
Valmentamisen 

vuorovaikutus 



• Valmentaminen on muuttunut yhä enemmän 
vuorovaikutuksen suuntaan: 
– harjoittelun ohjelmoijasta oppimisen tukijaksi 

– virheiden etsimisestä kannustavaan palautteeseen 

– tietämisestä ihmettelemiseen ja tiedonlähteiden 
etsimiseen 

• Ryhmien johtaminen nähdään yhä enemmän: 
– itsensä johtamisena 

– asioiden johtamisena (organisoimisena) 

– muiden ihmisten kanssa yhdessä toimimisena (verkosto) 

 

• Millainen on sinun valmennussuhteesi? 

• Millaisen roolin otat johtajana? 

Valmentajan rooli 



1. Forming - muotoutumisvaihe 

• suhde muodostuu ja alkaa kehittyä 

• etsitään omaa paikkaa kokeilemalla toistemme rajoja 

2. Storming - myrskyvaihe 

• syntyy ensimmäisiä ongelmatilanteita, jotka ratkaistaan 

jollakin tavalla 

• suhde vahvistuu usein tässä vaiheessa 

3. Norming - vakiintumisvaihe 

• roolit, valtasuhteet ja ”kirjoittamattomat säännöt” 

vakiintuvat 

• syntyy sisäisiä toimintarutiineja 

4. Performing - suoritusvaihe 

• tehdään tulosta 

5. Adjourning – hajaantumis / uudistumisvaihe 

• suhde loppuu jossakin vaiheessa, ellei se koe uudistumista 

Valmennussuhteen vaiheet 



• Missä vaiheessa ryhmämme nyt on? 

• Arvioi missä vaiheessa oma suhteesi on urheilijaan/ 

valmentajaan? 

• Mitä keinoja voidaan käyttää, jotta suhde/ 

ryhmäytyminen vahvistuisi? 

• Mitä keinoja tällä kurssilla on käytetty? 

Tehtävä 
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Suhdeverkostosta 

• Ryhmään tai tiiviiseen ihmissuhteeseen 
kuuluminen on lähes jokaiselle yksilölle tärkein 
elämänvoima 

• Ryhmässä syntyy riippuvuussuhteita jäsenten 
välillä: 
• ryhmään vakiintuu johtajat, vaikuttajat ja 

sivustaseuraajat 
• omaksumamme rooli on riippuvainen ryhmästä 
• lapsuuden/nuoruuden kokemukset merkittävässä roolissa 

• Ryhmä tuottaa: 
• tuloksia ja epäonnistumisia, muutosta, konflikteja… 
• turha pelätä konflikteja ja ristiriitoja, ne kuuluvat asiaan! 
• konfliktien ratkaisemisen kautta ryhmä vahvistuu 

Alpo Suhonen 2002, Kirje Urheilijalle 



Hallintadraamat 

• Ihmisten välillä on energiaa, josta kamppaillaan 
neljällä erilaisella hallintadraama-tekniikalla: 
1. Kuulustelija saa energiansa (huomionsa) 

etsimällä virheitä  toinen hermostuu ja 
alistuu hallintadraamaan 

2. Koppava saa energiansa esittämällä etäistä ja 
välinpitämätöntä  toinen kiinnostuu ja alistuu 
hallintadraamaan 

3. Pelottelija saa energiansa uhkailemalla  
toinen tyytyy alempaan kohtaloonsa ja alistuu 
hallintadraamaan 

4. Minä-parka saa energiansa omaa tilaansa 
surkutellen  toinen kokee sympatiaa ja alistuu 
hallintadraamaan 

James Redfield 1994, Yhdeksän oivalluksen tie 



Hallintadraamoista vapautuminen 

• Hallintadraamoista on hyvä vapautua: 

• jottei urheilija joudu valmentajan näytelmään 

• jottei valmentaja alistu urheilijan näytelmään 

• Hallintadraamoista vapaudutaan: 

• etsimällä itselle hyviä elämän energianlähteitä 

(esim. mieliharrastukset, läheiset ihmiset, 

luonto, liikunta) 

• vanhempien kasvatustyyliin perehtymällä 

• asteittain aktiivisesti hallintadraamoja 

vastustamalla 

James Redfield 1994, Yhdeksän oivalluksen tie 



Ryhmäharjoittelu 

• Urheilijan ryhmätilanteita: 

• yhteislenkit ja -harjoitukset, pelit 

• viestit ja pitkät kisamatkat 

• seurapalaverit ja saunaillat 

• Ryhmässä toimiminen kasvattaa: 

• avartamalla näkemystä muiden ihmisten 

toiminnasta ja kehittämällä 

vuorovaikutustaitoja 

• liian tiiviin ryhmäharjoittelun vaarana 

päättämättömyyttä ja johtajan peesailua 

• kannattaa tehdä asioita myös välillä ihan yksin 














