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Esipuhe
Henkinen valmennus on jatkuvaa henkisen kestävyyden kehittämistä ja kilpailuille otollisen elä-
mäntavan ylläpitämistä läpi valmennusjakson. Elämäntapana henkinen valmennus tarkoittaa huo-
mion kiinnittämistä yleiseen hyvinvointiin, mikä kattaa sekä oikeanlaisen liikunnan ja ravitsemuk-
sen, että riittävän unen ja palautumisen rasituksesta. Henkisen kestävyyden saralla on olennaista 
paineensietokyvyn ja itsensä koossa pitämisen kehittäminen. Ammattitaitotaso voi olla hyvin 
korkea, mutta ilman kurinalaisuutta, voittajatahtoa, itseluottamusta, motivaatiota ja itsehillintää 
ei saavuteta kilpailijan ammattitaitotason mukaisia suorituksia. Hermojen hallinta tekee viimeisen 
eron voittajien ja muiden kilpailijoiden välillä kilpailusuorituksen ratkaisevilla hetkillä. 

Vuorovaikutustaidot ja ihmistuntemus ovat myös tärkeä osa henkistä valmentautumista. Vuoro-
vaikutustaitoihin kuuluu kyky pyytää apua sellaisilla hetkillä, kun oma tietomäärä ei enää riitä. 
Yksi valmentajan tärkeimmistä tehtävistä on toimia valmennettavan tukipilarina läpi valmen-
nusjakson. Olennaista on, että valmentaja tuntee valmennettavan hyvin ja kykenee auttamaan 
valmennettavaa oikeiden ratkaisujen ja valintojen tekemisessä. Valmentajan tärkeitä tehtäviä 
ovat myös positiivisen harjoitus- ja kilpailuympäristön ja kilpailuilmapiirin luominen sekä sitoutu-
minen ja valmennettavan sitouttaminen valmennusprosessiin. On kuitenkin olennaista tiedos-
taa, että vaikka valmennus onnistuisi täydellisesti, niin valmennettava voi silti joutua kohtaa-
maan pettymyksiä. Pettymysten hetkiin varautuminen sekä pyrkimys pettymysten rakentavaan 
käsittelyyn on osa henkistä valmentautumista. Huumori on tärkeä osa henkistä valmennusta 
ja huumori voi auttaa myös pettymysten kohtaamisessa. Valmennusprosessin aikana 
huumori helpottaa merkittävästi suorituspaineiden kanssa elämistä ja vapauttaa 
valmennettavan energiaa harjoitteluun ja itse kilpailusuoritukseen.

Valmennettavat ovat yksilöitä ja jokaisella on erilaiset lähtövalmiudet esimer-
kiksi itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen tason suhteen. Kuitenkin jo-
kaisella on mahdollisuus kehittää henkisiä valmiuksiaan erilaisten harjoitteiden 
avulla. Suorituksen hallinnan kehittämiseen liittyvät harjoitteet leirien aikana 
voivat pitää sisällään esimerkiksi jännityksen kontrollointia, suoritusmielikuvien 
hallintaa, erilaisiin tilanteisiin valmistautumista, hyvää yhteistyötä eri tahojen 
kanssa, keskittymisen parantamista, hyvän fiiliksen ylläpitämistä sekä rentoutumi-
sen harjoittelemista. Henkiseen valmennukseen kannattaa panostaa, sillä todiste-
tusti hyvä henkinen valmennus yhdistettynä korkean tason ammattitaitoharjoitte-
luun voivat viedä kilpailijan jopa maailman huipulle asti.

Työkirja on työstetty yhteistyössä valmennuspäällikkö Immo Pylväsen ja 
joukkuepappi Atte Airaksisen kanssa.

Kiitän kaikkia työkirjan valmistumiseen edesauttaneita tahoja. Tekstin 
työstämisestä, oikoluvusta, samoin kuin kuvamateriaalista erityiskii-
tokset ansaitsevat Skills Finland ry:n Huki-projektipäällikkö Leena-
Maija Talikka ja Huki-projektiassistentti Annamari Henriksson. 

Toivon tästä työkirjasta olevan hyötyä koko kolmiportaisen valmen-
nusprosessin ajan – niin valmentajille kuin valmennettavillekin.

Juha Minkkinen 
Psykologi



4 HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

1. Suorituksen hallinnan 
kehittäminen

1.1. Suorituksen hallinnan  
kehittämisen periaatteet

Ammattitaitovalmennuksen tarkoitus on kehittää kilpailijan 
osaamista ja suoritusten tekemistä sekä normaaleissa oloissa että 
vaativissa kilpailutilanteissa. Ammattitaitoharjoittelu kohdistuu 
pääasiassa ammatillisen osaamisen kehittämiseen, mutta oikein 
toteutetussa monipuolisessa harjoittelussa kehittyvät monet muut-
kin laadukkaaseen työsuoritukseen vaikuttavat seikat. Tässä työkir-
jassa ei perehdytä erikseen ammattitaidon kehittymiseen liittyviin 
asioihin, vaan niitä käsitellään Skills Finlandin muissa julkaisuissa.

Harjoittelua voidaan tarpeen tullen kohdistaa joihinkin eri-
tyishuomiota vaativiin asioihin kuten fyysisten tai psyykkisten 
ominaisuuksien kehittämiseen. Kilpailijan persoonallisuus ja 
kehitettävien ominaisuuksien luonne määrittelee henkisen val-
mennuksen yksilölliset tarpeet. Ammattitaitokilpailuissa suorituk-
set koostuvat fyysisten ja motoristen tekijöiden lisäksi monista te-
kijöistä, joissa sekä kilpailijan tilanteenhallintataitojen että taidon 
kehittymisen aste vaikuttavat lopputulokseen.

Henkiset tekijät vaikuttavat ratkaisevasti sekä harjoittelussa että 
kilpailuissa. Harjoittelussa jaksamiseen ja tavoitteiden saavuttami-
seen kilpailuissa vaaditaan tietoista oman toiminnan kehittämis-
tä. Kilpailutilanteessa osaamiseltaan tasavertaisten kilpailijoiden 
kohdatessa, voittaa se jonka tilannehallintakeinot ovat pidem-
mälle kehittyneet. Kun haluaa menestyä, on opittava toimimaan 
menestyjän lailla. 

Paras tapa parantaa itseluottamusta ja henkisiä kykyjä kilpailijana 
on myönteisen, suoritusta parhaiten tukevan ajattelutavan jatku-
va ylläpitäminen. Tämän voi aloittaa pohtimalla omaan tekemi-
seen liittyviä kehittämisajatuksia ja ottaa aktiivinen ote niiden 
eteenpäin viemisessä.  Omaan osaamiseen liittyvät negatiiviset 
uskomukset ja ajatukset vaikuttavat omaan persoonaan, eikä kil-
pailutilanteessa pysty toteuttamaan kaikkia hyvään suoritukseen 
vaikuttavia mahdollisuuksia. 

Hyvää itseluottamusta kilpailussa ei voida “kääntää päälle” yhdes-
sä yössä. Se kasvaa pitkäjänteisen harjoittelun ja onnistumisten 
myötä. Onnistumiset harjoituksissa on hyvä hyödyntää kasvupro-
sessissa – nauti onnistumisistasi ja myönnä olevasi hyvä omassa 
lajissasi. Vastaavasti huonot suoritukset on käsiteltävä nopeasti, 
eikä takertua niihin. Kovat menestyjät ovat kovia koska he uskovat 
oikeasti olevansa hyviä siinä mitä he tekevät. Koska itseluottamus 
on kilpailemisessa tärkeää, on hyvä kehittää positiivista minäkuvaa 
ja omien vahvuuksien kautta tapahtuvaa etenemistä.
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1.2. Suorituksen hallinnan kehittämisen sisältöjä

Henkinen valmennus on jatkuvaa henkisen kestävyyden kehittämistä ja kilpailuille otollisen 
elämäntavan ylläpitämistä läpi valmentautumisjakson. Yleinen hyvinvointi luo pohjaa henki-
selle valmentautumiselle, johon liittyy kiinteästi myös oikeanlaisen liikunnan ja ravinnon sekä 
riittävän unen saaminen ja keskittyminen harjoitusrasituksista palautumiseen. Työn, opiskelun, 
kodin, perheen, ystävien ja harrastusten kautta muodostuva elämän kokonaisuus luo voima-
varoja laadukkaaseen harjoitteluun ja kilpailuissa menestymiseen. Siksi niistä on hyvä pitää 
huolta jatkuvasti. 

Seuraavaksi käydään läpi suorituksen hallintaan liittyviä aihealueita, joita on hyvä miettiä oman 
valmentautumisen kehittämisessä.

1. Valmennustoiminnan tärkein tehtävä on valmennettavan persoonallisuuden kokonaisval-
tainen kehittäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen.

2. Harjoittelun ja kokonaiselämäntilanteen yhteensovittaminen on tärkeää oman toiminnan 
kehittämisessä.

3. Tavoitteiden ja motivaation muuttaminen päivittäiseksi toiminnaksi, konkretisointi siitä, 
mitä tekemällä tuetaan jatkuvasti omaa kehittymistä.

4. Fyysisen toimintakyvyn tasapainoinen harjoittaminen sekä tilanteenhallintataitojen kehittä-
minen esimerkiksi  rentous- ja mielikuvaharjoittelun avulla säännöllisesti. Mielikuvaharjoit-
telulla tarkoitetaan harjoituksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin suoritustilanteisiin 
ja niiden hallintakyvyn kehittämiseen.

5. Kilpailutilanteiden vireystila on yksilöllinen. On tärkeää oppia tunnistamaan omaan suori-
tukseen myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavia tekijöitä. On hyvä pohtia miten voi toimia 
rennon tehokkaasti eri tilanteissa. 

6. Kilpailija oppii niin halutessaan itse säätelemään stressireaktioitaan kilpailutilanteessa. Ai-
empien tapahtumien uudelleen jäsentäminen ja kilpailumielialan tietoinen muokkaaminen 
suhteessa tuleviin kilpailuihin luo pohjaa vahvalle suorituksen hallinnalle painetilanteissa. 
Jokaisessa kilpailussa tulee yllätystilanteita, jotka voivat aiheuttaa muutospakkoa omiin 
suunnitelmiin. Itsekontrolli ja tietoinen keskittyminen omaan toimintaan ratkaisevat näissä 
tilanteissa todelliset menestyjät. Kun hallitsee tekemisensä pystyy myös joustamaan.

7. Automaatiotilan (= hyvin hallinnassa oleva suoritus) syntyminen kilpailutilanteessa 
edellyttää sitä, että koettu haaste ja koetut kyvyt ovat tasapainossa. Jos tulevan kilpailun 
haasteen kokemus paisuu mielessä liian vaativaksi ja käsitys omista mahdollisuuksista tai 
fyysisestä kunnon riittämättömyydestä luo epävarmuutta, ei kilpailija pysty huippusuori-
tuksiin. Paineiden hallintakykyä voi jatkuvasti kehittää selkeyttämällä omaa toimintaansa 
ja keskittymällä juuri tekeillä olevaan työhön täysipainoisesti.

8. Jokaiseen harjoitusohjelmaan ja yksittäiseen harjoitukseen tulisi sisältyä suorituksen hallin-
nan kehittämiseen tähtäävä osa. Jokainen harjoitus kehittää myös henkisiä ominaisuuksia 
ja luo pohjaa onnistumiselle. Olennaista on, että harjoitusten aikana tietoisesti keskitytään 
onnistumiseen liittyvien toimintamallien kehittämiseen. Näihin asioihin liittyvistä havain-
noista on tärkeää käydä jatkuvaa keskustelua kilpailijan ja valmentajan kesken.



6 HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

9. Jotta henkistä valmennusta voidaan ohjelmoida, tarvitaan yksityiskohtaista tietoa lajin 
vaatimuksista suorituksen hallinnan kannalta. Tästä syystä on tärkeää hahmottaa omaan 
kilpailulajiin liittyviä haasteita henkisen hallintakyvyn suhteen. Haasteita on hyvä purkaa 
yhdessä asiantuntijoiden kanssa, jotta pystyy parhaimmalla mahdollisella tavalla sisällyttä-
mään ne omaan harjoitteluunsa.

10. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri harjoittelussa ja kilpailuihin valmistautumisessa auttaa 
tekemään omia huippusuorituksia. Tulevien kilpailujen vaatimukset omalle suorituskyvylle 
on tärkeää jäsentää jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kilpailutilanteen paineteki-
jöihin voi parhaiten valmistautua selkeästi aikataulutetulla valmennussuunnitelmalla, joka 
huomioi eri elämänalueet.

TAITOTEEMA: Pohdi edellä esitettyjä asioita ja mieti mihin asioihin olisi hyvä jatkossa kiinnit-
tää enemmän huomiota ajateltaessa valmistautumistasi tuleviin kilpailusuorituksiin?
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1.3. Suorituksen hallintaan liittyvän valmennuksen  
yksilö- ja lajianalyysi

Kilpailijan ammattitaitotaso voi olla korkea, mutta ilman itseluottamusta, motivoituneisuutta, 
sitoutumista tavoitteiden mukaiseen elämäntapaan, kurinalaisuutta, voittajatahtoa ja itsehillin-
tää ei saavuteta kilpailijan osaamistason mukaista kilpailusuoritusta. Hermojen hallinta tekee 
viimeisen eron menestyjien ja muiden kilpailijoiden välillä suorituspäivien aikana. 

Eri kilpailulajit eroavat toisistaan niihin liittyvien henkisten vaatimusten osalta. Samoin kilpai-
lijat ovat yksilöitä erilaisine ominaisuuksineen. Näistä tekijöistä johtuen suorituksen hallintaan 
liittyvä valmennus ei ole mikään yhtenäinen osa-alue, josta ammennetaan samoja elementtejä 
jokaiseen lajiin ja jokaiselle kilpailijalle. On huomioitava yksilön sekä kilpailulajin tarpeet ja 
suunnattava valmentautuminen näiden tarpeiden mukaan.

Parhaat suoritukset syntyvät silloin, kun:

•	 mieli	on	rauhoittunut

•	 kilpailija	kokee	olevansa	fyysisesti	sopivasti	rentoutunut

•	 itseluottamus	on	vahva

•	 voimakas	keskittyminen	suoritukseen	luo	varmuutta

•	 olo	on	vahva	ja	energinen

•	 stressituntemukset	ovat	hallinnassa

•	 ulkopuolisen	ympäristön	poissulkeminen	tietoisuudesta	onnistuu

•	 kilpailutehtävät	tuntuvat	tutuilta	ja	ne	koetaan	vain	omaan	ammattiin	kuuluvina	
hallittavina asioina

Jokaisella lajilla on ammattitaitokilpailuissa tiettyjä tekijöitä joiden tulee olla tasapainossa, jotta 
suoritus olisi mahdollisimman hyvä. Harjoittelussa ja kilpailuissa on tärkeää oppia löytämään 
tämä tasapaino. Jotta tämä voidaan tehdä, on kilpailijan ja valmentajan oltava tietoisia kilpai-
lijan luontaisesta suorituskyvystä. Lisäksi on mietittävä kilpailun vaatimaa suorituskyvyn tasoa 
ajatellen koko suorituskokonaisuutta. Kilpailujen kokonaissuoritus jakautuneena eri kilpailu-
päiville on huomioitava. Kilpailijan on tunnettava tekninen lajikuvaus, harjoiteltava vanhoilla 
kilpailutehtävillä ja käytettävä hyväkseen kaikki mahdollinen tieto tulevista kilpailutehtävistä.
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Edellisten kilpailujen arviointien analysointi on olennaista maksimaalisen harjoittelutehon 
saavuttamiseksi. Analysoinnissa on selvitettävä missä asioissa edellisellä valmennuskaudella 
onnistuttiin hyvin ja mitä asioita olisi edelleen kehitettävä tai tehtävä toisin.

Huippusuorituksessa vaadittavien henkisten ominaisuuksien analysointi on tarpeen kilpailijan 
yksilöllisten kehityshaasteiden selvittämiseksi. Sen sijaan persoonallisuuden piirteet voivat olla 
hyvinkin erilaisia samassa kilpailulajissa menestyvillä. Tästä syystä ei voida esittää ”menestyjän” 
muotokuvaa, vaan omien vahvuuksien jatkuvalla tukemisella ja heikkouksien kehittämisellä 
voidaan saavuttaa parhaimmat tulokset.

Kaikissa lajeissa tärkeinä ominaisuuksina ja psyykkisinä taitoina voidaan pitää

•	 itseluottamusta

•	 pitkäjännitteisyyttä

•	 vastuullisuutta

•	 periksi	antamattomuutta

•	 stressin	ja	pettymyksen	sietokykyä

•	 rentoutumis-	ja	rauhoittumiskykyä

•	 rohkeutta

•	 kykyä	ylittää	itsensä	painetilanteissa

•	 keskittymiskykyä

•	 luovuutta

Näiden ominaisuuksien yksilöllisen painottumisen tunnistaminen auttaa valmentajaa ymmärtä-
mään kilpailijan reaktioita erilaisissa suoritustilanteissa. Myös valmentajan palautteen antami-
nen ja ohjeiden jakaminen on hyvä suhteuttaa kilpailijan persoonallisuuteen. Viestintätavalla 
on paljon merkitystä onnistuneen vuorovaikutuksen luomisessa.

TAITOTEEMA: Mitkä ovat mielestäsi omassa kilpailulajissasi menestymiseen vaadittavia hen-
kisiä ominaisuuksia? Miten koet omat hallintataitosi suhteessa kyseisiin ominaisuuksiin? Miten 
yhteistyö valmentajan kanssa sujui?



9HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

1.4. Suorituksen hallinnan kehittämisen ohjelmointi

Suorituksen hallinnan kehittämisessä on tärkeää luoda etenemissuunnitelma yhdessä valmen-
nukseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Seuraavassa käydään läpi teemoja, joita ohjelmoin-
nissa on huomioitava.

1. Määritellään suorituksen hallintaan liittyvän valmennuksen tarpeet

•	 Selvitetään	kilpailijan	tietämys,	kokemukset	sekä	odotukset	henkisestä	valmennuksesta.

•	 Kilpailijan	sitoutuminen	henkiseen	valmennukseen	on	käytävä	läpi	jo	valmennuksen	alku-
vaiheessa, jotta harjoittelu olisi kyllin pitkäjännitteistä.

2. Suorituksen hallintaan liittyvä lajianalyysi

•	 Selvitetään,	millaisia	vaatimuksia	laji	asettaa	kilpailijoiden	suorituksen	hallinnalle.	

•	 Onnistumisen	kriittiset	tekijät	ja	epäonnistumisen	tunteiden	kontrollointi	suorituksen	 
eri vaiheissa.

3. Kilpailijan suorituksen hallintataitojen selvittäminen ja analysointi

•	 Toteutetaan	kilpailijan	suorituksen	hallintataitojen	selvittäminen	ja	analysointi.	 
Käytetään apuna itsearviointiin perustuvia kyselylomakkeita, haastatteluja sekä  
harjoitus- ja kilpailutilanteissa tapahtuvaa tarkkailua.

•	 Valmentaja	ja	kilpailija	miettivät	yhdessä	mitkä	henkiset	taidot	ovat	kilpailijan	kannalta	
oleellisempia. Tämän jälkeen kilpailija arvioi itse oman tasonsa kussakin ominaisuudessa. 

4. Suorituksen hallinnan kehittämisen ohjelman tarkentaminen yksilöllisesti

•	 Päätetään	mitä	erityisiä	taitoja	ja	menetelmiä	otetaan	yksilöllisesti	käyttöön.

5. Suorituksen hallintataitojen kehittäminen harjoittelussa

•	 Hallintataitojen	harjoittamisen	vaihe	on	pitkä.	Tulosten	saavuttaminen	edellyttää	 
systemaattista ja pitkäjänteistä harjoittelua. 

•	 Hallintataitojen	harjoittelusta	on	kehitettävä	päivittäin	toteutettava	rutiini,	esimerkiksi	
seuraavalla tavalla:

o tulevan harjoitustavoitteen sisäistäminen (”mitä tulen tekemään seuraavassa  
harjoituksessa ja mitä asioita se tulee kehittämään tekemisessäni?”)

o henkisen valmiustilan luominen  keskittyminen  häiriötekijöiden poissulkeminen 
 joka suhteessa hallittu suoritus

o harjoituksen aikana itsearviointi (”toiminko juuri niin kuin pitäisi – pitäisikö johonkin 
asiaan kiinnittää enemmän huomiota?”)

o harjoituksen jälkeen arviointi koko harjoituksen onnistuneisuudesta

•	 Taitojen	kehittymisen	kannalta	on	tärkeää	seurata	ja	arvioida	edistymistä	sekä	kehittää	
harjoittelua tarpeiden mukaisesti. Tämä on kiinteä osa valmentajan toimintaa ja keskinäi-
sen yhteistyön kehittymistä.



10 HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

6. Suorituksen hallintataitojen kehittämisohjelman arviointi

Lopuksi tehdään pitkän aikavälin harjoittelun jälkeinen ohjelman arviointi. 

Loppuarvioinnin tarkoituksena on selvittää:

•	 mitä	hyötyä	kilpailija	kokee	saaneensa	ohjelmasta?

•	 mitkä	menetelmät	on	koettu	toimivimpina?

•	 ovatko	tilannehallintataidot	parantuneet	ja	näkyykö	se	kilpailusuorituksissa?

•	 mitä	menetelmiä	kilpailija	on	kokenut	helpoiksi	toteuttaa	harjoittelun	aikana?

•	 mitkä	menetelmät	on	koettu	vaikeasti	toteutettaviksi?

TAITOTEEMA: Miten edellä mainitut asiat tulisi mielestäsi huomioida suhteessa kilpailutilan-
teeseen? Kuinka säilyttää oma tekemisen taso riittävän korkealla monen päivän kestoisessa 
kilpailutilanteessa, huomioiden myös kilpailupäivästä palautuminen?
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2. Suorituksen hallinnan  
kehittäminen käytännössä

Seuraavassa on kuvattu viikko-ohjelman muodossa suorituksen hallinnan kehittämiseen liitty-
vien asioiden kokonaisuus. Viikko-ohjelma perustuu hallintataitojen rakentamiseen perustai-
doista kohti lajikohtaista täsmennystä ja kilpailijan ominaisuuksia parhaiten tukevaa toimintaa. 
Viikko-ohjelmaa ei ole tarkoitus noudattaa orjallisesti, mutta on hyvä kiinnittää huomiota siinä 
oleviin asiakokonaisuuksiin ja niiden soveltamiseen omassa valmentautumisessa.

Harjoittelun perustan muodostaa kilpailijan oma aktiivisuus ja omien vahvuus- ja kehittämis-
alueiden tunnistaminen. Apuna tunnistamisessa toimii valmentaja ja muut henkilöt, jotka tun-
tevat kilpailijan hyvin. Maajoukkuetoiminnassa täsmennetään asioita ja valmiuksia. Tarvittaessa 
kehittämisanalyysia voidaan täsmentää myös henkisen valmennuksen keinoin.
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2.1. Suorituksen hallinnan kehittämisen ohjelmarunko

Suorituksen hallinnan kehittämisen ohjelmarunko

VIIKKO 1 – Aloitusvaihe

Koko valmennusprojektin onnistumisen kannalta on eduksi, että valmennettava ja valmentaja 
tuntevat toisensa mahdollisimman hyvin. Tämä luo pohjaa avoimille keskusteluille valmennuk-
sessa. Mitä paremmin tunnemme toistemme tavan suhtautua asioihin ja huomioimme sen 
valmennuksessa, sitä paremman tuloksen saamme. 

•	 Miettikää	yhdessä,	kuinka	varmistatte	mahdollisimman	hyvän	vuorovaikutuksen	toteutu-
misen valmennusprosessin aikana?

•	 Pohtikaa	myös,	kuinka	pystytte	avoimuuteen,	luottamuksen	ylläpitämiseen	ja	rehtiin	vuo-
rovaikutukseen myös haastavissa tilanteissa?

VIIKKO 2 – Itseluottamuksen kehittäminen

Itseluottamus tarkoittaa varmuuden tunnetta ja uskoa omiin kykyihin.

Itseluottamus on yksi persoonallisuutemme perustekijöistä, jota voidaan tietoisella harjoittelul-
la kehittää. Itseluottamuksen lähtökohta on se, että ajatukset vaikuttavat tunteisiimme ja sitä 
kautta toimintaamme. Näin tapahtuu sekä kielteisten suoritusta heikentävien että myönteisten 
suoritusta parantavien ajatusten osalta.

•	 Miten	vahvana	koet	oman	itseluottamuksesi	ajateltaessa	tulevia	kilpailuja?	 
 vahvaa itseluottamusta kuvastavat yleensä myönteinen kuva itsestä, selkeät onnistumis-
ta tukevat ajatukset sekä onnistumista tukevat mielikuvat.

•	 Pohdi	edellä	mainittuja	asioita	ja	sitä,	minkä	asioiden	edistyminen	olisi	juuri	sinulle	tärke-
ää. Keskustele niistä asioista yhdessä omien läheistesi sekä valmentajasi kanssa.

•	 Siirrä	pohdinnat	arkeen	ja	pyri	toimimaan	toivomallasi	tavalla	päivittäin.	Toteuta	arkisia	
toimintoja ajatuksella: ”päivä päivältä ja eri suhteissa pystyn jatkuvasti kehittymään toivo-
maani suuntaan”.

VIIKKO 3 – Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteenasettelu on tärkeimpiä henkisen valmennuksen välineitä. Motivaatio ja oikein asete-
tut tavoitteet lisäävät tekemisesi laatua harjoittelussa, kilpailuissa ja elämässä yleensä.

•	 Tarpeeksi	vaativa	mutta	realistinen	tavoitteenasettelu	on	harjoittelun	kannalta	tärkeää	–	
mitkä ovat päätavoitteesi, mitä tekemällä voit ne saavuttaa?

•	 Tavoitteiden	saavuttaminen	vaatii	aikaa	ja	kärsivällisyyttä.	Sopeudut	tavoitteisiin,	kunhan	
et vaadi itseltäsi liikaa ja liian nopeasti. Mieti onko päivittäinen toimintasi tavoitteidesi 
suunnassa vai pitäisikö kenties joitakin asioita tehdä toisin?
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VIIKOT 4–5 – Hengitysharjoittelu

Kun tunnemme hallitsevamme tilanteen ja olemme täynnä itseluottamusta, hengityksemme 
on syvää, tasaista ja rauhallista. Stressaantuessamme alamme hengittää pinnallisesti, jolloin 
jännittäminen estää tehokkaan hengityksen. Harjoituksissa ja kilpailuissa rauhallinen hengitys 
auttaa hyviin suorituksiin. Kun kilpailija tulee vähitellen tietoiseksi hengityksestään harjoituk-
sen ja tiedostamisen avulla, hän oppii käyttämään hengitystään tasapainottaakseen kehonsa, 
mielensä ja tunteensa. Tällä pyritään suorituksen aikaiseen tilanteiden hallinnan kehittämiseen, 
sillä aina kun kilpailija tuntee jännitystasonsa kohoavan, hän voi keskittää huomionsa hengi-
tykseen ja saada aikaan muutoksen.

Tee päivittäin hengitysharjoituksia

•	 harjoittele	15–20	minuuttia	kahden	viikon	jokaisena	päivänä	sinulle	parhaiten	sopivana	
ajan kohtana. Jotkut haluavat aloittaa päivänsä harjoittelulla ja joillekin se tuntuu luontai-
semmalta illalla tai ennen nukkumaan menoa.

•	 toista	samaa	harjoitetta	kunnes	olet	sen	oppinut	ja	kykenet	aistimaan	sen	vaikutukset.	Ko-
keilemalla myöhemmin työkirjassa kuvattuja harjoitteita opit löytämään itsellesi parhaiten 
sopivat.

VIIKOT 6–9 – Rentoutumisharjoitteluun keskittyminen

Stressin taso ja sen hallinta ovat keskeisiä asioita kilpailutilanteissa. Sopiva stressin taso paran-
taa suorituskykyä, sen sijaan liian matala tai liian korkea stressituntemus haittaa optimaalista 
suoritusta. Stressin hallinta ennen kilpailutilannetta, sen aikana ja sen jälkeen ovat harjoittelun 
tavoitteina.

Rentoutusmenetelmiä on paljon ja itselle sopivan menetelmän valinta on yksilöllistä. Toteuta 
viikon aikana 4–6 harjoituskertaa. Harjoittele kerrallaan 15–20 minuuttia sinulle parhaiten 
sopivana aikana.

•	 Viikolla	6	 jännitys	–	rentoutusharjoittelu

•	 Viikolla	7	 mielentyyneyden	harjoittelu

•	 Viikolla	8	 rentous-	ja	mielikuvaharjoittelu

•	 Viikolla	9	 harjoittele	edellisten	viikkojen	kokemusten	mukaisesti	sinulle	sopivilla	har-
joitteilla, käytä kuitenkin vielä kaikkia menetelmiä.

•	 Aloita	jokainen	harjoituskerta	aina	jollakin	hengitysharjoitteella.	Oman	hengitystavan	
tuntemaan oppiminen ja kyky muuttaa se jännittyneestä rentoutuneeksi on olennainen 
suorituksen hallintaa kehittävä tekijä.

•	 Keskity	harjoituksissa	jännittyneiden	ja	/	tai	rentoutuneiden	lihasten	aistimiseen.	

•	 Voit	halutessasi	äänittää	harjoitusohjeet	tai	käyttää	valmentajaa	/	avustajaa.	Voit	myös	
käyttää valmiita rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, joita saat esimerkiksi kirjastoista.

•	 Toista	samaa	harjoitusta	kunnes	olet	sen	oppinut	ja	kykenet	aistimaan	sen	vaikutukset
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VIIKOT 10–11 – Omaan kilpailulajiin keskittyvä mielikuvaharjoittelu

Aivoihin muodostuu suoritusreittejä eli malleja suorituksista. Aivot eivät aina varsinaisesti erota 
tehdäänkö liike todella vai kuvitellaanko se. Oppiminenhan tapahtuu aivoissa, ei lihaksissa. 
Mielikuva suorituksesta muodostaa oppimisen perustan, ilman mielikuvaa oikeasta suoritus-
tekniikasta ei taitojen oppimista voi tapahtua. Mielikuvien avulla harjoittelija oppii sisäistämään 
suorituksen parhaan mahdollisen toteutustavan. Mielikuvia voidaan käyttää koko suorituksen 
tai jonkin yksityiskohdan harjoitteluun. Fyysisten suoritusten lisäksi mielikuvaharjoittelua on 
hyvä käyttää henkisen harjoittelun tukena. 

•	 mitä	elävämpiä	ja	kontrolloidumpia	mielikuvia	pystyt	tuottamaan	sitä	enemmän	hyötyä	
voit saavuttaa mielikuvaharjoittelulla – mieti mitkä osat kilpailusuorituksen kannalta ovat 
keskeisiä ja käy niitä harjoituksissasi läpi rentoutuneena.

VIIKKO 12 – Vireystilan säätelyn harjoittelu 

Huippusuorituksiin liittyy usein huippufiilis, johon liittyy tunne siitä, että suoritus tapahtuu 
automaattisesti, helposti ja ponnistelematta. Tähän tilaan pääsemiseksi on kyettävä rauhoitta-
maan mieli liiallisesta jännityksestä ja tunnistettava itselleen ominainen ”sopiva” jännitystaso 
sekä suoritusta tukevat tunnetilat. Näitä tunnetiloja voidaan ohjelmoida kilpailutilanteeseen 
erilaisilla menetelmillä. Lähtökohtana on rentoutumisharjoittelun edelleen kehittäminen. 
Rentousharjoittelun avulla voit oppia liittämään mielen rauhoittamisen uloshengitykseen tai 
mielikuviin.

VIIKKO 13 – Keskittymiskyvyn kehittäminen   

Keskittymiskyvyn ytimenä on tarkkaavaisuuden suuntaaminen eri tilanteissa siten, etteivät 
epäoleelliset sisäiset tai ulkoiset ärsykkeet häiritse sitä. Keskittymistä häiritseviä tekijöitä ovat 
esimerkiksi yleisö, muut kilpailijat, ekspertit, melu ja väsymys. Kilpailuissa onkin haasteellista 
suunnata ja pitää tarkkaavaisuus ainoastaan suoritusten kannalta tärkeissä asioissa. Kilpailu-
menestyksen kannalta oikeaan informaatioon keskittyminen ja epäoleellisten asioiden poissul-
keminen ovat keskeisiä taitoja.

•	 Keskity	päivittäin	oman	suorituksen	hallinnan	suosikkimenetelmäsi	kehittämiseen.

•	 Tee	harjoitteita	kotona	ja	myös	muissa	arkisissa	tilanteissa.	Hyödynnä	kaikki	mahdolliset	
tilanteet, joissa on mahdollisuus kehittää omia tilannehallintataitojaan (esitelmät oppilai-
toksessa, paikallisradion haastattelut, työpaikan palaverit, mukavat tilanteet - vaikkapa 
syntymäpäiväpuhe isoisän 80–vuotispäivillä jne.). Haasta itsesi jatkuvaan kasvuun.



15HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

VIIKOT 14–15 – Kertausjakso

Näiden viikkojen aikana käydään läpi kaikkia harjoiteltuja asioita ja huomioidaan niiden vaiku-
tus. Tarkoituksena on löytää omat suosikit jotka toimivat hyvin juuri sinulla. Kukaan ei kaikkea 
tekemällä paranna suoritustaan, vaan tekemällä itselleen parhaiten soveltuvia asioita. Pyri 
tekemään jokainen harjoitus siten, että keskityt niissä tuleviin MM-kisoihin ja oman huippu-
suorituksesi elementteihin.

VIIKOT 16–18 – Omat suosikkiohjelmat osaksi tulevaan kilpailuun valmistautumista

Tämä jakso on omien suosikkien käytön vakiinnuttamista ja liittämistä osaksi muuta loppuval-
mistautumista. Mieti, kuinka tulet toimimaan tulevissa kisoissa matkustuksen aikana, kilpai-
lupaikkoihin tutustumisen aikana sekä yksittäisiin kilpailupäiviin valmistautumisessa ja niistä 
palautumisessa. Kilpailuihin kuuluu olennaisena osana myös toiminta eri tiedotusvälineiden 
edustajien kanssa niin suomen kuin englannin kielelläkin. On siis hyvä valmistautua myös niihin 
asioihin valmennuksen kuluessa.

Keskity siihen, että kilpailut kestävät monta päivää ja että oma henkinen latautumisesi säilyy 
pitkäjänteisesti koko ajalle. Henkisen vireen ylläpito monipäiväisessä kilpailussa perustuu 
tietoisuudelle omasta toiminnasta, herkkyydestä tunnistaa omaan toimintaan mahdollisesti 
kielteisesti vaikuttavia asioita sekä konkreettisista keinoista hallita niitä.

Pohdi valmentajasi kanssa sitä, miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla sisällyttää omaan 
valmentautumiseesi suorituksen hallintaa kehittäviä harjoitteita. Parasta henkistä harjoittelua 
on hyvä ja toimiva yhteistyö valmentajasi ja muiden tukijoidesi kanssa koko harjoitusvaiheen ja 
kilpailutapahtuman ajan. Pyrkikää jatkuvasti avoimeen ja kannustavaan arviointiin ja keskus-
teluun. Valmentaja luo myönteisen valmentautumisympäristön sekä osoittaa omalla toimin-
nallaan ja omalla vahvalla sitoutumisellaan myös kilpailijalle pitkäjänteisyyttä. Valmentaja luo 
myös pohjan jatkuvalle kehittymiselle.

•	 Henkinen	valmentautuminen	on	oppimisprosessi,	jossa	rakennetaan	toimintamalleja	 
erilaisiin tilanteisiin. 

•	 Siihen	pätevät	kaikkeen	oppimiseen	liittyvät	periaatteet.	

•	 Vain	harjoittelemalla	tullaan	mestariksi.		

•	 Pettymysten	sietäminen	kuuluu	huippuosaamiseen,	kukaan	ei	voi	välttyä	niiltä.	Vaikka	
valmennus sujuisikin jatkuvasti hyvin, on syytä miettiä toimintatapoja eri ongelmatilanteita 
varten ja opetella käsittelemään ongelmatilanteita rakentavassa hengessä.

Hyvä suunnitelma kantaa – ”Jos minulla olisi kuusi tuntia aikaa suuren puun kaatamiseen, 
käyttäisin ensimmäiset neljä tuntia kirveen teroittamiseen” (Abraham Lincoln)



16 HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

Arviointi

     4 Käytän paljon

     3 Käytän kohtalaisesti

     2 Käytän vähän

     1 En käytä lainkaan 1 2 3 4

Teen aktiivisesti jotakin selvitäkseni tilanteesta

Yritän tehdä asian suhteen jotain

Teen mitä pitääkin tehdä, asia kerrallaan

Toimin aktiivisesti päästäkseni tilanteen herraksi

Juon enemmän alkoholia kuin tavallisesti unohtaakseni tilanteen

Tupakoin enemmän kuin tavallisesti unohtaakseni tilanteen

Syön enemmän kuin tavallisesti unohtaakseni tilanteen

Yritän miettiä toimintamallia, jonka mukaan toimisin 

Teen toimintasuunnitelmia

Mietin tarkkaan, miten kannattaa toimia 

Mietin, miten voisin parhaiten selviytyä tilanteesta

Keskitän huomioni työn tekemiseen tai muihin korvaaviin toimintoihin ollakseni ajattelematta 
asiaa

Menen elokuviin tai katselen tv:tä ajatellakseni asiaa vähemmän

Unelmoin muista asioista kuin tästä

Nukun enemmän kuin tavallisesti 

Siirrän muita toimia keskittyäkseni vain tähän ongelmaan

Keskityn käsittelemään tätä ongelmaa ja jos tarvitaan voin laiminlyödä tilapäisesti muita asioita

En anna muiden ajatusten ja toimien häiritä yrityksiäni selvitä tästä tilanteesta

Luovun yrityksistäni saada mitä haluan

Luovun tavoitteisiini pyrkimisestä

Myönnän itselleni etten pysty käsittelemään asiaa ja lopetan yritykseni

Vähennän yrityksiäni selvitäkseni tilanteesta

2.2. Itsearviointilomake – toimintatapani vaikeissa ja  
stressaavissa tilanteissa

On monenlaisia tapoja toimia vaikeissa tai stressaavassa tilanteessa. Ole hyvä ja arvioi miten 
sinä	tavallisesti	toimit	tai	mitä	tunnet	vaikeissa	/	stressaavissa	tilanteissa.
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1 2 3 4

Pakotan itseni odottamaan oikeaa hetkeä toimia

En tee mitään ennen kuin tilanne sallii sen

Pidän huolta siitä, etten hosumisellani pahenna tilannetta

Hillitsen itseni, jotten toimisi liian hätäisesti 

Kieltäydyn uskomasta sitä, mitä on tapahtunut 

Teeskentelen, ettei sitä tapahtunutkaan

Käyttäydyn ikään kuin se ei olisikaan tapahtunut

Sanon itselleni, että tämä ei ole totta

Kysyn ihmisiltä, joilla on samanlaisia kokemuksia, miten he toimivat vastaavanlaisessa tilanteessa

Yritän kysyä neuvoa joltakin toiselta ihmiseltä

Juttelen jonkun kanssa saadakseni tilanteesta lisää tietoa

Keskustelen jonkun sellaisen kanssa, joka voisi tehdä jotain konkreettista asian hyväksi

Kiihdyn ja annan tunteideni purkautua

Annan tunteilleni vallan

Olen erittäin ahdistunut ja väsynyt ja huomaan ilmaisevani myös näitä tuntemuksia paljon

Hermostun helposti ja tiedostan sen myös itse

Kerron tunteistani jollekin

Yritän saada tunneperäistä tukea ystäviltä ja sukulaisilta

Keskustelen tunteistani jonkun kanssa

Saan myötätuntoa ja ymmärrystä joltakin

Etsin apua Jumalasta tai henkisistä asioista

Uskon Jumalaan

Yritän etsiä lohdutusta uskonnostani tai henkisistä asioista

Rukoilen	ja/tai	mietiskelen	enemmän	kuin	normaalista

Etsin jotain hyvää siitä, mitä on tapahtunut

Yritän katsoa tilannetta eri näkökulmista ja saada sen näyttämään myönteisemmältä

Opin jotakin tästäkin kokemuksesta

Yritän kasvaa ihmisenä tämän kokemuksen ansiosta

Opettelen elämään asian kanssa

Hyväksyn, että asia on tapahtunut ja etten voi muuttaa tilannetta

Totun siihen ajatukseen, että asia tapahtui 

Hyväksyn todeksi sen että asia tapahtui

Tarkoituksena on se, että kilpailija täyttää edellä olevan lomakkeen ja käy sen jälkeen keskus-
telun valmentajansa kanssa sen herättämistä ajatuksista sekä ideoista jatkossa tapahtuvalle 
yhteiselle kehittämiselle.
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2.3 Itseluottamukseen liittyvien asioiden kehittäminen

Ymmärrä ja hyväksy ajatusten ja tekojen välinen yhteys.  Realistisen positiiviset ajatukset 
johtavat myönteiseen lopputulokseen. Tulet sellaiseksi kuin ajattelet tulevasi. Kilpailijan tulee 
analysoida ajatuksia niin harjoittelussa kuin kilpailuissakin tyyliin: ”Ajattelenko sillä tavalla, 
millä minun on mahdollisuus päästä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen kilpailussa?” 

Pohdi tilanteita joissa olet onnistunut hyvin.

* miten valmistauduit?

* millaisia tuntemuksia sinulla oli kilpailun aikana? 

Tilanne ja siihen liittyvät kokemukset Mistä onnistuminen johtui?

Mitä voin oppia näistä kokemuksista?

Miten varmistan onnistuneet suoritukset tulevaisuudessa?
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Mitä käyttäytymisen piirteitä (ajatuksia tai toimia) havaitset itsessäsi?

Hyvä itseluottamus Vajaa itseluottamus

Teet mitä koet oikeaksi, silloinkin kun toiset kritisoivat tai 
väheksyvät sinua sen vuoksi.

Säädät toimintasi toisten odotusten mukaisesti.

Haluat ottaa riskejä ja teet enemmän töitä saavuttaaksesi 
parempia asioita.

Pysyttelet mukavalla alueella, pelkäät epäonnistumista, ja 
vältät riskejä.

Myönnät virheesi ja haluat oppia niistä. Näet paljon vaivaa peitelläksesi virheet ja toivot ettei 
kukaan huomaa.

Odotat että muut onnittelevat ja kehuvat sinua saavu-
tuksistasi.

Tuot itse omia saavutuksiasi esille mahdollisimman usein 
ja mahdollisimman monelle.

Hyväksyt positiivisen palautteen ylpeänä ”kiitos, olen 
tehnyt kovasti töitä saavutukseni eteen” tai ”kiitos, olen 
hyvilläni että huomasit saavutukseni”.

Kuittaat positiivisen palautteen yliolkaisesti ”kuka tahansa 
olisi siihen pystynyt” tai ”eipä tuo nyt niin kummoista 
ollut”.

Sitoudu menestymään ja kehittämään jatkuvasti itsevarmuuttasi eri tilanteissa.

Tee itsellesi vankkumaton lupaus saavuttaa menestystä. Lupaa itsellesi käyttäväsi kaikki käytös-
sä olevat vaihtoehdot tavoitteidesi saavuttamiseksi. Kun teet itsellesi tuon lupauksen, epäi-
lykset alkavat todennäköisesti nousta pintaan. Kirjoita nuo epäilykset ylös. Tämän jälkeen ala 
haastaa noita epäilyksiä mielessäsi järkevästi ja rauhallisesti. Jos huomaat, että epäilykset ovat 
turhia, niin hyvä. Jos kysymyksessä ovat kuitenkin aiheelliset epäilykset jotka ovat tavoitteen 
toteutumisen tiellä, aseta konkreettisia tavoitteita toimenpiteille joilla saat positiivisen lopputu-
loksen. 

Tärkeintä on tehdä itselleen aito lupaus sitoutumisesta!

TAITOTEEMA: Mieti, miten yhdessä valmentajasi kanssa toteutatte konkreettisesti tavoittei-
den tiellä olevien asioiden käsittelyn?

Täsmentäkää vielä valmentautumisen päätavoitteet ja niiden saavuttamiseen vaadittavat toi-
met aikatauluineen.
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2.4. Hengitysharjoituksia: ”henkinen harjoittelu on hyvä  
aloittaa hengitysharjoituksilla”

Rentoutumismenetelmät voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: aktiivisiin menetelmiin ja rauhoit-
tumis- ja suggestiomenetelmiin.

Kaikille tuttu ilmaisu ”jännittää niin että henki salpaantuu” pitää paikkansa. Jännittäminen 
alkaa usein hengityksen muuttumisella pinnalliseksi, eikä ihminen tällöin saa tarvitsemaansa 
happea.

Oikea hengitys on hyvän henkisen ja fyysisen toiminnan tärkeimpiä osatekijöitä. Sen avulla voi-
daan tasapainottaa tunnereaktioita ja vaikeiden tilanteiden kohtaaminen muodostuu helpom-
maksi. Siksi tietoista hengityksen hallintaa on hyvä harjoitella.

Hyvin hallitun hengityksen edut:

•	 aivot	ja	lihakset	saavat	riittävästi	happea	

•	 ääreishermosto	aktivoituu

•	 aineenvaihdunnan	säätely	kanavoituu

•	 se	suuntaa	ja	rauhoittaa	tunteita	

•	 se	estää	hyperventilaatiota

•	 väsymismyrkyt	poistuvat	verenkierrossa	paremmin

Hengitys on hyvä väline harjoitettaessa ihmisen sisäisen tilan säätelyä. Hyvä hengitys on myös 
yksi lähtökohta henkiselle valmentautumiselle. Sisäänhengitys koetaan lataavana sekä virkistä-
vänä ja uloshengitys vapauttavana sekä rentouttavana. Seuraavat harjoitukset auttavat hyvän 
hengityksen oppimisessa. Valitse niistä sinulle sopivimmat tavat.

”Perushengitys” -harjoitus

Ota mukava istuma- tai makuuasento.

Hengitä kevyesti ulos, pidätä henkeä ja vedä vatsalihakset tiukasti sisäänpäin kohti selkäran-
kaa. Anna vatsan laueta ja pallean pompahtaa pyöreäksi. Toista 4–6 kertaa.

”Kahden minuutin hengitysharjoitus”

Ota mukava istuma- tai makuuasento. Löysää kiristävät vaatteesi.  

Hengitä rauhallista perushengitystä. Vedä henkeä muutaman kerran syvään sisään ja pidätä 
niiden välissä hengitystä. Tarkkaile ja mieti, miten se vaikuttaa oloosi. Huomaat, että hengityk-
sen tasaaminen rauhoittaa ja nopea hengitys aktivoi. Vedä nyt muutama rauhallinen ja pitkä 
sisäänhengitys ja huomaat, kuinka koko kehosi rauhoittuu ja rentoutuu. Anna sen tapahtua ja 
rentoudu. 

Nyt voit sulkea silmäsi, jos et ole jo tehnyt niin. Voit jälleen keskittyä hengittämään sisään ja 
ulos. Toista sisäänhengityksen aikana ”minä olen” ja uloshengityksen aikana ”täysin rento”. 
Tee tätä hetken aikaa ja rentoudu. 

Laske mielessäsi neljään, jonka jälkeen voit avata silmäsi. Tunne itsesi energiseksi ja olosi 
hyväksi.  
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2.4.1 Rentoutumisharjoitusten toteutus

Stressin poistamisella ei välttämättä ole suoritusta parantavaa vaikutusta. Stressin hallinnalla 
sen sijaan on. Kilpailutilanteessa ollaan usein liian kireitä, hermostuneita ja ahdistuneita. Kyky 
rentoutua auttaa säätämään omat henkiset kyvyt tilanteeseen sopiviksi niin kilpailuissa kuin 
elämässä yleensäkin. Rentoutuksessa voidaan käyttää yksinkertaisia jännitys-rentoutusmenetel-
miä tai suggestiopohjaisia menetelmiä.

Jännitysrentoutusharjoittelu

Rentoutumismenetelmiä on lukematon määrä. Mitä niistä käytetään apuna suoritukseen val-
mistauduttaessa tai suorituksen aikana on henkilökohtainen valinta. Kaikille sopivaa ”avaimet 
käteen” – ratkaisua ei ole olemassa. Se mikä tuntuu itsestä toimivalta ja auttaa suoritusta on 
tärkeintä. Minkä tahansa henkisen valmennuksen menetelmän valitsetkin, sen vaikutukset 
tuntuvat aikanaan varsinaisessa suorituksessa, mitään nopeaa silmänkääntötemppua ei ole. 
Harjoittelun kautta syntyy taito, jota voidaan käyttää tarvittaessa joko valmistauduttaessa 
kilpailuun tai itse kilpailun aikana tai koska tahansa ns. normaalielämässäkin kun tarvetta 
rauhoittumiseen tai keskittymiseen ilmenee.   

Rentoutuminen on yksilöllistä, kokeilemalla löytyy omaan käyttöön parhaiten sopivat menetel-
mät. Tärkeä valinnan perusta on missä ja miksi tarvitsemme rentoutusta. Aloitamme aktiivisilla 
menetelmillä ja siirrymme mielikuvaharjoituksiin. Jännitys-rentoutukset ovat vuoroittaisia lihak-
siston jännitys- ja rentoutustiloja. Ihminen ei voi olla samanaikaisesti ruumiillisesti jännittynyt ja 
mieleltään rentoutunut.

Harjoitus 1

Pareittain tai peilin edessä jännitetään kasvot noin viideksi sekunniksi,  
jonka jälkeen ne rentoutetaan. Toistetaan kuusi kertaa.

Harjoitus 2

Peukalosta kiinni toisella kädellä ja ravistellaan.

Harjoitus 3

Ravistellaan käsiä kuin yritettäisiin saada vesi niistä pois.

Harjoitus 4

Otetaan hiuskiehkura peukalon ja etusormen väliin ja nykäistään pienin nykäyksin koko pää-
nahka.

Taivutetaan pää eteen ja asetetaan erillään olevat sormet ohimoille. Hierotaan kevyesti pyörit-
täen kohti päälakea. Niskan osalta painetaan peukalot korvien yläpuolelle ja hierotaan muilla 
sormilla edeten ylöspäin.

Aivotutkijoiden mukaan molempien aivopuoliskojen aktivoimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi 
liikunta ennen oppimistilannetta tai sen aikana parantaa suoritusta. Liikkumisessa aaltomaiset 
liikkeet sekä liikkeet, joissa vasen- ja oikea aivopuolisko vuorotellen tekevät työtä ovat tehok-
kaimmat. 
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2.4.2. Mielentyyneys- ja mielikuvaharjoitteita

Positiivinen suhtautuminen ratkaisee paljon myös mielikuvissa. Keskity tavoitteidesi saavutta-
miseen positiivisesti: ”Pyrin tekemään tämän teknisesti mahdollisimman hyvin” on paljon pa-
rempi päämäärä kuin ”en tee virheitä”, jossa huomio kiinnittyy virheeseen liittyviin ajatuksiin. 
Kaikki huomio kiinnitetään mielikuvaharjoituksissa huippusuoritukseen ja sen elementteihin.

Tee mitattavia tavoitteita ja keskity niihin mielikuvissasi. Kun asetat tavoitteita jotka ovat mi-
tattavissa, pystyt todentamaan tavoitteiden täyttymisen. Ajatuksesi ja toimintasi tukevat silloin 
toisiaan.

Aseta tärkeysjärjestyksiä. Jos sinulla on useampia tavoitteita - aseta niille tärkeysjärjestys. Tämä 
auttaa poistamaan tunteen jossa tavoitteet ovat yhtä isoa harmaata massaa ja voit keskittyä 
kaikkein tärkeimpiin päämääriin. Käytä mielikuvituksen voimaa tärkeysjärjestyksen ja itsekurin 
ylläpidossa.

Aseta pieniä välitavoitteita. Pidä välitavoitteet pieninä ja saavutettavina. Jos asettamasi tavoite 
on liian laaja ja vaikeasti hahmotettavissa - eteneminen kohti tavoitetta on vaikea todentaa 
itselleen. Välitavoitteiden kautta positiiviset kokemukset kasvavat ja muokkaavat onnistumisel-
le myönteistä ajattelua. Välitavoitteiden tulee olla osa suurempaa tavoitetta. 

Aluksi mielikuvaharjoituksia jotka toimivat hyvinä mielentyyneysharjoituksina. 

”Valkopilviharjoitus”

Sulje silmäsi kevyesti. Voit nähdä mielessäsi sinisen taivaan ja siellä pienen pyöreän cumulus 
-pilven. Nouset pilveen asti ja tunnet, että muutut pilveksi. Olet pehmeä, rentoutunut ja harva. 
Muutut kevyeksi ja harvaksi. Lämmin tuuli leijuu hiljalleen lävitsesi. Mielesi on täysin tyyni. 
Sinulla on hyvä ja onnellinen olo. Lasken kahteen, jonka jälkeen avaat silmäsi tyynenä ja onnel-
lisena – yksi, kaksi. Avaa silmäsi.

”Kissa”

Sulje silmäsi. Kuvittele, että olet nukkuva tiikeri, aivan veltto ja painava. Heräät. Muistele, mitä 
kissa tekee herätessään. Se venyttelee oikeaa etukäpälää, vasenta etukäpälää, oikeaa takakä-
pälää, vasenta takakäpälää. Se venyttelee oikein kovasti. Olet nyt tiikeri, kissaa monta kertaa 
isompi. Oiot kissaa voimakkaammin kaikkia raajojasi vuorotellen. Olosi on rento ja rauhallinen. 

”Tuttuun ympäristöön eläytyminen”

Sulje silmäsi kevyesti. Kuvittele, että astut sisään tuttuun työtilaan. Näet edessäsi kaikki siellä 
olevat koneet ja laitteet. Aistit koko tutun ympäristön.

•	 Näitkö	vanhan	tutun	ympäristön?

•	 Olitko	siellä	sisällä	vai	olitko	”ulkopuolinen”?

•	 Näitkö	värit?	

•	 Tunsitko	hajun?

Seuraavaksi käydään läpi kaksi mielikuvaharjoitusta, joiden avulla voi harjoitella itseluottamuk-
sen kohentamista ja valmistautumista omaan kilpailusuoritukseen.
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Mielikuvaharjoitus: ”onnistumisen ympyrä”

Onnistuminen alkaa korvien välistä. Onnistumisen ympyrä on harjoitus, jolla sinulle annetaan 
yksi apuväline kohdata omat haasteesi. Harjoitus perustuu mielikuvaharjoitteluun, (tässä 
yhteydessä NLP -neurolingvistiseen ohjelmointiin) jonka harjoitteiden avulla keskitytään ra-
kentamaan taitavuutta ja onnistumisen kokemuksia niistä myönteisistä elämyksistä, joita olet 
kerännyt elämäsi aikana. 

Käytännön toteutus:

 seiso lattialla valitsemassasi paikassa - edessäsi pitää olla runsaasti tilaa

 kuvittele eteesi ympyrä – määrittele sen koko – mitä materiaalia se on – minkä värinen

 kuvittele ympyrän sisälle sellainen tilanne, jossa tunsit olevasi onnistunut jossakin asiassa

 koit esimerkiksi tehneesi työsi oikein hyvin tai tunsit olevasi arvostettu sillä hetkellä  
– tapahtuman ei tarvitse olla suuri, vain hetki, sinulle merkityksellinen muisto

 ajattele vain itseäsi, omia tuntemuksiasi

 kuvittele itsesi ympyrän sisälle, äsken valitsemaasi tilanteeseen ja eläydy tuohon onnistu-
misen tunteeseen - kun huomaat kokemuksesi voimistuvan, astu ympyrän sisälle  
– elä uudelleen tuo onnistumisen tilanne ja tuntemukset - rekisteröi oma tunnetilasi ja 
nautiskele jokaisesta yksityiskohdasta erikseen – anna kokemuksen vaikuttaa itseesi

 kun olet valmis, hyvillä mielin muistoissa ja tuntemuksissa, tule ulos ympyrästäsi  
– katso ympyrääsi ja mieti kokemustasi olla ympyrässäsi, jonka loit itsellesi

 muistat varmasti muitakin onnistumisen kokemuksiasi, joista haluat nauttia uudelleen  
– voit tehdä niillekin tilaa ympyrässäsi – siirrä miellyttävät kokemuksesi mielikuvituksen 
siivin ympyrään

 astu itse ympyrään - ota vastaan kokemuksesi entistä vahvempana nautiskellen

 kun olet saanut riittävästi ilon piristystä, astu ulos ympyrästä

 tarkastele ympyrääsi, johon on nyt ankkuroitu paljon hyvää tekeviä itsetunnon rakennusai-
neita

 anna ympyrällesi nimi, jonka mainitsemalla voit nopeasti muistuttaa itseäsi onnistumisen 
mukavista kokemuksista

 astu jälleen ympyräsi sisälle – sano ympyräsi nimi – havaitse, kuinka tuntemukset tulvah-
tavat mieleesi - kun tunnet itsesi tyytyväiseksi ja rauhalliseksi, olet valmis – milloin ikinä 
haluat, voit astua ulos ympyrästäsi

 tästä lähtien sinulla on oma onnistumisen ympyräsi, mielikuvituksen tuottama tila, johon 
on arkistoitu paljon onnistumisen iloa

 katso vielä kerran ympyrääsi – pienennä se mielessäsi avaimenrenkaaksi, sormukseksi, 
kaulanauhaksi - hanki sille materiaalinen vastike – nimeä se onnistumisen ympyräsi nimellä

 näin voit aina pitää mukanasi itsetuntoa vahvistavaa, selviytymisen voimaa antavaa ympy-
rää ja astua siihen milloin haluat
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Mielikuvaharjoitus omaan kilpailusuoritukseen valmistautumiseen ja sen aikaiseen 
tilanteenhallinnan parantamiseen

”Omaan huippusuoritukseen valmistava harjoitus”

•	 hengitä	syvään	ja	rauhallisesti

 uloshengityksen aikana lihaksesi laukeavat ja sinun on hyvä olla

 laske kymmenestä yhteen rauhallisessa tahdissa 10…1

 keskity rentouttamaan mielesi

 kuvittele itsesi paikkaan, jossa mielelläsi rentoudut – esimerkiksi luontoon

 perehdy paikkaan yksityiskohtia myöten – mitä kasveja siellä kasvaa 

 näe vettä: meri, järvi tai joki

 näe aurinkoinen taivas

 näe suuri turvallinen puu – mene sen luo – asetu nojaamaan sitä vasten

 kuule lintujen äänet – tuulen kevyt suhina

 tunne maa jalkojesi alla – tunne olevasi mielimaisemassasi

 laske jälleen alaspäin 10…1

 olet entistä rentoutuneempi…

 Keskity nyt ajattelemaan omaan kilpailusuoritukseesi liittyviä asioita

∞ luo mahdollisimman eläviä mielikuvia eri tilanteista, joita suorituksen aikana 
tapahtuu

∞ eläydy toteuttamaan nuo tilanteet parhaalla mahdollisella tavalla

∞ nauti onnistumisen tunteesta ja omasta osaamisestasi, voimista tietoisesti tuota 
tunnetta ”minä osaan tämän todella hyvin”

∞ siirrä ajatuksesi nyt tuleviin kilpailuihin ja siirrä henkistä energiaasi niihin tietoi-
sena siitä, että pystyt tekemään niissä suorituksesi samalla tunteella ja samalla 
tavalla kuin nytkin, rentoutuneena, riippumatta ympäristötekijöistä

∞ nauti vielä jonkin aikaa ja valmistaudu vähitellen siirtymään takaisin puun juurelle 
entistäkin rentoutuneempana ja itsevarmempana

 koet lämmön ja kauniin kesäpäivän luoman tunteen

 laske nyt ylöspäin 1…10 – tunnet virkistyväsi joka numeron jälkeen

 kun olet saapunut 8 kohdalle, niin alat venytellä itseäsi ja tunnet olosi virkistyneeksi 
… 9 kohdalla olet täysin tietoinen ulkomaailman tapahtumista ja tunnet hyväntah-
toista toimintatarmoa ja 10 kohdalla avaat silmäsi ja olet valmis toimintaan
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2.4.3. Keskittymiskyvyn kehittäminen

Tärkeää on hyväksyä ympäristössä olevat häiriötekijät, sillä niitä on aina. Keskittynyt suoritus 
palkitsee itsensä. Keskity seuraavien ajatusten ylläpitoon mielessäsi:

•	 Minä	osaan	tämän.	

•	 Pystyn	saavuttamaan	asettamani	tavoitteet.	

•	 Olen	oma	itseni,	ja	ihmiset	pitävät	minusta	sellaisena	kuin	olen.	

•	 Hallitsen	itse	omat	tekemiseni	tilanteesta	riippumatta.	

•	 Opin	virheistäni.	Ne	lisäävät	kokemustani	joka	lisää	kilpailukykyäni.	

”Keskittymiskyky ja hengityksen hallinta”

 istu hyvässä asennossa 

 sulje silmäsi

 kuuntele ulkopuolisia ääniä – kuuntele vain niitä  

 äänet elävät omaa elämäänsä koko harjoituksen ajan, ne eivät häiritse sinua,  
vaan auttavat sinua rentoutumaan entistä paremmin

 anna käsien olla vartalon sivulla - aseta ne sitten kevyesti vatsalle vähän navan yläpuo-
lelle kuin helläksi suojaksi

 tarkista, ettei kehossa ole jännityksiä

 tunnista, miltä tuntuu päässä ja niskassa, käsivarsissa, vartalossa, säärissä  
– jos ne ovat jännittyneitä, rentouta ne

 koe, kuinka painavia ne ovat 

 tarkkaile hengitystäsi kymmenen hengityskerran ajan 

 älä tee mitään, tarkkaile vain hengitystäsi, tapaasi hengittää sisään ja ulos

 hengitä syvään – sisäänhengityksen aikana varmista, että hengitys kulkee vatsaan asti

 tehokkaasti hengitettäessä vatsan päällä olevat kädet kohoavat, koska vatsa laajenee 
sisäänhengityksessä

 uloshengityksessä vatsan seutu supistuu ja kädet vajoavat alaspäin

 hengitä kymmenen kertaa syvään, niin että tunnet hengityksen vatsassa asti  
– tasaisesti ja tietoisesti

 pidätä hengitystä hengityskertojen välillä - laske rauhallisesti viiteen  
– ja vedä ilmaa sisään

 maailmassa ei ole muuta kiinnostavaa kuin täydellinen hengityksesi

 palaa takaisin tavanomaiseen hengitystapaasi ja – rytmiisi

 jännitä vielä lempeästi hetkeksi jokainen lihas kaikkialta ja laukaise jännitys selkeällä 
uloshengityksellä

 avaa silmäsi – edessäsi on uusi alku
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2.4.4. Jännityksen hallintakeinoja

Kaikki jännittävät omalla tavallaan. Jännitys on hyväksyttävä ja siitä saattaa olla hyötyä, kun-
han se osataan hallita. Jos jännitys on liian suuri, se saattaa aiheuttaa lamaantumista ja sitä 
kautta alisuoriutumista.

”Jännityksen poisto keskittymisen avulla”

 rauhoitu pienellä hengityssarjalla – laske hengittäessäsi neljään

 seuraa ilmavirran liikettä niin tarkkaan, että koet näkeväsi sen kulun kehossasi – ne-
nästä nieluun, keuhkoputkeen, keuhkoon ja takaisin

 hengitä neljä kertaa: neljään laskien sisään, neljään laskien ulos

 tee itsellesi hyvä olo

 kohenna ryhtiäsi – ajattele, miten niska pitenee kuin joku vetäisi sinua hiuksista ylös-
päin

 aseta hartiasi vartalosi rinnalle, ei eteen eikä taakse 

 keskitä ajatuksesi taas painopisteeseesi navan seutuville

 puhu nyt itsellesi rauhoittavasti

 kaikki sujuu hyvin – minä onnistun

 nautin seuraavasta haasteesta ja teen huippusuorituksen 

 hallitsen tilanteen – osaan reagoida oikein sen eri käänteisiin

 nauti siitä jännityksen kutkutuksesta, joka saa sinut singahtamaan vielä pidemmälle 
kuin olet uskaltanut toivoa



27HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

3. Onnistumiseen keskittyminen
Mestaruus on harvoin erityislahjakkuutta. Useimmiten se on innostunut ja luottavainen asenne 
omiin mahdollisuuksiin selvitä kiperistä tilanteista. Kuitenkin on muistettava, että sanakirja on 
ainoa paikka, jossa menestys tulee ennen työtä.

Oletko koskaan tuntenut ahdistusta jostain asiasta, ja huomannut ahdistuksen helpottavan 
kun olet keskustellut ja läpikäynyt asiaa jonkun kanssa?

Monesti kokemuksemme stressistä liittyvät joihinkin olettamuksiin koskien jotain tilannetta. 
Joskus olettamuksemme ovat oikeita, mutta varsin usein eivät. Olemme liian ankaria itseäm-
me kohtaan tai tulkitsemme muiden ihmisten tarkoitusperiä väärin. Yleensä tämä edesauttaa 
negatiivista ajattelua.

Oman ajattelun tiedostamisen kautta voimme muuttaa negatiivisen ajattelun vaikutusta suorit-
tamiseen. Opettele hallitsemaan itse omaa toimintaasi. Voit itse valita mitä ja miten teet. 

Opettele luomaan itseluottamusta kohottavia ajattelumalleja

Voit aina valita miten ajattelet ja oletko itsevarma vai et. Jos itseluottamuksesi katoaa kilpailu-
tilanteessa, se johtuu siitä, että olet itse antanut sen heikentyä ja lakannut uskomasta onnistu-
miseen. 
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Täytä tämä lomake ja käy sen jälkeen keskustelua valmentajasi kanssa yhteisesti tunnistetuista 
kehittämisasioista. Sopikaa jatkosta ja seurannasta.

Oman suorituksen kehittämisen yhteenveto

OMAT VAHVUUDET KEHITETTÄVÄT ASIAT

MAHDOLLISUUDET UHAT
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4. Maajoukkue ryhmäprosessina
4.1. Ryhmäprosessista yleensä: ryhmän vaiheet

Ihminen on sosiaalinen eläin ja toimii luonnostaan ryhmässä lajikumppaniensa kanssa. Missä 
useampi ihminen on koolla, siellä alkaa välittömästi muodostua ryhmiä. Ryhmäprosessia tutkit-
taessa on havaittu, että kukin ihmisistä muodostuva ryhmä käy läpi vaiheita, jotka yleensä tule-
vat samassa järjestyksessä. Vaiheille on annettu lähteestä riippuen hivenen erilaisia nimityksiä, 
mutta vaiheiden sisällöistä ollaan pitkälti samaa mieltä. Prosessin nopeus taas riippuu useasta 
tekijästä: Minkä asian ympärille ryhmä on muotoutunut, ovatko ryhmälle asetetut tavoitteet 
selkeitä, ulkopuolisen asettamia vai määrittääkö ryhmä itse syyn olemassaololleen? Prosessiin 
vaikuttaa myös se, kuinka sitoutuneita ryhmän jäsenet ryhmään ovat sekä tapahtuuko ryh-
mänmuodostus itsestään, spontaanisti, vai ohjaako joku prosessia.

Ryhmäprosessi käynnistyy aloitusvaiheesta. Ihmiset, jotka eivät tunne toisiaan ennalta, alkavat 
vähitellen ottaa kontaktia ja tutustua toisiinsa. Kommunikointi on varovaista ja pinnallista, 
ihmiset ”tunnustelevat” ryhmätovereitaan ja yrittävät määrittää sitä, minkälaisten ihmisten 
kanssa ollaan tekemisissä. Vähitellen kommunikaatio ryhmän jäsenten kesken kasvaa edeten 
pinnallisesta keskustelusta syvällisemmälle ja henkilökohtaisemmalle tasolle. Itsestään uskalle-
taan antaa hivenen enemmän julki, ja lisääntyvän tutustumisen kautta myös luottamus ryhmän 
muita jäseniä kohtaan kasvaa. ”Me-henki” syntyy, ja enää ei ole pelkästään yksilöitä, vaan on 
myös yksilöiden muodostama ryhmä johon yksilöt kokevat kuuluvansa. Tyytyväisyys ja innostus 
värittävät ryhmää.
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Kasvavan ryhmähengen myötä ryhmäläisillä on myös tarve löytää oma paikkansa eli roolinsa 
ryhmässä. Lisääntynyt tuttuuden- ja turvallisuudentunne mahdollistaa myös negatiivisten tun-
teiden ilmaisemisen. Roolinmuodostus saattaa luoda liittoutumia tai valtataistelua, joku saattaa 
testata rajojaan ryhmässä. Ryhmässä tapahtuu kuohuntaa, joka pisimmälle mennessään voi 
johtaa ryhmän kriisiin. 

Riippuen siitä, miten kriisitilanteet tai pienemmät konfliktit ratkaistaan, saattaa ryhmä joko ta-
saantua paikoilleen tai löytää jopa tehokkaan vaiheen. Tehokkaan toiminnan vaihetta sävyttää 
yhteisymmärrys, kunnioitus, roolien selkeys, toimiva kommunikaatio ja hyvä ilmapiiri. Tästä 
syystä tavoitteiden toteuttaminen on ryhmälle helppoa.

Aikansa toimittuaan kukin ryhmä tulee tiensä päähän ja vuorossa on ero ja sen prosessointi. 
Ryhmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet, ja ryhmän jäsenet jatkavat elämää eteenpäin 
muissa ryhmissä uusia tavoitteita täyttäen.

4.1.1. Spontaanisti muodostuva ryhmä

Ryhmäprosessi käynnistyy aina, olipa se ohjattua tai ei. Spontaanisti käynnistyvässä ryhmäpro-
sessissa vastuu on itse kunkin ryhmän jäsenen harteilla. Jokainen alkaa tutustua toisiin ryhmän 
jäseniin omien sosiaalisten kykyjensä mahdollistamalla tavalla, kukin oman persoonansa 
mukaan. Prosessi on myös verrattain hidasta, sillä aktiivisimmat ja sosiaalisimmatkin ryhmän 
jäsenet lähtevät tutustumiseen liikkeelle tunnustellen ja toisten ryhmän jäsenten reaktioita 
tarkkaillen. Selkeää mallia tutustumistavoille ei ole, vaan myös niitä tunnustellaan ja kokeillaan 
vähitellen.

Sosiaalisemmat ja hivenen äänekkäämmät ryhmän jäsenet hallitsevat helposti tilannetta, 
aremmat ja hiljaisemmat taas keskittyvät lähinnä tarkkailemaan toisia ja vetäytyvät syrjään. 
Viimeksi mainittua joukkoa uhkaa siten ulkopuolisuuden kokemus tai ainakin heikommin 
ryhmän muihin jäseniin linkittyminen. Joka tapauksessa arempien ryhmäläisten tutustumiseen 
ja turvallisuuden tunteen kasvuun kuluu pitempi aika kuin ryhmän sosiaalisimmilla yksilöillä, ja 
tästä syystä ryhmän sisällä on ryhmäläisiä eri vaiheissa ryhmäprosessia - osa jo toimivan turval-
lisen ryhmän vaiheessa, osa vielä paikkaansa etsien. Äänekkäimmistä ryhmäläisistä saattaakin 
muodostua syntyvän ryhmän sisälle oma ydinjoukkonsa, klikkinsä, joka hallitsee ryhmää ja 
saattaa toimia jossain määrin ryhmän yhteisten tavoitteiden vastaisesti. Mahdollisten konflikti-
tilanteiden hallinta on spontaanisti muodostuneen ryhmän kohdalla haasteellista.

4.1.2. Ohjatusti muodostuva ryhmä

Ohjatussa ryhmänmuodostuksessa ryhmän ulkopuolinen taho ohjaa yksilöiden tutustumista 
toisiinsa. Hänellä on tietoa niistä vaiheista, joita ihmisryhmä yleisesti käy läpi, ja hän osaa 
soveltaa erilaisia harjoitteita ryhmän ohjaamiseen tutustumisesta kohti tehokkaasti toimivaa 
ryhmävaihetta. Tästä syystä prosessi etenee hallitusti ja spontaania ryhmäytymistä nopeammin.

Isoin hyöty ohjatussa ryhmäyttämisessä on ryhmän tutustumisvaiheessa. Yksittäisen ryhmäläi-
sen on helpompi lähteä ottamaan kontaktia toisiin ryhmän jäseniin, kun se tapahtuu ulkopuo-
lisen asettamia ohjeita seuraten. Yksilöiden ei tarvitse itse tunnustella ”oikeaa tapaa” lähestyä 
toisia, eikä myöskään kantaa vastuuta kontaktin luomisesta. Näin sekä sosiaalisilla että vähän 
aremmilla ryhmän jäsenillä on suhteellisen samanveroiset mahdollisuudet tutustua toisiin ja 
kokea itsensä osaksi ryhmää. Ryhmäläiset ovat kaikki jokseenkin samassa vaiheessa ryhmäpro-
sessia eikä kukaan jää ulkopuoliseksi. Osaltaan tämä jo auttaa klikkien ja ydinryhmien synty-
misen torjunnassa. Lisäksi ryhmää ohjaava ulkopuolinen tarkkailija voi vaikuttaa harjoitteiden 
valinnan kautta ryhmään niin, että syntymään pyrkivää klikkiä estetään muotoutumasta.
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Muutoinkin kyky puuttua ryhmän ongelmiin ja mahdollisiin konfliktitilanteisiin on tehokkaam-
paa ohjatussa ryhmässä. Suurempi ryhmäkoheesio auttaa tilanteiden käsittelyä, ja ulkopuoli-
nen käsittelijä pystyy toimimaan puolueettomana ”erotuomarina” asiaa selvitettäessä.

Ohjattuna muodostuva ryhmä etenee tehokkaan toiminnan vaiheeseen spontaanisti synty-
vää ryhmää nopeammin, ja siksi tehokkaan toiminnan vaihe muodostuu pitemmäksi. Lisäksi 
paremman tasa-arvoisuuden ja paremman konfliktien käsittelytaidon ansiosta ryhmä osaa 
hyödyntää voimavarojaan tehokkaammin.

4.2. Ohjatusta ryhmäprosessista maajoukkueessa

Maajoukkueen kohdalla toteutuu itsessään jo moni ryhmäytymistä tukeva tekijä: ryhmällä on 
yhteinen päämäärä ja tavoite: ammattiosaamisen kansainväliset kilpailut. Ryhmä kootaan yh-
teen maajoukkueleireille, joissa kaikki ottavat osaa samaan valmennukseen. Ryhmä pukeutuu 
yhtenäisesti maajoukkueen joukkue- ja edustusasuihin, ryhmä matkustaa yhdessä kilpailumaa-
han ja liikkuu matkalla yhtenä ryhmänä. Ryhmä edustaa omaa maataan muiden kansakuntien 
rinnalla.

Kuitenkin on syytä huomata, että ennen kisamatkaa on rajallinen määrä yhteisiä maajouk-
kueleirejä joukkueelle. Täten valmentautumisjaksosta vain pieni murto-osa toimitaan yhdessä 
joukkueena valmentautuen. Mikäli joukkueen jäsenten tutustuminen jätettäisiin yksinomaan 
heidän itsensä vastuulle, ei joukkuehenkeä samassa määrin pääsisi syntymään kisamatkaan 
mennessä, eivätkä kaikki pääsisi kokemaan samanlaista osallisuutta joukkueeseen.

Kokemus joukkuehengestä on kuitenkin kilpailijan menestymisen ja jaksamisen kannalta ensi-
arvoisen tärkeä. Itse kisoissa kilpailusuoritteet ovat toki kutakin yksilöä ja lajia koskevia, mutta 
matkustaminen, kisakokemus, jännitys, stressi, onnistumiset ja epäonnistumiset, haasteet 
vieraan kielen kanssa ja kilpailutehtävien ja työvälineiden parissa, pitkin kisaa hiipivä väsy-
mys - kaikki tämä on yhteistä kokemusta joukkueen jäsenille. Kokemusta, jota lähimmätkään 
perheenjäsenet tai puolisot eivät pääse jakamaan eivätkä siksi täysin ymmärrä sitä. Siksi kilpaili-
joiden toisilleen antama vertaistuki pitkin matkaa on tekijä, joka ylläpitää jaksamista ja tukee 
menestymistä, auttaa kilpailupäivien purkamisessa ja uuteen huippusuoritukseen lähtemisessä. 
Tuo vertaistuki mahdollistuu vasta, kun joukkueen jäsenet tuntevat toisensa ja luottavat toisiin-
sa siinä määrin, että vaikeistakin asioista puhuminen on mahdollista.

Joukkuejohdon kannalta yhtenäinen, hyvin ryhmäytynyt joukkue on helpommin hallittavissa 
tehtäessä yhteistä matkaa vieraassa paikassa ja vieraan kulttuurin keskellä. Mahdollisten kon-
fliktitilanteiden purkaminen on helpompaa.

Ohjattu ryhmäprosessi auttaa joukkuetta saavuttamaan parhaan toimintatasonsa nopeasti ja 
tehokkaasti. Ohjattu ryhmäprosessi saa myös joukkueen jäsenet kokemaan turvallisuutta ja 
tukea joukkuetovereistaan sekä auttaa kilpailijoita suuntaamaan takaisin normaaliin elämään 
kisakokemuksen jälkeen. Ryhmäprosessi viedään hallitusti loppuun. Käytyjen kisojen jälkeen 
ryhmä kootaan vielä yhteen, käydään purkukeskustelut kokemuksesta ja valmentautumisesta, 
juhlitaan yhdessä menestystä ja suunnataan katse ryhmän jälkeiseen elämään.

On syytä huomata, ettei ohjattu ryhmäprosessi sulje pois spontaania ryhmäytymistä, sillä 
virallisten ryhmäytymiseen ja tutustumiseen tähtäävien sessioiden ohessa joukkueen jäsenet 
tutustuvat toisiinsa toki myös maajoukkueleirien vapaa-ajalla sekä leirien välisissä epävirallisissa 
tapaamisissaan. Ohjattu ryhmäprosessi tukee spontaanisti tapahtuvaa tutustumista.
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TAITOTEEMA: Pohdi edellä esitettyjä asioita ja mieti millainen itse olet ryhmän jäsenenä? 
Mitkä ovat vahvuuksiasi ja mitkä asioita, joiden edelleen kehittämiseen tunnet tarvetta?
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4.3. Ryhmäprosessi: harjoituksia, joilla voidaan vaikuttaa  
ryhmään prosessin eri vaiheissa

Ryhmädynamiikkaan vaikuttavien harjoitteiden kirjo on laaja, ja aiheesta on kirjoitettu run-
saasti. Ohessa listataan esimerkkeinä vain muutama harjoite, joita on käytetty maajoukkueen 
ryhmäprosessin tukemiseen. Harjoitteista ”kohtaaminen”, ”kukkanen” ja ”liikkuminen tilassa” 
ovat lainatavaraa vuosien varrelta, muut joukkuepastori Atte Airaksisen itse kehittämiä. Ryh-
mäharjoitteille ominaista onkin tilannesidonnaisuus, ja yhden harjoitteen perusideaa noudatta-
malla on mahdollisuus ideoida runsaasti uusia harjoitteita, jotka toteuttavat samaa tavoitetta.

Harjoitteiden ohjaaja on tietoinen harjoitteille asettamistaan tavoitteista. Hän ottaa ohjat omiin 
käsiinsä, joten ryhmäläisten on helppo toimia ulkopuolisen antamien ohjeiden mukaan. Samal-
la ohjaaja havainnoi koko ajan ryhmää ja pyrkii reagoimaan, mikäli havaitsee ryhmän viestivän, 
ettei harjoite esim. vastaa ryhmän senhetkistä turvallisuustasoa. Hän myös huolehtii siitä, että 
harjoitteissa huomioidaan jokainen ryhmäläinen tarpeeksi hyvin eikä kukaan jää ulkopuolelle.

4.3.1. Tutustuttaminen, kaksi harjoitusta

Lähtökohtana harjoitteella on rikkoa ryhmäytettävän ihmisjoukon alkujännitystä sekä tarjota 
heille luonteva tapa lähestyä toisia ryhmän jäseniä. Tavoitteena on alusta lähtien ottaa ihmisten 
nimet käyttöön, ja laittaa ihmiset vuorovaikuttamaan tasolla, joka ei uhkaa kenenkään yksityi-
syyttä - itsestä kerrottavat asiat kuvastavat jotain kertojastaan, mutta eivät vielä edellytä oman 
itsen avaamista ventovieraille

”Kohtaaminen”

•	 10–50	ihmistä	|	kevyt	luottamistaso	|	kesto	n.	10	min

Ihmiset komennetaan seisomaan ja liikkeelle, sillä jo itsessään rikotaan pöydän ääressä istumi-
sen staattisuus. Liike tilassa tehden hivenen kummallisia asioita rentouttaa ja saa unohtamaan 
jännityksen. Ohjaaja rajaa tilan, jossa ihmisten on tarkoitus liikkua vapaasti, tavoitteena sekoit-
taa kaikki mahdolliset kaveri-parit. Kun ohjaaja antaa pysähtymiskäskyn, ryhmäläiset pysähty-
vät ja poimivat läheltään ihmisen jota eivät vielä ennalta tunne. Paria tervehditään ja esitellään 
oma itsensä. Sitten odotetaan lisäohjeita.

Ohjaaja käskee parien kertoa toisilleen neutraalin asian itsestään. Lyhyen ajatustenvaihdon jäl-
keen ihmiset komennetaan liikkeelle, pysäytetään ja käsketään poimimaan uusi pari itselleen. 
Taas esittäydytään ja odotetaan ohjeita.

Kerrottavat asiat pyrkivät olemaan hyvin ympäripyöreitä:

”Mikä oli ensimmäinen asia, mikä aamulla tuli mieleen?”

”Mikä on hienoin paikka, missä olet käynyt tai missä haluaisit käydä?”

”Kerro parillesi, kuka satuprinsessa olisit?”

”Jos sinun pitäisi laittaa jotakin ruokaa niistä aineista, mitä kotoa kaapistasi löytyy,  
mitä ruokaa tekisit?”

Viimeisellä kierroksella voi pyytää ihmisiä suuntaamaan katseen jalkoihin ja etsimään ihmiset, 
joilla on samanväriset sukat. Tälle ihmisjoukolle voi sitten kertoa, miksi valitsi tänään juuri 
nämä sukat. Myös muut vaatekappaleet käyvät keskustelunaiheina.
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”Kukkanen”

•	 Max.	10	ihmistä/ryhmä,	ryhmien	määrää	ei	ole	rajattu	|	kevyt	luottamustaso	 
|	kesto:	ryhmän	koosta	riippuen,	keskimäärin	n.	45	min.	(5	min.	ohjeistus,	15	min.	keskus-
telu, 5 min. askartelu, 20 min. harjoitteen purku)

Harjoitteen tarkoituksena on vielä kerrata ihmisten nimiä, laittaa ihmiset vuorovaikuttamaan 
keskenään, sekä syventää keskustelutasoa hivenen henkilökohtaisemmalle alueelle. Tarkoitus 
on sekä korostaa sitä, mikä kussakin ryhmäläisessä on ainutlaatuista että sitä, mikä näistä 
ihmisistä tekee ryhmän, mikä heille on yhteistä. Harjoitteen toteuttamisen jälkeen ryhmäläisillä 
on yleensä ihmisistä nimen lisäksi mielessä jokin mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka kautta 
jatkotutustuminen on helpompaa: ”Hei, etkös sinä ollut se, joka harrastaa kalastamista?”

Ihmiset jaetaan n. 10 hengen ryhmiin, sillä isommissa ryhmissä keskusteleminen on hankalaa. 
Kukin ryhmä saa kartongin, josta askarrellaan perinteisen näköiseen päivänkakkaraan keskus-
ta. Sen lisäksi kukin ryhmäläinen saa A5-kokoisen paperiarkin, josta tehdään kullekin ryhmän 
jäsenelle oma terälehti. Terälehteen laitetaan oma nimi.

Sen jälkeen ryhmän on tarkoitus kerätä kukkaseen asioita niin, että terälehteen kirjoitetaan 
asiat, jotka koskevat VAIN tuota ryhmäläistä, ei ketään muuta ryhmässä. ”Minä olen ainoa, 
joka on kasvissyöjä.”

Keskustaan taas kerätään asioita, jotka ovat yhteisiä KAIKILLE ryhmän jäsenelle. Jos ryhmästä 
löytyy yksikin, jota asia ei koske, asiaa ei saa kirjoittaa keskelle.

Mikäli ryhmä lämpiää hitaasti harjoitteeseen, voi mahdollisia kirjoitettavia asioita ehdottaa 
ryhmälle. Helppoja (ja ei liian henkilökohtaisia) teemoja ovat harrastukset, sisarukset, puhutut 
kielet, horoskooppimerkit...

Keskustelun jälkeen ryhmä liimaa terälehdet kiinni keskukseen. Sen jälkeen, jotta muut ihmiset 
pääsevät osallisiksi keskusteluista, kukin pienryhmä esittelee kukkasensa toisille pienryhmille 
käyden läpi kunkin ryhmäläisen, tämän omat erityiset ominaisuudet sekä sen, mikä ryhmää 
yhdistää.

Pienryhmän esiteltyä oman tuotoksensa on toisten pienryhmien mahdollista esittää tarkentavia 
kysymyksiä kuulluista ryhmäläisten erityispiirteistä: ”Sinä harrastat lentopalloa, oletko kauan 
pelannut ja minkälaiseen joukkueeseen kuulut?”
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4.3.2. Ryhmähengen syventäminen, kaksi harjoitusta

Harjoitteiden tavoitteena on kannustaa ryhmän jäseniä toimimaan yhdessä jonkin päämäärän 
eteen. Selkeä, ulkopuolelta annettu tavoite, johon pääseminen edellyttää kaikkien ryhmäläis-
ten osallistumista ja osaamisen hyödyntämistä lujittaa ryhmähenkeä ja tuo ihmisiä lähemmäksi 
toisiaan.

”Yhdessä rakentaen”

•	 15–20	ihmistä	jaettuna	kolmeen	ryhmään	|	kevyt	luottamustaso	|	n.	40	min.

Ryhmän tehtävänä on rakentaa yhdessä tarpeeksi iso lego-rakennussarja. Ryhmä jaetaan kol-
meen ryhmään, joista kullekin annetaan osa rakennusohjeista. Rakentamiseen tarvittavat osat 
ovat kaikki samassa kasassa sekaisin. Ryhmälle korostetaan, että kolmesta tiimistä huolimatta 
tämä ei ole kilpailu, vaan ryhmäsuorite. Tavoitteena on rakentaa iso kokonaisuus, yhdessä.

Lisäohjeena annetaan, että rakennustyö tulee tehdä täydessä hiljaisuudessa. Keskustelu ei ole 
sallittua, vaan mahdollisen kommunikaation pitää tapahtua muuten.

Vaatimus hiljaisuuteen tekee ryhmän jäsenistä tasa-arvoisia, eivätkä äänekkäimmät jäsenet 
pääse kontrolloimaan ryhmää. Kukin antaa oman panoksensa rakentaen tai osia keräten, ja 
joutuu oikeasti syventymään toisten työskentelyn seuraamiseen.

Kannattaa valita iso rakennussarja, joka koostuu elementeistä, jotka lopussa yhdistäen muo-
dostavat kokonaisuuden. Näin tehtävä on kevyesti analoginen monelle WorldSkills -kilpailuteh-
tävälle, joissa seurataan ohjeita ja jotka koostuvat moduuleista.

Lopuksi harjoite puretaan antamalla ihmisille mahdollisuus kertoa, miltä hiljaisuudessa työs-
kenteleminen tuntui.

”Yhdessä kilpaillen”

•	 Yhteensä	15–20	ihmistä,	jaettuna	viiden	hengen	ryhmiin	|	kevyt	luottamustaso	 
|	tehtävien	määrästä	riippuen,	noin	5	min.	/	tehtävä

Kilpailijat jaetaan viiden hengen joukkueisiin, jotka kilpailevat toisiaan vastaan. Kunkin tehtä-
vän suorittamiseen on varattu aikaa 5 minuuttia, jonka jälkeen ryhmät saavat uuden kilpailu-
tehtävän. Eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa.
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Harjoitteen tarkoitus on leikkimielisen kilpailun kautta lujittaa yhteenkuuluvuutta, varsinkin 
viiden hengen tiimin kesken. Annetut kilpailutehtävät pyrkivät olemaan vaihtelevia niin, että 
kukin ryhmäläinen pääsee vuorollaan osoittamaan osaamistaan. Joukkueen menestyminen 
on kunkin kilpailijan omaa menestymistä, eikä kenenkään tarvitse yksin hävetä tappiota tai 
tehtävän epäonnistumista.

Hyviä harjoitteita ryhmähengen kasvattamiselle ovat erilaiset pelit ja leikit. Myös vapaamuotoi-
nen yhdessä oleminen on tärkeää.

4.3.3. Luottamuksen kasvattaminen, yksi esimerkki

Luottamusharjoitteiden tehtävänä on kasvattaa ryhmäläisten kokemaa luottamusta ryhmäto-
vereitaan kohtaan. Siksi luottamusharjoitteita ei yleensä ohjata aivan alkuvaiheessa tutustu-
mista olevalle ryhmälle, vaan vasta ryhmälle, jonka yhteenkuuluvuutta on tutustuttamisen ja 
ryhmähengen kasvattamisen kautta pohjustettu.

Luottamusharjoitteen alussa on tärkeää, että ohjaaja korostaa ihmisten vastuullisuutta. Vaikka 
ohjaaja ohjeistaakin sen, mitä tehdään, on harjoitteen suorittajilla vastuu siitä, ettei ryhmäto-
verille satu mitään.

Tärkeää on myös painottaa sitä, ettei harjoitteeseen ole pakko ottaa osaa mikäli se tuntuu 
epämiellyttävälle. Tämä johtuen siitä, että turvallisuustason tunteen kanssa voi olla eroja ryh-
män jäsenten välillä.

”Liikkuminen tilassa”

•	 tilan	koosta	riippuen	10–20	ihmistä	|	keskinkertainen	luottamustaso	|	noin	5–10	min.

Ihmiset jaetaan pareihin. Pari asettuu niin, että toinen parista seisoo toisen takana. Takana olija 
laittaa kädet edessään olevan olkapäille ja pitää kätensä siinä. Edessä oleva sulkee silmänsä. 
Ohjaaja laittaa musiikin soimaan, ja parit liikkuvat tilassa. Edessä olevan tarkoitus on vain kä-
vellä haluamaansa vauhtia silmät kiinni, takana tulevan vastuu on huolehtia siitä, ettei edessä 
oleva törmää esteisiin tai toisiin tilassa liikkuviin. Muutaman minuutin jälkeen pari vaihtaa 
rooleja, ja toinen saa vuorostaan toimia ohjaajana, toinen liikkujana.
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

1

2

5. Suorituksen hallinnan kehittämisen päiväkirja
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

3

4
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

5

6



41HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

7

8
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

9

10–11
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

12–13

14–15
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Jakso Päivä Harjoitus + kesto Fiilis ennen 
harjoitusta 
(0–10)

Fiilis 
harjoituksen 
jälkeen 
(0–10)

Havaintoja, oivalluksia, 
kehittämisideoita

16–18

Suorituksen hallinnan kehittämisen toteuttaminen:

•	 Säännöllisyys	on	harjoittelun	perusta.

•	 Henkisen	harjoittelun	tulisi	olla	aluksi	päivittäistä	vähintään	kolmen	viikon	ajan.

•	 Yhden	harjoituksen	on	kestettävä	vähintään	15	minuuttia.

•	 Harjoittelun	tulee	tapahtua	rauhallisessa	paikassa	missä	ei	ole	häiriötekijöitä.

•	 Merkitse	tekemäsi	harjoitteet	sekä	niiden	vaikutukset	ja	aiheuttamat	tuntemukset	 
harjoitussuunnitelman huomioita -osaan.

•	 Vain	tehty	harjoitus	kehittää.



45HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA

Toimintasuunnitelmani  
MM / EM / Abilympics-kisoihin 
(Täytä omaan kilpailuusi ja lajiisi soveltuvin osin)

1. Ennen kilpailuja huomioitavia asioita

2. Matkustaminen, kisakylässä eläminen

3. Valmistautumispäivä kilpailupaikalla

4. Ensimmäiseen kilpailupäivään valmistautuminen, suoritus ja palautuminen

5. Toiseen kilpailupäivään valmistautuminen, suoritus ja palautuminen

6. Kolmanteen kilpailupäivään valmistautuminen, suoritus ja palautuminen

7. Neljänteen kilpailupäivään valmistautuminen, suoritus ja palautuminen

8. Kisojen jälkiarviointi
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TAITOTEEMA: ”menestyjät tekevät oikeita asioita”

Mikä on sinun oma tapasi menestyksesi varmistamiseksi?
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Muistiinpanoja



Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto
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Skills Finland ry

•		 Edistää	ammatillista	huippuosaamista	 
ja sen arvostusta

•		 Kehittää	ammatillisen	koulutuksen	laatua,	
kansainvälistymistä ja vetovoimaa

•			 Kannustaa	nuoria	kehittämään	omaa	 
osaamistaan ja ammattitaitoaan

•		 Tarjoaa	ammatillisen	koulutuksen	asiantuntijoille	
mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää omaa 
ammattitaitoaan

•			 Organisoi	kansallisia	ammattitaitokilpailuja

•			 Valmentaa	ja	lähettää	maajoukkueen	 
kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin

•		 Vastaa	huippuosaajien	valmennusjärjestelmän	
kehittämisestä

•			 Kouluttaa	kilpailuasiantuntijoita

•			 Tuottaa	ammattitaitokilpailutoimintaan	 
liittyvää tutkimusta, tiedotusta ja julkaisuja

•			 Perustettu	vuonna	1993

•			 Taustavoimina	opetusministeriö,	Opetushallitus	ja	
koulutuksen järjestäjät sekä suuri joukko yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä

Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki 
puh.	(09)	868	9680,	fax	(09)	8689	6818

skills@skillsfinland.fi

www.skillsfinland.fi


