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Auktoriteettia kaivataan 

• ”…Valmentajat ovat olleet se taho, jota 

olen kuunnellut ja totellut silloinkin kun 

olen menettänyt luottamuksen opettajiini.  

He ovat olleet myös se voima johon 

vanhempani vetosivat, jos en kiukuissani 

toiminut heidän toivomallaan tavalla.” 

(mies, jääkiekko) 

 



• ”Treenien ollessa kovimmillaan n. 16-

vuotiaana sattui paljonkin asioita kehän 

ulkopuolella mitä ei olisi näin jälkikäteen 

halunnut.  Toin ”ongelmat” salille ja 

taistelin auktoriteettia vastaan.  Hävisin ja 

kerrankin voin sanoa olevani hyvilläni 

tappiosta.  Sain elämäni järjestykseen…” 

(mies, nyrkkeily) 

 



• Onko siis niin, että urheilijat arvostavat 

valmentajaa, jolla on auktoriteettia, mutta 

yleisesti ajatellaan, että autoritaarinen 

valmennus sortaa urheilijaa? 

• Vai onko autoritaarinen valmennustyyli 

ainoa, josta urheilijalla on kokemusta ja 

siten hän ei osaa odottaakaan muunlaista 

käytöstä? 

 



Liika on liikaa…kurinpidossakin 

• ”Kunnioitin ja melkein pelkäsin valmentajaani.  Minua otti 

todella päähän ja joskus itkettikin treenien jälkeen, kun 

valmentaja oli huutanut naama punaisena 10 cm:n päässä 

omista kasvoistani jostakin asiasta.  Pian kyllä oivalsin, 

että hän huusi aina asiasta, sekä havaitsin, että hänen 

keinonsa todella auttoi.  Siitä lähtien tein harjoituksissa 

aina kaiken kunnolla huolimatta siitä, kuinka väsynyt olin 

tai vaikka ei kiinnostanut yhtään juuri sinä päivänä 

harjoitella.  Opin tekemään kaiken parhaani mukaan, jotta 

minun ei tarvinnut pelätä, jotta ei tarvinnut kuunnella 

valmentajani karjumista.” (nainen, koripallo) 
 

 



Miksi valmentaja huutaa? 

• Ääni ei muuten kuulu? 

• Valmentaja toteuttaa valmentajan rooliaan? 

• Huutaminen vaikuttaa tehokkaalta? 

• Valmentaja huutaa heikkouttaan? 

 



Myös vaativa valmentaja saattaa pelottaa 

• Muuten hän, näin jälkikäteen ajatellen oli 

hyvä valmentaja.  Hän sai kurin, oli tiukka 

harjoituksissa ja peleissä, mutta 

harrastuksen ulkopuolella kiva mies, jonka 

kanssa tuli toimeen.  Liika tiukkuus 

kuitenkin joskus pelotti ja se vei parhaan 

terän peleistä, mutta siinä sitä oppi. (mies, 

jääkiekko) 

 

 



Valta rangaista 

• Valmentajan pitää olla motivoiva 
kannustaja, mutta hänen pitää samalla 
myös tarvittaessa olla tiukka ja ankara.  
Huonoina, vaikka urheilija on tehnyt kaiken 
oikein ja yrittänyt kaikkensa, täytyy 
valmentajan olla se kannustaja.  Jos 
urheilija ei yritä kaikkeansa ja ei pärjää, 
täytyy valmentajan olla vastavuoroisesti 
tiukka ja ankara. (mies, jääkiekko) 

 

 



• Valmentajani ohjaustyyli oli 

harjoitustilanteissa mukavan rento, mutta 

tarpeen tullen kuri oli tiukkakin.  Yleensä 

”rangaistus” keinoina hän käytti kuntopiiri 

tyyppisiä harjoitteita, joista oli, totta kai, 

meille hyötyä, vaikka emme sitä silloin 

ymmärtäneetkään. (mies, pesäpallo) 

 

 



Asiantuntemuksen arvostus 

• ”… olen saanut itselleni valmentajan, jonka 

harjoitusohjelmaa minun ei tarvitse kyseenalaistaa…  

Uskon valmentajan ”suuruuden” olevan hänen omassa 

persoonassaan.  Hän ideoi uusia ideoita lähes jokaisiin 

harjoituksiin ja aina hänellä on pieni pilke silmäkulmassa.  

Hänen auktoriteettiaan ei yhtään alenna hauskat 

letkautukset juuri silloin kun harjoituksissa lähestytään 

kivun ja kehityksen rajaa..  Mielestäni tuon rajan 

tietäminen on yksi valmentajan tärkeimmistä tehtävistä.  Se 

pitää saavuttaa muttei liian rajusti ylittää.” (mies, paini) 

 

 



• Valmentajan asiantuntemus ei ole 

vain tiedon määrää vaan myös 

kykyä innostaa ja kohdata 

urheilija! 

 



Pelkästään hänen nimensä kuuleminen 

herätti kunnioitusta 

• Valmentajan oma urheilu-ura 

• Valmentajan valmennusmeriitit 

• Valmentajan fyysinen kunto 

 



Hän otti paikkansa ja vaati kunnioitusta 

• ” Hänessä oli karismaa, joka saa pelaajat 

yrittämään viimeiseen hikipisaraan saakka.  

Jokaisen pelaajan on ansaittava hänen 

kunnioitus, eikä kaikilta onnistunut.” (mies, 

jääkiekko) 



• ” Ystävänä hän valitsee seuransa, toisaalta 

hän luottaa jokaisen osaavan valita oikean 

seuran, hänen seuransa.  Harva tietää 

hänen perusteitaan tässä asiassa.  Saattaa 

olla, että jalkapallon jälkeen pitää 

ymmärtää hänen huumoria, olla hiljaa 

oikeaan aikaan ja olla aina oikeassa 

paikassa, alta poissa.” (mies, jalkapallo) 



Ystävyyden ongelma 

• Ystävystyttyäni henkilökohtaisesti valmentajani 
kanssa, minun oli vaikea olla hänen 
valmennettavana.  Oli vaikeaa ” heittää päälle” 
harjoitteluvaihde, kun sitä tarvittiin.  Oli helpompi 
olla kaveri. (mies, koripallo)  

• Valmentamista helpottaa se, että tunnemme 
toisemme jo varhaisilta ajoilta joten olemme hyviä 
ystäviä.  Tunnemme toistemme heikkoudet ja 
vahvuudet.  Vaikka olemme hyvät ystävät, 
kuitenkaan harjoitellessa emme ajattele sitä vaan 
teemme työtä kuin vieraan kanssa. (mies, keilailu) 

 

 



Ihailu 

• Yksi lapsuuteni suurimmista 
ihailunkohteistani oli 
kilpavoimisteluryhmäni valmentaja X. Hän 
oli mielestäni kaunein ja taitavin ihminen 
maailmassa. Muistan vieläkin elävästi 
voimistelutuntimme ihailevat katseet, kun 
hän näytti meille liikkeitä malliksi. Kukapa 
tyttö ei haluaisi olla "kaunis, hento 
ballerina".(nainen, joukkuevoimistelu) 

 

 



• Pesäpallon tekniikan maailmaan hänellä on 

Suomen parhaat avaimet.  Hänen tietonsa 

esim. lyöntien tekniikasta on aivan 

käsittämätöntä.  Olen tänä vuonna taistellen 

opetellut uudestaan lyöntitekniikan.  Sen 

myötä olen oppinut kärsivällisyyttä ja 

antamaan itselleni enemmän aikaa kehittyä.  

Kaiken ei enää tarvitse tapahtua heti.  Myös 

ajatukseni pesäpallosta taktisena pelinä ja 

pelifilosofiani ovat kehittyneet hänen 

opissa. (nainen, pesäpallo) 

 



• ”En epäillyt tippaakaan koskaan tämän 
miehen suunnatonta ammattitaitoa.  
Jouduimme silloin todella taistelemaan 
pelipaikoista, joukkueessa oli paljon hyviä 
pelaajia, jotka halusivat kentälle.  Niin 
halusin minäkin, ja aina avaukseen.  Se oli 
luottamuksen osoitus tältä valmentajalta, 
jos pääsi ensimmäiseen kokoonpanoon.  Ja 
ei voi sanoin kuvailla kuinka hyvältä 
tuntuikaan olla tuon luottamuksen 
arvoinen.” (nainen, jalkapallo) 

 



Kuin isä tai äiti 

• Minulla oli, ja on vieläkin, hyvä suhde häneen. 
Hän oli oikeastaan ainoa säännöllisesti 
tapaamani naisihminen lapsena ollessani, sillä 
vanhempani ovat eronneet. Tuntui hyvältä saada 
jutella kaikista asioista maan ja taivaan välillä, 
tyttöjen jutuista tai muuten vain juoruta… Urheilu 
ei aina ollut se kaikista tärkein puheenaihe, 
saimme opastusta muillakin elämän alueilla. Nyt 
olen itse todella iloinen, jos lapseni tulevat 
uskoutumaan minulle; silloin tunnen onnistuneeni. 
(nainen, yleisurheilu) 

 

 



Pettymys 

• Minkähänlainen menneisyys hänellä on, varmaan 

pelejä neljännessä ja viidennessä divisioonassa 

Ponuan paskamahoissa, tai jotain vastaavaa, 

turha edes arvailla.  Hei!  Nyt keksin, mieshän 

opetti minut laukomaan.. Hän näytti ensin miten 

laukaisu suoritetaan vaihe vaiheelta, jonka jälkeen 

tein kaiken päinvastoin kuin hän näytti ja johan 

rupesivat laukaukset lähtemään, eriskummallista 

tosiaan. (mies, salibandy) 

 

 



Pettymyksen aiheuttaa 

• Lajitiedon puute 

• Kyvyttömyys kohdata urheilija 

• Lupausten pettäminen 

• Arvostuksen puute 

• Alkoholin käyttö 

• Epäurheilijamainen käytös 

• Epäreiluus 

 


