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1 JOHDANTO 

 

 

Työni pohjautuu Tommi Nevalan ja Sami Rintamäen vuonna 2016 tekemään 

lajinkehittämistyöhön, Psyykkaaminen B-juniori-ikäisissä. Työssä käsiteltiin 

vuoden 2015 B-poikien SM-sarjan loppuottelusarjan tapahtumia. Työni on laa-

jempi jatkotutkimus tapahtumien johdosta tarkennettuihin toimintamääräyksiin 

epäurheilijamaisuuksien osalta.  

 

Pesäpalloliiton tavoitteena on kitkeä negatiivinen psyykkaaminen pesäpallosta, 

varsinkin tilanteissa joissa vastustajaa ei kunnioiteta. Tällä tarkoitetaan tuoma-

reihin tai vastustajiin kohdistuvia alentavia, väheksyviä, solvaavia ja ylimielisiä 

kommentteja, joiden avulla pyritään järkyttämään vastapuolen toimijan henkistä 

tasapainoa. (PPL 2015) 

 

Tutkimuksessani käsitellään psyykkaamisen ja provosoinnin yleisyyttä B-poikien 

SM-sarjassa kaudella 2019, niin pelaajien, pelinjohtajien, taustatoimijoiden kuin 

myös tuomareiden osalta. Lisäksi selvitetään mitä nuoret pelaajat ajattelevat 

psyykkaamisesta sekä psyykattavana olemisena sekä kokevatko he, että 

psyykkaamisesta voisi koitua pitkäaikaisia vaikutuksia. 
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2 PSYYKKAAMINEN 

 

 

Urheilijat ovat kilpailleet lapsesta asti. Omasta tahdostaan lähtevä kilpailu mer-

kitsee vahvaa oppimismotivaatiota, halua päästä eteenpäin. Kun taidot kehitty-

vät, pelkkä kilpailu ei riitä. Aletaan janota menestystä. Menestyjältä vaaditaan 

huippusuorituksia, niitä tehdäkseen urheilijalla on takana suuri määrä harjoituk-

sia ja psyykkisiä voittoja. Kilpailutilanteessa urheilija kokee monia erilaisia tun-

teita. Kuinka hän osaa käsitellä fyysisen rasituksen ja henkisen taiston ja tämän 

keskellä pystyy keskittymään? Lajitaidot ja henkinen kunto täytyy olla huipputa-

solla täysipainoisen suorituksen tekemiseen. (Jansson, 13–16) 

 

Psyykkiset ominaisuudet ja taidot ovat urheilevan lapsen tai nuoren luonteen-

piirteitä. Ajattelutavat, menetelmät tai keinot, tottumukset ja tavat toimia ovat 

piirteitä joita hän käyttää tietoisesti tai tiedostamattaan pyrkiessään etenemään 

kohti urheilutavoitettaan. Synnynnäiset luonteenpiirteet ovat jokaisella lapsella 

erilaisia, jolloin myös tunteet koetaan eri voimakkuuksilla. Lapsi, nuori, tässä 

työssä urheilija saattaa kokea voimakkaita tunteita, reagoida tunteilla erilaisiin 

asioihin ja tapahtumiin sekä hän voi tuoda omia tunteitaan helposti julki. Toinen 

urheilija puolestaan on täysin vastakohta, hänen tunteensa saattavat olla laimei-

ta ja hän ei näytä tunteitaan muiden nähden. (Arajärvi, 335) 

 

Valmistautuessaan otteluun pelaajan suoritustasoon vaikuttavat monet psyykki-

set tekijät, tietoisesti tai tiedostamattaan. Näiden vaikutukset vaihtelevat yksilöit-

täin suuresti, riippuen persoonasta ja lajin luonteesta. (Jansson, 26) 

 

Suggestiolla tarkoitetaan psyykkaamista, joka on henkilön verbaalista ohjaamis-

ta. Suggestion tavoitteena on saada henkilö käyttäytymään ja ajattelemaan tie-

tyllä tavalla. Joudumme esimerkiksi päivittäin suggestion kohteeksi jo pelkkien 

televisiomainoksien sekä radion vuoksi. Verbaalinen ohjaaminen pyrkii vaikut-

tamaan päätöksiimme ja mielipiteisiimme. (Jansson, 116–117)  
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Psyykkisyyden osa-alueeseen kuuluu myös vahvasti psyykkinen pelko, joka on 

häviämisen ja epäonnistumisen pelkoa. Pelon voi aiheuttaa sisäsyntyinen pel-

ko, eli epävarmuus omasta itsestä ja suorituksestaan tai ulkopuolinen pelko, 

jonka aiheuttajana voi olla toiset kilpailijat ja heidän valmentajansa. Pelko muis-

ta kilpailijoista johtaa yleensä hermosotaan, jolloin muihin kilpailijoihin pyritään 

vaikuttamaan psyykkisesti. Yleisin menetelmä on ylimielinen asenne, jolla pyri-

tään häiritsemään vastustajan itsetuntoa. (Jansson, 41–42) 

 

Jos pelaajan kokemaa tunnetta pyritään osoittamaan vääräksi liian nopeasti, 

saattaa hän kokea tämän loukkauksena. Tällöin kyseinen tunnetila saattaa hy-

vinkin vahvistua entisestään. Jos joltain kielletään joidenkin tunteiden kokemi-

nen tai ilmaiseminen, nämä tunteet saattavat vain vahvistua enemmän. (Arajär-

vi, 355) 

 

 

2.1 Hetero –ja itsesuggestio 

 

Suggestio voidaan kohteen perusteella jakaa kahteen osaan, heterosuggestio 

ja itsesuggestio. Heterosuggestiossa pyritään suggeroimaan eli psyykkaamaan 

jokin toinen henkilö ja itsesuggestiolla kohde pyrkii suggeroimaan itse itsensä. 

(Jansson, 116–117) 

Heterosuggestiota voidaan käyttää positiivisesti, jolloin esimerkiksi valmentaja 

luo urheilijaan positiivista energiaa kehumalla, tukemalla ja luottamalla. Kun 

heterosuggestiota käytetään negatiivisesti, sen tuoman tunteen myötä suoritus 

kärsii. Suggestio voi olla negatiivista, jolloin on hyvä oppia suojaamaan itsensä 

siltä. Siitä voi olla myös hyötyä, jolloin on tärkeää oppia psyykkaamisen pääpiir-

teet ja sen käyttömahdollisuudet. Negatiivisessa heterosuggestiossa esimerkik-

si vastustaja pyrkii horjuttamaan urheilijan suoritusta sanallisesti jopa aggressii-

visesti.  (Jansson, 116–117, 120–121) 

 

Aggressiolla tarkoitetaan hyökkäävyyttä tai hyökkäyshalua sekä vihamielisyyttä, 

eikä sitä pidetä sopivana ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Monessa lajis-

sa aggression kuitenkin mielletään kuuluvan lajin luonteeseen. (Karvinen, 32–

42)       
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2.2 Psyykkauksen tavoitteet ja vaikutukset 

 

Ottelun aikana urheilijalla on mahdollisuus tehdä kaikkensa voittaakseen, kun-

han kykenee noudattamaan laadittuja sääntöjä. Ottelun jälkeen on pystyttävä 

kohtaamaan kanssakilpailijat reilusti ja hyvän urheiluhengen mukaisesti. Heille 

on annettava reilu tunnustus hyvästä kilpailusta, kävi ottelussa miten Otteluta-

pahtumaan sisältyy parhaansa yrittämistä, voittamista ja häviämistä. Kaikki nä-

mä kuuluvat urheilun peruselementtiin eli kilpailuun. Ottelut tarjoavat pelaajille 

mahdollisuuden oppia suhtautumaan tulokseen oikealla tavalla. Voittojen tavoit-

telua voidaan ajatella myös liian suurena, jolloin tappio tuntuu epäonnistumisel-

ta. (Karvinen, 32) 

 

Lukemattomat tiedostetut ja tiedostamattomat psyykkiset tekijät vaikuttavat ur-

heilijan suoritukseen. Nämä tekijät ovat usein osoittautuneet erittäin ratkaisevik-

si urheilusuorituksessa. Urheilijan oma persoona, urheilulajin luonne ja yksilölli-

syys vaikuttavat suuresti, vaikka perustekijät ovat samat. Urheilijalla on oltava 

kyky tuntea ja säädellä vaikuttavia tekijöitä, tämän oppiminen ei ole aina yksin-

kertaista eikä se välttämättä onnistu ilman harjoitteita. Valmentajan roolin on 

tällöin tärkeä ja hänen on oltava halukas ja kykenevä auttamaan urheilijaa niin 

psyykkisellä, kuin myös fyysisellä alueella. (Jansson, 26–27) 

 

Urheilijalla psyykkisen stressitilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi liian vaativat 

tavoitteet tai ristiriitaiset ihmissuhteet. Urheilijan roolissa yhtenä stressitekijänä 

voi myös olla kanssakilpailijat ja heidän valmentajansa. Vastustajan sanallinen 

psyykkaaminen saattaa johtaa stressireaktioon. Stressireaktioita voivat olla joko 

fyysisiä tai psyykkisiä. Fyysiset stressireaktiot voivat lyhytaikaisesti parantaa 

suorituskykyä, psyykkiset reaktiot taas estävät fyysisten valmiuksien hyödyntä-

misen. (Jansson 173–175) 
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2.3 Nuoren psyykkiset tekijät 

 

Pääosin pesäpallo-ottelussa pyritään negatiivisen heterosuggestion avulla hor-

juttamaan vastustajan itseluottamusta. Tällöin tavoitteena on saada vastustaja 

epävarmaksi omista suorituksistaan ja omasta itsestään. Suggeroinnin vaikutus 

kohteeseen määriytyy monesta tekijästä. Minkälainen on henkinen ympäristö, 

onko kyseessä koti – vai vierasottelu ja näin ollen olosuhteet tutut tai jopa uusi 

ympäristö. Onko uusi ympäristö turvallisen oloinen vai vaikuttaako katsojat 

myös suggeroinnin laatuun?  

 

Minkälainen on suggeroitavan pelaajan joukkue, ovatko he pelaajan tukena ja 

kokeeko pelaaja kuuluvansa joukkueeseen, jolloin hänellä on turvallinen olla. 

Auttavatko joukkuekaverit pelaajan takaisin henkisesti ylös vai jättävätkö maan 

rakoon? 

 

Yksi ihmisen perustarpeista on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarve, eli ihmi-

sen pyrkimystä etsiä kiintymyksen, läheisyyden, yhteen kuuluvuuden ja turvalli-

suuden tunteita toisten ihmisten kanssa sekä tarvetta kuulua ryhmään. Jos täs-

sä tapauksessa pelaaja ei koe kuuluvansa ryhmään tai koe oloaan turvalliseksi 

ryhmän sisällä hän ei pysty yltämään parhaaseen suoritukseensa. (Lintunen, 

85) 

 

Kun ryhmä toimii rakentavasti, siellä on hauskaa ja ryhmän sisällä lasketaan 

leikkiä. Ryhmän hyvä ilmapiiri mahdollistaa tavoitteiden, hyvien suoritusten ja 

oppimisen saavuttamista parhaiten. Hyvän ryhmän jäsenet tuntevat toisensa ja 

ryhmässä on turvallista olla. Tällöin jokainen uskaltaa olla oma itsensä, ilmaista 

omat tarpeensa, tunteensa ja ajatuksensa avoimesti koko ryhmälle. (Lintunen, 

85) 
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3 STRESSI 

 

 

Stressi kuuluu kaikenikäisten ihmisten elämään. Ihminen tarvitsee stressiä omi-

en tavoitteiden saavuttamisen mutta liika stressi on haitallista. 

 

 

3.1 Mitä on stressi ja miten se ilmenee 

 

Parhaimmillaan stressi on myönteistä, jolloin se valmistaa ihmistä huippusuori-

tukseen. Väliaikainen ja kohtuullisesti koettu stressi saattaa jopa lisätä tarkkaa-

vaisuutta sekä keskittymis – ja suorituskykyä. Stressi voi siis olla ihmiselle myös 

positiivinen voimavara. Ihmisen kokema liiallinen paine sotkee elimistön palau-

tumisjärjestelmän aiheuttaen jopa uupumuksen. (Mieli.fi, mitä on stressi?) 

 

Stressi on tilanne, jossa ihmisen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla 

tai ylittyvät tilanteessa, jossa on paljon haasteita tai vaatimuksia. Useat tutkijat 

uskovat, että melkein mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi vaikut-

taa ihmiseen stressaavasti. Ihmisen vastustus – ja sietokyky, erityisesti näkö-

kulmat ja asenteet määrittävät mahdollisesti koettavan stressireaktion. (Terve-

yskirjasto) 

 

Kaikki stressi ei ole haitallista. Suurin keskeinen asia on, onko ihmisen stressiti-

la jatkuvaa vai pelkästään tilapäinen tila. Lyhytaikainen stressi ei yleensä aiheu-

ta ihmisessä ongelmia, päinvastoin. Lyhytaikainen stressi saa ihmiset tekemään 

parhaansa. Määräaikaista stressiä ihminen kestää paljon paremmin, kun taas 

pidempiaikaisella stressillä voi olla monin tavoin vaarallisia vaikutuksia. (Terve-

yskirjasto) 

 

Stressin tehtävänä on ottaa ja saada ihmisen voimavarat kokonaisvaltaisesti 

käyttöön. Stressin alkuvaiheessa ihminen havahtuu olevansa tilanteessa, josta 

ei selviä normaalein toimintatavoin. Tällöin ihmisen vireystila kohoaa, sydämen 

lyöntitiheys kohoaa, hengitys kiihtyy ja lihasjännitys lisääntyy. Stressin jatkues-

sa ihminen on useimmiten touhukas, keskittynyt käynnissä olevan haasteen 
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selvittämiseen, eikä hän havaitse tai muista muita asioita. (Mieli.fi, miten stressi 

ilmenee?) 

 

Tunteiden hallinta voi pettää, tällöin ihminen saattaa saada raivokohtauksen tai 

puolestaan purskahtaa kovaan itkuun. Pitkään jatkuva stressi kuluttaa ihmisen 

voimavaroja, tällöin koko elimistö on aktivoitunut ja ihminen kokee erilaisia oirei-

ta kehossaan. Näitä oireita ovat mm. painon tunne rinnassa, hengen ahdistus, 

rentoutumisen vaikeus ja vatsa on sekaisin. Stressi vaikeuttaa unta ja heikentää 

unen laatua. Joillain ihmisillä on nukahtamisvaikeuksia ja uni on katkonaista tai 

lyhyttä. (Mieli.fi, miten stressi ilmenee?) 

 

Stressi on sosiaalinen ilmiö ja saattaa siirtyä ihmiseltä toiselle kotona tai muual-

la. Stressin taso vaihtelee hetkestä ja asiasta toiseen ihmisen elämäntilanteista 

ja tavoitteista riippuen. (Mieli.fi, miten stressi ilmenee?) 

 

 

3.2 Stressin syyt 

 

Stressiä aiheuttavat mm. alituinen kiire, sopimaton työ tai työttömyys, melu, liial-

linen vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämän muutokset. Akuutin stressihäiri-

ön tai traumaperäisen stressihäiriön voivat aiheuttaa luonnonkatastrofit, onnet-

tomuudet tai läheisen kuolema.  

 

Työelämässä tai tässä yhteydessä joukkueurheilussa stressin aiheuttajia voi 

olla mm. tehtävän hallinnan puute, kohtuuttomat vaatimukset, tuen puute, ih-

missuhdeongelmat, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuus, epäreilu kohtelu, 

arvostuksen puute tai epämääräinen työnjako. (Terveyskirjasto, stressin syyt) 
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3.3 Stressin oireet 

 

Ihmisen kokema stressi on psykologinen mutta oireet ovat fyysisiä. Näitä oireita 

ovat mm. päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, hikoi-

lu, tihentynyt virtsaamisen tarve, flunssakierre ja selkävaivat. (Terveyskirjasto, 

stressin oireet) 

 

Tavallisemmin psyykkiset oireet koetaan jännittyneisyytenä, ärtymyksenä, ag-

gressiona, levottomuutena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, muistion-

gelmina, häiriöinä unessa tai päätöksen teon vaikeutena. Vakavassa stressiti-

lassa ihminen kokee masennusta ja työuupumusta, lisäksi ilmenee päihteiden 

väärinkäyttöä ja jopa itsetuho – ajatuksia. (Terveyskirjasto, stressin oireet) 
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4 MINKÄLAINEN ON NYKYNUORI  

 

 

Nuoruusikävuosien aikana ihmisen täytyisi kehittyä omaksi persoonakseen se-

kä pystyä myös itsenäiseen toimintaan. Samaan aikaan kasvu yhteiskuntaan, 

kouluttautuminen ja omien kiinnostusten kohteiden ovat isona osana jokapäi-

väistä elämää. (Aarresola, 162) 

 

12 – ja 13-ikävuoden aikana nuoren ajattelu kehittyy ja hän alkaa ymmärtää, 

että omat kyvyt, kapasiteetti sekä yrittäminen vaikuttavat lopputulokseen. Hän 

omaa aikuisen ajattelukyvyt mutta hänellä ei vielä ole kehittynyt taitoja käsitellä 

eteen tulevia ongelmia, eikä hänellä ole myöskään tietoa suorituksiin liittyvistä 

tekijöistä. Näistä syistä johtuen nuoret ovat todella haavoittuvaisia, josta johtuu-

kin liikuntaharrastusten voimakas vähentyminen. Nuorten kielteiset kokemukset 

liikunnan parissa saattavat kehittää hänelle itselleen kuvan ja ajatuksen, ettei 

liikkumisen taitoja voisi kehittää. Ne joko ovat tai ei ole. (Lintunen, 82–83) 

 

Useat tutkimukset ovat kertoneet, että puolet lapsista on mukana urheiluseuro-

jen toiminnassa mutta 15 – vuotiaita nuoria on jäljellä enää noin kolmannes. 

Nuoren kiinnostus lopahtaa, eikä hänellä ole enää aikaa harrastaa vaan hän 

haluaa käyttää vapaa-aikansa muuhun mielenkiintoiseen. Nykyajan tarjonta on 

runsasta ja kilpailu nuorten mielenkiinnon kiinnittämisestä ja huomiosta on ko-

vaa. Nykynuoren mielekkäintä tekemistä on hengailu yksin tai kavereiden kans-

sa, eli ajan viettäminen. Aikaa voidaan viettää kotona, kaupungilla, netissä ja 

vaikka uimahallilla. Vain nykynuoren mielikuvitus on rajana. Kilpaileva nuori 

vaatii myös omaa aikaa hengailuun yksin tai kavereiden kanssa. Tästä johtuen 

esimerkiksi pesäpallossa pelimatkat nousevat suureen arvoon ystävien vuoksi. 

(Aarresola, 162) 

 

Nuoret, kuten myös aikuiset ovat koukussa isoihin ja pieniin ruutuihin. Puheli-

messa on nykyaikana Facebook, Snapchat, Instagram, Tiktok, Spotify ja lukui-

sat pelit. Sosiaalisessa mediassa on myös mahdollisuuksia blogien ja vlogien 

muodossa. Nämä antavat nuorille mahdollisuuden uusiin liikuntaharrastuksiin ja 

kokeiluihin sekä rakentamaan uusia yhteisöjä. Mielenkiintoista on, että toinen 
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lapsi tai nuori on löytänyt useita aktiviteetteja elämäänsä ja toiset tykkäävät vain 

hengailusta. Tästä syystä nuorella ei välttämättä urheiluharrastus ole prioriteetti-

listan kärkipäässä. (Aarresola, 162) 

 

 

4.1 Puberteettivaihe 

 

Nuoren puberteettivaihe käsittää ikävuodet 12–15 –v. Tässä vaiheessa psyko-

logisesti tärkein mielensisäinen kehitystehtävä on identiteetin löytyminen. Tällä 

tarkoitetaan käsitystä kuka minä olen ja mitä minä haluan. Saman ikäluokan 

kaverit auttavat nuorta irtautumaan omista vanhemmista ja heidän auktoriteetis-

taan, tällöin nuori on alttiimpi myös muiden vaikutuksille. Omien kavereiden, 

kuin myös sosiaalisen median vaikutukset auttavat rakentamaan omaa minäku-

vaa. Kun oma minäkuva selkiytyy, tällöin myös kavereiden mielipiteet voidaan 

sivuuttaa. Tässä iässä nuori yrittää määritellä itse oikean ja väärän määritel-

män. Valmentaja on tämän ikäiselle nuorelle tärkeä ihminen, jolloin valmentajal-

la on mahdollisuus auttaa murrosikäistä nuorta kohottamaan tämän itsetuntoa 

ja löytämään oman identiteettinsä. (Vasarainen, 39–41) 

 

 

4.2 Nuoruusvaihe 

 

Nuoruusvaiheen ikäluokat 15–18 –v. ovat tärkeimpiä oman identiteetin muotou-

tumiseen. Nämä ovat ristiriitaisia vuosia nuoren elämässä. Hän on fyysisesti 

kehittynyt ja häneltä odotetaan fiksua ja oikeanlaista käytöstä mutta häntä koh-

dellaan kuin lasta. Osmo Kontulan tutkimuksen mukaan (Kemppinen, 1992) 15-

vuotiaat erottuvat usein kahteen ryhmään: kotiin suuntautuviin ponnistelijoihin ja 

kaveripiirissä oleilijoihin. Urheilujoukkueessa motivoituneimmat harjoittelijat ja 

joukkueen tavoitteisiin sitoutuneet ovat ponnistelijoita. He saavat myös menes-

tystä kouluelämässä. Kaveripiirissä oleskelijat puolestaan saattavat jättää tule-

matta harjoituksiin ja ovat passiivisempia verrattuna ponnistelijoihin. Vasarai-

nen, 39–41) 
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4.3 Myöhäisnuoruus 

 

Myöhäisnuoruuden aikana, 18–20-ikävuoden vaihetta kutsutaan aikuiselämään 

sopeutumisen ajanjaksoksi. Nuorella on edessään isoja ratkaisuja asumiseen, 

ammattiin ja seurusteluun liittyvissä asioissa. Myöhäisnuoruus kestää nykynuo-

rilla pitkälle yli 20 ikävuoden, vaikka nuoret saattavat ollakin muuttaneet pois 

kotoaan, ovat he taloudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan. Vasarainen, 39–

41) 

 

 

4.4 Sukupolvien erot 

 

X – sukupolvi määritellään 1960 – luvun loppupuolella ja 1970 – luvulla synty-

neihin. He ovat perineet edellisiltä sukupolvilta kovan työnteon kulttuurin, he 

kunnioittavat auktoriteetteja ja uskovat hierarkioihin.  

Y – sukupolvi on 1980 – ja 1990 – luvun alkupuolella syntyneet. He taas ovat 

kasvaneet yhdessä teknologian voimakkaan kasvun kanssa. Y – sukupolvelle 

moniarvoinen kulttuuri on arkipäivää. Heidän ajatusmaailmassaan omat tavoit-

teet menevät yhteisen hyvän edelle.  

Z – sukupolvi on 2000 – luvun vaihteessa syntyneet lapset, heitä kutsutaan di-

ginatiiveiksi. Nämä nuoret eivät koe velvollisuuksia vaan merkityksellisyyttä. He 

haluavat olla mukana asioissa mitkä kokevat olevat merkityksellisiä. Käskyttä-

misen avulla ei saa Z – sukupolven kanssa menestystä. Zetalaiset eivät siedä 

auktoriteetteja, vaan he haluaisivat neuvotella omat sääntönsä. Tästä syystä 

heidän johtamisensa täytyy osata piilottaa esimerkiksi osallistamisen avulla. 

Zetalaisten maailmaan kuuluu isona osana ulkonäkökeskeisyys, tiettyjen urhei-

lubrändien palvonta sekä julkisuushakuisuus. (Aarresola, 171–172) 
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5 PESÄPALLON PSYKOLOGISET VAATIMUKSET 

 

 

Oma persoonallisuutemme on periytyvää ja tästä saamme tietyt puitteet raken-

taa omaa persoonallisuuttamme. Urheilijan persoonallisuuteen vaikuttaa van-

hempien kasvatustavat, kasvuympäristö sekä valmennus. Jokaisella ihmisellä 

on oma toimintaa ohjaava toimintajärjestelmä., joka pohjautuu tunteisiin, asen-

teisiin ja ajatteluun. Tämä järjestelmä määrää mitä toimintoja urheilija valitsee ja 

miten niissä suoriutuu. Ympäröivä maailma, läheiset ihmiset ja heidän vuorovai-

kutus rakentavat urheilijan kokemuksien myötä psyykkisen järjestelmän. Näi-

den, että kovan harjoittelun ja kilpailukokemuksen myötä ei välttämättä saada 

kehitettyä toimintatapaa, joka olisi paras urheilullisen menestyksen kannalta. 

(Liukkonen, 215–216)  

 

Kilpailutilanteissa urheilijoiden vireystiloilla on eroja. Joukkueen avainpelaaja 

saattaa tehdä parhaat suorituksensa jännittyneessä mielentilassa, kun taas toi-

nen rauhallisessa tai kiihtyneessä tilassa. (Liukkonen, 215–216) 

 

Psyykkiseen hallintaan vaikuttaa ihmissuhteet, talous ja opiskelut. Nämä voivat 

heijastua niin harjoittelu – kuin kilpailutilanteissa. Urheilijalla on riittävät psyykki-

set taidot, kun hän osaa käsitellä pettymyksen tuomia tunteita, käyttää mieliku-

vaharjoittelua apunaan sekä hänellä on kyky rentoutua. (Liukkonen, 120–121) 

 

Pesäpallossa vaaditaan monia erilaisia taitoja. Lajitaidot ovat erilaisia liikkeitä 

tai liikesarjoja. Fyysiset taidot mahdollistavat lajitaitojen suorittamisen. Pelitaito-

jen avulla urheilija osaa hahmottaa tilanteen vaatimukset ja hänellä on kyky 

tehdä tarvittava lajillinen suoritus. Pesäpallo on joukkuelaji, jossa pelaajat ovat 

yksilöitä joukkueen sisällä. Jokainen pelaaja on roolitettu joukkueen taktiikkaan 

sopien niin sisä – kuin ulkopelissä omien ominaisuuksiensa mukaan. Näillä pe-

lipaikoilla ja rooleilla on erilaisia suorituksia. Suoritusketjun (ennakointi – ha-

vainnointi – suoritus – reagointi suoritukseen) sisällä pelaaja saa tukea jouk-

kuekavereiltaan mutta suorituksen aikana hän on yksin, ilman joukkuekaveria.  
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Liukkonen (2007) on jaotellut urheilun psykologisia vaatimuksia. Pohdin pesä-

pallon psykologisia vaatimuksia tämän pohjalta. 

 

1. Fyysisen ja psyykkisen kunnon merkitys 

Pesäpallossa vaaditaan fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeutta ja voimaa 

eri muodoissaan. Työssäni mainitut psyykkiseen hallintaan vaikuttavista 

tekijöistä nostaisin ihmissuhteiden vaikutuksen pesäpalloon. Kun pystyt 

toimimaan kentällä olevien ihmisten kanssa ja omat ihmissuhteet ovat 

kunnossa, helpottaa se keskittymistä itse peliin. Lisäksi paineensietokyky 

täytyy olla hyvällä tasolla.  

 

2. Suorituksen kesto 

Pesäpallossa on ottelun aikana useita lyhytkestoisia suorituksia, etene-

minen, lyönti, ulkopelisuoritus. Ottelu kestää B-junioreiden iässä noin 2-

2,5h. Tämän ajan sinun pitäisi pystyä pitämään yllä oikeanlainen vireysti-

la. 

 

3. Suoritustoistot 

Pesäpallo-ottelussa lyöntitoistoja on ottelusta riippuen 10–25 / pelaaja ja 

ulkopelissä kovia polttosuorituksia 3-10 / pelaaja. (Hautala 2019) 

Onnistuneen ja epäonnistuneen suorituksen prosessointi on tärkeä psy-

kologinen taito. Miten saada itseluottamusta onnistumisesta ja toisaalta 

kääntää epäonnistuminen voimavaraksi kohti seuraavaa suoritusta. 

 

4. Suoritus – palautumisaika 

Pesäpallossa et pysty itse vaikuttamaan milloin on vuorosi fyysisesti suo-

rittaa. Ulkopelin aikana lyöjä päättää mihin lyöntinsä suuntaa, kun taas 

sisäpelissä lukkari päättää milloin lyöjä lyö ja toisaalta milloin etenijä ete-

nee. Fyysinen palautusaika tulee kaaripelin aikana sekä mahdollisesti ul-

kopelissä mutta henkistä palautumista ei pelin aikana tule. Joudut ha-

vainnoimaan ympäristöä kokoajan, pelipaikasta – ja tilanteesta riippumat-

ta. 
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5. Suoritushetken rajautuneisuus 

Melkein kaikki tekeminen pelin aikana on muiden päätettävissä. Lukkari 

päättää milloin syöttää. Tällöin saattaa tapahtua. 

 

6. Kanssakilpailijoiden suorituksiin mukautuminen 

Pesäpallossa oma pelaaminen täytyy tietyissä tilanteissa mukauttaa jol-

lain tavalla pelin tilanteeseen sekä vastustajan pelaamiseen. Tämä aset-

taa suuren vaatimuksen kyvylle muuttaa nopeasti ja luovasti toimintastra-

tegiaa. 

 

7. Suorituksen asteittaisen parantamisen vaatimus 

Jokainen suoritus pesäpallossa merkitsee jotain ja vie peliä eteenpäin 

johonkin suuntaan. Tuloksellisesti onnistuminen saattaa vaatia kotiutta-

jalta onnistumisia mailan varressa jokaisella lyöntivuorolla. 

 

8. Keskittymisen taso 

Keskittyminen täytyy koota yhä uudestaan ja uudestaan aina ennen jo-

kaista syöttöä. 

 

9. Ulkoisten tekijöiden merkitys 

Katsomossa voi olla läheisiä, arvostelevaa yleisöä tai kuuluttaja, joka 

omalta osaltaan on mielestäsi ärsyttävä. Lajivälineet saattaa hajota, eikä 

sinulla ole omaa mailaa lyöntivuorossa. Myös luonto voi tehdä yllätyksen 

ja ilmasto muuttuu aurinkoisesta sateiseksi. 

 

10. Suorituksen arvostelu 

Ainoastaan syöttötuomari ja kaaripelaajat arvostelevat lukkarin teknistä – 

ja pelillistä toimintaa. Katsojat saattavat arvostella kriittisesti niin katso-

mossa kuin median keskustelupalstoilla. 

 

11. Fyysisen riskin todennäköisyys 

Pesäpallossa ei ole suurta todennäköisyyttä vakavalle ja pitkäaikaiselle 

loukkaantumiselle tai vakavalle vammautumiselle. 

 



17 

Pesäpalloilijalta vaaditaan psyykkisesti erittäin paljon. Kaikki tekeminen merkit-

see jotain ja silti peliä pitää pystyä jatkamaan tilanteesta huolimatta. On henki-

sesti raskasta saada pidettyä vireystila yllä koko pelin ajan ja saada keskittymi-

nen kasaan jokaisen syötön aikana, varsinkin jos pelin tilanne ei ole omalle 

joukkueelle suotuisa. Tähän kun lisätään ulkoiset tekijät, saadaan vaatimustaso 

todella korkealle. 
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6 LIITON LINJAUKSET 

 

 

Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä tarkensi 23.11.2015 epäurheilijamaiseen 

käyttäytymiseen pelikentillä liittyvää toimintaohjetta, joka on luotu 24.1.2013.  

 

Pesäpallo ja urheilu elävät tunteesta. Peliä on kuitenkin luettava ja erotettava 

moukkamainen epäurheilijamaisuus peliä ”energisoivasta” fiiliksestä, tunnepe-

listä. Tuuletukset ja hyvistä suorituksista iloitseminen kuuluvat olennaisena 

osana viihdyttävään pesäpallo-otteluun. (PPL 2013) 

 

Pesäpallo-otteluissa puututaan jatkossa tiukemmin psyykkaamiseen, jossa vas-

tustajaa ei kunnioiteta. Vastustajan tai tuomarin psyykkaamisella negatiivisessa 

mielessä tarkoitetaan alentavia, väheksyviä, solvaavia ja leuhkoja kommentteja, 

joiden avulla pyritään järkyttämään vastapuolen toimijan henkistä tasapainoa. 

(PPL 2015) 

 

 ”Vastustajan psyykkaaminen: Kaikkeen peliinkuulumattomaan (esim. si-

viilielämä, ihmissuhteet, uskonto, eettiset kysymykset, sairaudet) ja hen-

kilökohtaisia ominaisuuksia korostavaan (esim. pelaajan heikkoudet, vih-

jailut lautaskammosta) epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen puututaan 

heti. Junioriotteluissa (nuorten Superpesis ja nuoremmat juniorit) kaikki 

vastustajan psyykkaaminen on rangaistavaa.” (PPL 2015) 

 

 ”Tarpeeton provosointi ja kontaktin hakeminen: Joukkueen jäsenen ei ole 

sallittua siirtyä aktiivisen pelitilanteen ulkopuolella vastustajan lähietäi-

syydelle provosointitarkoituksessa. Vuorovaihdossa pelaajien on siirryt-

tävä suoraan kohti oman joukkueen vaihtopenkkiä. Tilanteen jälkeen pe-

laaja ei saa tarkoituksellisesti kääntyä kohden vastapuolen pelaajaa ja 

tuulettaa provosointitarkoituksessa.” (PPL 2015) 
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 ”Rasistinen käyttäytyminen: Pesäpallossa kaikki toimijat ovat samanar-

voisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kan-

salaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipi-

teestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteis-

taan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumises-

taan, tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Rasismia ei lajin parissa hy-

väksytä missään muodossa.” (PPL 2015) 

 

 ”Käyttäytyminen kotipesässä: Lukkariin kohdistuva epäurheilijamainen 

paineistaminen on kielletty. Kotipesän suoja-alueelle nimetyt henkilöt 

saavat johtaa sisäjoukkueen peliä hillitysti, syöttötuomarin aluetta kunni-

oittaen.” (PPL 2015) 

 

 ”Vaihtopenkki: Vaihtopenkillä saa olla joukkueen vaihtopelaajien lisäksi 

enintään kuusi (6) nimettyä toimihenkilöä. Ylimääräinen provosointi ja 

vastustajan psyykkaaminen vaihtopenkiltä on ehdottomasti kielletty. Otte-

lun tuomaristolla on oikeus poistaa epäurheilijamaisuuteen syyllistyneet 

toimihenkilöt yleisörajan taakse. Toimihenkilöiden rikkomuksista seuraa-

vat varoitukset kohdistuvat joukkueen puheoikeuden käyttäjälle.” (PPL 

2015) 

 

 ”Kotijoukkue on velvollinen hankkimaan otteluun riittävän määrän päteviä 

toimihenkilöitä, joiden tulee noudattaa sarjan järjestäjän ohjeita esimer-

kiksi molempien joukkueiden ja pelaajien kunnioittamisesta (mm. kuulut-

taja).” (PPL 2015) 

 

 ”Joukkueiden ja seurojen toimijat edustavat lajiaan myös pelikentän ul-

kopuolella. Provosointi ja lajin imagolle haitallinen toiminta esimerkiksi 

lehdistötilaisuuksissa, verkossa tai tiedotusvälineissä on kielletty.” (PPL 

2015) 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää negatiivisen heterosuggestion, eli negatii-

visen psyykkaamisen vaikutuksia B-juniori-ikäisen pesäpalloilijan toimintaan 

kilpailutilanteessa. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden ajatuksia psyyk-

kaamisesta sekä selventää psyykkaamisen yleisyyttä ja ominaispiirteitä B-

ikäisten sarjassa. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään puuttuiko tuoma-

risto tilanteeseen tilanteen vaatimalla vakavuudella. 

 

Laadin tutkimukseen kysymyspatteriston minkä jaoin Pesäpalloliiton avustuksel-

la kaudella 2019 B-poikien SM-sarjassa pelanneille joukkueille ja heidän toimi-

henkilöille. Olin myös itse aktiivisesti yhteydessä joukkueiden pelinjohtajiin, että 

vastauksia saataisiin tarpeeksi.  

 

Tutkimuksen kyselyssä oli avoimia, omin sanoin vastattavia kysymyksiä sekä 

kysymyksiä joissa oli selkeät ja valmiit vastausvaihtoehdot. Osassa kysymyksis-

tä oli vastausvaihtoehdon lisäksi mahdollisuus kuvailla tilannetta tai omia tuntei-

taan omin sanoin.  

 

Tutkimus oli jaettu kolmeen osaan joissa ensimmäisessä käsiteltiin psyykkaa-

mista yleisesti, toisessa kysyttiin vastaajien ajatuksia ja kokemuksia psyykkaa-

misesta ja viimeinen osa käsitteli provosointia sekä paineistamista. Lopussa 

vastaajat pääsivät antamaan vapaan sanan liittyen psyykkaamisen ongelmiin tai 

liian vähäiseen psyykkaamiseen ja mahdollisiin toimenpiteisiin Pesäpalloliiton 

osalta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin miten he käsittelevät psyykkaamista omissa 

joukkueissaan. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Sain haastatteluun 120 vastausta, joista suurin osa tuli sarjan pelaajilta. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että moni pelaajista ei koe psyykkaamisen olevan ongelma 

ja psyykkaaminen on olennainen osa pesäpalloa. Sanalliset vastaukset antoivat 

paljon pohjaa tälle väittämälle. Osassa vastauksista oli hieman värikästä kieltä 

mutta kaikkiaan fiksut nuoret osasivat ottaa kyselyn tosissaan ja mielestäni 

ymmärsivät mitä kyselyssä käsitellään sekä miksi aihe on tärkeä. 

 

Tutkimustuloksia käsitellessä vastaajien määrät ovat suurimmassa osassa arvi-

oita. 

 

Missä roolissa toimit pääsääntöisesti B-poikien SM-sarjassa kaudella 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

83 % 

10 % 

5 % 

3 % 

0 % 

Pelaaja 

Pelinjohtaja 

Tuomari 

Taustatoimija / huoltaja 

Jokin muu, mikä 

Kaikki vastaajat (KA:1.3, Hajonta:0.71) (Vastauksia:120) 
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7.1 Psyykkaaminen 

 

Olitko psyykkaamisen kohteena kaudella 2019 ja miten tuomaristo siihen 

mahdollisesti reagoi? 

 

120 vastaajasta 60 koki, etteivät ole olleet psyykkauksen kohteena kaudella 

2019. Noin 46 vastaajaa olivat psyykkauksen kohteena, eikä tuomaristo puuttu-

nut tilanteeseen. 13 tapauksessa tuomaristo oli huomauttanut psyykkaajaa sekä 

kerran psyykkaajalle oli annettu rangaistus. 

 

 

Kyllä vastanneista 51 koki, että psyykkaaminen oli ollut peliin kuuluvaa ”pe-

rushuutelua”, hauskaa tai kevyttä naljailua.  

 

 ”Normaalia peliin kuuluvaa härnäämistä.” 

 

 ”Kyllä tietynlaista kettuilua ja kismaa. Kuittaillaan paljon suorituksista ja 

muusta. Ja pyrittiin henkisen yliotteen saavuttamiseen.” 

 

 ”Pientä sananvaihtoa peliin liittyvistä asioista. Esimerkkinä vaikka se, että 

mailan varressa ei onnistunut, niin siitä saattoi muistutusta tulla.” 

50 % 

38 % 

11 % 

1 % 

En 

Kyllä, eikä tuomaristo puuttunut asiaan 

Kyllä, tuomaristo huomautti psyykkaajaa 

Kyllä, tuomaristo antoi psyykkaajalle 
rangaistuksen (keltainen tai punainen kortti) 

Olitko psyykkaamisen kohteena kaudella 2019 ja 
miten tuomaristo siihen mahdollisesti reagoi? 

(KA:1.63, Hajonta:0.71) (Vastauksia:120) 
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Viisi vastaajista koki, että psyykkaaminen oli haukkuvaa sekä ilkeää. Kaksi vas-

taajista kertoi psyykkaamisen liittyvän syöttötuomarin linjaan vaikuttamiseen. 

 

 Psyykkaamista mikä ei liity peliin mitenkään. Liittyi pikemminkin pelin ul-

kopuolelle.” 

 

 Syöttötuomarina ollessa itseen kohdistui tuomioideni arvostelua mm. 

syötönkorkeuden linjasta tai toisen lukkarin suosimisesta. Tuomarina ol-

lessa kuuli myös pelaajien/pelinjohtajien psyykkausta vastustajaa kohti ja 

yleensä koski lukkarin toimintaa ja oli sanallista ”palautetta” lukkarin 

työskentelystä.” 

 

 

Psyykkasitko itse vastustajaa kaudella 2019 ja miten tuomaristo siihen 

mahdollisesti reagoi? 

 

120 vastaajasta noin puolet eivät olleet kauden aikana psyykanneet vastusta-

jaa. Vastaavasti suurinosa vastaajista sai psyykata ilman tuomariston puuttu-

mista tilanteeseen. Vastaajista 15 oli saanut tilanteesta huomautuksen. 

 

 

49 % 

38 % 

13 % 

0 % 

En 

Kyllä, eikä tuomaristo puuttunut asiaan 

Kyllä, tuomaristo antoi minulle huomautuksen 

Kyllä, tuomaristo antoi minulle rangaistuksen 
(keltainen tai punainen kortti) 

Psyykkasitko itse vastustajaa kaudella 2019 ja 
miten tuomaristo siihen mahdollisesti reagoi? 

(KA:1.63, Hajonta:0.69) (Vastauksia:120) 
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Kyllä vastanneista 50 mielestä psyykkaaminen oli peliin kuuluvaa ja yksi koki 

psyykkaamisensa ilkeänä.  

 

 ”Peruskuittailua jos kaveri ei esim. saanut palloa kiinni ja varsinkin jos 

kyseessä oli ns. hyvä pelaaja. Annoin myös lukkarille painetta.” 

 

 ”Paineistamista huutelulla ja huomautuksilla suorituksista.” 

 

 ”Vastustajan painostamista ja ajatusten ”harhauttamista” pelaamisesta.” 

 

 ”Kaverillista”. 

 

 ”Kettuilin vastustajan ulkopelaajille heidän tekemistään virheistä.” 

 

 ”Pyritään menemään vastustajan ihon alle ja saada se ajattelemaan jo-

tain muuta kuin peliä.” 
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Missä olet kohdannut psyykkaamista? 

 

Yksi vastaajista oli kokenut psyykkaamista vain kentän ulkopuolella ja pieni osa 

sekä kentällä, että sen ulkopuolella. Kolme vastaajista kertoi psyykkauksen ta-

pahtuneen sosiaalisessa mediassa, loput kertoivat psyykkauksen olleen katso-

mossa ja kaikkialla ennen peliä.  

 

 

 

 

Oletko ollut psyykkauksen kohteena tietyn joukkueen / joukkueiden toi-

mesta? 

 

Reilusti yli puolet vastanneista eivät osanneet vastata, että tietyt joukkueet olisi-

vat harjoittaneet psyykkausta. Kolme joukkuetta nousivat kuitenkin ylitse mui-

den ja kolme seuraavaa erottuivat myös. Viisi vastaajaa eivät osanneet nimetä 

joukkuetta tai niitä oli monia. 

 

93 % 

1 % 

6 % 

Kentällä 

Kentän ulkopuolella, missä? 

Sekä kentällä että kentän ulkopuolella, 
missä? 

Missä olet kohdannut psyykkaamista? 
(KA:1.13, Hajonta:0.48) (Vastauksia:120) 
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Kyllä vastauksen antaneet listasivat Sotkamon Jymyn esiin kahdeksan kertaa. 

Manse PP oli seitsemän vastaajan mielestä psyykkaava joukkue. Kiteen Pallo 

mainittiin kuusi kertaa. Alajärven Ankkurit, Hyvinkään Tahko sekä Seinäjoen 

Maila-Jussit olivat kaikki listalla kolmeen otteeseen. Lisäksi 12 muuta joukkuetta 

saivat hajanaisia ääniä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 % 

28 % 

En 

Kyllä, minkä joukkueen/joukkueiden? 

Oletko ollut psyykkauksen kohteena tietyn 
joukkueen / joukkueiden toimesta? 

(KA:1.28, Hajonta:0.45) (Vastauksia:120) 
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7.2 Ajatuksia psyykkaamisesta 

 

Voidaanko jonkinlainen psyykkaus mielestäsi hyväksyä pesäpallossa? 

 

120 vastaajasta hieman yli 100 oli sitä mieltä, että psyykkaaminen pitäisi hyväk-

syä pesäpallossa. 

 

 

 

Kyllä vastanneilta kysyttiin mielipidettä mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta. 

Suurin osa hyväksyy peliin kuuluvan psyykkaamisen, kunhan se pysyy fiksuna. 

Kaikenlaisiin henkilökohtaisiin asioihin meneminen ei ole hyväksyttävää. 

 

 ”Asiallinen psyykkaaminen joka pysyy vuorovaikutuksessa molempien 

osapuolten kanssa, eikä mene henkilökohtaisuuksiin.” 

 

 ”Tuulettaminen ja pelin sisällä tapahtuvista asioista psyykkaaminen on 

sopivaa mutta henkilökohtaisuuksiin ja pelin ulkopuolisiin asioihin mene-

minen sopimatonta.” 

 

8 % 

93 % 

Ei 

Kyllä 

Voidaanko jonkinlainen psyykkaus mielestäsi 
hyväksyä pesäpallossa? 

(KA:1.92, Hajonta:0.26) (Vastauksia:120) 
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 ”Peliin kuuluva psyykkaus pitää pysyä pelissä, koska muuten pelistä tu-

lee tylsää. Tietynlainen henkilökohtainen psyykkaaminen ei välttämättä 

kuulu peliin.” 

 

 ”Kevyt ”kuittailu” vastustajalle voi olla ihan sopivaa, kunhan se tapahtuu 

huumorimielessä. Vastustajalle pahan mielen aiheuttaminen esim. huu-

dahduksilla ei kuitenkaan sovi.” 

 

 ”Itse olen oppinut ottamaan tosi hyvin pelaajilta saadun psyykkaamisen 

todella hyvin vastaan ja oikeastaan nauran, jos jotain kuulee. Henkilö-

kohtaisista asioista psyykkays, jotka eivät liity mitenkään lajiin tai kentälle 

niin ehdoton ei.” 

 

 ”Pelillisiin asioihin liittyvä, joka ei siis mene henkilökohtaisuuksiin. Tämä 

mielestäni tarkoittaa myös sitä, ettei yhtä pelaajaa saa koko vastustaja-

joukkueen toimesta maalittaa.” 

 

 ”Huomauttaminen suorituksista ja pieni huutelu niistä. Henkilökohtaisuu-

det ja haukkuminen kiellettävä mutta pieni maalaisjärki kuitenkin ylilyön-

tien kannalta tuomareilla. Mielestäni psyykkaus kuuluu urheiluun, kunhan 

se jää pelkästään pelikentälle ja arvostus pelaajien välillä pysyy.” 

 

 ”Pientä sanasotaa suuntaan ja toiseen saa olla mutta inhimillisyyden ra-

joissa. Psyykkaamisessa ei saa mennä liikaa henkilökohtaisuuksiin.” 

 

 ”Kaikkea psyykkausta ei voi, eikä ole järkevääkään yrittää poistaa. Esim. 

pelaaja voi antaa itsestään ja joukkueestaan osaavan ja itsevarman ku-

van psyykatessaan vastustajaa ja pyrkiä siten heikentämään vastustajan 

suoristusta. Kyllä joukkueiden pelaajien ja pelinjohdon välistä kanssa-

käymistä pitää ottelussa olla. Sopimatonta psyykkausta on yksittäisen 

pelaajan jatkuva häirintä, osaamisen vähättely, solvaaminen ja halvek-

sunta.”  
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 ”Kilpailuhengen mukainen. Kilpaurheiluun kuuluu hyvän maun rajoissa 

tehtävä psyykkaaminen.” 

 

 ”Kaikki mitä jälkeenpäin ei tule katumaan. Tietyt henk.koht loukkaukset.” 

 

Muutaman vastaajan mielestä kilpaurheiluun kuuluu kovempi psyykkaaminen. 

 

 ”Oma mielipide on, että lähes kaikenlainen on sopivaa.” 

 

 ”Mitä vain voiton tähden.” 

 

Tuomariin kohdistuvaan psyykkaukseen löytyi ristiriitaisia vastauksia. 

 

 ”Pelisuorituksiin liittyvä kuittailu kuuluu asiaan mutta tuomareille (etenkin 

syöttötuomarille) ei pitäisi pystyä huutelemaan aivan mitä vaan, niin kuin 

nyt pystyy.” 

 

 Se, että pyritään vaikuttamaan tuomarin linjaan, kuuluu peliin. On tuoma-

riston asia vetää raja selvästi ja käyttää rangaistuspykäliä pelaajien ja 

pelinjohtajien sivistämiseksi. Itse en kuitenkaan havainnut tänä kesänä 

jatkuvaa psyykkausta lukkaria kohtaan, johon olisi pitänyt erityisesti puut-

tua. Jatkuva räksyttäminen on siis sopimatonta, samoin henkilökohtai-

suuksiin meneminen tai edellisiin peleihin viittaaminen.” 
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Jos olet joutunut psyykkauksen kohteeksi tai ollut psyykkaajan roolissa, 

mihin liittyvää kielenkäyttöä tilanteessa nousi esiin? 

 

Suurin osa vastaajista koki psykkaamisen liittyvän pelillisiin ominaisuuksiin ku-

ten pelaajan fysiikkaan ja lajitaitoihin. Alle puolet koki psyykkauksen liittyneen 

henkilökohtaisiin asioihin tai johonkin muuhun. 

 

 

 

Pelitilanteisiin tai peliin liittyviin virheisiin viitattiin 12 kertaa ja kaksi mielsi 

psyykkaamisen olevan tuomareihin kohdistunutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 % 

18 % 

17 % 

Peliin liittyvät henkilökohtaiset 
ominaisuudet (esim. fysiikka) 

Henkilökohtaiset asiat (esim. perhe, 
ulkonäkö, paino, vammat, sairaudet) 

Jotain muuta, mitä? 

Jos olet joutunut psyykkauksen kohteeksi tai ollut 
psyykkaajan roolissa, mihin liittyvää kielenkäyttöä 

tilanteessa nousi esiin? 
(KA:1.44, Hajonta:0.73) (Vastauksia:88) 
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Psyykattuna oleminen 

 

Puututtiinko tilanteeseen tuomariston puolelta? 

 

Suurimpaan osaan tilanteista ei puututtu tuomariston osalta. 

 

 

 

Oliko tuomariston reagointi tilanteeseen mielestäsi riittävää? 

 

Alle kolmanneksen osalta tuomariston olisi pitänyt puuttua tilanteeseen.  

 

 ”Tuomariston reagointi on vaihdellut paljon eri tuomareiden ja pelien välil-

lä, joten välillä se on ollut riittävää, joskus liiallista ja joskus liian vähäis-

tä.” 

 

 ”Joo ja ei, välillä on saattanut olla vähän herkempi tuomari ja välillä ihan 

aiheestakin otettu psyykkaava pelaaja puhutteluun tai kaarta varoitettu.” 

 

 ”Ei ole. Vaikka tuomarit voivat puuttua provosoiviin tilanteisiin, on kuiten-

kin pelinjohtajien tai seurojen puututtava omien pelaajien negatiiviseen 

käyttäytymiseen.” 

78 % 

30 % 

0 % 

Ei 

Kyllä, tilanteessa annettiin huomautus / 
huomautuksia 

Kyllä, tilanteessa annettiin rangaistus / 
rangaistuksia 

Puututtiinko tilanteeseen tuomariston puolelta? 
(KA:1.28, Hajonta:0.45) (Vastauksia:90) 
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Yleisimmin vastaajat kokivat, ettei tuomariston tarvitsisi tilanteeseen reagoida. 

 

 ”Tuomariston ei tullutkaan reagoida, koska psyykkaus koski vain pelillisiä 

asioita.” 

 

 ”Reagointi vaihteli tuomareiden mukaan mutta pääasiassa, kun tuomarit 

puuttuivat, oli toiminta riittävää.” 

 

 ”Harvoin tuomaristo mitään huomaa ja se on mielestäni tiettyyn pistee-

seen asti hyvä asia.” 

 

 ”Tuomariston ei tarvitse puuttua psyykkaukseen minun mielestäni jos se 

ei ole selvästi loukkaavaa esim. ulkonäköön tai perheeseen liittyvää.” 

 

Millaisen tunteen psyykkaaminen aiheutti siinä hetkessä? 

 

Psyykkaaminen on aiheuttanut psyykattavana olevissa monenlaisia eri tunnere-

aktioita. 26 vastaajaa koki, ettei psyykkaaminen aiheuttanut heissä erityisiä tun-

teita. 

 

 ”No ei kauheasti minkäänlaista. Se on peliä ja kuuluu siihen.” 

 

 ”Ei herätä tuntemuksia, välillä jopa naurattaa.” 

 

 ”Ihmetystä, häpeää niiden puolesta.” 

 

 

14 vastaajaa psyykkaaminen lähinnä huvitti tai nauratti. 

 

 ”Huvitti ja se antaa luvan kuitata sitten psyykkaavalle pelaajalle jotain ta-

kaisinkin.” 

 

 ”Välillä se heikensi luottoa omaan tekemiseen mutta yleensä vain huvitti.” 
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16 vastaajaa koki parantavansa omaa suoritusta psyykkauksen kohteeksi jou-

duttuaan. 

 

 ”Hyvän ja saan pelistä enemmän irti.” 

 

 ”Hyvän pelifiiliksen, että ollaan tosissaan” 

 

 ”Auttoi suorittamaan paremmin, koska halusi näyttää, että psyykkaaja on 

väärässä.” 

 

 ”Pienen ärtymyksen, että haluaa seuraavalla suorituksella näyttää, että 

tuollainen psyykkaus on turhaa.” 

 

27 vastaajaa koki suuttumusta, vihaa, ärsytystä, epäonnistumisen pelkoa tai 

paineita suorittamisesta. 

 

 ”Joskus epäluottamusta omiin taitoihin mutta nykyään se psyykkaus ja 

provosointi on helpompi sivuuttaa.” 

 

 ”Aiheuttaa epävarmuutta omaan tekemiseen ja vie keskittymistä hetkelli-

sesti pois pelistä.” 

 

 ”Vaihdellen. Yleensä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos mutta sil-

loin tällöin vastustaja onnistuu hetkeksi ajatuksia sekoittamaan. Tällöin 

tulee paineistunut ja epävarma olo ratkaisujen kanssa.” 

 

 ”Ärsytyksen mutta samalla psyykkauksen sisältö oli oikeastaan hauska ja 

hyvin keksitty vitsi.” 
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Yksi tuomari koki suorastaan paniikinomaisia tunteita psyykkauksen kohteeksi 

jouduttuaan. 

 

 Riippuu psyykkaamisesta mutta esimerkiksi hätääntymistä, harmitusta, 

paniikkia. On ollut pelejä, jossa tekisi tuomarina mieli lähteä pois kentäl-

tä. Muissa tuomaritehtävissä tilanne ei ole niin paha mutta syöttötuoma-

rina pää ei vaan kestä huutoa. Olen myös muissa lajeissa tuomarina, ei-

kä siellä ole samanlainen kulttuuri kuin pesäpallossa, mikä on harmi 

muuten hienon pelin kannalta.” 

 

 ”Tuomarina pelaajien välinen jatkuva psyykkaaminen tuo häpeän tunnet-

ta pelaajien käytöksen johdosta.” 

 

Mitä ajattelet tilanteesta / tilanteista nyt? Mitä luulet, miksi psyykkaaminen 

kohdistui juuri sinuun? 

 

29 vastaajaa ajatteli psyykkaamisen kohdistuneen häneen, koska vastustaja 

halusi horjuttaa suorittamista tai pelaaja oli epäonnistunut edellisessä suorituk-

sessa. 

 

 ”Monesti jos nähdään yksikään huono suoritus, sitten heti aletaan psyyk-

kaamaan ja saamaan samalta henkilöltä lisää huonoja suorituksia, niin-

hän se menee.” 

 

 ”Tilanteet jäi kentälle, kohdistui muhun koska epäonnistuin.” 

 

 ”Huonon suorituksen jälkeen saakin antaa kuittia, se kuuluu peliin.” 

 

 ”Uskon, että minua yritetään usein psyykata, koska olen nuori tuomari ja 

minuun koetaan pystyttävän vaikuttamaan helposti.” 

 

 ”Mielestäni mukavin mielin kiivaita pelejä muistelen. Pelissä psyykkaus 

kohdistuu minuun jos minua vastaan pelattiin tai suoritin vähän huo-

nommin pari suoritusta.” 
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 ”Kuuluu peliin. Niin lievässä muodossa ihan hyväksyttävää. Lajiin kuuluu 

se, että joutuu usein suorittamaan yksin, jolloin psyykkaamisen kohde on 

selkeä vastustajalle.” 

 

 ”Nyt, kun ajattelee, niin psyykkaaminen teki hyvää pelille. Ja kohdistui 

luultavasti minuun, kun olin tehnyt jonkun virheen kentällä.” 

 

 ”Enää tilanteet eivät minua haittaa, psyykkaaminen kohdistui minuun, 

koska vastustaja käytti kaikkia mahdollisia keinoja voittaakseen.” 

 

Kuusi vastaajaa koki psyykkauksen tulleen hänelle, koska oli avainpelaajan roo-

lissa omassa joukkueessaan. Myös kuusi vastaajaa sai vastakaikua omalle 

psyykkaukselleen. 

 

 ”Ei ne huonoille huutele.” 

 

 ”Edelleen naurattaa ja eiköhän oma käytös johtanut siihen, että olin koh-

teena.” 

 

 ”Uskoisin sen johtuvan siitä, että olen itsekin usein psyykannut ja olen 

monesti pelannut hyvin ja sen jälkeen on alettu psyykkaamaan, jotta peli 

menisi sekaisin.” 

 

14 ei osannut sanoa ja seitsemän mielestä psyykkaaminen ei kohdistunut suo-

ranaisesti häneen vaan kaikkiin oman joukkueen pelaajiin. 

 

 ”Ajattelen vaan, että se kuuluu peliin. Eikä ne vaikuta minuun mitenkään. 

En tiedä tiettyä syytä miksi juuri minua kohti. Minusta kaikkia psyykataan 

jossain vaiheessa urheilu-uraa.” 

 

 ”Muistan tilanteen hyvällä, sillä se oli ensimmäinen psyykkaus mitä it-

seeni on kohdistunut.” 
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 ”Yleisesti ajatellen, että tässä puhutaan lajin mustimmasta pisteestä. 

Psyykkaaminen alkaa silloin, kun ei pelaamalla pärjätä tai kun pelaajilla 

tai pelinjohdolla on epävarmuutta omasta osaamisesta.” 

 

 ”Vastustajalta turhaa energian haaskaamista.” 

 

 ”Joukkueet tavoittelevat voittoa ja joillakin voittamisen halu on niin suuri, 

että kaikki keinot on käytettävä ja silloin psyykkaus kohdistuu välillä myös 

tuomareihin.” 

 

Viisi koki, että psyykkaaminen kohdistettiin häneen lukkarin roolin vuoksi. Van-

hat joukkuekaverisuhteet sekä erilaiset persoonat ja henkilökemiat nousivat 

myös esille. Yksi vastaaja koki ylipainon olleen syynä psyykkaukselle. 

 

Vaikuttiko mennyt psyykkaaminen sinuun silloin pelaajana? Millä tavalla? 

 

51 vastaajaa koki, ettei psyykkaaminen vaikuttanut itseensä millään tavalla. 11 

mielsi psyykkaamisen vaikuttaneen positiivisessa mielessä. 

 

 ”Yleensä saan enemmän irti, kun on tunnetta pelissä.” 

 

 ”Vähän alkoi varmaan itsekin sen jälkeen psyykkaamaan peleissä 

enemmän.” 

 

 ”Ei oikeastaan. Jotain kasvamista pelaajana varmaan siitäkin tuli.” 

 

 ”Psyykkaaminen nostattaa omaa voitonhalua.” 

 

 ”Kyllähän sitä joskus epäonnistuu mutta en lähde syyttämään siihen 

psyykkaamista, heikon tekosyy mielestäni.” 

 

 ”Pelaajana minuun ei vaikuta psyykkaus, tuomarina onkin vähän vaike-

ampi homma.” 
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Kun taas kuusi vastaajista ajatteli, että psyykkaaminen olisi vaikuttanut negatii-

visesti.  

 

 ”Jännitystaso nousi hetkellisesti.” 

 

 ”Nuoremmalla iällä se jäi enemmän mielenpäälle ja vaikutti pelisuorituk-

seen mutta nykyään se on yksi tilanne muiden joukossa. Toki nykyään 

sen pystyy myös kääntämään voimavaraksi.” 

 

 ”Hetkellisesti vei itseluottamusta ja sai jännittämään seuraavaa suoritus-

ta.” 

 

 ”Yksi peli meni hieman penkin alle lukkarina kaaren huutelun takia, ei 

muuten.” 

 

 ”Juuri tuona ja edellisenä kautena psyykkaaminen on tuntunut yllättävän 

raskaalta, kun epävarmuutta syöttämisen suhteen on ollut. Psyykkaami-

nen mielestäni lisäsi epävarmuutta.” 

 

Koetko, että psyykkaamisella voisi olla pidempiaikaisia vaikutuksia (itse-

luottamus, kammot jne.)? 

 

40 vastaajista koki, että psyykkaaminen voi aiheuttaa pidempiaikaisia vaikutuk-

sia. Kuusi oli sitä mieltä, että ainoastaan lukkarin roolissa voi olla pidempiaikai-

set kammot mahdollisia.  

 

 ”Liika psyykkaus mikä menee aivan yli ja kohdistuu yhteen pelaajaan ko-

koajan voi antaa kammoa mutta urheilussa pitää pää kestää ja psyykka-

us minulla ainakin kasvattaa itseluottamusta.” 

 

 ”Herkemmälle ihmiselle psyykkaaminen voi aiheuttaa pelkoa suoriutua 

pelitilanteissa tai voi jopa lopulta johtaa lajin lopetukseen.” 

 

 



38 

 ”Koen, jos se jatkuu pidempään.” 

 

 ”Psyykkaus voi vaikuttaa pidempiaikaisestikin mutta on hyvä saada apua 

valmentajilta, vanhemmilta ym.” 

 

 ”Voisi olla mutta uskon, että jokainen kerta kasvattaa pelaajana ja ihmi-

senä ja opettaa käsittelemään negatiivisia tunteita sen ympärillä.” 

 

29 oli sitä mieltä, että pidempiaikaisia vaikutuksia psyykkaamisella ei tule, 10 ei 

osannut sanoa tai on ehkä mahdollista. 

 

 ”Korkeintaan lyhytaikaisia seurauksia, jos pelaajalla on ollut muutenkin 

vaikea jakso menossa.” 

 

 ”Paha sanoa muiden puolesta miten se vaikuttaa mutta uskon, että he tu-

levat jatkossakin kokemaan psyykkausta mikäli huipulle tavoittelevat.” 

 

 ”Kyllä psyykkaaminen saa pitkässä ajassa itseluottamusta alaspäin.” 

 

 ”Ei itselleni. Minulle voi huudella mitä vaan itsestäni tai läheisistä ja me-

nee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Haluan pelata paremmin 

näyttääkseni kaverille ja psyykkaan perään.” 
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Kun olet ollut psyykattavana, onko kohdallasi joskus ylitetty ”hyvän ma-

un” raja? 

 

Kolmasosan mielestä kielenkäyttö psyykkauksessa heitä kohtaan on ollut mau-

tonta ja epäasiallista. 

 

 

 

Psyykkaajana oleminen 

 

Millaisen tunteen psyykkaaminen aiheutti siinä hetkessä? 

 

24 vastaajan mielestä psyykkaaminen ei aiheuttanut heissä itsessään minkään-

laista tunnetta. 14 koki saavansa itseluottamusta tai energiaa omaan pelaami-

seensa. 

 

 ”Ei erityisiä tunteita, psyykkaaminen on ollut mukana spontaaneissa tilan-

teissa.” 

 

 ”Tuomarina psyykkaan positiiviseen suuntaan. Saatan kysyä ja kuunnel-

la, ehkä joskus jopa rauhallisesti koskettaa olkapäälle rauhoittaakseni 

vuorovaikutusta.” 

69 % 

31 % 

Ei 

Kyllä 

Kun olet ollut psyykattavana, onko kohdallasi 
joskus ylitetty ”hyvän maun” raja? 

(KA:1.31, Hajonta:0.46) (Vastauksia:100) 
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 ”Yrittää päästä vastustajan pään sisään, koska he tekevät samaa.” 

 

Kuusi vastaajista koki, että voitti vastustajan tilanteessa saaden huomion keskit-

tymään itseensä tai koki saavansa yliotteen muulla tavalla.  

 

 ”Sain lukkarin huomion, eli olen voittanut.” 

 

Seitsemän koki ärsytystä vaikka oli itse psyykkaajana. 

 

Viittä tilanne huvitti. Seitsemän vastaajaa koki jollain tavalla mielihyvää, kun 

kolmen mielestä tilanteessa oli jotain ristiriitaista, toisaalta yksi myönsi katuvan-

sa mahdollisesti jotain sanomaansa. 

 

 ”Olen ehkä kerran urani aikana psyykannut vastustajaa ja silloin se tuntui 

hyvältä.” 

 

 ”Nostattaa adrenaliinia ja se tuntuu siinä hetkessä hyvältä sanoa mutta 

saattaa kaduttaa joskus jälkeenpäin.” 

 

 ”En keskity pelissä niinkään psyykkaamiseen mutta joskus psyykkaan ja 

se aiheutti ristiriitaisia tunteita.” 

 

 ”Hyvä fiilis, kun tietää kaverin paineiden kasvavan varsinkin isoissa pe-

leissä.” 
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Mitä ajattelet tilanteesta / tilanteista nyt? Kohdistuiko psyykkaus tiettyyn 

pelaajaan ja miksi? 

 

14 psyykkaajaa ajatteli psyykkauksen olevan paineistusta suorittamiseen ennen 

suoritusta tai epäonnistumisen jälkeen.  

 

 ”Kohdistui. Helppoja virheitä tapahtuu ja niistä on pääsääntöisesti kiva 

kuittailla.”  

 

 ”Yleensä se kohdistuu virheen tekijään tai pelaajaan, jolla peli kulkee tau-

tisen hyvin ja sitä itseluottamusta yrittää horjuttaa.” 

 

 ”Etukäteen mietitään heikot lenkit ketä lähdetään psyykkaamaan. Ei si-

ten, että katsotaan rumin vihu ja aletaan sättimään, vaan jos vastustajan 

avainpelaajalla (jonka tiedetään asia kestävän) on ollut vaikeaa kopin-

nostossa, niin siitä mainitaan kyllä.” 

 

12 ei ajatellut psyykkaamisen kohdistuneen erityisesti mihinkään, kun neljän 

mielestä psyykkauksen kohteena oli oma kaveri tai ärsyttävä henkilö. 

 

  ”Kohdistui! Niihin keiden kanssa olen ystävä kentän ulkopuolella.” 

 

16 psyykkasi vastustajan avainpelaajia tai ennalta tiedettyjä kuumakalleja.  

 

 ”Välillä kohdistui tarkoituksella tiettyyn pelaajaan, koska tiedettiin, että 

hänellä menee kuppi helposti nurin. Tällöin psyykatun peli menee sekai-

sin ja tämä helpottaa oman joukkueen toimintaa.” 

 

 ”Kuuluu peliin ja usein kohdistuu siihen, jolla menee heikosti tai toimii 

tärkeässä roolissa.” 
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11 keskittyi vain lukkarin psyykkaamiseen.  

 

 ”Kohdistui joko lukkariin tai epäonnistuneen suorituksen tehneeseen ul-

kopelaajaan. Ne ovat luonnollisimmat vaihtoehdot psyykkauksen kohteel-

le.” 

 

 ”Lukkariin, jos jollekin jotain sanon. Eihän sitä saa lukkarille antaa ”kotoi-

saa” oloa lavalla vaan pistää lukkarin peliä mahdollisimman vaikeaksi 

vaikka sillä psyykkauksella.” 

 

 

 

Vaikuttiko mennyt psyykkaaminen sinuun silloin pelaajana? Millä tavalla? 

 

Vastaajista 51 ei kokenut, että psyykkaajana oleminen vaikuttaisi itseensä mil-

lään tavalla pelaajana.  

 

 ”Ei suuresti. Fiilis tiukoissa peleissä on muutenkin niin piipussa, että 

psyykkaaminen vain tulee siinä voitontahdossa ulos mutta ei sitä itse ole 

jäänyt pohtimaan, ellei ole joskus vahingossa jotain tyhmää tullut sanot-

tua.” 

 

Viisi sai positiivisen vaikutuksen, yksi koki oman psyykkaamisen vaikuttavan 

negatiivisesti. 

 

 ”Tuntuu, että onnistun aina paremmin ja se tuo lisää henkeä itselleni pe-

liin, kun saan vähä kuittailla ja härnäillä.” 

 

 ”Ehkä antoi lisää itseluottamusta, jos psyykkaus tuotti toivotun tuloksen.” 
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Koetko, että psyykkaamisella voisi olla pidempiaikaisia vaikutuksia (itse-

luottamus, kammot jne.)? 

 

30 vastaajaa koki, että omalla psyykkaamisella saattaa olla pidempiaikaisia vai-

kutuksia. 

  

 ”Voi olla, jos herkkä pelaaja kyseessä. Minusta tuntuu kuitenkin, että ne 

ovat jo tippuneet B-ikäluokassa pois kärrystä.” 

 

 ”Voi hyvin olla. Psyykkaajien täytyy tietää se häilyvä raja mikä on sallittua 

ja mitä saa tehdä/sanoa. Lukkarin kammot ovat valitettavia, eikä niitä ke-

nellekään toivo mutta voiton eteen tehdään myös tarvittava.” 

 

 ”Kyllä sillä voi olla, jos psyykkaa ja provosoi liikaa ja ihan väärällä tavalla 

niin se ei ole enää mitään kaunista kuunneltavaa.” 

 

 ”Koen, kuten myös tiedän.” 

 

 ”Voi, jos se jatkuu pidempään mutta en kuittaile esim. helposta virheestä, 

kun vain kerran.” 

 

22 mielsi oman psyykkaamisen kevyeksi, jolla ei saada vahinkoja aikaan. Kah-

deksan ei osannut vastata. 

 

 ”Lukkareiden pitäisi jo B-juniorina kestää kunnollista painetta kaarelta, jo-

ten kammoa ei pitäisi tulla ja jos tulee, on väärässä pelipaikassa alun pe-

rinkin.” 
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Oletko joskus ylittänyt psyykkaajana ”hyvän maun” rajan? 

 

Kolme neljästä vastaajasta koki oman kielenkäytön olleen tilanteeseen sopivaa. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Provosointi 

 

Oletko ollut osallisena tilanteessa, jossa esiintyy tarpeetonta provosointia 

ja kontaktin hakua (esim. tarkoituksellisesti käännytään kohti ja tuulete-

taan provosoivasti – vuoronvaihdot, palot, epäonnistumiset tms.)? Onko 

tuomari puuttunut tilanteeseen? 

 

120 vastaajasta yli puolet on ollut provosoivassa tilanteessa, jossa tuomaristo ei 

puuttunut tilanteeseen. Vajaa 30 vastaajaa ei ole provosointia kohdannut. Noin 

neljässä kymmenestä tilanteesta tuomaristo on puuttunut tilanteeseen huomau-

tuksella ja jopa 12 tilanteessa on annettu rangaistus. 

 

76 % 

24 % 

Ei 

Kyllä 

Oletko joskus ylittänyt psyykkaajana ”hyvän 
maun” rajan? 

(KA:1.24, Hajonta:0.43) (Vastauksia:88) 
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Kotipesässä käyttäytyminen – lukkarin ja syöttötuomarin paineistaminen: 

Oletko koskaan itse psyykannut tai provosoinut kotipesässä vastustajaa / 

syöttötuomaria? Puututtiinko siihen tuomarin taholta? 

 

Kotipesässä on saanut ilman huomautuksia paineistaa noin 50 vastaajaa, vas-

taavasti yli 40 on saanut huomautuksen ja kolme rangaistuksen. Alle 40 vastaa-

jaa ei ole keskittynyt paineistukseen. 

 

 

23 % 

53 % 

34 % 

10 % 

En ole ollut 

Olen ollut, tuomari ei reagoinut 
tilanteessa mitenkään 

Olen ollut, tuomari antoi tilanteessa 
huomautuksen / huomautuksia 

Olen ollut, tuomari antoi tilanteessa 
rangaistuksen / rangaistuksia 

Oletko ollut osallisena tilanteessa, jossa esiintyy tarpeetonta provosointia ja 
kontaktin hakua (esim. tarkoituksellisesti käännytään kohti ja tuuletetaan 

provosoivasti – vuoronvaihdot, palot, epäonnistumiset tms.)? Onko tuomari 
puuttunut tilanteeseen? 

(KA 

33 % 

43 % 

36 % 

3 % 

En 

Olen, tuomari ei reagoinut tilanteessa 
mitenkään 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
huomautuksen / huomautuksia 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
rangaistuksen / rangaistuksia 

Kotipesässä käyttäytyminen – lukkarin ja syöttötuomarin 
paineistaminen: Oletko koskaan itse psyykannut tai 

provosoinut kotipesässä vastustajaa / syöttötuomaria? 
Puututtiinko siihen tuomarin taholta? 
(KA:2.07, Hajonta:0.83) (Vastauksia:120) 
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Vaihtopenkin toiminta. Oletko harjoittanut psyykkausta / provosointia 

vaihtopenkiltä? Puututtiinko siihen tuomarin taholta? 

 

Vaihtopenkiltä kommentoineista yksi on saanut rangaistuksen ja muutamat 

huomautuksen. Pääasiassa vaihtopenkeillä ei ole kauden aikana ollut psyyk-

kaajia. 

 

 

Vaihtopenkillä provosoineet tai psyykanneet saivat kommentoida tuomioita tai 

tuulettaa vapaasti kohti vastustajaa ilman tuomareiden reagointia. Huomautuk-

sia tuomarit antoivat oman joukkueen positiivisesta psyykkaamisesta, joka tul-

kittiin ulkopelinjohtamiseksi. Myös tuomareiden tekemistä päätöksistä keskuste-

lemisesta sai huomautuksia. Rangaistukseen johtanutta tilannetta ei ole tiedos-

sa. 

 

Oletko joutunut psyykkauksen kohteeksi tai provosoinnin kohteeksi ol-

lessasi vaihtopenkillä (13. pelaaja, pelinjohtaja ulkovuoron aikana, huolta-

ja tms.)? Puututtiinko siihen tuomarin taholta? 

 

Kuten tässäkin huomataan, vaihtopenkin suhteen ei ole ollut tapahtumia. Muu-

tamat hajanaiset psyykkaukset ovat olleet ”bussikuskin” huuteluja tai pelaajien 

ominaisuuksien vähättelyä. Osa koki pelin tuoksinaan kuuluvaksi kuittailuksi. 

85 % 

11 % 

6 % 

1 % 

En 

Olen, tuomari ei reagoinut tilanteessa 
mitenkään. Millaista psyykkausta / 

provosointia? 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
huomautuksen / huomautuksia. Millaista 

psyykkausta / provosointia? 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
rangaistuksen / rangaistuksia. Millaista 

psyykkausta / provosointia? 

Oletko harjoittanut psyykkausta / provosointia 
vaihtopenkiltä? Puututtiinko siihen tuomarin taholta? 

(KA:1.24, Hajonta:0.59) (Vastauksia:120) 
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7.3 Vapaa sana 

 

Onko psyykkaaminen mielestäsi ongelma? Onko psyykkaamista liian vä-

hän? Tarvitaanko psyykkaamisen osalta toimenpiteitä liiton / tuomareiden 

tms. toimesta tulevaisuudessa? 

 

Suurimman osan mielipide oli selvästi psyykkaamisen osalta selvä. Psyykkaa-

minen kuuluu pesäpalloon, kunhan ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Psyykkaa-

minen ei ole ongelma, eikä siihen tarvitsisi puuttua.  

 

 ”Ei ole ongelma eikä siihen kuulu puuttua liiton toimesta, sillä se pilaisi 

sen osan lajista todennäköisesti lähes täysin.” 

 

 ”Mielestäni B-pojissa psyykkaaminen pysyy hyvän maun rajoissa ja var-

sinkin ”peruspeleissä” sitä ei edes kauheasti ole.  

 

91 % 

10 % 

1 % 

1 % 

En 

Olen, tuomari ei reagoinut tilanteessa 
mitenkään. Millaista psyykkaus / 

provosointi oli? 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
huomautuksen / huomautuksia. Millaista 

psyykkaus / provosointi oli? 

Olen, tuomari antoi tilanteessa 
rangaistuksen / rangaistuksia. Millaista 

psyykkaus / provosointi oli? 

Oletko joutunut psyykkauksen kohteeksi tai provosoinnin 
kohteeksi ollessasi vaihtopenkillä? Puututtiinko siihen 

tuomarin taholta? 
(KA:1.14, Hajonta:0.43) (Vastauksia:120) 
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 ”Mielestäni psyykkaus ei ole ongelma pesäpallossa. Sitä tulee vastaan 

melko harvoin ja silloin kun tulee, niin tuomarit osaavat melko hyvin puut-

tua siihen.” 

 

 ”Hyvän maun rajojen ylittäminen psyykkauksessa on ehdottomasti on-

gelma mutta oman peliurani aikana en mielestäni ole kertaakaan nähnyt 

tilannetta, jossa se raja olisi ylitetty. Psyykkaamista on yleensä pesäpal-

lopeleissä ihan sopiva määrä ja peliin liittyvä kuittailu vastustajalle kuuluu 

pesäpalloon olennaisesti. Hyvän maun rajoissa menevälle psyykkauksel-

le ei mielestäni tarvita toimenpiteitä.” 

 

 ”Kun psyykkaaminen hoidetaan hyvin, se ei ole ongelma. Ei ”panokset-

tomissa” junioripeleissä tarvi koko ajan päätä aukoa mutta ratkaisevissa 

peleissä kuuluu asiaan.”  

 

 ”B-poikien sarjassa kaudella 2019 en kokenut psyykkaamista ongelmaksi 

ollenkaan. Havaitsin pelkkää lajiin kuuluvaa psykkaamista, johon B-

poikien on syytäkin opettautua. Moni on jo siirtynyt aikuisten sarjoihin ja 

siellä siihen on vaan sopeuduttava. Toisaalta hyvä, että psyykkaaminen 

lisääntyy vaihe vaiheelta.” 

 

 ”Nuorten kohdalla vertaisten kesken tapahtuva psyykkaaminen niin kau-

an, kun sen pysyy hyvän maun rajoissa on mielestäni ok.” 

 

Koetaan myös, että oikeanlaista psyykkaamista pesäpallo-ottelussa ei osata 

harjoittaa tai sitä on vähän. 

 

 ”Ongelma on sen puuttuminen.” 

 

 ”Psyykkaaminen on vähentynyt selvästi nykyajan pesiksessä ja se ei ole 

ongelma kunhan henkilökohtaisuuksiin ei mennä.” 
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 ”Mielestäni ei todellakaan ole ongelma ja sitä harjoitetaan liian vähän. 

Pesäpallo on kuitenkin tunnepeli ja psyykkaaminen on osa tunteiden he-

rättäjä. Toimenpiteitä en toivoisi millään tasolla.” 

 

Vastakkaisajattelua kuitenkin löytyy. Osa kokee psyykkaamisen suurena on-

gelmana. 

 

 ”On se ehkä vähän ongelma mutta toisaalta pesäpallo on huutopeli ja se 

perustuu vahvasti vastustajan ja tuomareiden käännyttämiseen omalle 

puolelle.” 

 

 ”Psyykkaaminen on mielestäni ongelma mutta sen vähentäminen vaatii 

paljon. Olen kokenut, että mitä huonompi valmennustiimi joukkueella on, 

sitä todennäköisemmin psyykataan. Myös ylipäänsä henkinen valmen-

nus olisi saatava paremmalle tasolle. ” 

 

 ”Aikuisten nuoriin kohdistamaan psyykkaamiseen pitää mielestäni puut-

tua tarkasti, mikäli se alkaa mennä kevyen sanailun yli.” 

 

Myös Pesäpalloliitto saa suoria kehitysehdotuksia asiaan ja tuomaritoimintaan 

otettiin hyvin kantaa. Osa toivoi tuomareiden toimintaan selkeää linjaa milloin 

negatiiviseen psyykkaamiseen täytyisi puuttua. 

 

 ”Mielestäni psyykkaaminen ei ole ongelma ja sitä on sopivissa määrin. 

Isompi ongelma on se, että tuomareilla ei ole selkeää linjaa milloin siitä 

huomautetaan ja milloin ei. Eli liitolta pitäisi tulla tuomareille selkeät 

säännöt psyykkaamiseen liittyen.” 

 

 ”Psyykkaus on iso osa peliä. Pesäpallo ei ole kontaktilaji, joten jollakin 

muulla keinolla on kaverille annettava paine. Lukkareille ei mielestäni saa 

antaa tarpeeksi painetta ennen kuin tuomari puuttuu.” 

 

 



50 

 ”Kannattaisin, että suoraan psyykkaamiseen, joka menee henkilökohtai-

selle tasolle, tulisi puuttua nykyistä tiukemmin. Mielestäni nykyään on 

niin, että provosoinnista annetaan helpommin rangaistuksia, kuin psyyk-

kauksesta. Kuitenkin mielestäni provosointi sopivissa määrin on kilpailua 

mutta psyykkaaminen ei.” 

 

 ”Ongelmia saattaa olla pienempien junnujen sarjoissa, joihin on tuotu 

näitä elementtejä ”isompien” peleistä. Tähän olisi ehkä puututtava en-

nemminkin kuin B-ikäisiin.” 

 

 ”Etenkin juniorien SM-sarjoissa linjaa pitäisi tiukentaa. Vastustajalle saa 

sanoa lähes mitä vaan ilman tuomariston puuttumista tilanteeseen.” 

 

 ”Hyvän maun raja psyykkaamisessa ylittyy joskus katsomon/vanhempien 

suunnalta. Varsinkin, jos se on henkilökohtaista tiettyä pelaajaa kohtaan. 

Tätä on näkynyt varsinkin Alajärvellä ja joskus Kouvolassa. Siihen pitäisi 

puuttua, nämä kaverit ovat vielä nuoria ja herkkiä.” 

 

 ”Tuomarikulttuurissa on paljon parannettavaa. Omasta mielestäni pesä-

pallon lajikulttuuri on edelleen liian riitaisa, epäurheilullinen ja epäkun-

nioittava. Tuomariston pitäisi ottaa kortit käyttöön herkemmin, sehän olisi 

yleisönkin kannalta vain peliä rikastavaa.” 

 

 ”Tuomareiden tulisi puuttua. Psyykkaamista tapahtuu varsinkin lukkarille 

ja jos lukkari ei pysty keskittymään koko joukkue kärsii pahasti.” 
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 Olen itse ollut B-poikien SM-sarjassa 2019 vain pesä/takarajatuomarina. 

En ole kokenut, että minua olisi psyykattu ja provosoitukin vain 1-2 ker-

taa. Ei näihin tilanteisiin ole itsenikään juuri tarvinnut reagoida, ehkä 

muutama sana on vaihdettu pelaajan kanssa. Sivusta seuranneena pää-

tuomari ja varsinkin syöttötuomari joutuvat joskus psyykkauksen koh-

teeksi. Meidän tuomaristolla on miltei kaikilla ikää, kokemusta ja pelaaja-

tausta, joten ymmärrystä pelaajien käyttäytymiseen löytyy. Lisäksi tu-

emme ottelutilanteissa nuorten tuomareiden toimintaa ja ratkaisuja, sekä 

kannustamme heitä kaikissa tilanteissa kertomaan oman näkemyksensä. 

Olen kyllä huolestunut nuorten tuomarinalkujen psyykkaamisesta. 

Osaamista heillä varmasti on mutta he ovat, ehkä vielä liian epävarmoja, 

eikä itseluottamusta ole tuomarointiin tullut niin paljoa, että kestäisivät 

rankan psyykkaamisen. Tuomaroinnin lopettamisiahan on parikymppisil-

läkin tuomareilla tästä syystä tapahtunut. Ei meillä ole varaa menettää 

innokkaita pesäpallotuomareita. Mitähän pelaajat ajattelisivat, jos jostakin 

joukkueesta ruvettaisiin savustamaan yhtä pelaajaa ulos jatkuvalla hauk-

kumisella ja solvaamisella ja hän mahdollisesti lopettaisi pelaamisen ko-

konaan. 

 

Muita kommentteja. 

 

 ”Tällä hetkellä edellä mainitut asiat ovat sopivassa balanssissa.” 

 

 ”Psyykkaamista tapahtuu melkein jokaisessa joukkueurheilulajissa. Jos 

psyykkausta lähdetään kokonaan poistamaan niin auttamatta pelistä hä-

viää tunnetta. Suurimmat törkeydet ja henkilökohtaisuuksiin meneminen 

pitäisi kitkeä pois.” 

 

 ”Psyykkaaminen ei missään nimessä ole ongelma. Se on ok, jos sitä on 

sopivasti eli juuri pientä kuittailua ja muuta. Jos se jatkuu pidempään, 

esimerkiksi kentän ulkopuolella niin silloin se on haitaksi ja siitä voisi seu-

rata toimenpiteitä.” 

 

 ”Psyykkaaminen ei ole ongelma mutta sitä on jo tarpeeksi.” 
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 ”Psyykkaaminen sotkee minun mielestä myös omaa pelaamista.” 

 

 ”Mielestäni psyykkaaminen voi tuoda joillekin hyviä fiiliksiä peleistä. On 

hauskaa voittaa päätä aukovia joukkueita.” 

 

Miten joukkueessanne käsitellään psyykkaamista? 

 

Suurimmassa osassa joukkueista on samanlainen arvomaailma psyykkaamisen 

käsittelyn suhteen. Siihen ei kannusteta mutta tiedostetaan, että on osa peliä 

eikä paikan tullen peräännytä.  

 

 ”Emme aloita sitä mutta jos meitä psyykataan niin emme ota taka-

askelia.” 

 

 ”Elä lähe leikkiin, jos et sitä kestä.” 

 

 ”Välillä joukkueen sisäinen psyykkaaminen saattaa olla kovempaa kuin 

vastustajan suunnasta tuleva. Asiaa ei ole tarvinnut käsitellä ainakaan 

tähän saakka.” 

 

 ”Ei aloitteen tekijä mutta ei pakoileva. Spontaanit pikku kuitit ok, joskus 

ollut myös täyskielto, kun on huomattu negatiivisia vaikutuksia omassa 

pelissä.” 

 

 ”Jutellaan asioita läpi ja naureskellaan tilanteille eikä oteta liian tosissaan 

vastustajan psyykkaamista.” 

 

 ”Emme keskity psyykkaamiseen mutta jos jotain psyykataan, hän ei jää 

yksin ja silloin tulee takaisin.” 

 

 ”On sovittu, ettei lähdetä siihen mukaan vaikka toinen osapuoli aloittaisi.” 
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 ”Jokainen pelaaja käsittelee itse psyykkaamista. Jos tiedossa on joukkue 

joka harrastaa kovaa suunsoittoa voi olla, että valmennus sanoo palave-

rissa, ettei siihen lähdetä mukaan.” 

 

Pieni osa tiedostaa olevansa enemmän psyykkaamisen aloittajana tai harjoitta-

jana ja sitä käsitellään myös joukkueen sisällä enemmän. 

 

 ”Joukkueessamme vastustajan psyykkaus on sallittua. Mitään keskuste-

lua vastustajan toimesta tulevasta psyykkauksesta ja siihen liittyvistä 

toimintatavoista ei olla mielestäni käyty mutta aina on painotettu ainoas-

taan omaan peliin keskittymistä.” 

 

 ”Kyllä meillä sitä harrastetaan mutta ei sitä tosissaan kukaan johtohenkilö 

yms. kannusta, mikä on mielestäni ihan hyvä, että ei jäädä muiden jal-

koihin henkisesti.” 

 

 ”Sitä harjoitetaan aina ja lähes koko ajan, että se ei tule yllätyksenä ken-

tällä.” 

 

 ”Ei mitenkään tai siihen saatetaan kannustaa. Psyykkaus on voittamisen 

väline.” 

 

 ”Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Hyvässä hengessä luodaan 

psyykkays – ja kilpailutilanteita.” 

 

 ”Hyvin on käsitelty, että jos vastustaja alkaa psyykata niin me ei alennuta 

samalle tasolle. Jos meidän psyykkaaminen menee liian pitkälle, valmen-

taja kyllä puuttuu siihen.” 

 

 ”Ennen peliä käydään läpi, jos joku joukkue sitä harrastaa niin osaa pojat 

olla valmiina siihen. Pelin jälkeen keskustellaan asiat halki, mikäli on jo-

tain ollut.” 
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 ”On tiettyjä henkilöitä, jotka pystyvät psyykkaamaan ja keskittymään 

omaan suoritukseen samalla. He saavat psyykata.” 

 

 ”Ei olla mitenkään erillisiä palavereita pidetty aiheesta. Jos pelaaja käyt-

täytyy huonosti esim. haukkumalla vastustajaa, niin siitä ollaan käyty 

keskustelut pelaajan kanssa. Kerran ollut isompi hässäkkä pelissä ja se 

käsiteltiin joukkueen kansa seuraavana päivänä.” 

 

 ”Sitä käsitellään negatiivisesti ja pyritään, että kukaan ei ole mukana vää-

ränlaisessa psyykkaamisessa.” 

 

Myös tuomarit käsittelevät psyykkaamista omassa yhteisössään. 

 

 ”Tuomarit puhuvat paljon keskenään sekä pelimatkoilla, että puhelimitse 

kesän aikana. Myös ennen pelejä käydään läpi mahdollisia ongelmape-

laajia tai – pelinjohtajia varsinkin silloin, jos on oletettavaa, että peli on 

kuuma.” 

 

Muita näkemyksiä ja palautetta aiheeseen liittyen 

 

 ”Psyykkaaminen on osa peliä eikä siitä saa rangaista jos se ei mene yli. 

Tuulettaa saa ja täytyy mutta sitä ei tarvitse tehdä toisen naamalla.” 

 

 ”Psyykkaamisen kitkeminen varsinkin junioritasolla on erittäin tärkeää ja 

jokaisen valmennusryhmän olisi syytä muistaa, että valmentajat eivät ole 

lasten ja nuorten urheilutoiminnan osalta vastuussa vain omasta joukku-

eestaan vaan joukkueensa kautta koko lajikulttuurista. Kuten sanottu, 

tuomareilla on tässä asiassa myös erittäin suuri vastuu.” 

 

 ”Älkää pilatko tätä osaa lajista liialla hössöttämisellä. Huutelu, psyyk-

kaaminen ja lievä vittuilu kuuluu pesäpalloon. Jos ei pää kestä, voi vaih-

taa lajia jalkapalloon.” 
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 ”Kuuluu lajiin mutta pitää osata tehdä oikein ja ottaa huomioon vastustaja 

toisena ihmisenä, jota kuuluu myös kunnioittaa eikä täten loukata tosis-

saan.” 

 

 ”Joiltakin B-ikäisiltä puuttuu toisen pelaajan, oman ja vastustajan, sekä 

tuomareiden ja toimitsijoiden kunnioitus. Tämä näkyy asiattomana huute-

luna, solvauksina, nimittelynä, joillakin yksittäisistä tuomioista, joillakin 

koko pelin. Kesällä 2019 nämä olivat yksittäisiä tapauksia mutta kyllä ne 

antavat katsojille (erityisesti lapsille) huonon kuvan lajista ja sen harras-

tajista. Näihin yksittäistapauksiin pitäisi pystyä tuomareiden puuttumaan 

tarpeeksi tiukasti ja tälle puuttumiselle on saatava myös pelinjohdon tu-

ki.” 

 

 ”Jos psyykkaus riistetään pesäpallosta, otetaan suuri osa pelistä pois. 

Älkää koskeko siihen.” 

 

 ”Antaa yleensä psyykkaajasta hölmön kuvan. Aiheelliset ja hauskat 

huomautukset hyviä.” 

 

 ”Joukkueiden pelinjohtajat tässä ovat tärkeimmässä roolissa. Vahvat 

persoonat jyräävät ja tuomareiden ei ole aina helppoa pitää hommaa hal-

lussa. Varsinkin nuorempien pelaajien sarjoissa tuomarit saattavat olla 

varsin kokemattomia.” 
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9 POHDINTA 

 

 

Pesäpallossa käytettävä positiivinen heterosuggestio koostuu pääosin jouk-

kuekavereiden kannustavista kommenteista. Tietyissä tilanteissa myös negatii-

viseksi tarkoitettu suggestio kääntyy vastaanottajan ajatuksissa positiiviseksi 

asennoitumisen tai hyvän humoristisen sisällön kautta. Kuitenkin pääsääntöi-

sesti pesäpallossa käytettävä suggestio kanssakilpailijoiden välillä on negatiivis-

ta. Kilpailutilanteessa pyritään sanallisesti horjuttamaan kanssakilpailijan suori-

tusta erilaisin sanakääntein.  

 

Kokemukseni sekä myös tehdyn tutkimukseni mukaan negatiivista suggestiota 

pesäpallo-ottelussa esiintyy huomattavasti mutta suurin osa toimijoista ei koe, 

että tilanteelle täytyisi tehdä mitään. Ihmiset ovat erilaisia, jolloin toinen kokee 

negatiivisen suggestion vaikuttavan negatiivisesti omaan suorittamiseen ja sa-

maan aikaan kanssakilpailija saa siitä virtaa omaan peliinsä. Jotkut suhtautuvat 

psyykkaamiseen neutraalisti, eivätkä näin ollen koe psyykkaamisen vaikuttavan 

itseensä. 

 

Negatiivinen suggestio on ehdottomasti osa lajia ja kuuluu peliin. Tätä ei mis-

sään nimessä saa kieltää, pikemminkin päinvastoin. Tutkimuksen mukaan suu-

rin osa pelaajista ym. toimijoista kentän tasolla kokevat kaikenlaisen psyykkaa-

misen kuuluvan pesäpalloon sekä normaaliin kilpaurheiluun. Päättäjien täytyisi 

hellittää määräyksiä ja ohjeistaa tuomareita kiinnittämään huomiota negatiivi-

seen psyykkaamiseen mikäli se menee henkilökohtaisuuksien puolelle. Tällöin 

on menty rajan ylitse.  

 

Tuomariin kohdistuva psyykkaaminen täytyisi kuitenkin pystyä kitkemään lajista 

ja varsinkin nuorten sarjoissa täysin. Emme missään nimessä halua yhdenkään 

tuomarin lopettavan harrastustaan pelaajien hölmöyden takia. Asioista ja tuomi-

oista täytyisi pystyä kuitenkin tuomareiden kanssa keskustelemaan mutta liialli-

nen aggressio ja sen purkaminen tuomariin ja kaikki muunlainen psyykkaami-

nen ja provosointi heitä kohtaan täytyisi kieltää. Tähän toivoisin tuomareille val-

taa rangaista pelaajia. Annetaan pelaajien pelata ja tuomareiden tuomita. 
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Pelaajien mahdollisten pitkäkestoisten negatiivisten vaikutusten välttämiseksi 

nostaisin ensimmäisenä aputoimenpiteenä esiin pelaajan huomioimisen omas-

sa seurassa ja joukkueessa. Saako pelaaja tarpeeksi tukea tilanteessa tai kil-

pailutilanteen jälkeen? Onko valmentaja läsnä ja valmis auttamaan? Onko seu-

ralla, pelaajalla tai muulla taustaryhmällä mahdollisuutta auttaa pelaajaa am-

mattipsykologin avulla. Urheilupsykologit ovat nousseet suureen osaan nyky-

päivän urheilussa, ennen näin ei ole ollut. Emme kuitenkaan voi pelata SM-

tasolla missään lajissa ilman ns. ”henkistä sodankäyntiä”. Ei, en lähde maalaa-

maan kiiltokuvia NHL – jääkiekon pudotuspeleistä tai mistään muustakaan am-

mattilaissarjasta. Mutta kilpailu on kilpailua.  

 

Mikäli katsot Youtubesta Pattijoen Urheilijoiden ja Sotkamon Jymyn välillä 

vuonna 2008. pelatun 2.finaaliottelun koosteen niin näet minkälaista pesäpallo 

oli 10 vuotta sitten. Videolta löytyy Sotkamon Jimi Heikkinen, suuri persoona 

kentällä monessakin mielessä sekä ainoastaan positiivisessa kentän ulkopuolel-

la. Pattijoen voiton jälkeen nykypäivänä kielletty provosoiva tuulettaminen. Lista 

tällaisista henkilöistä on pitkä. Lyhyesti lueteltuna Santeri Haipus, Sami Salo-

ranta, Petri Pulliainen, Joni Meriläinen. Jokainen teki kentällä kaikkensa, että 

oma joukkue voittaa. Jokainen heistä herätti ja tulee herättämään tunteita kans-

sakilpailijoissa sekä katsojissa puolesta ja vastaan. He ovat persoonia, jotka 

uskaltavat näyttää tunteensa julkisesti. Jokainen heistä tekee asiat omalla taval-

laan ja välillä on tullut myös ylilyöntejä mutta he pystyvät pelin jälkeen kunnioit-

tamaan peliä sekä kanssakilpailijoitaan ja tuomareita kilpailuhengen mukaisesti. 

 

Nykyään pesäpallokentillä nämä persoonat ovat huomattavasti vähentyneet. 

Syitä tähän on monia, nykynuoret ovat erilaisia monella tapaa, kuten työssä on 

kerrottu. En osaa nimetä tunteita herättäviä persoonia nuoremman polven pe-

säpalloilijoista. Juha Puhtimäki on persoona mutta ei hän herätä tunteita samal-

la tavalla kuin em. henkilöt. Puhtimäki uskaltaa näyttää tunteensa kentällä ja 

elää täydellä sydämellä pelin aikana, lisäksi hän on loistavasti oivaltanut nyky-

maailman menon ja ottanut sosiaalisen median haltuun mahtavasti ja tullut näin 

ollen lähemmäksi nuoria ja faneja. 

Tästä herää kysymys, missä ovat suuret persoonat pesäpallokentältä ja mitä 

heiltä toivotaan? Eikä tämä asia koske ainoastaan pesäpalloyhteisöä. Miksi ha-
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luamme kitkeä persoonat ja yritämme kieltää ihmistä olemasta oma itsensä. 

Yritämme puristaa ihmistä tiettyyn muottiin niin käytösmallin kuin muunkin ajat-

telemisen kannalta. Annetaan ihmisten olla oma itsensä, näyttää tunteet kentäl-

lä sekä sen ulkopuolella, oli hyvä tai huono päivä. Annetaan hänen käyttäytyä 

omien, erilaisten arvojen kanssa. Ajattelen, että nämä persoonat, jotka kentällä 

näyttävät tunteensa ovat suuria mainostajia lajille. He täyttävät katsomoa ja ih-

miset haluavat tulla heitä katsomaan. Vai onko nykypäivän persoonat vloggaajia 

tai ahkeria Instagramin käyttäjiä ja tuottavat paljon sosiaalisen median sisältöä? 

 

Uuden sukupolven aika pesäpallossa on tullut ja osittain tästä syystä nämä em. 

persoonat ovat vähentyneet kuvasta huomattavasti. Tämä ei ainoastaan ole 

mainitsemani muottiin puristamisen syy vain ihan nykynuorten oman ajatusmaa-

ilmasta johtuva tilanne. Kun ihmiset muuttuvat, niin samalla myös laji heidän 

ympärillään muuttuu. Kuten Sami Haapakoski mainitsee Pattijoen Urheilijoiden 

Facebook päivityksessä 23.2.2020: 

 

 ”Pesäpallo ei enää ole niin paljon henkistä sodankäyntiä, kuin aiemmin ja 

tiimellys on rauhoittunut. Laji ja taito ovat nousseet keskiöön.” 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 

PPL (2013). Epäurheilijamainen käyttäytyminen pelikentillä 

 

24.1.2013 

Epäurheilijamainen käyttäytyminen pelikentillä 

 

Pesäpalloliiton johtokunta on ilmaissut huolensa pelaajien käyttäytymisestä pe-

likentillä. Viime kaudella muutamissa otteluissa esiintyi selkeää epäurheilija-

maista käyttäytymistä, johon ei tuomareiden puolesta puututtu riittävästi tai ol-

lenkaan. 

 

Epäurheilijamainen käyttäytyminen ilmeni kanssapelaajien provosointina, tuo-

mareiden arvosteluna sekä epäasiallisena kielenkäyttönä otteluissa ja ottelui-

den jälkeen. 

 

Tulevalla kaudella kaikkien toimijoiden (tuomarit, joukkueet ja seurat) edellyte-

tään kantavan vastuunsa pesäpallo-otteluiden urheilullisuuden varmistamiseksi 

ja ottelutapahtumien kaikkien osapuolien kunnioittamiseksi. Kaikki seuran viral-

lisessa asemassa olevat toimijat edustavat ottelutapahtumassa seuraa ja ovat 

kurinpitomenettelyn alaisia mahdollisten sääntörikkomusten osalta. 

 

Epäurheilijamainen käyttäytyminen vaikuttaa haitallisesti lajin imagoon ja jul-

kisuuskuvaan. Perhekeskeisyys ja kaikkien toimijoiden keskinäinen arvostus 

ovat olennainen osa pesäpallo-otteluiden arvopohjaa. Huippupesäpalloilijat 

edustavat esikuvia lapsille ja nuorille. Yhteisen arvoperustan vaalimisesta vas-

taa koko organisaatio sen kaikilla tasoilla, viime kädessä Pesäpalloliiton johto-

kunta. 

 

Pesäpallon pelisääntöjen edellyttämänä tuomareiden on puututtava epäurheili-

jamaiseen käyttäytymiseen pelikentillä. Erityisesti seuraaviin epäurheilijamaisen 

käyttäytymisen muotoihin on kiinnitettävä huomiota: 
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 Epäasiallinen, tarpeeton tai törkeä kielenkäyttö tuomaria, katsojaa, vas-
tustajaa tai ottelun muuta toimihenkilöä kohtaan 

o Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 
o ”Kiroilu ja haistattelu on aina kitkettävä pois, jos ne kuuluvat kat-

somoon.” 

 Vastajoukkueen pelaajan provosointi ja psyykkaaminen 
o Provosointi, ei vaikutusta vastapelaajaan: huomautus tai varoitus 

(1 piste) 
o Provosointi, joka aiheuttaa vastustajan ulosajon: huomautus, va-

roitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 

 Tuomarin provosointi (esimerkiksi epäurheilijamainen tuomariin vaikut-
taminen): huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 

 Vastustajan ”iholla” tuulettaminen ja tarpeeton liikkuminen tilanteen jäl-
keen vastustajan lähelle (esim. vaihtopenkki) 

o huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 

 Muu kuin lievä fyysinen kontakti pelaajaa tai muuta joukkueen jäsentä 
kohtaan sekä mikä tahansa fyysisen koskemattomuuden loukkaus tuo-
maria, toimihenkilöä tai katsojaa kohtaan aiheuttaa ottelurangaistuksen 
(2 pistettä) 

 Epäasiallisten eleiden osoittamisesta tuomitaan huomautus, varoitus (1 
piste), pelirangaistus (1 piste) tai ottelurangaistus (2 pistettä). Pelisääntö-
jen § 50:n mukaan loukkaavien käsimerkkien näyttämisestä tuomitaan 
ottelurangaistus (2 pistettä). 

 Rasistista käyttäytymistä ei hyväksytä missään muodossa pelikentillä. 
Rasistisesta käyttäytymisestä tuomitaan ottelurangaistus (2 pistettä). 

 Lukkarin häirintä, epäasialliset huudot syötettäessä ja kaarikäyttäytymi-
nen 

o Huomautus, toistuessa varoitus epäurheilijamaisuudesta 

 Pelin jälkeiset tapahtumat (lehdistötilaisuudet, tuomareiden poistuminen 
kenttäalueelta jne.) 

o 50 §: ”Rangaistuksenanto-oikeus alkaa siitä hetkestä, jolloin tuo-
mari saapuu pelialueelle aloittaakseen ottelun, ja jatkuu keskey-
tyksettä päättyen pelituomarin pöytäkirjan kirjoittamiseen saakka. 
Pelituomarilla on velvollisuus raportoida muista havaitsemistaan 
pelisääntöjen ja kilpailumääräysten vastaisista tapahtumista sar-
jaa johtavalle elimelle.” 

 Epäurheilijamaisuuksiin johtavien tilanteiden ennaltaehkäisy 
o Tuomarin on aina puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin. 

 
Pesäpallon pelisääntöjen 50 §:n mukaisesti varoitus tuomitaan rikkeestä, josta 

on aiemmin huomautettu. ”1 rangaistuspisteen rikkomuksen uusiutumisesta 

tuomitaan ottelurangaistus.” 

 

Pesäpallo ja urheilu elävät tunteesta. Peliä on kuitenkin luettava ja erotettava 

moukkamainen epäurheilijamaisuus peliä ”energisoivasta” fiiliksestä, tunne-
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pelistä. Tuuletukset ja hyvistä suorituksista iloitseminen kuuluvat olennaisena 

osana viihdyttävään pesäpallo-otteluun. 
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LIITE 2 

PPL (2015). Toimintaohje epäurheilijamaisen käyttäytymisen kitkemiseksi kau-

della 2016    

 

SUOMEN PESÄPALLOLIITTO RY 

VANTAA, 23.11.2015 

 

TOIMINTAOHJE EPÄURHEILIJAMAISEN KÄYTTÄYTYMISEN KITKEMISEKSI 

KAUDELLA 2016 

 

Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä on täsmentänyt epäurheilijamaiseen käyt-

täytymiseen pelikentillä liittyvää toimintaohjetta (24.1.2013). 

 

Psyykkaaminen 

 

Pesäpallo-otteluissa puututaan jatkossa tiukemmin psyykkaamiseen, jossa vas-

tustajaa ei kunnioiteta. Vastustajan tai tuomarin psyykkaamisella 

negatiivisessa mielessä tarkoitetaan alentavia, väheksyviä, solvaa-

via ja leuhkoja kommentteja, joiden avulla pyritään järkyttämään 

vastapuolen toimijan henkistä tasapainoa. 

 

Tarkennukset aiempaan toimintaohjeeseen 

 

• Vastustajan psyykkaaminen: Kaikkeen peliin kuulumattomaan 

(esim. siviilielämä, ihmissuhteet, uskonto, eettiset kysymykset, sai-

raudet) ja henkilökohtaisia ominaisuuksia korostavaan (esim. pe-

laajan heikkoudet, vihjailut lautaskammosta) epäurheilijamaiseen 

käyttäytymiseen puututaan heti. Junioriotteluissa (nuorten Super-

pesis ja nuoremmat juniorit) kaikki vastustajan psyykkaaminen on 

rangaistavaa. 

o Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 
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 Tarpeeton provosointi ja kontaktin hakeminen: Joukkueen jäsenen ei ole 

sallittua siirtyä aktiivisen pelitilanteen ulkopuolella vastustajan lähietäi-

syydelle provosointitarkoituksessa. Vuoronvaihdossa pelaajien on siirryt-

tävä suoraan kohti oman joukkueen vaihtopenkkiä. Tilanteen jälkeen pe-

laaja ei saa tarkoituksellisesti kääntyä kohden vastapuolen pelaajaa ja 

tuulettaa provosointitarkoituksessa. 

 Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 

 

• Rasistinen käyttäytyminen: Pesäpallossa kaikki toimijat ovat sa-

manarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkupe-

rästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja va-

kaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistys-

toiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, 

seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä 

syystä. Rasismia ei lajin parissa hyväksytä missään muodossa. 

 Ottelurangaistus (2 pistettä) 

 

• Käyttäytyminen kotipesässä: Lukkariin kohdistuva epäurheilijamai-

nen paineistaminen on kielletty. Kotipesän suoja-alueelle nimetyt 

henkilöt saavat johtaa sisäjoukkueen peliä hillitysti, syöttötuomarin 

aluetta kunnioittaen. 

 Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste)  

 

• Vaihtopenkki: Vaihtopenkillä saa olla joukkueen vaihtopelaajien 

lisäksi enintään kuusi (6) nimettyä toimihenkilöä. Ylimääräinen pro-

vosointi ja vastustajan psyykkaaminen vaihtopenkiltä on ehdotto-

masti kielletty. Ottelun tuomaristolla on oikeus poistaa epäurheili-

jamaisuuteen syyllistyneet toimihenkilöt yleisörajan taakse. Toimi-

henkilöiden rikkomuksista seuraavat varoitukset kohdistuvat jouk-

kueen puheoikeuden käyttäjälle. 

 Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste) 

 

 



66 

Toimihenkilöiden epäurheilijamainen käyttäytyminen 

 

• Kotijoukkue on velvollinen hankkimaan otteluun riittävän määrän 

päteviä toimihenkilöitä, joiden tulee noudattaa sarjan järjestäjän oh-

jeita esimerkiksi molempien joukkueiden ja pelaajien kunnioittami-

sesta (mm. kuuluttaja). 

 Kurinpitopäällikkö voi käynnistää asiassa kurinpitomenette-

lyn. 

 

Epäurheilijamainen käyttäytyminen kentän ulkopuolella 

 

• Joukkueiden ja seurojen toimijat edustavat lajiaan myös pelikentän 

ulkopuolella. Provosointi ja lajin imagolle haitallinen toiminta esi-

merkiksi lehdistötilaisuuksissa, verkossa tai tiedotusvälineissä on 

kielletty. 

 Superpesiksen ja Pesäpalloliiton sanktiojärjestelmät 


