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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda psyykkisen valmennuksen manu-
aali Finnhockey School -kesäleireillä toimiville valmentajille. Finnhockey School on Vieru-
mäellä vuosittain järjestettävä jääkiekkokesäleiri. Yhden kesän aikana järjestetään useita 
leirejä, joille kaikilla 9-16 -vuotiailla taitotasosta tai sukupuolesta riippumatta on mahdolli-
suus osallistua. Leirit ovat kansainvälisiä, ja lähes joka leirillä osa leiriläisistä saapuu ulko-
mailta. Leirivalmentajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia jääkiekon osaajia.  
 
Finnhockey Schoolille suunniteltu psyykkisen valmennuksen manuaali on rakennettu vah-
vasti Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin kehittämään itsemääräämisteoriaan ja siihen 
liittyviin teemoihin pohjautuen. Laajasti tutkittu itsemääräämisteoria näkee sisäisen moti-
vaation syntymisen mahdolliseksi silloin, kun kolme psykologista perustarvetta täyttyvät. 
Nämä psykologiset perustarpeet ovat autonomia, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteen-
kuuluvuus.  
 
Opinnäytetyön lopputuotos eli psyykkisen valmennuksen manuaali tarjoaa tietopaketin 
sekä konkreettisia keinoja näiden kolmen psykologisen perustarpeen kokemisen mahdol-
listamiseksi leiriläisille. Lisäksi se esittelee kattavasti ajankohtaisia teemoja ulkoiseen ja si-
säiseen motivaatioon sekä lasten ja nuorten valmennukseen liittyvistä aiheista. Esimerkit 
viittaavat pääosin jääkiekon lajitaitoihin, mikä tekee niistä helposti hyödynnettäviä manuaa-
lin kohderyhmälle eli jääkiekkovalmentajille.  
 
Manuaalin teemat perustuvat kesällä 2018 tehtyyn taustatyöhön, jolloin Finnhockey Schoo-
lin käytänteitä ja valmentajien yleisiä toimintatapoja on tutkittu jokaisella kesän aikana jär-
jestetyllä leirillä. Tämän pohjalta manuaaliin on koottu ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita teori-
aan nojaten. 
 
Psyykkisen valmennuksen manuaali on määrä ottaa käyttöön kesän 2019 leirien valmen-
nuksessa. Manuaalin sisältö on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi, jotta kaikilla sen 
käyttäjillä on yhtäläinen mahdollisuus tutustua materiaaleihin. Manuaalin on toivottavaa toi-
mia apuvälineenä psyykkistä valmennusta tukevien harjoitteiden toteuttamisessa, leiriryh-
män ryhmäyttämisessä sekä turvallisen ja viihtyisän ilmapiirin luomisessa.  
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1 Johdanto 

Kun puhutaan lasten ja nuorten valmennuksesta, usein vastaan tulee ensimmäisenä taito-

harjoitteluun tai fyysisten osa-alueiden, kuten kestävyyden, liikkuvuuden tai voiman har-

joittaminen. Siinä missä nämä ovat erityisen tärkeitä lasten liikunnallisessa kehityksessä, 

on vähintään yhtä tärkeää keskittyä myös psyykkisten taitojen huomioimiseen ja kehittä-

miseen.   

 

Psyykkinen valmennus mielletään usein tärkeäksi huippu-urheilijoiden keskuudessa, ja 

siltä kannalta on kirjoitettu lukuisia teoksia ja artikkeleja. Huippu-urheilijoiden psyykkisestä 

valmennuksesta puhuttaessa aihealueina käsitellään usein motivaatiota, tarkkaavaisuutta, 

stressinhallintaa, paineensietokykyä sekä erilaisia keinoja näiden tai muiden vastaavien 

harjoittelu- tai kilpailutilanteeseen vaikuttavien osa-alueiden optimaaliseen hyödyntämi-

seen. Sitä on psyykkinen valmennus. Samalla se on paljon muutakin.  

 

Psyykkinen valmennus on arkipäiväistä elämän valinnoista suoriutumista ja oikeiden vaih-

toehtojen valitsemista (Hämäläinen 2012, 10). Vaihtoehtojen mielekkyyttä sekä oikean fo-

kuksen valitsemista, kuten muutakin yksilön toimintaa ohjaa vahvasti motivaatio. Mitä 

enemmän tietty vaihtoehto motivoi, sitä luultavammin yksilö pyrkii toiminnallaan kyseistä 

vaihtoehtoa kohti siitäkin huolimatta, vaikka se ei olisi kaikista järkevin valinta esimerkiksi 

ajankäytön tai helppouden kannalta.  

 

Motivaatio paitsi ohjaa toimintaamme, myös säätelee toiminnan mielekkyyden määrää 

(Liukkonen 2017, 31). Motivaation ollessa täysin sisäistynyttä, toimintaan osallistuminen 

on erittäin mielekästä ja yksilö osallistuu siihen täysin vapaasta tahdostaan ja sisäisestä 

kiinnostuksesta toimintaa kohtaan. Tällöin on kyse sisäisestä motivaatiosta.  

 

Sisäisen motivaation vastakohtana toimii ulkoinen motivaatio. Ulkoisesti motivoitunut yk-

silö osallistuu toimintaan jostakin itsestään riippumattomasta syystä, esimerkiksi palkkion 

tai muiden hyväksynnän vuoksi. Ulkoiset motivaatiotekijät voivat olla lyhyellä aikavälillä te-

hokkaita, mutta pitkäaikainen kiinnostus ja mielekäs toiminta vaatii motivaation sisäisty-

mistä (Liukkonen 2017, 39).  

 

Sisäisestä motivaatiosta puhuttaessa tarkastellaan usein sitä synnyttäviä sekä ylläpitäviä 

tekijöitä. Tutkijat Richard M. Ryan ja Edward L. Deci ovat luoneet teorian kolmesta psyko-

logisesta perustarpeesta. Näiden perustarpeiden täyttyminen on ehto sisäiselle motivaati-

olle, ja niiden avulla ulkoista motivaatiota on mahdollista sisäistää (Vasalampi 2017, 61). 
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Tätä teoriaa kutsutaan itsemääräämisteoriaksi. Sen kolme psykologista tarvetta ovat auto-

nomia, koettu pätevyys sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus.  

 

Autonomialla eli itseohjautuvuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, saako hän vai-

kuttaa omaan toimintaansa. Autonomiaa voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla mahdolli-

suutta osallistua päätöksentekoon sekä osoittamalla, että kaikki tulevat ymmärretyksi ja 

kuulluksi (Jaakkola 2015, 113).  

 

Pätevyyden kokeminen on keskeinen tekijä yksilön itsetunnon kehittymisessä sekä ylläpi-

tämisessä. Tämän kautta sen on tutkimusten mukaan todettu olevan suoranaisesti yhtey-

dessä myös sisäiseen liikuntamotivaatioon (Jaakkola 2015, 113). Yksinkertaistettuna pä-

tevyydellä tarkoitetaan yksilön kokemusta omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Sitä on 

mahdollista parantaa esimerkiksi eriytetyillä eli eri taitotasoja sisältävien tehtävien tarjoa-

misella sekä kannustavalla palautteenannolla.  

 

Kolmas ja viimeinen psykologinen perustarve on sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Yhteen-

kuuluvuus kuvaa jokaiselle ominaista halua kuulua osaksi itselleen tärkeäksi kokemaa 

ryhmää. Yhteenkuuluvuuden kokemisen kannalta on tärkeää, että ilmapiiri on suotuisa 

sekä viihtyisä ja samalla antaa jokaiselle mahdollisuuden olla autenttisesti oma itsensä 

(Lintunen 2015, 85).   

 

Opinnäytetyön lopputuotos, psyykkisen valmennuksen manuaali Finnhockey Schoolin lei-

rivalmentajille on toteutettu vahvasti itsemääräämisteorian pohjalta. Manuaali pitää sisäl-

lään tarpeellista informaatiota psykologisista perustarpeista sekä ohjeita harjoitteisiin ja 

toimintatapoihin, joilla lasten kokemuksia autonomian, koetun pätevyyden sekä yhteen-

kuuluvuuden tuntemuksia on mahdollista vahvistaa.  

 

Finnhockey School on Vierumäellä vuosittain järjestettävä jääkiekkokesäleiri. Yhden ke-

sän aikana Vierumäen Urheiluopistolla järjestetään viidestä kahdeksaan Finnhockey 

School-leiriä. Leireille ovat tervetulleita kaikki 9-16-vuotiaat lapset ja nuoret (Vierumäki 

2019). Tämän myötä opinnäytetyön sisältö keskittyy pääasiassa kouluikäisten lasten ja 

nuorten tyypillisen kehityksen huomioimiseen.  

 

Lapset ja nuoret tulevat kesäleireille eri puolilta Suomea ja muutama myös ulkomailta, ja 

leirin ollessa vain viisi päivää, on tärkeää, että ryhmäytyminen tapahtuu nopeasti ja tehok-

kaasti. Psyykkiset taidot ja tarpeet ovat läsnä niin uusien taitojen oppimisessa ja kehittymi-

sessä kuin myös kaikessa muussakin tekemisessä, joten niihin keskittyminen on erityisen 



 

3 

 

tärkeää. Psyykkistä kehitystä kokonaisvaltaisesti tukeva toiminta antaa lapsille mahdolli-

suuden saada positiivisia liikuntakokemuksia, jotka edistävät liikunnallisen elämäntavan 

syntyä ja jatkumista myös myöhempiin ikävaiheisiin (Jaakkola 2015, 109).  

 

Kun valmennus antaa lapsille mahdollisuuden kokea itseohjautuvuutta, vahvaa yhteen-

kuuluvuutta ryhmän keskuudessa sekä pätevyyden tuntemuksia harjoitellessaan, heidän 

motivaationsa toimintaa kohtaan on korkeampi (Lintunen 2015, 87). Korkea motivaatio-

taso vaikuttaa lasten asenteeseen, toiminnan laatuun, yritteliäisyyteen sekä kehitykseen. 

Tämä on huomioitu myös keinoissa, joita manuaali pitää sisällään.  

 

Manuaali on sisällöltään yhdistelmä teoriatietoa leirivalmennukseen olennaisista psyykki-

sen valmennuksen keinoista sekä käytännön ohjeista ja vinkeistä toiminnan parantami-

seen ja lasten psyykkisen kehityksen huomioimiseen. Opinnäytetyön yhtenä päätavoit-

teena on toteuttaa mahdollisimman monia valmennustyössä toimivia henkilöitä hyödyttävä 

manuaali. Tämä näkyy esimerkiksi manuaalin kaksikielisyydessä, sen sisältämissä konk-

reettisissa esimerkeissä sekä tiivistetyssä teoriapohjassa. Opinnäytetyö pitää sisällään 

suurin piirtein saman tiedon mitä manuaalikin, mutta aihealueita ja teoriapohjaa on laajen-

nettu sekä eritelty toisistaan.  
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2 Motivaatio  

Motivaatio käsitteenä on laajamuotoinen, ja pitää sisällään muuan muassa persoonalli-

suuden, tunteet, järjen, sosiaalisen ympäristön sekä yksilön arvomaailman (Liukkonen 

2017, 32). Sana ”motivaatio” juontaa juurensa latinankielisistä sanoista ”motus” sekä ”mo-

vere”, joista ensimmäinen tarkoittaa liikettä ja toinen samaa sanaa verbimuodossa, liikkua 

(Kaski 2006, 142; Liukkonen & Jaakkola 2013, 145). Motivaatio voidaankin nähdä asioina, 

jotka saavat yksilön liikkeelle ja ylläpitämään kiinnostusta (Kaski 2006, 142). Esimerkiksi 

samassa joukkueessa toimivia urheilijoita yhdistää usein keskenään vahva motivaatio ja 

intohimo harrastamaansa lajia kohtaan ja siinä menestymiseen, mutta tämän lisäksi jokai-

sella on myös toisistaan eriäviä henkilökohtaisia syitä harrastamiseen.  

 

Motivaatio ohjaa yksilön käyttäytymistä kahdella tavalla. Ensinnäkin se säätelee osallistu-

misen ja mielekkyyden määrää (Liukkonen 2017, 31). Motivaatio esimerkiksi määrittää 

sen, kuinka innokkaasti nuori jääkiekkoilija suorittaa vapaasta tahdostaan omatoimisia 

oheisharjoitteita tai kuinka suuren innostuksen uuden taidon opetteleminen saa aikaan. 

Tämän lisäksi motivaatio toimii myös toiminnan suunnanantajana (Weinberg & Gould 

2015, 52). Esimerkiksi nuoren halutessa kokeilla uutta lajia tai pyrkiä tavoitteeseensa, mo-

tivaatio auttaa oikeiden valintojen suuntaan, jotta haluttu kokemus tai tavoite olisi mahdol-

lista saavuttaa.  

 

Motivaatio ilmenee pääasiassa neljässä erilaisessa muodossa. Näitä motivaation muotoja 

ovat intensiivisyys, pysyvyys, aktivaation valinta sekä suoritustulos (Liukkonen 2017, 31). 

Yksilön omatessa hyvän motivaation hänen intensiivisyytensä eli yrittämisen taso on kor-

kealla, hän on pitkäjänteinen ja vahvasti sitoutunut tehtävään tai toimintaan, hän hakeutuu 

toiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin eikä pelkää haastetta sekä näin ollen myös suo-

riutuu tehtävästä paremmin. Sen sijaan huonon motivaation omaava ei jaksa yrittää 

enempää kuin on tarpeen, hän ei ole sitoutunut toimintaan ja luovuttaa nopeammin sekä 

välttää epäonnistumista ja haastetta hakeutumalla vain helppoihin tehtäviin. Tämän myötä 

myös hänen lopputuloksensa eli toiminnasta suoriutuminen ei ole hyvällä tasolla, tai jois-

sakin tapauksissa suoriutuminen voi jäädä tapahtumatta ollenkaan.  

 

Motivaatiota voidaan lähestyä eri näkökulmista. Kaksi tunnettua yleispiirteistä näkökulmaa 

ovat mekanistinen ja organistinen lähestymistapa. Kyseisten lähestymistapojen suurim-

pana erona on se, mikä tekijä nähdään motivaation synnyttäjänä. Mekanistisen lähesty-

mistavan mukaan motivaatio on lähtöisin fysiologisista tarpeista tai suoraan käyttäytymi-

seen vaikuttavista ulkoisista ärsykkeistä kuten kehuista tai palautteesta, eikä yksilöllä 
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koeta olevan minkäänlaista vaikutusvaltaa omaa motivaatioonsa hallitsemisessa. Sen si-

jaan organistinen lähestymistapa näkee motivaation olevan sisäsyntyistä, yksilö nähdään 

aktiivisena vaikuttajana omassa toimintaympäristössään ja osallistumisen toimintaan ole-

van omaehtoista. (Liukkonen 2017, 33.)  

 

Yksi tunnettu näitä molempia lähestymistapoja yhdistävä teoria on Maslow’n (1943) tarve-

hierarkia, jossa yksilön tarpeet nähdään hierarkisesti järjestyneenä. Järjestys kuvataan 

pyramidina, jonka pohjana toimii fysiologiset perustarpeet kuten nälän ja janon tyydyttämi-

nen. Tämän jälkeen tärkeysjärjestyksestä alhaalta ylöspäin on kuvattu turvallisuus, rak-

kauden ja yhteenkuuluvuuden tunne, arvostus ja pyramidin huipulla itsensä toteuttaminen 

(McLeod 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tarvehierarkia (mukaillen Maslow 1943)   

 

Aikojen saatossa motivaation on nähty syntyvän niin ulkoisista kuin sisäisistäkin tekijöistä. 

Motivaatiota on tutkittu johtuvan vain ja ainoastaan omasta persoonallisuudesta ja luon-

teenpiirteistä, tai päinvastaisesti olevan täysin sidonnaista ympäristöön ja tilanteeseen. 

Nykykäsityksen mukaan motivaation nähdään olevan sekoitus näistä molempia. Sen si-

jaan, että vertailisi persoonallisuuspiirteitä tilannekohtaisuuteen, onkin järkevämpää tutkia 

kuinka nämä kaksi piirrettä vaikuttavat toisiinsa sekä toimivat vuorovaikutuksessa keske-

nään. (Weinberg & Gould 2015, 53.) 

 

Motivaation syntymisen ja synnyttämisen lisäksi on olennaista tietää, kuinka motivaatiota 

pidetään yllä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi tavoitteeseen pääseminen, tarkoituksen-

mukaisuus, tulosten näkyminen, onnistumisen kokemukset, kannustus ja myönteinen pa-

laute sekä mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Esimerkiksi jos harjoittelu on tavoittee-

                                                 Itsensä toteuttaminen 

 

                                                    Arvostus 

 

                                      Rakkaus ja yhteenkuuluvuus 

 

                                                 Turvallisuus 

 

                                        Fysiologiset perustarpeet 
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tonta, mitään muutosta ei tunnu tapahtuvan ja urheilija tuntee jatkuvasti jäävän ilman kai-

paamaansa tukea, hänen motivaationsa toimintaa kohtaan laskee nopeasti. (Kaski 2006, 

143-146.) 

 

Nykykäsityksen mukaan motivaatio on jaettavissa sisä- ja ulkosyntyiseksi. Sekä sosiaali-

set että psykologiset tekijät voivat vaikuttaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sosiaali-

sia tekijöitä voidaan tutkia tarkkailemalla esimerkiksi pätevyyden kokemuksilla, onko yksilö 

keskittynyt kilpailemiseen vai vertaileeko hän tuloksia tai tekemistään omiin aiempiin suo-

rituksiinsa sekä kokeeko yksilö valmentajien toiminnan positiiviseksi vai negatiiviseksi. So-

siaaliset tekijät vaikuttavat siis suuresti siihen, millaiseksi yksilö kokee toiminnan ja myös 

siihen, kuinka hän selittää omia onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan. Tämän lisäksi toi-

mintaan vaikuttaa myös psykologiset tekijät, joita ovat tuntemukset omasta vaikutusval-

lasta toimintaa kohtaan, joukkoon kuulumisen ja molemminpuolisen välittämisen tunne 

ryhmän sisällä sekä se, kuinka itsevarmaksi ja tehokkaaksi toimijaksi yksilö itsensä kokee. 

(Gould & Weinberg 2015, 134-135.)   

 

2.1 Sisäinen motivaatio 

Motivaatio voidaan luokitella sisäiseksi motivaatioksi silloin, kun syyt osallistumiselle ja in-

nostumiselle ovat itsestään lähteviä, kuten vahva halu omien taitojen kehittymiselle ja 

omaan aiempaan osaamiseen vertaileminen. Sisäisesti motivoiva toiminta nähdään ole-

van vapaaehtoista ja omasta tahdosta toteutettavaa (Deci & Ryan 2016, 117). Sisäisesti 

motivoitunut yksilö kokee itse olevansa kontrollissa omasta tekemisestään ja motivaa-

tiotekijöinä toimivat pääasiassa positiiviset kokemukset ja tuntemukset, joita toiminta saa 

aikaan (Liukkonen 2017, 40).  

 

Sisäistä motivaatiota voidaan pitää pohjana optimaalisessa lapsuusvaiheen kehityksessä  

(Deci & Ryan 2016, 99). Lapsilla on liikkumista kohtaan valmiiksi sisäsyntyinen motivaatio 

eivätkä he pelkää epäonnistumista. Tämän ansiosta toiminta on pitkäjänteistä, yritteliästä 

ja näin ollen myös oppimisen kannalta aktiivista. (Lintunen 2015, 79-80). 

 

Sisäinen motivaatio voidaan luokitella kolmeen kategoriaan, joita ovat tiedollinen, saavu-

tus ja aistiärsyke. Tiedollisella sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan yksilön sitoutumista toi-

mintaan opettelemisesta, ymmärrykseen pyrkimisestä ja uuteen tietoon tutustumisesta 

johtuvan mielihyvän vuoksi. Saavutusmotivoitunut yksilö taas motivoituu uuden hankalan 

asian oppimisesta ja luomisesta, siinä missä ärsykkeistä sisäisesti motivoituva yksilö osal-

listuu itse toiminnan, eikä saavutettavan tuloksen vuoksi. (Weinberg & Gould 2015, 135.)   
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Sisäisen motivaation on todettu olevan yhteys yksilön ja tehtävän välillä. Tämän tiedon 

pohjalta on tutkittu myös sitä, mikä sisäsyntyisen motivaation saa aikaan ja riippuuko se 

tehtävästä vai persoonallisuudesta. Tutkimusten kautta on päädytty siihen, että jokaisella 

on henkilökohtainen taipumus tuntea olevan motivoituneempi jotakin asiaa kohtaan enem-

män kuin toista, mutta psykologisten perustarpeiden kautta pystytään vaikuttamaan ja 

muokkaamaan motivaation määrää ja laatua. (Ryan & Deci 2017, 117-118.) Nämä psyko-

logiset perustarpeet ovat autonomia, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja koettu pätevyys. Pe-

rustarpeet on esitelty osana itsemääräämisteoriaa luvussa 3.   

 

Sisäisestä motivaatiosta puhutaan usein positiivisemmassa valossa kuin ulkoisesta. Siinä 

missä ulkoinen motivaatio yhdistetään usein lajin lopettamiseen, ulkopuolisen määrää-

mään tai hallitsemaan toimintaan ja painostukseen, sisäinen motivaatio nähdään pitkäjän-

teisenä ja kehittävänä, jolloin yksilö ei pelkää haastaa itseään ja näin ollen myös toimin-

nan suorittaminen on kaikin puolin laadukkaampaa (Liukkonen 2017, 41). 

 

2.2 Ulkoinen motivaatio  

Ulkoinen motivaatio on vastakohta sisäsyntyiselle, eli syy osallistumiseen on jostakin ulko-

puolisesta tekijästä johtuvaa (Liukkonen 2017, 39). Ulkoiset motivaatiotekijät voivat olla 

esineellisiä, esimerkiksi raha tai palkinto, sekä aineetonta, kuten muiden hyväksyntä, 

pelko tai velvoite. Esimerkiksi nuori voi aloittaa uuden harrastuksen siksi, että hänen lähei-

set ystävänsäkin harrastavat samaa lajia. Hän ei pidä lajista, mutta sosiaalisen paineen 

vuoksi jatkaa siellä käymistä. Onnistuessaan valmentaja kehuu paljon ja nuori haluaa saa-

vuttaa uusia onnistumisia saadakseen kehuja. Joku toinen saattaa harrastaa lajia miellyt-

tääkseen vanhempiaan, ja kokee olevansa lahjakas lajissa ilman, että se vaatisi suurem-

pia uhrauksia ja ponnistelua. Hän pitää kilpailuista siksi, että voitto on lähes varma jokai-

sella kerralla, ja palkinnon voittaminen toimii hänellä suurimpana motivaatiotekijänä kilpai-

lemiselle.  

 

Ulkoisessa motivaatiossa suotuisaa on se, että motivaatio voi tiedostamatta muuttua si-

säiseksi autonomiaa, pätevyyttä ja yhteenkuuluvuutta korostavalla toiminnalla (Jaakkola 

2015, 112). Vaikka harrastus on aloitettu ulkoisten syiden varjolla, voikin olla, että taitojen 

kehittyessä oman kehityksen seuraaminen ja vertailu aiempiin tuloksiin onkin suurempi 

motivaationlähde kuin kehujen saaminen tai muiden päihittäminen.  

 

Sosiaaliset ja psykologiset tekijät voivat vaikuttaa ulkoisen motivaation syntymiseen. Sosi-

aalisina tekijöinä voivat toimia esimerkiksi valmentajan negatiivinen käytös, jatkuva kilpailu 
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tai tunne epäonnistumisesta ja heikkoudesta muihin verrattaessa. Psykologisia tekijöitä 

voivat olla epävarmuus sekä tunne, ettei kuulu osaksi ryhmää tai mahdollisuus vaikuttaa 

toimintaan on olematon. (Weinberg & Gould 2015, 134-135.)  

 

Yksi itsemääräämisteorian sisältämistä teorioista näkee ulkoisen motivaation olevan mui-

den käyttäytymismallien, mieltymysten tai uskomusten sisäistämistä ja niiden integroi-

mista omaan käyttäytymiseen. Sisäistämisen nähdään olevan myös osa yksilön aktiivista 

kehittymistä ja auttavan omasta minuudesta oppimisessa. (Deci & Ryan 2017, 180.) Yk-

silö voi esimerkiksi haluta, että hänen ulkomailta muuttanut ystävänsä tuntee olonsa hy-

väksytyksi, ja alkaa tästä syystä omaksua häneltä kulttuurinomaisia käyttäytymismalleja. 

Ajan kuluessa hän voi ymmärtää, että kyseiset käyttäytymismallit eivät sovi yhteen hänen 

elämäntyylinsä kanssa ja ainoa syy niiden ylläpitämiseksi on muiden miellyttäminen. Si-

säistämistä tapahtuu paljon lapsuusiässä, esimerkiksi lapsen aloittaessa harrastuksen 

sillä perusteella, että kaikki muutkin harrastavat samaa lajia.   

 

On otettava kuitenkin huomioon, että sisäisesti motivoiva toiminta voi olla samanaikaisesti 

myös ulkoisesti motivoivaa (Deci & Ryan 2017, 117). Yksilö voi esimerkiksi vapaaehtoi-

sesti kilpailla lajissa, jonka parissa hän vilpittömästi viihtyy sen hauskuuden ja oman kehi-

tyksen seuraamisen kannalta, mutta samalla häntä voi motivoida myös kilpailuissa me-

nestyminen ja niistä saatava aineellinen palkkio, kuten pokaali tai rahasumma.  

 

2.3 Motivaatioilmasto  

Motivaatioilmasto on laaja käsite, jolla tarkoitetaan yksilön kokemaa sosioemotionaalista 

ilmapiiriä oppimisen, psyykkisen hyvinvoinnin sekä viihtymisen kannalta. Yksilön kokemus 

motivaatioilmastosta vaikuttaa vahvasti hänen kognitiivisiin eli tiedollisiin motivaatioteki-

jöihinsä, kuten epäonnistumiseen tai onnistumiseen suhtautumiseen, arvostukseen sekä 

kyvykkyyden kokemiseen. Se vaikuttaa myös tuntemukseen tilanteesta, esimerkiksi ahdis-

tuksen tai viihtymisen kokemuksiin, sekä suoraan myös käyttäytymiseen, kuten aktiiviseen 

osallistumiseen ja sinnikkääseen yrittämiseen. (Liukkonen 2017, 51.) 

 

Motivaatioilmasto voidaan jakaa tehtävä- ja minäsuuntautuneeseen ilmastoon. Tehtä-

väsuuntautuneessa motivaatioilmastossa painopiste on uuden oppimisessa, yrittämisessä 

ja yhdessä tekemisessä. Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto pitää sisällään harjoit-

teita, joissa on vähän tai ei lainkaan vertailua. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 299). Tällai-

sessa ilmastossa on ihanteellista, jos tehtävät ovat eriytettyjä eli jokaiselle löytyy omalla 
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taitotasollaan toteutettavia harjoitteita, joita on mahdollista soveltaa oman osaamisen mu-

kaan. Tämän lisäksi valmentaja voi pyrkiä antamaan rakentavaa palautetta sekä myös 

kannustamaan epäonnistumisten kautta oppimiseen.  

 

Minäsuuntautunut motivaatioilmasto korostaa enemmän kilpailullisuutta ja näin ollen myös 

vertailua painotetaan enemmän. Vahvasti minäsuuntautuneelle motivaatioilmastolle on 

ominaista, että motivaation lähteenä toimii jokin ulkoinen asia tai saavutus, kuten palkinto 

tai hyväksyntä. Myös palautteenanto keskittyy usein lopputulokseen, ja vertailun mahdol-

listamiseksi harjoitteet ovat samantasoisia kaikille niiden suorittajille. Minäsuuntautuneen 

ilmaston on tutkittu jopa hidastavan taitojen oppimista sekä olevan yksi olennainen syy 

harrastuksen lopettamiseen. (Jaakkola 2015, 127-128.) 

 

Motivaatioilmasto voidaan karkeasti jakaa kuuteen eri osa-alueeseen, joiden kautta ilmas-

toa voidaan tarkastella. Näitä osa-alueita ovat tehtävä, auktoriteetti, ryhmittely, palkitsemi-

nen, arviointi sekä ajankäyttö. (Liukkonen 2017, 55-58.) Osa-alueiden sisäistä toimintaa 

säätelemällä voidaan vaikuttaa siihen, luodaanko tehtävä- vai minäsuuntautuneempi il-

masto. Esimerkiksi valmentaja, joka tarjoaa eriytettyjä ja sovellettavissa olevia tehtäviä, 

toimii auktoriteettina, joka antaa myös valmennettaville mahdollisuuden olla osallisena 

päätöksentekoon, antaa mahdollisuuden sekä ryhmä-, pienryhmä- että yksilötyöskente-

lyyn, korostaa yksilöllistä kehitystä antaen palautetta ja arvioi sen mukaisesti sekä aika-

tauluttaa harjoitukset joustavasti, edistää aktiivisesti tehtäväsuuntautunutta motivaatioil-

mastoa, jolla on suuri vaikutus sisäisen motivaation syntymisessä ja vahvistamisessa.  

 

Yksilön kokemuksella motivaatioilmastosta on suuria vaikutuksia. Se vaikuttaa suoraan 

hänen tuntemuksistaan ilmaston laadusta, esimerkiksi onko tekeminen viihtyisää tai ah-

distavaa. Tämän lisäksi ilmasto vaikuttaa myös käyttäytymiseen, kuten toimintaan sitoutu-

miseen tai välinpitämättömyyteen, sekä siihen, kuinka yksilö suhtautuu epäonnistumiseen 

tai onnistumiseen. (Liukkonen 2017, 51.) Näin ollen on tärkeää, että toiminta on pääosin 

tehtäväsuuntautunutta ja jokainen kohtaa pätevyyttä, yhteenkuuluvuutta sekä autonomiaa 

vahvistavia kokemuksia harrastaessaan.  

 

Varsinkin kasvuiässä motivaatioilmasto vaikuttaa suuresti liikuntakasvatukseen ja lasten 

viihtymiseen sekä sitä kautta liikuntaharrastuksen jatkamiseen. Valmentajilla ja ohjaajilla 

on suuri vastuu motivoivan ja viihtyisän ilmaston luomisessa (Weinberg & Gould 2015, 

67). Kuitenkin myös harrastajien oman toiminnan suuntaus vaikuttaa ilmaston syntymi-

seen. Esimerkiksi suuren osan ollessa erittäin kilpailuhenkisiä, voi motivaatioilmastosta 

muodostua minäsuuntautumista painottava (Liukkonen & Jaakkola 2013, 300).  
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Tehtävä- ja minäsuuntautuneet motivaatioilmastot eivät kuitenkaan ole vastakohtia toisil-

leen, vaan on yleistä, että molempia yhdistetään saman ilmaston sisällä (Liukkonen & 

Jaakkola 2013, 300-301). Monipuolinen motivaatioilmasto tarjoaa vahvasti tehtäväsuun-

tautunutta toimintaa, mutta on muistettava, että myös minäsuuntautuneisuuden elementit, 

kuten kilpailu ja tulosten vertailu, kuuluvat kasvavassa määrin olennaisena osana useaan 

urheilulajiin.   
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3 Itsemääräämisteoria 

Itsemääräämisteoria, alkuperäiskielellään self-determination theory, on tutkijoiden Richard 

M. Ryanin ja Edward L. Decin empiiriseen tutkimukseen pohjautuva teoria sisäisestä moti-

vaatiosta sekä sitä synnyttävistä tekijöistä. Itsemääräämisteoria näkee sisäisen motivaa-

tion, sisäistymisen sekä sosiaalisen integroitumisen ja niihin pyrkimisen pohjautuvan 

kaikki kolmelle psykologiselle perustarpeelle, joita ovat autonomia eli itseohjautuvuus, so-

siaalinen yhteenkuuluvuus sekä koettu pätevyys. Teorian mukaan näiden kolmen perus-

tarpeen täyttyessä toiminnan kannalta oleelliset tekijät kuten luovuus, tehokkuus sekä ute-

liaisuus uutta kohtaan ovat vahvalla tasolla. (Deci & Ryan 2017, 3-5.)  

 

Oletuksena on, että yksilöllä on sisäsyntyinen alttius olla aktiivinen toimija, asettaa tavoit-

teita sekä pyrkiä onnistumaan sekä selviämään mahdollisista epäonnistumisista tai vas-

toinkäymisistä. Tämä näkyy selkeästi lapsuusvaiheessa, jolloin lapset tutkivat, oppivat 

epäonnistumisten kautta, toimivat lannistumattomasti sekä pyrkivät ratkaisemaan haasta-

vatkin tilanteet. Yksilön varttuessa aktiivisuus tämänkaltaiseen toimintaan voi kuitenkin 

heiketä, jos esimerkiksi sosiaalinen ympäristö ei tue halutunlaista toimintaa. (Vasalampi 

2002, 54.)  

 

Autonomiaa, pätevyyttä sekä yhteenkuuluvuutta on teoriassa kuvattu psykologisen kiin-

nostuksen, kehityksen sekä hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta erittäin olennaisiksi teki-

jöiksi (Deci & Ryan 2017, 10). Niiden toteuttaminen sekä toteutuminen ovat vahvasti liitok-

sissa toimintaympäristöön. 

 

Kolmen psykologisen perustarpeen tutkimisen lisäksi itsemääräämisteoria kattaa laajasti 

tutkimustietoa ja niin kutsuttuja miniteorioita myös muista motivaatiota ja kehitystä ympä-

röivistä aiheista. Näitä miniteorioita ovat esimerkiksi organistisen integraation teoria sekä 

kognitiivisen arvioinnin teoria. Tässä luvussa keskitytään kuitenkin pääasiassa kolmen 

psykologisen perustarpeen kattavaan tutkimustietoon.  

 

Alhaalla on esitelty eritellysti autonomia, koettu pätevyys sekä sosiaalinen yhteenkuulu-

vuus, jotka ovat useiden tutkimusten perusteella määritelty itsemääräämisteorian viralli-

siksi psykologisiksi perustarpeiksi. Autonomian, koetun pätevyyden sekä sosiaalisen yh-

teenkuuluvuuden lisäksi ja niistä inspiroituneena on tutkittu useita tunnetiloja ja tuntemuk-

sia, joita voisi myös potentiaalisesti kutsua perustarpeiksi. Kolme laajalti tutkittua ja mah-

dollisiksi perustarpeiksi väiteltyä tuntemusta ovat tarkoituksellisesti merkityksellisyyden 

kokeminen, itsensä arvostaminen sekä turvallisuuden tunne (Deci & Ryan 2017, 252).  
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Autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden perustarveluokittelun perusteena voidaan 

pitää sitä, että niiden merkityksellisyys yksilön elämässä näkyy lapsuudesta aikuisuuteen 

saakka. Tutkimuksen kannalta on myös tärkeää ymmärtää, että perustarpeiden täyttymi-

sen kokemus on yksilöllistä, eivätkä kaikki tunne saavansa mielihyvää samoista asioista. 

(Liukkonen 2017, 43-44.)  

 

3.1 Autonomia 

Yksinkertaistetusti ilmaistuna autonomialla eli itseohjautuvuudella tarkoitetaan yksilön ko-

kemusta siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa. Sellainen toi-

minta, jonka takana yksilö kykenee avoimesti seisomaan ja jota hän suorittaa itsensä 

vuoksi painostamatta muita tekemään samoin, on sisäisesti täysin autonomisoitunutta 

(Deci & Ryan 2017, 97).  

 

Autonomiaa ja sen kokemista sekä täyttymistä tarkastellaan usein sisäisen motivaation 

näkökulmasta. Autonominen motivaatio on kuitenkin jaettavissa kahteen muotoon. Sisäi-

sessä motivaatiossa itse tekeminen motivoi toimintaan, kun taas yksilön kehittyessä yhä 

vanhemmaksi käyttäytyminen muuttuu sisäisesti motivoituneesta enemmän integroiduksi, 

jolloin käyttäytymistä heijastetaan yksilön arvoihin ja omakuvaan (Deci & Ryan 2017, 196; 

Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 104). Monesti nämä kaksi muotoa toimivat yh-

dessä. Yksilö voi esimerkiksi kokea itselleen tärkeäksi jatkaa pitkäaikaista harrastusta, 

vaikkei se enää motivoi häntä sisäisesti. Hän voi kuitenkin samanaikaisesti olla vahvasti 

motivoitunut saavuttamaan jo aiemmin asettamia tavoitteita lajin tiimoilta.  

 

Autonomiaa ja sen tukemista hyödynnetään laajasti urheiluvalmennuksessa. Esimerkiksi 

Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopintojen kolmannen vuoden kilpa- 

ja huippu-urheilun suuntausopinnoissa valmennuksen osuus pohjautuu autonomiaa tuke-

valle valmennukselle (autonomy-supportive coaching).  

 

Curran, Hill, Hall ja Jowett (2014) vertasivat tutkimuksessaan autonomiaa tukevaa val-

mennusta kontrolloivaan valmennukseen ja kävi ilmi, että autonomiaa tuettua valmen-

nusta saaneet urheilijat kokivat suurempaa sitoutumisenhalua toimintaa kohtaan (Deci & 

Ryan 2017, 493). Keinot, joilla urheilijat pystytään osallistamaan toimintaan ja päätöksen-

tekoon ovat itseohjautuvuutta vahvistavia. On tärkeää, että kaikki tuntevat tulevansa kuul-

luksi ja ymmärretyksi. Kun ympäristöä huomioidaan jokaisen näkökulmasta ja luodaan il-

mapiiristä sellainen, jossa jokaisella on yhtäläinen oikeus vaikuttaa toimintaan, tukee ilma-

piiri optimaalisesti yksilön motivaatiota (Vasalampi 2017, 60).  
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Lapsuusvaiheessa autonomia voi näkyä esimerkiksi vaihtoehdoista valitsemalla tai toimin-

tasääntöihin vaikuttamalla, mutta kehityksen myötä itseohjautuvan toiminnan tarjoaminen 

voi lisääntyä ja vastuu sekä päätöksenteko siirtyä suuremmissa määrin valmentajalta ur-

heilijoille (Lintunen 2015, 84).  

 

Suomen Jääkiekon Taitovalmentajat järjestivät ensimmäisen kerran vuonna 2015 ”Pelaa-

jat päättää” -viikon, johon he haastoivat mukaan kaikki palloilulajiseurat. Viikon tarkoituk-

sena on antaa joukkueen yhdessä päättää alusta saakka harjoitusten sisältö ja toimintata-

vat. Valmentaja toimii kyseisellä viikola enemmän ohjaajana ja seuraa toiminnan kulkua. 

Vuoden 2015 jälkeen viikkoa on vietetty joka vuosi, ja siihen osallistuu satoja seuroja ym-

päri Suomen. Viikon tarkoituksena on osallistaa pelaajat päätöksentekoon, luoda yhteen-

kuuluvuutta sekä kasvattaa sisäistä motivaatiota. (Pelaajat Päättää 9.12.2018.) 

 

Monet itsemääräämisteorian kautta psykologisiin perustarpeisiin pohjautuvat tutkimukset 

keskittyvät erityisesti autonomian tukemiseen, sillä valmentajat, jotka käyttävät paljon au-

tonomiaa valmennustoiminnassaan, on todettu kykeneväiseksi luomaan ilmapiirin, jossa 

ryhmän jäsenet tuntevat olonsa myös päteväksi sekä yhteenkuuluvaksi (Deci & Ryan 

2017, 204).  

 

3.1.1 Itseohjautuvuusjatkumo 

Itsemääräämisteoria tunnetaan parhaiten sisäisen motivaation tutkimisesta kolmen psyko-

logisen perustarpeen pohjalta. Tämän lisäksi se sisältää myös useita muita teorioita moti-

vaation ympäriltä. Yksi tunnettu teoria on itseohjautuvuusjatkumosta, joka kuvaa autono-

mian asettumista janalle, jossa on edustettuja eri motivaatiotasoja.  

 

Itseohjautuvuusjatkumo jakaa sisäisen ja ulkoisen motivaation kuuteen eri alakategoriaan. 

Itseohjautuvuusjatkumo kuuluu osaksi itsemääräämisteorian pienteoriaa, jota kutsutaan 

nimellä Organismic Integration Theory, suomennettuna organismin integraation teoria 

(Hynynen & Hankonen 2015, 473).  

 

Itseohjautuvuusjatkumon suurimman ja autonomisoituneimman motivaation muotoa edus-

taa sisäinen motivaatio, ja toisessa päässä alhaisinta motivaation muotoa kuvaa amoti-

vaatio, eli toisin sanoin ei motivaatiota ollenkaan. Neljä muuta alakategoriaa edustavat ul-

koista motivaatiota ja sen asteittaista asettumista jatkumolle (Deci & Ryan 2016, 194). 

Mitä sisäistyneempää ja itseohjautuvampaa toiminta on, sen lähemmäksi se asettuu ja-

nalla sisäistä motivaatiota (SDT 2019).  
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Amotivaatio on tila, jossa toimintaa ei koeta millään tavalla motivoivaksi eikä se synnytä 

tuntemuksia suuntaan tai toiseen. Amotivaatiosta seuraava motivaatiomuoto on nimeltään 

ulkoinen säätely (external regulation). Ulkoisessa säätelyssä motivaationa tehtävää koh-

taan toimii täysin jokin ulkoinen ärsyke, kuten palkkio tai rangaistus (Hynynen & Hanko-

nen 2015, 476). Yksilö voi esimerkiksi osallistua toimintaan viikoittain siksi, että eniten 

osallistumisia kauden aikana keränneelle on luvassa konkreettinen palkinto. 

 

Jatkumolla ulkoisesta säätelystä seuraavaa kutsutaan sisäistetyksi pakoksi (introjected re-

gulation). Tässä motivaatiomuodossa yksilön toimintaa ohjaa edelleen vahvasti ulkoiset 

tekijät, mutta myös itselle asettamilla tavoitteilla tai paineilla voi olla vaikutusta tekemi-

seen. (Weinberg & Gould 2015, 135.) Esimerkiksi harrastustoiminnassa mukana oleva 

lapsi voi osallistua toimintaan vaikkei enää haluaisi harrastaa sitä, koska kokee harrastuk-

seen koko kaudeksi sitoutumisen velvollisuudekseen.  

 

Itseohjautuvuusjatkumon keskelle sijoittuu samaistuminen (identified regulation), joka 

edustaa samanaikaisesti sekä omaehtoista että ulkoapäin ohjautuvaa toimintaa (Hynynen 

& Hankonen 2015, 477). Yksilö voi kokea harrastusjoukkueeseen kuulumisen itselleen 

tärkeäksi arvoksi ja osallistua toimitaan omasta tahdostaan, vaikkei itse toiminta olisikaan 

yksilölle mieluisin mahdollinen ajanviettotapa (Weinberg & Gould 2015, 137). Nuori voi 

esimerkiksi jatkaa lapsuuden harrastustoimintaansa vaikkei lajin harrastaminen enää it-

sessään tunnu motivoivalta, mutta hän haluaa ylläpitää lajitaitojaan.   

 

Kaikista sisäistynein ja omaehtoisin ulkoisen motivaation muoto on integroitunut säätely 

(integrated regulation). Yksi merkittävimmistä eroista täydellisen sisäisen motivaation ja 

integroituneen säätelyn välillä on se, että sisäisessä motivaatiossa yksilö kokee itse teke-

misen kohteen tärkeäksi ja arvokkaaksi, kun taas integroituneessa säätelyssä yksilö ko-

kee tehtävän itselleen tärkeäksi esimerkiksi sen lopputuloksen tai itse asetetun tavoitteen 

saavuttamisen vuoksi. Vaikka integroitunut säätely lasketaan ulkoisen motivaation muo-

doksi, on sen todettu olevan positiivinen lähde motivaatiolle (Jaakkola 2015, 111).   
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Kuva 2. Itseohjautuvuusjatkumo (mukaillen Ryan & Deci 2017) 

 

3.2 Koettu pätevyys 

Koettu pätevyys on yksilön henkilökohtainen kokemus omasta pätevyydestään ja usko 

omien taitojen riittävyydestä. Pätevyys on jaettavissa eri osa-alueisiin, joita ovat sosiaali-

nen, fyysinen, tunne- ja tiedollinen pätevyys. Sosiaalinen pätevyys on taitoa tutustua ja 

tulla toimeen muiden kanssa sekä toimia ryhmässä. Fyysinen pätevyys tarkoittaa tunte-

musta sekä luottamusta omasta kehosta, omasta kunnosta ja liikunnallisesta taitotasosta.  

Tunnepätevyydellä tarkoitetaan taitoa toimia sekä omien että muiden tunteiden kanssa. 

Tiedollisessa pätevyydessä taas on kyse yleissivistyksestä sekä akateemisesta menesty-

misestä. (Jaakkola 2015, 113-114.) 

 

Jokainen pätevyyden osa-alue sekä erityisesti niiden vahvuus on suoraan yhteydessä it-

setuntoon. Mitä pätevämmäksi yksilö tuntee itsensä tietyllä osa-alueella tai mitä tärkeäm-

mäksi hän kyseisen pätevyysalueen mieltää, sitä parempi hänen itsearvostuksensa kysei-

siltä ominaisuuksiltaan ja taidoiltaan on. Päinvastaisesti yksilön kokiessa itsensä huonoksi 

jollakin pätevyyden osa-alueella hänen itsetuntonsa ja sitä myötä myös usko omiin kykyi-

hin voi olla heikompi. (Jaakkola 2015, 113; Liukkonen & Jaakkola 2013, 149-150.)  

 

Vaarana voi olla myös jonkin pätevyyden osa-alueen valta-asema (Liukkonen 2017, 46). 

Tällaisessa tilanteessa yksilö voi tuntea itsensä yhdellä osa-alueella erittäin päteväksi, 

kun taas muut osa-alueet ovat heikompia ja itsearvostus perustuu näin suuresti yhden 

osa-alueen varaan. Onkin tärkeää, että esimerkiksi urheiluvalmennuksessa valmentaja ot-

taa huomioon myös yksilön lajin ulkopuoliset taidot, esimerkiksi tunnetaidot tai opintome-

nestyksen, ja pyrkii vahvistamaan myös niitä.  

 

Sisäinen säätely 

Integroitunut säätely 

Samaistuminen 

Sisäistetty pakko 

Ulkoinen säätely  

Amotivaatio 

SISÄINEN MOTIVAATIO 

ULKOINEN MOTIVAATIO 

EI MOTIVAATIOTA 
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Pätevyyttä on mahdollista vahvistaa monin eri keinoin. Yksi niistä on palautteenanto. Pä-

tevyyteen liittyvä, toimintaa tukeva palautteensaanti voidaan nähdä avaintekijänä motivaa-

tion ylläpitämiselle urheiluympäristössä (Deci & Ryan 2017, 486). Palautteenannon lisäksi 

myönteisiä, pätevyyttä lisääviä keinoja ovat esimerkiksi eriyttäminen, eli kaikkien yksilölli-

selle taitotasolle sopivien harjoitteiden tarjoaminen, sekä yksilöllisen kehittymisen ja virhei-

den kautta oppimisen painottaminen (Jaakkola 2015, 113-114).  

 

Varsinkin urheiluympäristössä normatiivinen vertailu on yleistä. Pätevyydentunteen vah-

vistamiseksi sitä tulisi minimoida. Hyvin vertailevassa ympäristössä yksilö voi päätyä kas-

vattamaan omaa kokemusta pätevyydestään vertaillessaan omaa suoritustaan muihin, ja 

sama pätee myös toisin päin yksilön tuntiessa itsensä heikoksi joukkuetovereihinsa verrat-

tuna. Normatiivisen vertailun sijaan tulisikin painottaa itsevertailua, eli vertailukohteena toi-

mii yksilön aiemmat taidot ja tiedot (Jaakkola 2017, 46).  

 

Koettu pätevyys eri osa-alueilla sekä myös osa-alueiden sisällä on suuresti yhteydessä eri 

ikävaiheisiin. Esimerkiksi nuori voi tuntea itsensä fyysisesti huonommaksi murrosiässä, 

kun kropassa tapahtuu paljon muutoksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti aiemmin on-

nistuneisiin suorituksiin ja harjoitteisiin (Lintunen 2015, 83).  

Negatiiviset liikuntakokemukset muuttuvat helposti kielteisiksi ajatusmalleiksi omista tai-

doistaan, ja tämä voi pahimmillaan johtaa yksilön itsetunnon alenemiseen ja liikuntahar-

rastuksen lopettamiseen. On siis erityisen tärkeää tarjota kaikenikäisille positiivisia liikku-

miskokemuksia ja luoda toimintaympäristö, jossa pätevyyttä tuetaan optimaalisesti ja ta-

sapuolisesti.  

 

Tunne tehokkuudesta ruokkii yksilön pätevyyden tunnetta, kun taas aikaansaamattomuus 

saa kyseenalaistamaan omaa tehokkuutta ja taitoa oman tekemisen suunnitteluun ja to-

teuttamiseen. Niinpä yksilön pätevyyden kokemukselle on tärkeää, että hän tuntee ole-

vansa itse vastuussa omasta tekemisestään ja näin ollen myös menestymiseen. (Deci & 

Ryan 2017, 95.)  

 

Pätevyys on moniuloitteinen käsite, niin perustarpeena kuin yleisenä psykologian osana. 

Modernin psykologian tutkimuksesta merkittävä osa keskittyy pätevyyden tunteeseen. Pä-

tevyys kattaa saman tausta-ajatuksen monen eri termin alla. Näitä termejä ovat esimer-

kiksi tehokkuus, optimismi, suoritusmotivaatio sekä selviytymisodotukset. (Deci & Ryan 

2017, 96.)  
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3.3 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus  

Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan ihmisen sisäsyntyistä tarvetta olla merkityk-

sellinen muille ihmisille ja kuulua joukkoon. Yksilö pyrkii löytämään läheisyyden, yhteen-

kuulumisen ja turvallisuuden tunteita kuulumalla osaksi itselleen merkitykselliseksi koke-

maa ryhmää (Lintunen 2015, 85). Sosiaalinen yhteenkuuluvuus perustarpeena perustuu 

nykypäiväiselle teorialle, joka näkee käyttäytymisen määräytyvän osana sosiaalista tilan-

netta tai asiayhteyttä (Deci & Ryan 2017, 96).  

 

On eri asia saavuttaa yhteenkuuluvuus kuin tyydyttää yhteenkuuluvuuden tunne. Yksilöt 

voivat etsiä yhteenkuuluvuuden tunnetta monella eri tavalla, esimerkiksi ulkonäköä muut-

tamalla tai tiettyihin piireihin hakeutumalla. Yhteenkuuluvuus koetaan monella eri tapaa ja 

voi olla, että yksilö ei esimerkiksi huonon itsetunnon takia tunne kuuluvansa tiettyyn ryh-

mään, vaikka ryhmän muut jäsenet loisivatkin mahdollisuudet yhteenkuuluvuuden tunteen 

täyttymiselle. Yhteenkuuluvuuden tunne on vahvasti yhteydessä itsetuntoon. (Deci & 

Ryan 2017, 96-97.) 

 

Yhteenkuuluvuudella on suuri merkitys varsinkin joukkuelajin keskuudessa. Joukkueen tai 

ryhmän jokaisella jäsenellä on yhtäläinen tarve tuntea olevansa tärkeä osa joukkuetta. 

(Hill ym. 2015.) Joukkue ei voi olla yhteenkuuluvuudeltaan vahva, jos autonomian tai koe-

tun pätevyyden tukeminen on heikkoa (Deci & Ryan 2017, 602). Tällöin toiminta on usein 

keskinäisesti kilpailevaa ja vertailevaa, joka jo osanaan vaikeuttaa yhteenkuuluvuuden 

mahdollistamista.  

 

Yhteenkuuluvuus on vahvasti yhteydessä toimintaympäristöön. Kukaan ei viihdy ilmapii-

rissä, jossa ryhmäläiset eivät tule keskenään toimeen. Yhteenkuuluvuuden tunteen vah-

vistamista ja täyttämistä on mahdollista tukea toiminnalla, joka on tasa-arvoista ja kaikilla 

on oikeus autenttisuuteen ja itsensä toteuttamiseen ilman pelkoa muiden mielipiteistä. 

Ryhmää yhdistäviä tekijöitä voi etsiä myös toiminnan tarkoituksen ulkopuolelta, jolloin ryh-

mällä on mahdollisuus löytää yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja näin luoda entistä tiiviim-

pää yhtäläisyyttä.  

 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden voidaan nähdä olevan korkealla tasolla, kun yksilöt koke-

vat olleensa huomioituja ryhmässä, toisistaan etäännyttävää tai ryhmää muuten hajotta-

vaa toimintaa vältetään, keskustelua käydään myös henkilökohtaisista asioista, ryhmäläi-

set viettävät aikaa myös ryhmän yhteisen toiminnan ulkopuolella, kaikki ovat yhtäläisesti 

sitoutuneita ryhmään ja siinä toimiminen tuo mielihyvää (Jaakkola 2015, 114).  
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4 Lasten ja nuorten valmennus 

Lapsuus- ja nuoruusikään kuuluu olennaisena osana jatkuva kasvu ja kehitys sekä psyyk-

kisesti että fyysisesti. Tiettyjen ominaisuuksien kehittyminen on usein tietyssä ikävai-

heessa tapahtuvaa, mutta on kuitenkin syytä muistaa, että kehittyminen on aina henkilö-

kohtaista ja esimerkiksi murrosikä voi alkaa yksilöiden välillä hyvinkin eri aikoihin. Kehityk-

sen kannalta on hyvinkin tärkeää, että lapsuus- ja nuoruusvaiheen liikunta on kehitystä tu-

kevaa, turvallista ja yksilöllisiä eroja huomioivaa (Hakkarainen 2015, 53). 

 

Liikuntataitojen kartuttamisessa puhutaan sekä oppimisesta että motorisesta kehittymi-

sestä. Yksinkertainen ero näiden kahden välillä on näkemys siitä, että oppiminen on tu-

losta harjoittelusta, kun taas motorinen kehittyminen nähdään tietyssä kehitysvaiheessa 

tapahtuvana muutoksena, joka vaikuttaa liikuntataitoihin. (Jaakkola 2010, 32.)  

 

Liikuntataidon oppiminen on monimuotoinen ja hyvinkin yksilöllinen prosessi. Taidon oppi-

mista tapahtuu sekä eksplisiittisesti eli tietoisesti ja tavoitteellisesti sekä implisiittisesti eli 

tiedostamatta (Kalaja & Jaakkola 2015, 198; Schmidt & Wrisberg 2008, 14). Esimerkiksi 

lapsi voi tietoisesti opetella tanssikoreografian kokonaisuutena, mutta tiedostamatta hän 

oppii samalla useita yksittäisiä taito-ominaisuuksia, joita voi myöhemmin hyödyntää ja so-

veltaa muissa toimintaympäristöissä.  

 

Onkin tutkittu, että suuri osa liikuntataidoista opitaan implisiittisesti. Implisiittistä oppimista 

pystytään valmennuksessa tukemaan luomalla toimintaympäristön, joka on tarpeeksi virik-

keellinen ja antaa lapselle mahdollisuuden harjoitella eriytetysti omalla taitotasollaan. 

(Jaakkola 2010, 38.) Useiden motoristen perustaitojen oppiminen voi tapahtua usein tie-

dostamattomasti, esimerkiksi pihaleikkien tai kerhotoiminnan aikana, jos vain lapsille on 

tarjolla taidon aktiivisen oppimisen kannalta tarpeeksi virikkeellinen oppimisympäristö.  

 

Motoristen perustaitojen, eli tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen 

alkaa yleensä noin 2-7 vuoden iässä, ja lapsi usein kehittää suurimman osan motorisista 

perustaidoistaan tässä iässä (Kalaja & Jaakkola 2015, 196).  Kun lapsen motoriset perus-

taidot ovat kunnossa, ne luovat pohjan spesifimpien taitojen, kuten esimerkiksi lajitaitojen 

oppimiselle, jolloin erityistaitojen oppiminen on helpompaa myös myöhemmissä ikävai-

heissa (Jaakkola 2012, 25).  

 

Jotkut taidot opitaan toisia nopeammin. Tämä johtuu niin kutsutusta siirtovaikutuksesta eri 

taitojen välillä. Jos esimerkiksi jokin taito tuntuu helpolta oppia, siihen liittyy luultavammin  
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jo aiemmin syntynyt muistijälki jostakin samankaltaisesta taidosta, jota tiedostamattomasti 

hyödynnetään uutta opetellessa. Positiivisesta siirtovaikutuksesta puhutaan silloin, kun ai-

kaisempi muistijälki taidosta auttaa myönteisesti uuden opettelemisessa. Päinvastaisesti 

negatiivista siirtovaikutusta tapahtuu, kun aiempi taito hidastaa uuden taidon oppimista. 

(Jaakkola 2013, 168-169; Kalaja & Jaakkola 2015, 201-202.)   

 

Voidaankin todeta, että erityisesti lasten ja nuorten valmentaminen sisältää useita tärkeitä 

asioita, joita laadukkaassa valmennuksessa ja sen suunnittelemisessa on otettava huomi-

oon. Kun puhutaan yleisesti lasten ja nuorten valmennuksesta, tärkeimmän lähtökohdan 

tulisi olla se, että harrastustoiminta on lapsille ja nuorille mielekästä, innostavaa ja riittävän 

monipuolista.  

 

Hauskuus, innostus ja monipuolisuus syntyvät tarjoamalla sellaista toimintaa, joka tukee 

lapsen psykologisia perustarpeita ja on mahdollisimman lapsilähtöistä (Hämäläinen 2015, 

31). Lapsilähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan kunkin ikäryhmäkohtaisesti sovellettua toi-

mintaa, jonka toteuttamisessa on otettu huomioon yksilöiden toiveet ja tarpeet. 

 

Lasten ja nuorten valmennuksen avuksi luotiin vuonna 2012 suomalaisen valmen-

nusosaamisen malli (kuva 1), jonka tavoitteena on antaa mahdollisimman kokonaisvaltai-

nen kuva siitä, millaista osaamista ammattitaitoiselta valmentajalta odotetaan sekä niistä 

tekijöistä, joihin valmentaja voi toiminnallaan vaikuttaa. Malli on mukailtu Jean Coten ja 

Wade Gilbertin (2009) luomasta valmennusosaamisen määritelmästä, mutta suomalai-

seen versioon on lisätty suurempaa painotusta toimintaympäristöön liittyvistä osista. (Hä-

mäläinen 2015, 21-22.)  

 

Kuten mallistakin tulee ilmi, nykyaikaisen valmennusosaamisen ihanteisiin kuuluu vahvasti 

lasten turvalliseen ja tuettuun psyykkiseen kasvuun vaikuttaminen. Ihmisenä kasvu pitää 

sisällään erilaisten elämäntaitojen kehittämisen, mutta siihen liittyy vahvasti myös urheilul-

lisen elämäntavan omaksuminen (Hämäläinen 2016, 7).  Kehitettäviä elämäntaitoja voivat  

olla esimerkiksi opettamalla valmennuksen ohessa arvoista, tasavertaisuudesta tai esi-

merkillisiä käyttäytymistapoja.  
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Kuva 3. Valmennusosaamisen malli (mukaillen Hämäläinen 2015) 

 

Jotta valmentaja kykenee toteuttamaan yksilön kasvua tukevaa toimintaa, hänen on tie-

dettävä, kuinka tehdä niin. Tämän vuoksi valmentajan omissa osaamistarpeissa tärkeään 

asemaan nousee voimavarat, joka terminä kattaa sekä laji- että yleisen urheilutietämyk-

sen, että myös taitavat ihmissuhdetaidot sekä motivaatiota itsensä ja omien taidollisten 

osa-alueiden kehittämiseen (Hämäläinen 2016, 8). 

 

Lasten urheilun virallisiksi laatutekijöiksi on nimetty innostus urheilua kohtaan, monipuoli-

set liikuntataidot, urheilullinen elämäntapa sekä tavoitteellinen ja yksilöllinen fyysinen har-

joitettavuus. Nämä toteutuvat parhaiten silloin, kun valmennus on lasten psykologisia pe-

rustarpeita tukevaa, lapsilähtöistä, monipuolista, viihtyisää, tehtävien ja suoritusten määrä 

on korkea ja toiminta on tavoitteellista ja tukee aktiivista elämäntapaa myös harrastuksen 

ulkopuolella. (Hämäläinen 2015, 31.) 

 
 

4.1 Lasten ja nuorten valmennus jääkiekossa  

Jääkiekko on lajina hyvinkin fyysinen, ja harjoittaa monipuolisesti erilaisia ominaisuuksia. 

Samaan aikaan on onnistuttava sekä teknisesti, taktisesti että fyysisesti, ja kaiken tämän 

lisäksi on pysyttävä myös psyykkisesti kunnossa (Laaksonen 2012, 20). Esimerkiksi yksit-

täinen pelitilanne pitää sisällään fyysisesti korkeaintensiteettisen suorituksen, nopeaa rea-

gointia ja päätöksentekoa, lajitaitoja sekä paineensietokykyä – kaikkea samanaikaisesti. 

Suoritus ei onnistu odotuksenmukaisesti, jos yksikin tilanteen kannalta olennainen osa-

alue on puutteellinen.  
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Jääkiekon lajitaidot ovat jaettavissa neljään osa-alueeseen: luisteluun, kiekonkäsittelyyn, 

syöttämiseen ja laukomiseen. Kulmakivenä kaikista osa-alueista voidaan pitää luistelua, 

jonka pohjalle kaikki muu jäällä tapahtuva toiminta perustuu. Lapsuusvaiheessa lajitaitoja 

tulisi harjoitella yksitellen ja useiden toistojen sekä harjoitustyylien ja variaatioiden muo-

dossa, sillä lajitaitojen kokonaisvaltainen hallitseminen sekä kyky soveltamiseen ovat yk-

siä tärkeimmistä ominaisuuksista pelinkulun kannalta. (Pykälä 2012, 68.)  

 

Jääkiekossa olisi kehityksen kannalta ihanteellista, että lapsi hallitsisi lajitaidot ennen pi-

tuuskasvun päättymistä (Piispanen, Lamminaho & Tervonen 2009, 399). Lapsuusajan 

harjoittelussa on huomattavissa herkkyyskausia eri ominaisuuksien tai taitojen harjoittele-

miselle, jolloin oppiminen on todettu olevan helpompaa kuin muissa kehityksen vaiheissa 

tai aikuisiällä. Koordinaatiokyky kehittyy parhaiten ikävuosien 7-10 aikana, kun taas 10-

12-vuotiailla herkkyys motoriseen oppimiseen kuten havaintokykyyn ja tiedon muokkaa-

miskykyyn on suurimmillaan (Forsman & Lampinen 2008, 41). Molemmat koordinaa-

tiokyky sekä motorinen oppiminen ovat olennaisia osa-alueita lajitaitojen opettelemisessa 

sekä hallitsemisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lajitaitoja tai muitakaan 

ominaisuuksia pystyisi kehittämään myös sille määritetyn herkkyyskauden ulkopuolella.    

 

Jääkiekko on joukkuelaji, joten ryhmädynamiikalla on suuri painoarvo harrastustoimin-

nassa. Ryhmän toiminnassa vaikuttavat monet erilaiset ryhmäprosessit, kuten yksilön te-

hokkuus, yhteistyö, yrittäminen sekä motivaatio, jotka ovat suoranaisesti yhteydessä ha-

luttuun lopputulokseen (Karjalainen & Auvinen 2012, 112-113). On siis tärkeää niin viihty-

misen kuin menestymisenkin kannalta, että ryhmä on kiinteä ja toimii hyvin yhteen.  

 

Ryhmän kiinteyteen on todettu vaikuttavan ryhmän johtaminen sekä ympäristö-, joukkue- 

ja persoonallisuustekijät (Vasarainen & Hara 2005, 93). Turvallinen ja virikkeellinen ympä-

ristö motivoi siinä toimijoita ja on suuressa roolissa hyvän ilmapiirin edistäjänä. Ympäris-

tön lisäksi myös yksilöiden toiminnalla on suuri vaikutus kiinteyden syntymisessä, sekä yk-

silö- että ryhmätasolla. Kun yksilöt ovat motivoituneita toimintaa kohtaan, he ovat myös 

ryhmätasolla kiinnostuneempia siitä, ovatko kaikki muutkin joukkueen jäsenet yhtä sitoutu-

neita ja motivoituneita ryhmän toimintaan ja kehittymiseen. Näiden lisäksi myös onnistu-

neilla tai vastaavasti epäonnistuneilla suorituksilla ja kokemuksilla ryhmän kesken on vai-

kutusta sen kiinteyteen. Joukkuelaisten keskinäisten ryhmän kiinteyttä lisäävien tekijöiden 

lisäksi myös valmentajan ja muiden toimihenkilöiden toiminta on siihen vahvasti sidok-

sissa. Koettu ilmapiiri toimii osanaan yhtenä hyvän valmennuksen mittarina (Forsman & 

Lampinen 2008, 25).  
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Jääkiekkojoukkueet ovat kooltaan yleensä melko suuria, ja yksi ryhmän toiminnan mah-

dollinen ongelma voi olla erilaiset negatiiviset ryhmäilmiöt, kuten esimerkiksi asioiden 

helppo yleistäminen (Kaski 2006, 150). Joku ryhmän jäsen voi tuoda esimerkiksi ilmi, että 

joukkue ei toteuta omatoimista harjoittelua niin kuin se tulisi suorittaa. Yleistäminen on 

vastuun kantamisen kannalta turvallista, sillä ketään ei suoranaisesti syytetä harjoittelun 

laiminlyömisestä. Samalla yleistyksen alle joutuvat kuitenkin myös ne joukkuelaiset, jotka 

suorittavat harjoittelun kuuliaisesti.  

 

Negatiivisten ryhmäilmiöiden välttämiseksi joukkueen kanssa on hyvä keskustella sekä 

koko joukkueen kesken että pienryhmissä, sillä yleisissä keskusteluissa kaikki harvoin us-

kaltavat ilmaista oman mielipiteensä avoimesti, vaikka sitä kannustavaan ilmapiiriin tulisi-

kin pyrkiä. Kun keskustelu joukkueen kesken on toimivaa ja kaikille annetaan tilaa osallis-

tua omalla panoksellaan, joukkueen ilmapiiristä rakentuu avoin ja turvallinen kaikille sen 

osallistujille (Kaski 2006, 150).  

 

4.2 Lasten ja nuorten psyykkinen valmennus 

Siinä missä lapsuus- ja nuoruusiässä kehitystä on huomattavissa fyysisesti, tapahtuu sitä 

paljon myös psyykkisellä puolella. Lapsia valmennettaessa psyykkinen valmennus ei näy 

suoranaisesti päällepäin, mutta sitä heijastavat valinnat, joita tehdään turvallisen ja lapsi-

lähtöisen toimintaympäristön luomisessa.  

 

Lapsuusvaiheessa erityisen tärkeää on saada lapsi innostumaan harrastuksesta, jota voi-

daan edistää esimerkiksi myönteisen ilmapiirin luomisella, valmentajan tasa-arvoisuudella, 

leikinomaisilla harjoitteilla sekä vuorovaikutuksella niin ryhmäläisten kesken kuin myös 

lapsen ja valmentajan välillä (Forsman & Lampinen 2008, 38-39). Varsinkin kolmen psy-

kologisen perustarpeen eli autonomian, yhteenkuuluvuuden ja koetun pätevyyden vahvis-

taminen on erityisen tärkeää lasten ja nuorten kasvun ja liikunnallisen kehittymisen sekä 

liikuntaharrastuksen jatkuvuuden kannalta (Lintunen 2015, 79-83).  

 

4.2.1 Nelitasomalli  

Valmentajien työkaluksi psyykkiseen valmennukseen on luotu nelitasomalliksi kutsuttu jär-

jestelmä (kuva 2), jonka avulla valmentajan on helppo seurata omaa psyykkisen valmen-

nuksen osaamistaan ja parantaa sitä eri osa-alueilla. Malli jakaa taitotasot valmiuksen luo-

miseen, perustaitojen opettamiseen, huipputaitavuuden kehittämiseen ja automatisoitu-

neen taitavuuden ilmenemiseen. (Arajärvi & Lehtoviita 2015, 343.)  
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Nelitasomallin ensimmäisen tason eli psyykkisten valmiuksen luomisen tavoitteena on ke-

hittää lapsen omaehtoisuutta ja itsenäistä innostusta urheilua kohti. Tähän pyritään luo-

malla pätevyydentunnetta lisääviä aktiviteetteja sekä innostamalla lasta liikkumaan myös 

omalla vapaa-ajallaan. Ensimmäisen tason valmennuksena kuuluu mahdollisimman laa-

dukkaan ja jokaista yksilöllistä palvelevan toiminnan toteuttaminen. (Arajärvi & Lehtoviita 

2015, 343-344.)  

 

Mallin toiselle tasolla siirtyminen edellyttää sitä, että lapset ovat jo ajattelu- ja tunnetasolla 

sen verran varttuneita, että itseohjautuvuutta ja vastavuoroista kommunikaatiota on mah-

dollista lisätä. Näkyvin muutos tapahtuu kuitenkin siinä, että psyykkisiin taitoihin kiinnite-

tään tietoisesti yhä enemmän huomiota ja toimintaa harjoitettaessa ei keskitytä vain taidon 

kannalta olennaisiin asioihin, vaan myös psyykkisiin ominaisuuksiin ja niiden kehittämi-

seen. Tämä tulee ilmi jo ohjeita antaessa, jolloin ohje sisältää myös psyykkisen tavoitteen, 

ja sen pohjalta toteutetaan harjoitus. Palautteenanto kattaa sekä taidon että psyykkisen 

ominaisuuden kannalta tärkeät seikat. (Arajärvi & Lehtoviita 2015, 344-345.) 

 

Esimerkiksi keskittymistä harjoitellessa jääkiekkonuorelle voi antaa ohjeeksi suorittaa lau-

kaisuharjoitus, jossa jokaisen laukauksen osumakohta tulee suunnitella ennen laukausta. 

Ennen suoritusta tulee keskittyä jokaiseen laukauksen suuntaan vaikuttavaan tekijään ja 

hengittää kolme syvää hengitystä ennen suorituksen toteuttamista. Kun urheilija oppii, 

kuinka harjoittaa taitoharjoittelussa myös psyykkisiä ominaisuuksiaan, osaa hän tehdä niin 

myöhemmin myös itsenäisesti.  

 

Kolmannen ja neljännen tason vaiheet keskittyvät vahvasti yksilöllisempään valmentami-

seen sekä urheilijan lajinomaisten psyykkisten taitojen kehittämiseen. Yksilön vastuu 

omasta tekemisestä kasvaa entisestään. (Arajärvi & Lehtoviita 2015, 346-347.) Psyykki-

nen valmennus on molemmissa tasoissa tiedostettu osa harjoituskokonaisuutta, ja pitkään 

harjoitettuna se saavuttaa neljännen tason, eli automatisoitumisen, jolloin sitä pystytään 

käyttämään laajalti apuna soveltaen erilaisiin toimintaympäristöihin ja myös lajirajojen ul-

kopuolelle.  

 

Taitotasot eivät ole sidonnaisia tiettyihin ikäryhmiin, mutta niitä on silti mahdollista verrata 

eri lapsuus- ja valintavaiheen vaiheisiin. Lapsuusvaiheessa tärkeintä on saavuttaa ensim-

mäinen taso, jotta myöhemmin valintavaiheessa voidaan siirtyä harjoittelemaan toisen ta-

son vaatimia ominaisuuksia. Kolmannen tason harjoittaminen voi myös joillakin tapahtua 

valintavaiheessa, mutta myös myöhemmällä nuoruusiällä, ja neljäs taso saattaa tulla vas-

taan vasta myöhemmin urheilu-uran kehittyessä. (Arajärvi & Lehtoviita 2015, 343.)  
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Kuva 4. Nelitasomalli (mukaillen Arajärvi & Lehtovirta 2015) 

 

4.2.2 Motivointi  

Valmennettaessa motivaatio ja motivointi ovat avainasemassa niin yksilön, ryhmän, viihty-

misen kuin menestymisenkin kannalta. Valmentajan on kuitenkin tiedettävä, kuinka moti-

voida. Weinberg & Gould (2015, 54-58) ovat koonneet viiden kohdan listan asioista ja teki-

jöistä, jotka on otettava huomioon yksilön motivaation tukemisessa sekä rakennettaessa 

motivoivaa ilmapiiriä.  

 

Ensinnäkin on tärkeää, että huomioon otetaan sekä yksilön kannalta persoonalliset tekijät 

että ympäristöön liittyvät tekijät (Weinberg & Gould 2015, 54). Esimerkiksi kouluikäisten 

pelaajien motivaatio osallistua säännöllisesti jääharjoitusten ulkopuoliseen oheisharjoitte-

luun voi olla jo alkuun matala ja vaihdella paljon niin yksilöiden välillä kuin myös yksilölli-

sesti, ja jos harjoitukset noudattavat aina samaa kaavaa ja harjoittelutila ei ole viihtyisä, 

laskee se motivaatiota vieläkin enemmän. Joskus voikin siis olla helpompaa muuttaa ym-

päristötekijöitä motivaation kannalta suotuisampaan suuntaan sen sijaan, että yrittäisi vai-

kuttaa jokaisen yksilön persoonallisesti koettuihin motivaatiota laskeviin syihin.  

 

Motivoivan ilmapiirin kannalta on kuitenkin tärkeää myös tietää, mistä syistä ryhmän jäse-

net toimintaan osallistuvat. Valmentajan on tärkeää kiinnittää huomiota niihin asioihin, 

joissa ryhmäläisten keskuudessa on huomattavissa selkeää matalaa motivaatiota. Tilan-

teen vaatiessa valmentaja voi lähestyä yksilöä myös henkilökohtaisesti ja kysyä syitä mo-

tivaatiolle. Usein ryhmätoiminnalla kaikilla on sekä ryhmän sisällä yleisiä motivaation syitä,  
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esimerkiksi kiinnostus harrastuslajia kohtaan, mutta tämän lisäksi jokaisella on myös hen-

kilökohtaisia syitä osallistua. Syitä osallistumiselle on harvoin vain yksi, ja ne ovat usein 

sekä psyykkisiä, fyysisiä että sosiaalisia. (Weinberg & Gould 2015, 55.) Esimerkiksi nuori 

jääkiekkoilija voi osallistua toimintaan, koska hänen haaveenaan on tulevaisuudessa olla 

NHL-tähti. Tämän lisäksi nuori voi nauttia saadessaan ajatukset muualle pelatessaan, ja 

samalla saada sosiaalista mielihyvää nähdessään kaikkia kavereitaan harjoituksissa.  

 

Yksilöä motivoivat keinot ovat hyvinkin yksilöllisiä, ja tämä tulee ilmi esimerkiksi tehtävä- 

ja minäsuuntautuneisuudessa. Motivoivaan toimintaympäristöön tuleekin siis valita sekä 

kilpailullisia että yksilöllisiä ja ilman vertailua tapahtuvia tapoja suorittaa harjoite. Näin jo-

kainen kokee motivaatiota itseään parhaiten palvelevalla tavalla. (Weinberg & Gould 

2015, 57.) 

 

Valmentajalla ja hänen käytöksellään on myös suuri rooli motivoinnissa (Weinberg & 

Gould 2015, 58). Valmentajan huolimaton kommentti voi jäädä pitkäksikin aikaa valmen-

nettavan mieleen ja sitä myöten laskea motivaatiota, kun taas päivinä, jolloin nuoren tul-

lessa harjoituksiin tuntien motivaation hyvin alhaiseksi, voi se nousta valmentajan kannus-

tavalla asenteella.  

 

Joskus ryhmäläisten yksilölliset motiivit osallistumiseen voivat olla haitaksi koko ryhmälle. 

Nuori voi esimerkiksi olla ryhmän toiminnassa vanhempiensa tahdosta enemmän kuin 

omasta, ja näin ollen hän kokee enemmän mielihyvää esimerkiksi kapinoimalla ja toimi-

malla vasten sääntöjä. Hänen motivaationaan toimii yritys saada hänen vanhempansa nä-

kemään, ettei hän viihdy, tai jopa tullakseen potkituksi ulos joukkueesta. Tällaisessa tilan-

teessa valmentaja voi käyttää motivaation muokkaamista yrittämällä vaikuttaa nuoren 

vääriin tai heikkoihin motiiveihin ja kääntää ne positiivisemmiksi (Weinberg & Gould 2015, 

58-59).  

 

Lapsuus- ja nuoruusiällä elämässä on monta toimintaympäristöä, joissa yksilö on tärke-

ässä asemassa; harrastukset, läheisten ja ystävien kanssa vietetty aika, koulunkäynti. 

Tällaisissa tilanteissa yksilö voi kokea motiivikonfliktin, eli ristiriitaisia tuntemuksia siitä, 

mikä häntä motivoi eniten tai mikä vaihtoehto hänen tulisi valita. Motiivikonfliktit voidaan 

jakaa lähestymis-lähestymiskonfliktiin, lähestymis-välttämiskonfliktiin sekä välttämis-välttä-

miskonfliktiin. (Vilkko-Riihelä 2014, 157.)  

 

Lähestymis-lähestymiskonfliktissa kaksi samanarvoista asiaa vetävät puoleensa yhtä pal-

jon, esimerkiksi nuoren halu harrastaa, mutta myös viettää samanaikaisesti vapaa-aikaa 
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kavereiden kanssa. Lähestymis-välttämiskonfliktista on kyse silloin, kun sama tilanne si-

sältää sekä huonon että hyvän puolen, esimerkiksi harrastuksen ollessa mieluinen, mutta 

tuntuu vievän liian suuren palan vapaa-ajasta. Välttämis-välttämiskonfliktissa molemmat 

vaihtoehdot tuntuvat epämieluisilta ja on valittava niin sanotusti pienempi paha, esimer-

kiksi harrastuksen lopettamisen tai kavereiden kanssa sovittujen suunnitelmien perumisen 

välillä. (Vilkko-Riihelä 2014, 157.) Valmentajana motiivikonflikteihin on hyvä kiinnittää huo-

miota, ja pyrkiä tarjoamaan vaihtoehtoja, esimerkiksi harjoitusten perumista loma-aikoina, 

jotta myös vapaa-ajalle tuntuu jäävän aikaa.  

 

4.3 Leirivalmennuksen erityispiirteitä  

Leirivalmennus eroaa tavallisesta joukkuevalmentamisesta monellakin tapaa. Yleisesti ot-

taen pidetään tärkeänä, että valmennustoiminta olisi mahdollisimman yksilöllistä ja kaik-

kien henkilökohtaisia harrastuksen kannalta olennaisia tarpeita tukevaa (Vasarainen & 

Hara 2005, 48). Näin ollen valmentajan edellytetään tuntevan kaikki valmennettavansa yk-

silöllisesti, tietävän heidän tarpeensa ja pystyvän muokkaamaan tehtäviä ja toimintaympä-

ristöä kaikkien tarpeita palvelevaksi.  

 

Leirivalmennuksessa tämä on kuitenkin usein lähes mahdotonta. Leiriryhmät, varsinkin la-

jikohtaiset talvi- tai kesäleirit, saattavat pitää sisällään useita kymmeniä lapsia, joista mo-

net tulevat eri paikkakunnilta sekä omaavat toisiinsa verrattuna suurenkin skaalan eri tai-

totasoja. Leirin kestokin on tavallisesti viidestä seitsemään päivää, jolloin aikaa tutustua 

jokaiseen lapseen ja huomioida sekä suunnitella kunkin taitotarpeet yksilöllisesti vaatisi 

aikaa enemmän kuin sitä useimmissa tapauksissa on käytettävissä. 

 

Vaikka toiminta ei olisikaan jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin yksilöityä, voi se silti tar-

jota jokaiselle jotakin. Harjoitteet voidaan suunnitella ikäryhmää vastaavien suositusten 

mukaisesti ja niitä voidaan suorittaa monipuolisesti ja eriytetysti, jolloin lapsilla on mahdol-

lisuus toteuttaa harjoitteita ja haastaa itseään omien taitorajojen puitteissa.  

 

Vaikka ammattitaitoinen ja laadukas valmennus onkin hyvin yksilökeskeistä, sisältää se 

myös paljon muutakin. Ammattitaitoinen valmentaja osaa tilannesidonnaisesti löytää sopi-

vimman tavan toteuttaa valmennusta (Teittinen 2012, 125). Hyvä valmennussuhde val-

mentajan ja valmennettavien, tässä tapauksessa leiriläisten, välillä on tärkeintä olla välit-

tävä ja positiivinen. Valmentaja toimii välittävänä aikuisena, joka tukee, arvostaa, kuunte-

lee ja hyväksyy (Hämäläinen 2015, 147). Leiriolosuhteissa positiivisen ja kannustavan il-

mapiirin luominen valmentajan ja leiriläisen välillä, kuin myös leiriläisten keskuudessa on 

toiminnan elinehto.  
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Varsinkin kyseen ollessa tietyn lajin ympärille rakennetusta leiritoiminnasta, leirin tarkoi-

tuksena on kehittää myös lajitaitoja. Fyysiset taidot rakentuvat kuitenkin pidemmällä aika-

välillä, sillä varsinkin lapsuusvaiheessa oppimisen lisäksi tapahtuu myös kehittymistä ja 

sitä mukaan taitojen paranemista (Jaakkola 2010, 17).  Leiriviikoilla voi olla vaikutus taito-

jen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen esimerkiksi uusien harjoitteiden muodossa 

tai tarjoamalla optimaalisen ympäristön harjoittelulle, mutta pääpaino on usein ennemmin-

kin lajin parissa viihtymisessä ja positiivisten kokemusten synnyttämisessä.  

 

Teemu Selänteen vuosittain Vuokatissa järjestettävän jääkiekkokesäleirin rehtori Tomi 

Uus-Kouvo on sitä mieltä, että leiritoiminnan tarkoituksena ei ole ennustaa tulevia huippu-

kiekkoilijoita, vaan huippukiekkoilijaksi kehitys tapahtuu ennemminkin arjen harrastuksen 

parissa (Karjalainen 17.6.2014). Leiritoiminnassa yleisesti voidaan ajatella tärkeämmäksi 

keskittyä luomaan kaikille yhtälainen viihtyminen leiriryhmässä sen sijaan, että leiriläisiä 

verrattaisiin taitotasollisesti tai kehityksellisesti. 

 

4.3.1 Ryhmäytyminen 

Bruce Tuckman (1965) on kuvannut ryhmän kehittymistä viisivaiheisen mallin avulla. 

Tämä malli pitää sisällään muotoutumis-, kuohunta-, normittais-, toteuttamis- ja lopetta-

misvaiheen, ja se tukee yhtenäisen ja toisiaan tukevan ryhmän perustumista. (Karjalainen 

& Auvinen 2012, 102-103.) 

 

Muotoutumisvaihe on ryhmän alkuvaihe, kun ryhmäläiset alkavat tutustua toisiinsa. Muo-

toutumisvaiheessa valmentajalla on tärkeä työ kannustaa vuorovaikutukseen ja ryhmäyt-

tämiseen. Muotoutumisvaihetta seuraa kuohuntavaihe, jossa ryhmäläiset uskaltautuvat jo 

muotoutumisvaihetta rohkeammin ilmaista omia mielipiteitään. Tästä voi syntyä ristiriitoja, 

mutta niistä huolimatta on tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet tuntevat pystyvänsä va-

paasti ilmaisemaan omia mielipiteitään. (Karjalainen & Auvinen 2012, 102-103.) 

 

Kun mielipiteiden ristiriitoja selvitetään ja roolit alkavat selkiytyä siirrytään normittaisvai-

heeseen, jossa yhteenkuuluvuuden tunne alkaa kasvaa. Tämän myötä ryhmä saavuttaa 

toteuttamisvaiheen eli sen parhaan potentiaalin, jolloin kaikki tietävät tarkat roolinsa, ovat 

ylpeitä saadessaan kuulua kyseiseen ryhmään ja sitä kautta onnistuvat työskentelyssä 

sekä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa kuin itsenäisesti ryhmän eteen. Näiden 

vaiheiden lisäksi jossakin vaiheessa päädytään myös lopettamisvaiheeseen, jossa ryh-

män toiminta päättyy, kun sille saavutettu tavoite tai aikamääre on saavutettu. (Karjalai-

nen & Auvinen 2012, 102-103.) 
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Myös leiritoiminnassa nämä kaikki vaiheet ovat toteutettavissa, kuitenkin paljon esimer-

kiksi tavallisen jääkiekkojoukkueen muotoutumista nopeammin. Kun leiriläiset saapuvat 

paikalle, heistä kaikki eivät tunne toisiaan. Valmennustiimin on tärkeää tutustuttaa sekä 

itsensä leiriläisiin että leiriläiset toisiinsa. Kuohuntavaiheen on toivottavaa olevan lyhyt ja 

mahdolliset erimielisyydet olisi hyvä puhua auki heti niiden ilmetessä. Roolien selkiyttämi-

nen ja kaikkien leiriläisten yhteisiin kiinnostuksenkohteisiin keskittyminen suuntaa sekä yk-

silön omaa että ryhmän keskeistä toimintaa samaan suuntaan (Lintunen, Forsblom & 

Pulkkinen 2015, 157).  

 

Kun jokainen löytää roolinsa muiden keskuudessa jo leirin alkuvaiheessa, itse toteuttamis-

vaiheelle jää pidempi aika, ja tätä myötä leiriläiset saavat positiivisia kokemuksia yhdessä 

tekemisestä sekä yhteisistä onnistumisista. Leiriviikon jälkeen lopettamisvaihe on selkeä 

ja onkin toivottavaa, että kaikille leiriläisille on jäänyt positiivinen kokemus leiriryhmään 

kuulumisesta.  
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5 Finnhockey School  

Finnhockey School on 9-16-vuotiaille kesäisin Vierumäellä järjestettävä jääkiekkoleiri. Lei-

reille voi osallistua kuka tahansa ikähaarukkaan kuuluva sukupuolesta tai taitotasosta riip-

pumatta. Yhden kesän aikana järjestetään useita FHS-leirejä. Esimerkiksi kesällä 2019 

leirejä järjestetään yhteensä seitsemän. Yksi leiri on pituudeltaan viisi arkipäivää. Osa lei-

riviikoista on suunniteltu noudattamaan tiettyä taidollista teemaa. Näitä teemoja ovat esi-

merkiksi luistelu, maalinteko sekä pelikäsitys. Teemaleirien lisäksi järjestetään myös pe-

rusleirejä, joissa tiettyä keskittymiskohdetta ei ole ennalta määritelty. (Vierumäki 2019.) 

 

Leireillä työskentelee 4-6 leirivalmentajaa. Valmennustiimi koostuu päävalmentajista, apu-

valmentajista sekä yhdestä maalivahtivalmentajasta. Valmentajat toimivat leiriohjaajina 

kaikissa leirillä tapahtuvissa aktiviteeteissa. Finnhockey Schoolin valmentajat ovat ammat-

titaitoisia ja kokeneita valmentajia. Leireille voi hakea valmentajaksi kuka tahansa pätevän 

taidon omaava, mutta useat leireille työllistetyt valmentajat opiskelevat Vierumäellä 

Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun Degree Programme in Coaching and Management -

kansainvälisesä koulutusohjelmassa. Opiskelijat saavat leireiltä arvokasta työkokemusta 

sekä loistavan tilaisuuden verkostoitua.  

 

Päivittäisten jää- ja oheisharjoitteiden lisäksi leiripäivät tarjoavat lapsille myös muuta 

oheistoimintaa, esimerkiksi ilta-aktiviteettejä kuten uimista tai pallopelejä. Jokaiseen leiri-

viikkoon kuuluu myös puoli päivää Flowpark-kiipeilypuistossa. Esimerkkirakenne tyypilli-

sestä leiriviikosta löytyy liitteistä (Liite 2).  

 

Finnhockey School -kesäleirit on suunniteltu toteuttamaan Leijonanpolun mukaista kehi-

tystä. Leijonanpolku on Suomen Jääkiekkoliiton ylläpitämä sivusto, josta löytyy ajankoh-

taista tietoa lasten eri ikäluokkien kehityksestä sekä neuvoja siihen, kuinka valmentaja voi 

kasvua ja kehitystä parhaiten tukea. Leijonanpolkua on suunniteltu niin valmentajien, las-

ten kuin vanhempienkin käyttöön (Finhockey 2019.) Leijonanpolun lisäksi valmentajat 

saavat tunnukset Jääkiekon Kansainvälisen Kehityskeskuksen ylläpitämään IIHCE-sivus-

toon, joka on laaja materiaalipankki ja pitää sisällään tuhansia harjoitteita videomuodossa 

sekä esimerkiksi luentoja ja muuta hyödyllistä materiaalia. Sivusto on käytännöllinen työ-

kalu valmennussisällön suunnitteluun.  

 

Yksilöllistä taitojen kehitystä tuetaan myös leirihintaan kuuluvalla henkilökohtaisella neljän 

viikon harjoitusohjelmalla, jonka lapset saavat käyttöönsä leiriviikon päättyessä. Leirit ovat 

kansainvälisiä, ja lähes poikkeuksetta jokainen leiri pitää sisällään lapsia, jotka ovat kotoi-

sin Suomen ulkopuolelta. 
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6 Opinnäytetyön lopputuotoksen tavoitteet 

Opinnäytetyön päätavoite on luoda psyykkisen valmennuksen manuaali Finnhockey 

School -kesäleirien valmentajien käyttöön. Koska psyykkinen valmennus on käsitteenä 

hyvin laaja, manuaali keskittyy sisäisen motivaation vahvistamiseen ja sen tietopohja on 

koottu pohjautuen vahvasti itsemääräämisteoriaan.   

 

Monet manuaalissa esitellyt tiedot ja käytännön ohjeet ovat sellaisia, jotka valmentaja 

usein käyttää jo tiedostamattaan. Tavoitteena onkin, että manuaalin avulla valmentaja op-

pisi tiedostamaan jo käyttämiään toimintatapoja sekä syventämään ja soveltamaan aiem-

paa tietämystään aihealueista. 

 

Manuaalin on tarkoitus toimia työkaluna, jonka avulla valmentajat ymmärtävät, kuinka tu-

kea lasten sisäistä motivaatiota keskittymällä heidän kolmen psykologisen perustarpeen 

täyttämiseen. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sellaisten kokemusten ja harjoitteiden to-

teuttamista, jotka tukevat ja vahvistavat lasten autonomian eli itseohjautuvuuden, koetun 

pätevyyden sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tuntemuksia.  

 

Finnhockey Schoolin valmentajat ovat jo valmiiksi kokeneita ja ammattitaitoisia. He tulevat 

monesta erilaisesta toimintaympäristöstä ympäri Suomen, ja mahdollisesti myös ulko-

mailta, ja lisäksi he edustavat useaa eri ikäluokkaa. Manuaalin sisällön kannalta suurim-

pana tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman helposti ymmärrettävä mutta samanaikai-

sesti kaikentasoisia valmentajia hyödyttävä opas.  

 

Koska valmentajien kokemustausta on hyvinkin vaihteleva, heillä on oletettavasti toisis-

taan eriäviä valmennustapoja ja -käytänteitä. Tämä on otettu manuaalia kootessa huomi-

oon, ja manuaalin yhtenä tavoitteena onkin toimia apukeinona yhtenäisen leiriohjauksen 

edistämiseen. Manuaalin hyödyntämisessä tärkeänä arvona toimi tasa-arvo, jonka vuoksi 

manuaalin kaikki sisältö on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi, ja lähdetietoina on 

hyödynnetty samaa tietoa sisältävää kirjallisuutta molemmilla kielillä.  
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7 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön lopputuotos eli psyykkisen valmennuksen manuaali toteutettiin yhteis-

työssä Vierumäellä joka kesä järjestettävän Finnhockey School -kesäleirin kesän 2018 

rehtorin Marko Valencicin kanssa. Minulla oli vahva halu toteuttaa opas psyykkisestä val-

mennuksesta jääkiekon parissa, sillä koen aiheen hyvin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Va-

lencic innostui ideastani, ja tunnenkin saaneeni Finnhockey Schoolista erittäin hyvän koh-

teen oman visioni toteuttamiseksi. Tässä luvussa esitellään manuaalin sekä opinnäyte-

työn toteutuksen ja toteutumisen kannalta olennaiset tiedot.  

 

7.1 Vaiheet ja toteutus 

Keväällä 2018 otin yhteyttä Finnhockey Schoolin rehtorina toimivaan Marko Valenciciin ja 

kerroin halustani toteuttaa psyykkiseen valmennukseen keskittyvä opinnäytetyö kyseisten 

kesäleirien käyttöön. Valencic otti ideani avoimesti vastaan ja tarjosi apuaan, jos sellaista 

ideani suunnittelemiselle tarvitsisin.  

 

Myöhemmin keväällä syntyi idea valmentajille suunnatusta itsemääräämisteoriaan pohjau-

tuvasta psyykkisen valmennuksen manuaalista. Sovimme Valencicin kanssa, että saisin 

observoida leiritoimintaa tulevana kesänä ja tehdä samalla yhteistyötä leireillä työskente-

levien valmentajien kanssa, esimerkiksi kokeilemalla psyykkisiä perustarpeita tukevia har-

joitteita valmennustilanteissa.  

 

Kesällä 2018 aloitin opinnäytetyön tietopohjan keräämisen. Osana tiedonkeruuta sain 

mahdollisuuden toimia apuvalmentajana Finnhockey Schoolin kaikilla kesän aikana järjes-

tetyillä leireillä. Leirejä järjestettiin yhteensä viisi. Itse valmentajana toimiminen ja toimin-

taympäristön kokeminen sisältäpäin antoi ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua jo käytössä 

oleviin toimintatapoihin, tavanomaisiin harjoitteisiin ja aktiviteetteihin sekä huomioida 

konkreettisesti kehityskohteita sekä mahdollisuuksia psyykkisen valmennuksen hyödyntä-

miseen. 

 

Manuaali (liite 1) valmistui lopulliseen muotoonsa tammikuussa 2019. Se on määrä ottaa 

käyttöön ensimmäistä kertaa kesän 2019 kesäleirivalmentajille. Tarkoituksena olisi, että 

valmentajille tarjotaan mahdollisuus tutustua manuaaliin jo ennen heidän ensimmäistä val-

mennusviikkoaan.  
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7.2 Tuotos 

Koin tärkeäksi luoda manuaalin, joka olisi helposti lähestyttävä kaikille sen käyttäjille. 

Vaikka manuaali on ensisijaisesti suunnattu kesäleirivalmentajien käyttöön, halusin luoda 

kokonaisuudesta sellaisen, että periaatteita on helppoa sekä soveltaa että käyttää sellai-

senaan myös muissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi valmentajan arkipäiväisessä val-

mennustyössä. Tämän vuoksi manuaali pitää sisällään perustietoja sekä konkreettisia esi-

merkkejä, mutta antaa myös kokeneemmalle valmentajalle mahdollisuuden syventää tie-

tämystään psyykkisen valmennuksen saralla. Manuaali pyrkii myös tarjoamaan tilaa itse-

reflektoinnille.  

 

Manuaalin on tarkoitus toimia helppolukuisena ja keskittyä aihealueen kannalta olennai-

siin tietoihin. Halusin tarjota mahdollisuuden lähteiden hyödyntämiseen, ja tämän vuoksi 

tein päätöksen käyttää vain muutamaa päälähdettä, joista manuaalin teoriapohjan koko-

sin.  

 

Manuaalin sisältö on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi, jotta kaikilla sen käyttäjillä 

olisi yhtäläinen mahdollisuus informaation hyödyntämiseksi. Kuitenkin osa manuaalissa 

viitatusta informaatiosta on saatavilla vain suomeksi, kuten esimerkiksi Suomen Jääkiek-

koliiton Leijonanpolku-valmennussivusto, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa esimerkiksi lasten 

kehitysvaiheista sekä niihin sopivista harjoitteista. Koin kuitenkin esimerkkilähteen tärke-

äksi manuaalin ja valmennustyön kehittämisen kannalta, sillä Finnhockey Schoolin leiri-

teemat sekä osittain myös sisällöt pohjautuvat Jääkiekkoliiton Leijonanpolkuun (Vierumäki 

2019.).  

 

Teoriatietoon tutustuessani kävin läpi useampia lähdekriittisesti sopivia teoksia manuaaliin 

liittyvistä aihealueista, ja valinnassani painotin kirjallisuuslähteitä, jotka olivat kokonaisuu-

tena kaikista kattavimpia ja joihin tutustumisen koin valmentajille hyödyllisimmäksi. Läh-

teet on valittu niin, että ne yhdistetysti tarjoavat mahdollisimman laajasti samat tiedot luku-

kielestä huolimatta.  

 

7.3 Arviointi ja kehittämismahdollisuudet 

Manuaalin sisältöä kootessa sekä pienimuotoisesti testaillessa kesän 2018 kesäleireillä, 

valmentajien palaute ja oma innostus harjoitteiden toteuttamiseen toimi suorana arviointi-

menetelmänä. Tämän lisäksi toimintatapoja oli mahdollista seurata myös suoraan leiriläis-

ten harjoittelun ja viihtymisen tasoa tarkkailemalla. Huomattavaa oli esimerkiksi se, että 
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lapset osallistuivat selkeästi aktiivisemmin toimintaan, jossa heillä oli mahdollisuus toteut-

taa harjoite omalle taitotasolleen sopivalla tavalla sekä jos heillä oli mahdollisuus vaikuttaa 

siihen, minkälaisia liikkeitä esimerkiksi alkulämmittelyssä tehtäisiin.  

 

Manuaalin lopullisen tuotoksen on arvioinut ja hyväksynyt opinnäytetyöohjaajan lisäksi 

Finnhockey Schoolin rehtori Marko Valencic. Vaikka sisällön toteuttamista olisi alkeelli-

sella tasolla mahdollista arvioida jo vuoden 2018 kesäleirien perusteella tietoa kootessa, 

tulee lopullinen arvio manuaalin hyödyllisyydestä vasta manuaalin käyttöönoton ja tes-

tauksen jälkeen tulevien kesäleirien aikana. Psyykkisen valmennuksen manuaali otetaan 

ensimmäistä kertaa käyttöön kesällä 2019, jolloin tämä opinnäytetyö on jo valmis.  

 

Monet Finnhockey Schoolin kesän 2019 valmentajista ovat työskennelleet jo edellisen ke-

sän leireillä tai jopa muutamana aikaisempana vuotena, joten heillä voisi omien kokemus-

tensa pohjalta olla mahdollisuus observoida, eroaako manuaalin hyödyntäminen leirien 

valmennustoiminnassa tai näkyykö lasten keskuudessa selkeää motivaatiomuutosta ver-

rattuna niihin leireihin, joissa manuaalia ei ole vielä ollut aiempina kesinä ollut mahdolli-

suus hyödyntää.  

 

Manuaali on suunniteltu tukemaan valmentajan henkilökohtaista kehitystä, joten varsinai-

nen manuaalin toimivuuden arviointi on jopa mahdotonta tehdä täysin, sillä jokainen ma-

nuaalin käyttäjä hyödyntää sitä verraten omaan valmentajuuteensa. Yksi vaihtoehto olisi 

tutkia manuaalia hyödyntäneiden valmentajia esimerkiksi toteuttamalla heille itsearvioinnin 

heidän oman psyykkisen valmennuksensa kehittymisestä ja aiemman tiedon tai toiminta-

tapojen kartoittamisesta.  

 

Jos puhutaan manuaalin potentiaalisista kehitysmahdollisuuksista, on niitä näkyvillä muu-

tama. Finnhockey School käyttää valmennusmateriaaleina pitkälti Jääkiekon Kansainväli-

sen Kehityskeskuksen ylläpitämiä IIHCE-nettisivuja, jotka tarjoavat sekä valmentajille että 

tunnuksen omaaville pelaajille laajan materiaalipankin oheis- ja jääharjoituksista sekä sa-

toja luentoja tai esityksiä jääkiekkoaiheisiin kuten valmennukseen, valmennuksen kehittä-

miseen sekä tuomaritoimintaan liittyen.  

 

Kuten psyykkisen valmennuksen manuaalin tavoitteissakin tuli ilmi, manuaalin toivotaan 

olevan helposti sovellettavissa myös muissa toimintaympäristöissä kuin Finnhockey 

School -kesäleireillä. Näin ollen yksi kehittämismahdollisuus voisikin olla, että manuaali  

ladattaisiin osaksi IIHCE-materiaalipankkia, jolloin kaikilla kyseistä materiaalipankkia käyt- 
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tävällä taholla olisi mahdollisuus tutustua manuaaliin sekä soveltaa sen käyttöä omaan 

valmennusympäristöönsä.  

 

Tällä hetkellä Finnhockey Schoolilla ei ole toimintamanuaalia muista valmennukseen liitty-

vistä osa-alueista. Voisikin siis olla mahdollista, että manuaalia laajennettaisiin lisäämällä 

siihen näkökulmia myös esimerkiksi fyysisten osa-alueiden, taitoharjoittelun tai lajiharjoit-

telun näkökulmasta.  
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8 Pohdinta  

 

Kuten tässä opinnäytetyössä on jo useampaan otteeseen ilmaistu, työn tarkoituksena on 

tuoda konkreettisesti esille psykologisten perustarpeiden tärkeys sekä valmiita harjoitteita 

perustarpeiden optimaaliseen huomioimiseen leiriolosuhteissa. Lopputuotoksena synty-

neessä manuaalissa on paneuduttu valmentajien työhön ja sitä observoimalla koottu val-

mennusohjeet motivoivan ja turvallisen ilmapiirin saavuttamiseksi.   

 

Opinnäytetyöni ei ollut alun perin Finnhockey Schoolin tilaama, vaan idea sen toteuttami-

sesta lähti minun itseni suunnasta, ja sainkin vapaat kädet aiheen ja toteutusmuodon valit-

semisessa. Koen kuitenkin manuaalin tarpeelliseksi kesäleirivalmennuksen osaksi, sillä 

psyykkinen valmennus valmennuksen osa-alueena on myös aiheeltaan ajankohtainen. Li-

säarvoa manuaalille antaa se, että koottu tieto on sellaista, jota kykenee hyödyntämään 

periaatteessa kuka tahansa lasten valmennustyössä toimiva henkilö kokemustasosta riip-

pumatta. 

 

Ajatus opinnäytetyön aiheeseen syntyi sattumalta. Urheilupsykologia ja sen hyödyntämi-

nen eri-ikäisten valmennuksessa on kiinnostanut jo usean vuoden, ja tiesin haluavani 

tehdä sen tiimoilta myös lopputyöni. Tutustuin laajalti Tuomas Grönmanin tuotantoon ja 

haastatteluihin. Grönman on entinen huippujääkiekkoilija ja nykyinen urheilupsykologi.  

 

Erityisesti mieleeni on jäänyt Suomen Mielenterveysseuran vuonna 2018 julkaisema 

haastattelu Grönmanista. Haastattelussa Grönman kertoi, kuinka psyykkistä valmennusta 

harvoin hyödynnettiin hänen peliuransa aikana ja kuinka edelleen useimmat asiakkaista 

pyytävät urheilupsykologin palveluita vasta, kun jokin on huonosti oman suorittamisen pa-

rantamisen sijasta (Suomen Mielenterveysseura 2018).  

 

Urheilupsykologia pitää sisällään niin paljon eri näkökulmia, hyödynnettäviä teorioita sekä 

aihealueita, että niiden rajaaminen opinnäytetyötä varten tuntui aluksi haastavalta. Syntyi 

ajatus Finnhockey Schoolista toimeksiantajana, ja olinkin siihen suuntaan yhteydessä jo 

siinä vaiheessa, kun ainoa päätökseni aiheen suhteen oli, että halusin sen liittyvän jollakin 

tapaa leiriläisten motivaatioon.  

 

Kevään 2018 aikana sain idean psyykkisen valmennuksen manuaaliin. Halusin rajata mo-

tivaatiota aiheena erityisesti sisäisen motivaation edistämiseen ja synnyttämiseen ja sen 

pohjalta päädyinkin valitsemaan näkökulmaksi itsemääräämisteorian, jonka psykologisiin 

perustarpeisiin ja niiden vaikutuksiin henkilökohtaisesti uskon vahvasti.  
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Jokaisen Finnhockey School -leiriviikon alussa leirien rehtori Marko Valencic käynnisti lei-

rin kaikkien leiriläisten, valmentajien ja leiriläisten huoltajien kokoontumisella auditorioon. 

Kokoontumisessa esiteltiin valmennustiimi sekä käytiin läpi yleisiä asioita leiriviikosta, ku-

ten ryhmäjako ja yleiset säännöt. Valencic esitteli leiriviikon osallistujille kolme tavoitetta: 

pitää hauskaa, kehittää leiriläisiä pelaajina sekä kasvattaa heitä paremmiksi ihmisiksi. 

Nämä kolme kohtaa pyrin pitämään mielessäni leiritoimintaa observoidessa sekä myö-

hemmin manuaalia kootessa. 

 

Ensimmäiset kaksi leiriä keräsin esimerkkimateriaalia ja keskityin ideoimaan keinoja, joilla 

voisin tuoda psykologisia perustarpeita tukevia keinoja seuraavien leiriviikkojen sisältöön. 

Tämän lisäksi pidin päiväkirjamaista dokumentointia jokaisen leirin aikana, ajatuksena do-

kumentoida mahdollisimman tarkasti kaikki sekä itselläni että muilla valmentajilla heräävät 

ajatukset ja mielipiteet. Kokosin huomioideni pohjalta yhteen listan käytännön ohjeista, 

jonka jaoin käyttöön tulevien leiriviikon valmentajille. Nämä käytännön ohjeet ovat löydet-

tävissä myös lopullisesta manuaalista (Liite 1).  

 

Ohjeistuksen lisäksi halusin myös päästä testaamaan harjoitteita, jotka tukisivat kaikkia 

kolme psykologista perustarvetta yksitellen. Finnhockey School -leireillä jääharjoittelu 

koostui yleensä rastiharjoittelusta, jossa lapset kiertävät ikäryhmissään 3-6 rastia yhden 

jäätunnin aikana, jokaisella rastilla suorittaen erilaisia tehtäviä. Yhdessä leirin päävalmen-

tajan kanssa ideoimme yhden jääharjoituksen ajalle kolme rastia, jotka sisälsivät harjoit-

teet eriytetysti autonomian, pätevyyden sekä yhteenkuuluvuuden harjoittamiseen.  

 

Autonomiaa harjoitettiin pienpeleillä, joissa leiriläiset saivat itse päättää säännöt. Päte-

vyyspiste koostui lukuisista esteistä ja välineistä, joita avuksi käyttäen leiriläiset saivat 

omalla henkilökohtaisella taitotasollaan kulkea läpi ja ohi esteiden. Yhteenkuuluvuudessa 

leiriläisten tuli sisällyttää kaikki ryhmäläiset yhtäläisesti toimintaan. Harjoite kulki nimellä 

”kiekkokone”, ja sen tarkoituksena oli saada yksi kiekko kulkemaan jokaisen osallistujan 

kautta pysähtymättä, käyttäen eri kuljetus- ja syöttelytyylejä.  

 

Kolmen psykologisen perustarpeen pisteharjoitus ei loppujen lopuksi tuntunut olennaiselta 

lisäykseltä suoranaisesti manuaaliin tai edes leirisisältöön. Perustarpeet kulkevat pitkälti 

käsi kädessä ja koinkin antoisammaksi ja monipuolisemmaksi lasten harjoittelun kannalta 

suosia harjoitteita, joissa tulisi vaihtelevasti harjoitettua useampaa perustarvetta samanai-

kaisesti. Pisteharjoittelu kuitenkin toimi hyvänä ajatustenherättäjänä ja koenkin sen olleen 

erittäin hyödyllinen työkalu ja toimineen hyvänä ajatustenherättelijänä manuaalin esimerk-

kileikkejä ideoidessa.  
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Manuaalia kootessa tärkeintä oli, että se kykenisi palvelemaan kaikkia sen käyttäjiä tasa-

puolisesti. Tämä tulee ilmi manuaalin kaksikielisyyden lisäksi lähteiden valinnassa. Halu-

sin rajata lähteiden määrän minimiin, jotta manuaalissa käytetyn teoriapohjan löytäminen 

olisi mahdollisimman helppoa. Jos lähteitä olisi useasta eri teoksesta, lisätiedon ja alkupe-

räislähteen löytäminen olisi haastavampaa. Toinen lähteiden valinnassa huomioitu asia 

on, että molemmat englannin- ja suomenkieliset lähteet pitävät sisällään pitkälti saman in-

formaation, jolloin jokainen manuaalin käyttäjä voi löytää alkuperäislähteen lukukielestä 

huolimatta.  

 

Halusin tarjota myös manuaalin, joka on helppolukuinen ja mahdollisimman moni valmen-

taja olisi kiinnostunut tutustumaan manuaaliin sekä hyödyntämään sitä omasta tahdos-

taan. Pyrin tuomaan oleelliset tiedot esimerkiksi yleisistä Finnhockey School -leiritiedoista, 

motivaatiosta ja itsemääräämisteoriasta kattavasti mutta samalla tiivistetysti.  

 

Manuaalin työstöä aloittaessani asetin rajaksi 15-sivuisen manuaalin. Lopullisesta tuotok-

sesta tuli sisällysluettelo ja lähdetiedot pois lukien yhteensä 19 sivua. Ottaen huomioon, 

että kaikki informaatio on kahdella eri kielellä, koen sivumäärän olevan silti sopivan tiivis 

niin, että manuaalista on helppoa löytää haluttu tieto ja siihen on mahdollista tutustua yh-

delläkin lukukerralla.  

 

Opinnäytetyö toimii teoriapohjana manuaalille. Kaikkia opinnäytetyössä esiteltyjä aihealu-

eita ei siis löydy omien otsikoiden alta manuaalista, mutta ne ovat toimineet vahvoina 

taustavaikuttajina manuaalin tietopohjassa. Esimerkiksi opinnäytetyössä suhteellisen laa-

jasti esitelty motivaatioilmasto tulee manuaalissa ilmi vaikutukseltaan sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden kokemuksen synnyttämiseen ja edistämiseen, sekä puhuttaessa valmenta-

jien keskinäisen yhteistyön ja kommunikaation tärkeydestä. 

 

Aloitin opinnäytetyöni työstämisen hieman alle vuosi ennen sen lopullista valmistumista ja 

palautusaikaa. Leirit sijoittuivat kesälle 2018, jota seurasi melkein puolen vuoden tauko 

siihen, kun lopullista manuaalia sekä opinnäytetyötä aloin aktiivisesti työstämään. Olen 

melko varma, että laajasta dokumentoinnistani huolimatta manuaalista on varmasti jäänyt 

pois jotakin sellaista, mitä olisin siihen mahdollisesti halunnut saada näkyviin.  

 

Syksyllä 2018 koin liian aikaiseksi työstää manuaalia ja osittain muiden opiskelukiireiden 

vuoksi jätin sen suosiolla lähemmäksi vuodenvaihdetta, sillä olin jo kesällä tehnyt päätök-

sen opinnäytetyön palauttamisesta vasta kevään 2019 palautuksessa. Näin jälkikäteen 

ajateltuna, jos olisi mahdollisuus tehdä toisin, haluaisin toteuttaa manuaalin jo heti leirike- 
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sän päätyttyä, jotta kaikki tuntemukset, ajatukset ja muut pohdinnat olisivat vielä tuoreena 

mielessä. Näistä ajatuksista huolimatta olen kuitenkin itse tyytyväinen manuaalin kokonai-

suuteen ja koen, että sen sisältö on ajankohtaista ja hyödyllistä. Uskon vahvasti, että mo-

net eri toimijat kykenevät hyötymään manuaalista.  

 

Koen, että manuaalia olisi helppoa jatkokehittää. Psyykkisen osa-alueen lisäksi manuaalin 

rakennetta voisi hyödyntää kootessa oppaan esimerkiksi fyysisisiin ominaisuuksiin tai laji-

taitoihin keskittyen. Myös psyykkisellä puolella on paljon sellaista, mitä manuaalin aiher-

ajauksen ulkopuolelle on jäänyt. Manuaalin sisältöä ja sen toimivuutta testaamalla voisi 

pohtia, mitä aihealueita manuaaliin voisi vielä lisätä.  

 

Jo yhdenkin kesän aikana manuaalia on mahdollista kehittää. Manuaalin tietopohja perus-

tuu laajan teoriatiedon lisäksi viiden leirin aikana tehtyihin havaintoihin, joten leirivalmen-

nuksessa tulee varmasti vastaan useita tilanteita, joita manuaalin sisältö ei vielä kata. Lei-

riviikkoja järjestetään useita yhden kesän aikana, joka antaa valmentajille mahdollisuuden 

testata ja löytää itselleen parhaiten toimivia toimintatapoja samankaltaisissa tilanteissa 

useampaankin kertaan.  
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Johdanto / Introduction 

Tämän manuaalin tarkoituksena on tarjota konkreettisia apukeinoja ja ohjeita lasten 

psyykkisen kehityksen ja ominaisuuksien huomioimiseksi leiriviikoilla. Manuaalin sisältö 

on suunniteltu Finnhockey Schoolin rakennetta ja sisältöä ajatellen, mutta sen sisältämät 

tiedot ovat kuitenkin helposti sovellettavissa muihinkin toimintaympäristöihin. Manuaali tar-

joaa hyödyllistä informaatiota oman valmennustyön kehittämiseen myös leirien ulkopuo-

lella.   

 

Koska psyykkinen valmennus käsitteenä on hyvin laaja ja monimuotoinen, tämän manu-

aalin lähestymistapa motivaatioon ja motivointiin pohjautuu pitkälti itsemääräämisteori-

aan ja sen sisältämiin psykologisiin perustarpeisiin. Yksinkertaisuudessaan itsemää-

räämisteorian näkemyksen mukaan kolmen sisäsyntyisen psykologisen perustarpeen 

täyttyminen on avain sisäisen motivaation syntymiselle ja ylläpidolle. Nämä psykologiset 

perustarpeet ovat autonomia, koettu pätevyys sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Si-

säiseen motivaatioon sekä psykologisiin perustarpeisiin tutustutaan paremmin kappa-

leessa ”Sisäinen motivaatio & itsemääräämisteoria”.  

 

Tämän manuaalin tarkoitus onkin synnyttää valmentajalle ajatuksia keinoista, joilla parhai-

ten pystymme ylläpitämään sekä mahdollisesti myös synnyttämään leiriläisten sisäistä 

motivaatiota. Manuaalissa esitellyt keinot ja informaatio voivat osittain olla tuttua varsinkin 

kokeneemmille valmentajille, mutta toivottavasti manuaalin avulla valmentaja saa työka-

luja tiedostaa jo tekemiään psyykkistä kehitystä vahvistavia valmennusvalintoja sekä poh-

timaan omaa osaamista uudesta näkökulmasta.  

 

Manuaalia kootessa tietoa Finnhockey Schoolin käytännöistä on kerätty kesän 2018 jokai-

selta järjestetyltä leiriltä, ja manuaalissa esitellyt aihealueet ja ohjeet ovat vahvasti liitok-

sissa leireillä huomioituihin asioihin. Manuaali ja sen materiaalit ovat sekä suomeksi että 

englanniksi, jotta kaikilla sen mahdollisilla käyttäjillä olisi yhtäläinen mahdollisuus manuaa-

lin hyödyntämiseksi. Kaikki tämän manuaalin koonnissa hyödynnetyt lähteet ovat löydettä-

vissä manuaalin lopusta. 

 

The purpose of this manual is to offer practical help and ways to support children’s psychological 

growth and take it into notice. The manual is designed especially to Finnhockey School, but it can 

also be used in other coaching environments or as a tool for developing one’s individual coaching 

philosophy outside the camps as well.  

 

Mental coaching as a topic is wide and offers many different aspects. Due to that, this manual is 

largely based on a self-determination theory (SDT). According to SDT, intrinsic motivation can 
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be reached when three basic psychological needs are filled. Psychological basic needs are called 

autonomy, competence and relatedness. These psychological needs and instrinsic motivation 

are better introduced under the title ”Intrinsic motivation & self-determination theory”.  

 

One main purpose for this manual is indeed to help coaches come up with ways to increase and 

maintain children’s intrinsic motivation. The subject might be already familiar to some of the 

coaches, but hopefully the manual still has to offer new perspectives and tools for self-improve-

ment. 

 

The data and observations for this manual have been collected in the FHS-camps during summer 

2018. Guides and topics in this manual are inspired by observations that were made during the 

camps. The manual’s contents and material are both in Finnish and in English. That is to provide 

equal possibilities for all of its readers to get the best use out of it. All sources that have been used 

while putting together this manual can be found from the last page.  



 

 

3 

Finnhockey School   

Finnhockey School on 9-16-vuotiaille järjestettävä jääkiekkoleiri Vierumäellä. Leireille voi 

osallistua kaikki ikähaarukkaan kuuluvat sukupuolesta tai taitotasosta riippumatta. Yhden 

kesän aikana järjestetään useita FHS-leirejä, ja yksi leiri on pituudeltaan 5 arkipäivää. 

Osa leireistä on suunniteltu varta vasten tietyn teeman mukaisesti; näitä teemoja ovat esi-

merkiksi luistelu, maalinteko sekä pelikäsitys. Teemaleirien lisäksi järjestetään myös pe-

rusleirejä, joissa tiettyä keskittymiskohdetta ei ole määritelty. Jää- ja oheisharjoitteiden li-

säksi leiripäivät tarjoavat lapsille myös muuta oheistoimintaa, esimerkiksi ilta-aktiviteettejä 

kuten uimista tai pallopelejä sekä käynnin Flowpark-kiipeilypuistossa.  

 

 Leirit ovat kansainvälisiä, ja se yhdistääkin useita jääkiekkoilijanuoria eri puolilta maail-

maa. Finnhockey School -kesäleirit on suunniteltu toteuttamaan leijonanpolun, eli Suomen 

Jääkiekkoliiton ylläpitämän materiaalisivuston mukaista kehitystä. Linkki leijonapolkuun 

löytyy manuaalin lopussa olevasta lähdelistasta. Yksilöllistä taitojen kehitystä tuetaan 

myös leirihintaan kuuluvalla henkilökohtaisella neljän viikon harjoitusohjelmalla, jonka lap-

set saavat käyttöönsä leiriviikon päättyessä.  

 

Finnhockey School is summer camp designed for children at the age of 9 to 16. All genders can 

participate on the camps and there is no required skill level. It takes place in Vierumäki and offers 

various camp weeks every summer. One camp’s 

duration is 5 working days. Some camps are de-

signed to focus on some spesific skill, for example 

scoring, skating or tactics, but alongside there’s 

also so called basic camps where the main skill fo-

cus is not determined. In addition to all on-ice and 

off-ice practises children have also other activities 

during their time on the camp, evening activities 

such as swimming or ballgames for instance, and 

also half a day in Flowpark.  

 

 Finnhockey School camps are international, and 

that way gives the children an opportunity to make new hockey friends from all around the world. 

FHS summer camps are following a development plan called Leijonapolku, which is a website de-

signed by Finnish Ice Hockey Assosiation. There can be found for example information about what 

needs to be considered when coaching different age groups. Link to the website can be found from 

sources. Unfortunately the website is provided only in Finnish. Finnhockey School also supports 

children’s individual skill development by providing a personalised training program for four weeks 

after the camp ends.  
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Miksi lapset osallistuvat leireille? / Why do children participate?  

 

Lapset odottavat Finnhockey Schoolilta kokemuksia, ystäviä ja aikaa jääkiekon parissa. 

Kaikki kiteytyy siihen, että lapset viihtyvät. Viihtyminen on aitoa intoa, iloa ja hauskuutta. 

Viihtymistä edesauttavat tekijät, joita ei välttämättä edes huomaa, elleivät ne yhtäkkiä oli-

sikaan siinä; turvallinen ilmapiiri, luotettavat valmentajat ja toimihenkilöt, aikataulutettu 

mutta joustava toiminta sekä erityisesti hyvä yhteishenki.  

 

Jos leiriläisten syitä osallistumiseen ruvettaisiin etsimään, kirjo olisi valtava. Jotkut ovat 

leireillä vanhempien painostuksesta, toiset siksi että jääkiekko on rakas harrastus, jonka 

parissa haluaa viettää aikaa ympäri vuoden. Monet leiriläisistä ovat osallistuneet leireille jo 

monena kesänä peräkkäin; jotkut osallistuvat jopa useammalle leirille yhden kesän ai-

kana. Suurin osa leiriläisistä on leirillä omasta tahdostaan, ja he viihtyvät niin hyvin, että 

haluavat tulla kesä toisensa perään uudelleen tavatakseen niin vanhoja kuin uusiakin leiri-

kavereita sekä pitämään hauskaa. Osallistuminen ja viihtyminen vuodesta toiseen ei ole 

itsestään selvää.  

 

What do the children expect from Finnhockey School? Friends, new expriences and lots of ice 

hockey. It all comes down to one thing: having fun. Having fun is pure excitement, laughter and 

happiness. ”Having fun” isn’t only about actually having fun, but also about all the little details that 

are invinsible when they’re done right, but instantly noticed when even just one piece is missing: 

safe environment, reliable coaches and staff, scheduled but flexible activitiy hours and especially 

good and safe atmosphere.  

 

If we started to examine children’s reasons for participation, we would soon realise how many there 

are. Some of them are on the camp because their parents wanted them to go, others because of 

their passion towards ice hockey. Many of the campers have participated in previous years as well; 

some even participate in more than just one camp per summer.  Most of the campers are there be-

cause they like the atmosphere, they’ve had so much fun that they simply just want to keep coming 

back every summer to meet both old and new friends and have some more fun. Participation year 

after year shall not be taken for granted.  
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Sisäinen motivaatio & itsemääräämisteoria /  

Intrinsic motivation & self-determination theory 

Manuaalissa suuressa painoarvossa on itsemääräämisteoria. Itsemääräämisteorian mu-

kaan ihmisellä on kolme sisäsyntyistä psykologista perustarvetta - autonomia, koettu pä-

tevyys sekä yhteenkuuluvuus. Nämä perustarpeet nähdään edellytyksenä sisäisen mo-

tivaation synnylle ja ylläpidolle.  

 

Parhaimmillaan lapsi viihtyy silloin, kun hän on sisäisesti motivoitunut. Sisäinen moti-

vaatio on kulmakivi lapsen kehityksessä sekä sitä myöten myös harrastuksen jatkumi-

sessa. Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun kehittymisen ja oppimisen syyt koe-

taan itsestä lähteviksi, eikä suurimpana motivaatiotekijänä toimi esimerkiksi ulkoinen pal-

kinto tai syy osallistumiseen johdu vanhemman painostuksesta.  

 

Autonomian tunteella tarkoitetaan sitä, että yksilö tuntee olevansa osa päätöksentekoa 

ja että hän on itse kontrollista omasta tekemisestään. Autonomiaa voidaan tukea leirillä 

esimerkiksi osallistamalla leiriläiset päätöksentekoon ja antaa heidän valita toimintatapoja 

tai harjoitteita.  

 

Koettu pätevyys on yksilön usko omiin kykyihinsä. Koetun pätevyyden voi jakaa viiteen 

eri osa-alueeseen, mutta tässä manuaalissa keskitytään pääosin fyysisen ja lajin harrasta-

miseen suurimmiten vaikuttavaan pätevyyteen. Pätevyyden kokeminen on yksilöllistä. Tä-

män vuoksi on hyvä antaa leiriläisille tehtäviä eriyttäen, jotta jokainen voi toimia omaa tai-

totasoaan haastaen. Tämä tulisi ottaa huomioon myös ryhmitystä tehdessä. Jos lapsi on 

paljon itseään taitavampien tai kehittyneempien ryhmässä, hän voi kokea itsensä epäpä-

teväksi, kun taas omantasoisessa seurassa pätevyydentunne on hyvä ja sekä viihtyminen 

että myös kehittyminen todennäköisempää. Vertailu ja yleistäminen ovat usein pätevyyttä 

heikentäviä tekijöitä, mutta sen sijaan yksilöllisen kehityksen painottamisella ja virheiden 

kautta oppimiseen kannustamisella on paljon myönteisemmät vaikutukset positiivisiin pä-

tevyyden tuntemuksiin.   

 

Kolmas perustarve on sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Yksilölle on tärkeää tuntea olevan 

tärkeä osa ryhmää. Leirillä lapset viettävät tiiviisti aikaa yhdessä, joten on erityisen tär-

keää, että kaikilla on tunne olevansa tärkeä osa leiriryhmää. Ryhmässä olemisen lisäksi 

yhteenkuuluvuuden täyttymiseen liittyy myös turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Varsinkin 
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jokaisen leiriviikon alussa valmentajilla on suuri vastuu ilmapiirin luomisessa sekä ryh-

mäyttämisessä. Vinkkejä turvallisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luomiseen esitellään myö-

hemmin tässä manuaalissa. 

 

 

This manual is widely based on a self-determination theory. According to self-determination 

theory, an individual has three internal psychological basic needs – autonomy, comptence and 

relatedness. These basic needs are base factors for intrinsic motivation.  

 

Children are most likely to participate when they are internally motivated. Intrinsic motivation is one 

of the key factors for children’s development and reasons to continue with sports as they grow up. 

Motivation is intrinsic when the reason for participation is not because of parents’ pressure or some 

reward but own development and learning new skills instead.  

 

The feeling of autonomy is fulfilled when an individual feels that they have a saying with decision-

making and they are in control of their own actions. During the camps feeling of autonomy can be 

supported by giving the campers a chance to be a part of the planning process and give them alter-

natives for exercises. 

 

Competence is simply said 

individual’s belief of their own 

skills. Competence can be di-

vided into five categories, but 

in this manual we are going to 

focus on physical compe-

tence, that is the most con-

nected to skill training. Feeling 

of competence is different to 

everyone; someone might 

have a high feeling of compe-

tence with their ice hockey 

skill but feel insecure when it 

comes to speaking in public, 

some other might have it to-

tally other way. 

 

Because everyone can feel 

the lack of competence in dif-

ferent ways it is important to 

give campers possibility to do 

exercises in their own level 
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and have options to choose from. If a child has to practise with a team which skill level is much 

higher than their own, their competence drops quickly, when with people with the same level of 

skills the feeling of competence is usually positive and an individual is more likely to challenge 

themself. Unnecessary comparison is a lowering factor to the feeling of competence for some 

people, whereas focusing on individual development and learning through mistakes are ways to 

increase the feeling.  

 

Third basic psychological need is called relatedness. Everyone lives for the feeling of belonging 

and being a part of something. In the camps children spend their days closely together so it is ne-

cessary to give everyone an equal feeling of being a part of the camp. Relatedness is not only 

about the feeling of belonging, but it also includes a safe and supportive environment. Ways to 

create a safe atmosphere is introduced later in this manual. 
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Psykologisten perustarpeiden tukeminen käytännössä /  

Supporting psychological basic needs in practise 

Autonomia, pätevyys ja yhteenkuuluvuus kulkevat pitkälti käsi kädessä, ja siksi myös kei-

not niiden tukemiseksi ovat usein sellaisia, että ne palvelevat kahta tai jopa kaikkia kol-

mea perustarvetta samanaikaisesti. Joskus voi kuitenkin tulla vastaan tilanteita, joissa 

huomataan tarpeelliseksi tukea erityisesti yhtä osa-aluetta. Tätä ajatellen alle on listattu 

keinoja kunkin perustarpeen pääpainoitteiseen tukemiseen. Kokenut valmentaja osaa 

käyttää kyseisiä keinoja jo automaattisesti valmennuksessaan, ja tämän vuoksi onkin 

hyvä tietoisesti pohtia sekä tunnistaa jo käyttämiä keinoja, yhdistää ja vahvistaa niitä sekä 

ottaa käyttöön myös uusia toimintamalleja.  

 

Autonomy, competence and relatedness are well-connected with each other and most of the ways 

to support one need also supports the other two as well. Sometimes there might be situations 

where it is important to focus on only one need in particular, and considering that, down below is 

listed ways to support autonomy, competence and relatedness individually. Many of the tips might 

be already familiar and in use for coaches, but it is important to pay attention to already familiar in-

formation and use that to develop own coaching methods in psychological coaching.   

 

Autonomia 

 

Jotta lasten autonomian tuntemukset täyttyisivät, heidän täytyy saada kokea olevansa tär-

keä osa päätöksentekoa. Yksinkertaisuudessaan voisi siis ajatella, että autonomian täyt-

tyminen vaatisi sen, että lapset saisivat vaikuttaa mitä leirillä tapahtuu, millaisia harjoitteita 

toteutetaan ja millainen on aikataulu. On tärkeää, että osittain he saavatkin, mutta liian pit-

källe vietynä se ei ole edullista niin järjestelylle, ajankäytölle kuin leiriläisillekään.  

 

Vaihtoehdot ovat helppo tapa antaa lapsille mahdollisuus autonomiaan. Finnhockey 

Schoolissa jääharjoitukset toteutetaan yleensä niin, että lapset jaetaan ikäryhmittäin kol-

meen eri ryhmään. Tunnilla voidaan toteuttaa harjoitteita koko ryhmä yhdessä, mutta suu-

rimman osa ajasta lapset liikkuvat ikäryhmänsä mukana ja toteuttavat taitoharjoittelua kol-

mesta kuuteen rastilla yhden tunnin aikana. Esimerkiksi tunnin aiheen ollessa laukominen, 

voi valmentaja omalle rastilleen keksiä kaksi eri laukomisharjoitetta, ja antaa leiriläisten 

sitten ryhmänä äänestää, kumpaa he haluavat kyseisenä päivänä toteuttaa. Tällöin ajan-

kulun kannalta on järkevintä valita vaihtoehdoksi kahdesta kolmeen harjoitetta, jotka ovat 

lapsille jo nimestään tuttuja. Toinen tapa käyttää vaihtoehtotoimintaa on antaa sovitulle 

harjoitukselle kaksi tai useamman tavan toteuttaa harjoite, esimerkiksi radan läpiluistelu- 
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tai laukomistyyli. Tämä on myös tapa eriyttää ja tarjota lapsille omaa taitotasoaan vastaa-

via harjoitteita sekä mahdollisuuden haastaa ja kokeilla omia taitorajojaan. Eriyttämisestä 

puhutaan enemmän koetun pätevyyden kohdalla.  

 

Suomen Jääkiekon Taitovalmentajat järjestivät ensimmäisen kerran vuonna 2015 ”Pelaa-

jat päättää” -viikon, johon he haastoivat mukaan kaikki palloilulajiseurat. Vuoden 2015 jäl-

keen viikkoa on vietetty joka vuosi, ja siihen osallistuu satoja seuroja ympäri Suomen. Vii-

kon tarkoituksena on osallistaa pelaajat päätöksentekoon, luoda yhteenkuuluvuutta sekä 

kasvattaa sisäistä motivaatiota. Tämä on ideana sellainen, jonka voisi pienimuotoisesti, 

esimerkiksi puolikkaan tai jopa kokonaisen päivän verran toteuttaa leirillä.  

 

Autonomian kehittymiselle on lapsen kannalta myös tärkeää tuntea, että hänen mielipi-

teellään on väliä ja sitä arvostetaan. Eroja lasten välillä on suuresti; toiset tekevät sen, 

mitä sanotaan, kun taas toisilla on jatkuvasti ideoita siitä, kuinka joku harjoite tulisi toteut-

taa tai mihin vapaan ajan aikataulusta voisi käyttää. On tärkeää kuunnella niitä, jotka tuo-

vat ideansa ja ehdotuksensa avoimesti esille, mutta myös kysyä mielipidettä niiltä, jotka 

eivät sitä välttämättä suoraan tarjoa; se ei tarkoita, ettei heillä sellaista silti olisi. Ideoiden 

kuuntelun jälkeen jää jäljelle toteutus – esimerkiksi leiriviikon säännöt on mahdollista 

koota yhdessä leiriläisten kanssa tai ilta-aktiviteetit voidaan etukäteen suunnitella vain 

alustavasti, jotta niihin on helppo vaihtaa lapsilta kuultuja ideoita ja toiveita. Tämä on voit-

tava tilanne niin lapselle, joka saa tuntea olleensa osa päätöksentekoa, että myös valmen-

tajille, jotka saavat uusia ideoita ja oppiminen on vastavuoroista leiriläisten ja valmentajien 

kesken.  

 

Autonomy  

 

Big part of children’s feeling of autonomy is when they feel like being an important part of decision-ma-

king. If it was put simply, children would need to have an impact on planning their camp week and which kinds 

of exercises they are going to perform to fulfill feeling autonomous. Partly that is indeed what is expected, but 

in practise that is most of the time impossible to arrange due to time-limit. That is why finding a balance comes 

to the picture.  

 

Options are an easy but effective way to let children be a part of decision-making. In Finnhockey School ice 

practise usually consists of three to six stations that children take turns in their age groups. In addition to the 

stations, divided age groups also have warm-up and some games all together, but most of the time they are 

divided in their usual age groups.  

 

Let’s take shooting as an example. A coach can come up with different types of exercises that centralize to 

shooting. From these options coach can let children vote which exercise they want to do. If there is only two to 

three options and the given exercises are familiar to majority of the campers, it does not take a lot of extra 

time to let them get to choose. Another way to use options as a way of giving them autonomy is to introduce a 
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base exercise and give alternative ways to perform. The exercise can for example be shooting and children 

can themselves choose which shooting style they are going to use. Giving examples and modifying exercises 

to match everyone’s skill level is also a way to let children perform in their own terms and that way making 

them challenge themselves. Modifying is discussed further in topic ”competence”.  

 

In 2015 Suomen Jääkiekon Taitovalmentajat (Finnish Ice Hockey Skill Coaches) organized a week of letting 

players plan all the ice practises (”Pelaajat Päättää” = Players Decide). Hundreds of sport clubs from all 

around Finland joined in and have done it every year since as well. The main point is to involve players in de-

cision-making even more, increase their team spirit, practise teamwork skills and raise intrinsic motivation. 

This is the kind of idea that would be ideal to adapt into a camp week as well, for example letting the campers 

plan an ice practise or even all the practises for one day.  

 

Children need to feel like their opinions matter and they are being heard. The behavior among children 

varies; some do as they are told to, others have lots of opinions what or how things should be done. It is im-

portant to listen to those who talk, but also hear the opinion from those who do not necessarily are the first 

ones to tell it. Even though listening to campers’ ideas is important thing to do, more important is to actually 

put their ideas into action. Easy ways to do so is for example laying down camp rules together with the cam-

pers every week or making plans for some of the evening activities only half-way though so it is easy to 

change those based on what children would like to do. That way also coaches can learn a lot from campers’ 

new ideas or visions and learning happens both ways.  

  

Koettu pätevyys 

 

Pätevyys ja sen kokeminen on keskeinen tekijä yksilön itsetunnon kehittymisessä. Yksi 

tapa tunnistaa lapsen kokemaa pätevyyttä on tarkkailla, kuinka innokkaasti uudet ja haas-

tavat tehtävät otetaan vastaan. Jos esimerkiksi taitoharjoittelussa lapsi kokee pätevyy-

tensä tehtävää harjoitetta kohtaan heikoksi, hän saattaa vältellä itsensä haastamista ja 

pysyä mukavuusalueellaan. Tähän lisättynä vielä se, että leiriläiset tulevat jo valmiiksi laa-

jalta kirjolta eri taitotasoja, on suotavaa, että ilmapiiri ja suorittaminen ei perustu kilpailulle. 

Kilpailu kuuluu osaksi lajia ja onkin kohtuullisesti toteutettuna hyvä tapa toimia, mutta vas-

tapainoksi tulee tarjota myös harjoitteita, jotka ovat eriytettyjä ja joita jokainen saa toteut-

taa omaa taitotasoaan haastaen. Eriyttäminen, eli useiden taitotasovaihtoehtojen tarjoa-

minen, on tärkeää niin ikäluokan sisällä kuin myös niiden välillä. Jo se, että leiriläiset har-

joittelevat suurimman osan ajasta oman ikäryhmänsä kanssa, eriyttää suurta ikäjakaumaa 

ja antaa valmentajalle mahdollisuuden keskittyä yksilöllisemmin kunkin ikäryhmän ominai-

suuksiin.  

 

Eriyttämisen lisäksi pätevyyttä voi vahvistaa myös oikeanlaisella palautteenannolla. Pa-

lautteen avulla pätevyyden vahvistaminen ei aina tarkoita pitkiä, kehittäviä hampurilais-

mallin mukaisia arvioita suorituksesta; joskus yksinkertaisesti ylävitonen tai hymy on tar-

peeksi. Pätevyyttä voi tukea antamalla epäsuoraa rohkaisua; taputusta olkapäälle hyvästä 
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työstä, kentän laidalta valmentajan huutamaa kehua hyvästä laukauksesta tai kehua ka-

verin kannustamisesta tai muusta joukkueilmapiiriä parantavasta toiminnasta. Vaikka lap-

set tarvitsevat myös kehittävää palautetta, voi valmentaja katsoa tilannesidonnaisesti, mil-

loin on parempi antaa leiriläisen harjoitella taitoa puuttumatta jokaiseen epäonnistumi-

seen. Tämä parantaa myös itsepuhelua ja oman tekemisen, ennen kaikkea sen miltä liik-

keen tuntuu kuulua, tunnistamista ja tätä kautta on sidoksissa taitotason kehittymisen ja 

onnistumisen kautta sisäisen motivaation ylläpitoon. Kun lapsi tajuaa, että epäonnistumi-

set ovat edellytys onnistumiselle, heidän pätevyydentunteensa tasoittuu ja pohjautuu rea-

listisempaan itsetuntemukseen.   

 

Competence 

 

Competence is an essential factor when it comes to self-confidence. One way to recognise the level of com-

petence that an individual has is to observe how new challenges and possible failures are being faced. For 

instance, if a child feels their competence being low when doing a spesific skill training, they might avoid chal-

lenging themself and stay strictly on their comfort-zone. Also the skill level varies widely among campers, so it 

is recommendable to avoid building an atmosphere based on competing or comparison. Competing plays a 

big role on ice hockey as a sport, but in addition to competition it is also important to offer exercise options that 

are modified and children can exercise and perform in their own level.  

 

Modifying exercises means that the exercise has options for every skill level. Modifying same exercise have 

to be done especially between different age groups, offering possibility for improvement based on age and 

experience. Inside age groups modifying is also important. It is already ideal for the campers to train with their 

peers, and that gives also the coaches a possibility to pay attention individually to every age groups’ specific 

features.  

 

Also feedback plays an important role on boosting competence. Feedback does not always have to be given 

straight and according to the famous sandwitch model - sometimes social reinforcement like high five or even 

a smile can be enough to boost child’s confidence. It is easy to support competence by indirect encourage-

ment; patting on the back, shouting ”good job” from other side of the rink or praising for good sporting behavior 

like cheering for a friend. Of course children also need direct feedback for improvement, but sometimes it can 

also be better to let children learn from their mistakes and practise their self talk and getting familiar with how 

the movement feels, which is important for skill development, success and that way all the way to intrinsic mo-

tivation. When a child realizes that there is no success without failures, their competence gets more balanced 

and is based on more realistic matters.  

 

Yhteenkuuluvuus 

 

Jokaiselle leirille tulee lapsia, jotka ovat leirillä ensimmäistä kertaa; kaikki on uutta, ja 

useissa tapauksissa kukaan leiriläisistäkään ei ole ennalta tuttu. Osa lapsista matkustaa 
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leirille ulkomailta eikä yhteistä jaettua kieltä jokaisen välillä välttämättä ole ollenkaan. Kai-

kesta huolimatta jokaista yhdistää halu kuulua joukkoon. Tämän vuoksi varsinkin leirin 

alkuvaiheessa onnistunut ryhmäyttäminen on elintärkeää.  

 

Tekijät kuten se, että lapset jaetaan alusta saakka omiin ikäryhmiinsä, joissa he liikkuvat 

koko leirin ajan, tai että kaikkia yhdistää rakkaus samaa lajia kohtaan ovat jo itsessään yh-

teenkuuluvuutta lisääviä tekijöitä. Tämän lisäksi ensimmäinen päivä sisältää ryhmäytymis-

leikkejä. Tutustumisleikkiesimerkkejä on löytydettävissä tämän manuaalin loppupuolelta.  

 

Roolit alkavat muotoutua jo selkeästi ensimmäisten päivien aikana, koska lapset viettävät 

niin intensiivisesti aikaa toistensa seurassa. Valmentajan vastuulla on pitää huoli, että ku-

kaan ei jää ulkopuoliseksi. Tähän auttavat esimerkiksi harjoitteet, joissa ei vertailla leiriläi-

siä keskenään sekä muiden kannustamiseen innostaminen leikkimielisissä joukkuekilpai-

luissa. Myös kolmen ikäryhmäjaottelun sisällä voi tehdä jakoa pienryhmiin tai pareihin niin, 

että kaikki tutustuvat toisiinsa eikä syntyisi pienempiä kuppikuntia. Kaikkein tärkein rooli 

jokaiselle leiriläiselle on saada olla ryhmässä oma itsensä. 

 

Koska osa leiriläisistä on kotoisin Suomen ulkopuolelta, tulee valmennuskielenä toimia 

suomen lisäksi myös englanti. Esimerkiksi jäällä ohjeistaessa valmentajan on tärkeää ja-

kaa ohjeet molemmilla kielillä; sama koskee kaikkea muutakin tärkeää informaatiota, jota 

leiriläisille jaetaan ennen leiriä, sen aikana tai jälkeenpäin. Lapset löytävät usein toimivan 

tavan kommunikoida vaikkei yhteistä kieltä löytyisikään, mutta lapsen ja valmentajan väli-

nen kommunikointi ja informointi olisi hyvä toimia suomeksi, englanniksi, tai mahdollisesti 

jopa leiriläisen omalla kotimaisella kielellä, jos se vain suinkin on mahdollista.  

 

Relatedness 

 

Every camp includes children who are there for the first time; everything is new and most of the time there is 

not even a one familiar face. Some of the children are from abroad so everyone do not even necessarily share 

a common language with everyone. However, all of the children are connected by the same desire: to belong. 

That is why grouping is a necessity in the beginning of every camp.   

 

Factors like dividing children into their age groups that stay the same through the whole week or passion to-

wards the same sport are a good base for building a related atmosphere. On the first day there is also time for 

introductory games. Examples of good introductory games can be found towards the end of this manual.  

 

Roles inside a bigger group are starting to build up right from the beginning. The fact that the campers spend 

so intimately time together quickens role development. A coach have responsibility to make sure that nobody 

gets left outside. Exercises that do not compare campers to one another or encouraging campers to cheer on 
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each other are good ways to boost the feeling of relatedness. It is also possible to divide groups to even smal-

ler ones or pairs inside age groups so that they get familiar with every one of their peers. The most important 

role for everyone is getting to be their authentic selves.  

 

For the international, non-Finnish-speaking campers introductions must be given in English or, if possible, 

even in their own mother language. Children usually find a way to communicate even if there is no common 

language, but the communication between a coach and a child should be clear and equally given.  
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Muuta huomioitavaa sisäisesti motivoivaan valmentamiseen /  

What to consider when boosting intrinsic motivation in coaching  

On mahdotonta miellyttää kaikki samanaikaisesti. Varsinkin kyseen ollessa lapsista, hei-

dän mieltymyseronsa ja se, kuinka avoimesti he harjoitteen epämiellyttävyyden näyttävät 

on hyvinkin vaihtelevaa. Tämän vuoksi on tärkeää tarjota jokaiselle jotakin. Toiset lapsista 

saavat itsestään enemmän irti ja nauttivat kilpailusta, kun taas toiset kokevat sen epämiel-

lyttävänä ja vertailevana, ja keskittyisivät paljon mieluummin vain omaan suoritukseensa. 

Sama pätee myös ryhmätehtävissä; yksi nauttii yhdessä tekemisestä, toinen haluaisi pal-

jon mieluummin toimia itsenäisesti. Sekä yksilö- että ryhmätehtävien tarjoaminen mahdol-

listaa monipuolisen toimintaympäristön, joka palvelee parhaan mukaan jokaista harjoitteli-

jaa. Tärkeintä on, että valmennus ja suunnittelu on mahdollisimman urheilijalähtöistä.  

 

Kuten aiemmin on todettu, leiriläisten taitotasoissa voi olla suuriakin eroja, ja kilpailu/ver-

tailutilanteissa nämä tulee ottaa huomioon, jotta kukaan ei koe onnistumisentunteita toi-

sen kustannuksella. Taitotasojen lisäksi eroja löytyy myös kehityksessä. Eri-ikäisten 

kanssa on otettava huomioon kullekin ikäluokalle tyypilliset ominaisuudet ja fakta, että sa-

manikäisillä lapsilla kehitys on usein eri vaiheissa. Tämä tulee yleensä ilmi varsinkin 

psyykkisesti, mutta usein myös fyysisiltä ominaisuuksilta. Lapsi oppii parhaiten heidän 

ikäänsä sopiviksi sovellettujen aktiviteettien avulla. Myös tässä nousee ilmi eriyttämisen 

tärkeys. Eri-ikäisten sopivista taitoharjoitteista löytyy hyviä vinkkejä Leijonapolku-nettisi-

vuilta.  

 

It is almost impossible to please everyone at the same time. Especially when it comes to children, 

the variability in their opinions of what is fun and what not is wide. Ideal would be to offer something 

for everyone. Some children are more competition-oriented than others and some would prefer to 

perform more individually than 

in groups. Offering both indivi-

dual and group tasks create a 

versatile atmosphere. The more 

learner-centered coaching is, 

the better.  

 

As said earlier, the skill level 

among campers varies. That 

has to be taken into notice in 

competition and make sure that 

anyone does not feel success at 

the expense of someone else. 
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Differences can be found also in growth. Different ages are in different places both psychologi-

cally and physically – that can also be seen inside the same age group as well. A child learns 

best when the activities are applied considering their development. Also here raises the importance 

of modifying.  

 

Psyykkisten taitojen tiedostettu harjoittaminen 

 

Psyykkisiä ominaisuuksia voidaan kehittää lajiharjoitteiden taustalla, jolloin lapset eivät te-

kemisen ohella välttämättä huomaa samalla harjoittavansa esimerkiksi omia ryhmäytymis-

taitojaan tai kykyä kestää painetta. Tämän lisäksi valmentaja voi toteuttaa harjoitteita, joi-

den pääfokuksena on psyykkiseen taitoon keskittyminen. Tällöin tehtävänanto ja ohjeistun 

sisältää harjoiteltavan psyykkisen tavoitteet, esimerkiksi yhteenkuuluvuuden vahvistami-

sen.  

 

Suorituksen on oltava tarpeeksi yksinkertainen ja läpinäkyvä niin, että lapset ymmärtävät, 

millä tavalla psyykkistä ominaisuutta harjoitetaan. Esimerkiksi yhteenkuuluvuudessa ko-

rostetaan vuorovaikutusta jokaisen lapsen välillä sekä yheistä päätöksentekoa ja toteutta-

mista. Valmentaja voi edistää toimintaa palautteenannolla. Palaute liittyy suorituksen si-

jaan psyykkisesti harjoitettavaan asiaan, ja yhteenkuuluvuuden ollessa teemana palaute 

voisi esimerkiksi olla ”otit hienosti huomioon muut valinnassasi”. Vielä tärkeämpää kuin 

valmis palaute on ohjaaminen itseohjautuvuuteen, eli siihen, että lapsi itse ymmärtäisi, 

miksi psyykkiset taidot ovat tärkeitä ja kuinka hän voi omalla toiminnallaan edistää niitä.  

 

Varsinkin nuorempien lasten kanssa on usein parempi valinta sisällyttää psyykkinen val-

mennus muiden harjoitteiden sisään ja käyttää sitä enemmän apuvälineenä kuin valmen-

nusmetodina. Pelkkä psyykkisen valmennuksen toteuttaminen toimii kuitenkin leiritilan-

teessa hyvin leirin alkuvaiheessa, kun lapset ovat vielä suurimmilta osin toisilleen tunte-

mattomia. Tällöin on hyvä antaa myös leiriläisten ymmärtää, että heidän ryhmäyttämi-

sensä ja tätä kautta hauskan ja turvallisen ilmapiirin luominen on myös aktiviteettien tar-

koitus.  

 

Psychological skill as the main focus on an exercise 

 

Psychological skills can be teached and improved alongside normal training when it is not necessa-

rily visible for children that they are also practising for example performing under pressure. It is also 

possible to let children know the psychological aspect behind a task and focus spesifically on that.  

 

When focusing on a spesific psychological skill, it needs to be introduced when giving instructions. 

Let’s take increasing the feeling of belonging as an example. Then in instruction it is important to 
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make sure that children understand what is being practised and which ways is it going to show. For 

example in belonging a coach can emphasize the importance of communication and including eve-

ryone. Coach can give reinforcement which is targeted to the psychological skill. Example could be 

”you did a great job taking everyone into consideration in your decision”. Even more important than 

direct feedback is to encourage children to think themselves why training psychological skills is 

important and how they can increase them with their own behavior.  

 

Especially with younger children it is usually a better choice to include training psychological skills 

into games and use it more as a tool than a coaching method. Focusing on psychological skills ho-

wever do work well at the start of a camp, when most of the children are not familiar with each ot-

her yet. Then for example grouping and building a safe and fun environment can be also the main 

visible focus on games or activities.   
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Valmentajailmapiiri 

 

Viimeisimpänä muttei suinkaan vähäisimpänä on ilmapiiri valmentajien keskuudessa sil-

loinkin, kun leiriläiset eivät ole ympärillä. Valmentaja on keskiössä leiriläisten viihtyvyyden 

lisäämisessä ja ylläpitämisessä. Siinä missä turvallinen, avoin ja hyväntuulinen ilmapiiri 

leiriläisten keskuudessa on viihtyvyyden elinehto, sitä se on myös valmentajien välillä. 

Kun kommunikaatio valmentajien välillä on kunnossa, kaikki tietävät omat työtehtävänsä 

sekä jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja kuuluvansa joukkoon, näkyy se positiivisesti 

myös ulospäin. Kaiken voisi kiteyttää yksinkertaisesti valmentajien yhteistyöhön, jonka toi-

miessa valmentajat viihtyvät työyhteisössään ja pystyvät antamaan entistä enemmän val-

mennukseen.  

 

Seuraavalla sivulla on tiivistetty lista asioista, joita leiriohjauksessa ja päivittäisessä val-

mennuksessa tulisi ottaa huomioon.  

 

Atmosphere among coaches 

 

Last but certainly not the least is the importance of the atmosphere among coaches also when 

campers are not around. A coach has a big resposibility when it comes to increasing and maintai-

ning children’s enjoyability. Where safe, open and cheerful atmosphere is important among cam-

pers, it is that definitely among coaches as well. When communication from one coach to another 

is working, everyone knows what are expected from them and everyone feels like they are being 

heard and respected, it shows positively in work. As the saying goes, ”teamwork is dreamwork” – 

when coaches enjoy their working environment they also perform better as a coach.  

 

There is a short list of quidelines that are useful for every coaching situation and something to bear 

in mind in the next upcoming page.  
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KÄYTÄNNÖN OHJEITA / GUIDELINES 
 

 
1 / Kohtele jokaista yksilönä ja tasapuolisesti  
1 / Treat everyone as an individual, pay attention equally  
 
2 / Tarkkaile ryhmäkoheesiota; rohkaise positiiviseen ja turvalliseen ilmapii-
riin, jossa jokaisella on oma paikkansa  
2 / Pay attention to group cohesion; encourage positive and safe atmosphere where eve-
ryone know their place in the group and is accepted in that role  
 
3 / Anna tilaa itsearvioinnille  
3 / Give time for self-evaluation 
 
4 / Muista kehua hyvästä yrityksestä tai suorituksesta; käytä henkilön nimeä 
jos mahdollista  
4 / Remember to cheer and give recognition when someone has succeeded or tried hard; 
use their name if possible  
 
5 / Anna mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen (tue autonomiaa)  
5 / Give possibility to have an impact on what is going to happen (support the feeling of 
autonomy)  
 
6 / Anna eri taitotason vaihtoehtoja ja tue ilmapiiriä, jossa rohkaistaan virhei-
den kautta oppimiseen  
6 / Give alternatives to all required skill levels and create an atmosphere where mistakes 
are seen as a part of learning  
 
7 / Kehu taitojen lisäksi myös hyvää käyttäytymistä  
7 / Acknowledge not only well done skills but also general good behavior  
 
8 / Vältä varsinkin negatiivisen palautteen antamista yksilölle koko joukku-
een edessä  
8 / Avoid giving negative feedback to an individual in front of a big audience  
 
9 / Vältä yksilöiden välistä vertailua  
9 / Avoid unnecessary comparison between individuals  
 
 
 

Pohdittavaa / Something to keep in mind:  
 

 Kuinka motivoit? / How do you motivate?  
 Palveleeko harjoite kaikkia tasavertaisesti? / Does the exercise benefit eve-

ryone equally?  
 Onko harjoite sovellettavissa jokaisen taitotasolle? / Can everyone perform in 

their own level?  
 Millaisia rooleja ryhmän sisällä on nähtävissä? / Which kinds of roles are seen 

in the group?  
 

 



 

 

19 

Psykologisia perustarpeita tukevia harjoitteita ja leikkejä / 

Exercises and games to support psychological basic needs 

Jäällä / On ice 

Viesti  
 Fokus yhteistyössä, kannustaminen joukkuelaisten kannustamiseen       

(yhteenkuuluvuus) 
 Kilpailuasetelmasta huolimatta lopputuloksella ei ole merkitystä eikä sitä ko-

rosteta kierroksen loppumisen jälkeen liikaa  
 Joukkueiden jakaminen tasollisesti samankaltaisiin joukkueisiin, jotta kai-

killa yhtäläinen mahdollisuus voittoon ja ennen kaikkea onnistumiseen    
(pätevyys) 

 Lapsille mahdollisuus vaikuttaa liiketapoihin, kuinka viestissä liikutaan    
(autonomia) 

 
Race 
 Focus on cooperation, make sure that children cheer each other               

(relatedness) 
 Not giving too much attention on the fact that it is a competition, not making winning the 

main goal of the exercise 
 Divide children so that all the teams are approximately the same skill level, that way eve-

ryone has the possibility to win and especially succeed       
(competence) 

 Give children the opportunity to decide what kind of moves they want to do in the exercise 
(autonomy) 

 
Sekametelisoppa 
 Mahdollisimman paljon erilaisia esteitä ja muita välineitä, joista tulee epä-

määräinen rata; lapsilla mahdollisuus valita itse, kuinka he haluavat radan 
suorittaa, jokainen suoritustyyli on oikein  
(autonomia) 

 Kannustus siihen, että lapset suorittavat radan jokaisella kerralla eri tavalla 
ja kokeilevat uusia tapoja pelkäämättä epäonnistumista  
(pätevyys)  

 Mahdollisuus suunnitella ja kokeilla eri tapoja itsenäisesti, pareittain tai pie-
nissä ryhmissä, tarkkaillen ettei kukaan jää yksin vastoin omaa tahtoa 
(yhteenkuuluvuus)  

 
”Sekametelisoppa” 
 Take as many obsticles and other equipment as possible and place them all around the ice 

to create some kind of obstacle course; children can themselves find different ways to 
complete the course by every way being right  
(autonomy) 

 Encourage children to complete the course every time differently and emphasize that trying 
out new things is the main point and failures are a part of it  
(competence) 

 Give them possibility to plan and try new ways individually, in pairs or in small groups. 
Make sure that nobody is left alone against their own will    
(relatedness) 
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Seuraa johtajaa  
 Mahdollista suorittaa vapaasti ympäri jäätä tai yhtä aikaa päädystä päätyyn 
 Mahdollisuus lisätä lajiharjoitteita, esimerkiksi rajata kaarroksiin, takaperin-

luisteluun tmv.  
 Jaa lapset taitotasoltaan tasaisiin ryhmiin tai pareihin ja anna jokaiselle 

mahdollisuus olla saman verran aikaa johtajana 
(pätevyys) 

 Ensimmäisellä täysi vastuu siinä, kuinka liikkuu ja millä tavalla toteuttaa 
(autonomia) 

 Kaikki suorittavat harjoitteita omissa pareissaan/pienryhmissään samanai-
kaisesti, jotta kenellekään ei tule tunnetta, että hänen suoritustaan tarkkail-
taisiin tai arvosteltaisiin ulkopuolelta  
(yhteenkuuluvuus, pätevyys) 

 
Follow the leader 
 Possible to do around the ice or all together from end to end 
 Possibility to add together skill training, for example doing only edge training, skating back-

wards etc.  
 Divide children in pairs or small groups with someone who has the same skill level, give 

everyone possibility to be the leader the same amount of time 
(competence) 

 The first one, leader, have all the power to decide what to do  
(autonomy) 

 All the pairs/small groups are doing the exercise at the same time to avoid feelings of being 
judged by trying or possibly failing  
(relatedness, competence) 

 
Ketjuhippa  
 Lapset jaetaan 2-4 ketjuun henkilömäärästä riippuen. He ottavat toisiaan 

käsistä kiinni ja yrittävät saada muiden ketjujen reunimmaisia heidän 
omaan ketjuunsa. Tavoitteena on saada lopussa yksi pitkä ketju. Käsiä ei 
saa irrottaa missään vaiheessa; ainoa poikkeus kiinni saatu reunahenkilö, 
joka vaihtaa uuteen ketjuun 

 Vähentää paineita yksilösuorituksesta, sillä jokaisen ketjukaverin panosta 
tarvitaan, mutta kukaan ei pysty dominoimaan 
(pätevyys) 

 Lapset voivat sopia yhteisiä toimintastrategioita omien ketjulaisten kesken  
 Mahdollisuus sekoittaa ikäryhmiä keskenään, hyvä harjoite yhteishengen 

luomiseksi  
(yhteenkuuluvuus) 

 
Chain Tag 
 Children are divided into 2-4 chains, depending how many of them there is. They skate 

hand in hand and try to catch people from the other chains. Game ends when there is only 
one long chain left. The grip can be removed only when tagged person moves to the new 
chain 

 Everyone has as big, common resposible, no pressure from individual performance 
(competence) 

 Children can create a strategy with their chain before beginning  
 Possibility to mix age groups together, a good exercise to create good atmosphere among 

children  
(relatedness) 
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Jään ulkopuolella / Off ice  

Tutustumisleikki I – Kiinnostuksenkohteet  
 Ryhmä jaetaan 3-5 hengen pienryhmiin, joissa heidän tulee löytää kolme 

yhteistä kiinnostuksenkohdetta jääkiekon ulkopuolelta 
 Ryhmien kiinnostuksenkohteet käydään läpi yhteisesti, piirissä, jolloin 

kaikki, joilla on sama kiinnostuksenkohde, voi käydä kyykyssä 
 Jokainen saa päättää, millaisia asioita haluaa itsestään tuoda ilmi            

(autonomia) 
 Tapa löytää mahdollisia keskustelunaiheita uusien kavereiden kanssa ja 

selvittää samanlaisia mieltymyksenkohteita  
(yhteenkuuluvuus)  
 

Introductory game I – Common Interests 
 Divide bigger group to groups of 3-5 children. In these groups they have to find three com-

mon interests or hobbies outside ice hockey  
 Everyone gather to a circle and groups one at a time tell all of their interests to the whole 

group. If someone has the same interest they can for example do an air squat 
 Everyone have the right to decide what they tell about themselves to others 

(autonomy) 
 Exercise is a great way to find common interests with new friends  

(relatedness)  
 

Tutustumisleikki II – Hiljaisuusjana 
 Leiriläisten tulee järjestäytyä janassa oikeaan järjestykseen ilman puhetta 

annetun asian mukaisesti, esim. 
o ikä / syntymäkuukausi 
o etunimen ensimmäinen kirjain 
o pelinumero  
o pituus / hiusten pituus / etusormen pituus 

 Harjoite yhdistää eri kielisiä, sillä harjoitteessa lasten ei tarvitse puhua kuin 
vasta tarkastusvaiheessa, jolloin valmentaja voi toimia vastausten kääntä-
jänä niin, että kaikki ymmärtävät 

 Kaikilla yhteinen tavoite saada jana oikeaan järjestykseen 
(yhteenkuuluvuus)  

 Jokaisella oma päätös siitä, kuinka haluaa itseään non-verbaalisesti  
ilmaista 

 Leiriläisillä mahdollisuus vaikuttaa eri tapoihin asettua janalle 
(autonomia) 

 Janan oikea järjestys tuo onnistumisentunnetta sekä yksilönä että ryhmänä 
 Leiriläinen tutustuu omaan non-verbaaliin ilmaisuunsa ja luo keinoja kom-

munikoida uusien ystävien kanssa kielimuurista huolimatta 
(pätevyys) 

 
Introductory game II – Silent Line 
 Children have to arrange themselves in the right order non-verbally in accordance with a 

given issue, for example 
o age / month of birth 
o the first letter of your name 
o jersey number  
o height / lenght of hair / lenght of index finger 

 Exercise is connecting children with different mother languages because the do not have to 
talk at all during the task, and when the right order is checked coach can be the one to 
translate so that everyone can understand 
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 Everyone has the same goal to get the line in the right order  
(relatedness) 

 Everyone can themselves decide the way to express themselves without speaking  
(autonomy) 

 The right order gives a feeling of success to the whole group  
 Children have the possibility getting to know their own non-verbal communication and think 

of ways to use it with new friends they do not necessarily have a common language with 
(competence) 

 
Tutustumisleikki III – Luottamuskuja  
 Leiriläiset asettautuvat kahteen riviin noin metrin päähän toisistaan niin, että 

he ovat kasvotusten. Vastakkaisen henkilön kanssa kämmenet tuodaan yh-
teen rinnan korkeudelle. Yksi kerrallaan leiriläiset juoksevat kujan läpi ja 
muut avaavat kädet edestä juuri ennen kuin juoksija on heidän kohdallaan  

 Harjoite luo yhtenäistä luottamuksentunnetta kaikkien välille 
(yhteenkuuluvuus) 

 Jotkut saattavat tuntea ajatuksen juoksemisesta ja muihin luottamisesta vai-
keaksi, mutta mentyään saada ylpeydentunteen itsestään  
(pätevyys)  

 
Introductory game III – Trust Tunnel  
 Children settle in two lines about a meter away from one another, facing each other. They 

put their palms against each other with the opposite person, about to chest level. One at a 
time they run through the tunnel and everyone else have the responsibility to open their 
hands just before the runner is reaching their spot 

 Main point is to create an atmosphere of trust between the campers  
(relatedness) 

 Some might feel uncomfortable with the idea of trusting others to open their arms or run-
ning itself, but after they have done it they feel proud and successful 
(competence)  

 
Kivi-sakset-paperi  
 Leiriläiset jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmän kesken he päättävät, ovatko 

he kivi, sakset vai paperi. Tämän jälkeen ryhmät asettuvat riveihin noin kah-
den metrin päähän vastapäätä toisistaan ja leikkivät vastakkain erän kivi-
sakset-paperi:a. Voittajajoukkue lähtee jahtaamaan kierroksen hävinnyttä 
joukkuetta heidän omaa turva-aluettaan kohti. Turva-alueena toimii joukku-
een takana olevat tötsät noin kymmenen metrin päässä. Kiinniotetut siirty-
vät toiseen joukkueeseen seuraaviksi kierroksiksi  

 Kaikki päättävät yhdessä ryhmässä, mikä käsimerkki milläkin kierroksella 
valitaan  
(autonomia, yhteenkuuluvuus)  

 Suurella todennäköisyydellä moni jää kiinni samanaikaisesti, jolloin toden-
näköisyys siihen, että huomio kohdistuu vain yhteen, vähenee 
(koettu pätevyys)   

 
Rock-paper-scissors  
 Children are divided in two groups. Groups decide if they are rock, paper or scissors. After 

the decision they position themselves facing the other team, about two meters apart. They 
play a round of r-p-s. The winning team runs after the other team and tries to catch as 
many as possible before they reach their ”safe area” which is about 10 meters behind 
them. The ones who got catched move to the other team 

 Everyone is involved to the decision of next move 
(autonomy, relatedness) 

 The likelihood that more than just one gets caught per round is high so it’s rare that atten-
tion is directed to only one individual at a time  
(competence)  
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Liite 2. Finnhockey School -viikon esimerkkiaikataulu  

 

 

Mon Tue Wed Thu Fri 
 

7:45 Breakfast  7:15 Breakfast  7:15 Breakfast  7:45 Break-
fast  

 
8:15-8:30 
Warm-up 

Stick stretching 

7:45 Warm-up 
 

Tag Game 

7:45 Warm-up 
 

Classic  

8:15 Warm-
up  

12:30-13:30 
Registration  

9:00-10:30 Ice  8:30-10:00 Ice  8:30-10:00 Ice  9:00-10:30 
Ice  

13:30-14:30 
Opening Cere-

mony  

10:45-13:30  
Flow Park  

10:30-11:30  
Hockey Center 

  

10:30-11:30 Off 
ice 

 
Skating jumps, 

Shooting Testing, 
Ladders 
3x15min 

Packing 

Rooms  13:30 Lunch  12:00 Lunch  12:00 Lunch  11:30 Clo-
sing Cere-

mony  

15:30-16:30 
Off ice 

 
Ice breakers 

3x10min stati-
ons 

Kaupunkisota 
@ Bubble 

15:00-16:00  
Off ice 

 
Hockey specific 
Shooting, Stick 
Handling, Agi-

lity 
3x15min 

15:00-16:00 
Off ice 

 
Football, Bas-

ketball, Dodge-
ball 

3x15min 

15:00-16:00 
Off ice 

 
Olympics 
3x20min 

12:00 
 

Lunch 

17:00-18:30 
Ice  

16:30-18:00  
Ice  

16:30-18:00 
Ice  

16:30-18:00 
Ice  

 

19:00 Dinner  18:15 Dinner  18:30 Dinner  18:15 Dinner  
 

20:00-21:00 
Other sport 

 
Elephant Foot-

ball  

19:30-21:30  
 

Letturanta + 
Night Snack  

19:30-21:00 
 Other sport 

 
Freeplay OR 

Yoga  

19:00-21:00  
 

Sauna  

 

21:00 Night 
Snack  

Night snack  Night snack  
 

Sleep  Sleep  Sleep  Sleep  
 

Aikataulun tekijä: Margot Vander Ghinst, 2018.  

  


