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Itsesäätelytaidot 

Tunteiden	  bongaus	  
	  
	  	  
Joitain	  minuutteja	  harjoituksen	  	  	  	  	   Paperia	  ja	  kyniä	  
aikana	  ja	  lopussa	  
	  

Tavoitteet	  

• Harjoite	  motivoi	  ja	  auttaa	  urheilijaa	  kiinnittämään	  huomiota	  ja	  analysoimaan	  erilaisia	  harjoituksissa	  ja	  
kilpailuissa	  koettuja	  tunteita.	  	  

• Valmentaja	  saa	  myös	  mahdollisuuden	  tutustua	  entistä	  paremmin	  urheilijan	  kokemiin	  tunteisiin	  ja	  
ajatusmaailmaan	  harjoituksissa	  ja	  kilpailuissa.	  

Suoritusohjeet	  

• Harjoituksen	  tavoite	  on,	  että	  opit	  tunnistamaan	  ja	  nimeämään	  erilaisia	  tunteita,	  joita	  harjoitusten	  
aikana	  herää.	  	  
	  

• Tämä	  on	  tärkeää	  ainakin	  siksi,	  että	  vasta	  kun	  tunnistaa	  ja	  osaa	  sanoittaa	  omia	  tunteitaan,	  niihin	  pystyy	  
halutessaan	  myös	  vaikuttamaan.	  Ja	  joskus	  niihin	  vaikuttaminen	  on	  tärkeää,	  jotta	  harjoitus	  tai	  kilpailu	  
menisi	  mahdollisimman	  hyvin.	  

Seuraavalla	  sivulla	  on	  kaksi	  taulukkoa:	  

a) Tunteiden	  tunnistaminen	  (4	  harjoitusta):	  
	  

1. Merkitse	  aluksi	  taulukkoon	  sen	  harjoituksen	  päivämäärä,	  jossa	  päätät	  toteuttaa	  harjoitteen.	  
2. Aina	  kun	  huomaat,	  että	  sinulla	  herää	  jokin	  tunne,	  käy	  merkitsemässä	  yksi	  viiva	  taulukkoon.	  Jos	  tuntuu	  

siltä,	  että	  harjoitus	  keskeytyy	  merkitsemisen	  takia	  liian	  usein,	  voit	  myös	  pitää	  mielessäsi	  tukkimiehen	  
kirjanpitoa,	  ja	  tehdä	  merkinnät	  esimerkiksi	  aina	  juomatauolla.	  

3. Lopuksi	  laske,	  kuinka	  monta	  viivaa	  sinulle	  on	  kertynyt.	  Ei	  ole	  niin,	  että	  olisi	  hyvä	  tai	  huono,	  että	  on	  
paljon	  tai	  vähän	  viivoja.	  Harjoituksen	  jälkeen	  voit	  pohtia	  valmentajasi	  tai	  harjoituskaverisi	  kanssa	  
sitä,	  olisiko	  sinulla	  ollut	  hyvä	  olla	  enemmän	  tai	  vähemmän	  viivoja.	  	  

4. Toista	  harjoitetta	  1-‐4	  harjoituksen	  ajan	  ennen	  siirtymistäsi	  harjoitteen	  toiseen	  vaiheeseen.	  
	  
b) Tunteiden	  nimeäminen	  (4	  harjoitusta):	  

	  
1. Merkitse	  harjoituksen	  päivämäärä.	  Aina	  kun	  huomaat,	  että	  sinulla	  herää	  jokin	  tunne,	  pohdi	  ja	  kirjaa	  

ylös	  mikä	  tunne	  on	  kyseessä.	  
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2. Harjoituksen	  jälkeen	  voit	  keskustella	  valmentajasi	  tai	  harjoituskaverisi	  kanssa	  siitä,	  minkälaisia	  tunteita	  
sinulle	  on	  harjoituksen	  aikana	  herännyt	  ja	  mistä	  nämä	  tunteet	  sinulle	  saattaisivat	  viestiä.	  Onkohan	  
sinulle	  kertynyt	  enemmän	  harjoitusta	  auttavia	  vai	  huonontavia	  tunteita?	  

a)	  Tunteiden	  tunnistaminen:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

b)	  Tunteiden	  nimeäminen:	  

Päivämäärä	   Harjoituksen	  aikana	  heränneitä	  tunnetiloja	  (nimettynä)	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  

Päivämäärä	  
	  

Kaikki	  harjoituksen	  aikana	  huomatut	  tunnetilat	  (tukkimiehen	  kirjanpito)	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  


