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https://www.youtube.com/watch?v=WZlm-xsVqBw&t=3s&fbclid=IwAR2kQvuDG6aj_YT5RTJ1mAdrEewJZuAdOYq_Rr7KuarpoXZRWflfM3byENA

https://www.youtube.com/watch?v=WZlm-xsVqBw&t=3s&fbclid=IwAR2kQvuDG6aj_YT5RTJ1mAdrEewJZuAdOYq_Rr7KuarpoXZRWflfM3byENA


Seinillä on kysymyksiä liittyen kokemuksiin 
valmentajana.  Jää sen kysymyksen luo, josta 

haluat keskustella. Jakakaa 
kokemuksianne/ratkaisujanne muiden 

saman kysymyksen luo jääneiden kanssa.
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Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä 
asiaa, minkä pitäisi toteutua lasten (alle 

13 v) harjoituksissa?
www.menti.com
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Hyvä valmennus

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin 
joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan urheilijaa 
valmentajan on tunnettava sekä itsensä että urheilijansa. 
Valmentaminen on pitkäjänteinen kehitysprosessi, jossa 
kumpikin oppii. Oppiminen perustuu oppijan sisäiseen 
motivaatioon. Valmentamisessa tämä tarkoittaa, että 
valmentaja auttaa urheilijaa löytämään sisäisen 
motivaationsa ja omat voimavaransa

Valmentajalla on väliä - materiaali



Missä me onnistumme?
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Vanhempien kokemuksia lasten valmennuksesta
Kooste urheilun pelisääntöjen vanhempien tyytyväisyyskyselystä (n=7500)

47 %

44 %

7 % 2 %0 %

Lapseni ohjaajat ja valmentajat 
hoitavat tehtävänsä hyvin

46 %

42 %

9 %
3 % 0 %

Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia 
lasten kanssa

52 %

35 %

9 %

3 % 1 %

Olen tyytyväinen lapseni ryhmän toimintaan kokonaisuutena

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä



Vanhempien kokemuksia lasten valmennuksesta
Kooste urheilun pelisääntöjen vanhempien tyytyväisyyskyselystä (n=7500)

44 %

42 %

11 %

3 % 0 %

Lapseni saama valmennus on laadukasta

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

42 %

36 %

16 %

5 % 1 %

Ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän 
kaikki lapset riittävästi huomioon

40 %

40 %

15 %

4 % 1 %

Ohjaajat ja valmentajat kannustavat 
lapsia kilpailutilanteessa hyvin
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kannustaa harrastamaan myös muita lajeja

keskustelee usein kanssani

huomioi mielipiteitäni ja ehdotuksiani

ohjaa urheilullisiin/terveisiin elämäntapoihin

innostaa liikkumaan ja harjoittelemaan omalla ajalla

ohjaa hauskoja/innostavia harjoituksia

perustelee, miksi jotakin harjoitellaan

on ystävällinen ja helposti lähestyttävä

on rohkaiseva ja luo kannustavan harjoitusilmapiirin

osaa kehittää fyysisiä ominaisuuksiani

osaa antaa helposti ymmärrettäviä ohjeita

antaa kannustavaa palautetta harjoituksissa

osaa kehittää taitojani

Täysin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Täysin eri mieltä

Lasten ja nuorten arviot valmentajan toiminnasta – Valmentajani…
Kooste 11-15 -vuotiaiden arvioista LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016 (n=2860-2986)



73%

30%

23%

” Mitkä asiat sinun mielestäsi tekevät urheiluseuraharrastamisesta 

hauskaa?” (n=365)

”saa uusia kavereita” 

”saa olla kavereiden kanssa”
”uusien asioiden oppiminen” 

”kavereiden kanssa pelaaminen”

”uusien taitojen oppiminen”

Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: Tutkimuskohteena 10 -vuotiaat 
suomalaiset lapset, KIHU. Käynnissä oleva tutkimus.
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Jokainen valmentaja haluaa 
olla hyvä valmentaja –
Mielikuvia hyvästä 
valmentamisesta on 
monenlaisia.





ÄKSÄT Järjestelmät, 
rakenteet, hierarkiat, 
auktoriteetit, työetiikka

YYT, Yksilöt, 
hyvinvointi
neuvottelu

ZETAT, Elämykset, 
merkitykset, 
ei auktoriteettipelkoa

Tieteenalaperustainen
sisältöjen suunnittelu
arviointi: toistaminen

Osaamisperustainen
oppimisen tukeminen
arviointi: osaaminen

Työelämälähtöinen
toiminnassa oppiminen
yhdessä oppiminen
itsearviointi

Kuri, kontrolli, 
kehon kontrolli, 
tarkka toistaminen

Materiaalit, sisällöt,
materiaalin ja sisällön
määrä, toistaminen, 
Yhdenmukaisuus, aika

Yksilöllisyys, soveltaminen, 
vaikuttavuus, ymmärtäminen

Valmentajakeskeisyys,
autoritaarisuus, fyysisten 
ominaisuuksien kehittäminen, 
ohjelmointi

Vallan käytön murros,
lasten liikunnan erityisyys, 
kokonaisvaltaisuus

Urheilijakeskeisyys,
vuorovaikutus, osallistaminen

Kansallisaate, maanpuolustus,
raittius, uhrautuminen, 
yksinkertainen
elämäntapa, vaatimattomuus, 
jalous, aatteelle antautuminen

Kansallinen itsetunto, 
politiikka,
järjestö- ja seurauskollisuus

Yksilöllisyys, 
urheilijakeskeisyys,
medianäkyvyys, brändit,
bisnesmenestys, 
kansallinen itsetunto

Ylhäältä johdettu,
hierarkiat, rakenteet,
henkilöityminen

Verkostot, yhteistyö

sukupolvet

koulutus

Opetuksen 
laatumittarit

Valmennuksen 
paradigmat

Urheilu-
johtaminen

Urheilun
ihanteet



Mihin valmentaja

voi vaikuttaa?

Valmentajan  

osaamistarpeet

Voimavarat

Ihmissuhde-
taidot

Urheilu-
osaaminen

Itsensä 
kehittämisen 

taidot

Urheilijana 
kehittyminen ja 
lajiosaaminen

Itsensä 
kehittämisen 

taidot

Ihmisenä
kasvu

Kuulumisen 
tunne



Urheilija

Ihmisenä kasvu
Urheilijana kehittyminen ja 

lajiosaaminen

Kuulumisen tunne Itsensä
kehittämisen 

taidot

• Arvot ja asenteet
• Vastuullisuus
• Empaattisuus
• Itsearvostus
• Ihmissuhdetaidot

Urheilijan elämäntapa:
• Urheilullinen elämäntapa
• Fyysinen kunto ja suorituskyky
• Harjoittelu
• Lepo, palautuminen ja ravinto
• Motivaatio
• Itseluottamus
• Innostus

Lajiosaaminen:
• Tekninen, taktinen ja 

välineosaaminen

• Lajirakkaus
• Sitoutuminen
• Yhteisöllisyys

• Tavoitteen asettelu
• Itsearviointitaidot
• Oppimaan oppimisen 

taidot
• Verkostoitumistaidot
• Tiedon hankinta- ja 

arviointitaidot
• Ajattelun taidot



Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat:
Itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveys

Urheiluosaaminen Ihmissuhdetaidot Itsensä kehittämisen taidot

•Yleinen urheilu-
osaaminen

•Lajiosaaminen
•Opettamis- ja 
ohjaamisosaaminen

•Tunne- ja vuorovaikutustaidot
•Organisointiosaaminen
•Ilmaisu- ja keskustelutaidot
•Ongelmanratkaisutaidot
•Ihmistuntemus 

•Itsearviointitaidot
•Oppimaan oppimisen taidot
•Verkostoitumistaidot
•Tiedon hankinta- ja 
arviointitaidot

•Ajattelun taidot

Valmentajan osaaminen



Valmentajan toimintaympäristö

LapsuusvaiheUrheilijan ikä

Harraste

Nainen/tyttö

Yksilö Ryhmä

Mies/poika

Kilpa

Joukkue

Ryhmässä kumpaakin 
sukupuolta

Huippu

Nuoruusvaihe Aikuisvaihe

Urheilijan taso

Urheilijan sukupuoli

Harjoittelun organisointi

Samantasoinen Eritasoinen
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

Valmentajan rooli Henkilökohtainen
Ominaisuus- tai
Akatemiavalm.

Päävalmentaja
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Lasten luovuttamattomat tarpeet: Saada riittävän 
luotettavasti:

Ravintoa, lepoa, liikuntaa, suojaa

Tulla nähdyksi: omana itsenään, iloa tuottavana

Tulla kuulluksi: - ja siten arvostetuksi omine aloitteineen ja ajatuksineen

Leikkiä – nautintoa kehosta, tunteista, ajatuksista ja niiden jakamisesta

Vapautta tutkia ja onnistua

Saada opetusta oman kulttuurin arvoista ja odotuksista

Tulla hyväksytyksi omaan ryhmäänsä

Vireystilan yhteistä säätelyä – voidakseen pysyä yhteydessä toisiin

Saada tukea oman tarinansa jatkuvalle luomiselle
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http://www.icoachkids.eu/
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Kiitos!
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