
LP Kangasala
Valmentajien työkaluja

Outi Munnukka



HARKINTAVAIHE valmentajaksi
herääminen
Valmentajaksi ryhtyminen,
innostuminen valmentamiseen

•Oman osaamisen ja
osaamistarpeiden tunnistaminen

•Kohderyhmän valikoituminen
(laji, ikä, taso jne.) ja
toimintaympäristön mukaisten
osaamis-tarpeiden tunnistaminen

•Mallin mukaan toimiminen

VALMISTAVA VAIHE oppiva
valmentaja
•Valmennusfilosofian rakentuminen
ja oman valmennustavan
löytyminen

• itsensä kehittämisen taitojen
opiskelu

•Kohderyhmän ja
toimintaympäristön mukaisten
osaamis-tarpeiden  kehittäminen

• perustaitojen oppiminen
kouluttautumalla ja toiminnassa

JALOSTUSVAIHE kehittyvä
valmentaja
•Oman valmennusfilosofian
jalostuminen

• itsensä kehittämisen taitojen
jalostaminen

•Kohderyhmän edellyt-tämien
avainosaamis-taitojen ja toiminta-
ympäristön  mukaisten
osaamistarpeiden hallinta

•Jatkuva kehittyminen
valmennustoiminnassa,
teoriaosaamisen vahvistaminen ja
urheilijalähtöisyyden
huomioiminen

HALLINTAVAIHE uudistava
valmentaja
•Tietoinen reflektoitu
valmennusfilosofia

• jatkuva oman osaamisen
kehittäminen huippuosaamiseksi

•Valmennuksen kokonaisuuden hallinta

•Soveltaminen, uudistaminen ja
luovaote valmennustyössä, muiden
valmentajien oppimisen edistäminen
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OSAAMINEN JA OSAAMISTAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY

VALMENTAJANA KEHITTYMINEN, VALMENTAJAN POLKU
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https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/valmentajat/valmentajan-tyokalut/



Millä keinoin vaikutan urheilijan sisäiseen
motivaatioon?

Sisäinen motivaatio

Pätevyyden kokemus

Onnistumiset/sopivat
haasteet

Palaute

Autonomia

Mahdollisuus
valintoihin

Mahdollisuus vaikuttaa

Yhteenkuuluvuus

Välittäminen

Ryhmän toiminta

Merkityksellisyys Sosiaalinen status
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-
urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/valment
ajat/valmentajan-tyokalut/

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/valmentajat/valmentajan-tyokalut/


Yhteistyö

https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/valmennusosaamisenkasikirja2013.pdf



Haluanko kehittyä?
• Olen osallistunut koulutuksiin viimeisen kolmen vuoden aikana?

• Seuraan valmennuksen kirjallisuutta, lehtiä tai blogeja?

• Olen muuttanut toimintaani valmentajana viimeisen kolmen
vuoden aikana?

• Olen pyytänyt palautetta valmennuksestani?

• Olen aktiivisesti mukana verkostossa, jossa voin kehittää
osaamistani?

• Arvioin omaa tekemistäni valmentajana säännöllisesti?

• Tiedän vahvuuteni ja kehityskohteeni?

• Pyydän apua tarvittaessa?

• Huolehdin itsestäni ja omasta jaksamisestani?

• Kokeilen joskus jotain uutta?



Onnistumisen tarkistuslista
u Kuinka valmensin edelliset treenit?

u Olenko itse tyytyväinen?

u Oliko harjoituksissa positiivinen tunnelma?

u Kannustinko harjoitusten aikana ja annoinko positiivista palautetta?

u Palveliko ja kehittikö treeni pelaajia?

u Oliko harjoituksella tavoite ja saavutettiinko tavoitteet?

u Tuliko harjoituksissa paljon toimintaa ja liikettä?

u Oliko harjoitukset osallistujille sopivan haastavat?

u Tuliko pelaajille onnistumisia?

u Kohtelenko kaikkia tasapuolisesti?

u Huomioinko kaikkia pelaajia jollain tavalla? (katsekontakti, kutsuin
nimellä, annoin palautetta)

u Kehitänkö kaikkia pelaajia yhtä lailla?



Tulevan ajattelu

u Mikä/Mitkä ovat seuraavat kehittymishaasteeni?
uMihin haluan panostaa?

u Miten etenen tästä?
uKuinka pääsen tavoitteisiin?

uOnko omat sekä joukkueen tavoitteet luotu ja selkeät
kaikille?

u Miten arvioin ja seuraan kehittymistäni?



Valmentajan pelaaja-arviointi

u Ovatko treenit sopivan rankkoja?

u Onko treeneissä sopivasti lajia?

u Saatko treeneissä palautetta?

u Kohteleeko valmentaja sinua tasapuolisesti?

u Tuntuuko sinusta, että olet osa joukkuetta?

u Kehittääkö treenit sinua?

u Vapaa palaute:

Njaa Ok Hyvä JES!



Pelaajan itsearviointi
u Olenko mukana  treeneissä aina ajatuksella? Valmistaudunko hyvin treeneihin? (ruoka,

uni, lepo)

u Jos en, miksi en?

u Tulenko treeneihin iloisena ja innostuneena?

u Jos en, miksi en?

u Tiedänkö miksi olen treeneissä? Mikä on motivaationi treeneihin tulemiseen?

u Tuntuuko minusta, että kuulun porukkaan?

u Pysynkö läpi treenien innostuneena ja yritänkö tartuttaa innokkuuden ja tekemisen
meiningin muihin?

u Jos en, miksi en?

u Olenko kehittynyt treenaamiseni myötä?

u Jos en, miksi en?

u Olenko pyytänyt apua ja puhunut asiasta valmentajani kanssa?

u Olenko tyytyväinen omaan tekemiseeni?

u Jos en, miksi en?

u Mitä haluaisin paremmaksi omassa tekemisessä, treeneissä, joukkueessa tms.?



Lähteet

u https://www.olympiakomitea.fi/huippu-
urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/valmentajat/valmentajan-
tyokalut/

u https://storage.googleapis.com/valo-
production/2016/12/valmennusosaamisenkasikirja2013.pdf

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/osaamisohjelma/valmennusosaaminen/valmentajat/valmentajan-tyokalut/
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/valmennusosaamisenkasikirja2013.pdf

