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TUTKIMUSUUTISIA

HANNA.MARI TOIVONEN

ha n na-ma ri. h-m.toivonen@jyu.fi

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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TUTKIMUSUUTISIA

Ryhmäyttämistapoja tutkittiin tarkoitukseen kehite-
tyllä mittarilla, joka validoitiin tutkimuksen yhteydes-
sä. Mittaria täyttäessään pelaajat arvioivat esimerkiksi
kokeneiden pelaajien tehtävään liittyvän tiedon jaka-
mista uusille jäsenille, uusien jäsenten osallistamista
sosiaalisiin aktiviteetteihin joukkuetasolla sekä valmen-
tajien uusille pelaajille tarjoamaa yksilöllistä tietoa hei-
dän roolistaan ja vastuistaan. Myös pelaajien sosiaalista
identiteettiä ja pelaajien käsityk-
siä joukkueen kiinteydestä mitat-
tiin itsearviointiþselyillä.

Ryhmäyttämistavoista pe-
laajien käsityksiä positiivises-
ta sosiaalisesta identiteetistä ja
joukkueen kiinteydestä tukivat
erityisesti kokeneempien ja uu-
sien pelaajien välinen tehtävään
liittyvän tiedon jakaminen, vuo-
rovaikutus harjoitusten ja pe-
lien ulkopuolella sekä keskuste-
lu rooleista valmentajien kanssa.

Uuden jäsenen liittyminen
joukkueeseen on sopiva hetki

Uuden jäsenen

lätty min en j o ukkue e s e e n
an sopive hetki muokete
ja valwistae joukkueen
identiteetti(i, normej a j a

kulttuuria.

Interventioryhmälle järjestettiin viikon välein kolme
30 minuutin työpajaa, jossa he kehittivät paineensietoþ-
kyään; Lisäksi he pitivät päiväkirjaa, jossa reflektoivat tai-
tojaan. Kuusi viikkoa myöhemmin mukana pysyneet 68
pelaajaa tekivät uudelleen saman paineen alla suoritet-
tavan tehtävän, ja 12 viikon seurannassa jäljellä olleet 26

pelaajaa toistivat tehtävän vielä kertaalleen. Osallistujien
poisj äännit johtuivat pitk¿ilti loukkaantumista, sairastumi-

sista ja peliaikatauluista. Lopuksi
16 :tta pelaajaa haastateltiin.

Paine ensietokyvyn kehitysoh-
jelma edisti päätöksentekoþkyä
ja suoritusta kaikilla ohjelmaan
osallistuneilla iästä riippumatta.
Päätöksentekokyky kehittyi eri-
tyise sti nuorimmalla ikäryhmällä
(1 1-12-vuotiaat). Haastattelujen
perusteella paineensietokykyä
käsitelleet työpajat ja päiväkirja
auttoivat pelaajia ymmärtämään
ajatuksiaan ja sopeuttamaan nii-
tä tilanteiden vaatimalla tavalla.
Menetelmä auttoi myös ylläpitä-

muokata ja vahvistaa joukkueen identiteettiä, normeja ja
kulttuuria. Tutkijat osoittivat uusien jäsenten integraatio-
tavan vaikuttavan pelaajien sosiaaliseen identiteettiin ja
joukkueen kiinteyteen.
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Paineensietoa kehittämätlä voi ed istää
päätöksentekoa ja suoritusta

PAr N E E N sr ETo xvxvÄ r ¡srervnru r e u tÄvÄtt, sitä käsittelevien
työpajojen ja päiväkirjan yhdistelmä voi auttaa jalkapallon
akatemiapelaajia suoriutumaan stressaavasta tilanteesta
paremmin. Akatemiaympäristössä suoritettava ohjelma
on kuitenkin rakennettava organisaation aikataulujen eh-
doilla, jotta se voidaan toteuttaa. Eri ikäisten pelaajien ke-
hitysvaiheet tulee myös huomioida.

Kentin ja tutkimusryhmän tutkimukseen osallistui 82

Englannin Valioliigajoukkueiden akatemioissa pelaavaa

11-18-vuotiasta jalkapalloilijaa, jotka suorittivat päätök-

sentekokyþä ja jalkapallotaitoa vaativan tehtävän. Suo-

ritukset mitattiin ja tulokset asetettiin paremmuusjär-
jestykseen, ja julkaistiin osallistujille ulkoisen paineen
luomiseksi. Osallistujat jaettiin sen jälkeen satunnaises-

ti inteîventio- ja kontrolliryhmiin.

mään keskittymistd, mikä vahvisti päätöksentekokykyä.
Vanhemmissa ikäryhmissä, etenkin 17-18-vuotiaissa,

kaikki pelaajat eivät kuitenkaan pitäneet työpajaa kovin
hyödyllisenä, eivätkä suorittaneet pyydettyjä reflektointe-
ja. Tutkijat uskovat, että osa pelaajista ei halunnut paljas-
taa omia epäonnistumisiaan, koska he pelkäsivät tuovan-
sa esiin heikkouksia, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän
uraansa.

Suorituksen näkökulmasta interventio oli hyödylli-
sin 13-14 ja 17-18-vuotiaille, jotka pystyivät kehittämään
merkittävästi suoritustaan. Tutkijoiden mukaan etenkin
vanhimmilla osallistujilla painetta olisi kuitenkin voinut
lisätä esimerkiksi ottamalla valmentaja mukaan palkitse-
miseen tai kielteisen palautteen antamiseen.
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