
   Leadership is solving problems. The day athletes stop bringing you their 
problems is the day you have stopped leading them. They have either lost 
confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a 
failure of leadership.  

 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
        

 
       
 
 
 
 
 

Tämä luento jättää sinut ilman vastausta, miten juuri sinun tulisi toimia valmentajana, 
mutta todennäköisesti luento sisältää materiaalia, josta sinulla voi olla hyötyä 

valmentajana tai urheilijana tulevaisuudessa.  
         

       Kari Arponen 

        19.01.2008 
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Luennoitsijasta – K. Arponen 

 Itseään kehittävän urheilijan ja valmentajan 
pitäisi aina olla kiinnostunut, että kuka puhuu ja 
millä kokemuksella… 

 
 
 

 
• A-maajoukkueen kakkosvalmentaja 2005-2007 
  vastuualue: Viestit, ryhmädynamiikka 

 
• Päävalmentaja Halden SK, NOR (2004-06) 
  vastuualue: huippu-urheilu, kokonaissuunnitelmat 

 ja mediasuhteet 
 
• Valmennuspäällikkö Tampereen Pyrintö (2002-04) 
  vastuualue: edustussuunnistus, suurviesti-projektit 

 



 

 

Seminaariluento 17.00 -18.30 

Yksilö ryhmässä (haasteet) 

Valmentajan vuorovaikutus  

Kehityskeskustelumalli 

Take home message 

Keskustelua.. 

 



Yksilö ryhmässä… 

 

Input   Prosessi       Output 

Urheilijan  
ominaisuudet 

Toiminta- 
ympäristö 

Ryhmän  
struktuuri 

Ryhmän  
prosessit 

Yksilön tulos 

Ryhmän tulos 



Ideana on lisätä valmentajan ja managerin 

ymmärtämystä, miten itse voin… 

 
1) Rakentaa ryhmän, joka muodostuu osaavista urheilijoista, jotka vastaavat heille 

asetettuja haasteita. 

 

2) saada yksilöt suorittamaan yhdessä ja minimoida prosessitappiot 

 

3) Hyödyntää ryhmässä olevaa osaamista, joka luo kilpailuetua (esim. kollektiivinen 

itseluottamus) 

 

 

 

 

 



Ryhmän koko… 

  
 - Usein yli kymmenen urheilijaa +  
    1-2 valmentajaa 
 
 - Haaste ….Social loafing! 
 
  * Toisten hyväksikäyttö  
  * Ruudin säästö 
  * Paremmat hoitaa 
  * Uppoutuu ryhmään 
 
 Urheilijan vastuu! 
 
       



Ryhmän tehokkuus – kaikki pelissä 

 

Roolitietoisuus     Roolihyväksyntä 

     

 

 

 

 

 

     

     

       Roolisuoritus 

 

 
 
 
 
 
 



Ryhmä syntyy, elää ja kuolee… 

• Kenestä yhteenkuuluvuus riippuu? 

 

Mutta on syytä muistaa muutama asia… 

 

1)  Multidimensionaalisuus 

     (tehtävä ja sosiaalisuus) 

2) Dynaamisuus 

3)  Yhteenkuuluvuuden  

 instrumentti 



Valmentaja – Urheilija 

vuorovaikutus 

Omakohtainen kokemus nostaa esiin  

neljä tekijää.. 

 

• Ole oma itsesi! 

• Empatia! 

• Kunnioitus! 

• Kuuntele (3-4 kanavaa) 

 

 

 



Tärkeää kuunnellessa… 

Ole mukana tilanteessa (omat ajatukset) 

Evaluointi jälkipuoliskolla 

Kokonaiskuva (jäsentely, faktat) 

Rajat sympatialle 

 

 
Peilaa urheilijalle… (sisältö, tunteet ja mielipiteet) 

 

 



Kehityskeskustelumalli 

 

Suunniteltu (yht. tavoite, tieto väh. vkoa ennen) 

Valmisteltu (valmentaja –urheilija) 

Systemaattinen (väh. puolivuosittain) 

Luottamuksellinen  

 

On vaikea kehittää mitään, ellei tiedä mitä pitäisi 
kehittää… 

 

 



Tulokset 

    - suoraan tuloslistasta 

   - suhteessa tavoitteisiin 

   - analyysi 

 

 Tavoitteet 

   - tavoitteen vaatimustaso 

   - henkilökohtainen tavoite 

   - yhteinen tavoite 

   - harjoituksellinen tavoite 

   - asenteellinen tavoite 

 

 



Harjoittelu 

    - kapasiteettiprofiili 

   - tekniikka 

   - taktiikka 

   - harjoitustavat 

   - määrä 

   - laatu 

   - organisaatio 

   - mentaali harjoittelu 

 

 Ympäristö 

   - joukkuehenki 

   - yhteistyömahdollisuudet 

   - kommunikaatio 

   - oma panos lähipiirille 

   - henkilökohtainen elämäntilanne 

 

 



 

 

Ura- ja kehittyminen 

    - koulutus 

   - työ 

   - talous 

 

 



Siitä se lähtee…,  pari asiaa on 

kuitenkin hyvä muistaa.. 

 Urheilijalla tieto pääkohdista  etukäteen 

     No man’s land 

     Seuranta 

 



Take home message 

 
 
• Ole kiinnostunut – ei ainoastaan, miten 

suunnistetaan, vaan kuka suunnistaa! 
 

• Muista, että urheilijat ovat yksilöitä kaikkine 
puutteineen ja vikoineen - kuten me 
valmentajatkin. 

 



Keskustelua… 

 
 
1) Miten voit valmentajana vaikuttaa, että yksilön 

vapaus ei kärsi yhteisestä edusta ja tavoitteista? 
 

2) Yhteenkuuluvuuden edut ovat dokumentoituja, 
mutta voiko olla tilanteita, jossa vahva 
yhteenkuuluvuus voi olla myös haittatekijä? 

 
 

 



 

 

Seminaariluento klo 19.30 – 21.00 

Ongelmista ratkaisuun 

 Positiivisuuden kautta 

Ryhmätyö  

Take home message 

Keskustelua… 

 



Ongelman ratkaisumalli 

 

Muodostuu neljästä (4) peruselementistä 

Systemaattinen ja kumuloituva 

 

1) Valmistautuminen ja kartoitus 

2) Tavoitteen asetanta 

3) Käsittely ja strategiat 

4) Toteutus ja arviointi 

 



Kartoitus…  

• Kuuntele (haluan tietää enemmän) 

• Saada yleiskuva urheilijan ajatuksista 

• Kerää faktaa ja mielipiteitä 

• Ole kiinnostunut 

 

 

• Tämän jälkeen levennä urheilijan perspektiiviä 
(tuntemattomasta tunnettu ja päinvastoin) 

• Urheilijan oma vaikutus ongelmaan (ymmärtää 
omaa käyttäytymistään, voi sitä myös muuttaa) 

 



   Tavoitteen asetanta… 

 

 
• Merkityksellinen suhteessa ongelmaan 

• Mitattava 

• Realistinen suhteessa tilanteeseen 

 

Olisi hyvä ratkaista ongelmat niin itseä, lähimpiä ja 
lähiympäristöä kohtaan… 

 



Käsittely ja strategiat 

  
• Tehokas strategia 

• Urheilijan hyväksymä 

• Ajatusmalliltaan sopiva 

• Mitattava ja seurattava 

 

Lähdöstä maaliin tai maalista lähtöön? 



Toteutus ja arviointi  

“To think is easy, To act is difficult. To act as 
one thinks is the most difficult of all.” 

     -J.Goethe- 

 



Positiivisuuden kautta 

“If it works, don’t fix it. 

      If it worked once, do it again. 

     If it doesn’t work, don’t do it again… 

           …Do something different.” 

 

 
   Pyritään löytämään ratkaisut ongelmaan ja 

hyödyntämään urheilijan resursseja sen sijaan, 
että käytettäisiin aikaa ja voimia etsiessämme 
ongelmien aiheuttajia.  



Ajatuksia... FOKUS. 

 

• Mitä urheilija tekee oikein? 

• Voidaanko tehdä “enemmän oikein”? 

• Keskittyminen kehittymiseen. 

• Oppia menestyksestä. 

 

“Rather than looking what is wrong and how to fix 
it, we look what is right and how to use it” 



Ajatuksia…totuus? 

• Ei ole välttämätöntä tietää ongelman syytä, että 

voi ratkaista sen.  

• Moneen ongelmaan liittyy niin monta eri syytä 

 

 

Monet yrittävät lukea rivien välistä, vaikka 
järkevämpää olisi keskittyä riveille… 

 



Ajatuksia… yhteys. 

 

– Kaikki liittyy kaikkeen 

– Kun ryhmän yhden jäsenen toiminta muuttuu, 
niin koko ryhmän toiminta muuttuu sen 
mukana… 

 

- DOMINOEFFEKTI (pienet muutokset 
vaikuttavat koko ryhmään ja johtavat välillä 
isoihinkin muutoksiin) 



Ajatuksia…poikkeukset. 

- Ongelmat eivät aina ole paikalla… onnistumisia 
tulee jokaiselle. 

- Tehdä poikkeuksesta sääntö… 

 

 

 

“Nothing always happens” 



Ajatuksia… urheilijan arvostus.. 

 

- Urheilijoilla ensi käden tieto, me toimimme sen 
pohjalta.. 

- Urheilijalla on valmiudet luoda hyviä ratkaisuja. 

- Ei oikeaa ja väärää toimintatapaa. Vain tehokas 
ja tehoton… 

 

”There is nothing wrong with you, what’s right with 
you couldn’t fix” 



Ryhmätyö 

- Miettikää kolmen hengen ryhmissä… 

 

1) Mikä on teidän mielestänne vaikeimpia 
valmennustilanteita? (10’ keskustelua) 

2) Toteuttakaa ryhmässä urheilijan tavoite- ja 
kehitysmalli kaudelle 2008. Kuka, mitä, miten ja 
missä… 

 



Take Home Message: 

Onnistuneen valmentajatyön kulmakiviä: 

 

• Kyky asettaa tavoite ja ymmärtää vaatimustasot 

• Vankka itseluottamus (uskaltaa onnistua) 

• Sitoutumisen aste  

• Keskittyminen tuloksen kannalta oleelliseen 

• Kärsivällisyys menestyksen poluilla 

• Kyky arvioida itseään ja säilyttää tasonsa  

• Kyky vuorovaikutukseen 

 

Ja sitten meillä on mahdollisuus…. 



Kiitos mielenkiinnosta… ja 

onnistumisen elämyksiä kaikille 

suunnistusvalmentamisen parissa! 


