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Johtaminen on entistä enemmän yksilöiden ja mielen johtamista. Nämä toisiinsa tiiviisti kyt-
keytyvät näkökulmat ovat nousseet johtamisen keskeisiksi haasteiksi useilla johtamisen 
osa-alueilla, muun muassa moninaisuuden johtamisessa. Moninaisuuden johtamisessa yk-
silö ja yksilön ei-niin-näkyvät mielen moninaisuustekijät on tuotu johtamisen keskiöön pe-
rinteisen stereotyyppisen ajattelun ja näkyvien tekijöiden sijaan. Aidosti moninaisen yksilön 
mielestä lähtevä johtaminen on työyhteisöissä vielä kuitenkin jokseenkin harvinaista. Niin 
myös moninaisuuden johtamisen hyödyntäminen työyhteisöjen menestystekijänä. 
 
Myös huippu-urheilujoukkueiden johtamisessa on kasvavaa kiinnostusta yksilöllisempään 
ja huippu-urheilijoita kokonaisina ihmisinä lähestyvään johtamiseen. Huippu-urheilujoukku-
eessa urheilijan kokonaisvaltainen johtaminen on erityisen olennaista, koska huipulla on 
pystyttävä hyödyntämää sekä urheilijan, että koko joukkueen potentiaali. Suomen huippu-
urheilujoukkueiden menestyksen takana on perinteisesti korostettu yhteisöllisyyttä. Yhtei-
söllisemmän johtamisotteen rinnalle on kuitenkin kasvava tarve aiempaa yksilöllisemmälle 
johtamiselle. Sekä yksilöllistä että yhteisöllistä johtamisen näkökulmaa tarvitaan. Näiden 
täytyy olla kuitenkin sopivassa suhteessa toisiinsa, jotta yksilöille jäisi joukkueissa riittä-
västi tilaa kehittyä ja toteuttaa omaa yksilöllistä potentiaaliaan. 
 
Tämä opinnäytetyö tutkii moninaisuusajattelun näyttäytymistä menestyneen huippu-urhei-
lujoukkueen johtamisessa. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuk-
sen kohderyhmä on Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue, joka voitti maail-
manmestaruuden Venäjän Tšeljabinskissa huhtikuussa 2018. Tutkimuksen keskeinen tie-
toperusta muodostuu moninaisuusajattelusta, ihmisen kokonaisvaltaisesta johtamisesta 
sekä yksilöiden moninaisen mielen johtamisesta. Tutkimustulosten perusteella voidaan sa-
noa, että U18-jääkiekkomaajoukkueessa moninaisuusajattelu näyttäytyi laaja-alaisesti. Mo-
ninaisuuden mahdollistava vuorovaikutuskulttuuri osoittautui tutkimustulosten perusteella 
joukkueen menestyksen ehdottomaksi voimavaraksi. Sen sijaan moninaisten yksilöiden 
mielen mahdollisuudet jäivät menestyksen voimavaroina vielä jossain määrin hyödyntä-
mättä.  
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tautua käänteentekeväksi pelaajan uralla.  Ratkaisevaa konkreettista hyötyä yksittäiselle pe-
laajalle syntyy kuitenkin vasta silloin, kun he saavat tukea ja työvälineitä oman moninaisen 
mielen ja itsen johtamisen näkyväksi tekemiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 
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1 Johdanto  

Johtaminen on entistä enemmän ainutlaatuisten yksilöiden ja mielen johtamista. Nämä toi-

siinsa tiiviisti kytkeytyvät näkökulmat ovat nousseet johtamisen keskeisiksi haasteiksi 

useilla johtamisen osa-alueilla, mutta vahvasti henkilöjohtamisen osa-alueella, moninai-

suuden johtamisessa. Moninaisuuden johtamisessa yksilö ja yksilön ei-niin-näkyvät mie-

len moninaisuustekijät on tuotu johtamisen keskiöön perinteisen stereotyyppisen ajattelun 

ja näkyvien tekijöiden sijaan. Aidosti moninaisen yksilön mielestä lähtevä johtaminen on 

työyhteisöissä kuitenkin jokseenkin harvinaista, samoin kun moninaisuuden johtamisen 

hyödyntäminen työyhteisöjen menestystekijänä. 

 

Myös huippu-urheilujoukkueiden johtamisessa on kasvava tarve yksilöllisempään ja 

huippu-urheilijoita kokonaisina ihmisinä lähestyvään johtamiseen. Huippu-urheilujoukku-

eessa urheilijan kokonaisvaltainen tunteminen ja johtaminen on erityisen olennaista, 

koska huipulla vaaditaan urheilijan ja joukkueen koko potentiaalin hyödyntämistä. Suomen 

huippu-urheilujoukkueiden menestyksen takana on perinteisesti korostettu yhteisöllisyyttä. 

Myös Tiitu (2017) on Pro gradu- tutkielmassaan osoittanut sosiaalisen pääoman keskei-

sen merkityksen suomalaisten huippu-urheilujoukkueiden menestyksen taustalla. Yhtei-

söllisemmän johtamisotteen rinnalla on kuitenkin kasvava tarve aiempaa yksilöllisemmälle 

johtamiselle. Yksittäisissä huippu-urheilijoissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaa-

lia, joka olisi tärkeää tuoda paitsi urheilijan oman kasvun ja kehittymisen, myös koko jouk-

kueen yhteisten tavoitteiden ja kestävän menestyksen voimavaraksi. Molempia, sekä yksi-

löllistä että yhteisöllistä johtamisen näkökulmaa tarvitaan. Niiden tulee olla kuitenkin sopi-

vassa suhteessa toisiinsa, jotta yksilöille jäisi joukkueissa riittävästi tilaa kehittyä, kasvaa 

ja toteuttaa omaa yksilöllistä potentiaaliaan.   

 

Tämä tutkimus lähestyy huippu-urheilujoukkueen johtamista yksilöitä ja yksilöiden mielen 

johtamista korostavasta näkökulmasta.  Tutkimus on tapaustutkimus ja tapaustutkimuksen 

kohderyhmä on Suomen nuorten U18 -jääkiekkomaajoukkue, joka voitti maailmanmesta-

ruuden Tšeljabinskissa Venäjällä keväällä 2018.  

 

Oma mielenkiintoni ajankohtaiseen aiheeseen on herännyt henkilökohtaisesta taustastani. 

Olen harrastanut muodostelmaluistelua SM-tasolla yhteensä 15 vuotta, joista viimeiset vuo-

det muodostelmaluistelun korkeimmalla tasolla, seniorijoukkue Team Uniquessa. Voitimme 

maailmanmestaruuden vuonna 2013 sekä Suomen mestaruudet vuosina 2013 ja 2016. 

Omakohtaisen kokemukseni kautta uskon vahvasti, että yksilöiden moninaisuudessa on 

paljon piilevää potentiaalia, joka olisi tärkeää ottaa huippu-urheilujoukkueiden johtamisen 

keskeiseksi voimavaraksi nykyistä tietoisemmin ja tuloksellisemmin.  
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1.1 Opinnäytetyön tavoite ja rajaukset  

Tutkimuksessa haetaan teoriaperustan ja tapaustutkimuksen kautta vastauksia huippu-

urheilujoukkueen ainutlaatuisia yksilöitä korostaviin ja arvostaviin johtamishaasteisiin. Tut-

kimuksen pääkysymys on, miten moninaisuusajattelu näyttäytyy menestyneen U18- 

jääkiekkomaajoukkueen johtamisessa. Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään 

vastauksia kahden tarkentavan alakysymyksen kautta:  

- Miten yksilöiden moninaisuutta tunnistetaan ja johdetaan joukkueessa? 

- Kuinka hyvin joukkueen vuorovaikutuskulttuuri tukee yksilöiden moninaisen poten-

tiaalin toteutumista? 

 

Kuvio 1 kuvaa opinnäytetyön keskeistä tutkimushaastetta. 

  

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys (mukaillen Rauhala 2009, teoksessa Malmelin 2018) 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä (kuvio 1) U18- jääkiekkomaajoukkueen pelaajia lähestytään 

kokonaisvaltaisina yksilöinä mielen, kehon ja situaation eri tasot ja tasojen väliset kytkök-

sellisyydet huomioiden (kuviossa merkitty yksilön ympärillä olevana kolmena kehänä). Ko-

konaisvaltainen ihmisten johtaminen huomioi pelaajien kasvun ja kehittymisen vahvasti. 

Siksi kasvu ja kehittyminen on nostettu kuvassa keskeiseen asemaan. Myös vuorovaiku-

tuskulttuurilla on tärkeä rooli moninaisuuden johtamisessa, ja siksi se on perusteltu osa 

tutkimuksen viitekehystä. Kaikkia edellä mainittuja osa-alueita tarkastellaan moninaisen 

itsen johtamisen ja moninaisten yksilöiden johtamisen näkökulmista sekä suhteessa me-

nestykseen.  
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Tutkimus painottuu ei-niin-helposti-havaittaviin persoonakohtaisiin mielen moninaisuuste-

kijöihin: ajatteluun, tunteisiin ja sisäiseen motivaatioon (kuvion 1 sisin kehä). Pelaajan 

keho (kuvion 1 toinen kehä) on osa tutkimusta mielen ja kehon keskinäisen yhteyden nä-

kökulmasta. Muilta osin urheilijan kehoon liittyvät ominaisuudet rajataan tutkimuksesta 

pois. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle jäävät urheilijoiden fyysiset ominaisuudet ja laji-

taidot. Rajaus perustuu olettamukseen, että U18 jääkiekkomaajoukkueen pelaajilla on 

maajoukkuepelaajalta edellytettävät lajitaidot ja fyysiset ominaisuudet menestyksen saa-

vuttamiseksi. Lisäksi jääkiekkoilijoiden lajitaidoista ja fyysisistä ominaisuuksista on jo ole-

massa paljon aiempaa tutkimustietoa.   

 

Situaatio (kuvion 1 ulkoisin kehä) on osa tutkimusta, koska situaatioon liittyvillä moninai-

suustekijöillä, kuten joukkueen sisäisillä sosiaalisilla suhteilla sekä pelaajien yksilöllisellä 

historialla, kokemuksilla ja elämäntilanteella, tiedetään olevan tiivis yhteys pelaajan mie-

leen. Pelaajan arki omassa taustaseurassaan rajataan tutkimuksesta pois. Näin siitäkin 

huolimatta, että pelaajien arki muodostuu pääosin seura-arjesta, ja vain merkittävästi pie-

nemmältä osaltaan maajoukkuetoiminnasta. Johtamisen näkökulmasta tutkimuksen ulko-

puolelle jäävät pelilliset asiat, kuten esimerkiksi pelitaktiikkaan tai muuhun pelilliseen val-

mennukseen liittyvät asiat. Tutkimus kattaa koko kolmevuotisen maajoukkueprojektin, pai-

nottuen kuitenkin joukkueen viimeisimpään maailmanmestaruusturnaukseen vuonna 

2018.   

 

Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat moninaisuus, menestys ja huippu-urheilu-

joukkue.  

 

Moninaisuudelle, tai monimuotoisuudelle ja diversiteetille, jotka ovat myös ilmiöstä käytet-

tyjä käsitteitä, ei ole löydettävissä yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Erilaisten mää-

rittelyjen ytimessä on kuitenkin ajatus erilaisuudesta tai asiasta, jonka suhteen yksilöt 

eroavat toisistaan (Ajanko, 2016a, 18).  Joissakin määritelmissä moninaisuus korostaa ul-

koisia näkyviä ominaisuuksia, joissakin sisäisiä ei-niin-näkyviä ominaisuuksia. Persoonien 

erilaisuuteen kuuluvat muun muassa arvot, uskomukset, preferenssit ja temperamentti, 

identiteetti, ihmiskäsitys ja maailmankatsomus. (Ajanko, 2016a, 22; 2016b). Moninaisuu-

den johtamisella tarkoitetaan ihmisten persoonien eroja huomioivaa tietoista johtamista 

(Ajanko 2016a, 21). Tässä tutkimuksessa moninaisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea 

Ajankon (2016a, 20) moninaisuusajattelussa painottuvaa ei-niin-helposti havaittavaa per-

soonien syvällistä erilaisuutta, ja sitä miten tämä moninaisuus ilmenee ihmisten toimin-

nassa. 
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Menestys määritellään yleisesti asetettujen tavoitteiden onnistuneena saavuttamisena 

(EnglishOxfordLivingDictionaries 2019). Wickhamin (1998, 91-92) mukaan menestys on 

suhteellinen käsite, joka määritellään suhteessa jonkin tahon asettamiin tavoitteisiin ja odo-

tuksiin. Näin ollen menestyksen mittarit ovat erilaisia eri ihmisille ja/tai organisaatioille. Ylei-

siä menestyksen mittareita ovat esimerkiksi taloudellinen vauraus, arvostus ja onnellisuus. 

Lisäksi menestys voidaan nähdä omana, onnistuneena panoksena tai vaikutuksena johon-

kin isompaan, esimerkiksi yritykseen tai yhteiskuntaan tai laajemmin merkittävän vaikutuk-

sen tekemisenä muiden ihmisten elämään (The O Magazine 2018). Menestyksenä urhei-

lussa pidetään usein voittamista, menestystä johonkin mitattavaan tulokseen nähden tai 

suorituksen kehittymistä, yleensä jonkin tietyn aikamääreen, esimerkiksi yhden kauden ai-

kana (Martinez). Tässä tutkimuksessa menestyksen käsitettä ei ole ennalta määritetty, vaan 

sen määrittely on osa tutkimusta.  

 

Huippu-urheilujoukkue. Yksinkertaisimmillaan huippu-urheilujoukkue voidaan määritellä 

huipputiimiksi, joka tekee töitä yhteisten haastavien kansainvälisten tavoitteiden eteen. 

Huippu-urheilujoukkueet rakentuvat yksilöistä, jotka ovat urheilu-urallaan sitoutuneet pitkä-

jänteiseen urheiluharjoittelun prosessiin, tavoitteenaan saavuttaa oman huipputasonsa 

(Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paraolympiakomitea, 2018, 12). Joukkueena voidaan 

yleisesti pitää ryhmää, jonka jäsenet toimivat itsenäisesti, mutta heidän välillään on vahvaa 

synergiaa, jonka avulla he pystyvät tuottamaan parempaa tulosta jokaisen ryhmän jäsenen 

yksittäisiin suorituksiin verrattuna (BusinessDictionary 2019). Suppeimmillaan joukkue voi 

tarkoittaa vain urheilijoita tai urheilijoita ja valmentajaa/-ia.  Laajemmin määriteltynä joukku-

eeseen voidaan nähdä kuuluvan urheilijoiden ja valmentajan/-ien lisäksi myös muita kes-

keisiä toimijoita. Tässä tutkimuksessa huippu-urheilujoukkueella tarkoitetaan pelaajien, val-

mentajien, joukkueenjohtajan, huoltajan, lääkärien ja fysioterapeuttien muodostamaa yhtei-

söllistä tiimiä, joka tekee määrätietoisesti töitä yhteisen maailmanmestaruustavoitteen 

eteen.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2 Moninaisuusajattelulla yksilö ja yksilön mieli johtamisen keskiöön  

Moninaisuusajattelulla on perinteisesti pyritty hakemaan ratkaisuja työyhteisöjen epätasa-

arvoisen kohtelun haasteisiin. Yksilö on nähty stereotyyppisesti ryhmänsä edustajana, ja 

moninaisuuden tarkastelu on rajoittunut lähinnä näkyviin tai kohtuullisen helposti havaitta-

viin moninaisuustekijöihin. Nykyinen moderni moninaisuusajattelu pyrkii poistamaan ste-

reotyyppistä ajattelua ja lähestyykin moninaisuutta aidosti ainutlaatuisten yksilöiden näkö-

kulmasta. Yksilön ainutlaatuisuudesta lähtevä moninaisuuden tarkastelu ulottuu ei-niin-

näkyviin persoonien erilaisuuteen. Aidosti yksilön ainutlaatuisuudesta lähtevän moninai-

suuden tarkastelun ulottaminen vaikeammin havaittaviin mielen moninaisuustekijöihin on 

työyhteisöissä vielä jokseenkin harvinaista. Näin ollen, vain pieni määrä työyhteisöjä on 

tietoisia, miten hämmästyttävän monella eri tavalla yksilöiden persoonat eroavat toisis-

taan. Hyvin usein näkyvän pinnan alta ihmisestä löytyy persoonallisuuden ominaisuuksia, 

jotka yllättävät joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Ajanko s.a..) 

 

Yksilön moninaisuutteen liittyy erilaisia tekijöitä ja syvyystasoja. Näiden hahmottamisen 

apuna tässä voidaan käyttää havainnollistavaa nelikenttä- mallia (kuvio 2). Alla esitetyssä 

nelikentässä moninaisuuden syvyystasoja ja tekijöitä on tehty näkyväksi Colliander, Ruop-

pila & Härkönen (2009, 32) luokitteluun perustuen. Näkyvyyden näkökulmasta tarkastel-

len, helposti havaittavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, ihonväri, etninen 

tausta ja fyysinen olemus. Vaikeasti ulospäin havaittavia tekijöitä ovat vastaavasti koulu-

tustausta, ammatti, työura ja yksityiselämä. Pysyvyyden näkökulmasta katsottuna, moni-

naisuustekijöitä ovat muun muassa sukupuoli, kulttuuritausta ja etninen tausta. Muuttuvia 

tekijöitä luokittelun mukaan ovat ikä, taidot, työura ja yksityiselämä. Ajanko lisää edellisiin 

moninaisuustekijöihin myös ihmisen persoonan. Ajanko ryhmittelee moninaisuuden teki-

jöitä muuttuviin ja pysyvämpiin, korostaen moninaisuuden muuntuvaisuutta. Sukupuoli ja 

peruspersoona ovat ihmisen pysyvämpiä ominaisuuksia, kun taas esimerkiksi ikä, elä-

mäntilanne ja työkyky ovat jatkuvassa muutoksessa. (Ajanko 2016a, 21-22.) 
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Kuvio 2. Moninaisuuden tekijät visualisoituna (mukaillen Colliander ym. 2009) 

 

Uusi moninaisuuden paradigma tuo aiempaan stereotyyppiseen ajatteluun merkittävän 

muutoksen. Siinä, missä stereotyyppinen ajattelu kytkeytyy vahvasti tasa-arvolakiin ja 

kohtelee yksilöä tietyn joukon edustajana, lähestyy moderni moninaisuusajattelu yksilöä 

aidosti ainutlaatuisena yksilönä. Moninaisuusajattelua modernista näkökulmasta ei vielä 

kovin tunneta. Se, ettei ihmisten monimuotoisuutta aidosti tunnisteta, on usein syy, miksi 

ihmiset tekevät helposti olettamuksia muista ihmisistä ja asioista. Ihmiset usein unohtavat, 

tai eivät tiedosta, että kaikki näkevät maailman ja erilaiset tilanteet omalla tavallaan ja 

omien linssien läpi– ei siis sellaisena kuin se todellisuudessa on. Kaiken kattavaa näky-

mää todellisuuteen ei ole kenelläkään. (Ajanko 2016a, 19.) 

 

Moninaisuudesta keskusteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten siitä puhutaan 

ja millaisia ilmaisuja käytetään. Moninaisuudesta puhutaan usein erilaisuutena, jolla on 

sanana melko usein negatiivinen sävy. Näin erilaisuus koetaan helposti asiana, jota ei ym-

märretä tai ongelmana, johon tulee löytää ratkaisu. Lähestymällä erilaisuutta aidosti ainut-

laatuisia yksilöitä huomioivasta ja arvostavasta näkökulmasta, ja puhumalla moninaisuu-

desta erilaisuuden sijaan, ilmiöstä voidaan puhua neutraaliin sävyyn. Samalla erilaisuuden 

ongelmanäkökulma vaihtuu moninaisuuden mahdollisuusnäkökulmaan. (Ajanko 2016a, 

20-21.) 

 

2.1 Yksilöiden kokonaisvaltaisuus 

Mielen eri tekijöille tai osa-alueille ei ole löydettävissä yleisesti hyväksyttyä käsitteistöä tai 

määritelmää. Tutkijasta ja tieteenalasta riippuen, käytetään eri käsitteistöä ja määritelmiä. 

Lisäksi jokainen tutkija ja tieteenala hahmottavat mieltä eri tavoin. Tutkijat ovat kuitenkin 
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yhtä mieltä mielen keskeisestä roolista ihmisen kokonaisvaltaisessa tarkastelussa. Rau-

halan mukaan ihmisiä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti kolmesta eri näkökulmasta: 

tajunnallisesta, kehollisesta ja situationaalisesta. Näistä perustavanlaatuisin näkökulma on 

kehollisuus, jolla viitataan ihmiseen biologisena olentona. Tajunnallisuudella (mielellä) tar-

koitetaan ihmisen psyykkisiä ja henkisiä ominaisuuksia. Situationaalisuudessa koroste-

taan ajattelun ja toiminnan tiivistä yhteyttä ihmisen yksilölliseen historiaan, elämäntilantee-

seen ja sosiaaliseen ympäristöön. Olennaista on nähdä ja ymmärtää ihminen näiden kol-

men osa-alueen kytköksellisenä kokonaisuutena. Rauhalan mukaan, on hyvä myös tie-

dostaa, että niin ihmiset kuin suhteet eri osa-alueiden välillä ovat jatkuvassa muutok-

sessa. (Malmelin 2018, 55-56.) 

 

Alla olevassa kuviossa 3 ihminen on kuvattu kokonaisvaltaisena yksilönä. Kuvion sisin 

kehä kuvaa ihmisen mieltä: persoonallisuutta, ajattelua, tunteita ja sisäistä motivaatiota. 

Ihmisen mieli sisältää myös paljon muita toimintoja, kykyjä ja ominaisuuksia, mutta ne on 

rajattu tutkimuksesta, ja kuviosta, pois. Kuvioon on valittu urheilun kaikista olennaisimmat 

mielen tekijät, joihin tutkimuksessa keskitytään. Kuvion keskimmäinen kehä kuvaa ihmi-

sen fyysistä olemusta: kehoa. Uloin kehä kuvaa ihmisen situaatiotekijöitä, muun muassa 

sosiaalista vuorovaikutusta, suhteita, omaa elämäntilannetta, omaa historiaa, kokemuksia 

ja hetkeä. Kuvioon on valittu urheilussa merkityksellisimmät situaatiotekijät, mutta mitään 

situaatiotekijöitä ei ole tutkimuksessa erikseen rajattu pois.  

 

 

 

Kuvio 3. Ihminen kokonaisvaltaisena yksilönä tarkasteltuna (mukaillen Rauhala 2009, te-

oksessa Malmelin 2018) 
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Åhman tarkastelee ihmismieltä ja sen johtamista neljän ihmismielen alueen näkökulmasta. 

Ihmismielen alueita ovat: mieli (psykologinen), aivot (neurotieteellinen), keho (fyysinen) ja 

vuorovaikutus (sosiaalinen).  Kukin alue on tärkeää ottaa huomioon, koska kyse on sa-

man asian (mielen) erilaisista näkökulmista. Mielen johtamisessa on kyse kaikkien näkö-

kulmien huomioimisesta. (Åhman 2012, 26-27.) 

 

Suomalaisessa, tieteenrajat ylittävässä tutkimuksessa, mieli määritellään ryppääksi toi-

mintoja, kykyjä ja ominaisuuksia.  Mielen toimintoja ovat ajattelu, havaitseminen, kokemi-

nen, tietäminen, muistaminen, tunteminen, tahtominen, haluaminen, kuvitteleminen, toivo-

minen, ymmärtäminen, tiedostaminen, päätöksenteko ja tavoitteellinen toiminta. Vastaa-

vasti esimerkkejä ominaisuuksista ovat uskomukset, tajunta, tietoisuus, tarkkaavaisuus, 

intentionaalisuus, rationaalisuus, älykkyys ja henkilöys. (Hari, Järvinen, Lehtonen, Lonka, 

Peräkylä, Pyysiäinen, Salenius, Sams & Ylikoski 2015, 8, 19.) Useat tutkijat korostavat 

mielen ymmärtämistä suhteina mielen eri osa-alueiden välillä sekä mielen kytköksellisyyk-

sien huomioimista johtamisessa. Harin ym. (2015, 29) mukaan mieli ja sen sisällöt ovat 

tiivisti yhteydessä keholliseen, välineelliseen ja sosiaaliseen ympäristöön. 

 

Åhman (2012, 26) nostaa kytköksellisyyden näkökulmasta esiin muun muassa psykologi-

set ajattelun, tunteiden ja tahtomisen prosessit, ja näiden toimintojen yksilölliset tavat akti-

voida aivojen hermoverkostoja. Lisäksi Åhman korostaa kehon, ajattelun ja tunteiden sää-

telyn keskinäistä yhteyttä, ja näiden yhteyksien tärkeyttä ja niiden ymmärtämistä johtami-

sessa. Leppänen & Rauhala (2013, 85) korostavat erityisesti mielen ja onnellisuuden tun-

teiden ja henkisen hyvinvoinnin keskinäistä yhteyttä. 

 

Myös Forssell korostaa (Huipulle! kirjassaan) urheilijan ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta. 

Hän kiteyttää ajatuksensa ja näkemyksensä ATK-järjestelmämetaforaan, jossa ajattelu 

(A), tunteet (T) sekä kehonkieli ja käyttäytyminen (K) ovat jatkuvassa vuoropuhelussa kes-

kenään. Koska järjestelmän eri osa-alueet vaikuttavat koko ajan toisiinsa, minkä tahansa 

järjestelmän osan muutos vaikuttaa kokonaisuuteen. Kuvio 4 kuvaa ATK-järjestelmää 

avaimena optimaaliseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin. (Forssell 2012, 20, 28.) 
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Kuvio 4. ATK avaimena optimaaliseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin (mukaillen Forssell 

2012) 

 

Liukkonen myös painottaa ihmisen kolmen toiminnallisen järjestelmän yhteyttä huippusuo-

ritukseen. Ajattelu, emootiot ja fysiologia muodostavat tiiviin kokonaisuuden siten, että 

kaikki vaikuttavat toisiinsa. Myös ympäristö vaikuttaa kolmen toimintajärjestelmän koko-

naisuuteen. Muutos yhdessä järjestelmässä heijastuu kahteen muuhun. (Liukkonen 2017, 

18, 19.) 

 

2.2 Jokaisella yksilöllä on oma peruspersoona  

Until you make the unconscious conscious, 

it will direct your life and you will call it fate. 

Carl Jung  

 (The Minds Journal 2016). 

 

Ihmisen mielen ytimestä, peruspersoonasta (vrt. persoona, persoonallisuus, henkilöys 

tms.) ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää tai käsitteistöä. Persoonan osalta 

eri tutkijoiden ja tieteenalojen käsitykset eroavat toisistaan. Ristikangas & Ristikangas 

(2010, 130) mukaan ihmisen persoonallisuus määrittyy suurena joukkona erilaisia ominai-

suuksia, jotka näyttäytyvät jokaisessa ihmisessä jokseenkin eri tavalla. Liukkosen mukaan 

geneettinen perimä antaa yksilöiden toiminnalle ja kehittymiselle puitteet, kuten persoo-

nallisuuden piirteet ja temperamenttipiirteet (Liukkonen 2017, 12-14). 
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Osa persoonallisuuden piirteistä on suhteellisen pysyviä ja sidoksissa hermostoon ja fy-

siologiaan. Viime vuosina on yleistynyt käsitys viidestä pääalueesta, joihin persoonallisuu-

den piirteet voidaan luokitella: 1) tunne-elämän tasapainoisuus/epätasapainoisuus, 2) 

ulospäin/sisäänpäin suuntautuneisuus, 3) avoimuus uusille kokemuksille, 4) sovinnolli-

suus tai sopusointuisuus sekä 5) tunnollisuus. Nämä persoonallisuuden piirteet ovat pit-

kälti pysyviä, joten niiden muuttaminen on vain rajatusti mahdollista. Temperamenttipiir-

teillä viitataan yksilölliseen taipumukseen reagoida sekä ympäristöön että omiin sisäisiin 

tiloihin, kuten erilaisiin tunteisiin. Temperamenttipiirteitä lähestytään erilaisista teoreetti-

sista lähtökohdista ja ulottuvuuksista käsin. Tällaisia ulottuvuuksia ovat muun muassa rea-

gointivalmius, rauhoittumistaipumus ja impulsiivisuus. Reagointivalmiudella viitataan ihmi-

sen kykyyn aktivoida itseään voimakasta hermoston aktiivisuutta vaativaan toimintaan. 

Rauhoittumistaipumuksella tarkoitetaan kykyä pikaisesti rauhoittaa mielensä ja pysyä rau-

hallisena. Impulsiivisuudella viitataan kykyyn vaihtaa hermostollista aktiivisuutta toimin-

nasta toiseen sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. (Liukkonen 2017, 12-14.) 

 

Ajankon (2016, 54) mukaan persoonallisuuksien hahmottamista ja hyödyntämistä helpot-

tamaan on syntynyt lukuisa joukko erilaisia luokittelujärjestelmiä, typologioita. Jo 1900-lu-

vun alkupuolella persoonallisuuspsykologit Carl Jung ja William Marston rakensivat teori-

oita yksilöllisistä toimintatyyleistä. Jungin työn pohjalta syntyi MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator) ja Marstonin työn pohjalta DISC- profiili. Timothy Learyn tutkimusten pohjalta on 

vastaavasti rakentunut Peili. (Ristikangas ym. 2010, 128.) Ajanko (2016, 56-78) nostaa 

esiin myös muita luokittelujärjestelmiä: miellejärjestelmät (NLP), erottelutyylit, Belbinin tii-

miroolit, enneagrammin, Big Fiven ja Hogan Assessment Systems - testit.  

 

Yksinkertaiset mallit ihmisten persoonallisuuksista voivat auttaa hahmottamaan yksilöiden 

välistä moninaisuutta. Malleja tulee käyttää enemmänkin keskustelujen pohjana, kuin to-

tuutena persoonallisuuksista. Näin ollen ne auttavat suurten linjojen hahmottamisessa. 

(Ajanko 2016, 55-56.) Persoonalliset piirteet ja luokittelut eivät kuitenkaan kerro koko to-

tuutta ihmisestä. Parhaimmillaan erilaiset luokittelut tekevät yksilöiden moninaisuutta nä-

kyväksi ja auttavat moninaisuudesta avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Pahim-

millaan luokittelut voivat jopa kahlita ajattelua ja toimintaa. (Ristikangas ym. 2010,158.) 

 

2.3 Ajattelun ajattelu kannattaa  

Olemme vuosikausia valmentaneet urheilijoita kehon kautta, 

 vaikka valmentajan tärkein tehtävä on valmentaa mieltä. 

 Mielen valmentaminen on tärkein asia. 

 Sitä ei pidä ulkoistaa.  
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Erkka Westerlund  

(mieli Suomen Mielenterveys ry.) 

 

Käsitykset oman mielen ainutlaatuisuudesta ajattelutapoineen ja uskomuksineen, ohjaa-

vat merkittävästi sitä, minkälaiseksi kunkin yksilön elämä muotoutuu. Erityisen tärkeää on 

tulla tietoiseksi niistä ajattelutavoista ja uskomuksista, jotka koskevat omaa itseä ja per-

soonaa, koska käsitykset omasta ajattelusta ja omista kyvyistä ohjaavat pitkälti sitä, miten 

yksilöt kykenevät hyödyntämään ja kehittämään omia mielen voimavarojaan. (Malmelin 

2018, 88.) 

  

Ristikangas ym. (2010, 70, 72) mukaan ihmisten omista elämänkokemuksista rakentuu 

kunkin yksilön omaa ajattelua ja käyttäytymistä ohjaava koodisto, joka pitää sisällään eri-

laisia ajattelutapoja ja uskomuksia. Nämä yksilölliset mielen konstruktiot perustuvat kunkin 

yksilön omiin havaintoihin, tietoihin, arvoihin sekä erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin (Malmelin 

2018, 87). Merkittävä osa yksilöiden ajattelua ja käyttäytymistä ohjaavasta koodistosta on 

vakiintunutta ja arjessa hyödyllistä. Näin monet arjen toiminnat sujuvat kognitiivisten oiko-

polkujen ohjaamina, ilman, että arjen rutiineja tulisi erityisesti erikseen pohtia tai suunni-

tella. Pitkälle automatisoitu toiminta arjessa auttaa ihmistä erityisesti suorittamaan erilaisia 

asioita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. (Malmelin 2018, 85.) 

 

Kaikki vakiintuneet ajattelumallit ja rutiinit eivät kuitenkaan ole ihmiselle hyödyksi. Osa 

ajattelumalleista voi olla jopa haitallisia, koska ne voivat estää ihmistä toimimasta tavalla, 

joka saattaisi olla ihmiselle itselleen parempi tapa saavuttaa haluamiaan tavoitteita ja tu-

loksia. Haitallisia voivat olla esimerkiksi pelkoja ja epävarmuutta tuottavat ajattelumallit, 

jotka saattavat estää ihmistä kasvamasta, kehittymästä ja uudistumasta. Luovuuden ja 

uudistumisen näkökulmasta tarkastellen vakiintuneet rutiinit ovat erityisen haitallisia. 

Tämä siksi, että arjen rutiinit enemmänkin estävät kuin kannustavat luovaan ajatteluun ja 

toimintaan. (Malmelin 2018, 85-86.)  

 

Vastaavasti ihmisillä on toimintaa ohjaavia uskomuksia. Uskomukset voidaan jakaa ylei-

siin ja tilannekohtaisiin. Yleiset uskomukset liittyvät laajemmin elämään: siihen miten ihmi-

set hahmottavat elämää, omaa itseään ja muita ihmisiä. Ihmisillä on uskomuksia elämästä 

monella tasolla, esimerkiksi siitä, millaista he näkevät elämän olevan ylipäätään (”elämä 

on”), ja miten he käsittävät omaa itseään (”minä olen”) tai muita ihmisiä (”ihmiset ovat”). 

Yleiset uskomukset ovat usein tämän tyyppisiä ja ihmisten mielissä vakiintuneita. Tilan-

neuskomukset ovat puolestaan muotoa ”jos tapahtuu tapahtuma A, se johtaa tapahtu-

maan B” ja myös ne ovat ihmisten mielissä pitkälti muuttumattomia. (Ristikangas ym. 

2010, 70-72.) 
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Vakiintuneiden ajattelutapojen ja uskomusten lisäksi on hyvä olla tietoinen siitä, että ihmi-

sillä on tapana tulkita asioita ja ympärillä olevaa todellisuutta omien lähtökohtien ja tarpei-

den kautta. Yksilöllinen mieli havainnoi toimintaympäristöstä erityisesti sen, mitä oma mieli 

on tottunut näkemään, mitä yksilö haluaa nähdä ja mitä yksilölliset ajattelumallit ohjaavat 

näkemään. Näin jokainen yksilö rakentaa omanlaisen tulkintansa ympäröivästä todellisuu-

desta. Luonnollisesti tämä yksilöllinen tulkinta ympäröivästä todellisuudesta on todelliseen 

verrattuna jokseenkin rajattu. (Malmelin 2018, 87.) 

 

Dweck on tutkinut ajattelua ja mieltä ja tunnistanut eron kahden vastakkaisen asenteen 

(vrt. ajattelutapa), kasvun asenteen ja muuttumattomuuden asenteen, välillä. Kasvun 

asenne (growth mindset) tavoittelee kasvua, oppimista ja uudistumista. Muuttumattomuu-

den asenne (fixed mindset) sen sijaan pyrkii säilyttämään jo olemassa olevaa. Yksilö, jolla 

on kasvun asenne, uskoo, että kykyjä ja lahjakkuutta voi kehittää kovan työn ja hyvien 

strategioiden avulla sekä toisten tuella. Uskomuksensa vuoksi tällainen yksilö kehittää 

omaa toimintaansa jatkuvasti. Vastaavasti yksilö, jolla on muuttumaton asenne, uskoo ky-

kyjen ja lahjakkuuksien olevan pitkälti synnynnäisiä ominaisuuksia. Näin tällainen henkilö 

ei myöskään aktiivisesti toimi omien kyvykkyyksien ja lahjakkuuksien kehittämiseksi. Jo-

kaisella yksilöllä on luontainen taipumus jompaankumpaan asenteeseen, mutta ihmiset 

ovat kuitenkin jonkinlainen yhdistelmä molempia, ja luokittelu on vain apuna asenne- ero-

jen tunnistamisessa. Tutkimus painottaa, että oma asenne on jatkuvassa muutoksessa. 

Tämä on tärkeää ymmärtää, jotta omaa asennetta on mahdollista muokata eri tilanteiden 

vaatimalla tavalla. (Harvard Business Review 2016.) 

 

2.4 Tunteet mukana kaikessa toiminnassa 

Ihmisillä on vahva illuusio siitä, että teemme päätöksiä järjellä, 

vaikka monesti tunteet hallitsevat elämäämme. 

Lauri Nummenmaa 

Turun Yliopiston tunnelaboratorion johtaja & aivotutkija  

(HS 2019). 

 

Harin (Hari ym. 2015, 84) mukaan tunteet ovat kaikessa toiminnassamme aina jollain ta-

voin mukana. Rantanen kertoo tunteiden vaikuttavan siihen energian määrään, joka ihmi-

sillä on milläkin hetkellä käytettävissä tavoitteiden saavuttamista varten. Se, lisäävätkö vai 

vähentävätkö käytettävissä olevaa energiaa, on olennaista suorituskyvylle. Tunteilla on 

vaikutusta myös siihen millaisia ja kuinka haastavia tavoitteita ihminen itselleen asettaa, 
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mutta myös siihen, mihin ihmisen ajattelu suuntautuu. Positiivisia tunteita kokeneiden ih-

misten on havaittu asettavan itselleen korkeampia ja haastavampia tavoitteita. (Rantanen 

2011,51-55.)  

 

Tunteet, ja miten niitä ilmaistaan, ovat usein näkyvin osa ihmisen persoonaa, kun taas 

ajatukset ovat yksityisiä, ellei niitä kerrota julki (Rantanen 2011, 63). Tunteiden ilmaisu on 

myös kulttuurisidonnaista. Joissakin kulttuureissa tunteiden ilmaisu on vahvempaa kuin 

toisissa: esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa tunteiden ilmaisu lähtökohtaisesti melko 

niukkaa. (Leppänen ym. 2013, 31-32.) Tunteet eivät ole pelkästään yksityisiä, vaan tun-

teilla on keskeinen rooli myös sosiaalisissa suhteissa. (Rantanen 2011, 63.) 

 

Tunteiden analysointi on onnistuneiden suoritusten ja päätösten kannalta keskeistä. Pää-

töksenteossa tunteet, tiedot ja ajatukset yhdistyvät. On hyvä olla tietoinen siitä, että par-

haimpia päätöksiä tehdään silloin, kun aivojen tunne- ja ajattelualueet ovat aktivoituneet 

samanaikaisesti ja viestivät keskenään. Tunteella ja järjen yhteistyöllä on suuri voima. Jär-

kevin strategia eri tilanteiden ratkaisemiseen menestyksekkäästi onkin pysähtyminen tun-

teiden äärelle ja niiden analysointi, ei tunteiden poissulkeminen. (Rantanen 2011, 59, 61.)  

 

Tunteita voidaan lähestyä negatiivisten ja positiivisten tunteiden näkökulmasta. Positiiviset 

tunteet lisäävät tutkimusten mukaan tehokkuutta ja hyvinvointia. Samalla ajatuskenttä laa-

jenee ja ohjautuu tulevaisuuteen. Vastaavasti negatiiviset tunteet vähentävät tehokkuutta 

ja heikentävät hyvinvointia. Myös ajattelu kapenee ja suuntautuu menneisyyteen. (Ranta-

nen 2013, 22.) Negatiiviset tunteet myös viestivät asioista, jotka sisältävät jonkinlaisia 

epäkohtia ja joiden eteen on tehtävä töitä. Negatiivisten tunteiden kohtaaminen rakenta-

vasti on erittäin tärkeää, koska muuten negatiiviset tunteet saattavat estää ihmistä pääse-

mään tavoitteisiinsa. (Rantanen 2011, 25.)  

 

Ihmisten perustunteina pidetään yleisesti onnellisuutta, vihaa, pelkoa, surua, inhoa ja yllät-

tyneisyyttä. Perustunteiden lisäksi ihmisillä on myös edellisiä monimutkaisempia sosiaali-

sia tunteita, kuten rakkaus, ihailu, ylpeys, syyllisyys ja häpeä. (Hari ym. 2015, 83, 90.) 

Pelko on perustunne ja yksi tutkituimmista tunteista. Pelon tiedetään tutkimusten mukaan 

lisäävän merkittävästi energiaa. Samalla pelko kuitenkin kapeuttaa mieltä, koska se kes-

kittää ajatuksia pelkästään uhkaan. Pelottavassa tilanteessa on vaikea ajatella mitään 

muuta. Lyhyellä aikavälillä pelko saattaa parantaa suoriutumista. Pitkään jatkunut pelko 

tuottaa kuitenkin monenlaisia ongelmia: stressihormonien määrä elimistössä lisääntyy, 

mikä heikentää hyvinvointia sekä muun muassa vähentää mielikuvitusta ja luovuutta. 

(Rantanen 2011, 172.) Urheilijan pelkoa voidaan lähestyä rohkeuden ja uskalluksen 

kautta. Rohkeudella on keskeinen rooli pelon kohtaamisessa ja voittamisessa. Rohkeutta 
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ja uskallusta tarvitaan, jotta haastavissa suoritustilanteissa urheilijan on mahdollista toimia 

omien kykyjen ja taitojen tasolla. (Liukkonen 2017,9.)  

 

Lahjakkuustutkimukset kertovat, että ihmisen menestystä eri aloilla edistävät monenlaiset 

psyykkisen säätelyn kyvyt ja keinot. Esimerkiksi huippu-urheilussa esiintyy paljon haas-

teellisia vuorovaikutustilanteita, pettymyksiä ja pelkoa. Näistä on selvittävä, jotta pystyy 

saamaan parhaan potentiaalinsa hyödynnettyä tärkeissä suoritustilanteissa. (Liukkonen 

2017, 9.) Huippu-urheilijat ovat valmiita tekemään kovasti töitä tavoitteidensa eteen ja sie-

tämään erilaisia epäonnistumisen tunteita, kuten muun muassa häpeää, pettymystä ja 

epätoivoa, koska he tiedostavat, että negatiiviset tunteet ovat osa tavoitteeseen pyrkimi-

sen prosessia. Nämä prosessin aikana koetut, vähemmän miellyttävät tunteet ovat hel-

pommin prosessoitavissa, kun tietää, että tulevaisuudessa on mahdollista kokea myös 

vahvoja ilon ja onnistumisen tunteita. (Rantanen 2011, 52.) 

 

Tunteilla on voimaa ja ne tarttuvat. Tunnetartunnasta vastaa aivojen hermoverkosto, joka 

kuljettaa tunneviestejä ihmisten välillä nopeasti ja automaattisesti ihmisten sitä tiedosta-

matta. Ihmisten tunnesaldo rakentuu jokaisessa sosiaalisessa kohtaamisessa. Tunne-

saldo ei tee eroa sen välillä, mitkä tunteet karttuvat. Sekä positiiviset, että negatiiviset tun-

teet kumuloituvat kunkin päivän aikana eräänlaiseksi tunteiden tilinpäätökseksi: joko tuo-

toiksi tai tappioksi. Tunnesaldo kertoo, millainen kulunut päivä oli. (Coleman 2006, 22-25.) 

 

2.5 Sisäinen motivaatio energian ja toiminnan suuntaajana 

Sisäisen motivaation ytimessä on ihmisen luontainen taipumus toimia oman mielenkiinnon 

suunnassa. Samalla motivaatio on energiaa, sisäistä voimaa, jolla itselle asetettuja tavoit-

teita pyritään saavuttamaan ilman ulkoista vipuvartta tai kontrollia. (Ristikangas ym. 2010, 

34.) Myös Liukkonen (2017, 31) määrittelee motivaatiolle kaksi erilaista tehtävää: toisaalta 

motivaatio toimii energian lähteenä, toisaalta se suuntaa käyttäytymistä.  

 

Itsemääräämisteoria (Self-Determination Theory) on johtava teoria ihmisen motivaatiosta. 

Teoria perustuu aktiiviseen ihmiskäsitykseen, minkä mukaan ihminen toteuttaa itseään 

aktiivisesti ja itseohjautuvasti. Itsemääräämisteorian keskiössä on kolmen psykologisen 

perustarpeen tyydyttymisen tai tyydyttämättä jäämisen vaikutus motivaatioon. Kun nämä 

kolme psykologista perustarvetta huomioidaan, luodaan olosuhteet sisäisen motivaation 

syntymiselle ja säilymiselle eri tilanteissa. Psykologiset perustarpeet itsemääräämisteori-

assa ovat autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemukset. (Ryan & Deci 2000, 

68-69.) 
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Alla olevassa kuviossa 5 kuvataan osa-alueet, joista ihmisen sisäinen motivaatio itsemää-

räämisteorian mukaan kostuu. Teorian mukaan kolmen osa-alueen, autonomian, kyvyk-

kyyden ja yhteisöllisyyden, tulee toteutua maksimaalisen sisäisen motivaation saavutta-

miseksi. 

 

Kuvio 5: Itsemääräämisteoria (mukaillen Ryan & Deci 2000) 

 

Autonomialla tarkoitetaan kokemusta siitä, että ihminen on vapaa päättämään itse omista 

tekemisistään. Autonomisessa toiminnassa yksilö ei koe oman toimintansa olevan ulkoa 

ohjattua, vaan yksilön toimintaa ohjaa oma sisäisen motivaatio. (Ryan & Deci 2000, 62.) 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan yksilön tunnetta omasta osaamisesta ja aikaansaamisista. 

Osaavaksi ja aikaansaavaksi itsensä tunteva yksilö uskoo pystyvänsä suorittamaan tehtä-

vänsä onnistuneesti, mikä ruokkii yksilön sisäistä motivaatiota ja saa yksilön yrittämään 

kovempaa ja tekemään parempia suorituksia. (Ryan & Deci 2000, 68-71.) Yhteisöllisyy-

den kokemuksella tarkoitetaan ihmisen perustarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Teo-

rian mukaan yhteisöllisyys ei tarkoita tarvetta jatkuvaan fyysiseen läheisyyteen, vaan en-

nen kaikkea tarvetta kokea turvallisuuden tunnetta, jonka ihmissuhteet mahdollistavat. Yh-

teisöllisyyden kokemus toimii mahdollistajana ja antaa ihmiselle rohkeutta omassa toimin-

nassaan ja tekemissään päätöksissä. (Ryan & Deci 2000, 68-71.) 

 

Martela on rakentanut paljolti itsemääräämisteoriaa mukailevan teorian sisäisestä moti-

vaatiosta. Teoria jakaa sisäisen motivaation neljään pienempään osa-alueeseen. Nämä 

neljä sisäisen motivaation osa-aluetta ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja 

hyväntekeminen. Martelan teoriasta voidaan todeta löytyvän kaikki kolme itsemääräämis-

teorian määrittelemää osa-aluetta; vapaaehtoisuuden, eli autonomian kokemus, kyvykkyy-
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den kokemus sekä yhteisöllisyys kokemus. Neljänneksi motivaatioon vaikuttavaksi teki-

jäksi Martela nostaa hyväntekemisen. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, että toiminnal-

lamme on ympäröivään maailmaan positiivinen vaikutus. (Martela 2017, 11-17.) 

 

Sitoutumisella on osoitettu olevan keskeinen rooli ja merkitys menetyksen tavoittelussa.  

Voimakas sitoutuminen ennustaa menestystä. Tutkimukset osoittavat, että jos yksilön toi-

minnan taustalla vaikuttaa sisäinen motivaatio, yksilö sitoutuu toimintaan vahvemmin kuin 

ulkoisen motivaation ohjaamana. Johtajien on kohtuullisen helppoa tunnistaa oman työyh-

teisönsä, esimerkiksi huippu-urheilujoukkueen, kunkin urheilijan sitoutumisen aste. Tätä 

sitoutumista voi yksinkertaisimmillaan tehdä näkyväksi motivaatiojatkumon ääripäiden 

avulla: erityisen motivoitunut ja sitoutunut sekä tuskin ollenkaan motivoitunut ja sitoutunut. 

(Liukkonen 2017, 42.) 

 

Sosiologisissa tutkimuksissa on todettu, että tutkimustuloksiin vaikuttaa se, mihin huo-

miota suunnataan. Se, mihin huomio suunnataan, vahvistuu. Ongelmiin suunnattujen tut-

kimusten tutkimustulokset kertovat ongelmien määrän kasvaneen ja ongelmien vakavuu-

den moninkertaistuneen. Vastaavasti tutkimuksissa, joissa huomio on suunnattu tavoitel-

taviin tuloksiin, ihmiset ovat alkaneet kukoistaa ja yltäneet parhaimmillaan huippusuorituk-

siin. Urheilijalle tutkimustulokset tarkoittavat sitä, että huomio kannattaa suunnata positiivi-

seen päämäärään ja tavoitteisiin, jotta toiminta itsessään alkaa vahvistaa sitä mitä tavoi-

tellaan. (Forssell 2012, 23.) 
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3 Moninaisuuden johtamisella piilevä menestyspotentiaali käyttöön 

Your paradigm is so intrinsic to your mental process 

that you are hardly aware of its existence, 

until you try to communicate with someone 

with a different paradigm. 

Donella Meadows 

(Buchanan 26.7.2019). 

 

Suuntaamalla huomio tietoisesti yksilöiden persoonan, ajattelun, tunteiden (mieli) ja toi-

minnan tunnistamiseen, ymmärtämiseen, arvostamiseen ja hyödyntämiseen, muuttuu mo-

ninaisuuden johtaminen puheesta käytännön teoksi. On tärkeää olla tietoinen omasta ja 

muiden ihmisten mielen ainutlaatuisuudesta. Samalla on myös keskeistä tiedostaa, että 

kukin ihmisistä hahmottaa maailmaa omien linssien läpi (erilaiset ajattelutavat) ja että kun-

kin ihmisen toimintaa ohjaavat erilaiset vaikuttimet (sisäinen motivaatio). (Ajanko 2016, 

21, 25, 39,151.) 

 

3.1 Johtaminen lähtee itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta   

Huippu-urheilijalle itsetuntemus on erityisen tärkeää, koska urheilija tarvitsee päämäärien 

ja tavoitteiden saavuttamiseksi koko potentiaalinsa käyttöön. Forssellin (2012, 26) mu-

kaan itsensä tunteminen edellyttää pysähtymistä, tiedostamista, nöyryyttä ja halua oppia.  

Urheilijaa ja ihmistä ei voi erottaa toisistaan, jos tavoittelee omaa huippuaan. Vain oman 

itsen tuntemuksen kautta urheilija voi ymmärtää ja kehittää itseään. Forssell (2012, 96) 

korostaa itsetuntemuksen hyötyjä myös urheilu-uran jälkeisessä elämässä: ”Kun tietää, 

kuka on sen lisäksi että on urheilija, myös jossain vaiheessa edessä oleva urheilu-uran lo-

pettaminen ja siirtyminen uusiin tehtäviin ja rooleihin usein helpottuu”.  

 

Johtajien on tärkeää auttaa johdettaviaan itsetuntemuksessa. Erityisen tärkeää tämä on 

silloin, kun johdettavana on nuoria huippu-urheilijoita. Nuori huippu-urheilija ei ole vielä 

ehtinyt kartuttamaan elämänkokemusta niin paljon, että osaisi tunnistaa ja huomioida 

omaa moninaisuuttaan. Nuoren auttaminen itsetuntemuksessa on olennaista myös sen 

vuoksi, että huippu-urheilu on toimintaympäristönä erityisen haastava, joskus jopa armo-

ton. Jos nuori urheilija tuntee itsensä hyvin, hänen on helpompi toimia itseen kohdistuvien 

erilaisten odotusten, onnistumisten ja epäonnistumisten ristipaineessa. On tärkeää, että 

nuori on tehnyt oman itsensä itselleen riittävästi tutuksi. Näin nuori urheilija ei ajaudu eri-

laisten haasteiden paineessa itsestään sivuun ja käyttäytymään mahdollisesti tavalla, joka 

ei edistä omiin päämääriin ja tavoitteisiin pääsemistä. (Forssell 2012, 95.) Ajanko (2016, 
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148-149) puolestaan korostaa johtajan/valmentajan itsetuntemuksen tärkeyttä Vain hyvän 

oman itsen tuntemuksen kautta johtaja/valmentaja kykenee peilaamaan muiden ihmis-

ten/urheilijoiden eroja itseensä objektiivisesti ja arvostavasti.  

 

Itsen johtamisesta on olemassa paljon tutkimuksia ja erityisen paljon erilaisia elämänta-

taito-oppaita. Ihmistä kokonaisvaltaisesti lähestyviä ja moninaisen mielen johtamista pai-

nottavia itsen johtamisen malleja on kuitenkin varsin vähän. Yksi tällainen malli on Sydän-

maanlakan älykkään itsensä johtamisen malli. Mallissa itsensä johtamista lähestytään ko-

konaisvaltaisesti, sekä itsensä johtamisen eri osa-alueiden että toimintaa ohjaavien peri-

aatteiden kautta. Mallin itsensä johtamisen osa-alueita ovat uudistuminen ja henkilökohtai-

nen kasvu, keho ja fyysinen kunto, mieli ja psyykkinen kunto, tunteet ja sosiaalinen kunto, 

arvot ja henkinen kunto, työ ja ammatillinen kunto sekä tietoisuus. (Sydänmaanlakka 

2017, 29-34.) Mallin periaatteita puolestaan ovat merkitys, fokus, aitous, uudistuminen, it-

sekuri, herkkyys ja nöyryys (Sydänmaanlakka 2017, 286-289).  Mallin periaatteet on esi-

telty alla kuviossa 6. 

 

Kuvio 6. Itsensä johtamisen seitsemän periaatetta (mukaillen Sydänmaanlakka 2017)  

 

Sydänmaanlakan mukaan, jotta voidaan päästä haluttuun päämäärään, tasapainoiseen 

elämään, tulee kaikkien itsensä johtamisen osa-alueiden olla kunnossa. Itsensä johtami-

sen periaatteet auttavat yksilöitä omien tavoitteiden saavuttamisessa. Teoriassa periaat-

teiden noudattaminen on melko yksikertaista, mutta käytännössä joskus haasteellista. Pe-

riaatteet on hyvä valita oman elämäntilanteen ja omien kehitystarpeiden mukaan. (Sydän-

maanlakka 2017, 286-289.)   

 

Itsensä johtamisen mallin ensimmäinen, perustavanlaatuisin, periaate on merkitys. Merki-

tyksellä tarkoitetaan elämän syvemmän tarkoituksen löytämistä. Merkityksen ytimessä on 

motivaatio, syy, miksi asioita tehdään ja mikä antaa energiaa ja mikä saa tavoittelemaan 
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unelmiaan omassa arjessa. Merkitystä pohdittaessa on riittävän usein pysähdyttävä miet-

timään, kuka on ja mitä haluaa. Itsensä johtamisen toisena periaatteena on keskittyminen. 

Olennaisten asioiden tunnistaminen ja niiden priorisointi on tavoitteiden saavuttamisessa 

keskeistä. Mallin kolmas periaate on aitous. Roolien esittäminen itselleen ja muille, voi olla 

raskasta ja siksi vaikeuttaa omaa elämää. Kohdatakseen muut aidosti, on olennaista tie-

tää, millainen on itse. (Sydänmaanlakka 2017, 286-289.)  

 

Itsensä johtamisen neljäs periaate on uudistuminen. Uudistuakseen ihmisen on tunnet-

tava itsensä mahdollisimman hyvin. On uskallettava mennä oman mukavuusalueen ulko-

puolelle, tilanteisiin, joissa voi epäonnistua. Uudistumisen ytimessä on reflektointi. On tär-

keää tarkastella omaa persoonaa, uskomuksia ja ajattelutapaa tietoisesti ja myös kriitti-

sesti. Uudistuminen vaatii aina omien uskomusten ja ajattelutavan muuttamista. Mallin vii-

des periaate on itsekuri. Me olemme, ja meistä tulee se, mitä jatkuvasti teemme. Itsekurin 

ylläpitäminen vaatii erilaisia rutiineja. Itsensä johtamisen kuudes periaate on herkkyys. Se 

mahdollistaa oman itsensä ympärillä tapahtuvien asioiden havainnoinnin ja tunnistamisen.  

Nöyryys on mallin viimeinen periaate. Oman keskeneräisyyden hyväksyminen on kasvun 

ja uudistumisen perusta. (Sydänmaanlakka 2017, 286-289.) 

 

Huippu-urheilijan itsen johtamisessa korostuu mieli, kasvu ja kehittyminen. Erityisen tär-

keää on, että urheilijan mieli saadaan tekemään tehokkaasti työtä urheilusuorituksen on-

nistumiseksi sekä oman kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi. Vaikka mielen psykologi-

set ominaisuudet ovat moniulotteisia ja osin muuttumattomia, voidaan monia niistä muo-

kata tietoisen ja jatkuvan harjoittelun avulla. (Liukkonen 2017,15.) 

 

3.2 Yksilöllisen mielen tunnistaminen 

Moninaisuuden johtamisessa on tärkeää tuntea johdettavansa mahdollisimman kokonais-

valtaisesti. Siten on mahdollista rakentaa (työ)yhteisö, jossa erilaiset persoonat täydentä-

vät toisiaan. Tällaisessa yhteisössä jokainen hoitaa oman ’ruutunsa’ pyrkien kohti yhteistä 

tavoitetta. Johtajan taso moninaisuuden johtamisessa määrittyy sen mukaan, kuinka hyvin 

hän tuntee johdettavansa. (Ajanko 2016, 19-25.)  

 

Moninaisten persoonien mielen tunnistaminen on johtamisessa erityinen haaste. Persoo-

nien erot ovat usein yllättäviä. Monikulttuurisissa organisaatioissa on havaittu, että mo-

nesti yksilöiden väliset erot ovat jopa suurempia kuin kulttuurien väliset erot. Erityisesti 

persoonien erilaisuus yllättää tilanteissa, joissa sitä ei osata ennakoida. Näennäisesti sa-

manlainen ihminen, voi olla persoonana hyvinkin erilainen. (Ajanko 2016, 10, 24, 29.) Yl-
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lättävyyden taustalla on moninaisuusajatteluun vahvasti liittyvät samanlaisuus - ja erilai-

suusharhat. Samanlaisuusharhan taustalla on olettamus, että ihmiset ovat samanlaisia ja 

haluavat samoja asioita. Näennäisesti samanlainen ihminen voi kuitenkin olla ratkai-

sevasti erilainen ja haluta täysin toisenlaisia asioita. (Ajanko 2016, 50-51.) 

 

Vastaavasti erilaisuusharhassa johtaja tiedostaa ihmisten erilaisuuden. Erilaisuuden olet-

tamus saattaa olla kuitenkin väärä. Näin käy usein esimerkiksi silloin, kun erilaisuus on 

helposti havaittavaa: esimerkiksi ikäerot, kulttuurierot tai sukupuolierot. Erilaisuusharhas-

saan johtaja olettaa, että havaitsemiensa selkeiden ulkoisten erojen perusteella myös yk-

silöiden näkymättömämmät erot ovat merkittäviä. Usein ennakkoluulojen taustalla on eri-

laiset ja eri tasoiset samanlaisuus- ja erilaisuusharhat. Ennakkoluulot ovat inhimillistä toi-

mintaa, ja siksi niistä ei päästä koskaan täysin eroon. Niitä on kuitenkin mahdollisuus 

työstää monin tavoin. Ensimmäinen askel on tulla niistä tietoisiksi. Tämän jälkeen voi esi-

merkiksi lisätä elämässään erilaisia kohtaamisia, ja näiden kautta oppia lisää itsestään ja 

muista ihmistä. (Ajanko 2016, 50-51.) 

 

Moninaisuutta johdettaessa on hyvä pitää mielessä ihmisten taipumus tehdä toisista ihmi-

sistä liian hätäisiä tai suoraviivaisia johtopäätöksiä. Näin ollen, johtajien on oltava omasta 

ajattelustaan ja toiminnastaan erityisen tarkkoja, ja ennen kaikkea olettaa ihmisistä tai asi-

oista mahdollisimman vähän. Johtajille olettamukset ovat erityisen vaarallisia, koska silloin 

päätöksiä saatetaan tehdä väärin perustein. (Ajanko 2016, 53, 25.) Johtajien on tärkeää 

tiedostaa, että heidän omat tulkintansa yksilöistä voivat muodostua yllättävänkin pienistä 

ja suoraviivaisesti tulkituista asioista. Jos johtajat eivät ole riskistä tietoisia, saattaa käydä 

niin, että he lukitsevat käsitykset yksilöistä liian nopeasti. Johtajien totuutta yksilöistä vää-

ristävät monet asiat, kuten muun muassa työyhteisön toimintakulttuuri, valta, väsymys tai 

liiallinen itseluottamus. Työyhteisössä voi olla kulttuuri, jossa johtajien näkemystä ei ky-

seenalaisteta. Liiallinen valta saattaa estää johtajia saamasta kaikkea tarvitsemaansa tie-

toa. Väsymys voi vaikuttaa heikentävästi johtajien ajattelukykyyn, ja siten vääristää mieli-

kuvaa yksilöstä. Myös johtajien liiallinen itseluottamus voi vääristää käsitystä yksilöstä. 

(Åhman 2012, 104.) 

 

Johtajan/valmentajan on tiedostettava ja ymmärrettävä, mistä oma ’totuus’ yksilöistä kul-

loinkin muodostuu. Huippu-urheilijoukkueessa liian nopeasti ja suoraviivaisesti rakennettu 

mielikuva yksittäisestä urheilijasta voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei valmentaja usko 

urheilijan mahdollisuuksiin, eikä näin ollen tue urheilijaa riittävästi hänen todelliseen po-

tentiaaliinsa nähden. Erityisesti nuorten kanssa toimittaessa on varottava tällaisia ajattelu-

vääristymiä. (Åhman 2012, 107.) Johtajalle on aivan olennaista osata erottaa havainto ja 
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tulkinta. On tiedostettava, että samasta tilanteesta voi syntyä erilaisia havaintoja, jotka 

saattavat johtaa erilaisiin yksilöllisiin tulkintoihin. (Ajanko 2016, 52.)  

 

Tutkimuksissa on osoitettu, että ihmisillä on taipumus kerätä ympärilleen itsensä kaltaisia 

ihmisiä. Tämä voi korostua työyhteisöissä, jos johtajat eivät tiedosta mahdollista ongel-

maa omassa toiminnassaan. (Ajanko 2016, 30.) Puolueellisuus on lähtökohtaisesti osa ih-

misen ajattelua. Ihmisen tulee tiedostaa oma puolueellisuutensa, jotta voi kohdella muita 

ihmisiä oikeudenmukaisesi ja tasa-arvoisesti. Mikäli johtajat tekevät päätöksiä oman tie-

dostamattoman puolueellisuutensa perusteella, saattavat he arvioida paremmaksi itsensä 

kaltaisten henkilöiden suorituksia. (Ajanko 2016, 51-52, 30.)  

 

Erilaisuuden kohtaaminen ja erilaisten persoonien tunnistaminen ovat taitoja, joita voi ja 

tulee jatkuvasti kehittää. Erilaisuus voi tuntua joskus pelottavalta, koska kaikki joutuvat 

kohtaamaan erilaisuutta oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Näissä tilanteissa ihmi-

nen voi havahtua ja tulla tietoiseksi omista ennakkoluuloistaan. (Ajanko 2016, 24.) Moni-

naisuuden johtaminen on haasteellista. Johtaminen vaikeutuu huomattavasti tilanteessa, 

jossa ohjattavana on joukko heterogeenisia yksilöitä homogeenisen joukon sijaan. Moni-

naisen joukon johtamisessa yksilöiden sivuuttamisesta aiheutuu usein monenlaisia ongel-

mia. Tällaista joukkoa johdettaessa olisikin osattava johtaa joukon sijaan yksilöitä. (Ajanko 

2016, 30, 18-19.)  

 

Yksilöiden moninaisuuden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen on luotu 

lukuisia erilaisia itsearviointityökaluja (Ristikangas ym. 2010, 158; Ajanko 2012, 54-77). 

Persoonallisuutta kartoittavien mallien lisäksi on olemassa runsaasti harjoituksia ja työka-

luja muun muassa itsetuntemuksen lisäämiseksi. Näitä voidaan hyödyntää oppimisen tu-

kena sekä työyhteisöissä että urheilussa (Liukkonen 2017, 206-281). Myös huippu-urhei-

lussa tarve erilaisille mielen työkaluille on tunnistettu. Westerlund painottaa mieleen tutus-

tumista fyysisen kehon tarkastelun sijaan: ”Tutustu mieleen koska muskelit näet”. (mieli 

Suomen Mielenterveys ry.)  

 

3.3 Yksilöllisen mielen hyödyntäminen 

Monet ihmismieleen liittyvät perusasiat on tiedetty jo pitkään, mutta niitä on toistaiseksi 

hyödynnetty johtamisessa varsin vähän (Åhman, 30, 16-17). Monissa edelläkävijäorgani-

saatioissa mieltä on kuitenkin alettu viime vuosina tarkastelemaan laajemmin. Tämä nä-

kyy erityisesti rekrytointiprosesseissa, jossa hakijoita arvioidaan kokonaisina ihmisinä pe-

rinteisen ansioluettelon tarkastelun sijaan. Hakijassa ollaan kiinnostuneita muun muassa 
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hänen ajattelutyyleistään ja strategioista, sekä tunteiden hallinnan keinoista. Soveltuvuus-

arviointien arvellaan tulevaisuudessa muuttuvan tähän suuntaan laaja-alaisesti eri aloilla. 

(Åhman, 2012, 295-296.)  

 

Ajattelua on hyvä lähestyä taitona, jota voi ja kannattaa kehittää jatkuvasti. Johtajalle tämä 

tarkoittaa taidon kehittämistä paitsi omassa itsessään, myös tarvetta kehittää johdettavien 

ajattelun taitoja. Åhman tuo esiin neljä tärkeää teemaa: aivojen automaattiohjauksen, ajat-

telun ja tekemisen kytköksellisyyden, mielen taipumuksen kokea kaikki ajatukset totuu-

tena sekä myönteisen ja kielteisen ajattelun voiman. On erittäin tärkeää tiedostaa ja si-

säistää, että ajattelu ja tekeminen eivät ole erillisiä asioita. Tiiviin kytköksen vuoksi ihmi-

nen voi jopa muuttaa aiempaa kokemustaan ulkoisesta maailmasta arvioimalla uudelleen 

sisäistä maailmaansa. (Åhman 2012, 20, 80.) 

 

Tällainen mielen joustavuus voi olla hyödyllistä yleisemmikin, mutta erityisen olennaista se 

on huippu-urheilussa. Mielen mentaalista joustavuutta voi harjoittaa monin psykologisin 

keinoin. Myös ymmärrys siitä, että mielelle jokainen ajatus on totta, on mielen mahdolli-

suuksien hyödyntämisessä erityisen olennaista. Aivojen ominaisuus siitä, että mielelle jo-

kainen ajatus on lähtökohtaisesti totta, näkyy erityisesti mielikuvien tehoon liittyvänä tutki-

muksena. Mielikuvaharjoittelu onkin yksi yleisimmistä psykologian menetelmistä, ja sen 

vaikuttavuus on osoitettu useissa tutkimuksissa. (Liukkonen 2017, 87.) Ajattelulla on tutki-

muksissa osoitettu olevan vaikutusta jopa lihasvoimaan. Ihminen erottaa mielikuvan ja oi-

kean harjoittelun toisistaan, mutta aivot eivät, sillä ne käyttävät mielikuvaharjoittelussa sa-

manlaista aivojen aktivointia, samoja motorisia ja sensorisia ohjelmistoja sekä samoja her-

moverkkoja kuin oikeassakin tekemisessä. Mielikuvat aktivoivat ihmisissä tunteita. Tämän 

takia tunteet ovat selkeästi yhteydessä mielikuvien tehokkuuteen. Päämäärän kuvittelu ei 

yksin riitä tehokkaiden mielikuvien luomiseen, vaan olennaista on ajatella itse tekemistä ja 

siihen liittyvää tunnetta. Näin voidaan vaikuttaa itse suoritukseen. (Åhman 2012, 81-82.)  

 

Ajatusten ja suoritusten välisen yhteyden ymmärtäminen on merkityksellistä urheilijan itse-

luottamuksen vahvistamiselle. Myönteisellä ajattelulla on paljon hyötyä suoritukseen sekä 

urheilijan hyvinvoinnille. Myönteinen ajattelu rakentaa kytköksiä myönteisiin tunteisiin. 

Näin sekä myönteinen ajattelu että tunteet yhdessä vaikuttavat itse suoritukseen. (Åhman, 

92.) Valmentajien ja urheilijoiden on hyvä tulla tietoiseksi siitä, millaisia muutoksia erilaiset 

ajattelutavat aiheuttavat urheilijan kehossa ja ajattelussa. Tietoisuus siitä, että positiiviset 

ajatukset edistävät sekä kognitiivista että fyysistä suorituskykyä ja vastaavasti ymmärrys 

siitä, että negatiiviset ajatukset heikentävät suoritusta, on urheilijoiden itseluottamuksen 

vahvistamisen keskeisiä asioita. Silloin, kun ajatusten ja suoritusten välinen vahva kytkök-

sellisyys tunnetaan, voi itseluottamusta lähteä vahvistamaan tietoisuuden lisäämisellä.  
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Urheilijan ja valmentajien tulisikin analysoida ajatuksiaan suoritusta ennen ja suorituksen 

aikana. Tärkeintä olisi pysähtyä ja pohtia: onko suoritusta edeltävä ajattelu sellaista, jolla 

voidaan päästä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. (Liukkonen 2017, 103.) 

 

Palautteen antamisessa on hyvä huomioida palautteen yksilöllisyys sekä palautteen oikea 

rytmittäminen suhteessa suoritukseen. Palautetta antaessa on tärkeää ottaa huomioon 

yksilö, jolle palautetta antaa. Palaute on myös hyvä suunnata toimintaan: esimerkiksi te-

kemiseen, edistymiseen ja oppimiseen. Palaute on myös hyvä pilkkoa selkeisiin osiin - 

näin palautetta voi antaa suorituksen eri vaiheissa. Palautteen rytmittämisessä on kes-

keistä huomioida myös palautuksen luonne ja sen antamisen ajankohta. Hyvänä muisti-

sääntönä on, että kannustavaa palautetta annetaan lähellä tärkeää suoristusta. Suorituk-

sen jälkeen sen sijaan annetaan opastavaa palautetta. (Liukkonen 2017, 54.)  

 

Persoonien mielen moninaisuus ja niiden johtaminen voidaan kokea etenkin alussa hyvin-

kin haasteelliseksi. Harjoittelun kautta moninaisuuden johtamisessa voi kuitenkin edistyä, 

ja jossain vaiheessa yksilöiden mielen johtamisesta voi muodostua (työ)yhteisön keskei-

nen menestystekijä. Näin moninaisuuden johtaminen on (työ)yhteisöille merkittävän haas-

teen lisäksi suuri mahdollisuus, johon kannattaa panostaa. (Ajanko, 2016, 23.)  

 

3.4 Moninaisuutta tukeva vuorovaikutuskulttuuri 

 Culture eats strategy 

 for breakfast. 

Peter Drucker 

(The Management Centre 2019). 

 

Diaz-Uda, Medina & Schill (2013, 6, 15 & Ajanko 2016, 32-33) korostavat moninaisuutta 

tukevan kulttuurin rakentamisen tärkeyttä. On tärkeää luoda avoin toimintakulttuuri, jossa 

uskalletaan tuoda omia näkemyksiä esille ja oppia yhdessä. Tällaisessa kulttuurissa jokai-

nen yksilö pystyy antamaan parastaan koko yhteisön käyttöön. (Ajanko 2016, 32-33.) 

Westerlund korostaa yksilöiden välille muodostuvaa laadullista eroa erityisesti tilanteissa, 

joissa yksilö toimii pitkän ajanjakson esimerkiksi yksilön rohkeutta, uskallusta ja itsetuntoa 

tukevassa ja kasvattavassa kulttuurissa, verrattuna kulttuuriin, joka aiheuttaa yksilössä 

esimerkiksi epävarmuutta ja lamaannusta tai pelkoa. (mieli Suomen Mielenterveys ry). 

 

Luottamus on kulttuurissa keskeinen menestystekijä. Silloin, kun ihmisiin luotetaan, he ot-

tavat vastuuta ja toimivat itsenäisesti ja oma-aloitteisesti asetettujen tavoitteiden saavutta-
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miseksi. Tunne luottamuksesta ja reilusta kohtelusta saa ihmiset tuntemaan itsensä ar-

vostetuiksi. Tällaisessa ilmapiirissä voidaan hyvin, ollaan sitoutuneita, ja uskalletaan ottaa 

myös riskejä. Yhteisestä kulttuuripääomasta huolehtiminen ja sen aktiivinen rakentaminen 

on elintärkeää kestävän kasvun ja menestymisen mahdollistamiseksi. (Lillkåll 2010, 35-

39.)  

 

Energiaa ja informaatiota siirtyy erilaisten sosiaalisten suhteiden välillä. Johtamisella on 

keskeinen rooli siinä, miten energia ja informaatio ihmisten välillä liikkuu. (Åhman 2012, 

26.) Menestyneitä tiimejä on tutkittu runsaasti, muun muassa positiivisen ja negatiivisen 

kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksissa on osoitettu vuorovaikutuksen laadun merkitys tii-

min menestykselle. Matalan suorituskyvyn tiimeissä negatiivisen puheen määrä on jopa 

2,5 kertainen suhteessa positiivisen puheen määrään. Keskitason tiimeissä positiivista pu-

hetta on tunnistettu lähes kaksinkertainen määrä negatiiviseen puheeseen verrattuna. 

Huipputiimeissä positiivisen puheen määrä on lähes kuusinkertainen negatiiviseen puhee-

seen verrattuna. Useissa tutkimuksissa käännekohtana pidetään suhdelukua 3:1. Mikäli 

suhdeluku jää tämän alle, tiimin ilmapiiri menestyksen mahdollistajana on selkeästi uhat-

tuna. (Åhman 2012, 91. & Ristikangas ym. 194-195.) 

 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteet ja kokemukset ovat erityisen tärkeitä siteitä yksi-

lön ja joukkueen muiden jäsenten välillä. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset 

ovat myös merkittäviä motivaation lähteitä. (Liukkonen (2017, 47.) Motivaatioilmastolla on 

osoitettu olevan keskeinen merkitys yksilön sisäiselle motivaatiolle. Motivaatioilmastolla 

tarkoitetaan toiminnan yksilöllistä ja kokemuksellista sosioemotionaalista ilmapiiriä oppimi-

sen, viihtymisen, psyykkisen hyvinvoinnin ja sisäisen motivaation edistämiseksi. Motivaa-

tioilmasto säätelee yksilön sisäisen motivaation kolmea kulmakiveä: autonomiaa, yhteen-

kuuluvuutta ja kyvykkyyden kokemusta. Näin sillä, miten yksilö kokee motivaatioilmaston, 

on vaikutusta yksilön kognitiivisiin motivaatiotekijöihin (suhtautuminen onnistumisiin ja 

epäonnistumisiin), kyvykkyyden kokemiseen (arvostukset) sekä tunteisiin (viihtyminen, ah-

distuksen kokeminen). Motivaatioilmasto vaikuttaa myös yksilön käyttäytymiseen liittyviin 

motivaatiotekijöihin, kuten haluun yrittää, sitoutua ja oppia. (Liukkonen 2017, 51.) 

 

3.5 Menestystä ihmisen kokonaisvaltaisella johtamisella 

Menestyksen mahdollistamiseksi on samaan aikaan osattava johtaa sekä tuloksellisuutta 

että hyvinvointia. Molemmat tarvitaan kestävään menestykseen. (Åhman 2012, 15, 29.) 

Kestävä menestys huomioi myös yksilön kasvun. Czikszentmihalyin mukaan kyse on yk-

silön näkökulmasta kahdesta yksilöpsykologisesta prosessista: differentaatiosta ja integ-
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raatiosta. Differentaatiossa eli eriytymisessä yksilö kehittyy kohti omaa ainutlaatuisuut-

taan. Integraatiossa eli yhdentymisessä on kyse puolestaan yksilön kiinnittymisestä erilai-

siin yhteistöihin, verkostoihin ja kulttuureihin. Yhdentymisessä tavoitteena on liittyä voi-

makkaasti osaksi yhteisöä ja osallistua sen toimintaan. Liian korostunut yhteisöllisyys voi 

olla ongelma yksilölle, koska osana tiivistä yhteisöä yksilölle ei jää riittävästi tilaa kasvaa 

ja kehittyä yksilönä. Parhaimmillaan yksilön kasvua tukevat molemmat yksilöpsykologiset 

prosessit, mikäli nämä ovat yksilön kannalta oikeassa suhteessa toisiinsa. (Czikszentmi-

halyi teoksessa Malmelin 2018, 58-59.)  

 

Mielen tunnistaminen arvostaminen ja hyödyntäminen voi nousta menestystekijäksi huo-

mioimalla mieltä riittävän monesta eri näkökulmasta. Tämä mahdollistaa joidenkin sellais-

ten asioiden tietoisuuteen tuomisen, joita normaalisti jäävät huomioimatta. On rekrytoitava 

johtajia, jotka näkevät ajattelun kehittämisen arvon. Lisäksi on luotava johtamista tukevia 

toimintatapoja sekä oikeanlainen johtamiskulttuuri. Nämä yhdessä edistävät ihmismielen 

tuntemista ja hyödyntämistä. (Åhman 2012, 14.) 
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4 Tutkimus 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteuttamista. Aluksi esitellään tutkimuksen kohdeor-

ganisaatio ja kohdeorganisaation projekti, mihin tämä tutkimus kytkeytyy. Sen jälkeen ku-

vataan valittu tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruumenetelmä.  Lopuksi kuvataan tutki-

mustulokset keskeisten teemojen mukaan ryhmiteltynä.  

 

4.1 Kohderyhmän ja projektin esittely 

Tapaustutkimuksen kohderyhmä on U18-jääkiekkomaajoukkue (Suomen alle 18-vuotiai-

den jääkiekkomaajoukkue), joka voitti maailmanmestaruuden keväällä 2018 Tšeljabins-

kissa, Venäjällä (IIHF 2018). MM-finaalilla oli huippuhetkellä yli miljoona katsojaa (yle 

2018). U18-jääkiekkomaajoukkue, jota kutsutaan myös nimellä Pikkuleijonat, on edusta-

nut Suomea EM-kilpailuista 1977 lähtien. Suomi on U18-jääkiekkomaajoukkueellaan voit-

tanut maailmanmestaruuden neljä kertaa (1999, 2000, 2016 ja 2018).  2000-luvulla Suomi 

on lisäksi sijoittunut seitsemän kertaa joko hopealle (3) tai pronssille (4). Kansainvälinen 

jääkiekkoliitto (IIHF) järjestää alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut vuosittain, 

aina huhtikuussa. (Junnut.com 2018; Wikipedia a; Wikipedia b.) 

 

Vuonna 2000 syntyneiden ikäluokan maajoukkueprojekti alkoi lokakuussa 2015 Finnair-

turnauksessa ja päättyi vuoden 2018 maailmanmestaruuskilpailuihin Venäjällä.  Kolmen 

vuoden aikana joukkueeseen testattiin noin 90 pelaajaa. Lopulliseen U18- MM-kisajoukku-

eeseen valittiin 22: 3 maalivahtia, 7 puolustajaa ja 13 hyökkääjää. Joukkueen johtoryhmä 

toimi projektissa koko kolmen vuoden ajan. Johtoryhmään kuuluivat päävalmentajan li-

säksi kolme muuta valmentajaa (valmentaja, videovalmentaja, maalivahtivalmentaja), 

kaksi lääkäriä, kaksi fysioterapeuttia, huoltaja ja joukkueenjohtaja. U18- jääkiekkomaa-

joukkueen toiminta on luonteeltaan pitkäkestoista ja projektimaista. Projekti kaattaa U16, 

U17 ja U18 -vuodet. (Junnut.com 2018; Wikipedia a; Wikipedia b.) 

  

Jääkiekkoliitto määrittelee maajoukkueelle tavoitteet, valitsee päävalmentajan sekä antaa 

tarvittaessa pelillistä apua ja ohjausta joukkueelle. Muilta osin nuorisomaajoukkueiden 

johtaminen on hyvin päävalmentajavetoista. Päävalmentaja valitsee oman johtoryhmänsä 

kuin myös projektille sopivimman johtamistavan. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisomaa-

joukkueiden projektit voivat tuloksellisesti ja pelillisesti olla samansuuntaisia, mutta johta-

mistapa, ja esimerkiksi yksilön kehittyminen projektin aikana, voi suurestikin vaihdella. 

Päävalmentaja Tommi Niemelän johtamassa kolmevuotisessa projektissa panostettiin joh-

tamisen kokonaisvaltaisuuteen ja johdonmukaisuuteen, ihmis- ja pelaajalähtöisestä näkö-

kulmasta. Kolmen vuoden projektia johdettiin kokonaisuutena vuosi kerrallaan, toimintaa 
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jatkuvasti erilaisin tavoin arvioiden. Projekti myös teemoitettiin (kuvio 7). Heittäytymisellä 

tavoiteltiin uskallusta olla oma itsensä koko ajan; rohkeasti erilainen kuin muut ja uskal-

lusta ’heittäytyä peliin’ sekä uskallusta epäonnistua, onnistua ja nauttia. Heittäytymis-tee-

man kerrotaan nousseen maajoukkueeseen valituilta pelaajilta projektin aikaisessa vai-

heessa. Koko kolmevuotisen projektin teemaksi valittiin heittäytyminen, jolla tarkoitettiin 

heittäytymistä erityisesti henkisellä tasolla. Vuosittaisia teemoja olivat opettaminen, vaati-

minen ja tason mittaus. (JR1 27.9.2018.)  

 

Kuvio 7. Maajoukkueen projektin teemat haastattelun pohjalta kuvattuna. 

 

Tutkimus huomioi U18-jääkiekkomaajoukkueen vuosille 2015-2018 sijoittuneen kolmen 

vuoden projektin, mutta painottuu kuitenkin projektin päätösturnaukseen keväällä 2018. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustutkimus. Tapaustutkimus on eräänlainen empiiri-

nen tutkimus, jossa jotain rajattua kokonaisuutta, ilmiötä tai asiaa, tutkitaan sen omassa 

ympäristössä (Yin 2003, 11-15). Tapaustutkimus pyrkii tutkimaan ilmiötä tai asiaa kuvaile-

malla tutkittavaa ilmiötä tai asiaa yksityiskohtaisesti. Kuvailevan menetelmän tavoitteena 

on tutkimuskohteen ominaispiirteiden systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen ku-

vailu. (Hirsjärvi, Remes & Hurme 2009, 134-135.) 

 

Tapaustutkimukset soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa pyritään ymmärtämään moni-

muotoisia sosiaalisia ilmiöitä reaalisissa elämänympäristöissä, kuten yritysten johtamisen 

tilanteissa. Tapaustutkimuksessa on olennaista, että tutkittava tapaus muodostaa jonkin-

laisen kokonaisuuden. Tapaustutkimus on liiketaloustieteen piirissä yleisesti käytetty me-

netelmä silloin, kun tutkimuskohteena on hallinnollisia, itsenäisiä kokonaisuuksia kuten yri-

tys tai organisaatio.  (Yin 1994, 1-3.) Tapaustutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia 
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tapaustutkimukselle tunnusomaisiin kysymyksiin, miten ja miksi. Yksittäistä tapausta tutki-

malla on tarkoitus lisätä ymmärrystä tietystä asiasta tai ilmiöstä pyrkimättä etsimään ylei-

siä säännönmukaisuuksia. (Yin 2003, 5-9.)   

 

4.3 Aineistonkeruumenetelmä ja analyysi 

Haastattelu on yksi käytetyimpiä tiedonkeruutapoja.  Haastattelussa tutkija ja haastatelta-

vat keskustelevat tutkimusaiheeseen liittyvistä asioista.  Haastattelu on väline tutkimusai-

neiston keräämiseksi. Aineistoa analysoidaan ja tulkitaan tutkimustehtävän selvittä-

miseksi. (Hirsjärvi ym.  2009, 204-205, 221.) 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on hankittu teemahaastatteluilla. Se on osoittautu-

nut pohdintojen jälkeen sopivimmaksi aineistonkeruumenetelmäksi opinnäytetyön luon-

teen ja käytettävissä olevan ajan suhteen. Aineiston edustettavuuden ohella haastattelu-

jen määrään ja haastateltavien valintaan on vaikuttanut myös haastattelurungon teemat ja 

kysymykset. Haastatteluun on haettu mahdollisimman kuvaava haastattelujoukko. Haas-

tateltavat on valittu joukkueen pelaajista ja johtoryhmästä, koska tutkimus tarkastelee mo-

ninaisuusajattelua menestyneen U18- jääkiekkomaajoukkueen johtamisessa. Kokonaisar-

vioinnin pohjalta haastattelujen määrässä on päädytty yhteensä seitsemään henkilökoh-

taiseen haastatteluun. Näin itse aineistojen hankintaan ja haastattelujen purkamiseen ei 

ole kulunut kohtuuttoman suurta osaa opinnäytetyöprosessista.  

Tutkimuksessa on haastateltu neljää (4) joukkueen pelaajien edustajaa, sekä kolmea (3) 

projektin johtoryhmän edustajaa (3). Rajauksen vuoksi pelaajien eri taustaseurojen edus-

tajia ei ole haastateltu. Myös jääkiekkoliitto on rajattu haastatteluista pois, eikä sen edus-

tajaa ole haastateltu. Tutkimuksessa seurojen ja jääkiekkoliiton roolit ovat olleet osa tutki-

musta ainoastaan niiltä osin, kun ne ovat nousseet haastatteluissa esiin tai niiden mainit-

seminen jossain yhteydessä on ollut välttämätöntä asioiden ymmärtämisen tai kokonais-

kuvan rakentamisen kannalta.  

  

Tutkimuksen aineisto on kerätty henkilöhaastattelujen avulla. Osa haastatteluista on to-

teutettu kasvokkain (2), osa puhelimitse (4) ja yksi haastattelu (1) Skype- puhelun avulla. 

Haastattelut on toteutettu yhtenäisen teemahaastattelurungon pohjalta. Yksittäiseen haas-

tatteluun on ennalta pyydetty varaamaan aikaa noin kahden tunnin verran. Todellisuu-

dessa yksittäiseen haastatteluun on kulunut, hieman vaihdellen, 0,5 - 1,5 tuntia. Haastat-

teluissa on noudatettu yhdenmukaista toteutustapaa. Kunkin haastattelun alussa on haas-

tateltavalle esitelty lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja teema, kuvattu haastattelun tarkempi 

kulku sekä tuotu esiin haastatteluaineiston luottamuksellisuus ja rajattu käyttötarkoitus. 
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Tutkimuksen anonymiteetistä on keskusteltu. Kaikki haastateltavat ovat kertoneet voi-

vansa esiintyä omalla nimellään. Lopulta kuitenkin on päädytty siihen, että tuloksista ei voi 

tunnistaa haastateltavia, ja että kenenkään henkilöllisyys ei tule esiin missään tutkimuk-

sen vaiheessa. Tutkimuksen anonymiteetin vuoksi tutkimuksessa ei mainita haastateltujen 

yksittäisiä rooleja tai nimiä. 

 

Valittu toteutustapa teemahaastatteluina on todettu parhaaksi tämän tutkimuksen kan-

nalta. Teemahaastattelut ovat mahdollistaneet teemojen käsittelyn strukturoitua haastatte-

lua laajemmin. Teemahaastattelut on sovittu osan haastateltavista kanssa puhelimitse, 

osan kanssa sähköpostin välityksellä. Teemahaastattelujen toteutustavaksi ja -ajaksi on 

sovittu lähtökohtaisesti parhaiten haastateltavaa palveleva toteutustapa ja ajankohta. 

Haastatteluiden toteutukselle on varattu aikaa niin, ettei haastateltavalla tai haastattelijalla 

ole ollut haastattelutilanteessa kiire. Tämä on mahdollistanut keskusteluun ja aiheeseen 

paneutumisen sen vaatimalla tavalla.  

 

Kukin haastattelu on nauhoitettu, johon on pyydetty ennen haastattelun aloittamista suulli-

sesti lupa kultakin haastateltavalta. Kaikki haastateltavat ovat antaneet luvan haastattelun 

nauhoittamiseen. Haastattelujen jälkeen nauhoitetut haastattelut on litteroitu sanasta sa-

naan. Aineiston sisällöt on ryhmitelty teemoittain. Käytetty teemoittelu on pohjautunut osin 

teemahaastattelurunkoon, osin tutkimuksen viitekehyksen teemoihin. Teemoittelun jäl-

keen aineistosta on nostettu esiin yleisimmät ja toistuvat ja näistä merkittävästi poikkeavat 

vastaukset. Lisäksi aineistosta on valittu kuvaavimmat sitaatit. Aineistoa on pohdittu huo-

lellisesti: on pyritty ymmärtämään mistä kerrotaan, miksi kerrotaan ja miten kerrotaan. 

Analyysin aikana aineisto on osoittautunut riittäväksi, ja siitä on ollut havaittavissa selkeä 

kyllääntyminen suhteessa tutkimuksen viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin. Aineiston 

analyysin perusteella on nostettu esiin keskeisimmät tulokset, jotka esitellään seuraa-

vaksi. 
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5 Tutkimustulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kannalta olennaisimmat empiiriset tulokset, jotka on 

ryhmitelty teemoittain kuviossa 1 esiteltyä tutkimuksen viitekehystä apuna käyttäen. Näin 

tulosten esitystapa tukee tutkimusta jäsennellysti ja johdonmukaisesti. Tuloksia avataan 

aluksi ihmisenä olemisen kolmen tason (mieli, keho, situaatio) näkökulmasta. Seuraavaksi 

tuloksia tarkastellaan kasvun ja kehittymisen näkökulmasta. Sen jälkeen tuloksia tarkas-

tellaan vuorovaikutuskulttuurin näkökulmasta ja lopuksi tuodaan esiin tuloksia menestys-

teemaan liittyen. Kaikkia teemoja lähestytään johtamisen näkökulmista.  

 

5.1 Henkinen hyvinvointi kaikkien vastuulla  

Niin johtoryhmän edustajien kuin pelaajienkaan vastauksissa termi ’mieli’ ei juurikaan 

nouse esiin. Sekä haastatellut pelaajat että johtoryhmän edustajat viittaavat mieleen esi-

merkiksi termeillä ’henkinen puoli’, *henkinen hyvinvointi’ ja ’mentaalipuoli’. Haastatteluti-

lanteessa haastattelija on viitannut mieleen tietoisesti henkisenä hyvinvointina termien 

’syöttämisen’ välttämiseksi. Niin johtoryhmän edustajien kuin pelaajienkin vastauksissa 

nousee vahvasti esiin mielen ja kehon välinen yhteys: pelaajien suorituksiin ja tietyn suori-

tustason ylläpitoon vaikuttavat fyysisten tekijöiden lisäksi myös monet psyykkiset (mielen) 

tekijät. Johtoryhmän edustajat korostavat, että pelaaja on kokonaisuus. Siten pelaajaa ei 

lähestytä vain urheilijana vaan kokonaisena ihmisenä. Johtoryhmän edustaja nostaa esiin, 

että pelaajan henkinen puoli (mieli) on yhtä tärkeä kuin pelaajan fyysisen olemus ja pe-

liominaisuudet. Sekä johtoryhmän edustajat että pelaajat korostavat vastauksissaan hen-

kisen (mielen) hyvinvoinnin tärkeyttä suhteessa onnistuneisiin suorituksiin:   

 

”--jos se [henkinen hyvinvointi] ei oo kunnos, nii tuskin siel kentälkää oikee 

mitää tapahtuu.--” P1 

 

Johtoryhmän edustajat kertovat, ettei projektissa ollut mukana psyykkisen valmennuksen 

ammattilaista, vaan vastuu pelaajien henkisestä hyvinvoinnista huolehtimisessa (ajattelun 

ohjaamisesta ja tunteiden käsittelystä) on ollut koko johtoryhmällä. Erilaisiin tilanteisiin on 

johtoryhmän edustajien mukaan reagoitu välittömästi ja vaaditulla vakavuudella. Tilantei-

siin ei ole ollut valmiita ratkaisumalleja, vaan ne on ratkaistu keskustelemalla, johtoryhmän 

omia kokemuksia apuna käyttäen. Niin johtoryhmän edustajat kuin osa pelaajistakin tie-

dostavat keskustelun tärkeyden, etenkin vaikeissa asioissa ja tilanteissa. Tämä ratkaisu-

malli korostuu erityisesti seuraavassa pelaajan vastauksessa:  
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”--Koitan puhua, tiiän et se auttaa, just puhua mahdollisimman selvästi ja 

monipuolisesto, ihan avautua kunnolla, jos on tarve siihen.--” P3 

 

Johtoryhmän edustajat kertovat joidenkin johtoryhmän jäsenien kohdanneen pelaajia 

enemmän epäformaalisti ja jakaneensa informaatiota ja havaintoja näistä keskustelusta 

muulle johtoryhmälle. Pelaajista on pääosin keskusteltu turnausten aikana järjestettyjen, 

vapaampien ja luonteeltaan välittömien, tapaamisten aikana. Johtoryhmän edustajat ko-

rostavat, että näissä tapaamisissa on ollut mukana aina koko johtoryhmä, mikä on kaik-

kien haastateltujen johtoryhmän edustajien mukaan ollut poikkeuksellinen toimintatapa 

suhteessa aiempiin maajoukkueprojekteihin. Vastauksissaan johtoryhmän edustajat ko-

rostavat, ettei viimeisessä U18-maailmanmestaruusturnauksessa mukana olleilla joukku-

een jäsenillä ole ollut henkisen puolen haasteita (mieli). Toisaalta johtoryhmän edustajien 

vastauksissa on myös maininta, etteivät murheet usein paina, kun tulos on hyvä. Johto-

ryhmän edustaja tuo esiin, että lyhyen ja tiiviin turnauksen aikana pelaajan mahdollisille 

huolille ja murheille (mielelle) voi tehdä varsin vähän:  

 

”--Maajoukkuetapahtuma on niin lyhyt, viikon setti, ei aleta mitään psykologian pro-

sessia käymään läpi, että millä pääsee yli jostain pahasta asiasta, mutta lähinnä läs-

näolo siinä ja puhuminen ja turvallisuuden tunteen luominen--” JR1  

 

Johtoryhmän edustajien vastauksissa nostetaan vahvasti esiin, että yksilöjen johtaminen 

on sitä paremmalla tasolla, mitä paremmin yksilöt tunnetaan. Sekä pelaajien ja johtoryh-

män edustajien vastauksissa tulee esille, että pelaajat ja johtoryhmä ovat tutustuneet toi-

siinsa pääosin erilaisissa maajoukkuetapahtumissa, mutta tutustuneen päävalmentajaan 

syvemmin turnausten jälkeisillä palautekäynneillä. Niin pelaajat kuin johtoryhmän edusta-

jat kokevat jokaisen pelaajan tunteneen oman itsensä hyvin, ja siten osanneen valita eri 

tilanteissa itselleen parhaan tavan toimia. Toisaalta johtoryhmän edustajien vastauksissa 

käy ilmi, että pelaajien itsetuntemuksen apuna on hyödynnetty itsearviointeja. Itsearvioin-

nit ovat liittyneet pääosin peliin sekä ymmärrykseen omasta itsestä pelin sisällä. Osa joh-

toryhmän edustajista tuo esiin, että yksi pelaajien vahvuuksista on ollut oman toiminnan ja 

itsensä analysoiminen. Johtoryhmän edustajan mukaan jotkut pelaajat ovat kuitenkin tar-

vinneet esimerkiksi tavoitteiden asettamisessa paljonkin apua ja tukea. Pelaajien ja johto-

ryhmän edustajien vastauksissa ei nouse esiin, että pelaajien itsetuntemukseen olisi käy-

tetty muita apuvälineitä tai että itsetuntemusta olisi tuettu muilla kuin pelillisillä osa-alueilla.  

 

5.2 Näkyvät roolit ja vaikeammin hahmotettava persoona 

Vastauksista käy ilmi, että pelaajat tunnistavat ja määrittelevät itseään ensisijaisesti am-

matillisen roolinsa kautta, jääkiekkoilijana. Pelaajat hahmottavat omaa itseään ja muita 
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joukkueen jäseniä myös pelillisen roolin kautta, esimerkiksi hyökkääjänä. Edellisten lisäksi 

pelaajat määrittelevät itseään ja toisiaan sosiaalisen joukkueroolinsa kautta, esimerkiksi 

’pukukoppipelaajana’ (merkittävä rooli joukkuehengen rakentumisessa). Pelaajat tunnista-

vat moninaisten rooliensa ohella myös roolin ja vastuun välisen suhteen. Osa pelaajista ja 

johtoryhmän edustajista tuo esiin, että lajitaidollisesti parhailla pelaajilla on ollut esimer-

kiksi enemmän vastuuta tuloksen tekemisestä. Kaikki haastatellut pelaajat nostavat erityi-

sesti esiin kapteenien roolin ja heidän vastuunsa toimia joukkueen johtajina ja esimerkin 

näyttäjinä. 

 

Omien ja joukkueen roolien sekä vastuiden lisäksi kaikki haastatellut pelaajat kertovat eri-

tyisesti tunnistavansa yksittäisten pelaajien pelillisiä, mutta myös henkisiä vahvuuksia. Li-

säksi niin johtoryhmän edustajat kuin pelaajatkin korostavat, että pelaajia on johdettu sel-

keästi vahvuuksien kautta. Vaikka vahvuuksia onkin tunnistettu pääosin hyvin, on osa pe-

laajista kuitenkin kokenut erityisesti oman persoonan tunnistamisen ja sanoittamisen: 

 

 ”--Ja sit jokainen -- toi sen oman persoonansa sillai esiin, et tota, en mä oi-

kee osaa sanoo, tai noist pelillisist osaan, mut en niinku muuta oikein.--” P2 

 

Osassa pelaajien ja johtoryhmän edustajien vastauksia nostetaan esiin, että erilaiset jouk-

kueroolit on tunnistettu ja niiden on koettu olleen vahvasti persoonasidonnaisia. Roolien 

persoonasidonnaisuus nousee esiin etenkin johtoryhmän edustajien vastauksissa. Sen si-

jaan pelaajat kuvaavat vastauksissaan pääosin joukkueen pelaajien yksilöllisiä eroja (mo-

ninaisuutta). Pelaajat kertovat esimerkiksi joidenkin pelaajien olevan pukukopissa äänek-

käämpiä ja ottavan siten joukkueessa enemmän tilaa, kun taas toiset pelaajat kuvataan 

selkeästi hiljaisemmiksi. Pelaajien vastauksissa on kuitenkin myös maininta siitä, että esi-

merkiksi pukukoppipelaajat ovat huumorintajuisia ja äänekkäitä (persoonia).  

 

Kaikki haastatellut nostavat esiin, että pelillinen rooli maajoukkueessa on ollut ennalta 

määrätty, mutta lisäävät, että pelillisen roolin sisällä on saanut, ja toisaalta siinä on myös 

odotettu toimittavan, omana persoonana. Johtoryhmän edustajat tähdentävät, että niitä 

pelaajia, joilla on ollut vaikeuksia hyväksyä oma roolinsa joukkueessa, ei ole joukkuee-

seen valittu, vaikkakin he olisivat olleet lajitaidollisesti joitakin lopulliseen joukkueeseen 

valittuja pelaajia parempia. Erityisesti johtoryhmän edustajien vastauksissa puhutaan pal-

jon pelaajien ja johtoryhmän jäsenten persoonien erilaisuudesta (moninaisuus) ja erilai-

suuden arvostamisesta. Näihin viitataan esimerkiksi termeillä ’erilainen tyyppi’, ’loistava 

persoona’ ja ’hyvä joukkuejätkä’. Pelaajien vastauksissa persoonasta tai persoonien väli-

sistä eroista on, persoonakäsitettä käyttäen, vain muutamia mainintoja. Pelaajat kuvaavat 

vastauksissaan omaa persoonaansa kuitenkin epäsuorasti oman toimintatavan kautta. 
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Moni pelaajista esimerkiksi kertoo pyrkivänsä tekemään aina parhaansa, niin urheilussa 

kuin muutenkin elämässä, ja toimineensa oman toimintatavan kautta esimerkkinä muulle 

joukkueelle. Pelaajien vastauksissa on myös maininta oman toiminnan rauhoittavasta vai-

kutuksesta muuhun joukkueseen erilaisissa haastavissa tilanteissa ja niiden kääntämi-

sessä positiiviseksi. Yksi pelaaja kertoo, että hänelle on helppo puhua asiasta kuin asiasta 

ja arvelee tämän erityisesti auttavan ihmisiä hänen ympärillään, niin joukkueen muita pe-

laajia, kuin ylipäätään hänen lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä.  

 

Omaan persoonaan ja sen näyttäytymiseen toiminnassa, niin pelaajat kuin johtoryhmän 

edustajatkin, viittaavat puhumalla pääosin omasta itsestä ja omana itsenä olemisesta. 

Näistä käsitteistä on vastauksissa useita mainintoja. Sekä pelaajien että johtoryhmän 

edustajien vastauksissa nousee selkeästi esiin, että projektin avoimella ilmapiirillä on ollut 

tärkeä rooli siinä, että jokainen on pystynyt toimimaan projektissa omana itsenään. Lähes 

kaikki haastatelluista korostavat, että heidät on hyväksytty joukkueessa juuri sellaisina 

kuin he ovat. Yhdessä pelaajien vastauksessa nostetaan esiin, että projektin viimeisenä 

vuonna, kun ilmapiiri on ollut erityisen vapautunut, on joistakin pelaajista tullut esiin uusia 

persoonia (persoonallisuus). Niin johtoryhmän edustajien kuin pelaajienkin vastauksissa 

omana itsenä oleminen on koettu projektin keskeiseksi onnistumiseksi. Johtoryhmän 

edustajat korostavat, ettei omana itsenä oleminen tapahdu itsestään, vaan että sen mah-

dollistamiseksi on tehtävä johdonmukaisesti töitä: 

 

 ”-- se on semmonen kliseekin, että jos sanotaan että meidän joukkueessa -- on se 

joukkue tai laji mikä tahansa-- pelaaja saa olla oma itsensä. Ja sit kun se kirjoitetaan 

se taululle, niin se on ihan sama kun sinne kirjoittaisi hyvää päivänjatkoa, jos -- sen 

eteen ei tehdä mitään.--”  JR2  

 

5.3 Tunteet pääosassa, ajattelu sivuosassa 

Johtoryhmän edustajat korostavat, että urheilussa erilaisten tunteiden kokeminen on kes-

keistä ja että erityisesti onnistumisia tulee nostaa esiin ja juhlia. Pelaajien vastauksissa on 

maininta, että iloa ja urheilusta nauttimista on korostettu erityisesti U18-maailmanmesta-

ruusturnauksessa. Yksi johtoryhmän edustaja pohtii, että ellei onnistumisista ja voittami-

sesta saisi maajoukkuetasolla nauttia, niin millä tasolla se sitten sallittaisiin. Kaikki pelaa-

jat ja johtoryhmän edustajat kertovat, että joukkueen onnistumisista on nautittu ja iloittu ai-

dosti. Osa johtoryhmän edustajista sekä pelaajista tuo esiin, että pelaajat ovat kehittäneet 

projektin aikana omia joukkueen onnistumisiin ja voittamiseen liittyneitä rutiineja. Suurin 

osa haastatelluista pelaajista ja johtoryhmän edustajista tuo esiin, että yksittäisten pelaa-

jien onnistumisia korostettiin Heittäytyjä -palkinnolla, joka valittiin joukkueen pelaajien toi-

mesta, aina edellisen Heittäytyjä- palkinnon saaja valitsi seuraavan palkinnon saajan: 
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”--yleensä aina semmonen pelaaja, joka oli pelannu hyvän pelin, tehny 

vaikka pari maalii tai maalivahti oli pelannu vaikka nollapelin, eikä ollu vaikka 

päästäny yhtää maalii, nii yleensä se meni sit semmoselle pelaajalle--” P2 

 

Johtoryhmä edustajien vastauksissa käy selkeästi ilmi, että projektin aikaisessa vuorovai-

kutuksessa esiintynyttä vahvaa tunteiden ilmaisua on pidetty poikkeuksellisena verrattuna 

yleisesti suomalaiseen kulttuuriin ja erityisesti suomalaiseen jääkiekkokulttuuriin. Niin pe-

laajat kuin johtoryhmänkin edustajat painottavat, ettei tunteita ole tarvinnut projektissa pei-

tellä. Sekä pelaajat että johtoryhmä ovat ilmaisseet avoimesti sekä ilon että harmituksen-

kin tunteita. Johtoryhmän edustajat ja pelaajat tuovat esiin, että johtoryhmän jäsenten 

avoin tunteiden ilmaisu on ollut projektin niin tunteiden ilmaisun vapauden, kuin koko pro-

jektin onnistumisen kannalta tärkeää, ja että erityisesti projektin viimeisenä vuonna johto-

ryhmän toiminnan positiivisuus on tarttunut vahvasti myös pelaajiin. 

 

Niin pelaajat kuin johtoryhmän edustajat kokevat joukkueen yhtenäisyyden, rentouden ja 

nautinnon tunteiden kokemisen ja ilmaisemisen vaikuttaneen projektin onnistumiseen eri-

tyisen ratkaisevasti. Sekä pelaajien että johtoryhmän edustajien vastauksissa mainitaan, 

että pelaajien kanssa on keskusteltu myös negatiivisten tunteiden ilmaisun vaikutuksesta 

joukkueen ilmapiiriin. Yksi pelaaja kertoo oppineensa projektin aikana säätelemään omaa, 

projektin alussa melko voimakastakin tapaa, ilmaista harmituksen ja pettymyksen tunteita. 

Tunteiden ilmaisun vapautuneisuus on näyttäytynyt johtoryhmän edustajan mukaan esi-

merkiksi tunteikkaissa jäähyväisissä projektin päättymisen hetkellä:  

 

”--kun me sit lentokentällä sanottiin niin kun viralliset viimeiset heipat sille 

joukkueelle-- siinä itkettiin avoimesti-- ja naurettiin-- me oltiin koko ajan ai-

dolla tunteella siinä, ja se niin kun näkykin nillle pelaajille päin.--” JR1 

 

Johtoryhmän edustajat tuovat vastauksissaan esille, että niin onnistumisista kuin epäon-

nistumisistakin puhuttiin suoraan, sekä joukkueen että yksittäisten pelaajienkin tasolla. 

Osa johtoryhmän edustajista pitää palautteen rehellisyyttä ja avoimuutta erityisen tär-

keänä, jotta pelaajalle muodostuu mahdollisimman realistinen kuva omasta suorittamises-

taan. Onnistumisia ja epäonnistumisia on pelaajien mukaan käsitelty paljon erilaisten vide-

oiden kautta, sekä joukkueen että yksilöiden tasolla. Niin johtoryhmän edustajat kuin pe-

laajatkin tuovat esiin, että projektissa pääpaino on ollut onnistumisissa, mutta myös epä-

onnistumiset on käyty läpi.  
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Haastateltu johtoryhmän edustaja nostaa esiin, että pelaajien kanssa on keskusteltu myös 

onnistuneiden ja epäonnistuneiden suoritusten suoritustunteesta. Johtoryhmän edustajan 

mukaan pelaajien suoritustunnetta erityisesti onnistumisten kohdalla on pyritty jälkikäteen 

analysoimaan. Niin johtoryhmän edustajien kuin pelaajien vastauksissa nousee esiin, että 

tunteita on johdettu voimakkaasti projektin heittäytymisteeman kautta. Heittäytymisteeman 

ydin, rohkeuden ja uskalluksen tunne niin ’pelin sisällä’ kuin yleisemminkin omana itsenä 

olemisessa, on usean haastatellun pelaajan ja johtoryhmän edustajan mukaan näkynyt 

joukkueen toiminnassa projektin aikana vahvasti.  

 

Pelaajien vastauksissa painottuu, että onnistumisten ja epäonnistumisten oikeanlaista kä-

sittelyä pidetään tärkeänä. Kaikki haastateltavat kokevat onnistumisten, ja pääosin myös 

epäonnistumisten, käsittelyn lähtökohtaisesti helpoksi. Yksi haastateltu pelaaja kertoo kui-

tenkin takertuneensa epäonnistumisiin maajoukkueprojektin kahtena ensimmäisenä 

vuonna voimakkaasti ja kokeneen epäonnistuessaan muun muassa vahvoja häpeän tun-

teita. Pelaaja kertoo ratkaisseensa tilanteen hankkimalla itselleen henkilökohtaisen men-

torin jääkiekon ulkopuolelta. Pelaaja kuvaa mentorin apua erityisen ratkaisevaksi omien 

epäonnistumisten käsittelyssä:  

 

”--mentorin kaa kävin sitä asiaa aika paljon läpi, et mul oli, vois sanoo et huono 

vaihe lätkän suhteen elämässä, just sillon, et se autto itseasias aika paljon, et just 

pesi varmaan mun aivot siin samalla, et menneet on menneitä, et ei niille voi tehä 

mitään.--” P1 

 

Pelaajien vastauksissa on maininta, että U18-maailmanmestaruusturnauksessa pelaajilla 

on ollut käytössään (ajatusten ohjaamisessa) valmennuksen tekemä huolilaatikko, jonne 

suljettiin kaikki mahdolliset turnauksissa keskittymistä häirinneet ajatukset. Mikäli häiritse-

viä ajatuksia havaittiin, kirjoitettiin ne lapulle ja suljettiin laatikkoon ja sen jälkeen unohdet-

tiin. Pelaaja pohtii kyseisen käytännön olleen tietynlaista taikauskoisuutta, mutta samalla 

kuitenkin toteaa käytännön auttaneen häntä henkilökohtaisesti. Osassa pelaajien vastauk-

sia korostetaan hetkessä olemisen ja elämisen sekä olennaisuuteen keskittymisen tär-

keyttä. Kaikki pelaajat kertovat pystyvänsä harjoituksissa ja otteluissa keskittymään het-

keen, ja siten yksinomaan jääkiekkoon. Suurin osa pelaajista kertoo pystyvänsä pitämään 

ajatuksensa hetkessä myös urheilun ulkopuolella (pois jääkiekosta). Yksi haastateltu pe-

laaja kertoo kuitenkin kokevansa ajoittain vaikeaksi jääkiekon pitämisen poissa mielestä 

(ajatuksista) vapaa-ajalla. Kaikki pelaajat korostavat, että henkisen hyvinvoinnin kannalta 

urheilun ja vapaa-ajan rytmittäminen on tärkeää.  

 



 

 

36 

Myös haastatellut johtoryhmän edustajat pitävät toiminnan jaksottamista tärkeänä, jotta 

pelaajien mentaalipuoli (ajattelu) pysyy kirkkaana. Johtoryhmän edustajat mainitsevat 

erottaneensa harjoittelun ja vapaa-ajan hetket selkeästi toisistaan leirien ja turnausten ai-

kana. Johtoryhmän edustajat kertovat lähtökohtaisesti luottaneensa siihen, että pelaajat 

itse osaavat ohjata mieltään oikein ja siten saada itsestään parhaan mahdollisen irti pro-

jektin aikana. Johtoryhmän edustaja painottaa, ettei tähän (ajatusten ja tunteiden ohjaami-

seen) ole yhtä oikeaa tapaa. Johtoryhmän edustajien ja pelaajien vastauksissa tuodaan 

esille, että projektissa on ollut ajattelun ja tunteiden ohjaamiseksi käytössä jossain määrin 

rutiineja. Osa pelaajista tuo esiin, että esimerkiksi turnauksissa voitetun pelin jälkeen otte-

lusta sai nauttia niin kauan, kun oli jäähallilla. Hetkellä, jolloin hallilta poistuttiin, alkoi kes-

kittyminen seuraavaan otteluun. Niin pelaajat kuin johtoryhmänkin edustajat korostavat, 

että erityisesti turnauksessa edellisestä pelistä on tärkeää päästä (ajatuksien ja tunteiden 

osalta) mahdollisimman nopeasti irti.  

 

Median vaikutuksesta omaan itseen on pelaajien vastauksissa muutamia mainintoja. Pe-

laajat korostavat vastauksissaan erityisesti pelaajan itsetuntemuksen tärkeyttä siinä, kan-

nattaako pelaajan seurata mediaa. Pelaajat korostavat tämän riippuvan siitä, osaako pe-

laaja käsitellä median sisältöjä oikein, vai vaikuttaako media pelaajaan (pelaajan ajatuk-

siin ja tunteisiin) negatiivisesti. Pelaajat korostavat aiheen olleen erityisen keskeinen U18- 

maailmanmestaruusturnauksen aikana, jolloin joukkue ja sen pelaajat olivat mediassa pal-

jon esillä. Myös perheen roolin kerrotaan turnauksen aikana korostuneen. Osa pelaajista 

kertoo pitäneensä turnauksen ajan tiivistä yhteyttä omaan perheeseensä. Perheeltä saa-

tua tukea, erityisesti U18 maailmanmestaruusturnauksen aikana, kuvataan pelaajan hy-

vinvoinnin (ajatusten ja tunteiden käsittelyn) kannalta merkittäväksi.  

 

5.4 Voimakas sisäinen motivaatio  

Sekä johtoryhmän että pelaajien vastauksissa on useita mainintoja pelaajien vahvasta si-

säisestä motivaatiosta, erityisesti oma-aloitteisuudesta ja suuresta halusta kehittyä. Johto-

ryhmän edustajat tuovat esille, että kilpailun ollessa kovaa, kaikki maajoukkueeseen vali-

tut pelaajat ovat olleet todella motivoituneita. Osa pelaajista ja erityisesti johtoryhmän 

edustajista kertoo kuitenkin joukkueen sisällä joidenkin pelaajien olleen muita pelaajia vie-

läkin kiinnostuneempia esimerkiksi itsensä kehittämisestä. Tähän liittyen johtoryhmän 

edustaja korostaa pelaajan aktiivista roolia: parhaimmassa tapauksessa pelaaja johtaa 

vahvasti itse itseään ja valmennuksen rooliksi muodostuu neuvojen ja ohjeiden antaminen 

tietynlaisessa ’sihteerin’ roolissa. Johtoryhmän edustajat nostavat esille myös pelaajan 

motivaation merkityksen pelaajan kasvulle ja kehittymiselle:  

 



 

 

37 

”--kun urheilijat tekee kaiken itse ja kaikkensa, kehittymiselle ei ole enää ylä-

rajaa…jos motivaatio on se raha, tai koutsi pakottaa jonkun tekemään, raja 

tulee vastaan.--” JR1 

 

Niin pelaajat kuin johtoryhmäkin tuovat vastauksissaan esille, ettei pelaajia ole tarvinnut 

projektissa juuri motivoida. Siten motivaatioteemaa projektissa ei ole pelaajien mukaan 

juurikaan käsitelty. Pelaajat nostavat kuitenkin esiin, että vaikka U18-maailmanmestaruus-

turnauksessa pelaajilla itsellään on ollut vahva tahto menestyä, on turnauksen yhteydessä 

kuitenkin käyty jonkinlaista motivaatiokeskustelua. Näissä keskusteluissa on haastateltu-

jen pelaajien mukaan painotettu ainutlaatuista mahdollisuutta pelata jääkiekkomaajoukku-

eessa, sekä korostettu upeaa mahdollisuutta voittaa jotakin suurta.  

 

Motivaatio, johon osa pelaajista viittaa palavana haluna, näyttäytyy haastateltujen pelaa-

jien mukaan erityisesti vastuun kantamisena omasta arjesta ja erityisesti omasta kehosta 

huolehtimisena. Vastuun kantamista pelaajat pitävät itsestään selvänä asiana. Selkeiksi 

motivaatiota lisääviksi tekijöiksi pelaajat nimeävät maajoukkueessa pelaamisen ja ’leijo-

napaidan’. Myös ”halu kantaa” oma rooli, sekä parhaan panoksen antaminen joukkueen ja 

johtoryhmän hyväksi nostetaan esiin. Vahvasti MM-turnausten saamaan mediahuomioon 

liittyen, myös media nostetaan osan pelaajien vastauksissa motivaation osatekijäksi. Yksi 

pelaaja kertoo positiivisen mediahuomion motivoivan häntä ja toinen pelaaja puolestaan 

motivoituvansa erityisesti häneen liittyvästä negatiivisen mediahuomiosta. 

 

Motivaatioon vahvasti negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä ei pelaajien vastauksissa juuri 

nouse. Jossain määrin negatiivisesti motivaatioon vaikuttaneena tekijänä mainitaan kui-

tenkin useammassa vastauksessa, kahtena ensimmäisenä vuonna hävityt useat ottelut ja 

johtoryhmän toimintatapa, joka koettiin projektin alkuvaiheessa ajoittain ristiriitaiseksi ja 

negatiiviseksi. Yhdessä pelaajien vastauksessa kerrotaan häviämisen kierteeseen (kah-

den ensimmäisen vuoden aikana) jopa totutun:  

 

”--Tuntuu vähän pahalta sanoa, mut sinä esim. ne pari ekaa vuotta, ku hävit-

tiin, melkee koko ajan nii siihen oli periaatteessa niinku vähän tottunukin, 

joka ei tietenkään oo niinku hyvä asia.--” P1 

 

Pelaajien ja johtoryhmän edustajien vastauksissa on useita mainintoja vastuusta ja va-

pauksista. Päävalmentajan kerrotaan antaneen johtoryhmälleen vapauden toimia par-

haaksi näkemällään tavalla ja johtoryhmän kerrotaan vastaavasti vastuuttaneen pelaajia 

ja ottaneen heitä vahvasti mukaan päätöksentekoon. Sekä johtoryhmän edustajat että pe-
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laajat pitävät pelaajien päätösvaltaa tärkeänä. Johtoryhmän edustaja kertoo vastuun anta-

misen pelaajille aiheuttaneen myös ongelmia U16- ja U17-maajoukkueissa, kun nuoret 

pelaajat eivät olleetkaan kaikilta osin valmiita annetun vastuun kantamiseen. Pelaajat tuo-

vat esille, että erityisesti U18-vuonna pelaajien omaehtoisuus lisääntyi. Pelaajat kertovat 

muun muassa ehdottaneen johtoryhmälle, että saisivat halutessaan päättää, osallistu-

vatko ohjattuun oheisharjoitukseen tai vaihtoehtoisesti jääharjoitukseen. Yksi haastatel-

luista pelaajista nostaa esiin johtoryhmän suostuneen pelaajien ehdotukseen ja ottaneen 

uuden käytännön käyttöön heti seuraavana päivänä.  

 

5.5 Vahva ymmärrys kehon ja mielen suhteesta 

Pelaajien vastauksissa nousee esiin kehon ja mielen tiivis yhteys ja erityisesti kehon pa-

lautumisen tärkeys. Palautumisen kannalta keskeisenä toimintana pelaajat mainitsevat 

oheisharjoittelun, venyttelyn, riittävän määrän lepoa sekä oikeanlaisen ravinnon. Vastuun 

kantaminen omasta kehosta huolehtimisesta on pelaajille itsestäänselvyys. Pelaajat tuo-

vat esille, että panostukset kehon hyvinvointiin näkyvät melko suoraviivaisesti henkisenä 

hyvinvointina. Tämä näkyy erityisesti seuraavassa pelaajien vastauksessa:   

  

”--uskon, että kun se fyysinen on hyvä, nukkuu ja syö hyvin kanssa, se hen-

kinen on sitä myöten hyvin, et on hyvä fiilis- kropassa.--” P3 

 

Niin pelaajat kuin johtoryhmän edustajat korostavat vastauksissaan, että pelaajien fyysi-

sestä kehosta huolehtiminen on ollut sekä pelaajien että koko johtoryhmän vastuulla. Joh-

toryhmän edustajien vastauksissa painotetaan, että pelaajien hyvinvoinnista on huoleh-

dittu vastuullisesti ja että pelaajia ei ole peluutettu maajoukkuetapahtumissa sairaina tai 

loukkaantuneina. Johtoryhmän edustajat painottavat urheilun olleen aina keskiössä tur-

nauksissa ja levon ja ravinnon hoidetun niin hyvin, ettei toiminta tai tulos ole ollut niistä 

riippuvainen. Johtoryhmän edustaja korostaa, että ollakseen huippu, on myös kaiken ur-

heilua tukevan toiminnan oltava huippua. Niin pelaajat kuin johtoryhmän edustajatkin tuo-

vat vahvasti esiin, että kaikki johtoryhmän toiminta on tähdännyt siihen, että pelaaja on 

kaikissa maajoukkuetapahtumissa pystynyt keskittymään vain urheilemiseen. Vastauk-

sissa korostuu myös johtoryhmän ennakoiva ja suunnitelmallinen toiminta. Johtoryhmän 

edustaja kertoo esimerkiksi, että ennen U18-maailmanmestaruusturnausta hotelleille lähe-

tettiin hyvissä ajoin toiveet ja odotukset, mitä ruuan pitäisi sisältää ja että turnauksen ai-

kana joukkue aikoo juoda ainoastaan pullovettä. Johtoryhmän edustajat pitävät tämän en-

nakointia yhtenä tärkeimpänä syynä siinä, ettei U18-maailmanmestaruusturnauksen jouk-

kueessa ollut yhtään sairastapausta.  
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Vastauksissa nousee esiin johtoryhmän yhden keskeisen tehtävän olleen fyysisestä kuor-

mittavuudesta huolehtiminen. Sekä pelaajat että osa johtoryhmän edustajista kertovat pe-

laajien pitäneensä fyysisestä kuormasta myös itse huolta, ja siten joukkueen kapteenien 

kertoneen valmennusjohdolle, mikäli pelaajat ovat kokeneet olevansa väsyneitä. Johtoryh-

män edustaja kertoo valmennuksen kuunnelleen pelaajia ja keventäneen harjoitusohjel-

maa tarpeen mukaan. Niin pelaajat kuin johtoryhmäkin nostavat esiin, että pelaajien fyysi-

sistä kuntoa ja sen kehittymistä on projektin aikana seurattu erilaisin testein. Testaamisen 

kerrotaan projektissa keskittyneen vain pelaajien fyysisiin ominaisuuksiin. Muita testejä ei 

haastatteluissa noussut esiin.  

 

5.6 Pelaajien sujuva arki 

Pelaajien vastauksissa nousee esiin, että kukin haastateltu pelaaja on tähän astisen 

uransa aikana oppinut yhdistämään jääkiekon ja jääkiekon ulkopuolisen muun elämän, 

omalla tavallaan. Jääkiekon ulkopuoliseen elämään pelaajat kertovat kuuluvan koulun, ka-

verit, tyttöystävät sekä esimerkiksi videopelien pelaamisen. Urheilun ja muun elämän yh-

teensovittamisen suurimmaksi haasteeksi pelaajat kokevat aikataulut. Vastauksissa on 

maininta, että tärkeille ihmisille ja asioille pystyy kuitenkin aina löytämään aikaa, mikäli it-

sellä on siihen vahva tahto. Osa pelaajista kokee kavereiden tapaamisen melko vaivatto-

maksi, koska kaveripiirit koostuvat pääosin muista jääkiekkoilijoista, joilla on samankaltai-

nen elämän tyyli ja päivärytmi.  

 

Vastauksissa pohditaan urheilun ja muun elämän yhdistämistä myös henkisen hyvinvoin-

nin (mielen) kannalta. Keinoksi nostetaan asioiden aikatauluttaminen ja asioiden hoitami-

nen aikataulussa, esimerkiksi koulun suhteen. Näin tekemättömät tehtävät eivät turhaan 

pyöri mielessä (ajatuksissa) ja energiaa jää mahdollisimman paljon itse urheilemiseen. 

Myös osa johtoryhmän edustajista korostaa urheilun ja muun elämän yhdistymisen onnis-

tuvan hyvin, jos arjen tueksi on rakennettu selkeä suunnitelma. Johtoryhmän edustajien 

mukaan se, miten pelaajat onnistuvat arjenhallinnassaan, vaihtelee paljon yksilöittäin. Osa 

johtoryhmän edustajista painottaa myös tuen ja ohjauksen roolia nuorten pelaajien elä-

mäntaitojen kehittymisessä. Johtoryhmän edustaja kertookin keskustelleensa joidenkin 

pelaajien kanssa esimerkiksi heidän koulunkäynnistään:  

 

”-- että tulisiko siellä koulussa kuitenkin vähän aktiivisemmin toimia -- ja olla -

--”. JR2  
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Johtoryhmän edustaja kertoo olleensa hyvin kartalla kunkin pelaajan perheestä, tyttöystä-

vistä ja elämäntilanteesta (situaatiotekijöistä). Johtoryhmän edustajien vastauksissa nou-

see esiin monia käytäntöjä, joiden avulla pelaajien hyvinvointia (mieltä ja situaatiotekijöitä) 

on seurattu. Osa pelaajista ja johtoryhmän edustajista kertoo valmennuksen olleen seura-

valmentajiin yhteydessä viikoittain ja keskustelleensa heidän kanssaan pelaajan kehityk-

sestä sekä arkeen ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Niin pelaajien, kuin johtoryh-

män edustajien vastauksissa nousee esiin seurojen vahva rooli maajoukkueen toimin-

nassa. Sekä pelaajat että osa johtoryhmän edustajia korostavat pelaajien kehityksen ta-

pahtuva pääosin seura-arjessa. Johtoryhmän edustaja kertoo, että pelaajien seura-arkeen 

on pyritty antamaan työkaluja pelaajakohtaisten lajitaitojen ja ominaisuuksien kehittä-

miseksi. Pelaajat korostavat seurojen roolia ja kertovat seurojen toimivan eräänlaisena sil-

tana maajoukkueeseen pääsyssä: kun ’peli kulkee’ seurajoukkueessa, on mahdollisuus 

päästä maajoukkueeseen. Sekä pelaajat että johtoryhmä korostavat perheen roolia pelaa-

jan uran mahdollistajana: ilman perheen panostuksia, kuljettamista, tukemista ja kannus-

tamista ei ura jääkiekkoilijana olisi ollut alun perin mahdollista. Perheen panostuksen arvo 

korostuu seuraavassa pelaajan vastauksessa:  

 

”-- et sitä välttämättä moni ei edes tajua kuinka kallis laji jääkiekko on, et 

meilläki perheessä -- ,nii se kuin paljon ne on uhrannu siihen, nii tottakai se 

on tosi iso asia.--” P1  

 

Pelaajien vastauksissa nousee esiin perheiden keskeinen rooli myös pelaajan toimivan 

arjen varmistamisessa. Osa pelaajista nostaa perheen merkityksen myös oman kehittymi-

sen tukena: on mahdollista maksimoida oma kapasiteetti jääkiekkoon, kun aikaa ja ajatuk-

sia ei tarvitse käyttää esimerkiksi ruuan valmistamiseen. Pelaajien vastauksissa on useita 

mainintoja perheen roolista pelaajan henkisenä tukena ja kannustajana. Myös johtoryh-

män edustajien vastauksissa nostetaan esiin, että moni pelaaja on saanut omilta tukijou-

koiltaan, vanhemmilta tai muilta sidosryhmiltä, oikeanlaista tukea.  

 

5.7 Tiiviit suhteet ja ratkaistut johtamishaasteet  

Johtoryhmän edustajat nostavat esille, ettei maajoukkueessa pidetty mukana pelaajia, 

jotka eivät osanneet toimia joukkueen sisällä. Johtoryhmä korostaa erityisesti, että ketään 

joukkueen jäsentä ei ole kohdeltu eri tavalla tai syrjitty esimerkiksi pelillisen roolin perus-

teella. Johtoryhmän edustaja nostaa esiin ryhmäytymisen dynamiikan ja kertoo nuorten 

ryhmäytymisen tapahtuvan usein vahvasti sosiaalisista syistä. Johtoryhmän edustajat tuo-

vat esiin, että erityisesti U17 -joukkueessa on ollut havaittavissa vahvaa ’klikkiytymistä’, 

johon on kuitenkin puututtu jämäkästi. Osa pelaajista tuo puolestaan esiin, että joukkueen 



 

 

41 

sisällä on ollut U17-kauden jälkeenkin tietynlaisia ’klikkejä’, jotka ovat näkyneet turnausten 

vapaa-ajalla, mutta eivät silloin kun on toimittu yhdessä joukkueen kanssa. Pelaajat koros-

tavat, että joukkueessa kaikki ovat tulleet hyvin toimeen keskenään. 

 

Johtoryhmän edustajat pitävät joukkueen sisäistä johtajuutta olennaisena tekijänä jääkiek-

komaajoukkueen menestyksessä. Johtoryhmän edustaja kuvaa johtajuutta toimintana, 

joka saa tapahtumaan jotain sellaista, mitä muuten ei tapahtuisi. Tässä huolehtimisessa 

joukkueen kapteenistolla kerrotaan olleen merkittävä rooli. Osa pelaajista ja johtoryhmän 

edustajista kertoo kapteeniston huolehtineen tiukasti siitä, että joukkueen sisällä ei ollut 

niin sanottuja vapaamatkustajia. Niin pelaajien kuin johtoryhmän edustajien vastauksissa 

joukkueen kapteenisto nähdään ja koetaan vahvana linkkinä joukkueen ja johtoryhmän 

välillä. Kapteeniston koetaan toimineen projektissa aidosti joukkueen äänenä, ja heidän 

roolinsa kuvataan olleen merkittävä.  

 

Osa johtoryhmän edustajista kertoo, että sisäisen johtajuuden rakentumisessa on ollut 

haasteita projektin kahtena ensimmäisenä vuonna. Johtoryhmän edustaja kuvaa maa-

joukkueprojektin viimeisen vuoden olleen vuosi, jonka aikana pelaajille on systemaattisesti 

opetettu johtajuutta. Johtoryhmän edustaja kertoo, että WhatsApp- sovellukseen luotiin 4-

6 johtavan pelaajan ryhmän, joka edusti joukkueen erilaisia sisäisiä ryhmiä. Johtoryhmän 

edustaja kertoo päävalmentajan lähettäneen ryhmälle noin kahden viikon välein jonkinlai-

sen johtajuuteen liittyvän viestin, esimerkiksi johtajuuteen tai ryhmädynamiikkaan liittyvän 

tieteellisen artikkelin tai vastaavasti jonkin hauskan videon. Johtoryhmän edustaja luon-

nehtii materiaalia tietynlaisena johtamisen ’mantrana’. Johtoryhmän edustajien mukaan 

merkittävä muutos joukkueen sisäisessä johtajuudessa tapahtui muutama kuukausi ennen 

U18-maailmanmestauusturnausta. Niin pelaajat kuin osa johtoryhmän edustajista tuovat 

esille, että joukkueen sisäinen johtajuus parani, kun pelaajat oppivat tuntemaan toisiaan. 

Kaksi haastateltua johtoryhmän edustajaa nostaa joukkueen (loppuen lopuksi) vahvan si-

säisen johtajuuden olleen yksi keskeisistä syistä, miksi joukkue saavutti maailmanmesta-

ruuden keväällä 2018. 

 

Johtoryhmän edustajat korostavat johtoryhmän olleen erityisen moninainen ja ikäeroista ja 

persoonaeroista huolimatta ”hyvin hyvin hyvin yhtenäinen” JR2. Johtoryhmän edustajat 

kertovat, ettei projektissa ole ollut raja-aitoja johtoryhmän sisällä, kuin ei myöskään pelaa-

jien ja johtoryhmän välillä. Johtoryhmän edustajat korostava olleensa ja toimineensa pro-

jektissa pelaajien lähellä, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Myös pelaajien vastauksissa 

on useita mainintoja pelaajien ja johtoryhmän oikealla tavalla välittömästä suhteesta. Pe-

laajat korostavat oppineensa tuntemaan hyvin sekä johtoryhmän että pelaajat. Useassa 
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pelaajan vastauksessa nousee esiin, että pelaajat ovat saaneet joukkueesta hyviä ystä-

vyyssuhteita, joiden he arvelevat kestävän lopun elämää. Pelaajien ja johtoryhmän lähei-

sestä suhdetta kuvastaa hyvin heittäytyjä- palkinnon jakaminen turnauksen lopussa jouk-

kueen huoltajalle: 

 

”--ne sano [pelaajat], et me muuten annetaan se heittäytyjä- palkinto huomenna -- 

meiän huoltajalle. Sit mä olin silleen, että oho, että näinkö te ootte jätkät aatellu, ja 

ne sano, että joo, et se on ollu meille, siitä oli muodostunu semmonen rakas ihminen 

niille, niinku huoltajista aika usein muodostuu, tai ku ne on niin lähellä niitä koko ajan 

-- sehän meni ihan rääkymiseksi meillä kaikilla aikuisilla siinä vaiheessa kun ne sit 

anto sen, ihan finaalin, suurin piirtein 30 minuuttia maailmanmestaruuden jälkeen, 

me oltiin siin kopissa, ku ne anto sen, ja eihä ne saanu oikeen puhuttua mitään ja se 

oli aika hieno just, et se sai sitten sen muiston niinku niistä ja se oli mahtava, pieni 

tarina siinä ison tarinan sisällä.--” JR1 

 

5.8 Panostukset kasvuun ja kehittymiseen 

Osa pelaajista korostaa, että pelaamista lähestyttiin maajoukkueprojektissa erityisesti jat-

kuvan kehittymisen näkökulmasta. Onnistumisten ja epäonnistumisten tarkastelussa kes-

kityttiin siihen, miten esimerkiksi jotain turnauksessa hyvin tehtyä asiaa tai asioita voitai-

siin jatkaa seuraavassa ottelussa. Johtoryhmän edustaja kertoo, että pelaajien toimineen 

omassa kehitysprosessissaan aktiivisesti. Osa johtoryhmän edustajista korostaa vastauk-

sissaan maajoukkuetoiminnan roolia yksilön kasvun ja kehittymisen tukena. Johtoryhmän 

edustajien vastauksissa maajoukkue tuodaan esiin areenana, jossa pelaajat pääsevät tes-

taamaan itseään ja taitojaan maailman parhaita vastaan. 

 

Niin pelaajat kuin johtoryhmän edustajatkin kertovat joidenkin pelaajien pyytäneen val-

mennukselta toisia pelaajia enemmän apua omiin kehityskohteisiinsa. Osassa johtoryh-

män edustajien vastauksia tuodaan esiin valmentajien valmius auttaa pelaajia jatkuvasti, 

mutta erityisesti niitä pelaajia, jotka itse ovat aktiivisia ja uskaltavat kysyä ja pyytää neu-

voa. Pelaajat nostavat esiin myös seurojen tärkeän roolin omassa kehittymisessä. Johto-

ryhmän edustaja painottaa, ettei pelaajien urheilijana ja ihmisenä kasvuun pitää antaa ai-

dosti mahdollisuus ja uskoa siihen. ”-- Kasvua ei pysty tekemään sillä, että laitetaan tilas-

toa tilaston jälkeen tai testiä testien jälkeen.--” JR2, tiivistää johtoryhmän edustaja ajatuk-

sen. Johtoryhmän edustaja painottaa, että pelaajien kehittyminen on ollut yhteinen tavoite 

niin valmentajalla kuin pelaajilla itselläänkin. Molempien vastuu pelaajien kasvusta ja ke-

hittymisestä on johtoryhmän edustajan mukaan rohkaissut pelaajia yhteistyöhön valmen-

nuksen kanssa. Johtoryhmän edustaja tähdentää, että erityisesti nuorten jääkiekkomaa-

joukkueessa korostetaan vahvasti kehittymistä ja oppimista. 
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Niin pelaajat kuin johtoryhmän edustajatkin painottavat projektin olleen merkittävä kasvu-

prosessi niin yksilöiden kuin joukkueenkin tasolla. Kaikki haastateltavat kertovat projektin 

kahden ensimmäisen vuoden olleen haastavia. Tämä siksi, että Suomen maajoukkue ko-

ettiin tuolloin selkeäksi altavastaajaksi muiden maiden maajoukkueisiin verrattuna. Kaikki 

vastaajat korostavat prosessin aikana monella rintamalla tapahtunutta jatkuvaa kehitystä, 

joka lopulta johti maailmanmestaruuteen. Johtoryhmän edustaja kertoo projektissa edetyn 

yksi askel kerrallaan, ja että jokainen maajoukkuetapahtuma on arvioitu jatkuvan kehitty-

misen varmistamiseksi. Useimmissa pelaajien ja johtoryhmän edustajien vastauksissa 

kerrotaan uskon maailmanmestaruuteen olleen projektin aikana monta kertaa koetuksella. 

Yksi pelaaja nostaa esiin, että U16 ja U17 -maajoukkuetapahtumiin ei aina ollut kovin 

suurta intoa lähteä, koska johtoryhmän toiminta koettiin ristiriitaiseksi ja osin negatii-

viseksi.  U18:ssa, kun etenkin johtoryhmän toiminta muuttui hänen mukaansa positiivi-

semmaksi, myös pelaajan suhtautuminen tapahtumiin muuttui ratkaisevasti - pelaaja ker-

too alkaneensa jopa odottaa maajoukkuetapahtumia etukäteen. Niin pelaajat kuin johto-

ryhmän edustajat kertovat kokeneensa selkeän muutoksen projektin kolmantena vuonna. 

Pelaaja kuvaa vastauksessaan ’tappion kierteen’ kääntymistä seuraavasti:   

 

”--Ku alettiin voittaa, niin sit tajuttiin, et kuinka paljon on--missattu sen takii--, nii se et 

hävitään--ei olla oltu niinku tarpeeks vihasii siitä, mut sit taas tos vikan vuonna, tuntu 

et se meni taas toiste päin, et ku voitettiin, nii ei periaattees ees voitu hävitä, et oltiin 

jotenki nii yhtenäisii ja näin.--” P1 

 

Pelaajien vastauksissa on maininta, että maajoukkueessa pidetään seurajoukkuetta 

enemmän henkilökohtaisia palavereja, viitaten päävalmentajan ja pelaajan välisiin palau-

tekäynteihin. Palautekäyntien todetaan olevan merkittävä osa maajoukkueprojektia. Pe-

laaja kertoo, että palautekäynneillä keskityttiin erityisesti yksilön kokonaisvaltaiseen kehit-

tymiseen, kuitenkin pelaajan pelillisiin ominaisuuksiin painottuen:  

 

”--siel katottii videota, kerrottiin missä mennään ja mitä pitää kehittää. Nii sitä 

kautta sitte sitä kehitystä tuli ja päästii koko ajan kehittymään pelaajana ja 

ihmisenä.” P4 

 

Yksilön tasolla johtoryhmän edustaja kertoo kehityksen näkyneen esimerkiksi omien tun-

teiden ja toiminnan analysoinnissa. Myös toiminnan johtoryhmän edustaja kertoo muuttu-

neen vuosi vuodelta keskustelevammaksi. Johtoryhmän jäsen kertoo yksittäisten pelaa-

jien kehityksen näkyneen erityisesti itsearviointien sisältöjen monipuolistumisessa. Yksilön 
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kehittymisen merkittävänä edistäjänä niin pelaajat kuin johtoryhmäkin nostavat esiin maa-

joukkueprojektin aikana käyttöönotetun uuden teknologian, joka mahdollisti pelaajien 

omien suoritusten (vaihtojen) lähettämisen suoraan pelaajan mobiililaitteeseen. Videot oli-

vatkin suuressa roolissa myös palautuskäynneillä, jossa pelaajien suorituksia tarkasteltiin 

valikoitujen videoklippien avulla. Johtoryhmän edustaja kertoo tavoitteiden asettelun ja it-

searviointien liittyneen pääosin peliin. Johtoryhmän edustaja korostaa erityisesti pelaajan 

aktiivista roolia tavoitteiden asettamisessa. Johtoryhmän edustaja kertoo, että keskuste-

luissa käytiin läpi yhtäältä pelaajan toiveet ja odotukset, toisaalta valmentajan odotukset. 

Hockey Center -foorumin kautta pelaajalle lähettiin turnauksen jälkeen palaute turnauk-

sesta. Turnauksen tarkempi purku pelaajan kanssa tapahtui palautekäyntien aikana.  

 

5.9 Avoin vuorovaikutuskulttuuri toiminnan perustana  

Sekä pelaajien että johtoryhmän edustajien vastauksissa nousee vahvasti esiin joukkueen 

sisäisen puheen merkitys projektin menestymiselle. Kaikessa vuorovaikutuksessa, koko 

kolmevuotisen projektin ajan, joukkueen kerrotaan korostaneen me- puhetta minä- pu-

heen sijaan ja positiivista puhetta negatiivisen sijaan. Haastatteluista käy ilmi, että me-

puhe on ollut myös yksi tietoisesti valittu teema projektissa. Osa johtoryhmästä mainitsee 

me-puheen projektin aikana välillä hiipuneen, mutta kertoo sen nostetun entistä keskei-

sempään rooliin vuoden 2018 maailmanmestaruuskilpailujen leiritykseen lähdettäessä. 

Erityisesti maailmanmestaruusturnausta edeltävän kuukauden ajan joukkueen sisäisessä 

vuorovaikutuksessa pelaajat ja johtoryhmän edustajat kertovat käytetyn vain me-puhetta: 

”--ei minä tai sinä tai joku, vaan me--” JR3.  

 

Vastauksissa tuodaan esiin, että joukkueen sisäistä yhteisöllisyyttä on rakennettu projek-

tin aikana myös tunnepuheen kautta. Suuressa osassa haastateltavien vastauksia myös 

välittyy selkeä positiivinen tunnesävy. Heittäytyminen joukkueena sekä sielun ja sydämen 

laittaminen peliin nousevat eri tavoin esiin kaikissa vastauksissa. Kaikki haastatellut pe-

laajat ja johtoryhmän edustajat kuvaavat joukkueen toimintaa ja ilmapiiriä monin tunnepe-

räisin adjektiivein ja sanoin: positiivisuus, iloisuus, rohkeus, läheisyys, rehellisyys, uskal-

lus, helppous ja hyvä olla. Yksittäisten sanojen lisäksi positiivinen tunneside projektiin ja 

joukkueen jäseniin välittyy vastauksissa laajemminkin. Pelaajien vastauksissa on muun 

muassa maininta, että pelaajien onnistumisia nostettiin vahvasti esiin puheessa, niin val-

mentajien kuin muidenkin joukkueen jäsenten toimesta. Pelaajien vastauksissa koroste-

taan myös joukkueen antaman tuen merkitystä, etenkin vaikeammilla hetkillä:  
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”—Jos joku vähän omasta mielestään, menee peli vähän huonosti--nii jouk-

kue sanoo sille, että ei tarvii mitään stressata tai hermostua, et kyl se viel pa-

ranee.--” P4 

 

Osassa pelaajien vastauksia korostetaan erityisesti joukkueen jäsenten läheisiä suhteita 

sekä johtoryhmän pelaajia kohtaan osoittamaa arvostusta ja välittämistä. Vastauksissa on 

useita mainintoja siitä, että kaikkia joukkueen ja johtoryhmän jäseniä on ollut helppo lä-

hestyä ja heidän kanssaan on ollut helppo puhua asiasta kuin asiasta. Myös johtoryhmän 

edustajien vastauksissa nousee esiin sama kokemus. Vastauksissa nousee vahvasti esiin 

joukkueen matala hierarkia ja koko joukkueen sisäinen luottamus. Tämä näkyy muun mu-

assa joukkueen jäsenten toisistaan käyttämien lempinimien muodossa. Pelaajiin, mutta 

myös joukkueen johtoryhmän jäseniin, viitataan vastauksissa pääosin lempinimillä. Muilta-

kin osin kaikkien haastateltavien puhe on värikästä ilmaisultaan. Myös tunnetta vahvista-

via voimasanoja käytetään suhteellisen paljon. 

 

Pelaajat tuovat vastauksissaan esiin, että projektin aikana on annettu runsaasti palautetta: 

positiivista ja kriittistä. He korostavat, että asioista on puhuttu suoraan, mutta arvostavasti.  

Jos jollakin on ollut jotain sanottavaa, asiat on otettu rohkeasti esiin. Yhdessä pelaajien 

vastauksessa kerrotaan pelaajan antaneen myös johtoryhmän suuntaan rakentavaa pa-

lautetta. Pelaaja korostaa tässä suhteessa avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen 

tärkeyttä, sekä rohkeutta ottaa asioita esiin myös pelaajien taholta:  

 

”--täytyis uskaltaa ottaa asioita esille-- mä onneks sen verran tunsin [päävalmenta-

jaa] -- et oli semmonen fiilis, et vois ehkä sanoo-- koutsienki pitäis uskaltaa ottaa sitä 

negaa vastaan -- tiiän kyl koutsei, et jos mä oisin niille noin sanonu--.nii ei ois mua 

enää maajoukkuees näkyny -- ja siitä just tuli se avoimuus sille kaudelle, et pystyttii 

rehellisesti sanoo, et miten asiat on. --” P1  

 

Osa haastatelluista pelaajista ja johtoryhmän edustajista tuo esiin, että ilmapiiriä on raken-

nettu ja ylläpidetty koko projektin ajan systemaattisesti ja erilaisin arjen teoin. Eri tilantei-

sessa on kerrottu käytetty erilaisia toimintamalleja. Johtoryhmän edustajien vastauksissa 

käy ilmi, että joidenkin joukkueen pelaajien kanssa maajoukkueympäristössä toimimista ja 

sen kunnioittamista on välillä myös yhdessä harjoiteltu. Useammassakin pelaajan ja johto-

ryhmän edustajan vastauksessa nostetaan esiin niin sanotut iltanuotiot (säännölliset kes-

kustelut johtoryhmän ja joukkueen kapteeniston kesken), joita järjestettiin viimeisen MM-

turnauksen aikana. Iltanuotioiden avulla johtoryhmä on ollut erityisen hyvin tietoinen jouk-

kueen ’fiiliksestä’ sekä saanut tietoa pelaajien mahdollisista huolista ja toiveista turnauk-

sen aikana.  
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Pelaajien ja johtoryhmän edustajien vastauksissa korostetaan yhden johtoryhmän jäsenen 

erityisen tärkeää roolia ilmapiirin rakentamisessa. Kyseisellä johtoryhmän jäsenellä kerro-

taan olleen erinomainen kyky elää hetkessä, ja siten omalla tilannetajullaan pitää pelaa-

jien tunnelmaa positiivisena. Esimerkiksi, jos jollakin pelaajalla peli ei näyttänyt sujuvan 

parhaalla tavalla, puuttui kyseinen johtoryhmän jäsen tilanteeseen ja ”-- jollain pienillä ju-

tuilla sai vähäks aikaa ajatukset jonnekin muualle--” JR3. Myös muun johtoryhmän kerro-

taan pitäneen yllä rentoa ilmapiiriä. Esimerkiksi turnauksissa ennen erityisen ratkaisevaa 

peliä, jännittävä tilanne on pyritty pitämään keveänä naurun ja vitsailun avulla sekä puhu-

malla ’niitä näitä’. Johtoryhmässä painotetaan myös, että tilanteessa, jossa kaikki haluavat 

onnistua ja paikalla on ”--kaikkia mahollisia scoutteja ja agentteja--” JR2, heidän tehtä-

vänsä ei ole ”--lisätä -- jännitystä vaan pikemminkin vapauttaa--” JR2. Myös pelaajat ko-

rostavat vastauksissaan toisista pelaajista välittämistä ja huomioimista, varsinkin tilan-

teissa, joissa jollain toisella pelaajalla on nähty olleen erityisen vaikea hetki.  

 

Useat pelaajista mainitsevat, että erityisesti projektin viimeisenä vuonna ilmapiiri on ollut 

poikkeuksellisen positiivinen, rento ja läheinen, mikä on näkynyt kaikessa vuorovaikutuk-

sessa ja ilmennyt muun muassa erilaisena ’jekkuiluna’ johtoryhmän ja pelaajien välillä. 

Myös johtoryhmä on kokenut ilmapiirin olleen erityisen hyvä ja jopa ensiluokkainen. Li-

säksi osa johtoryhmästä kokee vuorovaikutuksen olleen ”-- loppujen lopuksi aika syvälle 

menevää” JR2, mikä heidän mielestään näkyy hyvinä suhteina pelaajiin projektin loppumi-

sen jälkeenkin. Johtoryhmän jäsenen mukaan törmättäessä pelaajiin projektin jälkeen jos-

sakin yhteydessä, voidaan ”-- kysellä kuulumisia. -- Ja jostain muustakin keskustella kuin 

jääkiekosta--”. JR2.  

 

Johtoryhmä korostaa maajoukkueprosessin sisältäneen paljon yrittämistä ja halua menes-

tyä, mutta kaiken tapahtuneen ympäristössä, jossa on saanut nauraa ja ”vähän hölmöillä-

kin” JR2. Osassa johtoryhmän edustajien haastatteluja tuodaan esille, että merkittävä pa-

nos vuorovaikutukseen on tuottanut näkyvää tulosta ja kisoja seuranneet ja katsoneet, 

projektin ulkopuoliset ihmiset, ovatkin kommentoineet joukkueesta näkyneen myös ulos-

päin, että pelaajilla on ollut joukkueessa hyvä olla.  

 

5.10 Menestys ei ole vain voittamista 

Pelaajien ja johtoryhmän vastauksissa ei nouse esiin yhtä yhteistä tulkintaa menestyk-

selle. Sen sijaan sekä pelaajat että johtoryhmä korostavat menestymisen olevan henkilö-

kohtainen asia ja tarkoittavan siten eri yksilöille eri asioita. Pelaajat kuvaavat menestystä 
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yksittäisinä onnistumisina, jonkin asian saavuttamisena sekä jonkin suuremman voittami-

sena: ”--tottakai jos sä voitat niin sä myös menestyt--” P1. Myös menestyksen tuomaa po-

sitiivista tunnetta korostettiin: ”--sellasta, mikä tuo mielihyvää itelle--” P4. 

 

Johtoryhmän vastauksissa menestys näyttäytyy ennen kaikkea pelaajana, urheilijana ja 

ihmisenä kasvamisena. Menestystä johtoryhmän mukaan on myös projektisuunnitelman 

seuraaminen, projektin onnistunut eteneminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Menestyk-

sen tavoittelu ei johtoryhmän mielestä rajoitu vain yksittäisiin onnistumisiin ja tavoitteiden 

saavuttamiseen, vaan menestymistä on myös jatkuva kehittyminen ja kasvaminen. Johto-

ryhmä korostaakin jälkimmäisten toimivan menestyksen mittareina paremmin kuin yksittäi-

set voitot tai tavoitteiden saavuttaminen. Osa johtoryhmästä näkee menestymisen olevan 

käsitteenä ja tunteena lähellä onnellisuutta. Yksi johtoryhmän edustaja nostaa esiin, että 

vaikka yksittäiset voitot tuovatkin hetkellistä onnellisuutta, kaikkia tapoja voittaa ei voi pi-

tää menestyksenä.  

 

Johtoryhmä pohtii menestystä myös suhteessa maajoukkueprojektiin ja vuoden 2018 

maailmanmestaruusturnaukseen. Vastauksista käy ilmi, ettei maailmanmestaruutta ole 

johtoryhmän osalta pidetty ’pakkomielteisenä päämääränä’, vaan pikemminkin haaveena 

ja tavoitteena. Koska johtoryhmän edustajat itse pitää jatkuvaa kehittymistä onnistumisen 

ja menestymisen mittarina, kokevat he koko kolmevuotisen maajoukkueprojektin menes-

tyksellisenä. Johtoryhmän edustajat korostavat, että projekti olisi heidän mukaansa ollut 

lähes yhtä menestynyt myös ilman maailmanmestaruutta.  Yksi johtoryhmän edustaja pe-

rustelee näkemystä maailmanmestaruusturnauksen luonteella: yhden jääkiekko-ottelun 

häviäminen ratkaisevassa paikassa (ja sen vuoksi maailmanmestaruusmitalitta jääminen) 

ei voi suoraan määritellä kolmen vuoden projektin eteen tehtyä työtä ja saavutuksia. Toi-

saalta johtoryhmässä esitetään myös päinvastainen näkemys, jossa edellisen vastaavan-

laisen projektin päättymistä ennen maailmanmestaruutta pidettiin epäonnistuneena - pää-

osin juuri siksi, että kolmevuotinen projekti ei päättynyt maailmanmestaruuteen. 

 

Niin pelaajat kuin johtoryhmäkin pohtivat menestystä myös yksilö- ja joukkuetasoilla. Pe-

laajien vastauksissa yksilöurheilussa menestymistä pidetään joukkueurheilua yksinkertai-

sempana, koska yksilöurheilu edellyttää vain yhden urheilijan onnistumista. Pelaajien vas-

tauksissa esitetään myös päinvastainen näkemys, jonka mukaan joukkueurheilussa me-

nestyminen koetaan yksilöurheilua helpommaksi joukkueelta saatavan tuen vuoksi.  Joh-

toryhmän edustajat kuvaavat menestymistä yksilötasolla ’kaiken peliin laittamisena’ ja 

’oman maksimin’ saavuttamisena niin yksittäisissä peleissä kuin pelaajan koko uralla. Sa-

malla johtoryhmä pitää menestyksen keskeisenä tekijänä sitä, että pelaaja kokee saavut-



 

 

48 

taneensa oman potentiaalinsa uransa aikana. Osa johtoryhmän edustajista korostaa me-

nestyksessä myös pelaajan motivoitumista itse urheilemisesta ja siihen liittyvästä muusta 

toiminnasta.  Lisäksi yksi johtoryhmän edustaja pitää menestyksenä yhdessä koettua ai-

nutlaatuista asiaa ja tunnetta.  

 

Johtoryhmän edustaja nostaa esiin, ettei menestystä sanana käytetty projektin arjessa 

juurikaan. Menestyksen sijaan johtoryhmän edustaja kertoo johtoryhmän puhuneen enem-

mänkin onnistumisesta ja kehittymisestä. Johtoryhmä edustajien vastauksissa onkin mai-

ninta, että ylipäätään voittamisesta saatettiin projektissa ylipäätään puhua liian vähän, sillä 

puheessa haluttiin painottaa juuri kehittymistä. Tämän kerrotaan olleen toisaalta myös tie-

toinen valinta, jotta kehittyminen on saatu pysymään puheen keskiössä.  

 

Kaikki haastateltavat kokevat maajoukkueprojektin olleen ehdottomasti menestynyt ja 

maailmanmestaruuden voittamisen olleen kiistatta yksi menestyksen mittareista. Viimei-

sen U18-maajoukkueturnauksen kaikki haastattelut kokevat olleen kokonaisuudessaan 

todella onnistunut. Projektin tärkeimmiksi menestystekijöiksi kaikki haastateltavat mainit-

sevat menestyksen mahdollistaneen joukkuehengen ja ilmapiirin. 

 

Tutkimusaineistosta tulee esiin lukuisia erilaisia maajoukkueprojektin aikana sekä kehitet-

tyjä että hyödynnettyjä hyviä käytäntöjä. Keskeisimmät hyvistä käytännöistä on koottu 

seuraavaan taulukkoon. Taulukon (TAULUKKO 1.) käytännöt on luokiteltu tutkimuksen vii-

tekehyksen teemojen mukaan. 
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TAULUKKO 1. U18-jääkiekkomaajoukkeprojektin hyvät käytännöt.  

 

Johtamisen 
kohde 

Hyvä käytäntö  Lyhyt kuvaus  

Mieli  

"Huoliboksi" (ajattelu) 
Turnausten aikana pelaajia mahdollisesti häiritsevät ajatukset kir-
joitettiin lapuille ja suljettiin laatikkoon. Hyöty: Auttoi keskitty-
mään olennaiseen.  

Heittäytyjä- palkinto 
& Heittäytyjä - paidat 
(tunteet & ajattelu)  

 Ottelun paras onnistuja sai heittäytyjä- palkinnon (pelaajat päätti-
vät). Lisäksi U18 mm-turnauksen lopulliseen joukkueeseen vali-
tuille pelaajille jaettiin Heittäytyjä - paidat valinnan merkiksi.  
Hyöty: Projektin teema vahvistui konkretian avulla.  

 Omaan harjoitteluun 
vaikuttaminen (sisäi-

nen motivaatio) 

Pelaajat saivat ajoittain turnauksissa itse päättää, halusivatko osal-
listua jää- vai oheisharjoitukseen ja myös ohjata joukkueen omia 
harjoituksia.  Hyöty: Tuki pelaajien sisäistä motivaatiota ja autono-
mian tunnetta.  

Voittamiseen liittyvät 
rutiinit (tunteet) 

Joukkueen omat rutiinit onnistuneen pelin jälkeen: voittotaputuk-
set ja -kappaleet. Hyöty: Yhteishengen ja tunnelman nostatus.  

Keho 
Ruokailujen enna-
kointi ennen U18 

mm-turnausta  

Ennen U18-mm turnausta, hotelleille ilmoitettiin 1-2kk etukäteen 
ruokatilaukset ja mitä ruuan pitäisi sisältää.  Hyöty: Pelaajien ke-
hon hyvinvoinnin varmistaminen ja menestyksen mahdollistami-
nen.  

Situaatio 

Avauskeskustelu 
Keskustelu, joka käytiin, kun pelaaja tuli 1. kerran maajoukkuee-
seen, selvitettiin situaatiotekijöitä ja mitä, mitä pelaaja ajattelee it-
sestään.  Hyöty: Muodostettiin pohja pelaajaan tutustumiselle.  

WhatsApp- ryhmän 
perustaminen johta-

ville pelaajille 

Päävalmentaja loi joukkueen johtaville pelaajille WhatsApp- ryh-
män, jossa jaettiin johtamiseen liittyvää sisältöä. Hyöty: Auttoi 
joukkueen sis. johtajuuden rakentamisessa.  

Snapchat- keskustelu-
ryhmä 

Pelaajat loivat Snapchat- sovellukseen keskusteluryhmän, jossa oli 
suurin osa joukkueen jäsenistä. Hyöty: Tutustumisen ja yhteyden-
pidon väline turnausten välisinä aikoina.  

Kasvu ja kehit-
tyminen  

 "Mitä kuuluu?" - kes-
kustelut (mieli& situ-
aatio & kehittyminen) 

Maajoukkuetapahtumissa käyty aloituskeskustelu (2min): käytiin 
nopeasti läpi tapahtuman tavoitteet ja pelaajien kuulumiset. 
Hyöty: Pelaajan kohtaaminen ja asioiden läpikäyminen.    

Tavoitteet WhatsApp-
sovelluksen kautta 

Turnauskohtaiset tavoitteet lähetettin päävalmentajalla Whats-
App- sovelluksen.  Hyöty: Tavoitteiden asettamine ja seuranta re-
aaliajassa.  

Yksilölliset palaute-
keskustelut 

Turnauksen jälkeen käyty, 30-45 min keskustelu, painopiste pelaa-
jien kehittämisessä. Hyöty: Pelaajaan kehittymisen tukeminen. 

Videoklipit omaan 
mobiililaitteseen 

Pelaajat pystyivät saamaan pelisuorituksensa omaan mobiililait-
teeseen. Hyöty: Tuki pelaajan kehittymistä.  

 Jääkiekkoliiton netti-
portaali Hockey Cent-
ren hyödyntäminen 

Pelaajien turnauskohtainen palute kirjattiin aina samaan paikkaan, 
josta se oli seurojen ja maajoukkueen nähtävänä.  Hyöty: Infor-
maatio yhdessä paikassa, tuki pelaajan kehittymistä.  

Vuorovaikutus-
kulttuuri 

"Iltanuotiot" 
Kapteenien ja valmennuksen tapaaminen turnauksessa (joka ilta). 
Hyöty: Joukkueen sis. vuorovaikutuksen seuraaminen, käytännön 
asioiden hoitaminen.  

Yhteiset arvokeskus-
telut  

Joukkueen ja johtoryhmän yhteiset arvokeskustelut. Hyöty: Yhtei-
sen arvopohjan rakentaminen.  

Menestys 
WhatsApp- ryhmän 
nimeäminen: U18 
Maailmanmestarit 

Joukkueen ja johtoryhmän yhteinen WhatsApp- ryhmä nimettiin 
U18 Maailmanmestarit, joukkueelle asetetun menestystavoitteen 
mukaisesti. Hyöty: Unelman tekeminen näkyväksi ja tavoitteen-
konkretisoiminen.  
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6 Pohdintaa 

Edellisessä luvussa käytin läpi tutkimuksen empiiriset tulokset.  Tässä luvussa tarkastel-

laan sitä, millaisia mielekkäitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkimuksesta voidaan raken-

taa.  Johtopäätösten rakentamisen tueksi on luotu kokonaiskuva, joka yhtäältä lähestyy 

johtopäätöksiä tutkimuskysymysten näkökulmasta ja toisaalta tutkimuksen viitekehyksen 

kautta (kuvio 8). Näin johtopäätökset ovat syntyneet molemmista suunnista lähestyneen 

pohdinnan tuloksina. 

 

 Kuvio 8: Johtopäätösten rakentuminen 

 

Aineistoa analysoitaessa tutkija ja aineisto ovat keskenään dynaamisessa vuorovaikutuk-

sessa. Näin ollen, tutkimustulokset ja johtopäätökset syntyvät empiirisestä aineistosta ref-

lektiivisen ja luovan ajatustyön tuotteena. (Tietovarasto 2006.)  Tutkijan on tärkeää raken-

taa selkeitä, mielekkäitä ja luotettavia johtopäätöksiä tulosten esittelyn sijaan (Tuomi ja 

Sarjajärvi 2009, 100). Yhtä lailla johtopäätöksiä rakentaessa on hyvä pitää mielessä, että 

tutkimuksessa ei ole kyse totuuden etsimisestä (Tuomi ym. 2009,103).  

 

Tutkimuksessa haettiin vastauksia huippu-urheilujoukkueen ainutlaatuisia yksilöitä koros-

taviin ja arvostaviin johtamishaasteisiin. Tutkimuksen pääkysymys oli, miten moninaisuus-

ajattelu näyttäytyy menestyneen U18 Nuorten jääkiekkomaajoukkueen johtamisessa. Ky-

symykseen pyrittiin löytämään vastauksia kahden tarkentavan alakysymyksen kautta: Mi-

ten yksilöiden moninaisuutta tunnistetaan ja johdetaan joukkueessa? Kuinka hyvin joukku-

een vuorovaikutuskulttuuri tukee yksilöiden moninaisen potentiaalin realisoitumista? 
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6.1 Johtopäätökset 

Empiirisestä aineistosta ja tutkimustuloksista on ajattelun ja pohdinnan perusteella nostet-

tavissa muutamia keskeisiä johtopäätöksiä. Johtopäätökset esitellään seuraavaksi suh-

teessa tutkimuksen viitekehyksen pääteemoihin.  

 

Kuvio 9. Keskeiset johtopäätökset 

 

U18-jääkiekkomaajoukkueessa pelaajia pyrittiin lähestymään moninaisina yksilöinä mah-

dollisimman kokonaisvaltaisesti. Pelaajien tutustumiseen panostettiin ja kunkin pelaajan 

tuntemiseen käytettiin paljon aikaa. Johtamisen fokus suuntautui moninaisuusajattelun nä-

kökulmasta jossain määrin mieleen, mutta pääosin pelaajan kehoon ja yksilöllisiin situ-

aatiotekijöihin. Pelaajan arkeen paneuduttiin, kuten muun muassa pelaajan toimintaan 

seurajoukkueessa, pelaajan työn ja koulun yhteensovittamisen haasteisiin sekä pelaajan 

perhetaustaan ja läheisiin ystäviin. Mielen osa-alueella huomioitiin vahvasti tunteet ja mo-

tivaation johtaminen sekä jokseenkin pienemmässä määrin ajattelun ja persoonien tunnis-

taminen ja johtaminen. Pelaajia johdettiin yksilöllisesti, mutta lähinnä kuitenkin pelaajien 

tunteiden, kehon ja situaatiotekijöiden kautta. Persoonien tunnistamisen ja johtamisen tär-

keimpänä työkaluna käytettiin pelaajien ja johtoryhmän kanssa pelaajista käytyjä keskus-

teluja ja muun muassa palautekäyntejä. Konkreettiset työkalut pelaajan kokonaisvaltaisen 

itsen ja erityisesti pelaajan moninaisen mielen näkyväksi tekemiseksi, arvioimiseksi ja ke-

hittämiseksi kuitenkin puuttuivat. 

. 

Ihmisen kokonaisvaltaisuuden merkitys ja vaikutus pelaajien ja sitä kautta joukkueen suo-

rituskyvylle ja menestykselle tiedostettiin ja siihen pureuduttiin johtamisessa selkeästi. 
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Sekä fyysiset että sosiaaliset ja muut situaatiotekijät, jotka saattaisivat haitata pelaajan 

optimaalista suorituskykyä ja menestystä, pyrittiin ennakoimaan ja minimoimaan, toisaalta 

pelaajan itsensä, toisaalta valmentajan ja muun johtoryhmän toimesta. Kun tutkimustulok-

sia tarkastelee ja pohtii suhteessa tutkimuksen viitekehykseen, voidaan vahvasti yksinker-

taistaen todeta, että jääkiekkomaajoukkueessa pelaajien henkisiä voimavaroja ja hyvin-

vointia johdettiin pääosin tunteiden, kehon ja situaatiotekijöiden kautta. Aidosti kokonais-

valtaista johtaminen olisi ollut silloin, kun myös pelaajan mieli laajemmin olisi tuotu tie-

toiseksi ja systemaattiseksi johtamisen kohteeksi. Näin moninaisuusajattelun näkökul-

masta kaikki ihmisen keskeiset moninaisuuden osa-alueet - mieli, keho ja situaatio - olisi-

vat tulleet vielä tasapainoisemmin johdettua. Samalla olisi vapautunut toistaiseksi vielä 

hyödyntämätöntä potentiaalia joukkueen menestyksen voimavaraksi.  

 

Tunteita ja jossain määrin myös motivaatiota lukuun ottamatta yksilölliset ei-niin-helposti 

havaittavat mielen moninaisuustekijät jäivät johtamisen kohteina näkyviä tekijöitä vähäi-

semmälle huomiolle. Näin pelaajan persoonaa, joka määrittyy joukkona erilaisina ominai-

suuksia ja ilmenee erilaisina ajattelu- ja toimintatapoina, ei empiirisen aineiston ja tutki-

mustulosten mukaan tietoisesti määritelty ja tehty näkyväksi. Myös pelaajien puhe omasta 

persoonasta ja laajemmin mielestä jäivät tutkimuksessa jokseenkin niukaksi. Useammas-

sakin haastattelussa mainittiin kuitenkin pyrkimys toimia omana itsenään joukkueessa. 

Tämä pyrkimys näyttäytyy tutkijalle jossain määrin ristiriitaiselta erityisesti pelaajien nuo-

ren iän huomioiden. Kuinka olla oma itsensä, jos oman itsen ytimestä - persoonasta ja 

mielestä - on nuorille pelaajille ehtinyt lyhyen elämänkokemuksen myötä kertyä vasta koh-

tuullisen vähän kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä? Oman mielen kokonaisvaltainen 

tuntemus ja sen näkyväksi tekeminen pelaajalle itselleen on kuitenkin tärkeää, jotta pe-

laaja voi ymmärtää, miten monella eri tavoin oma mieli vaikuttaa omiin valintoihin ja käyt-

täytymiseen. Erityisen tärkeää tämä on nuorelle huippu-urheilijalle, jolla ei vielä ole riittä-

västi omaa elämänkokemusta oman itsen syvälliseksi havainnoimiseksi ja ymmärtä-

miseksi. Oman mielen tuntemus on perusta myös oman itsen kasvulle ja kehittymiselle.  

Vain hyvän itsetuntemuksen kautta yksilö voi kasvaa ja kehittyä pelaajana ja ihmisenä 

kohti omaa ainutlaatuisuuttaan. Valmentajan keskeinen tehtävä onkin auttaa urheilijaa 

tunnistamaan omaa mielen moninaisuutta sekä tukea ja ohjata urheilijan kasvua ja kehit-

tymistä niin, että urheilijan oma maksimaalinen potentiaali on toteutettavissa.  

 

Tutkimuksessa käy ilmi pelaajien vahva pyrkimys ja kyky toimia itseohjautuvasti ja tavoit-

teellisesti. Pelaajat osoittautuivat nuoresta iästään huolimatta jo tottuneiksi itsen johtajiksi. 

Näin itsen johtaminen oli tutkimustulosten mukaan suurelta osin luonnollinen osa joukku-

een pelaajien arkea.  Pelaajien itsen johtamisen kohteina korostuivat pelillisten taitojen ja 

kykyjen lisäksi erityisesti omaan kehoon ja oman arjen sujuvuuteen liittyvät asiat.  
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Joukkueen johtamisessa kuin myös pelaajien itsen johtamisen tukena hyödynnettiin aktii-

visesti erilaisia digitaalisia työvälineitä. Erityisen aktiivisessa käytössä olivat videot ja 

WhatsApp -sovellus, joiden avulla maajoukkueprojektin johtamista voitiin paitsi yksilöllis-

tää myös tehostaa merkittävästi. Videoita hyödynnettiin runsaasti pelaajien oman oppimi-

sen ja kehittymisen tukena. Pelaajille työstettiin ja koostettiin henkilökohtaisia videoklip-

pejä oman pelisuoritusten näkyväksi tekemiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi. What-

sApp- sovellusta hyödynnettiin monella eri tavoin. Jo joukkueen toiminnan alkuvaiheessa 

luotiin yhteinen WhatsApp -ryhmä, joka nimettiin ennakoivasti ja tavoitteellisesti: U18 

maailmanmestarit.  

 

Yksilön peruspersoonan tunnistamiseen ei haastattelujen mukaan ollut keskustelun lisäksi 

työkaluja käytössä. Koska persoonaan kytkeytyvät moninaiset luontaiset piirteet ovat yksi-

löille pitkälti tiedostamattomia ja automaattisia reagointitapoja, olisi erilaisten keskustelu-

jen lisäksi ollut hyvä hyödyntää jonkinlaisia tai vähintään jonkinlaista persoonaa jäsentä-

vää itsearviointityökalua. Tällainen työkalu olisi mahdollisesti auttanut joukkueen moni-

naisten persoonien erojen tunnistamisessa ja ymmärtämisessä jo projektin alkuvaiheessa, 

ja siten varmastikin nopeuttanut joukkueen sisäistä tutustumista ja ryhmäytymistä.  Per-

soonien erojen tunnistamisesta jo projektin varhaisessa vaiheessa olisi saattanut olla rat-

kaisevaa hyötyä erityisesti joukkueen sisäisen johtajuuden rakentumisessa, etenkin sen 

nopeuttamisessa. Yleisemminkin, persoonien erojen näkyväksi tekemiseen käytetty aika- 

ja resurssipanostus olisi mitä todennäköisemmin maksanut itsensä takaisin erilaisina jouk-

kueen sisäiseen dynamiikkaan ja yhteisöllisyyteen liittyvinä hyötyinä. Jääkiekkomaajouk-

kueen projektiluonteisessa toiminnassa, jossa aikaresurssit ovat muutenkin rajalliset ja 

joukkueen pelaajien ja valmentajien kohtaamiset jokseenkin vähäisiä, on erityisen tärkeää 

pyrkiä hyödyntämään kaikki keskeiset keinot, joilla voidaan tukea joukkueen moninaisuu-

den hyödyntämistä mahdollisimman laaja-alaisesti ja tuloksellisesti.  

 

Jääkiekkomaajoukkueen sisäisen moninaisuuden havainnointiin ja tunnistamiseen olisi 

hyvä kiinnittää jatkossa tietoisesti ja systemaattisesti huomiota. Johtamisen tueksi voisi 

rakentaa moninaisuusjohtamisen niin sanotun työkalupakin, josta löytyisi erityisesti maa-

joukkuetoiminnan projektiluonteisuuteen erityisesti sopivia, nopeita ja helppokäyttöisiä di-

gitaalisia työkaluja. Hyvin rakennetun työkalupakin vauhdittamana moninaisuusajattelua 

voitaisiin mahdollisesti varsin nopeallakin aikataululla kytkeä keskeiseksi osaksi pelaajien 

oman itsen johtamista.  

 

Projektissa päästiin käsiksi pelaajien moninaisuuteen, koska pelaajiin tutustuttiin melko 

syvällisestikin projektin myötä. Projektissa korostuivat erityisesti yksilön kehittymistä pal-
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velleet henkilökohtaiset palaverit, palautekäynnit, joihin käytettiin paljon aikaa ja resurs-

seja. Palautekäynneillä olisi lajitaitojen lisäksi voinut käyttää aikaa yksittäisten pelaajien 

itsetuntemuksen syventämiseen, tutustumalla erityisesti muun muassa kunkin yksittäisen 

pelaajan persoonaan. Tähän olisi voinut käyttää apuvälineinä esimerkiksi erilaisia persoo-

nallisuustestejä. Pelaajan itsetuntemuksen vahvistamiseen olisi jatkossa hyvä kehittää sa-

manlaisia rutiineja ja systemaattisia toimintatapoja, kuin pelaajan pelillisten ominaisuuk-

sien kehittämiseen. Potentiaalia jätettiin ainakin joltain osin hyödyntämättä, kun pelaajan 

yksilölliseen mieleen ei pureuduttu kokonaisvaltaisesti. Projektiin valittu johtamistapa oli 

kuitenkin aidosti ihmislähtöinen ja pelaajista välitettiin ja heitä haluttiin kehittää laaja-alai-

sesti. Johtoryhmän haastatteluista oli laajasti havaittavissa syvä arvostus, niin pelaajia, 

kuin toisiaankin kohtaan. Nyt valittu johtamistapa oli projektin kannalta toimiva, mutta mo-

ninaisuusajattelua hyödyntämällä, projekti olisi mahdollisesti tuottanut tulosta nyt toteutu-

nutta nopeammin.   

 

Joukkueen sisäisen moninaisuuden hyödyntämisen keskiössä näyttäytyivät moninaisten 

yksilöiden väliset suhteet ja johtajuus. Kun pelaajat ja johtoryhmän jäsenet tunnettiin läh-

tökohtaisesti kokonaisina ihmisinä, voitiin joukkuetta johtaa siten, että kaikki joukkueen 

moninaiset jäsenet, niin pelaajat kuin johtoryhmäkin, täydensivät toinen toisiaan. Vaikka 

johtoryhmässä kullakin jäsenellä oli oma etukäteen määrätty roolinsa hoidettavana, johta-

juutta toteutettiin joustavasti yhdessä. Joustavuuden mahdollistivat johtoryhmän sisäinen 

moninaisuus, keskinäinen luottamus kuin myös johtoryhmän yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä 

korostava ote. Johtajuutta toteutettiin niin sanotusti vuorovedoin, pieninä arjen tekoina ti-

lanteen ja tarpeen mukaan. Kaikki antoivat oman yksilöllisen panoksensa yhteisten tavoit-

teiden ja päämäärän hyväksi. Joukkueen johtoryhmässä oli mukana eri alojen ammattilai-

sia: apuvalmentajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan rooleissa sekä erityisesti fyysisen hy-

vinvoinnin asiantuntijoita: fysioterapeutteja ja lääkäri. Erillistä psykologia joukkueen ko-

koonpanoon ei kuulunut, joten johtoryhmän vastuulla olivat myös joukkueen pelaajien 

henkiset voimavarat. Tästäkin osa-alueesta johtoryhmä vastasi yhdessä - kunkin jäsenen 

moninaisia yksilöllisiä ominaisuuksia hyödyntäen.   

 

Myös pelaajien ja johtoryhmän moninaisia keskinäisiä suhteita ja johtajuutta rakennettiin 

tietoisesti ja johdonmukaisesti. Pelaajille annettiin paljon vastuuta, ja he toimivatkin itse-

näisesti ja oma-aloitteisesti monissa erilaisissa asioissa. Pelaajilla oli myös mahdollisuuk-

sia tuoda ajatuksiaan ja näkemyksiään erilaisiin päätöksiin, vaikka pelaajat itse eivät ol-

leetkaan varsinaisia päätöksentekijöitä. Aktiivinen kuulluksi tuleminen, usein kapteenien 

kautta, kasvatti pelaajien tunnetta välittämisestä ja arvostuksesta, mikä vähitellen projektin 

aikana tarttui laajalti koko joukkueeseen. Luottamus pelaajien ja johtoryhmän välillä oli 
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selkeästi todettavissa ja luottamus tuotiinkin usein esiin joukkueen vahvuutena sekä pe-

laajien ja johtoryhmän taholta.   

 

Erityisen vahvasti panostettiin joukkueen moninaisten pelaajien sisäisen johtajuuden ra-

kentamiseen. Kahden ensimmäisen vuoden aikana joukkueen sisäisen johtajuuden raken-

tuminen itseohjautuvasti osoittautui merkittäväksi haasteeksi. Moninaisen joukkueen si-

sältä luontaista johtajuutta ei joukkueesta aluksi oikein tunnistettu, eivät pelaajat itse, eikä 

johtoryhmä. Näin ollen johtoryhmässä päädyttiinkin kasvattamaan johtajuutta aktiivisen ja 

johdonmukaisen oppimisprosessin kautta. Prosessi oli tutkimuksen mukaan haastava, 

mutta siinä onnistuttiin sinnikkään ja systemaattisen toiminnan takia hyvin. Erityisesti joh-

toryhmän taholta joukkueen sisäisen johtajuuden merkitys tuotiin esiin tuloksissa yhtenä 

merkittävimpänä tekijänä joukkueen menestykselle.  

 

Menestyneille työyhteisöille tunnusomaisella piirteellä, menestyksen mahdollistavalla kult-

tuurilla, oli keskeinen merkitys jääkiekkomaajoukkueen yksilöiden moninaisen potentiaalin 

hyödyntämisessä, ja siten tärkeä rooli jääkiekkomaajoukkueen menestykselle. Menestyk-

sen mahdollistava vuorovaikutuskulttuuri ei kuitenkaan syntynyt joukkueelle itsestään, 

vaan sitä rakennettiin joukkueessa tietoisesti ja systemaattisesti koko kolmevuotisen pro-

jektin ajan.  Pelaajien ja johtoryhmän yhteistyönä määriteltiin arvot, korostettiin aktiivisesti 

yhteisöllistä puhetta sekä panostettiin keskinäisen luottamuksen, arvostuksen ja välittämi-

sen kulttuuriin rakentamiseen. Moninaisuusajattelun ydin, erilaisuuden arvostaminen, oli 

yksi keskeinen teema kulttuurin rakentamisessa, vaikkakaan teemasta ei puhuttu moninai-

suuden käsitteellä. Puhuttiin omasta itsestä ja erityisesti siitä, että kaikkien odotettiin ja toi-

vottiin toimivan aitoina omina itsenään. Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että ta-

voitteessa onnistuttiin: kaikki joukkueen jäsenet kertoivat haastatteluissa kokeensa tul-

leensa hyväksytyiksi omina (moninaisina) itsenään.  

 

Yhteisöllistä vuorovaikutuskulttuuria rakennettiin tietoisesti puheen kautta. Minä-puheen 

sijaan käytettiin johdonmukaisesti me-puhetta, jota painotettiin ja peräänkuulutettiin kai-

kessa joukkueen sisäisessä vuorovaikutuksessa. Mielen osa-alueella huomioitiin vahvasti 

tunteet, ja ne otettiinkin joukkueen menestyksen keskeiseksi voimavaraksi.  Tutkimustu-

loksista käy ilmi, että johtoryhmä ei kokenut tunneilmaisun olleen projektin aikana lähtö-

kohtaiseen suomalaiseen tapaan hillittyä, vaan pikemminkin päinvastoin: tunteita osoitet-

tiin tietoisesti, rohkeasti ja avoimesti. Ja tässä johtoryhmä näytti vahvasti esimerkkiä.  Yh-

teisöllistä vuorovaikutuskulttuuria rakennettiin myös pienten arjen tekojen kautta.   
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Valmentajan ja koko johtoryhmän aito kiinnostus pelaajista kokonaisina ihmisinä kasvatti 

pelaajien ja johtoryhmän välistä keskinäistä luottamusta projektin aikana. Erityisesti luotta-

mus päävalmentajaan rakentui projektin aikana sekä pelaajien että muun johtoryhmän jä-

senten mukaan läheiseksi. Läheisyys oli juuri se sana, jolla pelaajat ja muu johtoryhmä 

pelaajien ja päävalmentajan keskinäisiä suhteita useimmiten kuvasivat. Luottamus pelaa-

jien ja johdon välillä loi tutkimustulosten mukaan vahvan perustan koko joukkueen toimin-

nalle ja siten pelaajien moninaisen potentiaalin hyödyntämiselle. Pelaajat saivat toimia ja 

kasvaa ympäristössä, jossa oli vapaus toimia rohkeasti, kokeilla, mutta myös epäonnistua.  

 

Johtamisessa painotettiin vahvasti pelaajana, urheilijana ja ihmisenä kasvamista. Näin 

johtoryhmä pyrki luomaan kullekin moninaiselle yksilölle mahdollisimman hyvät olosuhteet 

kehittyä kohti omaa ainutlaatuisuuttaan. Pelaajat saivat kolmevuotisen maajoukkueprojek-

tin aikana runsaasti erilaista palautetta oman oppimisensa ja kehittymisensä tueksi. Heille 

myös annettiin tilaa ja aikaa kasvaa ja kehittyä yksilöinä. Kullekin pelaajalle rakennettiin 

myös yksilöllinen kehittymisohjelma, joka toimi aktiivisena seurannan työkaluna pelaajan 

kehittymisessä. Henkilökohtaista projektin päätöskeskustelua ei haastattelujen mukaan 

pelaajien kanssa kuitenkaan käyty, mikä näyttäytyy jonkinlaisena puutteena muuten hyvin 

johdonmukaisesti johdetussa projektissa. Jos tällainen päätöskeskustelu olisi toteutettu, 

olisi se ollut sekä valmentajalle ja yksittäiselle pelaajalle tärkeä mahdollisuus antaa puolin 

ja toisin avointa ja rakentavaa palautetta koko projektin ajalta. Päätöskeskustelussa olisi 

voinut myös tuoda esiin kehitysehdotuksia paitsi pelaajan, myös valmentajan uran jatkoa 

ajatellen. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että U18-jääkiekkomaajoukkueessa moni-

naisuusajattelu näyttäytyi laaja-alaisesti joukkueen johtamisessa. Kestävän menestyksen 

mahdollistamiseksi moninaisuusajattelua lähestyttiin samanaikaisesti sekä moninaisten 

yksilöiden kokonaisvaltaisen johtamisen että joukkueen moninaisen potentiaalin mahdol-

listavan vuorovaikutuskulttuurin näkökulmista. Joukkueen vuorovaikutuskulttuuri osoittau-

tuikin tutkimustulosten perusteella joukkueen ehdottomaksi menestyksen voimavaraksi. 

Sen sijaan moninaisten yksilöiden johtamisessa moninaisen mielen monet mahdollisuudet 

jäivät menestyksen voimavaroina vielä jossain määrin hyödyntämättä. Koska huipulla laji-

taidolliset ja fyysiset tasoerot muihin huippuihin ovat pieniä, tai jopa olemattomia, on pe-

laajan oman mielen tuntemisella ja kokonaisvaltaisella johtamisella mahdollista luoda rat-

kaisevaa ylivoimaa sekä yksittäisen pelaajan että kaikkien pelaajien osalta koko joukku-

een tasoilla.   Nostamalla yksittäinen pelaaja ja pelaajan moninainen mieli johtamiseen yti-

meen, voidaan varmistaa pelaajien jatkuva kasvu ja kehittyminen, ja siten mahdollistaa 

pelaajan paitsi hetkellinen myös pitkäkestoinen menestys.  Joukkueen kestävän menes-
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tyksen kannalta moninaisten yksilöiden johtamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin lisäksi jouk-

kueen moninaisen potentiaalinen hyödyntämisen mahdollistavaa vuorovaikutuskulttuuria. 

Näin kestävän menestyksen varmistamiseksi on olennaista pyrkiä johtamaan moninai-

suutta tietoisesti, systemaattisesti ja samanaikaisesti molemmilla osa-alueilla.   

 

6.2 Luotettavuusarviointi  

Luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tutkimusta. Luotettavuuden arvioinnissa on 

huomioitava kaksi keskeistä tekijää: tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti.  Tutkimuksen 

validiteettiin pyritään vastaamaan rajaamalla tutkimus tutkimusilmiön kannalta olennaisiin 

asioihin ja etenemällä tutkimusprosessissa johdonmukaisesti kohti vastauksia tutkimusky-

symyksiin. Reliabiliteettiin tutkimuksessa pyritään vastaamaan valitsemalla tutkimuksen 

teoreettiseksi viitekehykseksi tutkimusilmiön kannalta keskeisimmät teoriat ja mallit.  Valit-

semalla tutkimuksen kannalta mahdollisimman luotettava empiirisen aineisto ja monipuoli-

set lähteet voidaan vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettivaatimukseen. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006, 25.) 

 

Tutkimus rajattiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin asioihin. Tutkimuksen viiteke-

hys rakennettiin tukemaan tutkittavaa ilmiötä, ja auttamaan vastausten löytämistä tutki-

muskysymyksiin.  Tutkimuksen viitekehys osoittautui tutkimusprosessin aikana erittäin on-

nistuneeksi, koska se sisälsi tutkimuskysymysten kannalta keskeisimmät osa-alueet ja nä-

kökulmat. Hyvin rakennetun viitekehyksen kautta oli pääosin melko yksinkertaista tarkas-

tella, peilata ja analysoida kerättyä tutkimusaineistoa ja tehdä tulkintoja.  Tutkimusmene-

telmäksi valittu tapaustutkimus sopi erityisen hyvin tähän tutkimukseen, koska tutkimuk-

sen kohteena oli selkeä rajattu kokonaisuus: ilmiö tai asia (moninaisuusajattelun näyttäy-

tyminen johtamisessa) jota tutkittiin sen omassa ympäristössä (jääkiekkomaajoukkueen 3-

vuotinen projekti). Myös haastattelu aineistonkeruumenetelmänä osoittautui oikeaksi va-

linnaksi. Haastateltaviksi onnistuttiin valitsemaan mahdollisimman kuvaava haastattelu-

joukko.  Näin varmistettiin, että tutkimusaiheeseen liittyvistä asioista keskusteltiin riittävän 

laajasti ja monipuolisesti.   

 

Etukäteen laadittu teemarunko toimi haastattelutilanteessa erittäin hyvin.  Pääosin siksi, 

että teemat tukivat vahvasti tutkimuskysymyksiä ja tavoitteita.  Mutta myös siksi, että tee-

marungossa tutkimusaihetta lähestyttiin haastateltavien omilla käsitteillä ja kielellä. Näin 

haastateltavien oli helppo vastata kysymyksiin ja väärinymmärryksiä ei tullut. Teemahaas-

tattelujen välitön tunnelma synnytti teemahaastattelun luonteen kannalta merkityksellistä 

keskustelua, joka myös näkyy aineiston monipuolisuutena. Haastattelujen nauhoittaminen 
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sekä haastattelujen yksityiskohtainen, sanasta sanaan, litterointi, vaikuttivat kumpikin 

omalta osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen. 

 

Aineistoa lähestyttiin johdonmukaisesti tutkimusteemojen kautta. Käytetty teemoittelu poh-

jautui osin teemahaastattelurunkoon, osin tutkimuksen viitekehykseen. Tietoperusta pyrit-

tiin rakentamaan tutkimuskysymyksiä ja -teemoja tukevaksi. Lähteinä pyrittiin käyttämään 

luotettavia ja monipuolisia lähteitä.  Empiiristä aineistoa analysoitiin huolellisesti ja mah-

dollisimman objektiivisesti. Tutkija tiedosti oman huippu-urheilujoukkuetaustan mahdolli-

sen vaikutuksen tutkimukseen, joten tutkija pyrki erityisen tarkasti kiinnittämään huomiota 

omaan rooliinsa ja siten varmistumaan, että oma kokemus, tieto ja näkemykset eivät vai-

kuttaisi tutkimukseen. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnoissa pyrittiin mahdollisimman 

selkeästi tuomaan esiin, millä periaatteilla aineistoa on analysoitu ja tulkittu. Pohdintojen 

ja tulkintojen kautta rakentuneet tutkimustulokset ja johtopäätökset on pyritty esittämään 

mahdollisimman yksiselitteisesti. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa on pyritty mahdollisim-

man johdonmukaisesti etenemään kohti tutkimuskysymysten vastauksia.   

 

6.3   Tutkimuksen lisäarvo ja jatkotutkimusehdotukset  

Tutkimuksen tuottama tieto U18-jääkiekkomaajoukkueen pelaajien jossain määrin hyö-

dyntämättä jääneestä mielen potentiaalista on mielestäni tärkeä viesti ja lisäarvo paitsi tut-

kitun U18-jääkiekkomaajoukkueen pelaajille ja johtoryhmälle, myös laajemminkin jääkiek-

komaajoukkueiden ja seurajoukkueiden johtavissa tehtävissä toimiville henkilöille. Erityistä 

lisäarvoa tutkimus tuo mielestäni kuitenkin yksittäiselle pelaajalle, jolle tieto ja ymmärrys 

siitä, että oman mielen tuntemisella ja sen kokonaisvaltaisella johtamisella voi parhaimmil-

laan luoda ratkaisevaa ylivoimaa muihin lajitaidollisesti ja fyysisesti samalla tasolla oleviin 

huippupelaajiin. Tämän mahdollisuuden sisäistäminen ja hyödyntäminen voisi osoittautua 

käänteentekeväksi pelaajan uralla.  Ratkaisevaa ja konkreettista lisäarvoa tutkimus tuot-

taa kuitenkin vasta, kun yksittäiset pelaajat alkavat saada tukea ja työvälineitä (erityisesti 

digitaalisia) oman moninaisen mielen ja itsen johtamisen näkyväksi tekemiseksi, arvioi-

miseksi ja kehittämiseksi. Lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen tällaisia 

työkaluja onkin jo jossain määrin käytössä, ainakin jääkiekkomaajoukkuepelaajilla.  

 

Tutkimus tuo mielestäni lisäarvoa myös muiden vastaavanlaisten jääkiekkomaajoukkue-

projektien johtamiseen.  Lähestymällä jääkiekkomaajoukkueprojektia moninaisuusajatte-

lun ja moninaisuuden johtamisen näkökulmasta, joukkueen pelaajien vahvuuksia ja poten-

tiaalia voitaisiin saada nykyistäkin paremmin hyödynnettyä joukkueen onnistumisten ja 

menestyksen voimavarana.  Konkreettista lisäarvoa maajoukkue- ja seuratoimintaan voi-
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daan saada myös hyödyntämällä U18-maajoukkueen johtamisessa hyväksi havaittua joh-

tamisen mallia sekä hyväksi osoittautuneita käytäntöjä.  Tutkimuksen tulokset voivat mie-

lestäni tuottaa lisäarvoa myös muiden huippu-urheilujoukkueiden ja laajemminkin erilais-

ten työyhteisöjen johtamiseen.  

 

Mielestäni tutkimusteema tarjoaa lukuisia erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Mielen-

kiintoista olisi muun muassa tehdä vertailevaa tutkimusta muista nuorten jääkiekkomaa-

joukkueprojekteista. Vastaavanlaista vertailevaa tutkimusta voisi tehdä myös SM-liigata-

solla. Erityisen mielenkiintoista olisi myös tutkia menestynyttä naisten jääkiekkomaajouk-

kuetta. Urheilumaailman ulkopuolelta, mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde voisi olla myös 

koulumaailma, johon mielestäni olisi erittäin tärkeää tuoda tietoa moninaisuusajattelusta ja 

yksilöiden ainutlaatuisesta moninaisuudesta.  

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin arviointi ja oma oppiminen 

Oman opinnäytetyöprosessin arvioinnissa tärkeää on reflektointi. Reflektoinnilla tarkoite-

taan oman tutkimuksen kriittistä arvioimista. Reflektointia on hyvä tehdä koko tutkimuspro-

sessin ajan, ei vain opinnäytetyötyön päätteeksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.)   Henttosen mukaan reflektoinnissa on tärkeää tarkastella omaa tutkimus- ja oppi-

misprosessia kriittisin mielin ja pohtia prosessin merkitystä ja tuloksia suhteessa asetettui-

hin tutkimustavoitteisiin. On hyvä pitää mielessä, että reflektointi kuin myös koko opinnäy-

tetyö, on tekijälleen myös oppimisprosessi, jossa kirjallisuuteen ja aineistoon perehtymi-

nen tarjoaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia kiinnostuksen kohteena olevaan ilmiöön. 

(Henttonen 2008, 8.) 

 

Opinnäytetyö prosessina toteutui kokonaisuudessaan hyvin. Prosessin aikana ei tullut 

esiin varsinaisia ongelmatilanteita, mutta erityisen vaativa tutkimusaihe sekä opinnäyte-

työn tekeminen ulkomailta käsin tuottivat kuitenkin jonkin verran enemmän päänvaivaa 

kuin osasin etukäteen ajatella. Pieniä hidasteita etenemisessä aiheuttivat viimeisten opin-

tokurssien loppuunsaattaminen sekä päivätyö opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäyte-

työn suunnitelmavaiheessa tehtyyn aikatauluun tuli näiden hidasteiden vuoksi jonkin ver-

ran muutoksia. Projekti vietiin kuitenkin päättäväisesti loppuun. Opinnäytetyön ohjaajien 

kanssa käydyistä puhelin- ja Skype-keskusteluista oli huomattavaa hyötyä prosessin ete-

nemiselle, koska osallistuminen opinnäytetyöpajoihin tai muihin tapaamisiin ei ollut mah-

dollista ulkomailla asumisen vuoksi.  

 



 

 

60 

Opinnäytetyöprosessissani oli selkeästi kaksi erilaista vaihetta.  Alun perin ajatukseni oli 

tehdä perehdytysopas senhetkiseen työpaikkaani. Työpaikan erilaisten kiireellisten projek-

tien ja oman opinnäytetyön aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui siinä määrin han-

kalaksi, että mielekkäämpää, ja myös välttämätöntä, oli miettiä aihe ja kohdeorganisaatio 

uusiksi. Tämän opinnäytetyön aihe syntyi pohdinnoista, joissa pyrin yhdistämään molem-

mat mielenkiinnonkohteeni: ihmisten johtamisen ja urheilun. Ajatukseni, tehdä tutkimus 

oman lajini, muodostelmaluistelun, ulkopuolelta, oli mielestäni innostava. Kun uusi opin-

näytetyön aihe täsmentyi ja kohdeorganisaatio työlle löytyi, sain mahdollisuuden lähteä 

tutkimaan vaativaa, mutta samalla erityisen mielenkiintoista aihetta.  

 

Vaativasta aiheesta oli aluksi jonkin verran hankalaa saada konkreettista otetta, mikä 

näyttäytyi erityisesti tutkimuksen rakenteen hahmottelussa. Tutkimuksen viitekehys syntyi 

kuitenkin nopeasti, koska tutkimushaaste oli alusta alkaen tiedossa. Muutamia pieniä tar-

kennuksia tutkimuksen viitekehykseen on ollut kuitenkin tarpeen tehdä prosessin aikana. 

Viitekehys on osoittautunut prosessin aikana erittäin hyödylliseksi, ja olen ollut siihen itse 

todella tyytyväinen. Opinnäytetyöprosessin aikana jonkin verran päänvaivaa aiheutti mie-

len teemasta kirjoitetun tiedon pirstaleisuus, kuin myös eri tieteenalojen käsitteet ja erilai-

nen tapa hahmottaa mieltä. Pyrin prosessin aikana löytämään aiheeseen liittyviä muita 

tutkimuksia, mutta sopivia tutkimuksia, joita olisin voinut reflektoida suhteessa omaan tut-

kimukseeni, ei oikein löytynyt.  

 

Opinnäytetyö vaati ja opetti erityisesti projektimaista työskentelyä ja ajanhallinnan taitoja. 

Tiivis opinnäytetyörupeama työn ohessa pakotti erityiseen kurinalaisuuteen. Oli rakennet-

tava selkeä prosessi ja aikataulu työn toteuttamiseksi sekä seurattava prosessin etene-

mistä jatkuvasti. Pystyin opinnäytetyössäni mielestäni hyvin hyödyntämään niin henkilös-

töjohtamisen opintoja kuin oman urheilu-urani aikana kertynyttä kokemustietoa ja taitojani 

Lisää osaamista kartutin opinnäytetyön aikana erityisesti tiedonhankinnasta, lähteiden ar-

vioinnista kuin myös tieteellisestä kirjoittamisesta. Vaativaan, ajankohtaiseen aiheeseen 

perehtyminen on myös tuonut merkittävästi lisää tietoa ja ymmärrystä moninaisuusajatte-

lusta, mielen moninaisuudesta ja johtamisesta. Prosessissa minut yllätti erityisen positiivi-

sesti se, että sain prosessin aikana, erityisesti aineiston kautta, kokea myös paljon ilon ja 

jopa liikutuksen tunteita. Haastattelujen autenttisista kommenteista jäi minulle voimakas, 

positiivinen tunnejälki ja olin otettu tavasta, miten minulle tuntemattomat pelaajat ja johto-

ryhmän jäsenet kohtasivat minut välittömästi ja rehellisesti. Tämä mahdollisti myös tutki-

muksen toteuttamisen mahdollisimman totuudenmukaisesti ja realistisesti. 
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Olen opinnäytetyöprosessin aikana saanut paljon vahvistusta sille, että olen löytämässä 

oman alani, jossa pääsen käyttämään omia, vahvasti persoonaani ja luontaisiin taipumuk-

siini liittyviä vahvuuksia. Aito kiinnostus ihmisiin ja mahdollinen kytkös työelämään moti-

voivat minua erityisesti tekemään opinnäytetyön hyvin. Uskon vahvasti, että tämän opin-

näytetyön toteuttaminen onnistuneesti ja sen kautta tapahtunut ajattelun syventyminen ja 

laajentuminen on vienyt minut askeleen lähemmäksi haaveeni toteutumista.  Haavetta yh-

distää tulevaisuuden ammatissani aidon kiinnostukseni ihmisiin, johtamiseen ja urheiluun 

sekä hyödyntämään omaa kokemusasiantuntijuuttani huippu-urheilusta. 
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7 Kuviot 

Taulukko 1: U18-jääkiekkomaajoukkueprojektin hyvät käytännöt 

 
Kuvio 1: Tutkimuksen viitekehys 

Kuvio 2: Moninaisuuden tekijät visualisoituna 

Kuvio 3: Ihmisen olemisen kolme näkökulmaa 

Kuvio 4: ATK avaimena optimaaliseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin 

Kuvio 5: Itsemääräämisteoria, Ihmisen kolmen perustarpeen kytkös  

              sisäiseen motivaatioon. 

Kuvio 6: Itsensä johtamisen seitsemän periaatetta 

Kuvio 7: Maajoukkueprojekti teemoittain 

Kuvio 8: Johtopäätösten rakentuminen 

Kuvio 9: Keskeiset johtopäätökset 
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Liite 2 Haastattelut rooleittain 

 
Tutkimuksessa haastateltiin joukkueen pelaajia (4) ja johtoryhmän edustajia (3). 
 
 
HAASTATELTAVAT: 
 
Johtoryhmä: 
 
Johtoryhmän edustaja 1 = JR 1  
Johtoryhmän edustaja 2 = JR 2 
Johtoryhmän edustaja 3 = JR 3 
 
Pelaajat: 
 
Pelaaja 1 = P1 
Pelaaja 2 = P2 
Pelaaja 3 = P3 
Pelaaja 4 = P4 
 


