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PROLOGI 

 

27.5.2007.  

Pelaan ensimmäistä kauttani Superpesiksessä. Illalla on paikallisottelu Seinäjoen 

Maila-Jusseja vastaan. Sekä minulla että ykköslukkari Pekka Hietakankaalla on 

olkapäät operoitu edellisenä talvena; minä pelaan meistä kahdesta terveempänä. 

Herään aamulla ja menen heti ulos syöttelemään. Syötän tavanmukaisesti erilaisia 

vaihto- ja kotiutustilannesyöttöjä ja loppuun 50 tolppaa: tulos on 46 tai 47. 

Syöttäminen tuntuu hyvältä, ”tänään en jännitä, tänään ei tarvitse jännittää.” 

Aamupäivällä alkaa ahdistaa ja pelottaa, tänään on varmaan paljon sukulaisiakin 

katsomossa. Menen uudestaan syöttämään. Syötän 47/50 tolppaa laudalle. Syön 

lounaan ja menen jo kolmatta tai neljättä kertaa vessaan tänä päivänä. Vatsa on 

löysällä. Yritän hieman nukkua, mutta uni ei tule. Menen vielä kerran syöttelemään ja 

syötän 48/50 ylikorkeaa syöttöä laudalle. Vielä ennen kuin lähden kohti Kanavan 

Kevaria, missä minut napataan bussiin, syötän vielä hetkisen ja ainakin 20 kertaa hoen 

itselleni pakonomaisesti ”yks vielä”, ennen kuin uskallan lähteä.  

 

Kun ottelussa juoksemme kiilaan, iskee jalkoihin jännityksen ja pelon tunne. Tunnetta 

on vaikea selittää, se on tunnottoman ja kihelmöivän sekoitus. On poutainen 

kevätpäivä ja hyvä peli-ilma, mutta minulla on niin kylmät kädet, että tarvitsen oman 

kuumavesiämpärin vaihtopenkille. Ottelussa en uskalla syöttää kuin yhden tolpan. 

Minulla on pari ajolähtöä, joissa lyön varman päälle kakkospussiin, kunhan saan vain 

jatkettua tilannetta seuraavalle lyöjälle. Suuta kuivaa koko ajan, joten juon jatkuvasti. 

Joudun vuoroparien vaihdossa käymään monta kertaa vessassa, koska juon todelliseen 

janoon nähden liikaa. Toivon pelin aikana ainoastaan, että peli olisi kohta ohi. 

Tuomarin kolmen vihellyksen jälkeen tunnen helpotusta ja häpeää. 

 

Häviämme ottelun. Tuntuu, että olen pettänyt joukkueen ja hävinnyt ottelun yksin. 

Ajan auton kotipihaan allapäin ja mietin, miksi minua jännitti ja pelotti, vaikka 

aamulla tolppa pysyi hyvin laudalla. Käyn vielä lukemassa Vimpelin kannattajien 

internet-vieraskirjan. Hietakangasta toivotaan lukkariksi, Hautala on heikko ja etenijät 

saavat lentäviä lähtöjä. Mieli syvenee entisestään, ja unen tulo kestää pitkälle 

aamuyöhön. Saan pian tämän pelin jälkeen vuokrakomennuksen Haapajärvelle.  
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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa pesäpalloilijoiden tunnetiloja ja tunnetaitoja. 

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä tunteita pesäpalloilijat kokevat ennen 

ottelutapahtumaa ja ottelun aikana, kuinka hyvin pesäpalloilijat ovat tietoisia omista 

tunteistaan ja mitkä ovat pesäpalloilijoiden tunteiden säätelyn keinot.  Tavoitteena oli 

myös tuoda työkaluja ja näkökulmia psyykkiseen valmentautumiseen ja 

valmennukseen tunteiden osalta. 

   

Tutkimuksen teoreettisessa osassa perehdyttiin tunteiden ja tunnetaitojen käsitteisiin 

sekä yleisessä kirjallisuudessa että urheilussa. Empiirisessä osassa tutkittiin 

pesäpalloilijoiden tunteita, itsetuntemusta ja tunteiden säätelyn keinoja. 

Tapaustutkimuksen kohteena olivat kaksi Jyväskylässä asuvaa pesäpalloilijaa, joista 

toisen ura on jo päättynyt. Haastateltavien valinnassa otettiin huomioon, että tietoa 

saatiin sekä mies- että naispesäpallosta. 

 

Tutkimuksen perusteella tunteiden kirjo pesäpallossa on erittäin laaja. 

Menestyneenkin pesäpalloilijan pohjatunteina saattavat olla pelko ja ahdistus, 

toisaalta koetaan nautintoa ja luottamusta. Tunnetaitoja olisi hyvä opettaa ja opetella 

jo uran alkuvaiheessa. Tutkimuksen perusteella itsetuntemus saattaa olla vasta uran 

loppupuolella tai jopa uran päätyttyä sillä tasolla, että se mahdollistaa optimaalisen 

pelisuorituksen.  

 

Optimaaliseen vireystilaan liittyvät tunteet saattavat vaihdella pelaajasta riippuen 

hyvinkin paljon. Tunteiden säätely on läheisessä yhteydessä itsetuntemukseen. 

Pesäpalloilijoiden olisi tärkeää löytää erilaisia, kullekin sopivia epämiellyttävien 

tunteiden säätelykeinoja. On huomioitavaa, että tunnetaidot ovat opittavissa ja 

opetettavissa oleva asia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIASANAT: tunteet, emootiot, itsetuntemus, tunnetaidot, pesäpallo 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksessani perehdyin pesäpalloilijoiden tunnetiloihin ja tunnetaidoista 

itsetuntemukseen ja tunteiden säätelyyn, joita tutkimalla pyrin esittämään yleisellä 

tasolla, mitä toimenpiteitä tunteisiin liittyvässä psyykkisessä valmentautumisessa ja 

valmentamisessa voitaisiin tehdä. Tutkimukseni keskeisistä käsitteistä, kuten 

erilaisista tunteista ja sekä niiden säätelystä löytyy runsaasti tieteellisiä artikkeleita ja 

kirjallisuutta.  

 

Tarkoituksenani oli tutkia erityisesti, millaisia tunteita, erityisesti epämiellyttäviä, 

pesäpalloilijoiden pelitapahtumaan liittyy ja miten niitä säädellään. Tutkin myös, 

kuinka tietoisia pesäpalloilijat ovat omista tunteistaan. Tunnetietoisuuteen liittyy 

tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja hyväksyminen. Kun tutkimus on tehty, 

tavoitteenani on tutkimuksen tavoitteiden osalta vaikuttaa pesäpalloilijoiden 

psyykkiseen valmentautumiseen ja valmentamiseen. Toisaalta haluan tuoda esille sitä, 

että tunteiden kirjo yhden ottelutapahtuman aikana saattaa olla hyvin laaja.  

 

Hirsjärven ym. (2004) jaottelun mukaan tutkimus voi olla kartoittava, kuvaileva, 

selittävä tai ennustava. Teoksessa mainitaan em. tutkimustyyppien piirteitä. Näistä 

piirteistä poimin kartoittavan tutkimuksen uusien näkökulmien etsimisen ja selittävän 

tutkimuksen syy-seurausketjujen tunnistamisen. (Hirsjärvi ym. 2004). 

Tutkimuksessani tavoittelen uuden ja hyödyllisen tiedon raportointia 

pesäpalloilijoiden tunteista ja tunnetaidoista. 

 

Perehdyn aluksi kirjallisuuskatsauksessa tunteiden ja tunnetaitojen käsitteisiin sekä 

yleisen että urheiluun liittyvän kirjallisuuden kautta. Pyrin tuomaan myös pesäpallon 

lajiyhteisölle esimerkkitapauksia omasta lajistamme. Tutkimusmetodinani oli yhden 

miespesäpalloilijan ja yhden entisen naispesäpalloilijan teemahaastattelut. 

Haastatteluteemat mukailivat suoraan tutkimusongelmia: tunteita, itsetuntemusta sekä 

tunteiden säätelyä.    
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2 TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimusongelmani ovat: 

 

1. Millaisia tunteita pesäpalloilijoiden ottelutapahtumaan liittyy? 

2. Kuinka hyvin pesäpalloilijat tiedostavat omia tunteitaan? 

3. Miten pesäpalloilijat säätelevät omia ja erityisesti epämiellyttäviä tunteitaan? 

 

Tutkimukseni aiheen päätin itse sen jälkeen, kun olimme päätyneet kurssikollega 

Jussi Parven kanssa tekemään kaksi pesäpalloilijoiden psyykeaiheista työtä. Jos 

pesäpallovalmennus ja –valmentautuminen jaetaan taktiikan, taidon, fysiikan ja 

psyyken osatekijöihin, arvioin, että psyykessä on eniten kehitettävää ja opittavaa. 

Toivon, että työstäni olisi apua pelaajille, pelinjohtajille ja valmentajille. Psyykkisen 

valmennuksen ja valmentautumisen merkityksestä urheilussa sinänsä puhutaan varsin 

paljon, mutta kokemukseni mukaan aihe usein mystifioidaan tai jopa sivutetaan. Siitä 

olen melko varma, että muihin yllämainittuihin osatekijöihin verrattuna psyyken 

osaamisessa on erittäin suuria eroja. Työn aiheen valintaan vaikuttivat olennaisesti 

omakohtaiset kokemukseni peliuraltani. Itsetuntemuksessa ja tunteiden säätelyssä 

prosessini on ollut erittäin pitkä. Vasta viime vuosina olen oppinut tuntemaan 

”peliminäni” ja siihen liittyvät tunteet.  

 

Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, hyväksyminen ja säätely ovat tärkeää niin 

yksilö- kuin joukkuetasolla. Tässä tutkimuksessa rajataan tunteet ja tunnetaidot 

yksilöä koskeviksi. Tunneroolit ja muut pesäpallon ryhmäilmiöt vaatisivat mielestäni 

erillisen tutkimuksen. 

 

Työn pääotsikkoa ”Tunteet pelissä” perustelen ensinnäkin sillä, että työn yksi 

tarkoitus on kartoittaa pesäpalloilijan pelitapahtumassa kokemia tunteita. Toisaalta 

otsikolla haluan sanoa, että tunteet ovat muuntuvia, ikään kuin tunteiden pelissä. 

Kolmanneksi, otsikolla viitataan Superpesiksen ”Tunne peli” –sloganiin. Pesäpallo on 

peli, jossa tunteiden kirjo on laaja. Tarkoituksenani on tuoda esille, että vaikka 

sloganissa oleva tunne-sana saatetaan mieltää johonkin raivokkaaseen, saattaa 

pelaajilla olla taustalla myös hyvinkin epämiellyttäviä ja inhimillisiä tunteita, kuten 

pelkoa ja ahdistusta. 
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3 TUNTEET 

 

3.1 Mitä tunteet ovat?  

 

Tunne-termin täsmällisestä merkityksestä psykologit ja filosofit ovat kiistelleet jo yli 

sadan vuoden ajan. Golemanin määritelmän (1998) mukaan tunteilla tarkoitetaan 

kaikenlaisia elämyksellisiä mielenliikkeitä ja niihin liittyviä ajatuksia, psykologisia ja 

biologisia tiloja. Tunteet ovat pohjimmiltaan yllykkeitä toimintaan, pikaohjeita 

elämän hallitsemiseksi. Tunnetta tarkoittava sanakin, emootio tulee latinan sanasta 

motere, liikuttaa. (Goleman 1998). Kokkonen kirjoittaa (2010), että vanha 

suomenkielinen vastinekin kuuluu ”mielenliikutus”. Vieläkään tieteellisessä 

kirjallisuudessa ei täyttä yksimielisyyttä tunne-elämän käsitteenmäärittelyssä ole 

löytynyt. Kuitenkin emootio ja tunne erotellaan useimmissa nykyaikaisissa 

tunneteorioissa. Kokkosen (2010) mukaan emootioiden ajatellaan olevan 

automaattisia, tiedostamattomia tai esitietoisia tunnereaktioita. Emootioihin liittyvät 

aivotoiminnan, kehon toiminnan ja käyttäytymisen muutokset. Tunneprosessin 

myöhempi ja tietoiseksi mielletty vaihe käsittää puolestaan yksilölliset 

tunnekokemukset eli tunteet, joihin esimerkiksi omat muistikuvat, mielikuvat, 

kasvatus ja kulttuuri vaikuttavat. Siitä ollaan yhtä mieltä, että tunteet koostuvat 

fysiologisten reaktioiden, tunneilmaisujen ja omakohtaisten kokemusten osa-alueista. 

Suomen kielessä emootion ja tunteen käsitteitä käytetään usein joko rinnakkain ja 

synonyymeina. (Kokkonen 2010). Tässä tutkimuksessa puhutaan emootiosta ja 

tunteesta jatkossa pelkästään tunteena.  

 

Laakso (2009) esittää, että neurobiologisesti tunteet syntyvät aivoissa ja ovat 

hermosolujen ja välittäjäaineiden kuljettamia sähköviestejä. Tunteiden ja 

tunnereaktioiden kannalta tärkeimpiä ovat aivorunko, limbinen järjestelmä, aivokuori 

ja otsalohkot. Yksinkertaistettuna, limbisen järjestelmän mantelitumakkeet ovat 

”kaikkien tunteiden koti”. Mantelitumakkeet saavat aikaan myös voimakkaat ja 

äkkipikaiset reaktiot. Aivokuori eli neokorteksi lisää tunteeseen ajatuksen tunteesta ja 

aivoturso eli hippokampus tallentaa erilaisia tunnemuistoja. (Laakso 2009). Goleman 

(1998) jatkaa, että yleensä näköaistimus kulkee verkkokalvolta talamukseen, missä se 

käännetään aivojen näkökielelle. Suurin osa viestistä kulkee neokorteksin 

näkökeskukseen, joka tutkii viestiä ja sen merkitystä ja päättää sitten tarvittavan 
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reaktion. Jos kyseessä on tunnereaktio, mantelitumakkeeseen lähtee viestejä, jotka 

aktivoivat tunnekeskukset. Osa alkuperäisestä viestistä kulkeutuu kuitenkin 

talamuksesta suoraan mantelitumakkeeseen, joka saattaa laukaista tunnereaktion 

ennen kuin neokorteksin keskukset ovat saaneet selville, mistä on kysymys. (Goleman 

1998). Jos siis pesäpallo-ottelussa tönäisen vastustajaa tai heitän pallolla tuomaria 

(mitä myöhemmin katuisin), voin todeta mantelitumakkeeni laukaisseen 

tunnereaktioni ennen kuin neokorteksini ehti sanoa, että se on väärin ja että saan 

punaisen kortin.  

 

Dunderfelt (2006) muistuttaa, että tunteet ovat kuitenkin helppo sivuuttaa vain 

neurobiologiaksi. Tunteet ovat psyykkisiä, sisäisiä olotiloja ja kokemuksia, siis hyvin 

henkilökohtaisia. Ihmisellä, joka seuraa kanssasi samaa tapahtumaa, voi syntyä 

tilanteessa hyvin erilainen tunnekokemus kuin sinulla. Tunteet ovat totta 

subjektiivisena elämyksenä mutteivat välttämättä ilmennä objektiivista, universaalia 

totuutta. (Dunderfelt 2006). Jos siis minua pelottaa tuleva ottelu, se ei tarkoita, että 

ottelu sinänsä olisi pelottava. Tai jos tunnen, että katsojat seuraavat vain minua ja olen 

kaiken keskipisteessä, saatan hyvinkin olla väärässä.  

 

3.2 Mihin tunteita tarvitaan? 

 

Goleman (1998) arvioi, että tunteet ja tunnereaktiot ovat ihmisen esihistoriassa 

oletettavasti kehittyneet, koska ne saattoivat merkitä eroa henkiinjäämisen ja tuhon 

välillä.  Suuttumus lisää käsiin verta mikä lisää aseeseen tarttumista tai vihollisen 

lyömistä. Adrenaliinin erittyminen mahdollistaa äärimmäiset ponnistelut. Pelko lisää 

veren määrää suurissa lihaksissa mikä auttaa pakenemista. Mikä tärkeintä, rakkauteen 

ja onnellisuuteen liittyvät reaktiot auttoivat yksilöä saamaan jälkeläisiä. (Goleman 

1998). Kokkonen (2010) jatkaa, että tunteet laittavat arkiset touhumme 

tärkeysjärjestykseen. Tällöin hakeudumme hyvinvointimme kannalta tärkeiden 

asioiden äärelle. Tunteet vaikuttavat myös moniin havaitsemis- ja 

ajattelutoimintoihimme. Erityisen helppoa on muistaa asioita, joihin liittyy jokin 

tunne. Tunteilla on lisäksi sosiaalisen elämämme sujuvuuteen liittyviä tehtäviä, 

esimerkiksi ihmissuhteiden ja jälkikasvun sekä oikean ja väärän erottamiseen liittyy 

monia tunteita. (Kokkonen 2010). 
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Golemanin (1998) mukaan haasteena on evoluution pysyminen järjestäytyneen 

yhteiskunnan vaatimuksissa mukana. Viimeisten 10 000 vuoden aikana kulttuuri ja 

teknologia ovat kehittyneet koko ajan kiihtyvällä tahdilla ja ihmisten lukumäärä on 

kasvanut viidestä miljoonasta viiteen miljardiin.  Tunteemme ovat kuitenkin 

muovautuneet evoluutiossa miljoonien vuosien ajan erittäin hitaasti. (Goleman 1998). 

Sigmund Freud toteaa klassikkoteoksessaan Ahdistava kulttuurimme (1930), että 

yhteiskunnan on täytynyt pakottaa jäsenensä noudattamaan sääntöjä, joiden tarkoitus 

on liian voimakkaina vellovien tunteiden pitäminen kurissa. (Freud 1930). 

Esimerkiksi Hammurabin laki ja kymmenen käskyä ovat tätä perua. Silti Goleman 

(1998) muistuttaa, että päätöksenteon hetkellä tunteet merkitsevät edelleen vähintään 

yhtä paljon kuin järki. (Goleman 1998). Yllä olevan perusteella kehossamme voi siis 

tuntua hyvinkin samanlaiselta tammikuisessa hallipelissä kuin esi-isillämme 

nälkäisten villieläinten ympärillä. Tämä herättää monenlaisia ajatuksia: tarvitsisiko 

pelkoa ja jännitystä tuntea? Vapauttaisiko positiivisempi suhtautuminen 

positiivisempaa energiaa? Vai tekeekö juuri tunteiden kirjo lajistamme meille niin 

mieluisan? 

 

3.3 Tunteiden kirjo 

 

Erilaisia tunteita on jopa satoja – niin paljon, ettei kaikille löydy edes nimeä. 

(Goleman 1998). Taulukossa 1 on eri ehdotuksia niin sanotuiksi perustunteiksi, joista 

kaikki muut tunteet syntyvät. Ainoa perustunne, jonka kaikki alla mainitut 

tunnustavat, on viha. Tunteita luokitellaan myös erilaisiin ryhmiin. Forsman ja 

Lampinen (2008) luokittelevat tunteet puolustaviin (viha, kateus, pelko), paljastaviin 

(häpeä, ahdistus, neuvottomuus), kulttuurisiin (avoimuus, kunnioitus, rohkeus, 

nöyryys, kiitollisuus, hartaus), tasapaino-, sekä rakkaustunteisiin. Tasapainotunteet 

tulevat mahdollisiksi, kun puolustavat ja paljastavat tunteet eivät pidä ihmistä 

otteessaan. Esimerkiksi onni on mahdollinen, kun emme ole vihan ja häpeän vallassa. 

Rakkaustunteesta on vaikea kertoa, sitä vain joko säteilee tai ei kaikissa muissa 

tunteissa. (Forsman & Lampinen, 2008). Marsh (2014) luokittelee puolestaan tunteet 

joko vapauttaviin tai sitoviin. Vapauttavimpia ovat rakkauden, vapauden ja rauhan 

tunteet, sitovimpia ovat pelko ja lamaantuminen. Epäilys, epäluulo ja huolestuminen 

ovat tämän teorian mukaan ratkaisevia, koska ne saavat tunnetilan putoamaan 

vahvimmin sitovaan eli kielteiseen suuntaan. (Marsh 2014). Näin yksinkertaista 
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tunteiden luokittelu ei esim. Laakson (2009) mukaan ole. Koemme ja siedämme 

samanaikaisesti monia päällekkäisiä tunteita, jopa sellaisia äärimmäisiä vastakohtia 

kuin viha ja rakkaus (mustasukkaisuus). 

 

 

Taulukko 1. Perustunteet 

Goleman Tomkins Dunderfelt Forsman & 

Lampinen 

Laakso 

     

Rakkaus Kiinnostus Kiinnostus Rakkaus  

Nautinto Ilo Ilo Ilo Ilo 

Yllätys Yllättyminen Optimismi Ihmettely  

Suru Hätä Suru Suru Suru 

Viha Viha Viha Viha Viha 

Häpeä Häpeä Masennus  Häpeä 

Inho Inho Ärtymys   

Pelko Pelko Huoli  Pelko 

  Hällä väliä   

  Optimismi Halu  

  Rauha   

     

     

 

 

3.4 Urheilijan vireys, ahdistus, pelko, stressi 

 

Kokkosen (2012) mukaan teoriassa tunne kuin tunne voi voimakkuudeltaan sopivana 

tai sopimattomana tukea tai häiritä urheilijan suoritusta. Paneudun seuraavaksi 

tarkemmin urheilijoiden vireyteen, ahdistukseen, pelkoon, stressiin. Nämä neljä ovat 

urheilupsykologisesti perusteellisimmin tutkittuja tunteita tai psykofyysisiä tiloja, 

joihin huippusuoritukset usein kaatuvat. Nämä tunteet (ahdistus ja pelko) ja 

psyykkiset tilat (vireys ja stressi) voivat liittyä urheilijan itseensä kääntyviin 

ajatuksiin, jotka yksinään tai yhdessä ulkoisten häiriötekijöiden kanssa häiritsevät 
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urheilijan jo automatisoitunutta suoritusta niin, että urheilijat ”jäätyvät” ja suoritus 

romahtaa. Vireyden, ahdistuksen, pelon ja stressiin liittyvien epämiellyttävien 

tunteiden, fyysisten tuntemusten ja uhan kokemusten sääteleminen on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta urheilija voi saada kilpailutilanteessa irti kaiken sen, mihin hän tietää 

pystyvänsä. (Kokkonen 2012). 

 

3.4.1 Vireys  

 

Kokkosen määritelmän (2012) mukaan vireystila kuvaa ihmisen aktiivisuuden tai 

energisyyden astetta. Energisyys voi ilmetä mielen sisäisenä tunteena (kiihtynyt, 

virkeä vs. rauhallinen, raukea) tai autonomisen hermoston aktivoitumisesta johtuvina 

fysiologisina tuntemuksina. (Kokkonen 2012). Marsh (2014) on nimennyt tyypillisiä 

fysiologisia tuntemuksia tilanteesta ja urheilijasta riippuen: 

 

 painon tunne rintakehässä 

 ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, ummetus, ripuli 

 kylmät kädet 

 hikoilu, kuumotus 

 sydämenlyönnin tihentyminen, rytmihäiriöt, verenpaineen nousu 

 niska-, hartia-, selkä-, vatsakivut, päänsärky 

 painavat jalat, jännittyneet lihakset 

 vapina, tärinä, vilunväreet 

 ihottumat 

 kuiva suu 

 unettomuus 

 

Zaichkowsky ja Naylor (2004) esittävät, että urheilusuorituksen kannalta sekä liian 

alhainen että liian korkea vireystila ovat haitallisia; vetämättömän oloinen urheilija ei 

saa itsestään tarpeeksi irti yltääkseen parhaimpaansa ja toisaalta liian jännittyneen, 

innostuneen ja fyysisesti virittyneen urheilijan ajatuksenjuoksu ja motoriikka eivät 

toimi toivotulla tavalla (Zaichkowsky & Naylor 2004). Tätä havainnollistaa yli sata 

vuotta vanha Yerkes-Dodsonin laki optimaalisesta vireystilasta (Yerkes & Dodson, 

1908). 
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Kuvio 1. Yerkes-Dodsonin laki 

 

Muita ja tuoreempia teorioita ja tutkimuksia vireystilasta ovat mm. Flow-teoria, 

IZOF-malli. 

 

Flow-teoria 

 

Csikszentmihalyi (1990) määrittää, että flow on optimaalinen tila, jossa toimintamme 

on omassa vallassamme ja olemme oman kohtalomme herroja. Parhaat hetket 

tapahtuvat yleensä silloin, kun ihmisen sielu ja ruumis ovat venyneet äärimmilleen 

hänen yrittäessään omasta vapaasta tahdosta suorittaa jotain vaikeaa ja arvokasta. 

Optimaalinen kokemus on siis jotain, jota saamme tapahtumaan, joka ei vain tapahdu 

itsestään. Sellaiset kokemukset eivät välttämättä ole miellyttäviä silloin kun ne 

tapahtuvat. (Csikszentmihalyi 1990). Edellä mainittua teosta mukaillen 

huippuetenijän lihaksia on ehkä särkenyt, keuhkot ovat räjähtämäisillään ja uupumus 

on lähes sumentanut hänen tajuntansa; kuitenkin nämä hetket ovat saattaneet olla 

hänen elämänsä parhaita.   

 

Csikszentmihalyi (1992) jatkaa, että flow on positiivinen psykologinen tila, joka 

ilmenee, kun ihminen kokee tasapainon tilanteen haasteiden ja omien kykyjensä 

Yerkes-Dodsonin laki 

OPTIMAALINEN VIREYSTILA 

   HYVÄ STRESSI liian korkea liian matala 

Suoritustaso 

 
 
 
Stressin määrä                        Stressin määrä 
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välillä sekä kohtaa nämä haasteet ja vastaa niihin. Jos haasteet ovat liian suuret 

suhteessa taitoihin, koemme ahdistusta, jos sekä taidot että haasteet ovat pienet, on 

tuloksena apaattisuutta. Jos taidot ovat liian isot suhteessa haasteisiin, ikävystymme. 

(Csikszentmihalyi 1992). 

 

 

Kuvio 2. Flow 

 

IZOF-malli 

 

Mitkä tunteet ovat hyödyllisimpiä ja auttavat urheilijan mahdollisimman 

onnistuneeseen urheilusuoritukseen? Hanin (2000; 2007) on kehittänyt optimaalisen 

suorituskyvyn alueiden mallin (engl. Individual Zones of Optimal Functioning eli 

IZOF), jonka valossa tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä ja jokaiseen urheilijaan 

yleispätevästi sopivaa vastausta. Mallin mukaan jokaisella urheilijalla on yksilöllinen, 

juuri hänen urheilusuoritukseensa kannalta ihanteellinen tunnealueensa, josta käsin 

hänen on mahdollista päästä parhaaseen mahdolliseen urheilusuoritukseensa. Mallin 

painopiste on siis yksittäisen urheilijan eri tunnetilojen välisen vaihtelun tarkastelussa, 

ei niinkään urheilijoiden välisten tunnealueiden vertailussa. Hanin ja Stambulova 

(2002) jatkavat, että urheilijan ja hänen suorituksensa kannalta ihanteelliset tunteet ja 

niiden voimakkuudet vaihtelevat myös kilpailutapahtuman aikana; ne ovat erilaisia 

juuri ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen. Robazza, Bortoli ja Hanin 

 
Flow 

 
       
        Ahdistus 

     

      Apaattisuus              Ikävystyminen 

 
 
Heikot taidot                   Hyvät taidot 

            Suuret haasteet 

Pienet haasteet 
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(2004) toteavat, että tunteisiin on mahdollista päästä käsiksi esimerkiksi 

kyselylomakkeiden, kertomusten ja haastattelujen avulla. Nämä osoittavat, että 

urheilijan onnistuneen suorituksen taustalta löytyvät sisällöltään ja voimakkuudeltaan 

hyvin erilaiset tunteet kuin epäonnistuneen suorituksen taustalta. (Robazza, Bortoli & 

Hanin 2004).  

 

Kokkonen (2012) kirjoittaa, että Haninin mallin mukaan tunnekokemusta 

hahmotetaan tyypillisesti kahden ulottuvuuden, miellyttävä – epämiellyttävä ja 

rauhallinen – kiihtynyt. Tunteen miellyttävyys ei IZOF-mallin mukaan määrittele 

yksioikoisesti urheilusuorituksen onnistumista, sillä omakohtaisen tunteen tai siihen 

liittyvän kehollisen tuntemuksen miellyttävyys tai epämiellyttävyys eivät vielä 

sinällään ratkaise tunteen hyödyllisyyttä urheilusuorituksen kannalta. Jollakin 

urheilijalla hänen myönteiseksi kokemansa tunne (esim. riehakkuus, rentous, 

rauhallisuus) saattaa haitata hänen suoritustaan, kun taas jollakin toisella urheilijalla 

hänen hyvinkin kielteiseksi kokemansa tunne (esim. viha, ahdistuneisuus, kateus) tai 

tuntemus (tiheä sydämen syke) saattaa siivittää hänet huippusuoritukseen. (Kokkonen 

2012). 

Kuvio 3. Tunneluokitus 

 

Miellyttävä 

 Haitallinen 

Epämiellyttävä 

Hyödyllinen 

Tunneluokitus 
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Keskeistä on, että urheilija pyrkii tunnistamaan kaikki edellä mainittuun nelikenttään 

kuuluvat tunteensa sekä määrittämään jokaiselle nimeämälleen tunteelle suorituksensa 

kannalta ihanteellisen voimakkuuden (asteikolla 1-10) tai voimakkuuden 

vaihteluvälin (esimerkiksi ”täytyy olla välillä 3-5”). Suorituksen kannalta parhaalla 

mahdollisella tunnealueella pysyminen ja sitä kautta onnistunut urheilusuoritus 

edellyttää omien tunteiden tunnistamisen lisäksi myös niiden säätelemistä, jotta 

tunteet pysyvät sisällöltään ja voimakkuudeltaan ihanteellisina (Kokkonen 2012). Alla 

olevissa kaaviossa on esimerkki urheilijasta, joka on nimennyt suorituksensa kannalta 

hyödyllisiä ja haitallisia tunteita ja niiden optimaalisen voimakkuuden ja 

vaihteluvälin. (Kaski 2006; Sportlyzer-internet -sivusto). 

 

TUNNETILA ENNEN ONNISTUNUTTA SUORITUSTA 

 

Listaa myönteiset koetut tunteet  Listaa kielteiset koetut tunteet 

+ energinen  - jännittynyt 

+ motivoitunut …  - vihainen … 

 

TUNNETILA ENNEN EPÄONNISTUNUTTA SUORITUSTA 

 

Listaa myönteiset koetut tunteet                                   Listaa kielteiset koetut tunteet 

+mukava - epävarma 

+rento … - haluton … 

Kuvio 4. Tunnetilat ennen onnistunutta ja epäonnistunutta suoritusta 
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            Epämiellyttävä        Epämiellyttävä            Miellyttävä                Miellyttävä                                                          

 

             Haitallinen              Hyödyllinen                Hyödyllinen                   Haitallinen 

Kuvio 5. IZOF-malli 

 

Heino (2000) jatkaa, että hermostunut tai tyytymätön tunnetila saattaa olla suoritusta 

parantava, rento tai tyytyväinen kaikessa miellyttävyydessään suoritusta heikentävä. 

Rennossa mielialassa energiaa on suhteellisen vähän tai energiaa voi olla, mutta tahto 

ei valjasta energiaa minkään asian käyttöön. Samalla paineet ovat alhaiset ja olo on 

vapautunut. Suoritukseen liittyvä rentous on aina hyvä asia, mutta paineiden ja vireen 

puuttuessa kokonaan urheilusuorituksesta ei tule riittävän ponnekasta. (Heino 2000).  

 

3.4.2 Ahdistus 

 

Heino (2000) määrittelee, että ahdistuneisuus (eng. anxiety) on taipumusta huolestua 

asioista. Tämä ominaisuus koetaan yleensä hyvin kielteisenä persoonallisuuden 

piirteenä. Ahdistunut mieliala syntyy, kun urheilijaan kohdistuvat paineet ovat suuret, 

suoritukseen liittyy hyvin voimakas lataus ja energiaa on runsaasti. (Heino 2000). 

Kilpailutilanteessa viriävän ahdistuksen ja kilpailusuorituksen välistä yhteyttä on 

tutkittu paljon. Näyttäisi siltä, että onnistunut urheilusuoritus ei pääsääntöisesti ole 

kiinni ahdistuneisuudesta. (Cox, Shannon, McGuire & McBride 2010; Craft, Magyar, 

Becker & Feltz 2003; Woodman & Hardy 2003).  

 

                    1
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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Kokkosen (2012) mukaan oleellisempaa on, millä tavalla urheilija tulkitsee 

kognitiivisen ja somaattisen ahdistuksen tuntemukset. Ahdistuneisuus voi olla merkki 

siitä, että viimeistely on onnistunut ja mieli ja keho ovat valmiita taistoon, toisaalta 

siitä, että suoritus on jo ennalta tuomittu epäonnistumaan. Tilapäinen ahdistus 

esimerkiksi kilpailuun valmistautuessaan tai kilpailun aikana määritellään ns. 

tilanneahdistukseksi. Tilanneahdistuneisuus on tavallisinta urheilijoille, jotka ovat 

persoonallisuutensa puolesta taipuvaisia kokemaan objektiivisesti vaarattomat 

tilanteet tai olosuhteet uhkaavina. Tällaista kohtalaisen pysyvää tapaa kokea 

ympäristö uhkaavaksi nimitetään piirreahdistuneisuudeksi. (Kokkonen 2012). Endler 

ja Kocovski (2001) muistuttavat, että kukaan ei kuitenkaan ole taipuvainen 

ahdistumaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ahdistusta ilmenee esimerkiksi tilanteessa, 

joka on fyysinen ja jossa joudutaan toisten ihmisten sosiaalisen arvioinnin kohteeksi 

tai joka on uusi (Endler & Kocovski 2001). Kokkonen (2012) toteaa, että urheilijan 

kannalta ahdistus on hankala tunne siksi, että sen perimmäinen syy saattaa jäädä 

epäselväksi. Tämä vaikeuttaa ahdistuksen säätelyä, minkä seurauksena epämääräinen 

ahdistus saattaa jatkua pitkiäkin aikoja. Ahdistuneisuuden helpottamiseksi 

kilpailutilannetta tulisi käydä läpi esim. mielikuvaharjoitusten avulla ja pyrkiä 

lisäämään suoritustilanteeseen rentoutta. (Kokkonen 2012)  

 

3.4.3 Pelko 

 

Kokkosen (2012) mukaan eräs kilpaurheilijoiden tavallisimmista peloista on 

epäonnistumisen pelko. Se liittyy vahvasti urheilijan piirreahdistuneisuuteen. Conroyn 

ja Elliotin (2004) mielestä epäonnistumisen pelko rajoittaa urheilumenestymisen 

mahdollisuuksia, koska se suuntaa urheilijan energian ja suoritusmotivaation väärille 

raiteille; epäonnistumista pelkäävät urheilijat pyrkivät välttelemään epämieluisia 

seurauksia sen sijaan, että he pyrkisivät kohti tavoitteitaan. (Conroy & Elliot 2004). 

Häviämistä pelkäävä urheilija rupeaa kilpailutilanteessa helposti välttelemään riskejä 

ja ottamaan varman päälle. Epäonnistumisen pelko aiheuttaa ahdistuksen lisäksi 

stressiä. (Kokkonen 2012). 

 

Tyypillinen pelkoa lisäävä ajatus on Kasken (2006) mukaan "mitähän muut minusta 

ajattelevat"? Kilpailutilanteessa urheilija voi ajatella arvioinnin kohteena olevan koko 

ihmisyys, ei vain yksittäinen suoritus. Epäonnistumiseen voi liittyä paljon kielteisiä 
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tunteita: pelon lisäksi häpeää, huonommuutta ja syyllisyyttä. Urheilija on 

noidankehässä: oma kokonaisvaltainen huonommuus, heikkous ja riittämättömyys 

muiden silmissä näkyvät epäonnistuneessa suorituksessa. Tämä taas lisää omaa 

huonommuuden tunnetta. (Kaski 2006). 

 

3.4.4 Stressi 

 

Stressi on vaikeasti määriteltävissä. (Kokkonen 2012). Stressiksi saatetaan kutsua 

esimerkiksi epämiellyttäväksi ja hallitsemattomaksi koettua fyysisen vireyden 

voimistumista (Kim & Diamond 2002), stressaavia tapahtumia ja elämänmuutoksia, 

epätasapainotilaa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa (Kinnunen 1993) tai 

innostuksesta ja haasteista rakentuvaa 'hyvää stressiä' (McEwen 2005). 

Stressaantuminen on tavallista, kun joku ympäristössämme alkaa tuntua vaaralliselta, 

uhata hyvinvointiamme ja edellyttää meiltä toimenpiteitä, jotka edistävät 

sopeutumistamme tilanteeseen (Korkeila 2008). Stressi ilmenee 

usein epämiellyttävinä tunteina ja ruumiillisia oireina. Stressiä aiheuttavat asiat ovat 

joko akuutteja tai kroonisia. Kilpailutilanne on urheilijalle tyypillinen akuutti, 

loukkaantuminen krooninen ja pidempikestoinen stressitekijä. (Kokkonen 2012) Alla 

olevassa kuviossa on Heinon (2000) nimeämiä urheilijan stressiä ja suorituspaineita 

lisääviä tekijöitä. 

 

 

 



 19 

 

 

Kuvio 6. Urheilijan mahdollisia stressiä lisääviä tekijöitä 

 

Kokkosen (2012) mukaan kohtalainen psyykkinen stressi saattaa toimia alkuun 

panevana tai käynnissä pitävänä psyykkisenä voimana, joka edistää suorittamista. 

Liian voimakas tai pitkäkestoinen stressi kuitenkin kuormittaa elimistöä. Stressiä lisää 

vielä, jos stressitekijä on odottamaton. (Kokkonen 2012). 
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4 TUNNETAIDOT 

 

Dunderfelt ym. (2001) esittävät, että tunteet eivät ole epäloogisia ja irrationaalisia, 

vaan niissä voi olla älyä, jopa viisautta. Kun tunteisiin tutustuu ja oppii niiden 

luonteen, saa uusia oivalluksia itsestään, oppii ilmaisemaan elämäniloa ja pärjäämään 

paremmin ihmisten kanssa. (Dunderfelt ym. 2001) Tunneälyn viisi perustekijää 

(Salovey & Mayer 1990) ovat  

 

1. Tietoisuus omista tunteista 

2. Omien tunteiden käsittelyn taito 

3. Itsensä motivoiminen 

4. Toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen  

5. Ihmissuhteiden vaaliminen ja hoitaminen 

 

Tässä tutkimuksessa paneudun tarkemmin kahteen ensimmäiseen kohtaan. 

 

4.1 Tunteiden tunnistaminen 

 

Sotaisa samurai vaati kerran zen-opettajaa selittämään, mitä taivas ja helvetti 

tarkoittivat. Munkki kuitenkin vastasi pilkallisesti: ”Sinä olet pelkkä moukka – ei 

minulla ole aikaa tuollaisille.” Loukkauksesta raivostunut samurai veti miekkansa 

tupesta ja huusi: ”Voisin tappaa sinut palkaksi röyhkeydestäsi.” 

  

”Tuo on helvetti, munkki vastasi tyynesti.” 

 

Samurai, joka hämmästyi tajutessaan, kuinka osuvasti munkki oli hänen raivoaan 

kuvannut, rauhoittui, työnsi miekkansa tuppeen ja kiitti kumartaen munkkia tämän 

opetuksesta. 

 

 ”Ja tuo on taivas, munkki sanoi.”  

 

Vanhan japanilaisen tarinan opetus on Golemanin (1998) mukaan tässä: on eri asia 

joutua tunnekuohun valtaan kuin huomata, että niin on käymässä. Sokrateen 

ohjeeseen ”tunne itsesi” kiteytyy yksi tunneälyn peruskivistä: tietoisuus omista 
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tunteista niiden aikana. Tietoisuutta omista tunnetiloista kutsutaan tässä tutkimuksessa 

itsetuntemukseksi. Se tarkoittaa, että ajattelija tarkkailee ja tutkii jatkuvasti omia 

kokemuksiaan, myös tunteitaan. Itsetuntemus ei tarkoita ajattelua, joka antautuu 

tunteiden valtaan kiihkeästi havaintoihin reagoiden ja niitä suurennellen. Se on 

päinvastoin aivotoimintaa, joka pitää yllä itsetutkiskelua kuohuvimpienkin tunteiden 

keskellä. Parhaimmillaan itsetuntemus tarjoaa juuri tällaisen puolueettoman 

näkemyksen vahvoihin ja kuohuviin tunteisiin. (Goleman 1998). Itsetuntemus 

tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että olemme selvillä sekä siitä, mitä tunnemme, että 

siitä, mitä tuosta tunteesta pitäisi ajatella. (Salovey & Mayer 1990). Itsetuntemus voi 

merkitä passiivista, puolueetonta mielentilojen tarkkailua. Se saattaa ilmetä myös 

aktiivisempana. (Goleman 1998.) Pesäpalloon Golemania mukaillen tunteiden 

tiedostamisesta kertovia aktiivisia ajatuksia voisivat olla vaikkapa ”Minun ei pitäisi 

ajatella liikaa vastustajan ulkokentän liikkeitä” tai ”Ajattelen perhettäni, jos minua 

alkaa ahdistaa ottelussa”. Itsetuntemukseen liittyy siis paitsi tunteiden tiedostaminen, 

myös mahdollisuus muuttaa tunnetilaa.  

 

Mayerin ja Stevensin (1993) mukaan ihmiset jakautuvat kolmeen tyyppiin sen 

mukaan, miten he tarkkailevat ja hallitsevat tunteitaan:  

 

1. Tiedostavat 

2. Voimattomat 

3. Hyväksyjät 

 

Goleman (1998) esittää, että tiedostavat ovat jatkuvasti tietoisia omista tunteistaan. 

Huonolle tuulelle joutuessaan he piristyvät muita nopeammin. Itsetuntemus auttaa 

heitä siis säätelemään tunteitaan. Voimattomat joutuvat usein tunteidensa valtaan ja 

ajattelevat tunteiden hallitsevan heitä. He eivät ole tietoisia omista tunteistaan, joten 

he eivät myöskään yritä päästä ikävistä tunteistaan eroon. Hyväksyjät ovat usein 

selvillä tunteistaan, mutta he yleensä hyväksyvät ne eivätkä yritä muuttaa niitä, olivat 

ne sitten myönteisiä tai kielteisiä. Naiset kokevat yleensä myönteiset ja kielteiset 

tunteet miehiä voimakkaammin. Lisäksi ne, joilla on hyvä huomiokyky, kokevat 

myös kiihkeämpiä tunteita. Korostuneet voimakkaat tunteet tarkoittavat, että toisille 

pieninkin ärsyke voi johtaa joko helvetilliseen tai taivaalliseen tunnemyllerrykseen, 

toiset eivät tunne juuri mitään vakavimmissakaan olosuhteissa. (Goleman 1998). 
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Dunderfelt (2006) muistuttaa, että koemme maailman oman itsemme kautta. Kaikki, 

mitä koemme käy oman minuutemme suodattimen kautta. Samalla omalla 

toiminnallamme muokkaamme sitä, mitä nimeämme todellisuudeksi tai maailmaksi. 

Koko ajan, taukoamatta, tulkitsemme maailmaa. Tämä unohtuu varsinkin silloin, kun 

on paha olla tai kun asiat menevät ulkopuolisista syistä huonosti ja omat sisäiset 

negatiiviset mallit ottavat yliotteen. (Dunderfelt 2006). Marsh (2014) nimeää nämä 

negatiiviset mallit roskaohjelmiksi. Tyypillisiä stressaavia roskaohjelmia pesäpalloon 

soveltaen ovat: 

 

 

1. Pakko-ajatukset: ”Meidän on pakko voittaa”, ”Minun on pakko onnistua.” 

2. Oletukset: ”Häviämme tänään Sotkamolle, koska olemme aina hävinneet.” 

3. Syytökset: ”Petin koko joukkueen”, ”Kaikki on lukkarin vikaa.” 

4. Sadut: ”Kun siirryn muualle pelaamaan, kaikki muuttuu paremmaksi.” 

5. Yleistämiset: ”Tämä on taas tätä minun tuuriani.” 

6. Katastrofiajatukset: ”Aamulla ei käynyt palloon eikä tolppa pysynyt. Pelistä 

tulee vaikea.”  

7. Myönteisen torjuminen: ”Se oli vain tuurilyönti.” 

8. Kielteisessä vellominen: ”Miten voisin olla iloinen, kun päästin eilen lyönnin 

läpi.” 

9. Leimat: ”Olen huono.” 

10. Suodattaminen: ”Tässä pelissä ei ollut mitään hyvää.” 

 

Dunderfeltin (2006) mielestä siitä, miten käytännössä muutat mieltäsi, miten 

tunnekoukuista voi päästä irti ja kuinka suunnata tahdon energia omien ja 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, puhutaan loppujen lopuksi melko vähän. 

(Dunderfelt 2006). Kasken (2006) mukaan urheilussa hyvään valmentautumiseen 

kuuluu omien tunteiden kohtaaminen. Kun ilmapiiri on turvallinen ja avoin, voi 

urheilija keskittyä rauhassa itse suoritukseen. Hän tietää, että tunteet tulevat ja 

menevät ja että niiden kokeminen ja ilmaiseminen on sallittua. Tärkeää on 

muistaa, että kaikkien tunteiden kokemisen tulisi olla sallittuja. Rajat tulevat siinä, 

mitä saa sanoa ja mitä saa tehdä. (Kaski 2006). 
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4.2 Tunteiden säätely 

 

Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser (2000) esittävät, että tunteiden säätely 

tarkoittaa kykyämme vaikuttaa siihen, mitä tunnemme, kuinka pitkään tunnemme 

ja kuinka voimakkaasti tunnemme. Kokkosen (2012) mukaan tunteiden säätelyn 

tärkein tehtävä on henkisen jaksamisemme ja tasapainomme turvaaminen. Se 

onnistuu silloin, kun muokkaamme liian kuormittavilta tuntuvia myönteisiä tai 

kielteisiä tunteita henkisesti siedettävämmäksi. Aiemmin käytössä ollut tunteiden 

hallinta –käsite keskittyi tunteen hallitsemiseen ja siihen liittyvän käyttäytymisen 

hillitsemiseen, eikä tavallisesti sisältänyt näitä hyödyllisten tunteiden tuottamisen 

ja voimistamisen mahdollisuutta. Tunnekokemuksen ja –ilmaisun muokkaaminen 

tilanteen asettamien vaatimusten edellyttämällä tavalla ja voimakkaiden tunteiden 

vaikutusten hallinta tuottaa aika ajoin kaikille hankaluuksia. (Kokkonen 2012). 

 

Kasken (2006) mukaan tunteiden säätelyyn kuuluu omien tunteiden tunnistaminen 

ja hyväksyminen osaksi itseä. Siihen kuuluu myös tietoinen tunnekokemuksen 

säätely sekä tunteiden ilmaisun säätely. Keskeistä on se, tunnistaako ja 

hyväksyykö urheilija omat tunteensa. Mikäli näin ei tapahdu, voi näiden 

ensisijaisten eli aidosti heräävien tunteiden tilalle rakentua toissijaisia tunteita. 

Toissijaiset tunteet suojaavat ihmisen minää haavoittumiselta. Siksi niihin 

vaikuttaminen ja niiden muuttaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi omaa 

avuttomuuden tunnetta voidaan peittää raivolla, koska raivoa ja suuttumusta on 

helpompi sietää kuin avuttomuutta. Toissijaiset tunteet ovat voivat olla paitsi 

urheilijaa auttavia selvitymiskeinoja, myös urheilijan suoritusta 

haittaavia. Urheilijan liiallinen kilpailujännitys on tästä hyvä esimerkki. Urheilija 

pelkää jotain, mutta hän ei joko uskalla puhua tästä tai hän ei tiedosta sitä. Ainoa 

asia, jonka hän tunnistaa on suunnaton jännitys, joka vie energiaa urheilemiselta. 

Kun urheilija oppii tunnistamaan ja hyväksymään omat tunteensa, voi hän myös 

oppia säätelemään niitä tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi juuri ennen 

kilpailusuoritusta hän voi rauhoittaa mielensä ja itsensä kohti huippu-suorituksen 

tekemistä. (Kaski 2006). 

 

Tunteiden säätely voi epäonnistuessaan olla joko puutteellista alisäätelyä tai 

liiallista ylisäätelyä. (van Dijke 2008). Alisäätely johtaa tavallisesti mielipahaan, 
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ylikuormittumiseen tai äkkipikaiseen käyttäytymiseen. Toisaalta tunteiden säätely 

voi mennä liiallisuuksiin: tunteiden ylisäätelylle on tyypillistä estoisuus. 

(Kokkonen 2012). Pesäpalloilijoille tyypillistä alisäätelyä ovat mielestäni liian 

suuri ottelua edeltävä tai ottelun aikainen ahdistuneisuus, jännittyneisyys ja 

aggressiivisuus.  Ylisäätely liittyy lajissamme nähdäkseni usein myönteisen 

tuntemusten hillitsemiseen: ei uskalleta näyttää tunteita tai tuulettaa onnistumisia 

ajatuksena ”tämä voi vielä kopsahtaa omaan nilkkaan”. Ylisäätely on oman 

kokemukseni mukaan varsin tyypillistä etenkin silloin, kun hallitaan (hetkellisesti) 

ottelua parempaa joukkuetta vastaan.  

 

Kaski (2006) jatkaa, että tunteiden säätely tarkoittaa myös omien tunnetilojen 

säätelyä itselle sopivalle tasolle. Itselle sopivan olo- ja tunnetilan löytäminen ja 

kokeminen juuri silloin, kun sitä tarvitsee, vaatii harjoittelua. Kyse on kuitenkin 

taidosta, jonka voi oppia esimerkiksi erilaisten suggestioiden tai 

mielikuvaharjoittelun avulla. Taito on opittavissa, koska tapahtumat eivät sinänsä 

vaikuta ihmisiin, vaan ihmisten tulkinnat niistä. Kun urheilija oppii saavuttamaan 

itselleen sopivan olo- ja tunnetilan, voi hän alkaa ennakoida, milloin on sopiva 

hetki ottaa taito käyttöön. (Kaski 2006). 

 

4.2.1 Coping-teoria 

 

Klassinen tunteiden säätelyyn liittyvä teoria pohjautuu Lazaruksen (1966) 

näkemyksiin stressistä ja siitä selviämisestä (eng. coping). Lazaruksen mukaan 

ihmiset stressaantuvat, kun eri tilanteisiin liittyvät ulkoiset tai sisäiset vaatimukset 

ylittävät ihmisen voimavarat tai verottavat näitä voimavaroja liikaa. Stressin 

kokemuksessa on siis aina kysymys yksilön ominaisuuksien ja hänen 

ympäristönsä vuorovaikutuksesta. Stressaantumisen kannalta olennaista on se, 

miten ihminen tulkitsee käsillä olevan tilanteen tai tapahtuman ja kuinka hän 

ryhtyy stressaavassa tilanteessa toimimaan.  Stressiteorian mukaan ihmiset 

arvioivat ensiksi mahdollisesti stressaavan tilanteen tai tapahtuman merkitystä 

itselleen, minkä jälkeen he arvioivat mahdollisuuksiaan ja keinojaan selvitä 

tilanteesta. Ongelmasuuntautuneet keinot tähtäävät stressaavan tilanteen 

aktiiviseen ratkaisemiseen. Tunnesuuntautuneet selviytymiskeinot, kuten 

lähipiiriin tukeutuminen, mielikuvien käyttäminen tai huumori ovat tyypillisiä 
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epämiellyttävien tunteiden lievittämiskeinoja. Alla olevassa kuviossa on 

Lazaruksen stressaantumisen ja siitä selviämisen prosessimalli, esimerkkinä 

pesäpallon playoff-ottelu.  

 

Kuvio 8. Ongelma- ja tunnesuuntautuneet selviytymiskeinot 

 

Nichollsin ja Polmanin (2007) mukaan urheilijat hyötyvät ongelmasuuntautuneista 

selviytymiskeinoista, kun epävarmuustekijöitä on niukasti ja urheilijoilla on 

mahdollista hallita tunnetta. Tunnesuuntautuneet keinot tarjoavat puolestaan 

paremmat eväät tilanteissa, joihin urheilija ei pysty itse vaikuttamaan. Kokkosen 

(2012) mielestä Lazaruksen stressiteorian valossa urheilijan on mahdollista 

käsitellä epämiellyttäviä tunteita, vaikka stressin välttäminen ja täydellinen 

hallinta ei mahdollista olekaan. Mitä useampia selviytymiskeinoja urheilijalla on 

käytössään, mitä rohkeammin ja ennakkoluulottomammin hän kokeilee niiden 

toimivuutta ja mitä jouhevammin hän onnistuu niitä tilanteen edessä 

vaihtelemaan, sitä paremmin hän onnistuu stressiään käsittelemään ja selviämään 

stressaavasta tilanteesta. (Kokkonen 2012). 

 

4.2.2 Merkityskeskeiset selviytymiskeinot 

 

Lazaruksen oppilas Susan Folkman on ongelma- ja tunnesuuntautuneisiin 

selviytymiskeinoihin lisännyt merkityskeskeiset selviytymiskeinot ja korostanut 
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myönteisten tunteiden merkitystä stressiprosessissa. (Folkman 2008). 

Merkityskeskeisiä selviytymiskeinoja on jaoteltu viiteen pääluokkaan, joita avaan 

pesäpallon kautta. 

 

1. Etujen ja myönteisten asioiden löytäminen: ”Hyvä että hävisimme nyt ja 

voimme kehittää peliämme pudotuspeleihin.” 

2. Etujen ja myönteisten asioiden itsemuistuttelu: ”Olemme etuoikeutettuja 

päästessämme pelaamaan Superpesistä.” 

3. Tavoitteiden sopeuttaminen: ”Nyt keskitymme vain sarjapaikan pitämiseen.” 

4. Prioriteettien uudelleenjärjestely: ”Paikat kuntoon ennen kuin pelaan:” 

5. Myönteisten merkitysten liittäminen arkisiin asioihin: ”Onpa meillä hieno 

joukkue.” 

 

Selviytymiskeinoihin sisältyy neljä keskeistä perusperiaatetta (Amirkhan & 

Auyeung 2007), joista tämän työn kannalta tärkein ja lohduttavin on se, että 

selviytymiskeinot ovat muuntuvia. Selviytymiskeinot ovat siis opittavissa ja ne 

voivat muuntua ja kehittyä elämänkulun varrella. Grossin (1998) mallissa 

tunteiden säätelylle on monta mahdollisuutta jo ennen kuin tunne on varsinaisesti 

virinnyt ja saanut meidät valtaansa. Tilannesidonnaiset keinot vahvistavat 

ihmisten myönteistä tunne-elämää ja parhaalla mahdollisella tavalla toimiessaan 

jopa estävät kielteisten tunteiden viriämisen.  Voimme pesäpalloon soveltaen 

 

a) hakeutua tilanteisiin tai paikkoihin, jotka ovat miellyttäviä tai joihin ei liity 

mitään epämiellyttävää, ”tee lämmittely samoilla turvallisilla rutiineilla” 

b) muokata tilanteet itsellemme suotuisammaksi, ”pelaa korttia pitkällä linja-

automatkalla” 

c) siirtää tarkkaavaisuuden pois epämiellyttävää tunnetta virittävästä kohteesta 

mielihyvää tuottavaan, ja vielä aivan tunteet viriämisen kynnykselläkin, ”katso 

yleisön joukossa omien läheistesi kasvoja” 

d) tietoisesti arvioida tilanne uudelleen ja antamaan tilanteelle uusi tulkinta, ”onpa 

hienoa ylipäätään pelata pitkän loukkaantumisen jälkeen”. 
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Niin sanotut reaktiosidonnaiset keinot paikkaavat tilannetta silloin, kun 

epämiellyttävä tunne on pyrkimyksistä huolimatta virinnyt. Näiden 

säätelykeinojen avulla voimme 

e) pyrkiä muuttamaan tunnekokemustamme, sen aikaansaamaa 

käyttäytymistämme ja jossain määrin tunteeseen liittyvää fysiologiaa, 

”Mynthonilla suu ei kuivu.” 

 

Tutkimustiedon perusteella erityisesti kielteisten tunteiden märehtimistä ja 

tunteiden tukahduttamista kannattaa välttää. Märehtiminen tarkoittaa Nolen-

Hoeksman ym. (2008) mukaan yleisimmin erityisesti naisille ja tytöille tyypillistä 

toistuvaa, hallitsematonta, passiivista oman apean mielialan ja siihen liittyvien 

syiden, seurausten ja merkitysten ajattelemista, jolla ihmiset uskovat saavansa 

apean mielialansa hallintaan. (Nolen-Hoeksma ym. 2008). Parempaa oloa 

yritetään tavoitella myös tukahduttamalla omakohtaista tunnekokemusta, 

tunneilmaisua tai häiritseviä ajatuksia tai mielikuvia (Kokkonen 2010). 

Tukahduttaminen näyttää kyllä pitävän kasvot peruslukemilla mutta kielteistä 

tunnekokemusta tunneilmaisun tukehduttaminen ei lievennä (Gross 1998; Gross & 

Levenson 1997), päinvastoin: tunneilmaisujaan vakituisesti tukahduttavat 

näyttävät koskevan muita enemmän kielteisiä ja muita vähemmän myönteisiä 

tunteita (Gross & John 2003).  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Aiheen merkitys lajille 

 

Urheilulehden päätoimittaja Jukka Rönkä toteaa pääkirjoituksessaan (Urheilulehti 

7/2016) että ”urheilussa on edelleen monia tabuja, joista ei uskalleta vieläkään puhua 

avoimesti.” (Rönkä 2016). Paitsi, että pesäpalloon liittyvää psyyken tutkimusta ei ole 

käsittääkseni kovin paljon tehty, erityisesti tunteet ovat aihepiiri, joista puhuminen on 

kokemukseni mukaan ainakin miespesäpallossa yksi tabuista. Toivon, että 

tutkimukseni kannustaisi puhumaan tunteista ja tunteiden merkityksestä entistä 

avoimemmin. Toisaalta haluan tutkimukseni avulla tuoda esiin, että varsinkaan 

epämiellyttäviä tunteita ei kannata pesäpallossa kavahtaa tai varsinkaan kieltää.  

  

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Hirsjärvi ym. (2004) ovat listanneet kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä. 

Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa 

aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa, ja jossa suositaan ihmistä tiedon keruun 

instrumenttina. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia, 

jolloin lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu, ei 

teorian tai hypoteesien testaaminen. Kvalitatiivissa tutkimuksessa aineiston 

hankintaan käytetään laadullisia metodeita, kuten haastatteluita tai tekstien 

diskursiivisia analyyseja. Tällöin kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. 

Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä, jolloin tutkimus toteutetaan 

joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina, ja aineistoa tulkitaan sen 

mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2004). 

 

Oma tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineistoa hankittiin suoraan 

yksilöhaastatteluissa. Haastateltavat valittiin Jyväskylässä asuvasta pesäpalloilijasta ja 

ex-pesäpalloilijasta omaan tutkimukseeni hyvin soveltuvaksi kohdejoukoksi. 

Aineistoa analysoitiin ja tulkittiin puolestaan kvalitatiivista sisällönanalyysia hyväksi 

käyttäen, jolloin haastateltavien puhutusta kielestä oli pyrkimys löytää 

tutkimusongelmieni kautta merkityksellisiä luokkia ja muita sisältöjä omalle 
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tutkimukselleni. Tarkoituksena oli induktiivisesti selvittää, miten haastattelujen 

perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä koko lajin hyväksi.  

 

5.3 Haastattelu 

 

Miksi haastattelu? Tähän kysymykseen vastauksia ovat etsineet myös mm. Hirsjärvi 

& Hurme (2014). Heidän mukaansa haastateltavien on mahdollisuus tuoda esille 

itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Ihminen on tutkimuksessa 

merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelu on hyvä tutkimusmetodi 

silloinkin, kun kysymyksessä on vähän kartoitettu tai tuntematon alue tai kun 

haastateltavan puhe halutaan sijoittaa laajempaan kontekstiin. (Hirsjärvi & Hurme 

2014). Pesäpalloilijoiden tunteiden tai tunnetaitojen kartoitusta ei ole tietääkseni 

aikaisemmin tehty, joten ennalta vastauksia oli vaikea arvioida. Tavoitteenani oli 

siirtyä yksityisestä tapauksesta yleiseen, eli haastattelujen perusteella esittää ajatuksia, 

joita koko lajiyhteisö voisi hyödyntää.   

 

5.3.1 Teemahaastattelu 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2014) teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista 

keskustellaan. Teemahaastattelussa oleellisinta on yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan keskustella tiettyjen tärkeiden teemojen varassa. Teemahaastattelu on 

strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Teemahaastattelusta 

puuttuu strukturoidun haastattelun tarkka muoto ja järjestys, mutta ei ole niin vapaa 

kuin strukturoimaton syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2014). Haastatteluissani 

teemat mukailivat selkeästi tutkimusongelmia, eli pelitapahtumaan liittyviä tunteita, 

tunnetietoisuutta ja tunteiden säätelyä. Kuitenkin annoin haastateltavieni puhua hyvin 

vapaamuotoisesti ja esitin tarvittaessa tarkentavia tai syventäviä kysymyksiä. 

5.3.2 Haastateltavien valinta ja aineiston keruu 

Hirsjärvi & Hurme (1982) toteavat, että suunnitteluvaiheessa on pohdittava, miten 

valitulta kohdejoukolta saadaan parhaiten tarvittava informaatio. Olennaisimpia 

asioita ovat haastateltavien edellytykset ja motivaatio. (Hirsjärvi & Hurme 1982).  

Tein marraskuussa 2016 listan, keitä halusin tutkielmaani haastatella. Alkuperäistä 
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listaa supistettiin kahteen, koska alkukartoituksen jälkeen koin, että saisin omien 

havaintojeni ja kokemukseni perusteella tämän työn tavoitteisiin nähden riittävän 

käsityksen pesäpalloilijoiden tunteista ja tunnetaidoista. Haastateltaviksi halusin Juho 

Määttälän ja Paula Rautiaisen (os. Järvi), jotka suostuivat haastateltaviksi. Tunnen 

molemmat haastateltavat erittäin hyvin, mikä mielestäni edesauttoi tunteista 

puhumista. Lisäksi minulla oli ennakkokäsitys, että molemmat ymmärtävät 

tutkimuskysymykseni varsin hyvin. Tietoista oli myös valita molemmista 

sukupuolista yksi edustaja.   

Rautiaisen haastattelu (14.3.2016) kesti hieman yli tunnin, Määttälän (19.3.2016) noin 

35 minuuttia. Molemmat haastattelut nauhoitettiin. Tällä sain haluamaani elävyyttä ja 

puhetta haastatteluaineistooni. Myös kysymysten luonteet olivat sellaisia, joihin oli 

mielestäni paras saada ihmisen ääni kuuluville. Mukanani haastatteluissa oli myös 

kynä ja paperia muistiinpanoja varten. Molemmat haastateltavat antoivat julkaista 

oman nimensä ja kaikki vastauksensa. 

5.3.3 Aineiston analyysi ja tulkinta 

Syrjäläinen (1994) nimittää kenttäaineiston analyysin kvalitatiiviseksi 

sisällönanalyysiksi. Analyysi perustuu useimmiten haastattelurunkoon, mutta lähinnä 

se on tutkijan ajattelua ja pohdintaa. Analyysin kautta syntyy tulkinta, joka nousee 

pelkän tapauskuvauksen yläpuolelle. (Syrjäläinen 1994). Oma analyysini ja tulkintani 

perustui tähän kvalitatiiviseen sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysiin ominainen 

luokittelu oli lopulta varsin helppo tehdä. Tutkimustehtävä oli jo alun perin selkeä, 

eikä tutkimusongelmia tarvinnut täsmentää haastattelujen jälkeen.  

Pohdintaosiossa suhteutan haastatteluissa saatuja tuloksia myös laajempaan 

tarkastelukehikkoon. Apo (1990) muistuttaa, että kertomusten tuottajien näkökulma 

voidaan ottaa tulkinnassa huomioon myös spekulatiivisemmin. Tällöin tarkkaillaan 

esimerkiksi sukupuolijakaumaa. (Apo 1990). Omassa tutkimuksessani yritin selvittää, 

antoivatko haastateltavat vastauksissaan erilaisia merkityksiä. Pohdin myös 

mahdollisia syitä samankaltaisuuksiin ja eroavaisuuksiin.  
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta esimerkiksi kahden arvioijan 

samaan lopputulokseen pääsemisellä tai sillä, jos samaa henkilöä tutkitaan eri 

tutkimuskerroilla ja saadaan sama tulos. Validius puolestaan tarkoittaa mittarin tai 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi 

ym. 2004). Syrjälä ym. (1994) listaavat ulkoiseen reliaabeliuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkijan taito asettua tilanteen vaatimiin rooleihin vaikuttaa suoraan siihen, miten 

syvällistä tietoa hän kentältä saa. Luotettavuusuhkiksi saattavat nousta 

henkilökohtaisen elämän tapahtumat, toisaalta tutkijan ja tutkittavien antipatiat ja 

sympatiat. Myös tutkittavien valinta ja tutkimusolosuhteet vaikuttavat tuloksiin. 

Käsitteiden epäselvyys puolestaan saattaa vääristää tuloksia jo aineistonkeruun 

aikana. Sisäinen reliaabelius varmistetaan mm. erilaisia tallenteita käyttäen. Sisäisen 

validiteetin pahimmat uhkat ovat tutkijan vaikutukset ja väärät johtopäätökset. 

Ulkoisen validiteetin selvittäminen voidaan tehdä vertailtavuuden ja siirrettävyyden 

tarkastelun avulla. Ulkoisen validiteetin uhat väistetään parhaiten raportoimalla 

selostamalla tutkimuksen eri vaiheet, käsitteet, tekniikat ja teoriatuki mahdollisimman 

tarkkaan. Lopullinen validiteetti jää kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen lukijalle, joten raportoinnin osuus siis korostuu jälleen. (Syrjälä ym. 

1994). Vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet 

erilaisia tulkintoja, tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi kuitenkin jollakin 

tavalla arvioida. Juuri tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kohentaa 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston analyysissa keskeistä on 

luokittelujen tekeminen, niiden syntymisen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. 

Tulosten tulkintaan pätee sama tarkkuuden vaatimus, eli olisi kerrottava, millä 

perusteella tutkija esittää tulkintoja. Esimerkiksi suorat haastatteluotteet auttavat 

lukijaa. (Hirsjärvi ym. 2004).  

Oman tutkimuksen reliaabeliutta pyrin parantamaan sillä, että soitin Määttälälle kaksi 

päivää haastattelun jälkeen ja kysyin tarkentavia kysymyksiä ja varmistuksia omille 

tulkinnoilleni. Rautiaiselle ei tarvinnut soittaa, koska hän soitti minulle ja halusi 

selventää yhtä vastaustaan. Tämän jälkeen keskustelimme lisää tutkimusaiheestani. 
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Vaikka tunsin haastateltavani hyvin, pystyin mielestäni säilyttämään tutkijan roolini. 

Tutkimuskysymykseni olivat sen luontoisia, että todennäköisesti niihin oli jopa 

helpompi vastata kuin täysin vieraalle ihmiselle. Tutkimusolosuhteet olivat mielestäni 

tutkimuksessa kunnossa, sillä haastattelupaikoiksi valittiin rauhalliset ympäristöt, 

jossa lähialueella ei muita ihmisiä tai muita häiriötekijöitä ollut. Myös haastattelussa 

käyttämäni käsitteet olivat näkemykseni mukaan niin selkeät, ettei epäselvyyttä niistä 

ollut. Lisäksi haastattelut nauhoitettiin. 

Tutkimukseni validiteetin arvio on lukijan vastuulla. Olen silti pyrkinyt kuvailemaan 

parhaani mukaan tutkimukseni toteuttamisesta sekä perusteet luokitteluille ja 

tulkinnoille. Lisäksi oma pelaajaurani sekä omakohtaiset kokemukseni 

tutkimusaiheesta lisäävät toivon mukaan validiteettia. 

5.5 Haastateltavien lyhyt esittely 

Juho Määttälä, s. 1986                           

Seurat: Toholammin Urheilijat (kasvattajaseura), Kajaanin Pallokerho, Vimpelin 

Veto, Joensuun Maila, Jyväskylän Kiri  

Yksi Itä-Länsi 

Määttälä on kokenut urallaan monenlaisia vaikeuksia, joista hän on yksi kerrallaan 

selvinnyt. Haastattelun perusteella vastoinkäymiset ovat kääntyneet voimavaraksi. 

Määttälä vaikuttaisi nauttivan pelaamisesta tällä hetkellä kovasti, hetkittäiset 

epämiellyttävät tunteet ovat säädeltävissä ja toimivat jopa positiivisena laukaisijana. 

Paula Rautiainen (os. Järvi), s. 1980 

Seurat: Ilmajoen Kisailijat, Seinäjoen Maila-Jussit (kasvattajaseura), Lapuan Virkiä, 

Jyväskylän Kirittäret 

4 kultaa, 4 hopeaa, 9 Itä-Länsi –ottelua, 2 kertaa Vuoden pesäpalloilija, 3 kultaista 

mailaa, tilastovoittoja ”useita, en muista niitä tarkalleen”. 
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Rautiaisen käsitin peliurallaan analyyttiseksi urheilijaksi ja pedantiksi harjoittelijaksi. 

Käsitys sai vahvistusta, mutta suoritusten takana olevat tunteet olivat minulle 

yllättävät ja hyvin monenkirjavat. 

6 TULOKSET: 

 

6.1 Pelitapahtumaan (ennen ottelua tai ottelun aikana) liittyvät tunteet 

 

Rautiaisella pelko-sana toistui useampaan otteeseen haastattelussa. Pelko on 

haastattelun perusteella ollut hyvin tyypillinen tunnetila.  

 

”Mä oon kokenu pelkoa, vaikka epäonnistumisen pelkoa hyvin 

voimakkaasti --- mä ajattelen että mä oon ollu hyvin pelkoon 

pohjautuva pelaaja. Sitä puoltaa että on ollu esimerkiksi 

kaikki kammot. Sehän pohjautuu ihan pelkoon.” 

 

”Peruspelko liittyy myös identiteettiin. Mä olin semmonen 

lapsitähti ja kasvoin siihen rooliin. Ajattelin ettei ole 

mitään normaalia Paulaa, on vaan pelaaja-Paula. Kuinka 

tärkeetä ois lapsille puhua jo uran aikana että on muutakin ku 

se urheilija, on se ihminen.” 

 

”Se tuntuu hassulta että voi menestyä vaikka monet asiat 

pohjautuu pelkoon. Toisaalta pelko myös viritti sut peliin.” 

 

Myös ottelun merkityksellä oli iso merkitys: 

 

”Tietysti se oli ihan eri ku pelattiin finaaleita tai ihan 

normaalia runkosarjan peliä.” 

 

”Muistan ku oltiin jossain Vihdissä ku ei tullu mitään 

tunnetta ja oli ehkä viiskyt katsojaa ja Timo aina muistuttaa 

että miten sä tauollakin kävit antaa pusuja.” 
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”Parhaat pelit oli ku piti valmistautua, pelätä, jännittää 

miten tässä käy. Semmonen itsestäänselvä oli huono. Että musta 

tuli parempi pelaaja ku se koukku ei mennykkää.” 

 

Määttälälle tyypillinen tunnetila on jännitys, jonka hän pystyi erottelemaan 

miellyttäväksi ja epämiellyttäväksi. Ahdistava jännitys on epämiellyttävää, toisaalta 

on myös mukavaa, itseluottamukseen perustuvaa positiivista jännitystä. Määttälä 

saattaa toisinaan tuntea haluttomuutta tai jopa raivoa. Raivo ja toisaalta rentous on 

tunteita, joita hän tietoisesti hakee ennen peliä ja pelin aikana. Tosin nykyään 

Määttälä on jopa skeptinen tunteiden merkityksestä pelisuoritukseen tietyin 

reunaehdoin: 

 

”Mä oon tietoisesti kyyninen, etten halua että tunteet 

vaikuttaa ja että niillä on kovin paljon merkitystä --- kun ne 

vaan pysyvät tietyissä raameissa.”  

 

”Tietenkin kun joku pelko on tarpeeksi iso, niin se vaikuttaa 

pelisuoritukseen.” 

 

Rautiaisella tunteet ovat hyvinkin voimakkaasti vaikuttaneet pelisuoritukseen 

Superpesis-uran alkuvuosista lähtien:  

 

”Mä tajuan että sitä mun Superpesis-uraa leimas se että 

semmonen luonnonlapsi lähti pois ja tuli tunne että hei että 

tässähän voi käydä huonosti. Sitä ennen se oli vaan sitä että 

pelasit ja annoit pelin viedä.” 

 

Myös riittämättömyys oli tyypillinen tunnetila: 

 

”Tyytyväinen olin 10/10, 9/10 mietin jo että tuli tehtyä huono 

ratkaisu. Kun kaikki meni täydellisesti niin näinhän sen piti 

mennä. Emmä hirveen helposti ajatellu itteäni kovin hyvänä, 

enemmän niin päin että tässä on parannettavaa.” 
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Määttälän mukaan tunne on seurausta tekemisestä, ei toisin päin. Samoin hän pitää 

turhina pukukoppimantroja ”nyt mennään nauttimaan” tai että ”annat mennä vaan”. 

 

”Ei sitä nyt kukaan nauti pelistä jos ei mikään onnistu --- 

mutta sitten kun kulkee niin peli etenee omalla painollaan.” 

 

”Kyllä se nautinto tulee onnistumisten kautta --- ja siitä kun 

joukkueena pelataan yhtenäisesti ja kun joukkueeseen luottaa 

ja siitä että tietää että on tehnyt paljon töitä. Pienen 

nautinnon tunteen takana on hirveä määrä työtä.” 

 

Vaikka pelko on Rautiaisen mukaan pohjatunne, koki hän myös nautintoa, 

 

”Vaikka harjotteli hirveästi että tuli se tietty luottamus 

niin sitten kun tuli se peli niin sitten se peli monesti vei 

eli se on hyvin nautinnollista.” 

 

”Mä muistan kyllä myös ne flow-tilat että sai vaan niinku 

tehdä ja se oli semmonen intuitiivinen tila, mun mielestä 

siksi sä oot joskus lähteny pelaamaankin ja sillon se ei 

pohjaudu pelkoon.” 

 

vapautta, luottamusta ja rohkeutta. 

 

”Sä luotat että se peli kantaa, sä pärjäät tässä ja luotat 

omiin kykyihis. Ne on hirveen intuitiivisia.” 

 

Erityisesti hän korostaa pelon ja luottamuksen ilmapiirin kahtiajakoa joukkueessa ja 

joukkueen johtamisjärjestelmässä: kumpaan tunnejärjestelmä milloinkin perustuu?  

 

Uran loputtua Rautiainen koki menestyksestä ja saavutuksista huolimatta lähinnä 

helpotusta, 

 

Mä muistan että kun mä menin sinne Lemmenlaivalle pokkaamaan 

palkintoja, niin mä ajattelin että huh, nyt se on ohi. Että 

mun ei tarvii enää. Mä oon jälkikäteen ajatellu että mä en 
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osannu sillon nauttia, mä en osannu olla silloin onnellinen, 

mä olin vaan niin huojentunut että mun ei tarvi enää pelata.  

 

nykyään myös haikeutta tai jopa pientä katumusta: 

  

”Pitääkö aina menestyksen eteen nähdä kärsimystä niin että on 

ranteet auki, eikö asiat vois vaan tapahtua itsestään?” 

 

”Olis ollu mahtava nähdä jos se urheileminen olis perustunut 

enemmän iloon ja luottamukseen ja sitä kautta ois kaikki 

esteet voinu lähteä niin että oisit voinu olla niin hyvä ku 

pystyt olemaan. Sitä mä en enää valitettavasti pääse 

kokemaan.” 

 

6.2 Tietoisuus omista tunteista 

 

Määttälä on haastattelun perusteella varsin tietoinen,  

 

”Mä koen kaksi ja puolituntisen pelitapahtuman aikana 

paljonkin erilaisia tunteita  

 

ja hyväksyvä  

 

--- mut mä annan niiden tulla ja mennä.”  

 

”Nyt vanhempana sitä joskus pystyy jopa nauramaan jollekin 

pelon tunteelle että pitääkö mun vieläkin tämmöstä tuntea.” 

 

omille tunteilleen. 

 

Määttälän mukaan kokemuksesta on se hyöty, että vaikkapa väsymys ei 

automaattisesti johda huonoon pelisuoritukseen. Muutos on iso aikaisempaan: 

 

”Nuorempana mulla saattoi jo aamusta asti olla semmonen tunne, 

että tänään ei kulje.” 
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”Vanhempana sitä antaa luvan tunteilleen ja luottaa että voi 

pelata hyvin erilaisissa tunnetiloissa.” 

 

Määttälä tiedostaa ns. käpertymisen tunteen ja pyrkii tietoisesti voittamaan itsensä ja 

tuon tunteen: 

 

”Jos mä vaikka ekassa vuorossa lyön ykköstilanteessa pystärin 

suoraan kakkospesään niin mä ajattelen että seuraavaks lyön 

sen kolmosjatkeelle ettei se vaan mee kakkospesään --- mut sit 

mä oon niin ääliö että päätän että lyön sen p-le uudestaan 

sinne kakkosjatkeelle ja näytän itelleni ja lyön sen sinne.” 

 

”Muutenkin aina ku ennen peliä tai pelin aikana tulee joku 

epämiellyttävä tunne niin mä ajattelen että taas mua 

koetellaan ja nyt on se mun hetki voittaa tilanne ja ennen 

kaikkea itsensä. Sitä urheilu mun mielestä on.” 

 

Rautiainen muistutti heti haastattelun alkuun, ettei osannut peliurallaan kovin hyvin 

nimetä omia tunteitaan.  

 

”Nythän tää on eri selittää ku yheksän vuotta sitten. Mulla on 

ihan eri käsitys ku sillon ku ulkopuolisena sitä voi kattoa. 

Mä koen että mä en oo hirveen hyvin pystyny määrittämään mitä 

oon tuntenu.” 

 

Rautiainen oppi vasta vuonna 2003 tunnistamaan kunnolla omia tunteitaan, kun niitä 

alettiin tietoisesti harjoittelemaan. Tästä metodista kerron lisää seuraavassa osiossa, 

koska se oli voimakkaasti sidoksissa tunteiden säätelyyn.   

 

Tätä metodia ennen Rautiainen kuvaa itseään ”ajelehtijana”. 

 

”Siinä ei ollu mitään logiikkaa, jos tuli huono peli niin mä 

ajattelin että mun pitää vaan harjotella enemmän.” 

 

6.3 Tunteiden säätely ennen ottelua ja ottelun aikana. 
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Määttälä ei enää ”keskittymällä keskity” otteluihin.  

 

”Kyllä mä tykkään esimerkiksi puhua paskaa kopissa ennen peliä 

--- niinku viime syksynäkin sitä vaan meni pelaamaan vaikka 

pelattiin pleijareita.” 

 

”Emmä niinku jaksa enää aamusta asti keskittyä peliin.”  

 

”Viime vuonna mä tietosesti katoin videoita alkukaudesta mutta 

ei se ollu oikee mun juttu. Huomasin että mitä tahansa olin 

suunnitellu niin aina kaikki oli lähellä ja niille mun 

samoille lyönneille oli aina tilaa.” 

 

”Jonkin verran käytän mielikuvaharjoittelua, en hirveesti, 

mutta mietin että missä ne miehet seisoo tai miten mun pitää 

lyödä joku lyönti.” 

 

Takaportin hän kuitenkin jättää sille, että epämiellyttäviä tunteita hakemalla ja 

kokemalla tulos voisi olla parempi: 

 

”Mutta ehkä sitä haluaa olla vaan mukavuusalueellaan eikä 

kokea mitään epämiellyttävää.” 

 

Rautiaisella otteluun valmistautuminen oli puolestaan pakonomaista ja ahdistavaa: 

 

”Oli joku tietty rutiini, jolla piti oman mielensä kasassa. 

Piti pakonomaisesti tehdä tiettyjä asioita että oli 

pelikykyinen.” 

 

”Mulla tuli semmoset suojamekanismit että kun mä nämä asiat 

hoidan niin voin ainakin vähentää sitä mahdollisuutta että 

täällä voi tapahtua jotain dramaattista tässä pelissä.” 

 

Rautiaisella psyykkiseen valmistautumiseen kuului kova harjoittelu. 
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”Kyllä mä tunnistan nyt että paljon ollu sitä että mä oon 

harjotellu vaan sitä varten ettei mulle tulis sitä 

mahdollisuutta että mä epäonnistun koska se on sitten jotenkin 

kauheeta. Mut mä koen että se kokemus ennen peliä oli hyvin 

raskasta, mäkin katoin ne kaikki videot, harjoittelin aivan 

valtavasti, niin se oli raskasta että sä pääset siihen tilaan 

että sä voit mennä pelaamaan.” 

 

”Katoin ne kaikki videot ja piirsin sen jälkeen vastustajan 

ulkokentän ja lyönnit mitä lyön. Mulla oli paperilla kopissa 

mukana mun kaikki ekan, tokan ja kolmannen lyönnin ratkasut, 

mitä sit katoin ennen peliä ja vielä tauolla.” 

 

”Jälkikäteen aatellen mä en oo pystynyt kohtaamaan ja 

käsittelemään peliuran aikana niitä epämiellyttäviä tunteita. 

Mulla oli se tekeminen ikään kuin pakokeinona.”  

 

Kova harjoittelu ja ajatustyö olivat Rautiaisen mukaan raskaudestaan huolimatta yksi 

selitys menestyksekkäälle uralle: 

 

”Se miks mä oon halunnu valmistautua niin hyvin niin mä oon 

halunnu minimoida omat epäonnistumiset ja että mä oon pystynyt 

aina luottamaan siihen että mä pystyn siinä hetkessä tekee 

oikeat ratkaisut että siinä heikkona hetkenä jos mä en löydä 

sitä flow-tilaa niin mä teen ne patenttiratkasut mitkä mä oon 

miettiny analyyttisesti ennen peliä. Eli se oli se mun 

backuppi. Varmaan siksikin mä luulen että mulla on ollu hyvät 

ne semmoset onnistumisprosentit että mä en oo hirveesti 

pelannu pelejä missä mä oisin tehny huonoja ratkasuja.” 

 

Rautiainen pohtii myös, millainen pelaaja olisi, jos olisi valmistautunut peliin hieman 

kevyemmin rutiinein ja valittelee, ettei pääse sitä enää kokemaan.  

 

”Jos mä nyt menisin pelaamaan niin mä kokeilisin mitä se on. 

Se mun tyyli vaan oli tuttu ja turvallinen. Lopputulos oli 
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kuitenkin suhteellisen hyvä. Joskus kokeilin harjotuspelissä 

jotain toista ja lopputulos oli ihan päin peetä.” 

 

Rautiainen löytää lisäksi urheilusta ja näyttelemisestä mielenkiintoisen 

yhtymäkohdan: 

 

”Se pelko on vähän niinku näytteleminen että sun pitää osata 

hyvin ne vuorosanat että sä voit mennä improvisoimaan, samoin 

sun pitää osata ne lyönnit että sä voit mennä sinne 

pelaamaan.”  

 

Kokemus ja uran aikana koetut vastoinkäymiset (loukkaantumiset, sairaudet) ovat 

auttaneet Määttälän kokemaan myönteisiä tunteita: 

 

”Mä muistan ku masennuksen ja kilpirauhasen vajaatoiminnan 

jälkeen olin kokoonpanossa jokerina Koskenkorvalla, niin mä 

katoin että onpa hieno stadioni, sehän on tosi hieno. Mä 

muistan sen tunteen ku ajattelin että tänään mä nautin 

jokaisesta askeleesta mitä pystyn ottamaan.” 

 

Kun ottelu on käynnissä, ei tunteita tarvitse Määttälän mukaan erityisemmin säädellä. 

Kun peli ei kulje, hän puhuu itselleen, 

 

”Mä hoen itelleni kun oon vaikka tappina takatilanteessa että 

nyt vaan otan pallon kiinni ja heitän sen kotiin. Sit mä hoen 

että mitä tahansa lyöjä lyö niin nyt se tulee mulle.” 

 

keskittyy nykyhetkeen, 

 

”Sit mä oon lukenu että on hyötyä vaikka kuunnella minkälaisia 

ääniä just nyt kuuluu katsomosta.” 

 

tai ankkuroi jonkun kokemuksen 

 

”Mä voin vaikka miettiä, miten sormet pitää olla räpylässä.” 



 41 

 

Rautiaisella ei varsinkaan nuorempana ollut työkaluja tunteiden käsittelyyn. Tämä 

jätti jälkensä koko loppu-uralle. 

 

”Mähän olin semmonen luonnonlapsi nuorena ja semmonen rämäpää 

ja se loppu ku seinään ku menin Superiin pelaamaan viistoista-

kuustoistavuotiaana ja mulla tuli ensimmäisen kerran se tunne 

että pallo ei lähe kädestä. Ja sen jälkeen semmonen luottamus 

mureni ja mulla ei ollu mitään keinoja käsitellä sitä. Ja mä 

muistan sen tunteen ja semmonen lapsenuskonen luottamus mureni 

ja tuntu ettei ollu lähellä ihmisiä jotka ois kyenny auttamaan 

ja mähän pari kolme vuotta vaan esitin asioita.  Mä tajuan 

että sitä mun Superpesis-uraa leimas se että semmonen 

luonnonlapsi lähti pois ja tuli tunne että hei että tässähän 

voi käydä huonosti. Sitä ennen se oli vaan sitä että pelasit 

ja annoit pelin viedä.” 

 

Vuosi 2003 oli mullistava Rautiaisen uralla. Pohjalla oli epäonnistuminen vuoden 

2002 finaaleissa. 

 

”Me murennuttiin, me ei tietty mitä meille tapahtu.” 

 

”Me otettiin semmonen metodi käyttöön missä ruvettiin itse 

tutkiskelemaan itteämme.” 

 

Metodi perustui erilaisiin tehtäviin, joiden perusteella peleihin tehtiin tavoitteita.  

Tämän Juri Haninin metodin toi Kirittäriin Katja Saari. Tavoite saattoi olla 

esimerkiksi lyödä kovia vaihtolyöntejä ja ulkopelissä liikkua. Tavoitteet eivät siis 

liittyneet voittamiseen, vaan siihen, mihin itse voi vaikuttaa koko ajan omalla 

tekemisellään. Näin tunteet ikään kuin blokattiin ja siirrettiin toimintaan. Pelin jälkeen 

mietittiin, miten tehtävä onnistui.  

 

”Mä ajattelin pelin jälkeen sitten, mitä mä tunsin, mitä mä 

ajattelin, mitä mä tein.” 
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Omassa pelissä siis keskityttiin ainoastaan tavoitteisiin, etenkin silloin kun tuli 

epäonnistumisia.  

 

”Vaikka meni kolmatta lyöntiä räpylän alta niin mä pitäydyin 

mun tavoitteissa enkä jääny vellomaan siihen tunteeseen. Mun 

tehtävä oli vaikka pitää joku tietty liike. Sama 

sisäpelissäkin. Tosi harvoin jäi vellomaan tiettyyn 

tunteisiin. ” 

 

”Jos me oltiin häviöllä 10-0 ja otettiin aikalisä, me ei 

keskitytty tunteisiin vaan niihin meijän tavoitteisiin ja 

yhtäkkiä se oli 11-10.” 

 

Rautiaisen mukaan metodi opetti itsetuntemuksen kautta havainnointikykyä ja oli 

kaikin puolin niin hyödyllinen, että Rautiainen jatkoi metodia koko loppu-uransa ajan 

ja on yrittänyt opettaa sitä seuraaville sukupolville. 

 

”Oppi tosi hyvin tunnistamaan pelin aikaisia tunteita ja myös 

pelin jälkeen että miks mä olin ihan lapanen, okei, mä 

pelkäsin, mä pelkäsin tätä tilannetta että mä ihan murenin. 

Sit rupes miettii että miks mä pelkäsin. Ensimmäisillä 

kerroilla ei osannu nimetä niitä tunteita mutta sit se rupes 

menee niin että pelin aikana jo rupes tunnistaa että hei, mitä 

mussa tapahtuu, mä oon poissa tolaltani ja sitte siihen pysty 

vaikuttaa omilla ajatuksillaan mutta myös ite koen että suurin 

juttu oli ruveta toimimaan. Se itsetuntemus oli se meijän 

juttu.” 

 

Metodin harjoitteleminen oli hyvin systemaattista: 

 

”Meillä oli koko joukkueen taskit ja sitten henkilökohtaiset. 

Se oli sitä että Katja vaan otti noita päiväkirjoja. Meijän 

piti täyttää koko ajan. Me mentiin bussiin pelin jälkeen ja me 

täytettiin. Täytettiin ja täytettiin. Me koko vuos täytettiin 

ja opeteltiin sitä. Se oli tosi tuskasta ku sulla ei ollu 

mitään itsetuntemusta. Mut ku sä rupesit kirjottaa niitä sä 
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opit yhden tunteen tunnistaa, yhden ajatuksen tunnistaa niin 

sitä tuli tosi taitavaksi ja tajus ettei voi pelata ilman 

sitä. Tavoitteita ja niiden täyttymistä purettiin myös 

pareittain ja joukkueen kesken.” 

 

Metodi opetti paitsi tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, myös rehellisyyttä itselle 

ja joukkueelle. 

 

”Suurin juttu Kirittärissä oli se että heikkous on vahvuutta.” 

 

Esimerkiksi Rautiainen tunnusti joukkuetovereilleen kärsivänsä heittokammosta, 

mikä helpotti asian käsittelyä ja Rautiaisen mukaan ”pelko päästi sen jälkeen 

irti”. 

 

Myös joukkuetasolla metodi opetti puhumaan asioista ja tunteista suoraan. 

 

”Mä ajattelen että joukkue ei voi olla mestarijoukkue ellei 

ilmapiiri ole rehellinen.” 

 

”Mä pystyin sanomaan joukkuekavereille etten uskaltanu tehä 

tota lyöntiratkasua koska pelkäsin, mä olin jo kirjottanu sen 

paperille ja se oli sulle totta.” 

 

”Sit meillä oli kerran kahessa viikossa tämmönen piiri missä 

puhuttiin tunteista että mitä kullekin kuuluu. Meidän 

johtoajatus oli voittaa Suomen mestaruus hyvällä 

joukkuehengellä.” 

 

Yhteenveto tästä metodista on puhutteleva: 

”Mun mielestä se Kirittärien dynastia lähti tästä metodista.”  

 

 

 

.    

7 POHDINTA 
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Haastattelut tukevat teoriakirjallisuutta siinä, että omien tunteiden tunnistaminen, 

nimeäminen ja hyväksyminen on tärkeää. Erityisen tärkeää olisi jo nuorena pelaajana 

oppia itsetuntemusta. Valmentajien ja pelinjohtajien taas on hyvä tietää, että 

itsetuntemus on paitsi opittavissa (ks. Määttälä), myös opetettavissa (ks. Rautiainen).  

Molemmat haastateltavat ovat joko omien vastoinkäymisten tai ”pakotettuna” vasta 

uran myöhemmässä vaiheessa oppineet käsittelemään ja hyväksymään varsinkin 

epämiellyttävät tunteensa. Tähän liittyy tärkeänä asiana se, että pelaajien 

kategorisoimista esimerkiksi ”pää ei kestä” tai ”kovien pelien mies” –luokkiin 

kannattaa välttää. Kuten Jukka Latvala kerran totesi, ”nyt ei pää kestänyt 

mutta ensi vuonna voi kestää”.  

 

Toiseksi pohtisin, onko miespelaajilla ja –joukkueilla opittavaa naisilta – ja sama 

toisinpäin: voisivatko naiset oppia jotain miehiltä. Todennäköisesti naiset puhuvat 

miehiä avoimemmin tunteistaan ja ainakin Kirittärien tapauksessa kokemukset 

tehtäväsuuntautuneesta metodista ja avoimesta keskustelusta olivat erinomaiset, 

Rautiaisen mukaan jopa ns. dynastian lähtökohta. Miesjoukkueissa saattaa vallita ns. 

machokulttuuri, eikä omien tunteisiin liittyvien kehityskohteiden tunnustaminen ole 

välttämättä helppoa. Omat ja Määttälän nuoruusvuosien kokemuksemme ovat, että 

heikkous tulkitaan helposti heikkoudeksi eikä vahvuudeksi, kuten Rautiaisen ja 

Kirittärien tapauksessa. Toisaalta, oman ja Jussi Parven tutkimusten perusteella voisi 

miettiä, ovatko naiset välillä liiankin pedantteja esimerkiksi otteluun 

valmistautuessaan. Ongelmasuuntautuneisuuden sijaan tunne- ja 

merkityssuuntautuneisuus voisivat olla parempia keinoja löytää flow-tila.  

 

Kolmanneksi, kirjallisuuden ja haastatteluiden perusteella pesäpalloilijoiden olisi 

hyvä oppia tuntemaan itselle sopiva vireystila ja siihen liittyvät tunteet. Esimerkiksi 

persoonallisuuden piirteet ovat tutkimuskirjallisuuden (ks. esim. Metsäpelto & Feldt, 

toim. 2009) perusteella varsin pysyviä, joten yhtä ainoaa ja oikeaa optimaaliseen 

vireystilaan liittyviä tunteita on vaikea esittää. IZOF-mallin ja haastateltavien 

kommenttien perusteella luottavainen ja motivoitunut ovat suorituksen kannalta 

myönteisiä ja samalla miellyttäviä tunteita, joihin kannattaa pyrkiä. 
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Edelliseen läheisessä yhteydessä, neljänneksi, tärkeää olisi erilaisten epämiellyttävien 

tunteiden säätelymekanismien oppiminen ja opettaminen. Kokkosen sanoin, ”mitä 

useampia selviytymiskeinoja urheilijalla on käytössään, mitä rohkeammin ja 

ennakkoluulottomammin hän kokeilee niiden toimivuutta ja mitä jouhevammin hän 

onnistuu niitä tilanteen edessä vaihtelemaan, sitä paremmin hän onnistuu stressiään 

käsittelemään ja selviämään stressaavasta tilanteesta.” Lähdekirjallisuuden ja 

haastattelujen perusteella säätelykeinoja on runsaasti. Pesäpalloilijat voivat turvata 

esimerkiksi ongelmasuuntautuneisiin (esim. videoiden katselu), tunnesuuntautuneisiin 

(esim. pukukoppihuumori tai –musiikki) tai merkityskeskeisiin (esim. myönteisten 

asioiden muistuttelu) keinoihin. 

 

Viidenneksi, tutkimuksen perusteella voisi antaa seuraavia ohjeita:  

 

Anna tunteiden (myös ikävien) tulla sellaisina kuin ne ovat.  

 

Vältä pelaajana tai valmentajana ”Lopeta tuo” tai ”Älä itke” –kaltaiset ohjeet mutta 

pyri silti käsittelemään tunteet niin, että ne eivät jää sinulle tai joukkuekaverillesi 

vellomaan pitkäksi aikaa. 

 

Kuudenneksi, pesäpallo on kaikesta edellä mainitusta huolimatta joukkuepeli. Vaikka 

tunteiden kokeminen ja ilmaiseminen ovat tutkimuksen perusteella yksilön kannalta 

suotuisaa, täytyy muistaa, että pelaaja on vastuussa itsensä lisäksi myös 

joukkueelleen. Raja täytyisi vetää siihen, millainen toiminta on joukkuetta palvelevaa. 

Tällöin joudutaan punnitsemaan esimerkiksi vihan, kateuden ja raivon ilmaisemista 

ulospäin. Haasteena saattaakin olla minuuden ja yksilöllisyyden säilyttäminen siten, 

että toiminta on joukkueen tavoitteita palvelevaa.  

 

Seitsemänneksi ja viimeiseksi pohdin, mitkä tunteet jäävät mieleen peliuralta sen 

päätyttyä ja mitkä keinot edesauttavat myönteisen näkemistä pelaamisessa. Peliura on 

vain yksi vaihe ihmisen elämässä. Sopisikin toivoa, että peliuralta jäisivät 

päällimmäisinä mieleen myönteiset kokemukset ja tunteet. Vaikka Rautiaisen 

kohdalla pedantti valmistautuminen ja epämiellyttävät tunteet ovat todennäköisesti 

myös menestystä selittäviä tekijöitä, tuntee hän nyt kaihoa peliuralta. Tätä kuvastivat 

seuraavat kommentit: 
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--- niin mä ajattelin että huh, nyt se on ohi  

--- että mun ei tarvii enää  

--- mä en osannu sillon nauttia 

--- mä en osannu olla silloin onnellinen 

--- mä olin vaan niin huojentunut että mun ei tarvi enää 

pelata  

--- pitääkö aina menestyksen eteen nähdä kärsimystä niin että 

on ranteet auki 

--- olis ollu mahtava nähdä jos se urheileminen olis 

perustunut enemmän iloon ja luottamukseen 

--- sitä mä en enää valitettavasti pääse kokemaan 

 

Jatkotutkimusaiheena esitän tunteisiin liittyvien ryhmäilmiöiden tutkimusta. Tällöin 

tutkimuskohteena voisi olla esimerkiksi pesäpallojoukkueen tunnerakenne, 

tavoitteenasettelu, konfliktit, motivaatio ja koheesio. Varsinkin tunneroolien 

kehittyminen esimerkiksi johtajaksi, suosikiksi, eristetyksi, kiukkupussiksi ja 

syntipukiksi olisi mielestäni erityisen mielenkiintoista.  

 

Toinen jatkotutkimusaihe voisi liittyä pesäpalloilijoiden persoonallisuuteen. 

Tunteiden säätely ja siihen läheisesti liittyvät ilmiöt, kuten itsesäätely, itsehallinta ja 

tunnetilan säätely, ovat tutkimusten mukaan (ks. esim. Metsäpelto & Feldt, toim. 

2009) niin kiinteästi yhteydessä persoonallisuuteen, että toisinaan niiden erottaminen 

on mahdotonta. 

 

Kolmantena jatkotutkimusaiheena esitän pesäpallon psykologista lajianalyysiä. 

Päinvastoin kuin fyysisessä harjoittelussa, harvassa lajissa on esitetty kattava 

psykologinen lajianalyysi, jonka pohjalta voitaisiin viedä käytäntöön ne 

valmennukselliset keinot, joilla psyykkisiin tavoitteisiin päästäisiin. 

 

Neljäntenä ja viimeisenä jatkotutkimusaiheena esitän tutkimusta 

vuorovaikutustaidoista, koska ne liittyvät tunnetaitoihin ja ovat myös kehitettävissä 

olevia taitoja. Esimerkiksi Thomas Gordonin teoriat minä- ja sinäviesteistä, 

aktiivisesta kuuntelusta ja molemmat voittavat -menetelmästä soveltuisivat mielestäni 

mainiosti myös pesäpalloon.  
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EPILOGI 

 

Tunne itsesi. 

 

(Sokrates, 470/469 eaa.–399 eaa) 
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