, joka keskittyy erityisesti monipuoliseen kehonhallintaan ja siten urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn. Kerro osallistujille, miksi tällainen harjoittelu on heille tärkeää (ikään sopivalla tavalla).
Vaihtoehto 3: Järjestä keskustelutilaisuus/harjoite/leikki, joka korostaa lasten sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kunnioitusta. Keskustelutilaisuus voi koskea esimerkiksi kiusaamista tai teetä jokin harjoite, jossa lapset voivat kertoa positiivisia asioita harjoituskavereistaan.

5. Harjoituksen suunnittelu ja toteutus
Suunnittele kokonainen harjoitus valitsemallesi ryhmälle ja toteuta harjoitus. Ohjauskokemuksestasi riippuen voit toimia harjoituksen pääohjaajana koko harjoituk-
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sen ajan tai yhdessä ryhmän pääohjaajan kanssa. Pääasia on, että vastaat harjoituksen kulusta alusta loppuun (suunnittelu ja harjoituksen eteneminen). Jos ohjaat
harjoituksen yhdessä ryhmän pääohjaajan kanssa, sopikaa tarkat roolit siitä, mitä
kumpikin ohjaa. Kun toimit pääohjaajan roolissa, mieti myös millaiset ohjeet ja tehtävät annat apuohjaajalle.
Käytä harjoituksen suunnittelussa erillistä suunnittelupohjaa.

7.2.4

Ennakkotehtävät ja raportointi

Koulutuksen lähiopetuksen määrän ollessa rajallinen sisältää koulutus myös runsaasti
omatoimista opiskelua ennakkotehtävien sekä raportoinnin muodossa.
Ennakkotehtävät johdattelevat jokaiseen lähiopetusteemaan ja tehtäviä hyödynnetään
myös lähiopetuksessa.

Ennakkotehtävät jaksoittain:

1. Fyysinen harjoittelu:
Lue Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu –kirjasta luku ”fyysisen harjoittelun yleiset periaatteet” s. 179-185 ja vastaa seuraavaan kysymykseen:
Kerro mielestäsi tärkeimmät pointit lasten ja nuorten fyysiseen harjoitteluun, jotka tulisi
huomioida yleisissä seuraharjoituksissa (vähintään 3 –asiaa)

2. Taidon opettaminen:
Lue artikkeli linkin takaa ja pohdi seuraavia kysymyksiä: https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/yleistaitojen_apostoli
Monipuolisten liikuntataitojen kehittyminen. Mitkä yleisliikuntataidot taekwondossa kehittyvät. Mihin taitoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota?
Vinkkitori. Miten voisit omassa ohjaustyössä lisätä monipuolisten yleisliikuntataitojen
kehittymistä lajitaitojen ohella? Listaa vinkit ja ideat itselle sekä muille ohjaajille jaettavaksi.

3. Terveys ja hyvinvointi:
http://www.terveurheilija.fi/materiaalit/getfile.php?file=298 Tee linkin ohjeen mukainen
”terve urheilija” ravintopäiväkirja omasta ruokailustasi vähintään yhden päivän ajalta
(mielellään kolmen). Tee päiväkirja rehellisesti itseäsi varten. Jos päivän/päivien aikana oli huomattavia eroja ruokailussa (määrä, laatu, ajoitus), niin pohdi miten ne vai-
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kuttivat omaan oloon, mahdolliseen päivän treeniin/treeneihin, hyvällä tai huonolla tavalla. Mitkä ovat oman kokemuksesi mukaan ne liikkujan/urheilijan päivän sudenkuopat ruokailun osalta, joihin kannattaa panostaa ja kiinnittää erityisesti huomiota?

4. Harjoituksen suunnittelu ja toteutus:
Tutustu harjoitusmallikaavaan. Seuraa jonkun seuramme ohjaajan harjoitusta ja peilaa
hänen ohjaamaa treeniä harjoituskaavaan. Löydätkö yhtäläisyyksiä kaavaan liittyen?
Mikä toteutettiin eri tavalla? Jäikö jotain pois? Jos uskallat, niin kysy ohjaajalta, miksi
hän toteutti harjoituksen sellaisella rytmillä kuin toteutti.
HUOM! Tehtävän tavoitteena ei ole arvostella ohjaajien toimintatapoja, vaan nähdä
miten asioita voi toteuttaa myös eri tavoilla ja miten harjoitussuunnitelma elää harjoituksen aikana tilanteen mukaan.

Koulutettavien tulee ottaa vastuuta myös oman koulutuksen edistymisen seuraamisesta.
Tätä tarkoitusta varten jokainen koulutettava täyttää raportointipohjaa, joka sisältää kaikki
koulutuksen aikana tehdyt kirjalliset työt, mentorointikeskusteluiden sisällöt, käytännön ohjaustehtävien suunnitelmat ja arvioinnit sekä omat muistiinpanot lähiopetuksista tai muista
tilaisuuksista. Koulutuksen jälkeen raportointipohja tulee palauttaa koulutuksen vastaavalle kouluttajalle.

7.3

Aikataulu

Koulutus toteutetaan pitkällä aikataululla siten, että lähikoulutuksien väliin jäävä aika on
minimissään yksi kuukausi. Koulutus kestää näin ollen kokonaisuudessaan vähintään viisi
kuukautta. Tässä pilottikoulutuksessa koulutus toteutetaan seitsemän kuukauden aikana.
Pilottikoulutuksessa huomioitavaa on koulutuksen ajoittuminen siten, että kesälomakuukaudet keskeyttävät koulutuksen edistymisen.
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8

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen suunnittelu aloitettiin tutustumalla aikaisempiin 1-tason koulutuksiin liittotasolla sekä seuran sisäisesti toteutettuina. Aikaisemmin järjestettyjen koulutusten pohjalta
kartoitettiin muutostarpeet toimeksiantajan tarpeita vastaavaksi ja suunniteltiin koulutusrunko sekä koulutussisältö. Ensimmäisen pilottikoulutuksen tavoitteena oli saada mukaan
kaikki seuran junioriohjaajat sekä apuohjaajat, jotka eivät olleet vielä osallistuneet mihinkään ohjaajakoulutukseen. Pilotin tavoitteena oli kehittää ja arvioida erityisesti niitä koulutusmenetelmiä, joita ei aiemmissa koulutuksissa ollut käytössä eli henkilökohtainenmentorointi, vertaismentorointi sekä ohjaustehtävät aidossa ympäristössä. Arvioitavana oli myös
koulutuksen kesto ja aikataulutus suhteessa perinteisiin Taekwondoliiton järjestämiin viikonloppukoulutuksiin sekä aiemmin seuran sisällä toteutettuihin koulutuksiin. Näitä seikkoja arvioitiin keskustellen koulutuksen edetessä sekä koulutukseen jälkeen toteutetulla
palautekyselyllä. Mentorointiin liittyen tavoitteena oli saada jokaiselle koulutettavalle oma
henkilökohtainen mentori seuran sisältä, joka osaltaan vahvistaisi jo kokeneiden ohjaajien
ja uusien koulutettavien ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tämä tavoite toteutui aukottomasti, sillä kaikki koulutettavat saivat henkilökohtaisen mentorin seuran sisältä. Mentorointisuhteen onnistumista ja vaikutuksia arvioitiin koulutuksen
jälkeen toteutuneessa palautekyselyssä. Projektin vaiheet on nähtävissä kuvasta 2.

Kuva 2 Projektin vaiheet
Koulutuksen osatavoitteena oli myös edistää koulutukseen osallistuneiden nuorten motivaatiota osallistua seuratoimintaan ja jatkaa omaa harrastusta lajin parissa. Tavoitteen toteutumista arvioitiin sekä palautekyselyn että silminnähtävän vaikutuksen (ohjaus/harrastusaktiivisuus) perusteella.
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8.1

Koulutettavien valinta

Koulutukseen valittiin 13 koulutettavaa. Koulutettavien valinnan tärkeimpänä perusteena
oli oma motivaatio sekä vähintään 12 vuoden ikä. Lisäksi koulutettavilla tuli olla kokemusta lajin parissa vähintään kahden vuoden ajalta.

Valituista koulutettavista kuusi oli alaikäisiä ja nuorimmat olivat 12 vuotiaita.
Koulutukseen osallistuivat kaikki koulutuksen alkaessa ohjaajina tai apuohjaajina toimineet henkilöt, joilla ei vielä ollut suoritettua ohjaajakoulutusta. Koulutettavista kolme keskeytti koulutuksen vedoten liian kiireiseen opiskelu tai työelämään. Keskeyttäneet lopettivat myöskin ohjaajana toimimisen koulutuksen aikana. Lisäksi yksi osallistuja keskeytti
koulutuksen, sillä hän koki koulutuksen liian vaikeaksi ja stressaavaksi omaan kokemukseen peilatessa (kyseessä oli nuorin koulutettava).

8.2

Lähijaksot

Ensimmäinen lähijakso järjestettiin maaliskuussa ja viimeinen syyskuussa. Lähijaksojen
päivämäärät päätettiin yhdessä koulutettavien kanssa, jotta poissaolojen määrän minimoitaisiin. Tämä myös toimi käytännössä, sillä poissaoloja oli koko koulutuksen ajalta yhteensä neljä, joista kaksi liittyi nuorten koulutettavien ajanhallintaan ja toiset kaksi yllättäviin sairastumisiin. Lähijaksojen ajoittamisen raamin muodosti periaate, että lähijaksojen
välissä on oltava vähintään neljä viikkoa, jotta koulutettavat ehtivät suorittamaan etäjaksojen tehtävät ja mentoroinnit ilman merkittävää stressiä ja kuormaa.

Lähijaksojen koulutuksesta vastasivat seuran omat kouluttajat Roosa Närhi sekä Jarkko
Mäkinen. Kouluttajien saaminen seuran sisältä mahdollisti myös osaltaan koulutuspäivien
joustavan ajoittamisen.

Lähijaksojen teemat jakautuivat kappaleessa 6 mainitun koulutusrakenteen mukaisesti.
Lähijaksojen opetustavat sisälsivät interaktiivisia luentoja sekä käytännön ohjauskoulutusta teemoihin liittyen. Koulutuksissa tavoiteltiin mahdollisimman vahvaa opitun pysyvyyttä. Dalen (1954) mukaan vähiten (5 % oppimistavoitteesta) mieleen jää ylhäältä alas
toteutettu perinteinen luennointi ja parhaiten oppiminen tapahtuu itse opettamalla (90 %
oppimistavoitteesta) ja tekemällä oppien (75 % oppimistavoitteesta). Itse opettaminen onkin koulutuksen yksi keskeisimpiä oppimisen tapoja, sillä koulutuksesta 12 h toteutetaan
käytännön ohjaustehtävillä lähijaksojen ulkopuolella. Keskustelu ja tekemällä oppiminen
ovat lähijaksojen kantavia opetusmenetelmiä. Lähijaksot toteutettiin erilaisilla aktiivisilla
ryhmätöillä, koulutettavien itse suunnittelemilla esityksillä ja käytännön ohjaustehtävillä
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teemoihin liittyen, parikeskusteluilla sekä koko ryhmän kesken teemaan liittyvän avoimen
keskustelun ja pohdinnan kautta.

Osallistujien palautekyselyn (liite) perusteella lähijaksojen sijoittuminen omaan toimintaympäristöön oli kaikkien mielestä hyvä asia. Sen sijaan lähijaksojen väliset ajat ja koulutuksen jakautuminen kuudelle kuukaudelle oli yhden osallistujan mukaan liian pitkä.

Palautekyselyssä lähijaksojen antama koulutussisältö oli kaikkien mukaan erinomaista tai
hyvää. Avointen kysymysten mukaan koulutus oli rakennettu selkeästi teemojen mukaan
ja yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat kertoivat lähikoulutuksen ja aiheiden olleen sopivan haastavia ja mielenkiintoisia.

8.3

Etäjaksot

Etäjaksojen aikana koulutettavat vastasivat itse omasta edistymisestään. Koulutettavat
sopivat omista mentoritapaamisista ja huolehtivat siitä, että henkilökohtaiset mentorit näkivät heidän ohjaussuorituksensa. Lähtökohtaisesti tämä toimi hyvin, mutta joidenkin nuorimpien osalta mentoreiden tuli muistuttaa tapaamisista ja vastata niiden järjestymisestä.
Osittain mentorointitapaamiset hoidettiin viime tipassa ja liian vähällä ajanvarauksella, jolloin keskustelut jäivät hyvin pintapuolisiksi.

Kirjallisten ennakkotehtävien etäjaksot toimivat hyvin ja vaikuttivat kouluttajien näkemyksen mukaan olevan sopivan haastavia, mutta silti sellaisia, että jokainen koulutettava kykeni niistä suoriutumaan. Palautekyselyn mukaan ennakkotehtävät olivat yhden vastaajan
mielestä kuitenkin ehkä liiankin aikaa vieviä. Tähän saattoi kuitenkin vaikuttaa kunkin koulutettavan tunnollisuus ja perehtyneisyys kuhunkin tehtävään. Etätehtävien vastausten
laajuudessa oli varsin suurta vaihtelua. Etätehtävät kirjattiin jokaisen omaan koulutusportfolioon, josta koulutuksen jälkeen voitiin tarkistaa kaikkien tehtävien suoritukset. Etätehtävät johdattivat myös seuraavan lähijakson teemaan ja tehtävät käytiin yhdessä läpi etäjaksojen tapaamisella.

Etäjaksoilla keskeisenä oppimisen keinona toteutettu mentorointi jakoi kokemuksia. Henkilökohtainen mentorointi oli suurimman osan mielestä varsin hyödyllinen tai todella hyödyllinen. Yksi vastaajista koki kuitenkin henkilökohtaisen mentoroinnin hyödyttömäksi. Samankaltaisiin vastauksiin päästiin myös vertaismentoroinnin osalta muiden kokiessa vertaismentoroinnin olevan varsin hyödyllistä, mutta yhden kokiessa sen hyödyttömäksi.
Mentoreille sähköpostitse lähetetty ohjeistus mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista ei
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ollut riittävä, vaan jätti mentorit liiaksi oman aikaisemman kokemuksen varaan, joka osaltaan vaikutti vaihtelevaan menestykseen henkilökohtaisessa mentoroinnissa. Sama ongelma liittyi myös vertaismentorointiin, johon koulutettavat ohjeistettiin lyhyesti ensimmäisen lähijakson aikana antamatta selkeää rakennemallia vertaismentorointitapaamisille.

8.4

Tulos ja palaute

Koulutuksen tärkein tavoite eli ohjaajana kehittyminen toteutui palautekyselyn mukaan hyvin. Palautteen mukaan koulutus kehitti jokaisen osallistujan koettua pätevyyttä ohjaajana.
Vastaajista 50 % arvioi oman osaamisensa olleen ennen koulutusta edistyneen aloittelevan ohjaajan tasolla (taso 2/5), kun taas koulutuksen jälkeen 66,7 % arvioi osaamisensa
olevan pätevän ohjaajan tasolla (taso 3/5). Yksi vastaajista koki osaamisensa olevan jopa
erinomaisen taitavan ohjaajan tasolla (taso 4/5).

Koulutuksen osatavoitteena oli myös (nuorten) sitouttaminen seuratoimintaan. Kyselyn
mukaan 50 % vastasi koulutuksen lisänneen motivaatiota osallistua seuratoimintaan aikaisempaan verrattuna. Asteikolla 1-5 kolme henkilöä vastasi 5, kaksi vastasi 4 ja yksi vastasi 3. Harrastusaktiivisuus säilyi koulutuksen suorittaneiden nuorten osalta ennallaan tai
lisääntyi merkittävästi niin oman harrastamisen kuin ohjaajana toimimisen osalta. Koulutuksen lopettaneiden osalta yhden harrastus päättyi toistaiseksi kokonaan, yhden harrastaminen lisääntyi merkittävästi siirtyessään harjoittelemaan lajin valtakunnalliseen valmennuskeskukseen ja kahden harrastusaktiivisuus säilyi ennallaan. Koulutuksen keskeyttäneistä neljästä henkilöstä kolme lopetti myös ohjaajana toimimisen, yksi jatkoi apuohjaajan tehtävissä, kuten ennen koulutustakin.

Kysyttäessä, mitkä asiat kehittyivät eniten koulutuksen aikana, toistui monen vastaajan
avoimissa vastauksissa itseluottamus ja rohkeus sekä usko omaan ohjaajaidentiteettiin.
Koulutuksessa käydyt asiat antoivat varmuutta omaan tekemiseen. Koulutuksen viimeisellä jaksolla kysyttäessä, kuka uskaltaisi ohjata kokonaisen harjoituksen itsenäisesti pääohjaajana, jokainen koulutuksen suorittanut vastasi kyllä.

Kysymykseen koulutuksen kokonaisuuden arvioinnista asteikolla 1-5, kaksi henkilöä vastasi numeron 4 ja neljä henkilöä numeron 5.
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9

Johtopäätökset ja pohdinta

Koulutus oli kokonaisuudessaan kaikin puolin varsin onnistunut. Suurimpana hyötynä koulutettavien ja seuran kannalta oli koulutuksen järjestäminen seuran omissa tiloissa aidossa toimintaympäristössä. Koulutuksen järjestäminen seuran sisäisesti antaa kuitenkin
suppeamman näkökannan koulutussisältöihin kuin seurarajat ja jopa lajirajat rikkova koulutus. Kuitenkin puhuttaessa 1-tason koulutuksesta, eli vielä varsin aloittelevien ohjaajien
koulutuksesta, ei näkökulmien puute ole keskeisimpiä asioita. Mikäli koulutusrakennetta
sovellettaisiin 2-tasolle, tulisi mielestäni koulutus toteuttaa ainakin osittain laajemmassa
toimintaympäristössä.

Yksi koulutuksen keskeisimpiä opetusmetodeja oli mentorointi. Mentorointi voi parhaimmillaan vaikuttaa koulutettavan henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen ohjaajana erittäin monipuolisesti. Ohjaajana toimimisen lisäksi vaikutukset peilautuvat myös muuhun
elämään, erityisesti nuorten osalta. Nuorten (18-21-vuotiaat) mentoroinnin vaikutukseen
keskittyneen raportin mukaan nuoret kokevat saaneensa henkilökohtaisesta mentoroinnista ohjausta ja tukea oman elämänsä tavoitteiden saavuttamiseen. Mentorointisuhteet,
jotka oli toteutettu järjestelmällisesti (johonkin tiettyyn elämänalueeseen tai tavoitteeseen
tähdäten, kuten opiskelu) tarjosivat enemmän tukea akateemiseen edistymiseen, kun taas
epäviralliset mentorointisuhteet edistivät henkilökohtaista kehittymistä, kuten oikeiden valintojen tekemistä elämässä ja henkilökohtaista motivaatiota kehittää itseään elämässä
yleensä. (Bruce & Bridgeland 2014. 3-4, 22.).

Tässä koulutuksessa toteutettu mentorointi tulee olla selkeästi johdettua, virallisempaa
mentorointia, jotta mentorien kokema vastuu mentoroinnista ei lähde rönsyilemään ja
mentorointi pysyy aiheessa. Kuitenkin halutessaan mentorit voivat tarttua myös laajempiin
osa-alueisiin ja mentorointisuhde voi tapauskohtaisesti jatkua myös koulutuksen jälkeen,
mikäli tarpeellista. Brucen ja Bridgelandin mukaan pidempään jatkuneen mentoroinnin vaikutukset nuoren elämään ovat myös vaikuttavampia kuin lyhyemmät (2014, 3.).

Perinteiseen luentomalliseen ja itsenäiseen työtapaan verrattuna mentorointi antaa oppimismenetelmänä aktorille vahvemman itseluottamuksen, mikä on ohjaajana toimiessa
erittäin keskeistä. Tässä koulutuksessa mentoroinnin onnistuminen oli vaihtelevaa. Mentorin sitoutuneisuus ja halu kehittää aktoriaan vaikuttaa todella paljon mentoroinnin onnistumiseen. Voidaan siis puhua persoonan ja mentorin intressien vaikutuksista mentorointiin.
Suurin haaste mentoroinnissa on ajan antaminen mentoroinnille. Mentoroinnille tulisi siis
valita selkeä aika ja paikka, jossa voidaan rauhoittua tapaamiseen ja siinä käsiteltäviin
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asioihin (Visala-Vuorinen 2015, 57.) Lastentarhanopettajan mentoriksi kasvamisen prosessista pro gradun tehnyt Visala-Vuorinen toteaa esimerkkinä, kuinka tapaamisiin tullaan
suoraan vilkkaan lapsiryhmän keskeltä, jolloin ajatukset ovat vielä hälinässä. Vastaava tilanne toistuu myös tässä junioriohjaajakoulutukseen liittyvässä mentoroinnissa, jossa
mentorointi toteutettiin usein heti ohjaustyön jälkeen. Rauhoittumiseen ja hetkessä olemiseen tulisi siis antaa aikaa ja keksiä keinoja, jotta tapaamisen hyödyt voisivat olla maksimaaliset. Lisäksi mentorin oma epävarmuus vaikuttaa mentoroinnin miellekyyteen, jolloin
mentoreiden kouluttaminen ja toisaalta mentoreina toimivien keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu (Visala-Vuorinen 2015, 57.) Toisaalta mentoroinnissa suuri vastuu
on myös aktorilla, jonka tulee ymmärtää mentoroinnin arvo ja antaa sille ansaitsemansa
aika ja luottamus. Toteutetun koulutuksen palautteen mukaan mentorointi toimi hyvin tai
erittäin hyvin, kun sille annettiin sen vaatima aika. Niissä tapauksissa, joissa mentorointi
toteutettiin viime tipassa ”rasti seinään”-metodilla, ei mentori-aktori-suhdetta ehdi syntyä ja
tapaamiset keskittyvät lähinnä ohjauksen teknisiin ja pinnallisiin asioihin.

Tulevien koulutuksien osalta mentorit tulisi kouluttaa/valmistaa tehtäväänsä paremmin.
Tässä koulutuskokonaisuudessa mentorit olivat hyvin irrallaan koulutuksen muusta kokonaisuudesta. Lisäksi mentoreiden ymmärrys mentorin tehtävästä oli täysin heidän omien
kokemuksiensa varassa. Parempi mentoreiden kouluttaminen ja siten ymmärrys tehtävästä toisi varmasti myös mentoreille parempaa itseluottamusta ja motivaatiota tehtävää
kohtaan. Tällä puolestaan olisi oletettavasti vaikutuksia myös aktoreiden kokemukseen
mentoroinnin hyödyllisyydestä.

Parempi ohjeistus koskee myös koulutettavia itseään vertaismentoroinnin osalta. Erityisesti koulutettavien ollessa nuoria olisi tärkeää antaa vertaismentorointiin selkeitä tehtäviä
ja keskusteltavia teemoja. Tämän koulutuksen osalta vertaismentoroinnin onnistuminen oli
täysin koulutettavien oman kokemuksen ja motivaation varassa. Pahimmillaan vertaismentorointi koettiin pakollisena pahana ja hieman jopa ahdistavana. Toisaalta parhaimmillaan toteutettuna koulutettavat saavat vertaisistaan pysyvän yhteisön, johon peilata omia
kokemuksiaan ja jakaa hyviä ideoita ja vinkkejä.

Koulutuksen vahva käytännön läheisyys ja oppiminen tekemisen kautta oli selkeästi merkittävin syy koulutettavien hyvään valmiuteen siirtyä itsenäiseksi ohjaajaksi. Learning by
doing-filosofian perusteita myötäillen koulutettavien asioiden sisäistäminen ja siirtyminen
käytännön toimintaan toimi todennäköisimmin aidon kontekstin läsnäolon vuoksi. Koulutuksen jakautuminen aihepiireittäin viiteen osa-alueeseen mahdollisti syventymisen kuhunkin aiheeseen, mutta kyseisten teemojen harjoittelu todellisessa ympäristössä piti mu-
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kana kokonaisuuden hahmottamisen. Koulutuksen teemat myös toistivat itseään ohjausharjoitteiden sekä arkisen ohjaustyön kautta, jolloin harjoiteltaviin asioihin saatiin toistoa.
Taitojen toistolla syntyy valmiudet oppia (Venkula 2008).

Lähijaksojen koulutuksessa käytettiin vahvasti keskustelevaa opetustapaa, jossa koulutettavat pääsivät jakamaan kokemuksiaan käsiteltäviin aiheisiin liittyen sekä heitä haastettiin
vastaamaan itse esillä oleviin kysymyksiin. Lähijaksojen koulutukset sisälsivät vahvasti
aktiivista opetusta, jossa kouluttajan rooli pyritään pitämään johdattelevana virikkeiden antajana luentomaisen vastausten jakamisen sijaan. Keskusteleva opetus oli erityisen toimivaa koulutettavien keskinäisen luottamuksen ansiosta. Keskinäinen luottamus koulutettavien ja kouluttajan välillä ensisijaisen tärkeää keskustelevan ja aktiivisen oppimistavan onnistumisen kannalta. (Ward 2013.)

Koulutuksen vaikutus nuoriin osallistujiin ja heidän kehittymiseen paitsi ohjaajana, myös
ihmisenä, oli silmiinpistävää. Nuoresta iästään huolimatta heistä kuoriutui rohkeita ohjaajia, jotka uskalsivat kertoa mielipiteensä ja kokemuksensa. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen oli ihailtavaa huomata, kuinka nuoret osasivat ottaa ohjat käsiin ohjaustilanteissa. He
suhtautuivat avoimesti opetettuihin asioihin ja yrittivät parhaimpansa mukaan tuoda niitä
mukaan omaan ohjaustyöhönsä. Joidenkin koulutettavien vanhempien kanssa keskusteltaessa esiin nousi myös parempi suhtautuminen kaikkeen esiintymiseen, kuten koulun
esitelmiä pidettäessä. Aiemmin esiintymisjännityksestä kärsivä nuori alkoi suhtautua esiintymistilainteiseen rennon itsevarmasti. Myös konkreettista kiinnittymistä työelämään saavutettiin, kun yksi nuorista koulutettavista löysi kesätyöpaikan lasten parissa, nimenomaan
kertyneen ohjauskokemuksen ja käydyn koulutuksen ansiosta. Voidaan siis todeta, että
nuorten kouluttaminen ja mukaan ottaminen ohjaustoimintaan on erittäin hyödyllistä niin
seuran kuin nuoren itsensä osalta. Valtion liikuntaneuvoston julkaisun mukaan nuoret arvostavat entistä enemmän harrastuksensa vaikuttavuutta tulevaisuuden kannalta (Tiirikainen & Konu 2013, 42.). Koulutus ja sen avaama ohjaajakokemus on selkeä motivaation
lähde seuratoiminnassa jatkamiseen ja siten Drop Outin vähentämiseen.
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9.1

Kehityskohteet

1. Henkilökohtainen mentorointi:
Koulutuksen selkeästi merkittävin kehityskohde on mentorointi. Mentoroinnilla on mahdollisuus olla koulutuksen merkittävimpiä oppimisen menetelmiä sekä ohjaajien yhteenkuuluvuuden ja siten motivaation lisääjiä. Tulevissa koulutuksissa henkilökohtaiset mentorit tulee kouluttaa tehtäväänsä noin 2 h mittaisella koulutustapaamisella. Koulutustapaamisessa tulisi käydä läpi seuraavat asiat: (Miettinen 4.6.2018.)
•

Mitä mentorointi tarkoittaa

•

Mentori-aktori-suhteen pelisäännöt (luotettavuus, mihin sitoudutaan, mihin ei sitouduta)

•

Mentoroinnin aikataulutus. Selkeä kuvaus prosessista ja sen aikataulusta

•

Mentorointitapaamisen suunnittelu. Selkeä malli mentorointitapaamisen sisällöstä.
Ensimmäisen tapaamisen läpi käytävät asiat, tutustuminen, pelisäännöt. Tulevien
tapaamisten sisältörakennemalli. Virallisen mentorointisuhteen päättäminen

Koulutuksen lisäksi henkilökohtaiseen mentorointiin olisi hyvä tarjota käytännön työkaluja,
esimerkkinä Sami Maunosen ja Nico Saikkosen opinnäytetyönä toteuttama kehittymispäiväkirja nuorten akatemiavalmentajille (Maunonen & Saukkonen 2018). Päiväkirjan ideana
on, että valmentaja (tässä tapauksessa koulutettava ohjaaja) etenee päiväkirjan teemojen
mukaisesti arvioiden omaa toimintaansa valmentajana. Päiväkirjaan merkittyjä pohdintoja
ja arviointia voisi käydä yhdessä mentorin kanssa läpi tapaamisilla ja siten konkreettisesti
seurata aktorin kehittymistä ohjaajana.

Koulutuksessa jo käytössä ollutta raportointipohjaa, johon koulutettava merkitsee kaiken
koulutuksessa itse tuottamansa materiaalin ja pohdinnan, voisi jatkokehittää vastaavaan
tarkoitukseen antaen raportointipohjan valmiina mallina koulutettaville. Se voisi sisältää
koulutuksen etenemisen mukaan asetetut kysymykset ja arviointitehtävät.

2. Vertaismentorointi

Vertaismentorointi tuotti selkeästi eniten haasteita koulutettaville. Ohjeistuksen puute,
koulutettavien nuorten ikä ja mahdollisesti sosiaalinen paine aiheutti vertaismentoroinnin
epäonnistumista osalle koulutettavista. Erityisesti vertaismentoroinnissa, jossa koulutettavana kohteena on hyvinkin nuoria henkilöitä, tulisi jokaiseen tapaamiseen antaa selkeä
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”esityslista” joka tapaamisen aikana käydään läpi. Tällöin koulutettavien energia ei mene
siihen, mitä asioita tapaamisessa tulisi käydä läpi, vaan he voisivat keskittyä jakamaan
teemojen mukaisia kokemuksiaan.
Erityisesti nuorimpien koulutettavien kohdalla vertaismentorointi voitaisiin toteuttaa myös
ryhmämentorointina yhden kokeneen ohjaajan toimiessa koko ryhmän mentorina ja siten
huolehtien tapaamisen kulusta.

3. Kehitystyön aikataulu

Ennen seuraavan koulutuksen aloittamista tulee mentoreille toteuttaa koulutus. Koulutus
toteutetaan resurssien mukaan yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Koulutuksen
suunnittelussa voidaan hyödyntää LIIKU:n seurakehittäjä Maikku Miettisen osaamista
mentoroinnista. Miettinen toimi muun muassa Turun kaupungin lasten liikunnan laatuhankkeen mentoreiden kouluttajana, mistä seuralla on hyviä kokemuksia. Lisäksi pilottikoulutukseen osallistuneiden mentoreiden kokemuksia tulee hyödyntää sekä mentoreiden
koulutuksen suunnittelussa että uudelleen järjestettävän junioriohjaajakoulutuksen mentorointitoiminnan rakenteen tarkastelussa.

Seuraava seuran sisäinen koulutus järjestetään syksyllä 2019. Mentoreille suunnattu koulutus tulee siis suunnitella kevään 2019 aikana ja varsinainen mentorikoulutus järjestää
ennen junioriohjaajakoulutuksen alkua.

Jatkokehityksen organisoimisesta vastaa Budokwai Taekwondon valmennuspäällikkö
Roosa Närhi.
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Liite 1. Palautekysely

1-tason junioriohjaajakoulutus palautekysely
Budokwai Taekwondo.
*Pakollinen

Koulutuksen vaikuttavuus
Arvioi kuinka koulutus on vaikuttanut omaan toimintaasi ohjaajana.

Antoiko koulutus sinulle motivaatiota toimia ohjaajana *
ei lainkaan
1
2
3
4
5
kyllä, todella paljon

Vastasiko koulutus odotuksiasi *
ei lainkaan
1
2
3
4
5
kyllä, vastasi täysin

Lisäsiko koulutus motivaatiotasi jatkaa harrastusta taekwondon/seuran parissa
Ei lainkaan
1
2
3
4
5
Kyllä, todella paljon
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Vertaa osaamistasi ennen ja jälkeen koulutuksen. Mikä/mitkä
asiat ovat kehittyneet sinussa ohjaajana. *
Oma vastauksesi

Arvioi osaamistasi ennen koulutusta. Valitse parhaiten kuvaava
vaihtoehto *
ALOITTELEVA OHJAAJA: huomio vain omaan toimintaan -> ei tilanneherkkyyttä
EDISTYNYT ALOITTELEVA OHJAAJA: ulkoisesti uskottavampaa kuin aloittelijalla
PÄTEVÄ OHJAAJA: tietää paljon ja voi onnistua hyvin, mutta häiriön sattuessa voi
sotkeutua
ERINOMAINEN TAITAVA OHJAAJA: hyvä, nopea ja tehokas päätöksenteko vaihtelevissa olosuhteissa
HUIPPU OHJAAJA: kyky käsitellä yksilöitä ja ryhmää samanaikaisesti

Arvioi osaamistasi koulutuksen jälkeen. Valitse parhaiten kuvaava
vaihtoehto. *
ALOITTELEVA OHJAAJA: huomio vain omaan toimintaan -> ei tilanneherkkyyttä
EDISTYNYT ALOITTELEVA OHJAAJA: ulkoisesti uskottavampaa kuin aloittelijalla
PÄTEVÄ OHJAAJA: tietää paljon ja voi onnistua hyvin, mutta häiriön sattuessa voi
sotkeutua
ERINOMAINEN TAITAVA OHJAAJA: hyvä, nopea ja tehokas päätöksenteko vaihtelevissa olosuhteissa
HUIPPU OHJAAJA: kyky käsitellä yksilöitä ja ryhmää samanaikaisesti
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Arvioi koulutuksen järjestelyjä ja koulutusmetodeja.

Seuran tiloissa järjestetty koulutus oli mielestäni *
Erinomaista. Koulutukseen oli helppo osallistua kulkemisen ja tutun koulutusporukan kesken
Sijainnin helppouden kannalta hyvä, mutta mukana olisi saanut olla koulutettavia
myös muista lajeista/seuroista
Huono. Pidän enemmän urheiluopistoissa järjestettävistä koulutuksista.
Muu:
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Pakollinen

Koulutuksen kesto oli mielestäni *
Hyvä, pitkä ajanjakso antoi aikaa pureskella opittuja asioita eikä koulutus tuottanut
liikaa stressiä
Liian pitkä. Opin paremmin, kun koulutus järjestetään lyhyellä aikavälillä esim. viikonlopun mittaisena koulutuksena.
Muu:

Pakollinen

Mentorointi henkilökohtaisen mentorin kanssa *
Hyödytön. En saanut mentoroinnista oikein mitään irti.
Varsin hyödyllinen. Mentori lisäsi itseluottamustani ohjaajana ja antoi hyviä vinkkejä omaan ohjaukseeni
Todella hyödyllinen. Opin paljon mentorin kanssa ohjaamisesta ja meillä oli hyödyllisiä keskusteluita ohjaukseen ja muihinkin asioihin liittyen.
Muu:

Pakollinen

Mentorointi vertaismentoreiden kanssa *
Hyödytön. Emme oikein ymmärtäneet ideaa ja tapaamiset olivat lähinnä pakkopullaa
Varsin hyödyllinen. Sain vertaismentoreilta itseluottamusta ja jaoimme hyviä kokemuksia ohjauksen teemoihin liittyen.
Todella hyödyllinen! Opimme paljon toisiltamme ja saimme apua mahdollisiin ongelmiin.
Muu:

Pakollinen
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Lähikoulutukset/luentotilaisuudet olivat mielestäni *
Huonoja. En saanut niistä juuri mitään irti.
Hyviä. Sain hyviä tärppejä omaan ohjaustyöhöni
Erinomaisia. Koulutustilaisuudet ja käsiteltävät asiat olivat sopivan haastavia ja
mielenkiintoisia.
Muu:

Pakollinen

Etätehtävät (kirjalliset + ohjaustehtävät) *
Olivat mielestäni liian helppoja eivätkä siksi olleet motivoivia
Olivat mielestäni liian vaikeita ja tuottivat liikaa stressiä
Olivat mielestäni sopivan haastavia ja opin paljon ohjaamisesta niiden avulla.
Muu:

Pakollinen

Vapaa sana koulutuksen rakenteesta/toteutuksesta
Oma vastauksesi

Vapaa sana koulutussisällöstä
Oma vastauksesi

Vapaa sana kouluttajille/mentoreille
Oma vastauksesi
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Arvioi koulutus kokonaisuutena *
Täysin hyödytön
1
2
3
4
5
Erittäin hyvä

KIITOS! Kysely on päättynyt!

1

[null,null,"-455614 0

-4556146228434
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Liite 2 Lähijakso 5. koulutusmateriaali
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