
Osallistuva asiantuntijuus 

urheilijan arjen tukena

Psyykkinen valmennus menestyvän suomalaisen huippu-
urheilun tukena

Urheilupsykologi (sert) Hannaleena Ronkainen

Psyykkinen valmentaja (sert) Terhi Lehtoviita

Huippu-urheiluyksikkö



Osallistuvan asiantuntijuuden piirteitä

• Valmentajajohtoinen asiantuntijatyö

• Prosessin ja toimintaympäristön ymmärtäminen

• Selkeä ja yhteinen tavoitteiden määrittely ja 

arviointiprosessi 

• Valmentaja – urheilija - vuorovaikutussuhteen 

tukeminen

• Joustavasti, helposti lähestyttävästi, 

luottamuksellisesti

• Potentiaalin näkemistä, oivalluttamista, oppimista 

yhteistyön ilmapiirissä

Tulos

URHEILIJA

Valmentajat
Asiantuntijat

Toimintaympäristö



Osallistuvan asiantuntijatoiminnan kohteet

Kohtaamista ja 
läsnäoloa urheilijan 

arjessa. 

Psyykkisten taitojen 
kehittymisprosessi

Muuttuviin 
tilanteisiin 

reagoimista

Kohtaamista, 
Peilaamista, ison 

kuvan palauttamista

Tavoitteiden 
selkeyttämistä, 

Arviointia
Fokusointia

Tukea ja näkökulmia 
erikoistilanteissa

Arvojen kirkastamista

Ihmisen ja tilanteen 
kohtaaminen ja 

tilanteen kohtaaminen

Prosessin kehittäminen
ja arviointi

Tilannetekijöiden 
huomiointi

Urheilija

Valmentaja



Tukitoiminnan tasot 

Ajatus- & Toimintamallit

Harjoittelu & Palautuminen

Kilpailu & Tulos

Motivaatio & Päämäärät

Arki & Elämäntilanne IHMINEN

URHEILIJA

KV-TASON PELAAJA

Niilo Konttinen, KIHU



LAADUKAS ARKIHARJOITTELU & VUOROVAIKUTUS

GROWTH MINDSET

KILPAILUTAIDOT

KANSAINVÄLINEN 
ITSELUOTTAMUS

Psyykkisten taitojen kansainvälinen 
vaatimustaso



Laadukas vuorovaikutus ja siihen tukeminen

• Rakentavaa ja riittävää

• Vahva keskinäinen luottamus liittyen
– Osaamiseen
– Keskinäiseen sopimiseen
– Kommunikaatioon
– Asenteeseen

• Molempien osapuolten vastuu vastavuoroisuudesta: 
- Halu ja valmiudet kehittää vuorovaikutustaitoja

• Kirkas tavoite, selkeät pelisäännöt ja sujuva viestintä mahdollistaa 
ja tekee tilaa hyvälle vuorovaikutukselle.



URHEILIJAN & VALMENTAJAN GROWTH 
MINDSET

• Jatkuvan kehittymisen periaate

• Halu haastaa itseä

• Uskallus kysyä apua ja neuvoa ”sisältä ja 
ulkoa”

• Vahva usko omaan kehittymiseen ja 
menestysmahdollisuuksiin

• Vahva oppimisen näkökulma virheisiin

• Resilienssin kehittäminen

– Joustava suhtautuminen haasteisiin

– Halu vahvistua vaikeuksista

• Inspiroituminen menestyneistä ihmisistä



Growth mindsetin työstäminen

• Omien uskomusten tarkastelu liittyen 
mm.
– menestysmahdollisuuksiin kv-tasolla

• Epämukavuusalueelle meneminen
– Psyyk harjoitteiden vieminen lajitreeniin

• Tavoitteen asettaminen, keskittyminen, 
mielikuvat

• Oppimisen näkökulman 
vahvistaminen
– Suorituksen arviointi, virheet, haasteet

• Suhtautuminen paineeseen
– Voimavara, josta työstetään kilpailuetu-

> urheilija haluaa sitä



Tilanne kolme viikkoa ennen SM-kilpailua 2015

Fyysiset tekijät:

- Kovaa, periksiantamatonta harjoittelua

- Vaihtelevia kilpailutuloksia

- Vaikeuksia vaikeimmissa hyppyelementeissä

- Kipu ja epätietoisuus terveydestä mietitytti

Psyykkiset tekijät:

- Luistelu koko ajan mielessä

- Halu ja pakko onnistua

- Rentoutuminen vaikeaa, suorittamista

- Elimistön stressitila

- Ahdistuksen ja epätoivon tunteita

- Haitallinen kilpailujännitys näkyi 
vahvistuvana pelkona epäonnistua

Juulia Turkkila, taitoluistelun maajoukkueen 
arvokisaedustaja 2010-2014



Uusi alku, uusi tunne

• Nykytilanteen rehellinen ja napakka arviointi suhteessa tavoitteisiin.

• ”Haluatko lähteä kokeilemaan jotain ihan erilaista tapaa valmistautua kilpailuun? Se vaati 

rohkeutta ja luovuutta, sillä tässä ajattelu- ja toimintatavassa ei keskitytä arvosteltaviin 

elementteihin vaan tarinaan, jonka sinä saat luoda itse juuri sinulle sopisi?”

 IRTI PÄÄSTÄMINEN (epärealistiset tavoitteet, vääristyneet odotukset, pakko)

• Rakensimme vapaaohjelman ympärille tarinan (ulkoistaminen)

• Syntyi kuusi kohtausta, joista jokainen oli yhtä tärkeä

• Jokainen kohtaus oli uusi alku, uusi mahdollisuus

• Syntyi uudenlaisia tunteita ja ajatuksia



Vapaaohjelman tarina

Herätys, havahtuminen
Uusi alku
Lentoon lähtö
Hyökkäys ja taistelu
Voitontanssi 
Hyvästit



Mielen uudelleen ohjelmointi

Vapautuminen häiritsevistä odotuksista

- Tavoitteena tarinan tulkitseminen ja valittu 
fokus

Selkeän mielikuvan rakentaminen suorituksen tueksi

- Tarinan kokonaisuus, punainen lanka

- Kuusi mahdollisuutta (osa-tavoitteet)

- Eläytyminen useilla aisteilla syvälle tarinaan

Käytännön harjoittelu

- Itsenäisesti: kotona, oheisissa, jäällä

- Jääharjoituksessa valmentajien tukeman

- Kilpailunomainen harjoittelu

Onnistumisen usko

- Vahvuuksien korostaminen

- Valmennustiimin vahva tuki Luistelun vapautuneisuus ja ilo löytyivät



KANSAINVÄLINEN ITSELUOTTAMUS

• Määrätietoisuuden lisääminen ja itseluottamuksen 
rakentaminen

– Päivittäisessä tekemisessä (tiedetään mitä 
tehdään ja miksi)

– Luottamus prosessiin

• Rohkeuden kasvattaminen

– Epämukavuusalueelle meneminen

– Päätöksenteko (itsensä tunteminen ja 
kuunteleminen)

– Rehellinen reflektointi valmentajan kanssa

• Mitä voittaminen minulle tarkoittaa? Mitä haluan 
voittaa? Mitä uskomuksia omiin mahdollisuuksiin?

– Mahdollisten psyykkisten raja-aitojen ja 
pelkojen tunnistaminen, niiden sanottaminen

• Kisaminän työstäminen

• Kehonkieli treeneissä ja kisapaikoilla

• Omien vahvuuksien kiillottaminen



Asiantuntija vahvasti mukana valituissa prosesseissa valmennuksen ja urheilijoiden tukena.

Asiantuntijan selkeä rooli ja resurssi, joka lähtee yhteisistä tavoitteista. Valmennusjohto 
tutustuttaa ja jalkauttaa asiantuntijan osaksi toimintaympäristöä.  

Asiantuntijoiden verkosto, työnohjaus ja kv-
sparraus   yhdessä ja toisilta oppiminen.

Asiantuntijatyön näkyväksi tekeminen keissien kautta, hyväksytty 
ja arvostettu osa huippu-urheilun kokonaisuutta.

Asiantuntijatyön tavoitteiden ja prosessien arviointi: laatujärjestelmän 
kehittäminen.

Asiantuntijatyön 
KV-VAATIMUSTASO

Kehittymisen portaat 
Psyykkisen valmennuksen asiantuntijatyössä



KIITOS!

LOPPUKESKUSTELU
1min Keskustele parin kanssa mitä ajatuksia 

esitys herätti 1min ajan.
3min Kommentointia ja kysymyksiä


