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Miten ajattelemme asioiden etenevän…



…miten asiat tosi elämässä menee.
Tarvitsemme:
- Erilaisia taitoja urheilijan polun eri vaiheisiin
- Psyykkiset taidot (mm. keskittyminen, itseluottamus, itsetuntemus)



Ei ole kyse siitä onko aaltoja, vaan se miten opit 
surffaamaan niiden kanssa



HEITTÄYTYMINEN
- Itsensä likoon laittaminen
- Itseen tutustuminen
- Omien rajojen etsiminen

MATKASTA NAUTTIMINEN
- Murehtimisen vähentäminen
- Onnistumisten ja 

vahvuuksien kiillottaminen
- Urheilijana oleminen: 

etuoikeutettu mahdollisuus

VAIKEUKSIEN VAALIMINEN & 
HENKINEN VAHVISTUMINEN
- Haasteet vahvistavat kun 

niistä haluaa oppia
- Kysy itseltäsi vaikeuksien 

äärellä: onko tässä jotain 
mitä voin oppia? Miten 
voin kasvaa urheilijana ja 
ihmisenä?



Menestyksen avaimet



Kova työ,
omistautuminen

Itseluottamus&
heittäytyminen

Palautuminen

Kilpailuun 
valmistautuminen

Itsensä 
kehittäminen

Henkinen 
vahvuus

Ilo



Kova työ ja omistautuminen

• Päivittäinen tekeminen

• Epämukavuusalueelle 
meneminen

• Jatkuvan kehittymisen 
periaate

– Urheilijana kehittyminen

– Ihmisenä kasvaminen



Itsensä kehittäminen: Winning attitude

• Määrätietoisuus
• Rohkeus

– Päätöksenteko
– Momentumien

haltuunotto

• Mitä voittaminen minulle 
tarkoittaa?

• Minä tiedän että…
• Kehonkieli

– Ryhti
– Liikkeet
– Katse



Mindset, itseluottamus & heittäytyminen

Mielentila

• Miten suhtaudumme asioihin?

• Uhka vai mahdollisuus?

• Pakene vai taistele?

Ajatusmallit

Itseluottamuksen säätely
• Itseluottamus vaihtelee

• Opi säätelemään sitä:
 Henkinen aikalisä: Tunnista, hyväksy

 Valmentajan/joukkuekaverin tuki

 Palauta mieleen mistä nautit lajissasi

 Palauta mieleen onnistunut suoritus



MindLights ”En minä pysty 
tähän!”

”Miksi et 
tajunnut tehdä 

toisin”

”Ota 
rauhallisesti”

”Ei ole 
mitään 
hätää”

”Olen valmis!” 
”Haluan 
mennä 

näyttämään 
osaamiseni!”

- Mieli tuottaa erilaisia ajatuksia
- Tunnista mitkä ajatukset auttavat sinua, mitkä eivät



Harjoitus1: minun mindset ja sopiva suoritustila

• Mieti jotain tulevaa tärkeää tilannetta

– Millä asenteella menet tilanteeseen, mikä on 
mindsettisi?

– Millaisessa olotilassa haluat mennä tilanteeseen? 
Kuvaile eri adjektiivein ja tunnetiloin

– Mitä energiaa haluat huokua?

– Mistä ulkopuolinen voi huomata sen?

– Millainen on kehonkielesi?

– Mitkä ajatukset tukevat tätä tunnetilaa? 



Kilpailuun valmistautuminen & rutiinit

• Tiedä mitä tarvitset

• Mitä, missä, milloin

• Mikä on olennaista?

• Plan B, C
– Häiriötekijät tunnistettu

– Jos…niin –suunnitelmat

– Keskity asioihin joihin voit 
vaikuttaa

• Henkinen valmistautuminen
– Vireystilan säätely

– Mindset

– Mielikuvien käyttö



Flow mahdollista kun
- Taidot ovat vahvat 
- (fyys, tekn. psyyk. takt)
- Haasteet ovat suuret



Ulkoinen

Sisäinen

KapeaLaaja

Flow ja keskittyminen

HUIPPUSUORITUS

LAMAANTUMINEN



Harjoitus2: valmiuden tunteen vahvistaminen

1) Mitkä asiat saattavat häiritä keskittymistäsi? Mitä 
tyypillisiä häiriötekijöitä kohtaat lajissasi? 

2) Miten suhtaudun ja reagoin tyypillisesti yllättäviin 
muutoksiin ja häiriöihin? Tukeeko suhtautumiseni 
suoritukseeni valmistautumista?

3) Millainen ajattelu ja konkreettinen toiminta auttaa 
yllättävässä tilanteessa?

4) Miten valmentaja voi tukea häiriötekijöiden 
hallinnassa ja valmiuden tunteen vahvistumisessa?



Palautuminen ja rentoutuminen

- Uni

- Ravinto

- Ihmissuhteet

- Urheilun ulkopuolinen 
touhuilu ja harrastaminen

- Musiikki

- Jouten oleminen

- Pienet valinnat



Henkinen vahvuus

• Itsensä tunteminen

• Vahva luottamus kykyihin 
ja mahdollisuuksiin

• Olennaiseen 
keskittyminen

• Päätöksenteko tehokasta

• Epäonnistumisista 
palautuminen

• Vaikeuksista oppiminen ja 
vahvistuminen



Miten päästä yli epäonnistumisesta?

• Hyväksyminen

• Tunteiden kohtaaminen ja 
käsittely

• Palautteen saaminen ja 
keskustelu valmentajan 
kanssa

• Systemaattinen tapa 
arvioida suoritusta -> 
oppiminen



Suorituksen tarkastelu

• Pyri tarkastelemaan suoritusta eri näkökulmista ja 
oppimaan tekemisestä 

Missä kehityin? 

”Säilyttämään keskittymiseni vain omassa
tekemisessäni”

Mitä otan mukaan tästä kokemuksesta?

”Lisääntynyttä luottamusta, että pystyn 
onnistumaan vaikka aamulla kolottaa 
/ osaan tehdä päätöksiä”

Missä onnistuin?

”Säätelemään jännitystäni”

Mitä on tärkeä muistaa jatkossa?

”Luotan tehtyyn työhön ja omaan 
osaamiseeni /  Varmistan että olen 
sopivassa vireystilassa”



Pystyn 
kehittymään Virheet 

auttavat 
minua 

oppimaan

Haluan oppia 
ja haastaa 

itseäni

Muistan 
joustavan 

suhtautumistavan 
(resilienssi)

Omistautumiseni 
ja asenteeni 
vaikuttavat 

kaikkeen

Inspiroidun 
menestyvistä 

ihmisistä

Haluan 
vahvistua 

vaikeuksista

Uskallan kysyä 
apua, uskallan 

ajatella.

https://www.youtube.com/watch?v=TR_2qAAPJgA



Ilolla tekeminen

• Matkasta nauttiminen

• Ilo päivittäisessä 
tekemisessä

• Ilmapiirin rakentaminen 
kaikkien tiimin jäsenten 
vastuulla 

• Mikä on saanut sinut 
pysymään lajin parissa?

• Mitkä asiat lajissasi 
tuovat sinulle iloa?



Kiitos! Iloa ja intoa treeneihin!


