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Miten tukea valmentajia ja muita
toi mijoita hui ppu-u rheilussa?

TEH oKAs o RGAN rsAArro KU Lrru u R r, työntekijät huomioivat
johtajat sekä laadukas sosiaalinen tuki suojelevat ja edis-

tävät huippu-urheiluvalmentajien ja muiden huippu-ur-
heilutoimijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Äkilli-
nen työkuorman kasvu, kilpailujen jälkeinen tyhjyyden
tunne sekä eristyneisyyden tunne puolestaan ovat riski-
tekijöitä, jotka heikentävät valmentajien ja muiden toimi-
joiden hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Hill tutkimusryhmineen haastatteli yksittäin tai ryh-
missä 11:tä huippu-urheilun parissa työskentelevää laji
valmentajaa tai muuta toimijaa, kuten fysiikkavalmenta-
j aa, ravintovalmentaj aa, fysioterapeuttia, analyytikkoa j a
urheilupsykologia. Tutkimuksessa selvitettiin huippu-ur-
heiluvalmentajien ja muiden huippu-urheilutoimijoi-
den hyvinvointia ja mielenterveyttä edistäviä ja alenta-
via tekijöitä.

Tehokas organisaatiokulttuuri, joka piti sisällään sel-

keän vision, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yhtä ai
kaa haastavan ja kannustavan ympäristön, koettiin hy-
vinvointia ja mielenterveyttä ylläpitäväksi ja edistäväksi.

Johtajat, jotka loivat hyvän työympäristön yhteisen vision,
selkeiden odotusten, helposti lähestyttävän ja joustavan
johtajuustyylin sekä työntekijöiden arvostamisen ja osal-

listamisen kautta, tukivat toimijoiden hyvinvointia ja mie-
lenterveyttä. Tärkeäksi koettiin lisäksi virallinen sosiaa-

linen tuki, kuten mentorit, vertaiset ja esimiehet. Yhtä
lailla merkittävä oli esimerkiksi perheen ja ystävien an-

tama epävirallinen sosiaalinen tuki.
Urheilij oiden kanssa työ skentelyä pidettiin työlààná,

mutta työtaakkaa odotettuna ja hallittavana. Aika ajoin
työkuorman nähtiin kuitenkin lisääntyvän merkittäväs-
ti akuuttien vaatimusten, resurssien kohdentamisen,
uusien kokemattomien työntekijöiden, jatkuvasti tavoi-
tettavissa olemisen sekä isojen tapahtumien ja kilpailui-
denjohdosta. Etenkin akuutti työtaakan kasvu heikensi
hyvinvointia ja mielenterveyttå! jolloin lisäresursseille ja
-tuelle olisi ollut tarvetta.

Myös paluuta arkeen suurkilpailuiden, kuten olympia-
laisten, jälkeen pidettiin vaikeana ja hyvinvointia ja mie-
lenterveyttä heikentävänä. Haastateltavat kuvailivat esi-

merkiksi tarkoituksen ja innostuksen puuttuvan arjestaan
töihinpaluun jälkeen. Psykologiselle tuelle olisi siis tarvet-
ta kilpailuiden jälkeen. Lisäksi uudet tai yksinään toimivat
työntekijät kokivat vähäisen ammatillisen keskustelun,
kollegoiden välisen sosiaalisen kanssakäymisen niukkuu-
den ja henkilökohtaisista huolista keskustelun puutteen
heikentävän hyvinvointiaan ja mielenterveyttään.

Tutkijoiden mukaan olisi siis hyvä ottaa systeeminen
lähestymistapa huippu-urheiluvalmentajien ja muiden

huippu-urheilutoimijoiden hyvinvoinnin ja mielenter-
veyden tueksi. Toiminnassa olisi tunnistettava yksilötaso

(toimijoiden taitojen kehittäminen), mikrotaso (sosiaali-

set verkostot) ja organisaatiotaso (visio ja arvot).
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Ryhmäyttä miseen ka n nattaa
panostaa

Uusr¡r,¡ .¡Äse¡¡tr¡l rNTEGRAATtopRosEsst, iota kutsutaan
myös ryhmäyttämiseksi, on keskeinen keino optimaa-
lisen sosiaalisen ympäristön luomisessa nuorten urhei-
lussa. Chamberlain, Hall ja Benson osoittivat, että eri-
tyisesti valmentajalähtöisellä ryhmäyttämisellä voitiin
vaikuttaa myönteisesti pelaajien sosiaaliseen identiteet-
tiin. Samalla myös joukkueen sosiaalinen- ja tehtäväkiin-
teys kehittyivät.

Tutkimukseen osallistui 202 kanadalaista jääkiekkoili-
jaa 15 eri juniorijoukkueesta. Tutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää joukkueiden ryhmäyttämistapojen, pelaajien
sosiaalisen identiteetin ja joukkueiden koheesion välisiä
suhteita.
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