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1.Johdanto 
 
Oletko koskaan miettinyt valmentajuutta urheilussa laajemmin? Mihin arvoihin 

valmennus pohjaa? Mitä hyvä valmennus on? Mikä on valmentajan rooli? Mikä on 

valmentajan merkitys urheilijan kehittymiseen niin urheilussa kuin laajemmin 

elämässäkin? Mikä on urheiluvalmennuksen anti yhteiskunnalle? Mitä oikeuksia ja 

velvollisuuksia valmentajan ja urheilijan välisessä ihmissuhteessa on kummallakin 

osapuolella? Miten nämä asiat muuttuvat urheilijan polulla matkan edetessä? 

(Suomen valmentajat, valmentajalla on väliä) 

 

Pesäpallon pelinjohtajalta vaadittavista ominaisuuksista on hyvin vähän tutkittua 

tietoa olemassa. Pelinjohtajan rooli on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Yleensä 

hän vastaa myös lajiharjoittelun toteuttamisesta ja monesti joukkueen lisäksi myös 

yksittäisen pelaajan harjoittelun suunnittelusta. Erityisesti pienemmissä 

organisaatioissa pelinjohtajan toimenkuva on hyvin laaja. Isommissa 

organisaatioissa fyysisen valmentamisen osuus on yleensä jonkun toisen 

valmentajan vastuulla.  

 

Tämän lajinkehittämistyön tarkoitus on selventää mihin arvoihin hyvä 

pelinjohtajaminen perustuu ja miten auktoriteetti, kunnioittaminen ja arvostaminen 

pelinjohtajaa kohtaan syntyy.  

Hypoteesimme kyselyyn oli se, että arvostus syntyy suurimmaksi osaksi pelin 

tuntemisesta ja taidoista pelinjohtajana. 
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2.Mitä valmentaminen on? 
 
2.1 Miten eroaa yksilön ja joukkueen valmentaminen? 

 

Yksilölajeissa valmentaminen perustuu enemmän kahden ihmisen väliseen 

suhteeseen. Joukkuelajien valmentajien pitää valmentamisen ohella keskittyä 

kokonaisen joukkueen johtamiseen sekä kaiken lisäksi ottaa jokainen joukkueen 

jäsen huomioon yksilönä. Myös urheilijat ovat erilaisia yksilö- kuin joukkuelajeissa. 

Yksilölajeissa urheilijan täytyy olla itsekäs ja ajateltava ensisijaisesti itseään. 

Joukkuelajin urheilijan täytyy olla sosiaalinen, jotta hän pystyisi tekemään pelissä 

töitä koko joukkueen menestymisen eteen eikä vain oman urheilija uraansa ajatellen. 

(Mero 2004, urheiluvalmennus 419-422) 

 
2.2 Mitä hyvä valmentaminen on? 

 
Jokaisella valmentajalla on oma mielikuvansa, millaista on hyvä valmentajuus. 

Tähän mielikuvaan ja sen rakentumiseen vaikuttavat monet asiat. Vaikuttavia asioita 

ovat mm. valmentajan omat arvot, persoonallisuuspiirteet, tunne- ja 

vuorovaikutustaidot, valmentajan omat kokemukset joko omasta urheilu-urasta tai 

valmentamisesta, muista valmentajista, opettajista sekä vanhemmista. Lisäksi 

valmentajan koulutus ja kokemukset omasta valmentajan työstä, keskustelut muiden 

valmentajien kanssa sekä valmentajan saama palaute omilta urheilijoiltaan. Hyvän 

valmentajan mielikuva rakentuu ja tarkentuu myös koko oman valmentajauran 

aikana. Siinä missä urheilijana kasvaminen on urheilijan urheilu-uran kestävä matka, 

on samalla tavalla verrattavissa valmentajana kehittyminen. 

 

Valmentajan pitää tuntea olonsa hyväksi ja oma työnsä tärkeäksi. Valmentaja ei ole 

tekemässä työtään vain ja ainoastaan joukkueensa vuoksi, vaan saa omasta 

työstään myös nautintoa.  Hyvässä valmentajuudessa valmentaja toteuttaa 

joukkueen tavoitteita palvelevaa valmennusta, kuitenkin niin että hyvä valmentajuus 

enemmänkin lisää valmentajan voimavaroja kuin kuluttaa niitä. Tavoitteet ovat 
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joukkueen ja valmentajan yhdessä asettamia, ja valmentaja pyrkii parhaansa 

mukaan tukemaan joukkuettaan tavoitteissaan, huomioiden joukkueen ja itsensä 

voimavarat, sekä luoden sisäistä motivaatiota ruokkivan harjoitteluympäristön. 

  

Valmentaminen on vuorovaikutusta, läsnäoloa, ymmärtämistä ja välittämistä. Se on 

kasvattamista ja tukemista urheilijaksi kasvamisen polulla, tiedon jakamista, 

opettamista ja rohkaisua. Mahdollisuuksia auttaa joukkuetta saavuttamaan täyden 

potentiaalinsa, tavoittelemaan onnistumisia ja käsittelemään pettymyksiä.  

 

Silti siinä kaiken valmentamisen keskiössä on urheilija yksilönä - hänen 

voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. Valmentajan tavoitteena on sekä opettaa 

urheilijaa urheilulliseen elämäntapaan, mutta myös tarvittaessa löytää ja ylläpitää 

rakkaus lajia kohtaan. Lisäksi auttaa urheilijaa tunnistamaan ja löytämään omat 

voimavaransa, sekä kehittämään niitä. Opetettava valmennettavaa ottamaan vastuu 

omasta tekemisestään ja analysoimaan sitä, näin urheilijalla on vahva omistajuus 

urheilustaan. 

 

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. 

Onnistuakseen auttamaan urheilijaa valmentajan on tunnettava sekä itsensä että 

urheilijansa. Valmentaminen on pitkäjänteinen kehitysprosessi, jossa kumpikin 

osapuoli oppii. Oppiminen perustuu oppijan sisäiseen motivaatioon. 

Valmentamisessa tämä tarkoittaa, että valmentaja auttaa urheilijaa löytämään hänen 

sisäisen motivaationsa ja omat voimavaransa. 

Urheilijalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa urheilijaa 

löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Keskiössä on urheilija – 

hänen voimavaransa ja sisäinen halunsa oppia. Urheilija osallistuu 

valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus 

urheilustaan. 
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Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan että urheilijan roolit ovat vaativia. 

Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai ominaisuuskeskeinen valmennus 

ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutusta. Valmentajalla 

on vastuu valmennusprosessin kokonaisuudesta. Valmentajan rooli ja vastuu on 

erilainen urheilijan polun eri vaiheissa. (Koskinen,Hyvä Valmentaja 08/2019) 

2.3 Valmennustyylit 

Jokaisella valmentajalla on oma tyyli valmentaa joukkuettaan. Valmennustyyleillä on 

iso merkitys pelaajien viihtymiseen,hyvinvointiin ja menestymiseen. Autoritaarisessa 

valmennusotteessa valmentaja on hyvin käskevä ja ohjaava. Kommunikaatio on 

yksisuuntaista eikä näin ollen vaadi valmentajalta niin paljoa keskustelutaitoja. 

Autoritaariseen valmennusotteeseen voivat johtaa esimerkiksi ikäero, koulutuksen 

erilaisuus, valmentajan vastuu urheilijoiden kehittymisestä ja turvallisuudesta ja 

valmentamiseen liittyvät kokemuserot. Autoritaarisen valmennuksen etuina voidaan 

pitää nopeaa päätöksentekoa ja selvää roolijakoa, jotka tekevät valmennuksesta 

tietyllä tavalla tehokasta. Huonoja puolia autoritaarisessa valmennusotteessa ovat 

valmennussuhteen yksipuolisuus, joustamattomuus, viestinnälliset vaikeudet ja se 

saattaa johtaa myös urheilijan itsenäisyyskehityksen häiriintymiseen. (Heino 2000, 

101-102) 

Demokraattinen valmennusote on keskustelevaa ja pohdiskelevaa ohjaamista ja 

johtamista joka tapahtuu yhteistyössä urheilijan kanssa. Ilmapiiri on avoin ja rento. 

Keskustelun kautta urheilijan mielipiteet tulevat selvästi esille ja näin ollen 

ristiriitatilanteita esiintyy vähemmän. Yhteistyö on usein hauskaa ja urheilija sitoutuu 

kantamaan vastuuta omasta kilpaurastaan. Vastuuta annetaan myös urheilijalle ja 

tämä lisää motivaatiota ja harjoittelu on mielenkiintoisempaa. (Heino 2000, 103-106.) 

Haittapuolia demokraattisessa valmennusotteessa on esimerkiksi työmoraalin 

löystyminen ja se, että valmentaja saattaa menettää kykynsä kommentoida asioita 

suoraan ja selkeästi, joka johtaa siihen että toiminnan laatua ei osata parantaa. 

Valmennettavalla tulee olla oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa, jotta demokraattinen 
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valmennusote toimii. Tämä vaatii opettelua, joten demokraattinen valmennusote ei 

aina ole hyvä valinta. (Heino 2000, 103-106.) 

Kokonaisvaltaisen valmennustyylin mukaan ihmistä tulisi käsitellä yhtenä 

kokonaisuutena (holistinen), johon kuuluu sekä fyysinen, psyykkinen sekä pelaajan 

elämäntilanteen valmentaminen. Dettmannin mukaan menestyvimmät valmentajat 

valmentavat yhä kokonaisvaltaisemmin urheilijoitaan tukemalla heidän 

itseohjautuvuuttaan sekä kasvattamalla elämään varten. Tällöin urheilija itse tietää 

kehittymisensä mahdollisuudet sekä osaa asettaa itselleen yhä korkeampia kasvun 

ja osaamisen tavoitteita. Dettmann painottaakin, että valmentajan tehtävä on auttaa 

pelaajaa: ”Pelaajille pitää luoda sellaiset olosuhteet, että he voivat jatkuvasti 

kehittyä.” Henrik Dettmann. (Kalliopuska ym. 1995, 145-146.) 

Valmennusotteen valintaan ei ole löytynyt yhtä oikeaa mallia. Muutosta 

demokraattisemman ja kokonaisvaltaisemman valmennuksen suuntaan on 

tapahtunut, mutta hyvin hitaasti. (Närhi & Frantsi 1998, 34; Heino 2000, 101.) 

Verrattaessa valmentajien ominaisuuksia ja johtamistyyliä, on huomattu, että 

alemmantason valmentajat käyttävät enemmän demokraattista valmennusotetta kuin 

ylemmäntason valmentajat. (Jambor & Zhang 1997.) Valmentajan tuleekin miettiä 

millaiset valmennus- ja toimintatavat hänelle sopivat ja ovat luontaisia ja millaisten 

valmennustapojen avulla hän parhaiten saavuttaa tuloksia (Heino 2000 101). 

Valmentajalla ja hänen valmennusstrategioillaan on siis merkittävä vaikutus 

urheilijaan sekä hänen kehittymiseensä pelaajana että kasvamisessa ihmisenä. 

Englantilaisen urheilupsykologin ja valmentajienkouluttajan, Thorpen, mukaan 

valmentajan tehtävänä on luoda oppimiselle ja kehittymiselle otollisia tilanteita ja 

autettava pelaajaa oppimaan. (Kalliopuska ym. 1995, 163-164.) 
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3. Valmentaja ja urheilija 
 
3.1 Vuorovaikutustaidot 
 

Vuorovaikutustaidot nähdään tärkeänä osana valmennusprosessia. Niissä esiintyy 

taitoja, joita hyvällä valmentajalla tulee olla. Näitä ovat esimerkiksi kyky 

kommunikoida ja kuunnella tehokkaasti; kyky luoda tasapuolista, oikea-aikaista ja 

rakentavaa palautetta; hyvän suunnittelemisen taidot; kyky olla analyyttinen; kyky 

luoda ja ylläpitää turvallinen valmennusympäristö; ylläpitää tutkiva ote 

valmennuskäytänteissä sekä motivaatio kehittää omia valmennustaitoja ja tietoja 

(Crisfield, Cabral & Carpenter 2003 Robinsonin 2010, 37 mukaan.) Erimielisyyksien 

ratkaiseminen ja sovittelu nousevat myös esille valmentajan oleellisina taitoina. 

Näiden lisäksi teknisten ja taktisten vaatimusten osaaminen ja demonstroiminen, 

roolimallina kehittyminen sekä taito havainnoida, monitoroida ja arvioida toimintaa 

ovat merkittäviä valmentamistaitoja. (Robinsonin 2010, 37.) Kuten voidaan huomata, 

monet näistä hyvältä valmentajalta löytyvistä taidoista liittyvät vuorovaikutukseen. 

Urheiluvalmentajat ovat uusien taitojen ja tekniikoiden opettamisen lisäksi vastuussa 

tietyllä tasolla myös urheilijoiden viihtymisestä, motivaatiosta, luonteen 

kehittymisestä ja työetiikan kehittymisestä. Tämä kaikki vaatii valmentajalta erittäin 

paljon. Valmentajan tehokkuutta voidaan mitata muun muassa pelistrategian, 

motivaation, tekniikan, luonteen rakentamisen ja fyysisen kunnon mukaan. Näiden 

valmentajan tehokkuuden osa-alueiden seurausta ovat urheilijoiden tyytyväisyys, 

menestys ja tehokkuus. Valmentaja voi saavuttaa näitä tehokkaan valmentajan 

piirteitä esimerkiksi kokemuksen, sosiaalisen tuen ja aiemman menestyksen avulla. 

(Chase & Martin 2013, 68–69.) 
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3.2 Valmentajan palautteen anto  

Ihmiset tarvitsevat ja haluavat hyvin paljon palautetta. Palautteen avulla voidaan joko 

vahvistaa ihmisen käytöstä (positiivinen palaute) tai sammuttaa sitä (negatiivinen 

palaute). Tutkimusten mukaan positiivinen palaute motivoi, mutta myös antaa 

ihmiselle/oppijalle tietoa siitä, kuinka hän onnistuu siinä mitä tekee. Palaute 

välittömästi suorituksen jälkeen on kaikkein tehokkain. (Weinberg & Gould 1999, 

116-119.) 

Palautteenannossa ei tulisi keskittyä pelkästään suorituksen lopputulokseen, koska 

tämä lopputulos ei välttämättä ole pelaajan kontrolloitavissa. Palautteenannossa 

tulisikin keskittyä pelaajan suoritukseen. (Weinberg & Gould 1999, 116-119.) 

Palautteenantamisessa tulisi ottaa huomioon myös pelaajan taitotaso. Pelaajan 

taitojen kehittymistä tulisi seurata hänen omalla taitotasollaan eikä verrata tuloksia 

esimerkiksi jonkin kehittyneemmän pelaajan tuloksiin. Tämä johtaa 

tehtäväsuuntautuneisuuteen, joka luo harjoitteluun positiivista vaikutusta ja johtaa 

suorituksen paranemiseen. (Weinberg & Gould 1999, 116-119.) 

Valmentajan tulisi usein kannustaa pelaajia, antaa paljon myönteistä palautetta ja 

välttää kielteisiä kommentteja. Valmentajan antaman palautteen on todettu 

vaikuttavan urheilijan itsetuntoon, koettuun pätevyyteen ja motivaatioon (Black & 

Weiss 1992; Paterson 1999). Virheet tulisi korjata, mutta pitäisi kiinnittää huomiota 

millä tavalla palaute annetaan. Kritiikin voi myös antaa myönteisessä hengessä ja 

kannustaen parempaan suoritukseen. Kritiikki tulisi antaa henkilökohtaisesti eikä 

joukkueen läsnä ollessa. Palautteen annossa pitäisi muistaa rehellisyys ja avoimuus. 

Palautettava voi antaa monella tavalla. Verbaalinen palaute on 

palautteenantotavoista yleisin ja helpoin. Sen avulla voidaan antaa negatiivista, 

positiivista sekä korjaavaa palautetta. Valmentaja voi huudella kannustuksia ja 

myönteistä palautetta harjoituksen ollessa käynnissä. (Weinberg & Gould 1999, 

116-121.) Palautetta voi antaa myös kasvojen ilmeillä ja kehon eleillä. 
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3.3 Valmentajan ja urheilijan välinen ihmissuhde 

 

Sekä yksilö- että joukkuelajeissa valmentajan ja urheilijan välillä täytyy olla suhde, 

joka perustuu keskinäiseen luottamukseen,kunnioitukseen ja arvostukseen. Jos 

urheilijan ja valmentajan välinen suhde ei perustu näihin tekijöihin, syntyy heidän 

välilleen helposti ristiriitoja. Ne heikentävät koko valmennusprosessin toimivuutta ja 

eivät tuota parasta mahdollista tulosta harjoittelussa ja kilpailuissa. Joukkuelajeissa 

on paljon sellaisia esimerkkejä, joissa valmentajan vaihtaminen parantaa heti 

joukkueen peli suoritusta tai yksilön suorituskykyä. Usein uusi valmentaja ei ole vielä 

edes ehtinyt tehdä mitään muuta kuin olemassaolollaan vaikuttaa valmennus 

tapahtumaan. Kuitenkin myös päinvastaisia esimerkkejä on olemassa, joten 

valmentaja vaihdoksessa ei pidä tehdä liian nopeita johtopäätöksiä ja ratkaisuja. 

Urheilijan ja valmentajan välisellä suhteella voi joissakin tapauksissa olla suurempi 

merkitys lopputulokseen kuin itse fyysisten ominaisuuksien valmentamisella sekä 

positiivisessa että negatiivisessa mielessä. (Mero 2004, 419) 

 

4. Pelinjohtajan rooli pesäpallossa 

4.1 Mistä pelinjohtaminen koostuu? 

Menestyvä ja kokonaisvaltainen valmentaminen ei ole ainoastaan kilpailujen 

voittamista vaan myös urheilijoiden kasvattamista ja opettamista elämää varten. 

Menestyksekäs valmennus vaatii teknisten ja taktisten taitojen opettamisen lisäksi 

myös johtamista, urheilijan auttamista, urheilijan ohjaamista niin urheilussa kuin 

elämässäkin. (Martens 2004, vi–vii.) Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa tulisi siis 

kehittää urheilijan fyysis-motorisia, kognitiivisia, emotionaalisia sekä sosiaalisia 

alueita (Forsman & Lampinen 2008, 24–25). 

Pelinjohtaminen koostuu kokonaisuuksista. Kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi 

pelinjohtajan motiivi valmentamiseen sekä pelinjohtamiseen, urheilijan auttaminen, 

urheilijan ja joukkueen harjoittaminen, joukkueen ”pelikirjan” luominen, joukkueen 
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arvojen ja sääntöjen luominen, joukkueen ja sen yksilöiden tunteminen, jonka 

jälkeen kuvaan astuu pelin sisällä tapahtuva pelillinen johtaminen viuhkan kanssa. 

Valmentajan toiminnasta ei ole olemassa tiettyä mallia selittämään, mitkä ovat 

tärkeimpiä asioita valmennusprosessissa, mutta itse valmennuksesta löytyy paljon 

tietoa siitä mitä asioita valmennukseen kuuluu. Tämä tieto on irrallista ja 

yksityiskohtaista tietoa valmennuksen osa-alueista. Tätä olemassa olevaa tietoa ei 

ole kuitenkaan pystytty yhdistämään mihinkään teoreettiseen viitekehykseen, mikä 

selittäisi sitä, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä valmennusprosessissa. (Cote, Salmela, 

Trudel, Baria, & Russel, 1995, 1–17.) 

Pelinjohtajan toiminnasta ei ole olemassa tiettyä kaavaa mistä se koostuu tai mitkä 

ovat tärkeimpiä asioita pelinjohtamisessa  

 

 

4.2 Pelaajien vastuuttaminen 

Nikander (2002) tutkimuksessaan suunnitteli ja toteutti valmennusohjelman, jonka 

tavoitteena oli edistää tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. Pelaajille annettiin 

enemmän vastuuta prosessin edetessä ja he saivat osallistua mahdollisimman 

paljon valmennuksen suunnitteluun, käytännön valmennustoimintaan ja arviointiin. 

Tutkimuksen tuloksena oli pelaajien vastuunoton lisääntyminen, joka näkyi 

esimerkiksi aktiivisuutena joukkueen pelisääntöjen muodostamissa sekä tavoitteiden 

asettamisessa. Johtopäätöksenä tuloksista Nikander toteaa, että 

tehtäväsuuntautuneessa valmennuksen motivaatioilmastossa voidaan parantaa 

pelaajien aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja heidän itseluottamustaan. (Nikander 2002.) 

Nuoren urheilijan kehittyminen on siis suotuisinta silloin, kun molemmat, ympäristö ja 

urheilija, itse ovat tehtäväsuuntautuneita (Liukkonen 1998). 

Pelaajia voidaan vastuuttaa otteluun tai harjoitukseen monella eri tavalla. Pelaajat 

voidaan ohjata koostamaan ennakkotiedot vastustajan päälyönneistä tai ulkopelin 

toistuvista kaavoista. Voidaan jakaa ryhmiä, jossa on jaettu erikseen: etukenttä, 

polttolinja sekä takakenttä. Ryhmät keskenään käyvät läpi pelaajat, jotka erityisesti 



11 

koskettavat heitä ja heidän pelaamistaan. Etukenttä ja lukkari käyvät läpi vastustajan 

päävaihtajat ja sopivat vastuualueensa heidän etukentän vaihtoyrityksiin. On 

tärkeää, että pelaajat itse saavat sopia omat alueensa, koska pelaaja itse tuntee 

parhaiten kykynsä suorittaa paloja tietyistä paikoista. 

Pelaajia voidaan vastuuttaa ohjaamaan harjoitukset ja suunnittelemaan harjoituksen 

itse. Kolme ryhmää; ensimmäinen ryhmä suunnittelee aktiivisen alkulämmön, toinen 

ryhmä suunnittelee pienten lyöntien osion ja kolmas ryhmä suunnittelee kovien 

lyöntien osuuden. Pelaajien vastuuttaminen harjoituksiin tuo mukavaa piristystä ja se 

on tärkeää myös ryhmädynamiikan ja yhtenäistymisen kannalta, koska kaikkien 

pelaajien pitää ottaa vastuuta, esiintyä ja olla aktiivisena. Valmennuksen kannalta 

tämä auttaa näkemään pelaajien vuorovaikutus- sekä johtamistaitoja. Valmentajalla 

on myös enempi aikaa opettaa ja auttaa. 

 

4.3 Otteluun valmistaminen 

Vastustajien seurantaan käytetään paljon pelivideoita. Muiden joukkueiden otteiden 

seuraaminen on sikäli ratkaisevan tärkeää, että otteluista voidaan saada tärkeää 

tietoa siitä, mitä vahvuuksia on vastustajan pelaamisessa ja miten ne pystytään 

eliminoimaan. Voidaan myös mahdollisesti valmistaa omaa joukkuetta siihen, miten 

omat vahvuudet saadaan ottelussa näkyviin. (Jalonen 2005) 

Joukkueen otteluun valmistaminen on lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää. 

Ottelupalavereissa käydään läpi omia kokoonpanoja, vastustajan kokoonpano, 

vastustajan vahvuudet ja heikkoudet. Ottelupalavereissa käydään läpi myös 

vastustajan pelinjohtajan pelityyliä sekä kenttäolosuhteita. Myös keliolosuhteiden 

tiedostaminen on tärkeää. 
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4.4 Pelinjohtajan rooli ottelussa  

Pelinjohtajan rooli ottelussa on varsin monipuolinen. Pelinjohtajan vastuulle kuuluu 

keskustelut tuomareiden kanssa ennen peliä, jossa käydään läpi kentän 

rajoitusalueet sekä yleiset muuttuvat tekijät. Pelinjohtaja vastaa oman joukkueensa 

sisäpelin pyörittämisestä sekä ulkopelin johtamisesta. Pelinjohtajan rooliin kuuluu 

myös ongelmatapauksissa tuomareiden kanssa keskustelu, sekä oman joukkueen 

aikalisän pyytäminen ja pitäminen. Pelinjohtaja vastaa myös ottelun jälkeisestä 

lehdistötilaisuudesta, jossa käydään ottelun tapahtumat läpi sekä vastataan median 

tai lehdistötilaisuuden pitäjän kysymyksiin.  

 

5.Joukkueen arvomaailma 

 

5.1 Arvot ja säännöt 

 

Jokaisella menestyvällä joukkueella on omat arvot, jotka ovat monesti myös koko 

seuralle yhteisiä. Tyypillisiä arvoja ovat urheilullinen elämäntapa, vastuuntunto 

joukkueesta ja seuran toiminnasta, toiminnan avoimuus, lähimmäisen 

kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. (Heino 2000 106; Rovio 2002, 81- 

88;Westerlund 1997.) 

 

Lisäksi huippujoukkueilla on omat arvot, joihin joukkueen tekeminen perustuu.  

Joukkueen menestyminen vaatii saumatonta tiimityötä ja sitoutumista yhteiseen 

tavoitteeseen. Joukkueen perustan on oltava oltava kunnossa. Jokaisen jäsenen on 

voitava kokea yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta sekä tuntea aidosti kuulluksi 

tulemista. Myös sitoutuminen joukkueen harjoittelukulttuuriin ja pelitapaan ovat 

itsestäänselvyyksiä kaikille joukkueen jäsenille. (Heino 2000 106; Rovio 2002, 81- 

88;Westerlund 1997.) 

 

Hyvä joukkuehenki syntyy vain kun jokainen haluaa tehdä työtä sen eteen. Jokaisen 

tulee olla kannustava joukkuekavereita kohtaan kaikissa tilanteissa, 
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epäonnistumisissakin. Nykyään Hyvä joukkue syntyy yksilöistä, jotka osataan ottaa 

huomioon omina persooninaan ja heidän kehittymisestään huolehditaan riittävästi. 

(Heino 2000 106; Rovio 2002, 81- 88;Westerlund 1997.)  

 

 

6. Kyselytutkimus 

 

Lähdimme rakentamaan kyselytutkimusta aiheilla ja asioilla, joita me pidämme 

tärkeänä valmentamisessa. Lisäksi halusimme selvittää pitääkö paikkaansa, että 

valmentaminen on nykyään ihmisläheistä “samalla puolella” olemista verrattuna 

entiseen autoritäärisen valmentamiseen. 

“Kiukkuinen valmentaja huutamassa urheilijalle kentän laidalla ei ole nykyaikaa. 

Tämän päivän valmennus on keskustelevaa ja urheilijaa osallistavaa. Painopiste on 

siirtynyt valmentaja- ja ominaisuuskeskeisestä urheilijalähtöiseen valmennukseen. 

Samalla se on tuonut enemmän ulottuvuuksia valmentajana toimimiseen.” 

(Loikkanen 2019) 

Halusimme lähteä selvittämään miten tämän hetken superpesispelaajat näkevät 

valmentamisen ja mikä valmentamisessa on heidän mielestä tärkeää ja mikä 

vähemmän tärkeää.  

Meitä kiinnosti erityisesti saada selvitettyä kysymyksillämme valmentajan ja pelaajan 

välisestä ihmissuhteesta. 

 

6.1 Kyselyyn osallistuneet pelaajat 

 

Kyselyymme osallistui yksi pelaaja jokaisesta miesten superpesistä pelaavasta 

seurasta. Pyrimme valitsemaan pelaajat siten, että otannassa on sekä nuoria, että jo 

kokeneempiakin pelaajia. Kaikki 14 kyselyyn kutsuttua pelaajaa osallistui siihen, 

joten siitä heille isot kiitokset.  
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6.2 Kyselytutkimuksen purku  
 

Pelinjohtajan asenne ja ominaisuudet. 
 
Vastausasteikko: 
1) ei tärkeä 2) ei kovin tärkeä 3) melko tärkeä 4) tärkeä 5) erittäin tärkeä 
 
 

 
 
 
Pelinjohtajan luotettavuus koettiin erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi pelinjohtajan 
piirteeksi. 
 

 
 
Pelinjohtajan sitoutuminen tehtäväänsä koettiin erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi 

pelinjohtajan ominaisuudeksi. 
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Puolet vastaajista piti pelinjohtajan avoimuutta erittäin tärkeänä piirteenä. Toinen 

puoli vastaajista piti sitä melko tärkeänä tai tärkeänä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autoritääristä valmentamista koskevassa kysymyksessä vastaukset jakaantuivat ei 

kovin tärkeän ja tärkeän väliin. Haastatteluun vastanneista hieman yli puolet pitivät 

kyseenomaista valmennustyyliä melko tärkeänä huippupesäpallossa. 
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Kysymys jossa tiedusteltiin pelinjohtajan johtamistapaa kaverijohtajana jakoi 

haastateltavat useampaan ryhmään. Kaverijohtamista pidetään melko tärkeänä 

johtamistapana pesäpallossa. 

 

 

 
 
Sitoutuminen ja avoimuus olivat tärkeimmät yksittäiset ominaisuudet kysyttäessä 

pelinjohtajan tärkeintä ominaisuutta. Luotettavuus oli lähes yhtä tärkeä.  
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Vastaajat vastasivat avoimeen kysymykseen pelinjohtajan ominaisuuksista 

seuraavasti. 

 

 

 
Luotettavuus, avoimuus ja rehellisyys ovat tärkeimpiä piirteitä joista hyvä pelinjohtaja 

on tehty. Hyvä vuorovaikuttaminen pelaajien kanssa, sitoutuminen sekä 

päätoksentekokyky ovat myös tärkeitä hyvän pelinjohtajan ominaisuuksia. 
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Pelinjohtajan ammattitaito- mistä se syntyy? 

 

Vastausasteikko: 

1) ei tärkeä 2) ei kovin tärkeä 3) melko tärkeä 4) tärkeä 5) erittäin tärkeä 

 

 
 
Pelinjohtajan kokemus on kahden kolmasosan mielestä tärkeä tekijä pelinjohtajan 

ammattitaidossa.  

 

 

 
 
Pelaaja taustan merkitys jakaa haastateltavat viiteen ryhmään. Huomioitavaa on, 

että yksi kuudes osa kokee, että pelaajataustaa ei pidetä tärkeänä tekijänä 

pelinjohtajan ammattitaidon syntymisessä. Samansuuruinen osa kokee pelaaja 

taustan merkityksen erittäin tärkeäksi. 
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Kolme neljäsosaa vastaajista kokee pesäpalloliiton koulutukset melko tärkeiksi tai 

tärkeiksi. Neljäsosa puolestaan ei pidä koulutuksia merkityksellisinä ammattitaidon 

syntymisen kannalta. 

 

Avoimessa kysymyksessä haastateltavat saivat nimetä omasta mielestään 

tärkeimmän tekijän seuraavista vaihtoehdoista. 

Pelinjohtajan kokemus valmentajana, pelinjohtajan pelaajatausta tai 

kouluttautuminen pesäpalloliiton koulutuksissa. Lisäksi he saivat kertoa, miten ko. 

asia näkyy johtamisessa. 
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Pelaajataustan tuoma kokemus nousi ylivoimaisesti tärkeimmäksi tekijäksi 

haastateltavien mielestä. Pelaajana hankittu kokemus pelitilanteista ja pelin 

lainalaisuuksista koetaan erittäin tärkeäksi.  
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Pelaajan ja pelinjohtajan vuorovaikutus 

 

Vastausasteikko: 

1) ei tärkeä 2) ei kovin tärkeä 3) melko tärkeä 4) tärkeä 5) erittäin tärkeä 

 

 
 
Kaikkien vastanneiden mielestä siviilielämän kuulumiset on melko tärkeää, tärkeää 

tai erittäin tärkeää tietää. Suurimman osan mielestä se on tärkeää. 
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Pelinjohtajan arvostuksen syntyminen tai laskeminen 
 
 

 

 
 
 
Kysyttäessä mikä herättää kunnioitusta ja arvostusta sekä miten auktoriteetti syntyy, 

sanat sitoutuminen, rehellisyys ja luotettavuus korostuvat. Hyvin harva vastanneista 

korostaa pelaaja-tai valmennustaustaa, kysyttäessä mistä auktoriteetti, arvostus ja 

kunnioitus pelinjohtajaa kohtaan syntyy. 
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Kysyttäessä asioita, jotka laskevat pelinjohtajan kunnioitusta löytyvät niin ikään 

johtamisen puolelta kuten vastuun pakoilu, luottamussuhteen menettäminen tai 

välinpitämättömyys pelaajiaan tai omia tehtäviään kohtaan. Huomion arvoista, että ei 

yhtään mainintaa “pelillisistä” asioista. 
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Kysyttäessä voiko pelinjohtaja ja pelaaja olla kavereita, löytyi lähes sama kaava 

kaikkien vastanneiden kesken. Pelinjohtaja ja pelaaja voivat olla kavereita, mutta se 

täytyy osata erottaa valmentamistilanteessa. Pelinjohtajan kyky lukea tilannetta ja 

ihmissuhdetta ratkaisee paljon, jos pelinjohtajan sosiaaliset taidot eivät riitä siihen 

niin pieni etäisyys pelaajiin helpottaa pelinjohtaja-pelaajasuhdetta. 
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Palaute toivotaan pääsääntöisesti annettavan kahden kesken. Pelinjohtajan pitää 

tuntea pelaaja, jotta palautteen anto vie asioita eteenpäin. Palaute pitää olla suoraa 

ja totta. Onnistumisen jälkeen on hyvä antaa itseluottamus boostia ja 

epäonnistumisen jälkeen kannustavaa palautetta. Oikea ajankohta palautteelle on 

hyvin vaikea määrittää myös tämän kyselyn perusteella, se vaatii paljon taitoa 

pelinjohtajalta. 

 

 

 

 

 

 

Pelinjohtajan rooli peliin valmistautumisessa ja pelin aikana 

 

Vastausasteikko: 

1) ei tärkeä 2) ei kovin tärkeä 3) melko tärkeä 4) tärkeä 5) erittäin tärkeä 

 

 
 
 
Kaikki vastaajat kokevat pelinjohtajan merkityksen psyykkauksen johtajana olevan 

melko tärkeää, tärkeää tai erittäin tärkeää. Yli puolien vastanneiden mielestä se on 

tärkeää. 

 



27 

 
 

 
Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että se ei ole tärkeää tai se ei ole kovin 

tärkeää. Hieman alle puolet koki sen olevan melko tärkeää tai tärkeää. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pelaajien vastuuttaminen ennakoiden tekemisiin koettiin suurimmaksi osaksi 

tärkeäksi ja erittäin tärkeäksi.  
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Avoin kysymys: 
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Vastauksissa korostui joukkueen oma tekeminen sekä omien vahvuuksien 

hyödyntäminen. Ottelupalaverissa on syytä käydä merkitykselliset asiat vastustajan 

pelistä. Palaverissa ei saa olla liikaa asiaa. Pelinjohtajan reagoiminen ottelun aikana 

erilaisiin asioihin koetaan erittäin tärkeänä. Pelinjohtajalla on vastuu ennakoiden 

tekemisestä, mutta pelaajien vastuuttaminen koetaan myös hyödylliseksi. 

Kyselyn mukaan palaute on hyvä antaa kopissa heti pelin jälkeen, kun “höyryt” ovat 

laskeutuneet. Palautteessa on syytä kertoa, missä onnistuttiin ja missä ei, sekä 

miten tästä jatketaan eteenpäin. 
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7. Yhteenveto 
 
Kyselyymme vastasi yksi pelaaja jokaisesta miesten superpesisjoukkueesta. 

Halusimme kyselyymme eri ikäisiä ja erilaisen statuksen omaavia pelaajia. Nuorin 

pelaajista oli 21-vuotias ja vanhin 37-vuotias. Osa pelaajista oli moninkertaisia 

itä-länsi pelaajia ja osa vasta ensimmäisiä superpesisvuosiaan pelaavia nuoria. 

Emme halua paljastaa pelaajien nimiä sillä halusimme heiltä rehellisiä vastauksia ja 

niitä myös saimme. 

 

Havainnoimme eroavaisuuksia eri ikäisten pelaajien vastauksissa. Vastauksissa oli 

nähtävissä sukupolvien välisiä eroja. Vanhemmat pelaajat korostivat hieman 

autoritäärisempaa otetta, kun taas nuoremmat eivät nähneet sitä niin tärkeäksi. 

Kaikissa vastauksissa ja haastatteluissa näkyi ihmisjohtamisen korostaminen. 

Kokeneempien pelaajien vastauksissa esille nousivat enemmän pelilliset asiat kuin 

nuorten pelaajien vastauksissa. Nuorten pelaajien vastauksissa näkyi enemmän 

ihmisjohtamisen taidot kuten palautteen anto sekä avoimuus ja luotettavuus. 

 

Arvostuksen pelinjohtaja saa ensisijaisesti avoimuudella, rehellisyydellä, 

luotettavuudella sekä sitoutumisella tehtäväänsä. Vasta näiden ominaisuuksien 

jälkeen tulee varsinaiseen peliin liittyvät yksityiskohdat. Pelinjohtajan pelaajataustalla 

koetaan olevan tärkeä merkitys, mutta kuten kyselymme todistaa niin muutamien 

vastaajien mielestä pelaajataustalla tai sen puuttumisella ei ole vaikutusta tai estettä 

nousta pelinjohtajaksi. Kun kysyimme mistä pelinjohtajan auktoriteetti syntyy saimme 

vain muutaman kohdan, joka liittyy pelaajataustaan tai pelinjohtamiseen. Tämän 

perusteella voimme siis todeta, että mahdollisuus pelinjohtajaksi nousuun on 

mahdollista myös ilman pelaaja-tai pelinjohtamistaustaa.  

 

Pelinjohtajan arvostus murenee pelaajien silmissä, jos asiat hoidetaan 

huolimattomasti tai jos sydän ei ole mukana pelissä.  

Pelilliset asiat eivät juurikaan vaikuta arvostuksen laskuun, vaan huono ja 

välinpitämätön ihmisjohtaminen ovat isoimmat arvostusta rapauttavat seikat. 
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Nykyaikaisen pelinjohtajan tulee kyselymme mukaan olla hyvin tietoinen pelaajan 

siviilielämän kuulumisista. Hänen pitää pystyä ymmärtämään pelaajaa  

kokonaisvaltaisesti. Joskus huonoihin pelisuorituksiin löytyy syy muualta kuin 

harjoittelusta. 

 

Hypoteettinen kysymys: En ole entinen huippupelaaja enkä omaa pitkää 

pelaajataustaa, mutta minulla on halu toimia tulevaisuudessa pelinjohtajana, mitä 

minun täytyy tehdä? 

 

Tämän kyselytutkimuksen ja kyselytutkimuksen tekijöiden mukaan, sinulta odotetaan 

seuraavia ominaisuuksia: Jatkuva halu kehittää itseäsi, sitoutuminen tekemiseen, 

opettele ja katso peliä, kouluttautuminen jossa saat uusia verkostoja muihin 

valmentajiin, hanki itsellesi mentori jolta ammennat lisää oppia lajista, seuraa myös 

muiden lajien valmentajia, älä silti kopioi muiden tyylejä vaan löydä oma tiesi tulla 

pelinjohtajaksi, valmentaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta harjoita siis 

vuorovaikutustaitojasi. 

Pelinjohtajaksi tulemisesta ei ole olemassa yhtä tiettyä kaavaa. Löydä oma juttusi. 

Tee huoneentaulu, josta löytyy kolme sanaa: Avoimuus, rehellisyys, luotettavuus. 

Elä ja valmenna muita sekä itseäsi näiden arvojen mukaisesti.  
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