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Lajinkehittämistyöni Työkalu valmentajarekrytointiin - Arvojohtaminen 

pesäpalloperheessä tavoitteena on avata urheilu- ja lajiliikkeen arvojohtamisen 

korrelaatiota seurakulttuuriin ja toisaalta tarkastella seuran arvoympäristöä ja sen 

vuorovaikutusta imu- ja painetekijöihin seuran valmentajarekrytoinnissa - 

yritysmaailman termistöä lainatakseni. Lajinkehittämistyöni on seuratasolla myös 

hyvän johtamisen, valmentamisen sekä laadukkaan ja menestyksekkään urheilijan 

polun jäljillä. Tutkimuksellinen ympäristöni on nykyinen valmentajaseurani, 

perinteikäs ja kahden vuoden päästä kunnioitettavat 90 vuotta täyttävä 

pesäpalloseura Seinäjoen Maila-Jussit. 

 

Lajinkehittämistyön teorian ensimmäinen osa pureutuu ensin urheiluperheen 

arvoympäristön vaikuttajien tehtävänkuviin ja eettisen johtamisen välineiden 

esittelyyn urheiluliikkeestä nousevien esimerkkitapausten avulla ja etenee sitten 

pesäpalloliikkeeseen ja seuratason arvoympäristöihin. Toisessa osassa käsitellään 

johtamista, johtamisen tasoja itsensä johtamisesta ryhmän johtamiseen sekä 

nykyaikaista johtamiskäsitystä sukupolvi- ja kulttuurisidonnaisuuden ja valmentajan 

ja valmennettavan kohtaamisen konteksteissa.  
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Tämän työn tutkimusaihe on arvojohtaminen ja arvojohtamisen diffuusio 

urheiluliikkeen arvoympäristön vaikuttajista lajiliikkeen kautta yksittäiseen seuraan. 

Lähestyn empiriaosuudessa myös hyvän johtamisen ja valmentamisen 

tunnuspiirteistöä sekä kartoitan urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä. Esitän 

näistä haastattelemieni seuratoimijoiden arvoihin perustuvista tunnuspiirteistöistä ja 

laatutekijöistä yksityiskohtaista koontia tutkimusanalyysissä (4.2.2 Seura-arvot) ja 

tutkimustuloksissa. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa lajinkehittämistyöni 

aineistosta työkaluja seuran valmentajarekrytointiin.  

 

Haen tietoa tutkimusaiheistani laadullisen haastattelututkimuksen keinoin. 

Haastattelu koostuu kolmesta avoimesta/ puolistrukturoidusta kysymyspatterista 

haastateltavan tehtävästä ohjautuen. Verrattain pienen otannan vuoksi valitsen 

haastatteluun monipuolisen urheilu-/ lajiosaajaryhmän. Haastateltavani ovat 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Elina Laine, Seinäjoen Maila-Jussien 

puheenjohtaja Jussi Järvinen, varapuheenjohtaja Tuomo Ojala, 

valmennus-/junioripäällikkö Aino-Kaisa Mantere, valintavaiheen valmentaja Jukka 

Marttala ja huippuvaiheen valmentaja Antti Kuusisto. 

 

Tutkimushypoteesini on yhtäältä seuran arvojohtamisen korrelaatio seurakulttuuriin 

ja toisaalta sen vuorovaikutus vetovoimatekijöihin valmentajarekrytoinnissa. 

Eettisesti kestävä urheiluliike on yhteiskunnassamme nyt kuumimpia puheenaiheita. 

Tutkimukseni perusteella yhteiseen tekemiseen ja yhteisiin pelisääntöihin perustuva 

toiminta on laadukkaan junioritoiminnan (G-E) kivijalka Seinäjoen Maila-Jusseissa. 

Junioritiimin toiminnasta on ulospäin systemaattinen ja toiminnallinen kuva 

harrastus- ja kilpapolkuineen. Valmentajan rekrytoinnissa hyvä mielikuva ja 

joukkueen vahva taustaryhmä ja tukiverkosto ovat vahvoja vetovoimatekijöitä. 

Osaavaan valmennustiimiin liittyminen myös houkuttelee vaikka paine laadukkaan 

valmentamisen toteuttamiseen päätoimisen työn ohella on ilmeinen. Hyvä 

johtaminen ja valmentaminen, seuratasolla määriteltävät arvot ja strategiset 

painopistealueet sekä laadukkaan ja menestyksekkään urheilijan polun 

määritteleminen - tavoitteenasetteu, toteutus ja työn jatkuva arviointi - ovat 
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kauaskantoisen menestyksen avaimia. Pohdintaosuudessa ehdotan vielä aiheita 

jatkotutkimukselle valmentajien rekrytoimisen tukemiseksi.  

 

Haluan tässä yhteydessä avoimesti kiittää veljeäni ja sparraajaani, Pajulahden 

urheiluopiston valmennuspäällikkö Tero Kuorikoskea. Kiitokset Olympiakomitean 

vastuullisuuspäällikkölle Elina Laineelle ja haastatteluun osallistuneille 

seuravaikuttajille arvokkaasta panoksestanne lajinkehittämistyöhöni! 
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2 ARVOT 

 

“Joka ajattelee periaatteilla, ei ajattele enää lainkaan. Arvot pysyvät, periaatteet 

heuristisia peukalosääntöjä.” (Sarasvuo, 2015) 

 

Sarasvuo (2015) erottelee arvot periaatteista siten, että arvojen vuoksi yksilö on 

valmis maksamaan tunnehintaa, periaatteiden vuoksi ei. Arvot voidaan määritellä 

ristiriitojen yläpuolelle asettuviksi tavoitteiksi, joita kohti yksilö tai yhteisö voi 

jatkuvassa liikkeessä suuntautua. Ne ovat subjektiivista ts. yksilön näkokulmaan 

nojaavaa tietoa - yleisesti hyväksyttyjä lähtökohtia - jonka pohjalle normit (lat. norma 

sääntö, malli) ja joiden määrääminä normit rakentuvat. Etiikassa (kreik. ethos 

vakiintuneet tavat) arvot ovat eettisen tietoisuuden tiloja tai asenteita, jotka tiedon ja 

tunteiden tavoin ohjaavat ihmisen toimintaa, valintoja ja tekoja tietoisella ja 

tiedotamattomalla tasolla (Rubin, 2002). Johtaminen on arvoperäistä. Se on 

tavoitesuuntautunutta ja vuorovaikutteista sosiallista toimintaa. Johtamisen avulla 

pyritään pelkistetysti siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin 

kuin ilman johtamista. Se on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia 

ihmisten avulla ja ihmisten kanssa (Appley & Gilbreth, 2012).  

 

Ihmiset ovat merkityksiä vailla. Yhteisöt ja toimijat joilla on hyvä tarina ja kestävät 

arvot tarjoavat näitä merkityksiä (Kuorikoski, 2019). Hyvinvoiva tiimi menestyy. 

Huipputaitavan tiimijäsenen alati kehittyviä ydintaitoja ovat itsetuntemus ja 

itsearvostus (itsetunto), elämän- ja stressinhallinta, temperamenttisidonnainen 

tunnehallinta (pelko, aggressio), sosiaaliset taidot ja tunnetaidot 

(vuorovaikutustaidot), joustavan ajattelun taidot, sosiaalisesti vastuullisen päätöksen 

teon taidot (moraalin kypsyminen) ja jatkuva arvotyöskentely ts. käyttäytymisen 

muuttaminen eli joustava eteneminen kohti arvostamiseen pyrkivää tavoitetta 

(Röning, 2019).  

 

Lajinkehittämistyöni pohjaa laadulliseen tutkimukseen. Vaikka se pyrkii etenemään 

aineistosta käsin, on arvojen vaikutus seuratoimija-, pelaaja- ja 

valmentajarekrytointiin vahva työhypoteesini. Yritysmaailmassa on selvästi 
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nähtävissä että yhteiskuntavastuulliset yritykset ovat vetovoimaisia - miksei näin olisi 

myös urheilussa. Yhteiskuntavastuullisuus ja vastuullisuus toimijoihin nähden 

toteutuu miniyhteiskunnassamme nimeltään urheiluliike, lajiyhteisössämme 

pesäpalloliike ja mikrotasolle vietynä maamme mitä monimuotoisimmissa 

pesäpalloperheissä. Urheiluperheen arvoympäristön keskeisiksi vaikuttajiksi voidaan 

lukea opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) 

ja Suomen Olympiakomitea (OK).  

 

2.1 Urheiluperheen arvoympäristön vaikuttajat  

 

2.1.1 OKM, SUEK ja OK urheilun kentän arvoympäristön vaikuttajina 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asiantuntijaelin valtion liikuntaneuvosto toteaa 

tuoreessa julkaisussa että maassamme olisi harkittava vakavasti urheilurikkomusten 

kurinpidon siirtoa pois lajiliitoilta. Valtion liikuntaneuvoston, Olympiakomitean (OK) ja 

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tuore kokous käsitteli epäasiallista 

käytöstä liikunnassa ja urheilussa. Liikuntaneuvoston puheenjohtaja Arhinmäki 

ehdottaa että yhteisen kurinpitosäännösten luomisen lisäksi urheilun kattojärjestö 

Olympiakomitea voisi luoda seuravalmentajille työsopimuspohjat, joissa valmentajat 

sitoutuisivat noudattamaan yhteisiä eettisiä periaatteita. Lajiliitolla, seuralla ja muilla 

toimijoilla on erilaisia säännöstöjä kurinpitoon liittyen ja neuvosto tuo tässä 

yhteydessä avoimesti julki toivettaan SUEK:in vahvemmasta otteesta kurinpidon ja 

tutkinnan saralla (Hiilloskorpi, Yle Urheilu, 2020).  

 

Huomattavaa julkisuutta saanut prosessi mallintaa urheilun kentän arvoympäristön 

vaikuttajien synergiaa. Sen taustalla oli vuoden 2020 alussa julkisuuteen noussut 

epäily muodostelmaluisteluvalmentajan epäasiallisesta vallankäytöstä 

valmennettaviaan kohtaan. Valmentajan toiminnasta käynnistyi selvitys keväällä 

2019, kun joukko entisiä luistelijoita otti yhteyden Väestöliiton Et ole 

yksin-puhelinpalveluun. SUEK teki valmentajan toiminnasta selvityksen yhdessä 

Olympiakomitean kanssa. Selvityksen pohjalta Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta 

antoi valmentajalle kovimman mahdollisen kurinpitorangaistuksen eli vuoden 
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kilpailukiellon tammikuussa 2020. Helsinkiläinen taitoluisteluseura Helsingfors 

Skriddskoklubb (HSK) irtisanoi valmentajan. Saman vuoden helmikuussa nimetty 

uusi seurahallitus palautti hyllytetyn valmentajan valmennustehtäväänsä 

kyseenalaistaen näin urheilun eettisen järjestelmän (Saarinen, Yle Urheilu, 2020). 

Yle Urheilun tietojen mukaan tapaus on jakanut seuran kahteen leiriin - uudelleen 

rekrytointia vastustavat vanhemmat ja urheilijat ovat vaihtaneet seuraa. 

 

SUEK:in tehtävänä on siis vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti 

kestävää urheilukulttuuria. Se vastaa myös antidopingtoiminnan, 

kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja - viihtyvyyden 

valtiosopimusten toimeenpanosta. Suomen Olympiakomitea kehittää parhaillaan 

turvallisen toimintaympäristön jalkauttamiseen tähtäävää koulutuspakettia 

yhteistyössä lajiliittojen, SUEK:in ja Suomen Valmentajien kanssa (ks. myös Laine, 

2020).  

 

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka arvioi 

valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella, tekee aloitteita ja 

esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen 

käytöstä. Liikuntaneuvosto herättelee päättäjiä ja liikkumista edistäviä toimijoita 

keskeisillä tulevaisuuden muutostekijöillä ja tämän myötä liikkumisen ja liikunnan 

edistämisen kannalta keskeisillä kysymyksillä. Elintapojen ja eriarvoistumisen 

ehkäisemisen nimissä on hedelmällistä kysyä, miten fyysisen aktiivisuuden 

polarisaatio pysäytetään ja liikunnan harrastaminen mahdollistetaan kaikille. 

Liikuntakulttuuriamme voidaan tarkastella myös keskeisin fyysistä aktiivisuutta, 

liikuntaa ja urheilua mittaavin indikaattorein, esim. ammattiurheilijoiden, 

maajoukkueurheilijoiden ja akatemia-urheilijoiden määrän tilastoimisella. 

Laaja-alaiseen aineistoon perustuvan tutkimuksen taustalta löytyvät terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos THL, Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin LIITU-tutkimus, 

valtion liikuntaneuvoston ja Opetushallituksen Move!-mittaukset ja 

LIKES-tutkimuskeskuksen Liikkuva koulu-ohjelma (Valtion liikuntaneuvosto, 2020). 
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Olympiakomitea johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa. 

Tähän verkostoon kuuluvat niin urheilijat, valmentajat, lajit, seurat, urheiluakatemiat 

kuin valmennuskeskuksetkin. Resurssit kohdistetaan huippu-urheiluyksikön kautta 

urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkostojen toimijoiden arjen tukemiseen 

kolmen ohjelman kautta: huippuvaiheen ohjelma, urheiluakatemiaohjelma ja 

osaamisohjelma. Olympiakomitea tarjoaa koulutusta, materiaaleja ja työkaluja 

seuratoiminnan kehittämiseen, hallinnon ja valmentajien osaamisen lisäämiseen ja 

toiminnan tulevaisuuden pohtimiseen (Olympiakomitea, 2020).  

 

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteistyön hedelmänä syntyneen urheiluyhteisöjen 

yhteisen vastuullisuusohjelman arvopohjan luovat Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. 

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin 

sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se 

on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta - 

kysymys on jokapäiväisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa. Se peilaa 

vahvasti myös olympismin perusarvoja kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta 

(Olympiakomitea, 2020).  

 

Urheiluyhteisön Reilun Pelin tavoitteet sisältävät viisi pääperiaatetta: 

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 

2. Vastuu kasvatuksesta 

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen  

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen 
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Kuva 2.1.1 Urheiluyhteisöjen yhteinen vastuullisuusohjelma 2020-2024/ Suomen Olympiakomitea 

 

Olympiakomitea, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja urheiluseurat kampanjoivat 

vahvasti myös yhteisöllisyyden puolesta. Seurasydän-kampanjan tarkoituksena on 

innostaa seuroissa toimivia ihmisiä ruokkimaan seurassa vallitsevia yhteisöllisyyden 

arvoja niin sosiaalisessa mediassa kuin omassa toiminnassaan. Tähtiseura-ohjelma 

on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja 

tukee suomalaista seuratoimintaa. Tähtimerkki on osoitus nykyaikaisesta, ketterästä 

ja inhimillisestä toimintatavasta. Ketterän toimintatavan tavoite on työskennellä 

tiiminä aina kulloinkin tärkeimmän asian parissa, sekä jatkuvasti seurata ja parantaa 

työn vaikuttavuutta. Tämä toimintatapa istuu erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta 

myös muovautuu heidän mukanaan. Se mahdollistaa liikunnan säilymisen osana 

ihmisen eri elämänvaiheita ja luo samalla rinnakkaisesti alustan kehittyä 

huippu-urheilijaksi (Olympiakomitea, 2020). 

 

2.1.2 Liikuntalain tavoitteet ja valtionapukelpoisuus  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta 

väestömme hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää 

kansalaistoimintaa. Liikuntapolitiikan tavoitteet asetetaan eduskunnan päätöksen 
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mukaisesti säädetyn liikuntalain ensimmäisen luvun yleisissä säännöksissä 

seuraavasti (Liikuntalaki, Helsinki 10.4.2015): 

 

Liikuntalain tavoitteena on edistää: 

1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa; 

2) väestön hyvinvointia ja terveyttä; 

3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista; 

4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä; 

5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; 

6) huippu-urheilua*; 

7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä 

8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa 
*Tässä laissa tarkoitetaan huippu-urheilulla kansallisesti merkittävää ja tavoitteellista urheilutoimintaa 

sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävää tavoitteellista urheilutoimintaa.  

 

Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat ja kestävä kehitys. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö edistää lain hengessä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikunnassa kaikessa toiminassaan, kuten 

esimerkiksi liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja 

valtionavustusten määrää harkittaessa.  

 

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille 

harrastajille ja toimijoille turvallisessa ja syrjimättömässä ympäristössä. Moninaisuus 

liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan 

sekä samastuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle. 

 

“On hyvä, että nykyisin kukn voi olla rohkeasti oma itsensä, myös jääkiekossa”. 

(Jääkiekkoliitto, 2019) 

 

“Minua hävettää, että en pystynyt aikoinaan luomaan Espooseen sellaista kulttuuria, 

että yhteisössämme kaikilla olisi ollut hyvä olla”. (Aro, 2019) 
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Entinen liigajääkiekkoilija kertoi julkisuuteen, millaista oli olla homoseksuaalinen 

jääkiekkoilija SM-liigassa. Jääkiekkoilijauran jatkumista koskevat pelot olivat hänelle 

todellisia (HS, 2019). Maajoukkuevalmentaja Jukka Jalonen tuli esiin kiekkoilijaa 

avoimuudesta kiitellen ja vakuutti, että ovi jääkiekkomaajoukkueeseen on hänen 

alaisuudessaan kaikille auki. Hän uskoi ulostulon myös  helpottavan ko. 

vähemmistön asemaa lajissa. Jääkiekkoliitto otti tapaukseen kantaa Jalosen 

näkokulmaa tukien (Jääkiekkoliitto, 2019). Espoo Unitedin toimitusjohtajana 

Mestis-kaudella 2016-17 toiminut Olli Aro esitti myös pahoittelut julkisuuteen vasta 

aktiiviuransa jälkeen tulleelle pelaajalleen (STT Urheilu, 2019). 

 

“Pelkkä keskustelu ei riitä viestimään siitä, että urheilumaailma on avoin ja 

turvallinen ihan jokaiselle. Tarvitaan tekoja, tarvitaan ulostuloja. Mutta yksittäisten 

urheilijoiden ulostulot eivät enää riitä, vaan tarvitaan urheilumaailman toimijoiden 

ulostuloja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarvitsemme 

julkilausumia, mutta myös konkreettisia työkaluja. Tarvitsemme 

yhdenvertaisuussuunnitelmia, joissa seksuaalivähemmistöt on aidosti huomioitu ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtääviä konkreettisia toimenpiteitä on tunnistettu 

ja toteutettu. Tarvitsemme toimintaohjeita, vinkkejä, hyviä käytäntöjä, pelisääntöjä ja 

oppaita siihen, miten rakennamme sateenkaarisensitiivisen liikunnan ja urheilun 

maailmaa.” (Karvinen, 2020) 

 

Nuorisotutkimusseuran teoksessa Siitä on pikemmin vaiettu” - Kirjoituksia 

kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa 

ja urheilussa (Berg et al, 2020) julkaistussa artikkelissaan Karvinen (2020) 

peräänkuuluttaa avointa arvokeskustelua ja käytännön toimenpiteitä 

seksuaalivähemmistöön kuuluvan lapsen ja nuoren tukemiseksi - 

sateenkaarisensitiivista liikuntaa ja urheilua rakentaen.  

 

“Totuus on, että naiskiekkoilu kuten muutkin naisten joukkuelajit eivät kiinnosta 

yleisöä. He voivat omalla pelaamisellaan houkutella sarjapeleihin maksavia katsojia. 

On kommunismia alkaa jakaa toisten tienaamia rahoja naisurheilijoille.” 

11 



 

 

Ylen dokumentaarinen Heikoilla jäillä alkaa katkelmalla sosiaalisessa mediassa 

julkaistua kannanottoa naisjääkiekkoa ja ylipäänsä naisurheilua koskien. Reportaasi 

kertaa Suomen MM-kisojen 2019 koskettavimmat hetket ja samalla taustoittaa, miten 

kisoihin valmistaudutaan ja miten eri asemasta maajoukkue kisoihin lähtee 

naisjääkiekon huippumaihin Kanadaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna (Yle Areena, 

2019). Samoista teemoista rakentuu myös maaliskuussa 2020 ensi-iltansa saava 

Jäänsärkijä-dokumenttielokuva jääkiekkoa ja ringetteä maajoukkuetasolla 

pelaavasta Susanna Tapanista.  

 

Suomen Olympiakomiteassa on käynnissä kaksi naisjohtajuuteen liittyvää 

koulutushanketta. Johtaa kuin nainen hanke-koulutuksen kohderyhmänä ovat 

liikunnan ja urheilun valtakunnallisten tai kansainvälisten järjestön johtotehtäviin 

tähtäävät. Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä-koulutuksen kohderyhmänä ovat 

puolestaan seura- ja aluetason toimijat. Tasa-arvo läpäisee arvoperäisiä rakenteita 

ja arvoperäistä toimintaa joka organisaatioportaalla (kuva 2.1.2):  

 

 
Kuva 2.1.2 Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa/ Suomen Olympiakomitea 

 

Liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että 

opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy sen valtionapukelpoiseksi. Kelpoisuutta 
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harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus sekä se, miten kyseessä oleva järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa. Valtionapukelpoisuus voidaan peruuttaa, jos järjestön toiminta ei 

yhtäjaksoisesti kahtena vuotena täytä laissa säädettyjä valtionavustuksen saamisen 

edellytyksiä. Taitoluisteluliiton valtionavustus on aiemmin kuvailemani tapauksen 

johdosta suurennuslasin alla. 

 

2.2 Seurataso 

 

2.2.1 Pesäpalloperheen arvot 

 

Pesäpalloliiton ja seurojen yhteisillä toimenpiteillä pyritään siihen, että kaikkien 

lasten ja nuorten on turvallista, terveellistä ja hauskaa osallistua lajitoimintaan. 

Pesäpalloliike tukee lasten ja nuorten kasvua yhteistyössä koulujen ja muiden 

toimijoiden kanssa. Kasvatuksellisiin arvoihin kuuluu jokaisen lapsen ja nuoren 

yksilöllisyyden ja tasavertaisuuden korostaminen. Kasvatusihanteena on 

vastuullinen, oikeudenmukainen, terveen itsetunnon ja itseluottamuksen omaava 

sekä toisia kunnioittava pesäpalloilija (Pesäpalloliitto, 2018). 

 

Kainuulaisen pesäpallon toimintaympäristön lippulaiva Superjymy kertoo arvoikseen 

intohimon, yhteistyön ja rohkeuden. Menestystarinan uudistamisen strategisiksi 

painopistealueiksi nousevat urheilijapolku, asiakaskokemuksen parantaminen, 

liiketoiminnan vahvistaminen, olosuhteet ja brändi. Urheilijapolkua räätälöitäessä on 

tiedostettu nuoriso- ja aikuismenestyksen tavoittelun implikaatiot. Monipuolisen ja 

määräpainotteisen liikunnan edistäminen urheilullisuuden ja  taitoälykkyyden 

kehittäjänä sekä harjoittelun, kuormittamisen ja rytmittämisen lajikohtaisuus ja 

yksilöllisyys ovat turvaamassa pitkäjänteisempää kasvatustoimintaa. 

Kasvatuksellisiksi tavoitteikseen tämä perhe asettaa kokonaisvaltaisen 

valmennuksen, vastuunkannon itsestä ja ryhmästä, vuorovaikutustaidot sekä 

työpaikkaan tähtäävän koulunkäynnin (Kuosmanen, 2019).  
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Pesäpalloseura Maila-Jussit (Seinäjoen Maila-Jussit vuodesta 1969) perustettiin 

Seinäjoen kauppalassa 17.5.1932. Seuran perustamisen tarkoitukseksi kirjattiin 

tuolloin pesäpalloilun paikallinen edistäminen, “puhtaan toverihengen juurruttaminen 

jäseniinsä” sekä “ toimintaa tukevien kilpailujen ja juhlien toimeenpano sekä kaikilla 

muilla hyväksyttävillä tavoilla toimia tarkoituksensa toteuttamiseksi” (Valtamäki & 

Heiskari, 2007). Seinäjoen Maila-Jussit täyttävät kahden vuoden päästä 90 vuotta. 

Selvittelen tämän pesäpalloperheen arvoja nyt ja tulevaisuudessa myöhemmin 

tutkimusosassani seurajohtajien ja valmentajien haastattelujen pohjalta. 

 

Hyvinvoivalla tiimillä/ seuraperheellä on yhteinen, tunnistettava toimintakulttuurinsa, 

jonka arvopohjana on psykologinen turvallisuus ja joustavuus, kunnioittava 

kohtaaminen ja inhimillisyys. Sillä on lisäksi ymmärrystä rakenteista, substanssista 

sekä työn luonteesta. Johtajan tehtävä nähdään tästä kulttuurista käsin 

palvelutehtävänä (Röning, 2019). Johtamiskäsityksiin pureudutaan lähemmin 

osiossa 3.2.  

 
Kuva 2.2.1 Hyvinvoiva tiimi menestyy/ Röning 
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2.2.2 Valmentajan arvot 

 

Suomen Valmentajien Arvostustoimikunta ja Valmentajan ja urheilijan eettisen 

ohjeiston työstön johtoryhmä ovat Hämäläisen ja Westerlundin (2016) johdolla 

tehneet kirjauksia hyvästä valmennuksesta ja valmennukseen liittyvistä eettisistä 

ohjeista. Kahden ryhmän työstöstä on syntynyt Valmentajalla on väliä- materiaali, 

jonka tavoitteena oli  herätellä keskustelua valmentamisesta sekä vauhdittaa 

valmennuskulttuurin muutosta lajikohtaisesta teknis-taktillisesta valmennuksesta 

ihmisen voimavarojen löytämistä painottavaan valmennuskulttuuriin - 

valmennukseen jossa valmentaja on urheilijan auttaja. 

 

 Hyvän urheilun arvoja: 

1) Ilo, innostus ja intohimo 

2) Pyrkimys erinomaisuuteen - pyrkimys itsensä jatkuvaan kehittämiseen 

3) Yrittäminen ja sisu 

4) Kunnioitus ja reilu peli 

5) Yhdessä tekeminen 

 

Hyvä valmennus on urheilun arvoihin perustuvaa. Valmentajan tehtävä on auttaa 

urheilijaa kokonaisvaltaisesti.  Hyvä valmentaja haluaa tuntea itsensä ja tunnistaa 

omat motiivinsa valmentaa. Valmentamisella on vaikutuksia niin yksilöllisesti kuin 

yhteisöllisestkin. Hyvä valmentaja auttaa urheilijaa menestymään, kehittymään ja 

kasvamaan ihmisenä. Valmennusprosessin johtajana hän toimii energisenä, 

suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä yhteistyön dynamona ja kokoavana voimana 

urheilijan ja eri sidosryhmien välillä. Tästä osaamisesta on hyötyä myös muille 

yhteiskunnan osa-alueille. 

 

Joustavan valmentajan arvomaailma etsii resonanssia pesäpalloperheen arvojen 

kanssa. Tämä henkilökohtainen arvotyöskentely on prosessi, johon kuuluvat omien 

valintojen arvopohjainen tarkastelu, kyky tehdä tunteita vastaan, ihmisenä 

kasvaminen ja kypsä moraali. Omien tavoitteiden ja työn tavoitteiden mielekäs 

yhteensovittaminen vaatii sitä, että osaa muuttaa omaa suhtautumisen tapaansa. 
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Toiminnanohjaus (suunnittele, toteuta ja arvioi) sekä omien ajatusmallien ja niiden 

juurisyiden tiedostaminen ovat merkkejä joustavasta etenemisestä kohti tavoitetta.  

 

Ihmisen perusmotivaation pohjana ovat autonomia, liittyminen, mahdollisuus 

vaikuttaa, pyrkimys positiiviseen ja sisäiseen tasapainoon. Huipputaitavan 

valmentajan hyvinvointi ohjautuu suorituskyvyksi toimintaympäristössä, jota 

kuvantavat: 

1) Turvallisuuden tunne (fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus) 

2) Yhteistyö ja osaamisen käyttö (yhteenkuuluvuus ja identiteetti) 

3) Luovuus (päämäärät ja toimintavaihtoehdot) 

 

Valmentajan tärkein oppimiskumppani on urheilija. Hämäläinen (2018) jaottelee 

valmentajan osaamistarpeet voimavaroihin, ihmissuhdetaitoihin, urheiluosaamiseen 

ja itsensä kehittämisen taitoihin. Valmentaja voi vaikuttaa urheilijan ihmisenä 

kasvuun ja  itsensä kehittämisen taitoihin, urheilijana kehittymiseen ja lajiosaamiseen 

sekä kuulumisen tunteeseen. Seuraava teoriaosio käsittelee urheilujohtamista ja 

valmentaja-urheilija-suhdetta arvojohtamisen näkökulmasta. 

  

 
Kuva 2.2.2 Valmentajan polku - Valmentajan itseopiskelumateriaali/ Hämäläinen 
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3 JOHTAMINEN  

 

“Oli kyse liiketoiminnasta, politiikasta tai urheilusta, johtaminen ratkaisee tuloksen. 

Johtaja, jolla on innostava ote ja visio, positiivinen kehittämisasenne ja kyky valita 

oikeat ihmiset lopputuloksen kannalta oikeisiin tehtäviin, on kultaakin arvokkaampi.” 

(Pihlakoski, 2017). 

 

Kansainvälisen yleisurheiluhallituksen IAAF:n jäsenen Antti Pihlakosken (2017) 

mukaan urheilujohtaminen ei poikkea pääperiaatteiltaan muusta johtamisesta. 

Urheilujohtamisen haaste liittyy siihen, että on hallittava samaan aikaan usean 

yhteiskunnan sektorin toimintalogiikkaa, tiedettävä miten poliittinen päätöksenteko 

toimii, oltava markkina- ja mediaseksikäs ja samalla osattava innoittaa niin 

päätoimisia kuin eri-ikäisiä ja erilaisilla koulutustaustoilla olevia vapaaehtoisia. 

Lisäksi on osattava urheilun substanssi erinomaisesti. Urheilujohtaminen on pääosin 

vapaaehtoistyötä, jolloin todelliseksi haasteeksi muodostuu aika ts. vaativan 

päätoimisen työn yhdistäminen tulokselliseen urheilujohtamiseen. 

 

3.1 Johtamisen tasot 

 

 3.1.1 Itsensä johtaminen 

 

“Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.” (Oscar Wilde) 

 

Åhman (2003) määrittelee itsensä johtamisen omien ajatusten, tunteiden ja tahdon 

ohjaamiseksi tarkoituksena toteuttaa oma potentiaali ja tasapaino. Röning (2019) 

nostaa yhtäältä esiin omien tavoitteiden suhteuttamisen työn tavoitteisiin, toisaalta 

oman arvomaailman dialogin organisaation arvojen kanssa. Itsensä johtaminen on 

sisäistämistä ja sitoutumista tunnetasolla. Omien vahvuuksien ja kehittämisen 

kohteiden tunnistaminen itsetuntemuksen kehittämiseksi ja tästä työstä kumpuava 

aitous sekä omien resursien hallinta - kuten oman työn rajaaminen tietoisten 

valintojen kautta - ovat itsensä johtamisen kulmakiviä (ks.myös Tuominen, 2020). 

Itsensä johtamisen on vahvasti oman laivan ohjaamista - taitojen keskiössä ovat 

17 



 

yhtäältä arjen haasteissa kasvaminen ja kehittyminen (vrt. growth mindset) ja 

toisaalta omasta hyvinvoinista huolehtimiseen perustava sopeutumiskyky, 

psykologinen joustavuus, joka pohjautuu tässä hetkessä tapahtuvaan havainnointiin 

ja tietoiseen läsnäoloon - osallistamiseen ja osallistumiseen.  

Johtajalta vaaditaan substanssin ja paineensietokyvyn ohella myös hyvää fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista valmiutta kestää johtamistilanteita. Sekä johtajaa että 

huippu-urheilijaa kuvaa tyypillisesti positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen sekä 

arvojen ja tavoitteiden määrätietoinen työstäminen. Toinen yhdistävä tekijä on 

sinnikkyyttä vahvistava, tavoitteellinen valmentautumisprosessi vaativimpiin urheilu- 

ja johtamistehtäviin, joissa lahjakkuus ei yksin riitä. Molemmissa kasvupoluissa 

valmiuksia on kehitettävä systemaattisesti huipulla pärjäämiseksi. Johtamisessa ja 

oman elämän hallinnassa näyttäisivät pätevän perinteisen tavoite- ja tulosjohtamisen 

arviointiketjut: määrä, laatu, suunta (lyhyen aikavälin tavoitteet) ja pitkäaikainen 

päämäärä. 

Menestys huippu-urheilussa vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä eli onnistuneesti 

toteutunutta superkompensaatiota eli palautumistilaa, joka on korkeampi kuin 

lähtötila ennen suoritusta. Suorituksen aikana toimintakyky saattaa hetkellisesti 

laskea, mutta palautumisen aikana tapahtuu kehitystä ja taso nousee. Johtajaksi 

kasvussa on tunnistettavissa samat lainalaisuudet kuin urheilijan pyrkiessä kohti 

huippua. Liian nopea kehitys vaativalle huipputasolle voi päättää uran nopeasti. 

Tapahtuu niin kutsuttu johtamisen drop out, josta paluu samalle tasolle on 

haastavaa.  

Urheilijoiden tavoin myös johtajat ovat tietoisia siitä, että vastuu valinnoista oman 

elämän ja hyvinvoinnin kannalta on aina itsellä. Johtaja, jonka peruselämä 

terveellisine elämäntapoineen on kunnossa, on innovatiivinen ja kykenee taidollisesti 

suorittamaan enemmän ilman, että tekeminen kuormittaa. Tällainen johtaja on 

tavallisesti myös tulevaisuusorientoutunut - kiireeseen katoavan johtajan 

johtamistyyli on ongelmakeskeinen. Usein tällaiseen olosuhteeseen liittyy myös 
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epäterveellinen ravitsemus, kasvanut nautintoaineiden käyttö sekä riittämätön 

liikunta ja uni (Tuominen, 2020). 

3.1.2 Ryhmän johtaminen 

 

“Johtajan pitää pystyä ohjaamaan tilanteesta riippuen edestä, keskeltä ja kaukaa. 

Läsnä täytyy olla. Kunnioita tilannetta ja pysy tarkkaavaisena. Se on avainasioita niin 

harjoituksiin kuin peleihin valmistautumisessa ja niiden aikana toimimisessa niin 

pelaajilla kuin valmentajilla.”  

 

Jos itsensä johtamisen kannalta avainasemassa on persoonallinen kompetenssi, 

korostuu Nykyn (2015) Pääkallo-verkkolehdessä esille tuoman näkemyksen mukaan 

kahdenvälisessä kohtaamisissa ja ryhmän johtamisessa sosiaalinen kompetenssi, 

johon sisältyvät: 

1) Sosiaalisen tietoisuuden taidot 

2) Ihmissuhteiden johtamisen taidot 

3) Organisaation tunteminen 

Sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden johtamisen taitoihin sisältyvät kyky tuntea 

empatiaa ja ymmärrys siitä, että johtaminen on palvelutehtävä (ks. myös Röning, 

2019). Inspiroinnin, vaikuttamisen ja kehittämisen kyky on ihmissuhteiden johtamista. 

Se on myös taitoa tehdä yhteistyötä, saada aikaan muutoksia ja hallita ristiriitoja.  

 

Ryhmän johtamisen ja vuorovaikutuksen rakentamisen näkökulmasta 

avainasemassa on se, miten saadaan toiminnasta jatkuvaa eikä tulosta mittaavaa ja 

siihen ratkeavaa, mutta samalla miten lisätään huippusuoritusten todennäköisyyttä. 

Lyhykäisesti kiteytettynä matkataan yhteisöllisyys edellä kohti tulosta (Antikainen, 

2019). Joukkueen rakentaminen alkaa joukkueen arvojen määrittelyllä - mitä ne ovat 

ja mitä ne eivät ole. Yksilöt, erilaiset persoonat ja näistä kehittyvä roolitus 

muodostavat joukkueen ilmapiirin. Erilaisista vahvuuksista syntyvä roolitus ja 

vahvuuksien kautta toimiminen on motivaation ja tehokkuuden perusta. Urheilijalla 

tulee olla tieto siitä, mitä vaaditaan selkeine pää- ja välitavoitteineen sekä käsitys 

omasta roolista suhteessa muiden pelaajien rooleihin (Kuosmanen, 2019).  
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Joukkueen rakentumisessa voi nähdä seuraavia psykologisia ja sosialisaatioon 

liittyviä polkuja: 

1) Yksilö - itsensä tunnistaminen ja tunteminen 

2) Yksilöstä ystäviksi - toisen tunteminen, “Mistä ystävyys muodostuu” 

3) Ystävistä joukkueeksi - tavoitteellisuus, intohimo, sitoutuminen, kuuluminen 

4) Ahaa-hetki valmentajana, esimiehenä, organisoijana 

  

Ystävistä joukkueeksi kuljettaessa joukkueeseen kuulumisen arvopohjaksi voidaan 

asettaa yhteisöllisyys, toisen auttaminen, positiivisuus ja huippu-urheilullisuus Case 

Manse PP:n mallin mukaisesti. Ryhmän johtajan innovaatiot ja kokeilut pohjautuvat 

vahvasti  arvoihin ja visioon - ne säilyvät vaikka kaikki muu ympärillä eläisi 

muutoksessa. Joustavuus, muutosherkkyys ja intohimoisen ympäristön luominen 

ovat taitavan johtajan ominaisuuksia (Antikainen, 2019).  

 

Urheilijan polun tavoitteet määritellään lapsuusvaiheessa (alle 13v.) siten, että 

mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle 

innostuneelle lapselle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Nuoruus- ja 

valintavaiheessa (13-19v.) tavoitteena on urheilijan hyvä päivä (Hämäläinen, 2018). 

Huippuvaiheessa liikuntaa ja urheilua mahdollistava ja tukeva toimintaympäristö 

viritetään huippusuorituksia ja menestystä luovaksi toimintaympäristöksi. Sekä 

ryhmän johtamisen, joukkueen rakentamisen että yksilön valmentamisen 

näkökulmista voidaan todeta että valmennukselliset tavoitteet tulisi liittää vahvasti 

kuulumisen tunteeseen, ihmisenä kasvuun ja itsensä kehittämisen taitoihin (ks. kuva 

2.2.2 Valmentajan polku - Valmentajan itseopiskelumateriaali). Kilpa- ja 

huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n urheilijan polun laatu- ja menestystekijät alla 

vielä kokoavasti (Mononen, 2016).  
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Kuva 3.1.2 Urheilijan polun laatu- ja menestystekijät/ Mononen 

 

3.2 Johtamiskäsitys  

 

Moderni johtaminen on alkanut hyvän johtajan piirteiden etsimisestä. Seuraavassa 

esittelen rajatusti nykyaikaisen johtamiskäsityksen alle ja urheilun kentän 

arvoympäristön etiikkaan pohjautuvan teoriaosuuden jatkumoksi luontevasti istuvaa 

resonoivaa johtamista, arvojohtamista ja valmentavaa johtamista. Vastuullisen 

urheilujohtamisen päämääränä on lisätä ymmärrystä kansalaistoiminnan ja etenkin 

liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtamisessa eettisen ja vastuullisen johtamisen 

näkokulmasta.  

 

Resonoiva johtaminen pyrkii toimijoita kohtaamalla tavoittamaan arjen. Se on 

psykologisesti rohkeaa  johtamista -  risteävät intressit uskalletaan kohdata 

oikeudenmukaisella tavalla. Arvot ja normit ovat näkyvillä siinä, mikä on 
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organisaatiossa ja yhteisössä tärkeää ja arvostettavaa ja miten se näkyy 

toiminnassa -  luoden pohjaa nostattavalle ja mahdollistavalle toimintakulttuurille. 
 

RESONOIVA JOHTAMINEN: KOHTAAMISET 

Työtapana Vaativa riippuen siitä kuinka luonteenomainen tapa 

pyrkimys merkityksellisiin kohtaamisiin yksilölle on. 

Vaikuttaa ympäröivän yhteisön vallitsevaan 

todellisuuteen luoden nostattavaa ja mahdollistavaa 

kulttuuria. 

Työkaluna Mahdollisuus päästä käsiksi hiljaiseen tietoon. Toimii 

tiedon jakamisen väylänä. Merkityksellisinä ja 

luottamuksen vallitessa mahdollisuus vaikuttaa 

tavoitteen muodostumisen prosessiin. 

Kompetenssina Vaatii emotionaalista älykkyyttä eli persoonallista ja 

sosiaalista kompetenssia ja herkkyyttä. Yksilön itsensä 

kannalta jatkuva oppimisen prosessi. 

Eri tasoja yhdistävänä 

elementtinä 

 

Monensuuntaista ja eri johtamisen tasot läpäisevää. 

Vaikutukset merkittäviä yhtä lailla yksilöiden kuin koko 

kentän kehitystyön kannalta. 

Kuva 3.2. Resonoiva johtaminen ja kohtaamiset/ Kuorikoski 

 

Kuorikosken (2016) johtamiskäsityksessä relevantteja nostoja ovat: 

1) kompleksinen johtamiskäsitys 

2) emotionallisesti älykäs johtaminen  

3) passion johtaminen  

 

Kompleksinen johtaminen mahdollistaa tarvittavan herkkyyden urheilun kentässä 

tapahtuville lukuisille kohtaamisille, joissa tavoitteet muodostuvat monisyisesti, 

tilanne- ja toimijasidonnaisesti ja joiden sisään johtajuus rakentuu. Emotionaalisesti 

älykäs johtaminen  on puolestaan jaettavissa neljään henkilökohtaiseen tai 

sosiaaliseen peruspätevyyteen (Goleman, 2002).  

1) tietoisuus itsestä (engl. self-awareness) 
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2) taito johtaa itseään ( engl. self-management) 

3) sosiaalinen tietoisuus ( engl. social awareness) 

4) ihmissuhteiden johtaminen (engl. relationship management)  

Sana passio johtamisen yhteydessä viittaa yksilön vahvaan luonnolliseen 

taipumukseen tai haluun aktiviteettia kohtaan. Passion kohde on yksilön identiteetille 

tärkeä niin itsenäisyyden, kompetenssin kuin yhteenkuuluvuudenkin kannalta. 

Sisäsyntyisessä, harmonisessa passiossa kohde on tasa-painossa elämän muiden 

osa-aueiden kanssa. Joustamaton, pakonomainen passio voi urheilussa 

aikaansaada menestyksellisen lopputuloksen aivan kuten harmoninenkin - vaatiihan 

huippu-urheilu ajoittain itsekkyyttä ja äärimmäisyyksiin menemistä (Vallegrand et al, 

2006).  

 

“Arvojohtaminen tuo johtamiseen ihmiset mukaan tarkoituksella ja sydämellä. Se luo 

uudenlaisen sitoutumisen ja kestomotivaation, joka aina on koetuksella, kun 

muutoksia organisaatiossa tehdään. Arvojohtaminen muuttaa johtamiskulttuuria, se 

kasvattaa uusia taitoja esimiehissä ja vaatii uusia käytäntöjä ja mittareita.” 

 

Kauppinen (2002) vahvistaa, että  arvot kertovat organisaation uskomuksista. 

Johtajan tehtävää voi tarkastella kahdesta näkokulmasta. Strategisesta 

näkokulmasta johtajan tehtävä on luoda organisaatiolleen onnistumismahdollisuudet. 

Operatiivisesta näkokulmasta hänen tulee myös johtaa organisaatio hyödyntämään 

luotuja mahdollisuuksia niin, että halutut tulokset syntyvät.  

 

Arvojohtaminen merkitsee:  

1) Arvojen valintaa ja niiden sisällön määrittelyä (visiotaso) 

2) Kulttuurin tavoitteellista arvojohtamista (strategiataso) 

3) Suunnitelmien energisointia ja arvoankkurointia (operatiivinen taso) 

4) Arvojen normittamista käyttäytymismalleiksi (yksilötaso)  

 

Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava, voimaannuttava ja tavoitteellinen 

tapa vaikuttaa. Valmentavan johtamisen keskiössä on yksilön kehittäminen, 

kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen. Johtajan roolina ei ole vain johtaa 
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asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista vastuunottoon, tukea ratkaisujen löytämisessä ja 

tarjota erilaisia näkökulmia tämän hyödynnettäväksi. Tavoitteena on saada yksilö 

oivaltamaan oman toimintansa vaikutukset suhteessa tavoitteisiin. Valmentava 

johtaminen perustuu myös johtajan kykyyn ymmärtää ja hyödyntää erilaisuutta, 

minkä avulla yhteisöstä saadaan paras esiin. Tämän johtamistyylin vahvuuksia ovat 

tiedon ja osaamisen kehittäminen, uusien sukupolvien johtaminen ja yhteisöllisyyden 

merkityksen korostuminen (Tuominiemi et al, 2020).  

 

3.2.1  Sukupolvi- ja kulttuurisidonnaisuus  

 

Valmennettavan ja valmentajan kohtaamista tarkastellaan seuraavaksi sukupolvi- ja 

kulttuurikontekstissa. Käsitys hyvästä valmennuksesta on aina aikansa kuva. 

Valmentajan arvojen, ihmis-, oppimis- ja urheilijakäsityksen takaa löytyvät omat 

kasvatus- ja oppimiskokemukset sekä mahdolliset kokemukset valmennettavana/ 

urheilijana. Kokemukset valmentajana, oman osaamisen kehittäminen (ks. myös 

3.2.2. Valmentajan ja valmennettavan kohtaaminen) ja urheilun ulkopuoliset 

kokemukset ohjaavat valmennustapaa ja tavoitteenasettelua - oman 

valmennusfilosofian mukaisesti (Hämäläinen, 2018). 

 

Valmentajan on hyvä ymmärtää, missä maailmassa hän on elänyt ja missä hänen 

urheilijansa elävät. Ennen peruskoulu-uudistuksen aikaa hyvää opetusta kuvasi kuri 

ja kontrolli, materiaalit ja sisällöt, sisällön määrä, tarkka mitattavuus ja vertailtavuus 

sekä yhdenmukaisuus. Oppiminen tapahtui kuuntelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla. 

Oppimista arvioitiin sillä, miten tarkkaan pystyy toistamaan kuulemaansa ja 

lukemaansa. Nykyajattelussa oppiminen on yksilöllistä, tarpeista lähtevää, 

monipuolista ja vaikuttavuuteen pyrkivää. Oppimisen arvioinnissa korostuu 

itsearviointi.  

 

60-70-luvulla syntynyt X-sukupolvi on saanut järjestykseen perustuvan 

koulukasvatuksen. Tämä sukupolvi perustaa tieteeseen ja on mukavuusalueellaan, 

kun asiat voidaan ratkoa hierarkioin, järjestelmin ja organisaatiokaavioin. Valmennus 

perustui pitkälle ohjelmointiin ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen. Johtaminen 
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nähtiin vahvasti auktoriteettiasiana. 80-90-luvulla syntyneen Y-sukupolven koulu oli 

jo muuttunut enemmän osaamisperustaiseen suuntaan.  Oppimisen arviointi oli 

myös monipuolistunut. Tämä sukupolvi ei  usko niinkään hierarkioihin tai 

auktoriteetteihin, vaan neuvotteluratkaisuun. Aika korosti yksilöä, mutta myös 

yhteistoiminnallisuutta. Urheilussa merkille pantavaa tälle sukupolvelle on edelliseen 

verrattuna, että vanhemmat ovat olleet aktiivisemmin mukana lastensa 

harrastuksissa. 2000-luvun eli Z-sukupolven lapset ovat diginatiiveja, joille tärkeää 

ovat merkitykset ja elämykset. Oppiminen ja koulu on muuttunut paljon - 

ilmiökeskeisyys, yksilöllisyys, erilaiset tavat oppia, oppimisprosessin arviointi ja 

itsearviointi ovat koulussa nykyisin keskeisiä (Hämäläinen, 2016).  

 

 
Kuva 3.2.1 Valmennusosaamisen käsikirja 2016 - Valmentajakoulutuksen laatu/ Hämäläinen 

 

3.2.2 Valmennettavan ja valmentajan kohtaaminen 

 

“Pitää vaikuttaa siihen että urheileminen on sellainen vaihtoehto, joka on eettisesti 

kestävää - kaikki urheiluvalmentaminen. […] minkälaista valmentamista meillä 

suomalaisessa urheilussa on, ja mikä on se valmentamisen tyyli ja tapa, joka 

varmimmin johtaa siihen, että tehdään huipputuloksia. Urheilija, joka pelkää 
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urheilusuoritusta tai pelkää epäonnistumista, todennäköisemmin epäonnistuu kuin se 

joka näkee sen onnistumisen mahdollisuutena, joka uskoo omiin kykyihinsä ja siihen, 

että hän osaa ja pystyy. Ja sitähän tehdään ja luodaan siellä urheilun rajapinnassa, 

siellä valmentamisessa. Suomalaisessa valmennusosaamisessa pitäisi vielä 

vahvemmin painottaa psyykkisen valmennuksen osaamista. Ja ei niin pelkästään 

että se tuodaan erillisisenä palikkana, että urheilija juttelee urheilijapsykologin 

kanssa vaan itse valmentajan on tiedettävä ja ymmärrettävä se, minkälaisessa 

ilmapiirissä ja minkälaisessa ympäristössä, mitä urheijalle siinä tilanteessa kannattaa 

sanoa tai mitä ainakaan ei kannata sanoa - valmentajahan on nimittäin usein se joka 

viimeisenä on siinä kun me tehdään se urheilusuoritus, käydään sitä tulevaa läpi.”  

(Multala, 2020)  

 

Multala (2020) painottaa eettisesti kestävän urheiluvalmentamisen nimissä 

psyykkisen valmennuksen osaamista valmennuksen rajapinnassa - valmentajan ja 

valmennettavan kilpailutilannekohtaamisissa. Hämäläinen (2016) määrittelee hyvän 

valmennuksen yhtäältä urheilijan ja toisaalta oman itsensä tuntemiseksi. 

Vuorovaikutus urheilijan kanssa on oppimisprosessi - se antaa paljon olennaista 

tietoa. Urheilijan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä voi asetella kolmelle syvenevälle 

aihetasolle: 

 

Taso 1) urheilijan vapaa-ajan vietto, perhetausta, koulu- tai työelämä, läheisten 

suhtautuminen urheiluun, urheilun merkitys urheilijalle 

Taso 2) urheilijan persoonallisuus, tunnetila harjoituksiin tultaessa, kokemus 

kilpailutilanteesta, urheilulliset tavoitteet ja unelmat, ruokailu- ja unitottumukset, 

suhtautuminen terveyteen ja sairastumisiin, urheilijan kokemus lepopäivän 

merkityksestä 

Taso 3) urheilijan tunteiden käsitteleminen ja pelot, toimiminen jännitystilanteessa, 

valmentajan sanomisten vaikutus urheilijaan, urheilijan odotukset valmentajalta, 

urheilijan mielipide valmentajan toiminnasta, millainen ihminen urheilija on, mitä 

urheilija haluaa elämältä  
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Hyvä valmentaja-valmennettava-kohtaaminen antaa mahdollisuuksia ruokkia 

valmennettavan sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio voidaan jaotella 

kokemukseen pätevyydestä ja autonomiasta sekä tuntemukseen 

yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä. Pätevyyden kokemus syntyy 

onnistumisista/ sopivista haasteista ja palautteesta. Autonomia kokemus rakentuu 

valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Välittäminen ja ryhmän toiminta lisäävät 

yhteenkuuluvuutta ja sosiaalinen status merkityksellisyyttä. Vuorovaikutukselliset ja 

osallistavat/ itsenäiseen ongelmanratkaisuun perustuvat valmennusmenetelmät 

voivat olla tukemassa sisäisen motivaation vahvistamista. Hämäläinen (2016) nostaa 

esiin myös urheilijan tulevaisuuden työelämätaidot, joista keskeisimpiä ovat:  

1) Vuorovaikutustaito 

2) Itsetuntemus 

3) Tunneälykkyys ja empatia 

4) Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista 

5) Verkostoimtumiskyky 

6) Resilienssi eli muutosjoustavuus 

7) Yhteistyökyky 

8) Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa 

9) Kriittinen ajattelu ja luovuus 

10)Itseohjautuvuus 

 

Valmentajaksi heräämisen motiivi voi olla urheilija-valmentajan tehtävä yhdistettynä 

mahdolliseen jäähdyttelevään vaiheeseen omalla urheilu-uralla, oman lapsen 

harrastaminen sekä kiinnostus harrastuksenomaiseen tai ammattimaiseen 

valmentamiseen. Valmentaja kehittyy toimintaympäristöissään oman osaamisensa 

kehittämisen ja osaamistavoitteidensa määrittelyn kautta vaiheittain valmistavan 

vaiheen oppivasta valmentajasta jalostusvaiheen kehittyväksi valmentajaksi ja 

hallintavaiheessa uudistavaksi mentorivalmentajaksi (Hämäläinen, 2016).  
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Kuva 3.2.2 Valmentajan polku - Valmentajan itseopiskelumateriaali/ Hämäläinen  

 

Kehittymisen kannalta palaute on tärkeää. Palautetta voi pyytää urheilijoilta, 

vertaisvalmentajilta, mentorilta ja vanhemmilta. “Milloin/ missä tilanteessa/ miten olen 

onnistunut auttamaan sinua parhaiten?” ja “Milloin/ missä tilanteessa/ miten olen 

estänyt sinua onnistumasta?”. Urheilijan vastaukset näihin kysymyksiin antavat 

valmentajalle sisältöä itsearviointia varten, joka on yksi valmentajan tärkeimmistä 

taidoista. Valmentajaosaamisen ja valmennettavan kehittämisen ja tukemisen ohella 

omasta toimintaympäristöstä nousevat osaamistarpeet on arvioitava (Hämäläinen, 

2016). 

 

Valmentajan toimintaympäristön muuttujia: 

1) Urheilijan ikä, taso ja sukupuoli 

2) Harjoitteluryhmä ja harjoittelun organisointi 

3) Valmentajan rooli 

4) Kulttuuri - urheilu- ja valmennuskulttuuri, lajikulttuuri jne. 

5) Olosuhteet - seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat jne. 
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Valmentajan kehittyessä huomio valmentaessa kohdistuu erilaisiin asioihin. Sen voi 

luonnehtia siirtyvän vaiheittain taidon karttuessa kohti pelaajaa, ihmistä ja 

avoimuutta ja innokkuutta ruokkivia oppimisympäristöjä (Hämäläinen, 2016).  

 

 
Kuva 3.2.2 Valmentajan polku - Valmentajan itseopiskelumateriaali/ Hämäläinen 

 

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi (2020) toivoo valmentajien olevan enemmän 

mahdollistajia, jotka huolehtivat urheilun ilmapiiristä, ohjaavat lapsia ja nuoria 

tutkimaan omaa kehoaan, mieltään ja liikkeitään, samalla kannustaen heitä 

parempiin suorituksiin. Koko suomalaisen urheiluyhteisön pitäisi hänen mukaansa 

myös laajentaa menestyksen määritelmää. Lisäksi hän näkee, että ulkopuolisen 

näkökulman tuomista urheilun arkeen vaikeuttaa suomalaisen urheilukentän 

voimakas autonomia eli kuplautuminen. Urheilumaailmassa esiintyvän epäasiallisen 

käytöksen kitkemisestä keskusteltiin ajankohtaisesti Ylen A-studiossa myös 

urheiluministeri Kososen kanssa (Yle A-studio, 2020).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Kvalitatiivinen haastattelututkimus 

 

Tämän työn tutkimusaihe on arvojohtaminen ja arvojohtamisen diffuusio 

urheiluliikkeen arvoympäristön vaikuttajista lajiliikkeen kautta yksittäiseen seuraan - 

arvojohtamisen tarkoitukseen, merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvät havainnot 

ja näkökulmat. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa 

pyritään ymmärtämään kohteen (tässä: arvojohtaminen) laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Lähestyn empiriaosuudessa myös hyvän johtamisen 

ja valmentamisen tunnuspiirteistöä sekä kartoitan urheilijan polun laatu- ja 

menestystekijöitä. Tutkimushypoteesini on yhtäältä arvojohtamisen korrelaatio 

seurakulttuuriin ja toisaalta sen vuorovaikutus vetovoimatekijöihin 

valmentajarekrytoinnissa. Työni tavoitteena on lopulta nostaa aineistosta työkaluja 

seuran valmentajarekrytointiin.  

 

4.1.1 Teemahaastattelu ja kysymyspatterit 

 

Lajinkehittämistyöni aineisto pohjautuu keskustelunomaisiin, avoimista ja 

puolistrukturoiduista (engl. focuded interview, semi-structured interview) 

kysymyksistä koostuviin teemahaastatteluihin. Haastateltavat edustavat 

arvojohtamisen eri tasoja aina Suomen Olympiakomitean vaikuttajasta Seinäjoen 

Maila-Jussien seurajohtajiin sekä seuran valinta- ja huippuvaiheen valmentajiin. 

Haastattelukysymykset on eriytetty eri johtamisen tasoille omin kysymyspatterein:  

 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikön kysymyspatteri 

Arvojohtaminen:  

Miten arvot määrittyvät? Mistä ja kenen toimesta lajiliikkeen ja seuratoiminnan arvot 

muodostuvat (yhteiskunta, lajiliitto, seuratekijät, seurajohtaja, vastuuvalmentajat vai 

sekoitus kaikkea)? 

Onko suomalainen seuratoiminta ja urheiluliike nähdäksenne moniarvoinen? 

Esiintyykö seuratoiminnassamme tai urheiluliikkeessämme syrjintää (sukupuoli, 
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vammaisurheilu, maahanmuuttajatausta, matalan kynnyksen osallistuminen/ 

edullisuus)? 

Täyttääkö suomalainen urheilu- ja pesäpalloliike mielestänne vastuullisen liikunnan 

ja urheilun tavoitteet urheiluyhteisöjen yhteisen vastuullisuusohjelman 2020-2024 

hengessä? 

Millaisten muutospaineiden ja mahdollisuuksien äärellä olemme? 

Valmentajarekrytointi: 

Miten mielikuva seurasta tai miten mielikuva urheilulajista ylipäätään vaikuttaa 

siihen, millaisia ihmisiä ja millaisia toimijoita seuran tai lajin pariin saadaan? 

 

Seinäjoen Maila-Jussit: seurajohtaja 

Johtaminen: 

Millainen on mielikuvasi hyvästä johtajasta ja johtamisesta?  

Arvot: 

Seinäjoen Maila-Jussien arvot nyt ja tulevaisuudessa. Miten arvot määrittyvät? Mistä 

ja kenen toimesta pesäpalloperheen arvot muodostuvat (yhteiskunta, seuratekijät, 

seurajohtaja, vastuuvalmentaja, sekoitus kaikkea)?  

Mitkä ovat mielestäsi urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä? 

Millaisten muutospaineiden ja mahdollisuuksien äärellä olemme sukupolvien välisten 

erojen todellisuudessa? 

Valmentajarekrytointi: 

Miten mielikuva seurasta tai miten mielikuva urheilulajista ylipäätään vaikuttaa 

siihen, millaisia ihmisiä ja millaisia toimijoita seuran tai lajin pariin saadaan? 

 

Seinäjoen Maila-Jussit: valinta-/ huippuvaiheen valmentaja 

Valmentaminen: 

Millainen on mielikuvasi hyvästä valmentajasta ja valmennuksesta? 

Arvot:  

Seinäjoen Maila-Jussien arvot nyt ja tulevaisuudessa. Miten arvot määrittyvät? Mistä 

ja kenen toimesta pesäpalloperheen arvot muodostuvat (yhteiskunta, seuratekijät, 

seurajohtaja, vastuuvalmentaja, sekoitus kaikkea)? 

Mitkä ovat mielestäsi urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä? 
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Millaisten muutospaineiden ja mahdollisuuksien äärellä olemme sukupolvien välisten 

erojen todellisuudessa?  

Valmentajarekrytointi: 

Miten mielikuva seurasta tai miten mielikuva urheilulajista ylipäätään vaikuttaa 

siihen, millaisia ihmisiä ja millaisia toimijoita seuran tai lajin pariin saadaan? 

 

4.1.2 Haastateltavien kuvaus ja tutkimusaineiston keruu 

 

“Jalkauttamista pitää jatkaa, sitä pitää tehdä enemmän ja paremmin.  Nyt on juuri 

rakenteilla turvallisen urheilun koulutuspaketti. Tavoite on, että jokainen valmentaja 

tulee sen tulevaisuudessa käymään.” (Laine, 2020) 

Urheilun kentän arvoympäristön vaikuttajat ovat läpivalaisseet ja ottannet kantaa 

vilkkaana käyvään keskusteluun eettisesti kestävästä toiminnasta urheiluliikkeessä. 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Elina Laine toteaa tuoreessa Ylen aamun 

keskustelussa, että urheiijoiden huonon kohtelun ehkäiseminen on koko 

urheiluyhteisön haaste. Hän peräänkuuluttaa keskustelussa yhteistyötä lajiliittojen, 

kattojärjestöjen, seurojen sekä urheilun ulkopuolisten tahojen kanssa. Työkaluvalikko 

on tämän laajan ilmiön - nuorisotutkimuskeskuksen tutkija Salasuon mukaan jopa 

kolmannes liikunnan ja urheilun piirissä olevista lapsista ja nuorista - ehkäisemiseksi 

olemassa (mm. tähtiseura-ohjelma laatukriteereineen) mutta uusien keinojen 

kehittämistä tarvitaan (Yle Urheilu, 2020). Laine vastaa urheiluliikkeen 

vastuullisuuden  johtotehtävästään käsin kysymyksiin lajiliikkeen ja seuran arvojen 

määrittymisestä, seuratoimintamme ja urheiluliikkeen moniarvoisuudesta ja 

vastuullisuudesta, tulevaisuuden näkymistä ja siitä, miten mielikuvat vaikuttavat 

toimijoiden rekrytointiin laji- ja seuratasolla. 

 

Seinäjoen Maila-Jussien puheenjohtajan Jussi Järvisen isä on toiminut seuran 

puheenjohtajana seuran kultavuosina 70-luvun lopulta yli 20 vuoden ajan. Hänen 

oma peliuransa alkoi seurassa 80-luvulla päättyen valintavaiheessa. Valmennus-ura 

on jatkunut vuodesta 1989. Järvinen on saavuttanut pelinjohtourallaan viisi mitalia 

miesten superpesiksessä. Naisten superpesiksessä hänet palkittiin vuoden 
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pelinjohtajana vuonna 2001. Järvinen on ollut vahvasti mukana systemaattisen ja 

toiminnallisen junioritoiminnan rakentamisessa. Hän on ollut johtokunnassa nyt kaksi 

vuotta ja nykyinen johtotehtävä alkoi noin vuosi sitten. Toiminnan pääpaino on ollut 

pienemmissä urheilijoissa mutta myös edustusnaiset ovat olleet hänen 

vaikutuspiirissään tänä vuonna.  

 

Seinäjoen Maila-Jussien varapuheenjohtaja Tuomo Ojalalla on kokemusta seuran 

johto- ja johtokuntatehtävistä. Pääkaupunkiseudun pesäpalloseuroissa PuMussa ja 

Roihussa Ojala on toiminut johtokunta- ja valmennustehtävissä aina matalan 

kynnyksen toiminnasta junioritoiminnan elpymiseen. Ojala on pelannut omat 

juniorivuotensa Maila-Jusseissa siirtyen B-juniorivaiheessa jääkiekon ja 

kaukalopallon pariin. Valmennustehtävä on jatkunut pitkään 03-syntyneiden poikien 

parissa. Hänellä on lisäksi taustaa huippupesistason tuomaritoiminnasta. 

 

Seitsemän vuotta naisten superpesiksessä pelannut ja valmennus-/ 

junioripäällikkönä vuodesta 2019 lähtien seurassa toiminut Aino-Kaisa Mantere 

lukeutuu Jussittaret-edustusjoukkueessaan johtaviin pelaajiin. Valmentaja-urallaan 

Mantere on aktiivisesta peliurastaan johtuen vielä alkutaipaleella. 

Akatemiavalmennus ja ensimmäinen pelinjohtotehtävä seuran B-tytöissä alkoivat 

syksyllä 2019. Mantereella on kokemusta myös Training Camp-valmennuksesta 

sekä koulutustaustaan (fysioterapia) luontevasti yhdistettävistä 

fysiikkavalmennustehtävistä. Näille seurajohtajille suunnatut kysymykset koskevat 

mielikuvia hyvästä johtajasta ja johtamisesta, seuran arvoja nyt ja tulevaisuudessa, 

urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä, muutospaineita ja mahdollisuuksia 

sukupolvien välisten erojen todellisuudessa sekä lajista ja seurasta elävien 

mielikuvien vaikutuksesta valmentajarekrytointiin. 

 

Seinäjoen Maila-Jussien nykyinen valinta-vaiheen valmentaja Jukka Marttalalla on 

15 vuoden pelaajatausta superpesiksessä, kahdeksan vuoden valmentajatausta 

miesten ykkös- ja superpesiksessä sekä kahdeksan vuoden valmentajatausta 

lapsuus- ja valintavaiheessa (G-A). Hän on toiminut miesten superin seurajohtajana 

11 vuotta ja Ulvilassa viisi vuotta miesten ykköspesiksen toiminnanjohtajana. 
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Jyväskylän Kirissä Marttala oli seuran riveissä pelaaja-/ toiminnanjohtajana vuoden 

verran.  

 

Seuran naisten edustusjoukkueen/ huippu-vaiheen valmentajalla Antti Kuusistolla 

on 20 vuoden pelaajakokemus miesten superpesiksestä. Vuodesta 2012 hän on 

kuulunut Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian valmentajaryhmään. Kuusisto suoritti 

Urheilijasta valmentajaksi-koulutuksen vuonna 2015. Keväällä 2018 suorittamassaan 

PLVT-tutkinnon lajinkehittämistyössä Alueellisen pelaajapolun strategiset valinnat - 

esimerkkeinä Pirkanmaan ja Keski-Suomen mallit haetaan vahvojen esimerkkien 

voimalla laadukkaalle pesäpallovalmennukselle elinvoimaa alueellisen synergian 

keinoin. Koulutukseltaan Kuusisto on kasvatustieteiden maisteri ja toimii peruskoulun 

liikunta- ja terveystiedon opettajan tehtävässä. 

 

Kysymyspatterit lähetetään haastateltaville ennakkoon valmistautumista varten. 

Haastateltavat saavat valita toteutustavaksi kirjallisen vastaamisen, tapaamisen tai 

puhelinkeskustelun oman mieltymyksen ja ajankäytöllisten vaateiden mukaan.  

 

4.2 Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta 

 

Tutkimusaineiston käsittelyn avaa osuus arvojohtamisesta urheiluliikkeen 

vastuullisuuden suunnannäyttäjän toimesta. Tämän jälkeen jalkaudumme 

seuratasolle seurajohdon ja valmennuksen arvoja käsittelevään osuuteen, jossa 

avataan myös hyvän johtajan ja valmentajan määritelmää tutkimukseen valituista 

seuratoimijoista käsin. Viimeiseksi tartumme laji- ja seurakohtaiseen 

valmentajarekrytointiin. Osuuden tavoitteena on tehdä näkyväksi ne työkalut, joilla 

onnistunut toimijan (vanhempi- pelaaja, valmentaja, seuratoimija) rekrytointi 

todentuu.  
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4.2.1 Arvojohtaminen  

 

Miten arvot määrittyvät? Mistä ja kenen toimesta lajiliikkeen ja seuratoiminnan arvot 

muodostuvat (yhteiskunta, lajiliitto, seuratekijät, seurajohtaja, vastuuvalmentajat vai 

sekoitus kaikkea)? 

 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Laine toteaa että Reilun pelin eettiset 

periaatteet toimivat lajiliittojen arvopohjana. Lajit ovat muokanneet omia 

arvolistauksiaan ja näin ovat tehneet myös seurat. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat 

Laineen mukaan yhteiskuntakeskustelussa nyt vahvasti esillä. Arvot kumpuavat 

monista asioista - kaikki vaikuttavat kaikkeen -  eli ovat sekoitus kaikkea. 

Olympiakomitea ja lajiliitot tekevät tiiviisti yhteistyötä. Olympiakomitea ei määrää 

mutta vahva suositus ja toive on, että seuroissa tartutaan periaatetyöhön - arvot 

auki. 

 

Onko suomalainen seuratoiminta ja urheiluliike nähdäksenne moniarvoinen? 

Esiintyykö seuratoiminnassamme tai urheiluliikkeessämme syrjintää (sukupuoli, 

vammaisurheilu, maahanmuuttajatausta, matalan kynnyksen osallistuminen/ 

edullisuus)? 

 

Laineen mukaan urheilussa on valitettavasti syrjintää, mutta millä mittakaavalla ja 

missä, on vaikea sanoa. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)- 

tutkimuksen mukaan suurin osa on tyytyväisiä seuratoimintaan, mutta kolmaosa 

kokee kiusaamista urheiluharrastuksessa. Rasismia on tullut julkisuudessa esille 

eikä sukupuolten tasa-arvo ei toteudu, esim. mitä korkeampi pesti, sitä 

todennäköisemmin johdossa on mies. Panostus vammaisurheiluun kasvaa 

ilahduttavasti. Ministeriö vaatii lajiliitoilta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. 

Olympiakomitean  strategisena tavoitteena on saada lisää harrastajia monista 

erilaisista taustoista mukaan urheiluseuroihin.  
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Täyttääkö suomalainen urheilu- ja pesäpalloliike mielestänne vastuullisen liikunnan 

ja urheilun tavoitteet urheiluyhteisöjen yhteisen vastuullisuusohjelman 2020-2024 

hengessä? 

 

Laine kokee, että vastuullisuusohjelma on arvojohtamista heidän tasoltaan. Lajiliitot 

ovat olleet mukana vastuullisuusohjelman laatimisessa. Pesäpalloliitto ei ole 

kuulunut ydinryhmään eli isot lajiliitot (6-7 kappaletta) ovat olleet mukana kutsuttuina 

aktiivisemmin. Ohjelman ytimessä on Reilun pelin tavoitteet ja toimintasuunnitelma. 

 

Millaisten muutospaineiden ja mahdollisuuksien äärellä olemme? 

 

Laine näkee muutoksessa mahdollisuuksia. Ympäristövastuun vaade on vahva 

uuden sukupolven urheilijoilta. Hänen mukaansa muutospaineet ja murros ovat 

käsinkosketeltavia. Vastuullisuudesta puhutaan todella paljon ja sitä vaaditaan joka 

taholta. Laine kokee sen positiiviseksi asiaksi. Vaikenemisen aika on ohi, epäkohdat 

tuodaan  rohkeasti esille ja niihin puututaan jämäkästi. Samalla arvostetaan sitä 

laadukasta valmennustyötä, jota seuroissa laajasti tehdään. 

 

4.2.2 Seura-arvot 

 

Seinäjoen Maila-Jussien arvot nyt ja tulevaisuudessa. Miten arvot määrittyvät? Mistä 

ja kenen toimesta pesäpalloperheen arvot muodostuvat (yhteiskunta, seuratekijät, 

seurajohtaja, vastuuvalmentaja, sekoitus kaikkea)? 

 

Seuran puheenjohtaja Järvinen toteaa rohkeasti, että seura elää vielä “villissä 

lännessä” seuran yhteisten arvojen suhteen. Hän kertoo, että 90-luvulta lähtien 

pääpaino on ollut kapeasti huippuvaiheessa. Yhteisen tekemisen suuntaan lähdettiin 

4-5 vuotta sitten junioritiimin voimin. Sama aika on kulunut hänen mukaansa siihen, 

että ihmiset ovat ymmärtäneet yhteisten pelisääntöjen (G-E-ikäluokat) olemassaolon, 

mm. tasojoukkueiden tekeminen on mahdollista E-ikäluokan kilpasarjassa. Järvinen 

jatkaakin, että “keskiputken” rakentaminen on nyt ajankohtaista. 
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Varapuheenjohtaja Ojalan mukaan yhteisiä arvoja ei myöskään ole, mutta yhteisten 

arvojen työstäminen on alussa. Toiminta tulee yhtäältä kiteyttää sanoiksi ja toisaalta 

arvioida, miten arvot jalkautuvat toimintaan. 80-luvulla yhteisöllisyys oli Ojalan 

mukaan voimissaan, mutta talous ajoi joukkueet itsenäisiksi taloudellisiksi yksiköiksi, 

jolloin itsenäisyys rantautui seuran sisälle. Joukkueiden välinen aito yhteistyö 

puuttuu -  on tilausta johtajuudelle ja johtajuuden uudistamiselle. Vuonna 2009 alkoi 

systemaattinen seuratoiminnan kehittäminen. Joka vuosi perustetaan uusi 

G-juniorijoukkue, jolle kootaan hyvä ja laaja taustaryhmä junioritiimin alle. Ojalan 

näkemyksen mukaan jatkuvuus, urheilu ja kilpailu ovat keskiössä Maila-Jusseissa. 

Jatkuvuus arvona merkitsee toiminnallista  ja taloudellista vakautta/ kestävyyttä. 

Vastuun ottaminen ja työn tekemisen arvostaminen on tekijöiden ja arjen 

valmennustyön arvostamista.  

 

Mantere toteaa junioritiimin vakanssistaan käsin, että junioritiimin pelisäännöt 

(G-E-ikäluokat) ovat olleet netissä esillä noin 6 vuotta. Hän kiteyttää nämä kolmeen 

arvoon: tasavertaisuuteen, liikunnan iloon ja avoimuuteen. Tasavertaisuus merkitsee 

tasaisia joukkueita, jokaiselle taataan yhtä paljon peliä eikä nuorempi ei voi viedä 

vanhemman pelipaikkaa. Liikunnan ilon merkeissä kaikki otetaan mukaan koska vain 

eli mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus. Avoimuus toimintatapana 

sisältää talouden avoimen avaamisen seurainfossa. Mantere toteaa, ettei yleisiä 

koko seuraa koskevia arvoja ole nimetty, mutta strategiapalaverit ovat käynnistyneet. 

Nuorisotiimi on kehitysvaiheessa ja Mantereen mukaan junioritiimi ja nuorisotiimi olisi 

tuotava lähemmäksi toisiaan. 

 

Valintavaiheen valmentaja Marttala katsoo, että seuran arvot ovat sekoitus kaikkea. 

Täsmällistä tietoa ei hänelläkään Maila-Jussien arvoista ole, mutta tasapuolisuus ja 

yhdenvertaisuus nousevat vahvoiksi avainsanoiksi. Marttalan mukaan tyttö- ja 

poikajuniorit koetaan seurassa yhtä tärkeiksi. Vuonna 2013-14 tämän arvon 

jalkauttaminen johti nykyiseen n.50-50% tilanteeseen harrastajien 

sukupuolijakaumassa. 
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Huippuvaiheen valmentaja Kuusisto tuo myös esille seurassa juuri meneillään 

olevan strategiatyön, jossa yhtenä tärkeänä osana on seuran arvojen määrittäminen 

ja avaaminen. Hän ei tässä vaiheessa otakaan kantaa kovin tarkasti SMJ:n arvoihin. 

Kuusistolle tärkeitä arvoja ovat yhdessä tekeminen, laatu, positiivisuus, luottamus, 

urheilullisuus sekä jokaisen toimijan arvostus. Hän toivoo näiden jollain tavalla 

näkyvän myös seuran tulevissa arvoissa. SMJ:ssä seuran strategiaa on luomassa 

seuran johtokunta yhdessä edustusjoukkueiden valmennuksen sekä 

seuratyöntekijöiden kanssa. Seuran omista arvoista kehkeytyvät joukkuekohtaiset 

arvot. 

 

Mitkä ovat mielestäsi urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä? 

 

Seuran puheenjohtaja Järvinen painottaa erilaisten polkujen luomista seuraan. 

Seuran on tarjottava erilaisia tapoja olla mukana toiminnassa (harrastetaso, 

tuomaritoiminta, kilpataso). Hyvin roolitetut taustaryhmät joukkueilla on toinen 

laatutekijä. Joukkueen taustan täytyy olla kunnossa, se “pystyy pitämään homman 

kasassa” ja valmentaja voi keskittyä valmennustehtäväänsä. Kilpapolulla pitäisi 

tehdä yhteistyötä ja saada aikaan yhtenäisyyttä. Lajien välinen yhteistyö muiden 

seuroihin kanssa olisi myös tärkeää mm. kuormituksen näkökulmasta. Seinäjoen 

Maila-Jussien harjoittelu- ja peliolosuhteita hän pitää hyvinä. 

 

Seuran varapuheenjohtaja Ojala toteaa, että johtamisen tulee olla kunnossa - on 

tiedossa mitä tehdään ja mitä vaaditaan. Hyvä olo tulee hyvästä johtamisesta. 

Valmentajasopimukset ja -koulutukset, laadukkaasti suunniteltu ja jalkautettu polku 

herkkyyskausineen (oikeita asioita oikeassa iässä), riittävät tausta- ja 

valmennusresurssit (osaaminen, määrä, organisointi) ja kokonaisuuden huomioon 

ottaminen (motivaatio-/ sitouttamistekijät, sosiaaliset tekijät, psyykkiset tekijät ym.) 

kuuluvat Ojalan mukaan urheilijan polun laatu- ja menestystekijöihin. Junioritiimin 

alaisten joukkueiden tekemisen keskeinen tavoite on harrastajamäärän 

kasvattaminen. C-juniori-ikäisistä eteenpäin olisi varapuheenjohtajan mielestä 

kohdattava urheilija motivaatio-/ sitouttamiskeskustelulla. Koko polulla olisi vaalittava 
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hyvää määrää ja laatua - opetettava peliä. Vaihtoehtoisen polun mahdollistaminen 

on myös laatutekijä drop out-ilmiön ehkäisemiseksi.  

 

Junioripäällikkö Mantere nostaa juniorivaiheessa urheilijalähtöisesti esiin 

monipuolisuuden, uteliaisuuden ja sopivat haasteet. Monipuolisuudessa korostuvat 

yleismotoriikka ja yleistaidot - ne auttavat lajiin kuin lajiin. Junioripuolella 

perustekniikkoihin päästään kiinni juuri hyvän motoriikan kautta. Uteliaisuus on 

kiinnostusta pihapeleihin, pelien katselemiseen ja peliympäristöstä napatun 

kokeilemiseen - se kiinnostusta kaikkeen. Valintavaiheessa hän korostaa 

kokonaiskuvan hahmottamista kuormituksen ja kiinnostuksen näkökulmista. On 

löydyttävä henkilö, jolla on langat käsissä (vanhempi, pesisvalmentaja).  

 

Valinta-vaiheen valmentaja Marttala takaisi jokaiselle samat mahdollisuudet 

harjoitella E-juniorien vanhempaan (alle 12 vuotta). D-juniori-iässä pitää hänen 

mukaansa pystyä eriyttämään sekä motivaation säilyttämisen että turvallisuuden 

kannalta. D-C-juniori-iässä etsitään omaa tasoa vastaavat kilpailusarjat. Marttala tuo 

myös esiin harrastus- ja kilpaympäristön merkityksen pelaajamäärien turvaamiseksi. 

 

Huippu-vaiheen valmentaja Kuusisto näkee valmennusosaaminen ehdottomasti 

isoimmaksi tekijäksi urheilijan polulla. Koulutetuilla, osaavilla ja sitoutuneilla 

valmentajilla pystytään houkuttelemaan seuraan lahjakkaita urheilijoita. Kuusisto 

haluaisi nähdä tulevaisuudessa SMJ:ssä osa-aikaisia/ päätoimisia valmentajia, 

joiden ympärille rakennetaan eri ikäluokkien valmennustiimit. Valmennustyö oman 

työn ohessa ei ole Kuusiston mukaan pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu. Lisäksi 

pitää olla selkeä suunnitelma, miten ja mitä eri urheilijapolun vaiheissa tulisi opettaa. 

Suuntana Superpesis on Kuusiston mielestä hyvä ja selkeä esimerkki tällaisesta. 

Nykypäivän haasteeksi hän mainitsee tarpeeksi osaavien ja pitemmäksi aikaa 

tehtävään sitoutuvien valmentajien löytämisen C- ja B-ikäluokkiin. Valmentajan 

kouluttautuminen ja valmentajan taloudellinen tukeminen on hänestä tässä 

yhteydessä tärkeää. 
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Millaisten muutospaineiden ja mahdollisuuksien äärellä olemme sukupolvien välisten 

erojen todellisuudessa? 

 

Seuran puheenjohtaja Järvinen löytää yhtäläisyyksiä koulu- ja työelämän vaateiden 

kanssa - yksinhuutajan aika on ohi. Urheilijanalut on hyvä laittaa miettimään ja 

pohtimaan. Yhdessä tekeminen ja toimiminen on hyvä toimintakulttuuri jo 

11-12-vuotiaiden kanssa. Uusi tekemisen malli on Järvisen mielestä otettava 

yleisesti huomioon toiminnan johtamisessa ja valmentamisessa. Lisäksi nuorille 

toimijoille on annettava rohkeasti vastuuta. 

 

Seuran varapuheenjohtaja Ojala kysyy, kiinnostaako kilpaurheilu nuoria riittävästi ja 

tievätkö he, mitä se vaatii ja millaista toimintaa nuorille pitäisi järjestää. Hän kysyy 

myös, kiinnostaako nuorisovalmentajaa “leikki” vai onko mielekkäämpää “mennä 

täysillä” käytettävissä olevilla resursseilla. Urheilijan elämään kuuluu ajankäytön 

suunnitteleminen (esim. pelit koeviikolla). Urheilijan elämä on myös kieltäymysten tie 

(esim. suhde strategiapeleihin). Hyvä vuorokausirytmi on Ojalan havaintojen mukaan 

uuden sukupolven haaste vaikka ruokailutottumukset ovatkin hyvällä tasolla. Ojala 

mainitsee mahdolliseksi haasteeksi myös epärealistiset käsitykset omalla 

urheilijapolulla. Omaehtoisen liikkumisen on vähentynyt. Valmentajana voimme etsiä 

keinoja edistää tätä.  

 

Ojala ottaa esille myös kysymyksen pesäpallon imagosta tänä päivänä. Kilpailu 

muiden lajien kanssa on ilmeinen kun laji ei ole kansainvälinen. Pesäpallo rakentuu 

yhteisöllisyydestä, monipuolisuudesta ja perinteisyydestä. Lajin monipuolisuus voi 

Ojalan mukaan kuitenkin olla sekä vahvuus että heikkous - “tietämättömälle” voi 

välittyä pelistä kuva “kaarella seisojista”. Ojala pohtii vielä, lisääkö roolittaminen imua 

katsojan tai harrastajan näkökulmasta. Kansallislajina vahvuutena on myös hyvät 

mahdollisuudet muutoksiin. Hän näkisi mielellään lajin muutoksen retrolajista 

trendilajiksi. 

 

Junioripäällikkö Mantere toteaa, että ihminen innostuu pohjimmiltaan samoista 

asioista. Peli, leikki ja kisailu toimivat kaikenikäisille. On olennaista, tarttuuko 
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tekeminen yhteisharjoittelun ulkopuolelle. Hän ei usko, että autoritäärinen johtaminen 

toimi nykyajan lapsiin ja nuoriin. Hän kertoo kuitenkin kokemusperäisesti, että syvällä 

tasolla oleva pelaaja-/ alaistuntemus mahdollistaa myös autoritääriset linjaukset. 

Tiukka johtamistyyli ja hyvä henki on mahdollista yhdistää tulokselliseksi 

kokonaisuudeksi. 

 

Valintavaiheen valmentaja Marttala ei näe sukupolvien välisiä eroavaisuuksia 

haastavaksi. Marttalan toimintaa ohjaa hyvä ilmapiiri, kunnioitus ja harjoittelukuri. 

Huippuvaiheen valmentajan Kuusiston valmennusfilosofiana on yhdessä tekeminen 

ja nuorten lahjakkuuksien osallistaminen. Hänen kokemuksensa pelaajana ja 

valmentajana on se, että joukkue sitoutuu paremmin kun se on päässyt itse 

sanomaan ja tekemään. Yksilön valmentamisessa joukkuevalmennuksen sisällä 

piilee urheilijan kuulemisen haaste, jossa työkaluna voivat toimia esim. säännölliset 

pelaajakeskustelut harjoituskauden aikana. Kuusisto mainitsee, että vanhemmat 

valmentajat saattavat joutua mukautumaan, jos oma valmentaminen on 

auktoriteettiin perustavaa. 

 

Millainen on mielikuvasi hyvästä johtajasta ja johtamisesta?  

 

Seurajohtaja Järvisen mukaan hyvä johtaminen lähtee omasta toiminnasta ja 

esimerkistä. Asiat käsitellään asioina ja ne kerrotaan avoimesti. Kovia päätöksiä 

pitää pystyä tarvittaessa tekemään. Haasteeksi hän näkee yhtäältä käytettävissä 

olevan ajan - aina ei pysty tekemään asioita niin kuin haluaisi. Urheiluseuran 

johtaminen on isojen linjojen vetämistä. Toiseksi suureksi haasteeksi hän näkee 

vapaaehtoisten rekrytoinnin - toiminta kun vaatii heitä runsain määrin. 

 

Varapuheenjohtaja Ojalan mukaan hyvä johtaminen on tavoitteellista. Johtaja 

kertoo, mitä kohti mennään ja hän näkee ison kuvan ja keskittyy siihen. Hyvää 

johtajaa kuvaa pitkäjännitteisyys ja suunnitelmallisuus, osaajien hyödyntäminen, 

realismi talousasioissa, kyvykkyys ihmisten kanssa toimimisessa ja usko omaan 

toimintaan.  
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Junioripäällikkö Mantere toteaa, että hyvä johtaja oppii alaistensa erilaisuudet ja 

osaa käyttää eriaisuudet ja vahvuudet hyväksi. Hyvällä johtajalla on hyvä 

alaistuntemus ja hänen tehtävänään on löytää heistä potentiaali. Tuntemuksen 

ohella tärkeitä kriteerejä ovat Mantereen mukaan alaisten tukeminen ja 

rohkaiseminen. Hyvän johtamisen ja valmentamisen ytimessä on ajatus “tunne 

ihminen - tunne pelaaja”. 

 

Millainen on mielikuvasi hyvästä valmentajasta ja valmennuksesta? 

 

Valintavaiheen valmentaja Marttala lähtee liikkeelle lähtökohtaisesta tasa-arvosta. 

Jokainen pelaaja on samanarvoinen - hyvä tai huono - ja jokainen pelaaja ansaitsee 

mahdollisuuden oppia laadukkaassa ympäristössä. Hyvä valmentaja voi Marttalan 

mukaan olla vaikkei ole 30-vuotista valmentajataustaa. Naisten edustusjoukkueen 

valmentajan Kuusiston mukaan hyvä valmentaja huomioi kaikki urheilijat yksilöinä 

ja näkee urheilijoiden erilaisuuden rikkautena. Hyvä valmennus on kokonaisvaltaista, 

jossa valmennuksen lisäksi huomioidaan riittävän laadukkaan levon ja ravinnon 

saanti sekä tarjotaan urheilijalle ymmärrystä näiden asioiden tärkeydestä ja 

merkityksestä. Lisäksi mielen valmentaminen kuuluu hänestä jokaiseen 

valmennustapahtumaan ja on hyvin olennainen osa valmennusprosessia. Hyvällä 

valmentajalla on aikaa valmennettavalleen. Valmentaja auttaa urheilijaa oman 

minäkuvan rakentumisessa, arvojen määrittämisessä sekä tavoitteiden 

asettamisessa.  

 

Kuusisto kertaa vielä, että hyvässä valmennuksessa urheilijaa osallistetaan monella 

tavalla. Tämä sitouttaa urheilijoita toimintaan paremmin kuin se, että valmentaja 

käskee ja urheilija suorittaa. Kaikkea toimintaa ohjaa halu tehdä erinomaisesti ja niin 

hyvin kuin mahdollista. Hyvä valmennus on pitkäjännitteistä ja kärsivällistä. Se on 

usein tiimityötä, jossa yhden valmentaja sijaan valmennukseen osallistuu monia eri 

osaajia. Tällainen tiimityöskentely inspiroi myös valmentajia kehittämään itseään 

jatkuvasti. Hyvä valmentaja pystyy myös myöntämään, ettei tiedä kaikkea.  
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4.2.3 Valmentajarekrytointi 

 

Miten mielikuva seurasta tai miten mielikuva urheilulajista ylipäätään vaikuttaa 

siihen, millaisia ihmisiä ja millaisia toimijoita seuran tai lajin pariin saadaan? 

 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Laine painottaa, että tähtiseurasertifikaatti 

antaa turvaa seuran pariin hakeutuvalle. Se on viesti siitä, että arvot ovat kohdillaan, 

oikeudet ja velvollisuudet tiedossa, epäkohtiin ja niihin puuttumiseen löytyy työkaluja. 

Maahanmuuttajataustaisen osallistamiseksi nettisivuilta voisi löytyä esim. englanniksi 

“tervetuloa seuraan”, joka kantaisi viestiä avoimista ovista kaikille kansallislajin/ 

perinnelajin piiriin. Seuran puheenjohtaja Järvinen tuo mukaan keskusteluun 

valmentamisen mahdollistamisen, jolloin joukkueen taustojen tulee olla kunnossa. 

Kun lauseet “valmentaminen seurassa on urheilua” ja “näin seura auttaa” leviävät, 

on seura valmentajalle vetovoimainen.  

 

Seuran varapuheenjohtaja Ojala näkee lajitaustan välttämättömäksi menestyvää 

kilpaurheilua päävalmennettaessa ja toteaa, että tarve näistä lajiosaajista on 

ilmeinen. Ojala kysyy myös, miten saamme matalalla kynnyksellä toimijoita ja 

apuvalmentajia seuraan ts. onko seuraan helppo tulla. Ojala katsoo, että Seinäjoen 

Maila-Jusseissa on laadukasta toimintaa ja sillä on hyvä julkikuva. Hän tuo tässä 

yhteydessä keskusteluun valmentajakoulutuksen vaatimukset yhdistettynä 

valmentajarekrytoinnin vaikeuteen. Valmentajat ovat tietoisia aika- ja 

sitoutumisvaateesta päätoimisen työn ohella toteutuvassa valmennustyössä. Ojalan 

mielestä on myös olennaista, minkälainen tuki valmentajalle seurassa löytyy. 

Vetovoimaisessa seurassa seura johtaa ja järjestelmä on kunnossa - arvotyhjiöllä 

kun on tapana täyttyä. Ojala kiinnittäisi huomiota siihen, kuka seurassa toimintaa 

johtaa. Hän on julkisen urheilujohtamisen tiimin puolestapuhuja. Seuran ja 

valmentajan arvot elävät vuorovaikutuksessa keskenään, joka mahdollistaa 

kurinpalautuksen tilanteen niin vaatiessa. Seuran pelaajapolku on valmentajalle 

työkalupakki.  
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Junioripäällikkö Mantere varoittaa, että yksikin valmentaja voi luoda negatiivisia 

mielikuvia seurasta ja muodostaa esteen valmentajan rekrytoimiselle - näin myös 

vanhempi-pelaaja-rekrytoinnissa. Mantere kysyy, mistä seurakohtainen kulttuuri 

syntyy ja onko sitä ylipäänsä olemassa. Nuorisovalmennuksessa voidaan viedä 

joukkuetta vetäjän arvoilla “vikasuuntaan”. Nuorisotiimissä opittu kulttuuri ja arvot 

siirtyvät edustukseen. Hän katsoo että vanhempi-pelaaja-rekrytoinnissa seuran 

valttina on systemaattinen, ulospäin hyvä ja toiminnallinen kuva junioritiimin 

toiminnasta harrastus- ja kilpapolkuineen. Seuran nuorisotiimissä on mahdollisuudet 

menestyä - ovet ovat auki naisten edustuksiin suomensarjassa, ykköspesiksessä 

(yhteistyö Jalasjärven Jalaksen kanssa) ja superpesiksessä.  

 

Valmentajarekrytoinnin vetonauloiksi Mantere mainitsee mahdollisuuden kehittyä ja 

kouluttautua. Valmentaja voi ottaa seurassa vastaan sopivia haasteita, esim. 

eteneminen maakuntasarjan ja B2-joukkueen kautta suomensarjan 

valmennustehtäviin. Junioripuolella on tarjolla hyvät taustaryhmät ja tukiverkosto. 

Jos joukkueella on viisi valmentajaa, on mukaan helppo saada kaksi uutta. 

Laadukkaan valmentajan rekrytoinnin taustalla on urheilijasta valmentajaksi 

siirtyminen. Valmentaja kehittyy prosessissa - vastuuta ja koulutusta tulee lisätä 

osaamisen, osaamistarpeiden ja -tavoitteiden mukaisesti tukiverkoston ja 

taustaryhmän mahdollistavassa ympäristössä. Valmennuksellisen painopisteen tulisi 

Mantereen mukaan olla D- ja C-ikäluokissa optimaalisen laji- ja pelitaidollisen 

herkkyyskauden vuoksi.  

 

Valintavaiheen valmentaja Marttala pitää rekrytoinnin kannalta olennaisena 

ammattitaitoisia ja sitoutuneita taustahenkilöitä ja valmentajia - taitavassa tiimissä 

työskenteleminen kiinnostaa. Syksyllä 2014 silloinen junioritiimi päätti, että 

ikäluokkajoukkue perustetaan joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja valitsemalla, 

valmentaja-pelinjohtaja rekrytoidaan mukaan tämän jälkeen. Huippuvaiheen 

valmentaja Kuusisto uskoo, että mielikuvalla on varmasti todella iso merkitys. 

Seuran toiminnan arvot ja se kuinka hyvin ne saadaan arjessa näkyviin ovat 

merkittäviä tekijöitä tämän mielikuvan muodostumisessa. Kuusisto haluaisi nähdä 
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SMJ:n valmennuksessa osa-aikaisia/ täysipäiväisiä päävalmentajia, joiden ympärille 

rakentuisi eri ikäluokkien valmennustiimit. Hän näkee tälle kovasti tarvetta juuri 

pelaajapolun vanhemmassa päässä eli C- ja B-ikäisten joukkueissa. Nuorten 

lupausten silmissä Maila-Jussit on kiinnostava seura sekä pelaajille että heidän 

vanhemmilleen - arvona on antaa vastuuta nuorille pelaajille ja kehittää nuoria 

lahjakkuuksia. 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Laineen osallistamisella tutkimukseeni 

tavoittelin urheiluliikkeen vastuullisuuden suunnannäyttäjän kokemusta arvoista ja 

arvojohtamisesta suomalaisissa lajiliikkeissä ja seuratasolla. Olympiakomitean 

strategisena tavoitteena on haastateltavan mukaan saada lisää harrastajia monista 

erilaisista taustoista mukaan urheiluseuroihin. Hän toteaa urheiluyhteisöjen yhteisen 

vastuullisuusohjelman 2020-2024 olevan arvojohtamista heidän tasoltaan. Reilun 

pelin eettiset tavoitteet toimivat lajiliittojen arvopohjana. Laineen suositus ja toive on, 

että seuroissa tartutaan tähän seurakohtaisen strategian laatimista edeltävään 

periaatetyöhön käsinkosketeltavan muutoksen ja murroksen ajassa yhteiset arvot 

avaamalla. 

 

Tutkimushypoteesini oli yhtäältä arvojohtamisen korrelaatio seurakulttuuriin. Laineen 

peräänkuuluttama arvo- ja strategiatyö on Seinäjoen Maila-Jusseissa jo 

käynnistynyt. Junioritiimin systemaattinen työ yhteisen tekemisen ja yhteisten 

pelisääntöjen kulttuurin eteen nousee vastauksissa positiivisesti esiin vaikka 

“keskiputken” rakentamisen ja koko seuran yhteisten arvojen määrittelyn voidaan 

katsoa olevan vaiheessa. Junioritiimin säännöistä nousevat avainsanoiksi 

tasavertaisuus, liikunnan ilo ja avoimuus. Tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden 

toteutumana voidaan pitää tyttö- ja poikajuniorien tasavahvaa määrää seurassa. 

Laatu ja urheilullisuus, luottamus ja arvostus esiintyvät myös vastauksissa erilaisin 

sanamuodoin. Seuran arvojen katsotaan määrittyvän yhteisvaikutteisesti 

(yhteiskunta, seuratekijät, seurajohtaja, vastuuvalmentaja) mutta hyvin vahvasti 
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seurassa sovittavista yhteisistä arvoista, joista yksittäisten joukkueiden arvot ja 

kulttuuri muodostuvat, ja joiden varaan ne voivat nojautua. 
 

Tarkastelen vielä, millainen mielikuva hyvästä johtajasta ja valmentajasta kartalle 

piirtyy, ja millaisia yhteneväisyyksiä on löydettävissä urheilijan polun laatu- ja 

menestystekijöistä. Kokoan myös ajatuksia muutospaineista ja mahdollisuuksista 

johtamiseen, valmentamiseen ja kansallislajiimme liittyen. Hyvä johtaminen on 

avointa omalla esimerkillä johtamista. Se on myös kyvykkyyttä vaikeisiin päätöksiin. 

Johtaja kertoo, mitä kohti mennään ja hän näkee ison kuvan ja keskittyy siihen. 

Hyvää johtajaa kuvaa tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, realismi talousasioissa, 

kyvykkyys ihmisten kanssa toimimisessa ja usko omaan toimintaan. Hyvällä 

johtajalla on hyvä alaistuntemus ja hänen tehtävänään on löytää heistä potentiaali. 

Hyvä johtaja tukee ja rohkaisee alaisiaan.  

 

Hyvä valmentaminen on lähtökohtaisesti tasa-arvoista. Hyvä valmentaja huomioi 

kaikki urheilijat yksilöinä ja näkee urheilijoiden erilaisuuden rikkautena. Hyvä 

valmennus on kokonaisvaltaista -  mielen valmentaminen on olennainen osa 

yksittäistä valmennustapahtumaa ja koko valmennusprosessia. Hyvä valmentaja 

auttaa urheilijaa oman minäkuvan rakentumisessa, arvojen määrittämisessä sekä 

tavoitteiden asettamisessa. Hyvässä valmennuksessa urheilijaa osallistetaan 

monella tavalla. Valmennustoimintaa ohjaa halu tehdä työ erinomaisesti. Hyvä 

valmennus on pitkäjännitteistä ja kärsivällistä. Se on usein tiimityötä, joka inspiroi 

itsensä kehittämiseen - kaikkea ei tarvitse tietää.  

 

Urheilijan polun laatu- ja menestystekijänä mainitaan erilaisten polkujen luomista 

seuraan (harrastetaso, tuomaritoiminta, kilpataso). Hyvät harjoittelu- ja peliolosuhteet 

ovat laadukkaan kasvuympäristön tunnusmerkkejä. Junioritiimin alaisten joukkueiden 

tekemisen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu harrastajamäärän kasvattaminen. 

Urheilijalle annetaan samat mahdollisuudet harjoitella E-juniorien vanhempaan, 

jonka jälkeen olisi pystyttävä eriyttämään motivaation säilyttämisen ja turvallisuuden 

kannalta.Tulee löytyä myös selkeä suunnitelma, miten ja mitä eri urheilijapolun 
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vaiheissa tulisi opettaa (esim. Suuntana Superpesis). Juniorivaiheessa avainsanoina 

ovat monipuolisuus, uteliaisuus ja sopivat haasteet.  

 

Kilpapolulla nousee haastattelussa esiin seuran sisällä tehtävä yhteistyö 

yhtenäisyyden aikaansaamiseksi. Lajien välinen yhteistyö olisi myös tärkeää. 

Valintavaiheessa kokonaiskuvan hahmottamisesta vastaa yksi henkilö kuormituksen 

ja kiinnostuksen näkökulmista. Valintavaiheessa urheilija olisi kohdattava 

motivaatio-/ sitouttamiskeskustelulla. Kokonaisvaltainen valmentava johtaminen ja 

valmennusosaaminen nousee vastauksissa vahvasti laatu- ja menestystekijäksi. 

Koulutetuilla, osaavilla ja sitoutuneilla valmentajilla pystytään houkuttelemaan 

seuraan lahjakkaita urheilijoita. Valmennustyötä oman työn ohessa ei kuitenkaan 

nähdä pitkällä tähtäimellä kestävänä ratkaisuna. Joukkueen taustan tulee olla 

kunnossa, jolloin valmentaja voi keskittyä valmennustehtäväänsä.  

 

Kuten koulu- ja työelämässä urheilutoiminnan johtamisessa ja valmentamisessa elää 

uuden tekemisen vaateet  - yksinhuutajan aika on ohi. Nuorille toimijoille olisi 

annettava rohkeasti tilaa. Voidaan todeta, että ihminen innostuu pohjimmiltaan 

samoista asioista. Peli, leikki ja kisailu toimivat kaikenikäisille. Yhdessä tekeminen ja 

nuorten lahjakkuuksien osallistaminen palvelee myös sitoutumista. Olennaista on, 

tarttuuko tekeminen yhteisharjoittelun ulkopuolelle. Omaehtoinen liikkuminen on 

vähentynyt. Keskustelua herättelevästi voidaan kysyä, kiinnostaako kilpaurheilu 

nuoria riittävästi ja tievätkö he, mitä se vaatii ja millaista toimintaa nuorille pitäisi 

järjestää. Urheilijan elämään kuuluu valintojen tekeminen ja näistä ohjautuva 

ajankäytön suunnitteleminen. Yksilön valmentamisessa joukkueurheilussa piilee 

urheilijan kuulemisen haaste, jossa työkaluna mainitaan esim. säännölliset 

pelaajakeskustelut. Kilpailu muiden lajien kanssa tässä ajassa on ilmeinen. 

Pesäpallo rakentuu yhteisöllisyydestä, monipuolisuudesta ja perinteisyydestä. 

Kansallislajin vahvuus on myös hyvät mahdollisuudet muutoksiin.  
 

Tutkimushypoteesini oli toisaalta arvojohtamisen vuorovaikutus vetovoimatekijöihin 

valmentajarekrytoinnissa. Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Laine pitää 

tähtiseurasertifikaattia turvana seuran pariin hakeutuvalle. Se viestii siitä, että arvot 
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ovat kohdillaan, oikeudet ja velvollisuudet tiedossa, epäkohtiin ja niihin puuttumiseen 

on löydettävissä työkaluja. Seuran toiminnan arvot, ja se kuinka hyvin ne arjessa 

näkyvät, nähdään tärkeäksi hyvän mielikuvan muodostumisessa. Joukkue on seuran 

arvojen lippulaiva - yksikin valmentaja voi luoda negatiivisia kuvia seurasta ja 

muodostaa esteen valmentajan rekrytoimiselle. 

 

Valmentajarekrytoinnin kannalta nähdään yleisesti merkittäväksi, minkälainen tuki 

valmentajalle seurassa löytyy. Seinäjoen Maila-Jussien junioritiimin toiminnasta on 

ulospäin systemaattinen ja toiminnallinen kuva harrastus- ja kilpapolkuineen. 

Taustaryhmät ja tukiverkostot ovat kunnossa. On mahdollistettava valmentaminen, 

valmentamisen kehittäminen ja kouluttautuminen. Taitavassa tiimissä 

työskenteleminen kiinnostaa ammattitaitoisia ja sitoutuneita valmentajia. Laadukkaan 

valmentajan rekrytoinnin taustalla katsotaan olevan urheilijasta valmentajaksi 

siirtyminen. Valmentaja - aivan kuten urheilija - kehittyy prosessissa. Vastuuta tulee 

lisätä osaamisen, osaamistarpeiden ja -tavoitteiden mukaan sopivassa määrin. 

Seuran valintavaiheen valmennuksen toteuttamisen visiona voisi olla 

tulevaisuudessa osa-aikaiset/ täysipäiväiset päävalmentajat, joiden ympärille eri 

ikäluokkien valmennustiimit rakentuisivat - valmentajat ovat hyvin tietoisia aika- ja 

sitoutumisvaateesta päätoimisen työn ohella toteutuvassa valmennustyössä.  

 

6 POHDINTA 

 

Suomalainen urheiluliike elää muutosta eettistä keskustelua ja avoimuutta 

penäävässä julkisessa paineessa. Yhteisten normien asettamiselle ja avoimelle 

keskustelulle valmentamisen pelisäännöistä seurajohdon, valmentajien, vanhempien 

ja pelaajien kesken näyttäisi nyt olevan valtakunnallista tilausta. Seinäjoen 

Maila-Jussien valintavaiheen (B-tytöt) uutena päävalmentajana näen haastateltavien 

tavoin  seurassamme tulevaisuuden kehitystehtäväksi “keskipalkin” linjausten 

kokonaisvaltaisen tarkastelun junioritiimin ansiokkaan mallin mukaisesti.  

 

Valmentajarekrytoinnissa tulisi mielestäni löytää työkaluja huippuvaiheen 

urheilijoiden “headhuntaukseen” urheilijapolulta valmentajapolulle - ja miksei myös 
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johtajapolulle. Jatkossa olisi mielestäni hedelmällistä selvitellä, mitkä ovat 

valmentamiseen suuntautuneille huippuvaiheen urheilijoille a) valmentajan polun 

laatu- ja menestystekijöitä ja b) rekrytoivan seuran vetovoimatekijöitä. 

Valmentamisen mahdollistamisen “action plan” voisi lähteä tästä pohjatyöstä käsin.  

 

Tärkeäksi tulevaisuuden arvoksi näen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun 

moniarvoisen edistämisen. Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan alueellinen lajistrategia ja 

lajirajat ylittävä yhteistyöverkosto kansallislajimme harrastajamäärän turvaamiseksi/ 

kasvattamiseksi ja ylipäätään liikunnan ja urheilun harrastamisen polarisaation 

torjumiseksi. Laadukas urheilijan polku on mitä suurimmassa määrin varhaisen tuen 

ja syrjäytymisen ehkäisyn polku. Se tuottaa kansantalouden näkökulmasta 

työkykyisiä veronmaksajia. Lapsuus- ja valintavaiheen valmentajan työtä ja sen 

mahdollistamista voisi tarkastella uudelleen seurarajojen ulkopuolellakin.  
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