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SISÄLLYSLUETTELO



Tämän oppaan tavoite on edistää urheilijakeskeistä
valmennuskulttuuria suomalaisten amerikkalaisen jalkapallon
seurojen valmennustyössä. Opas käsittelee erilaisia teemaan
liittyviä sisältöjä sekä tarjoaa työkaluja ja tietoa valmennustyön
tueksi.

Tämän oppaan tarkoitus on edistää pelaajien ja valmentajien
psyykkistä hyvinvointia, kasvua ja kehitystä valmennuskulttuurin
muutoksen kautta. Urheilijoilla urheilijakeskeinen valmennustapa
tukee parempaa suorituskykyä, opettaa elämäntaitoja ja
vähentää loukkaantumisia, jonka seurauksena urheilijat saavat
lisää terveitä päiviä. Valmentajille urheilijakeskeisyys
mahdollistaa kokonaisvaltaisemman valmennustavan, jossa
valmentaja voi kehittää vuorovaikutus-, tunne-, ja
yhteistyötaitojaan.

Opas on jaettu lukuihin, joista jokainen kuvaa yhtä
urheilijakeskeisen valmennuksen osa-aluetta. Opas on osa
toiminallista opinnäytetyötä ja oppaan toimeksiantajana toimii
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL). 

Sivu 2

OPPAAN TAVOITE 
JA TARKOITUS



Termille urheilijakeskeinen valmennus ei ole olemassa yhtä
ainoaa määritelmää. Tässä oppaassa urheilijakeskeisellä
valmennuksella tarkoitetaan valmennusfilosofiaa ja -tapaa.
Valmennusfilosofia viittaa valmentajan sisäiseen ajatus-
maailmaan, jonka pohjana toimivat tämän omat arvot sekä
käsitykset ihmisistä, oppimisesta ja urheilusta.  

Valmennustapa puolestaan tarkoittaa käytännön tasolla
tapahtuvaa valmennusta. On tärkeää erottaa nämä kaksi asiaa
toisistaan, koska valmennusfilosofia ja -tapa eivät aina kohtaa,
johtuen joko valmentajaan sisäisesti tai ulkoisesti vaikuttavista
tekijöistä.
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MITÄ URHEILIJAKESKEINEN 
VALMENNUS ON?

Urheilijakeskeinen valmennus on valmennusfilosofia ja -tapa, joka
painottaa voittamisen sijaan urheilijoiden kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia.



Valmennustapa vaikuttaa siihen, kuinka urheilija kasvaa ja
kehittyy. Urheilijakeskeinen valmentaminen tarjoaa urheilijalle
mahdollisuuden vaikuttaa suoraan omaan oppimiseensa ja
tuoda harjoitteluun omistajuutta. Tarkoituksena on vahvistaa
urheilijan omaa identiteettiä aktiivisena ajattelijana ja toimijana.
Näin urheilija oppii tunnistamaan, kehittämään ja käyttämään
omia voimavarojaan. Urheilijakeskeisessä valmentamisessa
keskiöön asetetaan urheilija ja hänen voimavaransa. 

On myös tärkeää tiedostaa, että useimmat ihmiset liikkuvat ja
urheilevat omasta vapaasta tahdostaan. Urheilun jatkamisen
kannalta on olennaista, että urheilija pitää toimintaa
miellyttävänä. Negatiiviset kokemukset kuten kokemus siitä, että
omiin tarpeisiin ei vastata, saavat urheilijan helpommin
lopettamaan ja etsimään elämäänsä muuta sisältöä. 

Urheilijoilla on erilaisia syitä urheilla, kuten nautinto tai
voitontahto, ja valmentajan olisi hyvä olla tietoinen näistä
motivaatiotekijöistä. Houkutteleva ja mieluisa urheiluympäristö
turvaa paremmin sen, että urheilijat jatkavat urheilua.
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MIKSI URHEILIJAKESKEISTÄ 
VALMENNUSTA TARVITAAN?



Urheilijakeskeinen valmentaja toimii yhteistyössä urheilijan
kanssa ja tekee yhdessä myös päätökset toiminnasta sekä
ongelmien ratkomisesta. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa muun
muassa sitä, että urheilija osallistuu harjoitusten suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin. Tätä kautta vastuu ja omistajuus
tekemisestä siirtyy urheilijan suuntaan. Tämä vähentää
valmentajaan kohdistuvaa painetta, koska hän ei enää ole ainoa
suunnan, tiedon ja viisauden lähde.

Yhteistyö urheilijan kanssa edellyttää tasavertaista
vuorovaikutussuhdetta, jossa valmentaja kuuntelee ja saa
urheilijan kertomaan omat ajatuksensa asioista. Tämä edellyttää
valmentajalta hyviä vuorovaikutus-, tunne-, ja yhteistyötaitoja.

Nimensä mukaisesti urheilijakeskeinen valmennus keskittyy
ensisijaisesti urheilijaan, mutta parhaimmillaan urheilijakeskeinen
valmennus voi edistää myös valmentajien kasvua ja kehitystä.
Ihannetapauksessa valmentajan ja urheilijan välinen yhteistyö
ruokkii molempia osapuolia kohti heidän täyttä potentiaaliaan. 
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URHEILIJAKESKEINEN 
VALMENTAJA



Sivu 6

Valmentajakeskeinen 
valmentaja 

URHEILIJAKESKEINEN 
VALMENTAJA

 

Urheilijakeskeinen 
valmentaja

Kertoo urheilijoille, mitä pitää
tehdä

Tekee päätökset ja tavoitteet
joukkueen puolesta

Keskittyy voittamiseen ja
tuloksiin

Edellyttää urheilijoiden
seuraavan sokeasti ohjeita
kilpailutilanteissa

Näkee urheilijat ryhmänä, jonka
jokaisella jäsenellä on samat
tarpeet

Asettaa voittamisen kaiken
edelle

Keskittyy kehitykseen ja sekä
urheilijan että joukkueen omiin
tavoitteisiin

Tukee urheilijoita ja joukkuetta
asettamaan omat tavoitteensa

Kehittää urheilijoita, jotka
kykenevät tekemään
itsenäisesti päätöksiä ja
korjaamaan omat virheensä

Pyrkii kehittämään urheilijaa
kokonaisuutena: teknisesti,
taktisesti, fyysisesti,
psyykkisesti ja sosiaalisesti

Näkee urheilijat ryhmänä, jonka
jokaisella jäsenellä on omat
yksilölliset tarpeensa

Kysyy kysymyksiä ja auttaa
urheilijoita keksimään itse
ratkaisuja



Tavoite tarkoittaa sellaista toiminnan päämäärää, joka halutaan
saavuttaa. Unelmoinnista tavoite eroaa siinä, että tavoitteelle on
asetettu jonkinlainen aikaraja, jolloin se on tarkoitus saavuttaa.
Tavoitteen asettelu voidaan nähdä prosessina, jossa alun
pohdinnan ja tavoitteen päättämisen jälkeen asia kirjataan ylös ja
tavoitteelle luodaan toimintasuunnitelma. Prosessiin kuuluu
myös tavoitteiden jatkuva arviointi ja muokkaaminen sekä
palkitseminen, joka tukee motivaatiota ja sitoutumista
toimintaan. 

Tavoitteen asettamisesta on urheilijalle monia hyötyjä, kuten
parempi motivaatio ja sitoutuminen, suorituskyky sekä
hyvinvointi. Tavoitteiden asettamisen opettelu antaa urheilijalle
työkaluja myös muuhun elämään, kuten opiskeluun, työelämään
ja perhe-elämään sekä muihin ihmissuhteisiin. 

Tavoitteiden asettelun kannalta on tärkeää profiloida urheilija ja
selvittää hänen suorituskykyynsä vaikuttavat fyysiset, psyykkiset,
teknis-taktiset, sekä elämäntaitoihin liittyvät osatekijät. Näiden
osatekijöiden kehittäminen puolestaan sidotaan urheilijan
vuosisuunnitelmaan.
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TAVOITTEIDEN ASETTELU



Tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: lopputulos-,
suoritus- ja prosessitavoitteisiin. 

Lopputulostavoite on nimensä mukaisesti toivottu lopputulos
kilpailusta, ottelusta tai suoritustilanteesta. Urheilijalla tällainen
tavoite voisi esimerkiksi olla finaalipaikka tai oman lajin
mestaruus omalla sarjatasolla. 

Suoritustavoite puolestaan kuvastaa urheilijan omaan toimintaan
liittyvää tavoitetta, joka perustuu itsevertailuun ja on riippumaton
muista urheilijoista. Amerikkalaisessa jalkapallossa tämä voisi
esimerkiksi olla peruskuntokauden fysiikkaharjoittelussa itselle
asetettu tavoite takakyykkyyn. 

Prosessitavoite kuvastaa suorituksen aikaisia laadullisia
tavoitteita, jotka voivat liittyä tekniseen yksityiskohtaan,
strategiaan tai tuntemuksiin. Esimerkki prosessitavoitteesta on
edellä mainittu takakyykky tehtynä siten, että liikkeen eksentrinen
vaihe tapahtuu jarrutellen.
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TAVOITTEIDEN ASETTELU



Tavoitteenasettelua voidaan tarkastella kahden eri teorian,
mekanistisen ja kognitiivisen, kautta. Mekanistisen teorian
mukaan tavoitteenasettelu auttaa urheilijaa kiinnittämään
huomiota oikeisiin asioihin, lisää yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä
sekä tukee urheilijaa uusien oppimistapojen kehittämisessä. 

Kognitiivinen teoria puolestaan esittää tavoitteenasettelun
vaikuttavan suorituskykyyn epäsuorasti. Olennaista tässä on
tavoitteen vaikutus urheilijan ajatteluun ja muihin psyykkisiin
tekijöihin. Esimerkiksi pelkät lopputulostavoitteet aiheuttavat
monesti turhaa painetta ja mahdottomiksi koettuja odotuksia.
Tämän seurauksena urheilija kokee itsensä epävarmemmaksi,
jännittää enemmän ja yrittää vähemmän, mikä puolestaan
vaikuttaa haitallisesti suoriutumiseen. Sen sijaan urheilijan
itselleen valitsemien suoritus- ja prosessitavoitteiden on todettu
vahvistavan hallinnan tunnetta, itseluottamusta ja yrittämistä.
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TAVOITTEIDEN ASETTELU



Tavoitetyylit voivat selittää eroja siinä, miksi toisilla tavoitteen
asettelu parantaa suorituskykyä enemmän kuin toisilla.
Tavoitetyylien tarkastelu auttaa ymmärtämään sitä, miten
tavoitteenasettelu vaikuttaa suorituskykyyn tai kytkeytyy
yksilöllisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin. Tavoitetyylit voidaan
jakaa suoritus-, menestys-, ja virhekeskeiseen tyyliin. 

Suorituskeskeisessä tyylissä kyvykkyyden kokemus muodostuu
siitä, että urheilija oppii ja kehittyy taidoissaan. Tällainen
tavoitteen asettelu parantaa suoritusta selkeästi.

Menestyskeskeisessä tyylissä kyvykkyyden kokemus muodostuu
siitä, että urheilija onnistuu olemaan muita parempi samalla kun
myös hänen havaittu kyvykkyytensä on verrattain korkea.
Tällainen tavoitteen asettelu parantaa suoritusta jonkin verran. 

Virhekeskeisessä tyylissä kyvykkyyden kokemus muodostuu siitä,
että urheilija onnistuu olemaan muita parempi, vaikka hänen
havaittu kyvykkyytensä on matala. Tällainen tavoitteen asettelu
heikentää suoriutumista, ja virhekeskeiset urheilijat tarvitsevatkin
paljon tukea toimivassa tavoitteen asettelussa. 
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TAVOITTEIDEN ASETTELU



Tavoitetta luodessa on hyvä muotoilla tavoite konkreettisesti.
Yhtenä työkaluna konkretian tavoittamiseen ja sen realistiseen
saavuttamiseen voi käyttää SMART-periaatetta:

S = spesific eli määritelty, täsmällinen
M = measurable eli mitattavissa
A = achievable eli saavutettavissa
R = relevant eli merkityksellinen
T = time-bound eli aikaan sidottu 

Liian kaukana olevat tavoitteet voivat latistaa intoa. Isompaan
tavoitteeseen pyrkiessä on hyvä asettaa pienempiä välitavoitteita,
jolloin myös saavutettavuutta on helpompi arvioida.

 Tavoitteen kohtuullistaminen vahvistaa pystyvyyden tunnetta.
Tavoite kannattaa myös ilmaista myönteisesti, esimerkiksi
mieluummin jonkin lisäämisenä kuin välttämisenä.

 Hyvä suunnittelu selkeyttää päämäärää, lisää motivaatiota ja
auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

Sivu 11

TAVOITTEIDEN ASETTELU

Ilman tavoitteita ihminen
etenee elämässä pussi
päässään kohti suurta

tuntematonta.



Tavoite on tarkka ja mitattava.

Tavoite on positiivinen.

Tavoite on haastava, mutta realistinen.

Tavoitteita on kaikista tavoitekategorioista, ja ne ovat

monipuolisia.

Tavoitteita asetetaan sekä harjoittelulle että suoriutumiselle.

Tavoitteita asetetaan eri aikaväleille.

Tavoitteita kohti tehdään toimintasuunnitelma.

Tavoitteenasettelu tehdään yksilöllisesti ottaen huomioon

persoona ja pystyvyydenkokemus.

Sitoutumista vahvistetaan.

Tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen tarjotaan tukea.

Tavoitteita arvioidaan, niistä tarjotaan palautetta ja niiden

saavuttamisesta palkitaan.

Taitavan tavoitteen asettelun ohjenuorat:
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TAVOITTEIDEN ASETTELU



Motivaatio on liikettä aikaansaava voima, joka saa ihmiset
toimimaan tietyllä tavalla. Motivaatio tulisi nähdä dynaamisena
prosessina, johon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ihmisen
persoonallisuus, sosiaalinen ympäristö, tunteet ja järkiperäinen
ajattelu. Motivaatio ruokkii innostustamme urheiluun ja antaa
energiaa suoriutua vaativistakin tehtävistä. Motivaatiolla on
huomattava vaikutus yksilön kykyyn oppia. 

Eräs urheilijan motivaatioon vaikuttava seikka on ymmärrys
harjoituksen sisällön merkityksestä. Motivaatio tehtävää kohtaan
paranee, kun urheilija ymmärtää, miksi jotain asiaa tehdään. Tällä
on pääsääntöisesti tärkeä merkitys myös urheilijan keskittymisen
kannalta. Lisäksi mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
voimaannuttaa urheilijaa, mikä puolestaan kehittää urheilijan
sisäistä motivaatiota ja sitoutumista toimintaa kohtaan.
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SISÄINEN MOTIVAATIO

Motivaatio syntyy, kun meillä on tietoisuus siitä, mitä haluamme ja
mikä on päämäärämme. Mitä selkeämpi on käsitys tavoitteistamme,
sitä enemmän haluamme saavuttaa visiomme. Vastaavasti mitä
vähemmän ajattelemme tulevaisuutemme päämääriä, sitä heikompi on
motivaatiomme toimia päämäärän mukaisesti.



Ulkoinen motivaatio tarkoittaa johonkin toimintaan
osallistumista pakotteiden tai palkkioiden vuoksi. Toiminta on
tällöin ulkoisesti ohjailtua, joten se saattaa olla ristiriidassa yksilön
hyvinvoinnin kanssa. Sisäinen motivaatio puolestaan tarkoittaa
sitä, että yksilö osallistuu toimintaan sen itsensä vuoksi.
Osallistumisen motiiveina toimivat tällöin myönteiset kokemukset
ja ilo, joita toiminnasta saa. 

Motivaatiota voidaan ajatella eräänlaisena jatkumona, jonka
toisessa ääripäässä on puhdas sisäinen motivaatio ja toisessa
täydellinen motivaation puute. Näiden väliin mahtuu erilaisia
ulkoisen motivaation asteita. Tutkimusten mukaan sisäisen
motivaation aste on suoraan yhteydessä toimintaan
sitoutumiseen.

Urheilijan sitoutuminen toimintaan kasvaa, kun hän omaksuu
toimintaan tai yhteisöön liittyviä arvoja, asenteita, tapoja ja
uskomuksia osaksi itseään ja omaa arvomaailmaansa.
Motivoituminen on psyykkinen taito, johon urheilija voi vaikuttaa
tunnistamalla ja kehittämällä omia arvojaan, tavoitteitaan ja
tulkintojaan.
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SISÄINEN MOTIVAATIO



Suoritusmotivaatio liittyy urheilussa motivaatioprosessiin, joka
alkaa valmennuksen luomasta motivaatioilmastosta (ks. sivu 22).
Motivaatioilmasto joko tyydyttää tai jättää täyttämättä kolme
psykologista perustarvetta eli urheilijan kokeman autonomian,
yhteenkuuluvuuden ja kyvykkyyden tunteen. Harjoittelu,
joka tyydyttää nämä kolme perustarvetta, on omiaan lisäämään
urheilijan sisäistä motivaatiota kulloisessakin toiminta-
ympäristössä. Käytännön tasolla tämä ilmenee niin, että urheilija
on kiinnittyneempi toimintaan, viihtyy paremmin ja yrittää
kovempaa. Kolmea psykologista perustarvetta voidaankin verrata
fyysisiin perustarpeisiin, joiden puute vaikuttaa selkeästi ja
mitattavasti yksilön kasvuun ja hyvinvointiin.

Ensimmäinen perustarve eli autonomia tarkoittaa kokemusta
valinnanvapaudesta, oma-aloitteisuudesta, vapaaehtoisuudesta
ja itseohjautuvuudesta. Yhteenkuuluvuus viittaa kokemukseen
viihtymisestä, arvostetuksi tulemisesta ja sosiaalisesta
kuuluvuudesta. Kyvykkyys puolestaan tarkoittaa onnistumisen
kokemuksia suoritetuissa tehtävissä. Kyvykkyyden tunne saattaa
vaihdella, mikäli tehtävä on liian hankala, saatu palaute on
kielteistä tai yksilö kokee sosiaalista vertailua. 
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SISÄINEN MOTIVAATIO



Sisäisen motivaation kannalta urheilijan olisi tärkeää saada itse
vaikuttaa omaan harjoitteluunsa. Ihanteellisessa tilanteessa
urheilijalla on huomattavasti mahdollisuuksia tehdä valintoja,
vaikuttaa harjoittelun toteutukseen, valita harjoitteita
mielenkiintonsa mukaan ja päättää harjoittelun kulusta.
Urheilijan kokema autonomian tunne liittyy moniin motivaation
kannalta tärkeisiin seikkoihin, kuten kyvykkyyden kokemuksiin,
viihtymiseen, yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä yrittämiseen.
Vastaavasti liiaksi ulkopuolelta ohjattu toiminta saattaa heikentää
urheilijan kiinnostusta harjoittelua kohtaan. 

Kokemus kyvykkyydestä eli urheilijan luottamus omiin kykyihinsä
on myös merkittävä motivaatiotekijä urheilussa. Urheilun kautta
voidaan tukea kyvykkyyttä muun muassa fyysisen kunnon,
lajitaitojen tai kehonkuvan paranemisen kautta. Positiivisten
vaikutusten aikaansaaminen kuitenkin edellyttää sitä, että
valmennuksessa korostetaan yrittämistä, itsevertailua ja uuden
oppimista sen sijaan, että vertailua tehdään muihin. Urheilija
kokee kyvykkyyden tuntemuksia helpommin, kun hän vertaa
omia suorituksiaan omiin aiempiin suorituksiinsa.
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SISÄINEN MOTIVAATIO



Sosiaalinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa joukkueurheilussa
luontaista tarvetta kuulua ryhmään, positiivisten tunteiden
saamista ryhmätoiminnasta sekä hyväksytyksi tulemisen
tunnetta. Valmennusryhmällä on suuri merkitys sisäisen
motivaation luojana, koska sosiaalinen ympäristö voi joko edistää
tai estää urheilijoiden liikuntamotivaatiota. Valmentaja, joka
koetaan tunnetasolla lämpimäksi, välittäväksi ja turvallisuuden-
tunnetta lisääväksi, on todennäköisesti enemmän urheilijan
sisäistä motivaatiota edistävä. 
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SISÄINEN MOTIVAATIO



Ota urheilijat mukaan heidän harjoitteluaan koskevaan
päätöksentekoon.

Eriytä harjoitteita urheilijan taitotason mukaan.

Näe omat ja urheilijoiden virheet osana oppimisprosessia.
Moka on lahja.

Tue urheilijoiden välistä yhteistyötä.

Anna palautetta urheilijoiden yksilöllisestä kehittymisestä ja
yrittämisestä.

Ota urheilijat mukaan harjoitus- ja kilpailutoiminnan
arviointiin.

Anna pääosa palautteesta yksityisesti.

Tue urheilijoiden henkilökohtaista tavoitteenasettelua.

Tue ja arvosta jokaisen roolia joukkueessa.
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KEINOJA URHEILIJOIDEN SISÄISEN
MOTIVAATION EDISTÄMISEKSI



Urheilu on tavoitteellista toimintaa, jossa urheilijoiden
kyvykkyyteen vaikuttaa se, kuinka he uskovat suoriutuvansa
erilaisista tehtävistä. Tavoiteorientaatioteorian mukaan
urheilullista kyvykkyyden kokemista voidaan tarkastella kahdesta
eri näkökulmasta, tehtävä- tai minäsuuntautuneisuuden
kautta. Nämä kaksi suuntautuneisuuden muotoa vaikuttavat
urheilijoiden suoritusmotivaatioon sekä määrittelevät sen, miten
kyvykkyys arvioidaan ja menestys koetaan.  Kaikissa meissä on
piirteitä molemmista suuntautuneisuuden muodoista.

Tehtäväsuuntautuneisuudessa yksilö kokee kyvykkyyttä oman
kehittymisensä ja yrittämisensä johdosta. Pätevyyden tunne
muodostuu tällöin joko oman suorituksen parantamisen tai
tietyn tehtävän suorittamisen kautta. Tehtäväsuuntautunut
urheilija panostaa yrittämiseen, kehittymiseen ja itse
oppimisprosessiin sen sijaan, että arvioisi suoritustaan suhteessa
muihin. Menestymisen tunne rakentuu uusien taitojen
hankkimisen, oman suoritustason nostamisen ja omiin arvoihin
pohjautuvien suoritustavoitteiden kautta. 
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TAVOITEORIENTAATIO



Tehtäväsuuntautunut urheilija haluaa haastaa itseään ja on
sinnikäs turhautumisten ja esteiden edessä. Hän voi kokea
tyytyväisyyttä aiempaa paremmasta suorituksesta, vaikka hänen
varsinainen sijoituksensa olisikin heikko. Virheet hän näkee
kehittymisen mahdollistavina oppimiskokemuksina, jotka auttavat
kohti tehokkaampaa harjoittelua. Tehtäväsuuntautuneessa
valmennusympäristössä korostuvat laadukkaat suoritukset,
uuden oppiminen, maksimaalinen ponnistelu, henkilökohtainen
edistyminen ja jatkuva osallistuminen. Tehtäväsuuntautuneen
näkökulman on selkeästi todettu olevan yhteydessä yksilön
korkeampaan sisäiseen osallistumismotivaatioon. 

Minäsuuntautuneen urheilijan kokemus kyvykkyydestä rakentuu
puolestaan suhteessa muihin. Kyvykkyyden tunnetta varten
tarvitaan tällöin suoritus tai suoritukseen liittyvän ponnistelun
vertailu muihin. Urheilija kokee tyytyväisyyttä ollessaan muita
parempi tai saavuttaessaan pienemmällä ponnistelulla saman
tuloksen kuin joku kanssakilpailijansa. 
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TAVOITEORIENTAATIO



Minäsuuntautunut urheilija ei ole suoritukseensa tyytyväinen,
jos hän on pärjännyt muita huonommin, vaikka suoritus
itsessään olisi muuten hyvä. Tällainen kokemus heikosta
kyvykkyydestä suurentaa minäsuuntautuneen urheilijan riskiä
tehdä kykyjään heikompi suoritus myös jatkossa. Heikomman
suorituksen myötä minäsuuntautuneen urheilijan mielenkiinto
tehtävää kohden heikkenee. Urheilija saattaakin  lopettaa
suorituksen, jos hän pelkää sen johtavan toistuviin
epäonnistumisiin.

On kuitenkin tärkeää tiedostaa, etteivät tehtävä- ja
minäsuuntautuneisuus sulje toisiaan pois. Onkin huomattu, että
yhtä lailla vahva tehtävä- ja minäsuuntautuminen luo urheilijan
motivaation kannalta optimaalisimman tilanteen. Voimakas
tehtäväsuuntautuneisuus auttaa urheilijaa kestämään tappioita
kilpailuissa ilman, että hänen kokemansa kyvykkyys tai
motivaation taso kärsii. Korkeampi motivaatio auttaa urheilijaa
harjoittelemaan ja täten oppimaan määrällisesti enemmän.
Voimakas kilpailusuuntautuneisuus puolestaan mahdollistaa
löytämään sopivan vireystilan kilpailuihin, mikä tukee optimaalista
kilpailusuoritusta. 
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Motivaatioilmasto tarkoittaa sellaista psykologista ilmapiiriä,
joka tukee yksilön viihtymistä, psyykkistä hyvinvointia ja
toiminnassa pysymistä. Valmennustoiminta ohjaa motivaatio-
ilmastoa, joka voi olla joko tehtäväsuuntautunut tai minä- eli
kilpailusuuntautunut. 

Jos valmentaja on kilpailullinen, myös motivaatioilmastosta tulee
herkästi kilpailusuuntautunut. Sama pätee urheilijoihin, jotka
vastaavasti voivat omalla suuntautumisellaan vaikuttaa
motivaatioilmaston muokkautumiseen tiettyyn suuntaan. 

Tehtäväsuuntautuneella motivaatioilmastolla näyttäisi olevan
monia myönteisiä vaikutuksia, sillä se tukee yksilön hyvinvointia ja
sisäistä motivaatiota. Käytännössä tehtäväsuuntautunut
motivaatioilmasto lisää viihtyvyyttä, toimintaan sitoutumista,
positiivista asennetta ryhmää kohtaan, haasteellisten tehtävien
valintaa, koettua pätevyyttä sekä uskoa siihen, että
menestyminen tapahtuu kovan yrittämisen kautta.
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Minäsuuntautunut
ilmasto 

MOTIVAATIOILMASTO

Tehtäväsuuntautunut
ilmasto

Samat kaikille, mutta
lahjakkaimpia huomioidaan
enemmän

Itsevaltainen ja kontrolloiva

Julkista ja
kilpailumenestykseen
perustuvaa

Kilpailullisiin tehtäviin

Suoritusaika rajattua, kaikille
sama aika oppimiseen

Normatiivista ja julkista,
huomio kiinnittyy
lopputulokseen, virheistä
moititaan ja keskinäistä
kilpailua arvostetaan

Yksityistä sekä yksilölliseen
kehitykseen ja yrittämiseen
perustuvaa

Urheilijoiden vastuullisuutta ja
mahdollisuuksia korostava

Yksilöllisiin ja
yhteistoiminnallisiin tehtäviin

Yksilölliseen kehitykseen
perustuvaa, huomio kiinnittyy
prosessiin, virheet nähdään
osana oppimista, yhteistyötä
arvostetaan

Suoritusaika ja oppimiseen
käytettävä aika joustavaa

Eriytyneitä urheilijakohtaisesti,
jokainen on ryhmässä tärkeä

Tehtävä ja
 resurssit

Ohjaustapa

Palkitseminen

Ryhmittely

Arviointi

Ajankäyttö



Pitkäjännitteisyys kuvaa yksilön intohimoa ja määrätietoisuutta
tiettyä toimintaa kohtaan. Ominaisuutena pitkäjännitteisyys
edistää etenkin pitkän aikavälin päätavoitteen saavuttamista. Tätä
päätavoitetta tukevat pienemmät tavoitteet, joiden pohdintaan ja
tavoitteluun yksilö saattaa käyttää suurenkin osan ajastaan. 

Pitkäjännitteiset ihmiset ovat menestyviä, sinnikkäitä ja työtä
pelkäämättömiä. Tämän kaltaiset urheilijat tietävät mitä haluavat,
ovat päättäväisiä ja näkevät kaikella toiminnallaan selkeän
suunnan. 

Pitkäjännitteisyys auttaa kohtaamaan myös vastoinkäymisiä.
Tällöin yksilö jatkaa valitsemallaan tiellä, vaikka asiat eivät aina
menisi toivotulla tavalla. Urheilija, joka ei ole pitkäjännitteinen, voi
esimerkiksi suoriutua loistavasti, kun asiat menevät hyvin, mutta
hänen suorituksensa hajoaa vastoinkäymisiä kohdatessa.
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Pitkäjännitteisyyttä hyödynnetään tällä hetkellä tietoisesti
amerikkalaisessa jalkapallossa muun muassa Seattle
Seahawksissa. Joukkueeseen haetaan urheilijoita, jotka
osoittavat erityistä taipumusta pitkäjännitteisyyteen. Nämä
urheilijat haluavat menestyä ja ovat valmiita osoittamaan sen.
Urheilijat ovat myös sinnikkäitä eivätkä vastoinkäymiset pysäytä
heitä. Seahawksissa koko ympäröivä toimintakulttuuri on
tietoisesti luotu tukemaan urheilijan pitkäjännitteisyyttä.

Pitkäjännitteisyyttä voi harjoittaa ja kehittää yksilötasolla oman
tietoisen toiminnan kautta tai ulkoisten tekijöiden, kuten
valmentajien tai joukkuetoverien, avustuksella. Käytännön tasolla
valmentaja voi tukea urheilijoiden pitkäjännitteisyyttä luomalla
yhteisiä mielikuvia, unelmia ja tavoitteita sekä kannustamalla
urheilijaa näiden saavuttamisessa. Pitkäjännitteisyys saattaa
myös tarttua joukkuetovereilta, jotka tukevat urheilijan
pyrkimyksiä yrittää kovemmin ja kehittyä jatkuvasti paremmaksi. 
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Eräs tapa lähestyä urheilijan motivaatiota, kasvua ja kehitystä on
urheilijan ajattelutavan kautta. Ajattelutapojen erot selittävät osin
sitä, miksi jotkut urheilijat pärjäävät toisia paremmin.
Ajattelutavat voidaan jakaa kasvun ajattelutapaan (growth
mindset) ja muuttumattomaan ajattelutapaan (fixed mindset).
Tapa ajatella on osa persoonaamme, mutta valmentaja voi
tietoisen toiminnan kauttaa muuttaa urheilijoiden ajattelutapaa.   

Kasvun ajattelutavan mukaan ihmisen ominaisuudet eivät ole
muuttumattomia, vaan yksilö voi aina kehittää omia
ominaisuuksiaan panostuksen, strategioiden ja muilta saadun
avun kautta. Tässä ajattelutavassa kokemus ja tiedon
soveltaminen voivat auttaa jokaista meistä muuttumaan ja
kasvamaan ihmisenä, lähtökohdista riippumatta. 

Muuttumattoman ajattelutavan mukaan yksilön ominaisuudet
ovat sitä vastoin pysyviä. Tämänkaltaisen ajattelun seurauksena
yksilö pyrkii osoittamaan kyvykkyyttään yhä uudestaan ja
uudestaan, koska muuten hän kokee olevansa riittämätön. 
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Muuttumattoman ajattelun urheilijoille menestys on kaikki
kaikessa. Heidän mielessään epäonnistumiset leimaavat yksilöä
itseään eivätkä hänen kykyjään. Vastoinkäyminen koetaan
traumaattisena, mitä korostaa ajattelutavan itseä syyllistävä
luonne. Epäonnistuminen nähdään asiana, mihin ei enää voida
vaikuttaa. 

Kasvun ajattelutavan omaavia ihmisiä epäonnistumiset sen sijaan
motivoivat, koska ne toimivat tiedonlähteenä. Epäonnistumiset
auttavat urheilijoita ja valmentajia olemaan parempia. He ottavat
haltuunsa prosessin, joka tuo heille menestystä, ja he tietoisesti
ylläpitävät sitä.

Urheilijoiden kasvun ajattelutapa näkyy siinä, että he tiedostavat
tulevansa paremmiksi ja menestyvänsä, mikäli harjoittelevat
säännöllisesti. Menestys seuraa sitä, että yksilö tekee parhaansa
oppiakseen lisää ja kehittyäkseen. Monet huippu-urheilijat
edustavatkin tätä ajattelutapaa. Heidän tavoitteenaan ei ole
välitön täydellisyys, vaan oppiminen ajan mittaan. 
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Vastaanottaa
mielellään haasteita

On sinnikäs
vastoinkäymisissä

Näkee panostuksen
tienä osaamiseen

Oppii palautteesta

Löytää oppia ja
inspiraatiota muiden
menestyksestä
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KASVUN AJATTELUTAPA:
AJATTELUTAPOJEN EROT

Muuttumaton 
ajattelutapa

Kasvun 
ajattelutapa

Haasteet

Esteet

Panostus

Rakentava
palaute

Toisten
menestys

Välttää haasteita

Luovuttaa helposti

Näkee panostuksen
turhana tai omaa
arvoa alentavana

Ei vastaanota
rakentavaa kritiikkiä

Kokee itsensä
uhatuksi muiden
menestyessä



Kannustaa urheilijoita jatkamaan silloin, kun he kokevat

kykenemättömyyttä.

Kannustaa urheilijoita itse pohtimaan, kuinka he voivat

kehittyä tietyssä osa-alueessa.

Muistuttaa, että kehitys tapahtuu vain harjoittelun kautta.

Muistuttaa, että virheet ovat oppimiskokemuksia ja kuuluvat

urheiluun.

Kannustaa urheilijoita pohtimaan, mitä he voivat oppia

muilta pelaajilta.

Muistuttaa urheilijoita siitä, että he voivat aina oppia

paremmiksi.

Muistuttaa urheilijoita siitä, että haasteet tukevat urheilijana

kasvua ja kehitystä.

Kannustaa urheilijoita keksimään vaihtoehtoisia ratkaisuja,

jos jokin tietty tapa ei toimi.

Kasvun ajattelutapaa tukeakseen valmentaja voi:
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Taitavan valmentajan tulisi lajitaitojen opettamisen lisäksi osata
myös luoda ja ylläpitää toimivia suhteita muihin ihmisiin.
Menestyvä valmentaja osaa olla vuorovaikutuksessa urheilijoiden
kanssa. Lisäksi hän huomioi vuorovaikutuksessa urheilijan
psyykkisen kehityksen vaiheen ja kilpailemisen tason. 

Valmentaminen voidaan siis nähdä ihmissuhdetyönä, jossa
valmentajan sanoilla on suora vaikutus urheilijan ajatteluun.
Valmentaja voi puheellaan edistää urheilijan psyykkistä
hyvinvointia, lisätä urheilijan voimavaroja tai tukea myönteisen
minäkuvan kehittymistä. 

Onnistunut vuorovaikutus auttaa yksilöitä ja ryhmää voimaan
hyvin sekä pääsemään kohti tavoitteitaan. Ilman hyviä
vuorovaikutustaitoja emme kykene opettamaan, ohjaamaan ja
välittämään taitojamme, tietojamme, tai apuamme toisille
ihmisille. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ovatkin usein
taustalla, kun tarkastellaan, miksi epäonnistutaan tai voidaan
huonosti. 
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Valmentaja-urheilijasuhteen laatu vaikuttaa osapuolten
motivaatioon, kasvuun, kehitykseen ja menestykseen. On tärkeää
tiedostaa, että suhde on jatkuvassa muutoksessa ja kehittyy aina
suuntaan tai toiseen. Suhteen laadun heikkeneminen voi
vuorostaan vaikuttaa osapuolten haluun pysyä suhteessa,
kehittää urheilusuoritusta tai selvittää ongelmatilanteita. Tämän
vuoksi valmentajan ja urheilijan välisestä suhteesta kannattaa
huolehtia tietoisesti ja jatkuvasti.

Huonosti hoidettu ihmissuhde valmentajan ja urheilijan välillä
saattaa luoda konflikteja, heikentää urheilijan sitoutuneisuutta
toimintaan ja vaikuttaa valmentajan mahdollisuuksiin tukea
urheilijaa ongelmatilanteissa. Menestymättömässä suhteessa
osapuolten välillä ilmenee epäluottamusta, epäuskoa, sokeaa
vallankäyttöä tai tottelevaisuutta sekä verbaalista, fyysistä tai
psyykkistä hyväksikäyttöä. Tämä heikentää sitoutumista
suhteeseen ja urheilijan haluun kehittää lajissa vaadittavia taitoja. 
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Menestyksellisessä suhteessa ilmenee molemminpuolista
luottamusta, kunnioitusta, tukea, sitoutumista, yhteistyökykyä
sekä ymmärrystä toisen osapuolen tunteita, ajatuksia ja käytöstä
kohtaan. Toimiva ihmissuhde osapuolten välillä tukee
valmentajan ja urheilijan luonteen kasvua ja kehitystä.
Tiivistettynä voidaan sanoa, että toimiva ihmissuhde mahdollistaa
parempia suorituksia urheilussa ja edistää molempien
osapuolten psyykkistä hyvinvointia.  
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Hyvää itsetuntemusta.

Hyviä vuorovaikutustaitoja.

Riittävää erillisyyttä ja itsellisyyttä.

Vuorovaikutusta mahdollistavaa ilmastoa.

Erilaisuuden hyväksymistä.

Tasavertaista suhtautumista muita kohtaan.

Taitoa ja halua ymmärtää toista ja tulla ymmärretyksi.

Kykyä olla provosoitumatta.

Ymmärrystä siitä, kenen ongelmasta pulmatilanteessa on

kysymys.

Onnistunut vuorovaikutus edellyttää valmentajalta:
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Amerikkalainen jalkapallo on laji, jossa tapahtuu paljon
loukkaantumisia. Loukkaantumisriskin ensisijaisia fyysisiä
riskitekijöitä ovat lihasepätasapaino, nopeat kontaktitilanteet,
ylikuormitus sekä fyysinen väsymys. Urheiluun liitettyjen
vammojen ajatellaan useimmiten olevan syntytavaltaan ja
luonteeltaan pelkästään fyysisiä. Tämä ei kuitenkaan ole koko
totuus, sillä myös psyykkiset tekijät vaikuttavat urheilijoiden
loukkaantumisriskiin. Esimerkiksi kohonnut stressitaso voi lisätä
urheiluvammojen riskiä. 

Stressiin liittyvät urheiluvammat ovat tyypillisempiä urheilijoilla,
joilla on keskivertoa huonompi sosiaalinen tukiverkosto tai
alemmat elämänhallintataidot. 

On myös huomattu, että stressiä vähentävään toimintaan
osallistuvat korkean riskin urheilijat saavat vähemmän vammoja
kuin urheilijat, jotka eivät hillitse stressiään millään tavoin.
Erilaisten rentoutumistekniikoiden opettaminen urheilijoille
saattaa mahdollistaa paremman suoriutumisen sekä vähentää
heidän loukkaantumis- ja sairastumisriskiään. 
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Valmennustyyli saattaa vähentää loukkaantumisia ja lisätä
urheilijoiden osallistumista harjoitteluun. Joukkueet, joissa
päätökset tehdään yhteisesti, ovat vähemmän alttiita vakaville
loukkaantumisille. Loukkaantumisten määrää näyttäisi
vähentävän valmentajan selkeä näkemys toiminnan
tulevaisuudesta, muiden lajin parissa toimivien henkilöiden tuki,
sekä urheilijoiden saama kannustus ja tunnustus. 

Loukkaantumisriskiä pienentävät psyykkiset toimet puolestaan
koskevat ajatusmalleja, vuorovaikutusta, tunteiden säätelyä sekä
käyttäytymisen muokkaamista siten, että toiminta suojaa yksilöitä
ja ryhmää. Keskeinen ajatus on kehittää toimintaympäristö, jossa
harjoittelu, kilpaileminen ja paineiden alla toimiminen tapahtuu
turvallisesti, laadukkaasti sekä sopivasti kuormittaen. 
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LOUKKAANTUMISRISKIN PIENENTÄMINEN

Urheilijat, jotka hyödyntävät psykologisia taitoja, kuten tavoitteiden
asettelua, mielikuvaharjoittelua ja rentoutumisharjoitteita, pärjäävät
stressin kanssa keskivertoa paremmin. Tämä vähentää
uudelleenloukkaantumisen riskiä ja vastaavasti uudesta
loukkaantumisesta aiheutuvaa stressiä.



Urheilijat toteuttavat säännöllisesti mielikuvaharjoittelu-
ohjelmaa, jossa he tekevät suorituksensa mielikuvina ja
raportoivat valmentajalle heti, jos huomaavat mielikuvissaan
jotain outoa tuntemusta tai tunnetta.
Laaditaan jatkuvasti ylläpidettävä, yksilöllinen
tavoitteenasettelu, joka osoittaa, että kiirehtimättä ja turhia
riskejä ottamatta päästään hyvin maaliin.
Tarkkaillaan jatkuvasti urheilijoiden stressitasoja, ja jos ne
nousevat, reagoidaan herkästi ja autetaan tarpeen mukaan.
Ylläpidetään avoin ilmapiiri, jossa saa ja uskaltaa kertoa
tuntemuksistaan. 
Opetellaan järjestelmällisesti rentoa suhtautumista
harjoittelua ja kilpailemista kohtaan.
Opetellaan järjestelmällisesti arvostusta itseä ja toisia
kohtaan.

Valmentaja voi pienentää loukkaantumisriskiä paitsi fyysisillä,
myös erilaisilla psyykkisillä toimenpiteillä.

Psyykkiset toimenpiteet
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Tässä oppaassa on käyty läpi urheilijakeskeisen valmennuksen eri
osa-alueita, kerrottu urheilijakeskeisen valmennustavan
hyödyistä ja annettu työkaluja arkivalmennuksen tueksi. Oppaan
sisällöt toimivat parhaiten aikuisurheilijoilla, mutta moni kohta on
sovellettavissa myös lapsiin ja nuoriin. Iän sijaan oppaan
käytettävyyteen vaikuttaa ensisijaisesti lapsen tai nuoren
psyykkisen kehityksen vaihe.

Kaikki urheilijakeskeisen valmennuksen osa-alueet ovat
sovellettavissa muuallekin elämään, koska ne opettavat
urheilussa tarvittavien taitojen lisäksi elämäntaitoja. Tätä kautta
urheilijakeskeinen valmennustapa auttaa luomaan paitsi
parempia valmentajia ja urheilijoita, myös parempia ihmisiä.

Toivon, että opas auttaa sinua edistämään urheilijoidesi kasvua,
kehitystä ja hyvinvointia, sekä tukee heidän sitoutumistaan lajiin
ja urheilun maailmaan!

Terveisin,
Martti Rajala
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