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Vierumäki 

Kirsi Hämäläinen 



• Pelin jälkeen sain häneltä tekstarin.  Ainahan 

minä saan hulluna tekstareita, mutta tämä viesti 

oli valmentajalta.  Hän kirjoitti, että hyvin pelattu 

ja antoi joitain vinkkejä.  Meinasin lentää 

selälleni.   En ollut kokenut vastaavaa. Tekstari 

valmentajalta!  Kyse oli maajoukkuepelistä, ei 

hänellä ollut sen kanssa mitään tekemistä.  

Mutta häntä kiinnosti.  Vastasin ja sain uuden 

viestin.  Wau.  Valmentaja seuraa tekemisiäni.  

Tunsin tulleeni huomioiduksi. 

       Pelaaja 



• Pelin jälkeen sain häneltä tekstarin.  Ainahan 
minä saan hulluna tekstareita, mutta tämä viesti 
oli Mourinholta.  Hän kirjoitti, että hyvin pelattu 
ja antoi joitain vinkkejä.  Meinasin lentää 
selälleni.   En ollut kokenut vastaavaa. Tekstari 
valmentajalta!  Kyse oli maajoukkuepelistä, ei 
hänellä ollut sen kanssa mitään tekemistä.  
Mutta häntä kiinnosti.  Vastasin ja sain uuden 
viestin.  Wau.  Mourinho seuraa tekemisiäni.  
Tunsin tulleeni huomioiduksi. 

      Zlatan Ibrahimovic 
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(Côté & Gilbert 2009)  



Sosiokulttuurinen ympäristö  

Organisaation toimintailmapiiri  (Horn 2008) 

Valmentajan persoona 

VALMENNUSOSAAMINEN 

VALMENTAJA 

 

•Valmentajan 

urheiluosaaminen 

 

•Valmentajan 

ihmissuhdeosaaminen 

 

•Valmentajan itsensä 

kehittämisen taidot 

URHEILIJA 

 

•Urheilijan suorituskyky 

 

•Urheilijan henkiset 

voimavarat 

 

•Kuulumisen tunne 

 

•Ihmisenä kasvaminen 

VALMENTAJAN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

•Urheilijan ikä  

•Urheilijan taso 

•Sukupuoli 

•Harjoittelun organisointi 

•Harjoitteluryhmä 

•Kulttuuri 

•Olosuhteet 



VALMENTAJA 

VALMENTAJAN 

URHEILUOSAAMINEN 

 

•Lajiosaaminen 
• Lajin vaatimukset 

• Lajitekniikan kehittely 

• Välineet 

• Kilpaileminen 

•Yleinen 

urheiluosaaminen 
• Suorituskyvyn 

kehittäminen/kuormitus 

ja palautuminen 

• Harjoittelun seuranta 

• Ihmisen kehittyminen 

•Opettamis- ja 

ohjaamisosaaminen 

 

 

 

 

VALMENTAJAN 

IHMISSUHDEOSAAMINEN 

 

•Tunne- ja vuoro-

vaikutusosaaminen 

 

•Organisointiosaaminen 
 

•Ihmistuntemus 

 

•Johtaminen  

VALMENTAJAN ITSENSÄ 

KEHITTÄMISEN TAIDOT 

 

 

•Omat henkiset voimavarat 

•Itsetuntemus 

•Itsearviointitaidot 

•Oppimaan oppimisen 

taidot 

•Verkostoitumistaidot 

•Tiedon hankinta- ja 

arviointitaidot 

•Ajattelun taidot 

 



URHEILIJA 

URHEILIJAN 

SUORITUSKYKY 

 

•Hyvä terveys ja 

kunto 
 

•Lajikohtainen 

tekninen ja 

taktinen ja 

välineosaaminen 

 

•Harjoitteleminen 

ja kilpaileminen 

 

 

HENKISET 

VOIMAVARAT 

 

•Positiivinen 

minäkuva ja 

itsearvostus 

Tavoitteenasettelu 

•Irtiottokyky 

•Keskittyminen 

•Hyvinvointi 

•Tahto, motivaatio 

ja innostus 

 

 

KUULUMISEN 

TUNNE 

 

• Positiiviset 

kokemukset 

• Positiiviset 

ihmissuhteet 

• Lajirakkaus 

• Kokee itsensä 

lajinsa 

urheilijaksi 

• Sosiaaliset 

taidot 

IHMISENÄ 

KASVAMINEN 

 

•Urheilun 

sääntöjen 

kunnioitus 

•Muiden ihmisten 

arvostaminen 

•Vastuullisuus 

•Urheilullinen 

elämäntapa/urheilij

aksi kasvaminen 

•Opinnot/työ/perhe 

 



Valmentajan toimintaympäristö 

Lapsuusvaihe Urheilijan ikä 

Harraste 

Nainen/tyttö 

Yksilö Ryhmä 

Mies/poika 
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Integroitu eri lajeja 

ja 

vammaisurheilijoita 

Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja 

valmennuskulttuuri, lajikulttuuri 

Harjoitteluryhmä 

Kulttuuri  

Olosuhteet 
Paikkakunnan  koko, harjoittelu ja kilpailutilat, 

seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat 
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toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat 



huippu-urheilunmuutos.fi 

Valmennusosaaminen urheilijan 

polun eri vaiheissa 

Lapsuusvaihe Valintavaihe Huippuvaihe 



huippu-urheilunmuutos.fi Pohdittavaksi? 

• Miten kuvaisit mallin avulla oman 

valmennusosaamisesi painopisteitä? 

• Millaisia kokemuksia sinulla on 

toimintaympäristön muutoksen 

vaikutuksista valmennusosaamiseen? 

• Mikä on omaa avainosaamistasi? 



Kiitos! 


