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Tiivistelmä: 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Lapin alueen juniorijääkiekkoilijat ja 

heidän valmentajansa kokevat jääkiekon Nuori Suomi –ohjelman sekä siihen 

liittyvän Operaatio Pelisäännöt –projektin toteutumisen. Tutkimus suoritettiin 

kyselyllä, johon osallistui 154 junioria sekä 11 valmentajaa. Vastanneet juniorit 

olivat 9–14-vuotiaita poikia ja kaikki valmentajat olivat miehiä. Tutkimukseen 

osallistuneet juniorit ja valmentajat edustivat kolmannesta koko perusjoukosta. 

 

Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää toiminnan olevan mukana olevien 

junioreiden ja valmentajien mielestä tasavertaista ja lapsikeskeistä. Fyysinen ja 

sosiaalinen valmennus on otettu huomioon joukkueiden valmennuksessa, mutta 

tietoinen psyykkinen valmennus on vähällä huomiolla. Valmentajien ja joukkueen 

toiminnassa juniorit kokivat korostettavan kehittymistä ja yhteistoiminnallisuutta. 

Varmaksi fyysisen pätevyytensä kokeva juniori pitää toimintaa kaikin puolin 

myönteisempänä kuin keskiverroksi tai epävarmaksi suorituskykynsä kokevat. 

Juniorit ja valmentajat pitävät yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tärkeinä toiminnan 

kannalta, mutta niiden toteutuksessa ilmeni joitakin puutteita. Tutkimuksessa ja 

kentällä ilmenneiden mielipiteiden perusteella voidaan sanoa, että kilpailullisuus 

koetaan juniorijääkiekossa hyväksi niin kauan kuin se tapahtuu lasten ehdoilla. 

 

Avainsanat: jääkiekko, lapsikeskeisyys, kokonaisvaltainen valmennus 
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1 JOHDANTO 

 

 

”Valmentaja halusi kahdeksanvuotiaan jääkiekkoilijan pois joukkueesta, koska tämä 

ei osoittanut taitoja, joilla joukkue saa maaleja. Miltä mahtoi juniorista tuntua, entä 

vanhemmista?” (Ruuskanen 1995.) 

 

Juniorijääkiekkoilun kasvatusvaikutukset ovat herättäneet keskustelua varsinkin 

1990-luvulla. Valitettavasti edellisen kaltaisia tarinoita on juniorijääkiekon parissa 

toimineiden mielissä varmasti useita. Lasta ei ole pidetty lapsena vaan pienenä 

aikuisena. Liikunnalliset taidot ja harjoitusmäärät ovat määränneet osallistumisen ja 

peliajan. Onko tämä lapsiurheilun päämäärä? Puhakaisen (1995, 103) mukaan 

valmennuksellista toimintaa ovat usein tiedostamattomasti ohjanneet 

luonnontieteelliset ja behavioristiset ihmiskäsitykset. Ihminen on nähty vain elävänä 

organismina ja valmennus ensisijaisesti fyysisenä ongelmana. Tekniikkapainoitteinen 

ja suoritusten ydinkohtia korostava behavioristinen oppimisnäkemys on unohtanut 

psyykkis-henkiset ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Valmentajan ammattitaidon 

mittarina on pidetty virheiden korjaamista, jolloin valmentamiseen on tullut 

kieltämättä negatiivinen sävy (Piispanen 1995, 15). Kilpailullisuuden korostaminen 

on lisännyt negatiivisuutta lasten ja nuorten urheilutoiminnassa.  

 

Nykyajan lasten elämä on pitkälti ohjelmoitua. Koulun ja kodin tavoitteiden lisäksi 

harrastusten tavoitteet ovat aikuisten määrittelemiä. (Sinkkonen 1995, 12.) 

Urheiluseuroja on suomalaisessa yhteiskunnassa totuttu pitämään tärkeänä 

kasvattajana koulun ja kodin lisäksi. Urheiluseuran kasvatusvastuuta lisää myös 

seikka, että yhteiskunnallisen kehityksen edetessä kodin vastuu on heikentynyt. 

Tutkimukset (mm. McPherson, Curtis & Loy 1989; Passer 1988) osoittavat, että 

huolimatta urheiluun liittyvien lieveilmiöiden lisääntymisestä vanhempien luottamus 

urheiluun kasvattajana on varsin vakaa. Urheilulla on uskottu olevan myönteisiä tai 

kielteisiä vaikutuksia lapsen kasvuun. Kuitenkaan urheilu ei sinällään kasvata 

huonoihin eikä hyviin käyttäytymismalleihin. Kaikki riippuu siitä, miten 

urheiluharjoitukset on järjestetty ja miten lapsi otetaan huomioon. (Liukkonen 1998a, 

7.) Lisääntyneiden lieveilmiöiden, kuten liiallisen kilpailullisuuden vuoksi  
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vanhemmat eivät kuitenkaan enää automaattisesti pidä urheiluharrastusta parhaana 

vaihtoehtona lapsensa vapaa-ajankäyttöön (Palmén 2001, 44). 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on lapsikeskeinen valmennus, jossa 

lapsi nähdään holistisen ihmisnäkemyksen mukaisesti kokonaisuutena.Tutkielmassa 

lapsi tarkoittaa iältään 6–14-vuotiasta. Teoriaosassa holistista ihmiskäsitystä 

tarkastellaan lapsikeskeisen valmennuksen näkökulmasta, mikä lapsiurheilussa 

tarkoittaa yksilöllisyyden kunnioittamista ja yksilöiden välisen tasa-arvon ihannetta. 

Valmennuksessa otetaan huomioon lasten ainutkertaiset tarpeet ja ymmärretään 

heidän maailmaansa (Nykänen 1996, 11). 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten juniorijääkiekkoilijat ja heidän 

valmentajansa kokevat jääkiekon Nuori Suomi –ohjelman toteutumisen Suomen 

Jääkiekkoliiton (SJL) alaisissa seuroissa Lapin alueella. Tutkimuksessa tarkastellaan 

toiminnan lapsilähtöisyyttä ja tasavertaisuutta. Lisäksi selvitetään lasten ja 

valmentajien kokemuksia Nuori Suomi –ohjelmaan liittyvästä Operaatio Pelisäännöt 

–projektista. SJL:n tavoitteena on luoda lasten ja nuorten tarpeista lähtevää 

nuorisotoimintaa. Kaikille osallistujille luodaan onnistumisen elämyksiä tuottavaa 

monipuolista toimintaa, jonka tuloksena on psyykkisesti ja fyysisesti terveitä 

yhteiskuntakelpoisia ihmisiä. (Suomen Jääkiekkoliitto 2001.) 

 

Juniorijääkiekkoilun kasvatusvaikutuksiin on tarkemmin kiinnitetty huomiota vasta 

1990-luvulla. Vaikutusten tutkiminen on tärkeää, sillä Suomessa on lähes 35 000 alle 

14-vuotiasta jääkiekon harrastajaa (Lehti 2000, 3). Muutamia juniorijääkiekon 

kasvatuksellisuutta käsitteleviä tutkimuksia on toteutettu 1990- ja 2000-luvuilla. 

Hämeen (Kuisma 1998), Keskimaan (Vienola 2000) ja Savo-Karjalan (Uronen & 

Värtisen 1998) alueilla toteutetut tutkimukset käsittelevät lasten ja heidän 

vanhempiensa kokemuksia tai odotuksia jääkiekkoharrastukselta. Pohjoisen alueella 

toteutettiin tutkimus (Elfving 1999) aiheesta juniorivalmentaja kasvattajana. Lapin 

alueella vastaavaa tutkimusta ei ole toteutettu, vaikka Lapin alueen suuri koko ja 

pieni harrastajamäärä verrattuna eteläisiin alueisiin asettavat junioritoiminnalle 

erityisvaatimuksia. Holistiseen ihmisnäkemykseen perustuva lapsikeskeinen 

valmennus on erittäin merkittävässä asemassa. Tutkimuksen toivotaan palvelevan 

SJL:n Lapin alueen juniorijääkiekon koulutus ja kehittämistyötä.  
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2 TOTTELUSTA AJATTELUUN — BEHAVIORISMISTA 

LAPSIKESKEISYYTEEN 

 

 

Valmennuksen lähtökohta on ihmiskäsitys, sillä siinä tiivistyvät valmennustyön 

todellinen luonne ja eettiset sitoumukset. Ne ohjaavat valmennustoimintaa joko 

tiedostetusti tai tiedostamattomasti. (Puhakainen 1995, 19.) Urheilussa on 

perinteisesti tukeuduttu behavioristiseen näkemykseen, jolloin valmentaja tai ohjaaja 

käyttää auktoriteettiaan ohjaamiseen, kurin ylläpitämiseen ja virheiden korjaamiseen. 

Tällainen toimintatapa tuottaa tuloksia, jos on kyse yksinkertaisten taitojen 

oppimisesta. Vaarana on kuitenkin pintatason oppiminen, jossa lapsi etenee ohjaajan 

komentojen mukaan ajattelematta asioiden sisältöjä. Tavoiteltavassa syvätason 

oppimisessa lapsi ymmärtää sanoman ja luo asiasta kokonaiskuvan. (Karvinen 1991, 

131.) Puhakaisen (1997, 182) mukaan konaisvaltainen valmennus korostaa urheilijan 

vastuulliseksi yksilöksi tulemisen merkitystä. Tätä prosessia tukevassa 

valmennuksessa painotetaan leikin ja kehollisuuden merkitystä. Lapsen kehittyminen 

on kokonaisvaltaista, kypsyminen ja oppiminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään (Karvinen 1991, 51).  

 

 

2.1 Behavioristinen ihmiskäsitys 

 

Behavioristinen ihmiskäsitys korostaa ihmisen ja ympäristön välistä ärsyke-reaktio –

suhdetta. Yksilö nähdään passiivisena tiedon vastaanottajana eikä aktiivisena 

tiedonkäsittelijänä. Oppimistapahtumassa opettajan tai valmentajan tehtävä on 

vahvistaa haluttua ja sammuttaa ei-haluttua toimintaa. Behavioristinen ihmiskäsitys 

ei kiinnitä huomiota yksilön tietoisuuteen, tunteisiin tai mielikuvitukseen. (Buskist, 

Carlson, Enzle & Heth 2000, 15-18.) Urheiluvalmennuksen kannalta behaviorismi 

näkee ihmisen vain elävänä organismina ja valmentamisen fyysisenä ongelmana  

(Puhakainen 1995, 103). Valmentaja vastaa valmennussuunnitelmasta ja sen 

toteutuksesta antamalla urheilijalle käskyjä, ohjeita tai laatimalla harjoitusohjelmia 

(Heino 2000, 102). 
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2.2 Holistinen ihmiskäsitys 

 

Holistinen ihmiskäsitys valmennustyön näkökulmasta voidaan ymmärtää 

kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden muodostamaksi 

kokonaisuudeksi. Yksilö nähdään siis fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena 

kokonaisuutena. Nämä ihmisen olemassaolon perusmuodot muodostavat holistisen 

ihmiskäsityksen. Kehollisuus merkitsee ihmisen fyysistä olemassaoloa. 

Tajunnallisuus psyykkistä olemassaoloa kokemisen erilaisina laatuina ja asteina. 

Situationaalisuus eli elämäntilanteisuus ihmisen sosiaalista olemassaoloa suhteessa 

omaan elämäntilanteeseen. (Puhakainen 1995, 26.) 

 

Ihmisen olemassaoloa koskevan analyysin tulos on ihmiskäsitys. Ihmiskäsityksellä 

tarkoitetaan niitä edellyttämisiä ja olettamisia, joita ihmistutkijalla on 

tutkimuskohteestaan työtä aloittaessaan. Ihmisen tapauksessa sovellettuna holismi ei 

edellytä, että ihminen olisi tasalaatuinen kokonaisuus. (Rauhala 1993, 32-35.) 

Urheiluvalmennuksen kannalta ihmiskäsityksellä tarkoitetaan kaikkia niitä olettamia 

ja edellyttämiä ihmisestä, jotka ohjaavat valmentamista (Puhakainen 1995, 21). 

Holistisen ihmiskäsityksen avulla valmentaja voi ymmärtää urheilijan olemassaolon 

kokonaisuutta. Kokonaisvaltainen valmennus on mahdollista vain kokonaisen 

ihmisen ymmärtämisen kautta. Perusteet ja ehdot, jotka tekevät valmennustyön 

mahdolliseksi ovat olemassa ihmisen olemassa olon rakenteessa ja niiden 

ymmärtäminen on valmennuksellisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Millaiseksi 

ihminen jossakin tietyssä urheilulajissa ymmärretään on riippuvainen siitä, 

millaiseksi ymmärretään ihmisenä olemisen tarkoitukset ja päämäärät sekä tämän 

olemassaolon kokonaisuus. (emt., 99-100.)  

 

 

2.3 Lapsikeskeinen valmennus 

 

Lapsikeskeisyys on lapsen maailman ymmärtämistä sekä hänen luontaisten lahjojensa 

ja kykyjensä hyödyntämistä. Tavoitteena on lapsen henkilökohtainen 

riippumattomuus, jolloin hän kykenee ajattelemaan itsenäisesti ja luottaa järkeen 

etsiessään tukea käsityksilleen. Kasvatusajattelun pohjana on yksilöllisyyden 

kunnioittaminen ja yksilöiden välisen tasa-arvon ihanne. Jokainen lapsi hyväksytään 
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yksilönä ja kunnioitetaan hänen ainutkertaista ajatusmaailmaansa ja 

elämäntilannettaan. (Nykänen 1996, 11-13.) 

 

Valmennus on inhimillistä toimintaa, joka perustuu ihmisenä olemiseen. Se on myös 

ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa toteutuvat tietyt peruslähtökohdat ja ehdot. 

Ne ovat yhteys toiseen ihmiseen sanoin tai teoin, kohdistuminen urheilevaan 

ihmiseen, tarkoituksellisuus sekä urheilijan hyväksi toimiminen. (Puhakainen 1995, 

18; 1997, 25.) Valmennus on monipuolista vaikuttamista, josta osa on  

suunnitelmallista ja osa hallitsematonta oheisvaikuttamista (Heino 2000, 99). 

 

Lapsikeskeinen valmennus on tarkoituksellista lasten urheilutoimintaa, jossa 

päätarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista 

kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Liikunnallisen kehittymisen lisäksi 

henkiset kyvyt, yhteistyötaidot ja tunne-elämä ovat yhtä lailla tärkeitä ominaisuuksia. 

(Karvinen 1991, 11.) Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa lapsi on otettava 

huomioon kehollisena, tajunnallisena ja elämäntilanteeseen kietoutuneena 

kokonaisuutena (Miettinen 1999, 127).  

 

Urheilussa lasten ja nuorten valmennuksen tulisi perustua heidän omiin tarpeisiinsa 

ja ominaispiirteisiinsä, valmennusprosessiin osallistumisen perustuessa heidän 

omaan tahtoonsa. Seuratoiminnassa lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus 

vaikuttaa suunnitteluun, asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Valmennettavat 

kiinnostuvat sellaisesta valmennuksesta, jolla on heille merkitystä. Lapsikeskeinen 

valmennus vaatii valmentajalta enemmän, koska hänen on tällöin otettava huomioon 

valmennettavan tarpeiden monipuolinen ilmeneminen, aktiivisuus ja myönteisen 

tahtotilan korostuminen. (Kemppinen 1992, 9-10.) Lapsikeskeisyys urheilussa ei 

merkitse sitä, että valmentajan tulisi  luopua ryhmän johtajuuteen ja vanhemmuuteen 

kuuluvasta päätöksenteosta (Nykänen 1996, 86). Valmentaminen tulee nähdä 

kokonaisvaltaisena toimintana, jossa käytetään hyväksi kaikki urheilutoiminnan 

kautta tarjoutuvat kasvatustilanteet (Karvinen 1991, 22).  

 

Lapsen ja nuoren urheiluharrastukset kasvattavat luonnetta, antavat rohkeutta, 

lisäävät itsevarmuutta ja vahvistavat itsetuntoa. Lapselle onnistumisen elämykset 

ovat erityisen tärkeitä, mutta myös epäonnistumiset ovat tärkeitä. On hyvä tuntea 
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sekä voitonriemu että tappion karvaus. Häviäminen opettaa suhteellisuutta ja samalla 

oppii kestämään epäonnistumisia. (Miettinen 1999, 125-126.)  

 

 

2.4 Lapsikeskeisen valmennuksen tärkeimmät tekijät 

 

Lapsikeskeisen valmennuksen kolmen ulottuvuuden eli kehollisuuden, 

tajunnallisuuden ja situationaalisuuden pohjalta lapselle syntyvät kokemuksellisuus, 

motivaatioperusta ja käyttäytymismalli. (Puhakainen 1995, 101; Miettinen 1999, 

133.) Valmennuksen päämääränä tulisi Telaman (1995, 46) mukaan olla lapsen terve 

kasvu yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Lapsikeskeisen valmennuksen tärkeimmät 

tekijät on esitetty kuviossa 1. 

 

KUVIO 1. Lapsikeskeisen valmennuksen tärkeimmät tekijät Puhakaista (1995, 101) 

ja Telamaa (1995, 46) soveltaen. 

 

HUIPPU-URHEILU

KAUPALLISUUS

VALMENNUKSEN TEHOSTUMINEN

MALLIOPPIMINEN

VAHVISTAMINEN

ODOTUKSET

PIILOVAIKUTUS

ILMAPIIRI

VAIKUTUSMEKANISMIT

LAPSEN TERVE KASVU YKSILÖNÄ JA YHTEISÖN JÄSENENÄ

OPETUS JA VALMENNUSMENETELMÄT

MINÄKÄSITYS

SOSIAALISUUS

IHMISKÄSITYS

KEHOLLISUUS

TAJUNNALLISUUS

SITUATIONAALISUUS

TÄRKEÄT HENKILÖT

-VANHEMMAT  -VALMENTAJA  -EROTUOMARI  -TOIMITSIJAT

LAPSIURHEILUN JÄRJESTELMÄ

KILPAILUJÄRJESTELMÄT

ALAKULTTUURIT

JOUKKOTIEDOTUS

YHTEISKUNTA
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2.5 Kasvattajat urheilevan lapsen elämismaailmassa 

 

Holistisen ihmiskäsityksen mukaan maailmalla tarkoitetaan kaikkea konkreettista ja 

ideaalista todellisuutta, johon ihminen voi olla suhteessa. Urheilevan lapsen 

situationaalisuus on hänen oma suhteensa maailmaan, jossa vain tietty osa 

maailmasta rajautuu hänen olemassaolonsa alueelle. (Puhakainen 1995, 56.) Lapsi 

oppii jo hyvin varhain hahmottamaan ympäröivää maailmaa omalla tavallaan. 

Kasvaessaan lapsi kyselee jatkuvasti ympärillään olevilta aikuisilta oman olemisensa 

hyväksyttävyyttä. Aikuiset ovat hänelle kuin peilejä, joista lapsi näkee, millainen hän 

saa olla ja millaisia tunteita tuntea. Aikuisten välittämät viestit ratkaisevat lapsen 

minuuden ja tunne-elämän muotoutumisen. (Nykänen 1996, 31-36.) Lapsi tuntee 

olonsa hyväksytyksi, jos hän kokee itsensä rakastetuksi ja olonsa turvalliseksi. 

Aikuisten asettamat rajat ovat erittäin tärkeitä, sillä lapsi kokee ympärisön 

turvattomaksi, jos hänellä ei ole mitään sääntöjä tai rajoja. (Vilhu 1992, 19-20.) Rajat 

ovat välittämistä, ne luovat turvallisuutta ja mahdollistavat yhteistyön (Nykänen 

1996, 84). 

 

 

2.5.1 Perhe 

 

Perhe on vuorovaikutuksellinen järjestelmä, jolla on oma ainutlaatuinen 

dynamiikkansa ja tasapainonsa. Perhetasapaino muuttuu jatkuvasti perheen jäsenten 

elämänvaiheiden ja keskinäisten suhteiden muutosten takia. Yksittäisten henkilöiden 

välisten muutosten vaikutukset muuttavat aina koko systeemiä. Perheen häiriötilat tai 

perheen jäsenten sairastumiset ovat usein yhteydessä jäsenten vuorovaikutussuhteissa 

tapahtuneisiin muutoksiin. (Puhakainen 1995, 168-169.)  

 

Perheen tehtäviä ovat mm. biologinen tehtävä eli huolehtia lapsen perustarpeista, 

kasvatustehtävä ja tunnetehtävä. Vanhemman ja lapsen välillä oleva biologinen side 

on lähtökohta vanhempien vaikutukseen osana lapsen kasvua. Tähän siteeseen liittyy 

voimakas molemminpuoleinen kiintymys. (Hurme 1995, 148.) Lasten käyttäytymistä 

ohjaa perheenjäsenten välinen vuorovaikutus. Vanhemmat muokkaavat esimerkkeinä 

lastensa käyttäytymistä, tapoja ja tottumuksia. Harrastukset, ravitsemistottumukset ja 

suhtautuminen päihteisiin ilmentävät myös perheenjäsenten välisiä suhteita. 
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(Rehunen 1997, 275.) Lasten kyky ja halu jäljitellä vanhempiaan ulottuu myös 

vanhempien tapaan käsitellä ristiriitoja ja ongelmia (Juul 1998, 48). Vanhemmat 

voivat vaikuttaa lapseen joko suorasti tai epäsuorasti. Suoraa vaikuttamista on 

vanhempien tietoinen vaikuttaminen lapseen joko mallin kautta tai opettamalla. 

Epäsuoraa vaikuttamista ovat esimerkiksi sukupuoliroolien, arvojen ja asenteiden 

välittäminen, vaikka vanhemmilla ei olisi aikomusta opettaa niitä lapsilleen. 

Vanhemmat toimivat myös suhteessa lapseensa mahdollistajina,  rajoittajina ja jopa 

estäjinä. He voivat joko mahdollistaa tai estää toimillaan lapsen sosiaalisia 

kontakteja. Näin heillä on suuri vaikutus lapsen sosiaaliseen kehitykseen. (Hurme 

1995, 149.) Suhde muihin perheenjäseniin on lapsen ensimmäinen ja tärkein 

harjoittelualue sosiaalisen vastuun kehittämisessä (Juul 1998, 168). 

Urheiluharrastuksen kannalta, vanhemmilta lapsi yleensä saa ensimmäiset virikkeet 

liikuntaan ja he tuovat lapsen urheilutoimintaan. Vanhempien rooli on lähinnä 

kannustajan ja tukijan rooli. Tähän voi liittyä myös ongelmia, jos vanhemmat 

innostuvat liikaa lapsen urheilusta.  (Telama  1995, 55.) He saattavat alkaa toteuttaa 

omia toiveitaan lapsen kautta ja se saattaa haitata lapsen optimaalista kehitystä 

urheilun parissa. (Frantsi & Närhi 1998, 141.) Urosen ja Värtisen (1998, 71) mukaan 

vanhemmat kokevat junioriurheilun tärkeäksi ja haluavat myös osallistua siihen itse 

jollain tavalla. Lapsen kannalta olisi tärkeää, että vanhemmat näkisivät urheilun ja 

liikunnan laajemmasta näkökulmasta kuin minkä kaupallistunut urheilukulttuuri 

yleisesti avaa (Puhakainen 2001, 54).  

 

 

2.5.2 Koulu 

 

Koulu on myös  tärkeä  kasvattaja lapsen elämismaailmassa. Koululaitos heijastaa 

oman kulttuurinsa kasvatuskäsityksiä ja traditioita. Ensimmäiset kouluvuodet ja 

niiden antama palaute ovat lapselle tärkeitä, koska  niiden aikana hänelle muodostuu 

koko elämään vaikuttava käsitys osaamisestaan. Yksilöllisyyden huomioon 

ottaminen on koulun yksi kasvatustavoite, mutta se on käytännössä vaikeaa lasten 

suurten kehityserojen vuoksi. (Keltikangas-Järvinen 1994, 179-195.) Koululla on 

suuret mahdollisuudet tukea lapsen itsetuntoa ja lisätä hänen uskoaan omiin 

kykyihinsä. Koulun tehtävänä on pyrkimys antaa lapselle hyvät valmiudet hänen 

tulevaisuuttaan varten. Sen tulisi auttaa häntä rakentamaan yhtenäinen ja avara 
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maailmankuva, jonka avulla hänen olisi turvallista toimia elämässään vastaan 

tulevissa tilanteissa. (Jarasto & Sinervo 1999, 153.) Urheilun tuloshakuisuus on 

nähty vaarana lapsen ja nuoren koulunkäynnin tai opiskelun  kannalta. Kuitenkin, 

liikuntaharrastus tukee niitä tarjoamalla vaihtelua ja virkistystä. Ei ole osoitettu, että 

liikunnallisesti aktiivit menestyisivät heikommin koulussa. (Hartiala 1997, 138.) 

 

 

2.5.3 Valmentaja ja kilpailujärjestelmä 

 

Tärkein henkilö lasten urheilussa on luonnollisesti valmentaja, joka toiminnallaan 

toteuttaa tai ei toteuta kasvatustavoitteita edistäviä menetelmiä (Telama 1995, 55). 

Valmentaja on lapsille auktoriteetti ja esikuva, jonka moitteet ja kehut lapsi muistaa 

helposti koko loppuelämänsä (Uusikylä 2002). Valmentaja kohtaa ainutkertaisissa 

tilanteissa ainutlaatuisia yksilöitä, mikä perustuu persoonalliseen osaamiseen ja 

edellytää heiltä toiminnallista mielikuvitusta (Puhakainen 2001, 66-67). Perinteinen 

valmentajakoulutus on korostanut lähinnä menetelmiä, joilla kehitetään urheilullista 

suorituskykyä. Lasten urheilussa valmentajilta on vaadittava hyvää lajitekniikan 

tuntemusta, mutta tärkeämpää  on kuitenkin lapsen kehitystarpeiden ymmärtäminen 

ja oikea asennoituminen lapsiin. (Telama 1995, 55-56.) Liukkosen (1993) mukaan 

suomalaisilla nuorten valmentajilla on pääsääntöisesti hyvä organisointikyky, mutta 

pedagogisissa taidoissa on suurta vaihtelua. Harjoituksissa toiminta on usein 

valmentajajohtoista. Kaikki yksilön tajuntaan vaikuttavat valmentajan toimet ovat 

perusluonteeltaan yksilön kokemusulottuvuuksien eli esimerkiksi tiedon, tahdon tai 

tunteen syventämistä (Puhakainen 1995, 131-132). Koska kasvatustavoitteiden 

toteutuminen riippuu enemmän työtavoista ja harjoituksen organisoinnista kuin 

lajisisällöstä olisi myös erilaisten opetus- ja ohjausmenetelmien hallinta tärkeää 

lasten valmentajille (Telama 1995, 56). Tutkimuksen (Elfving 1999) mukaan tärkein 

kasvatustavoitteisiin vaikuttava yksittäinen tekijä juniorijääkiekon harjoitus- ja 

kilpailutilanteissa on valmentajien saama valmennuskoulutus. Enemmän 

valmennuskoulutusta saaneet pitävät kasvatustavoitteiden huomioimista tärkeämpänä 

kuin vähemmän koulutetut. 

 

Erotuomarit ja toimitsijat ovat myös lasten urheilussa kasvatusvastuussa. Heidän 

pitäisi puuttua myös sellaiseen epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, josta ei välttämättä 
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puhuta sääntökirjassa. Kilpailujärjestelmä säätelee harjoitustilanteiden luonnetta, jos 

lasten urheilussa kilpaillaan korkealla tasolla, se aiheuttaa paineita ja odotuksia sekä 

lapsille että mukana oleville aikuisille. Usein voitto on tärkeämpää vanhemmille tai 

valmentajalle kuin lapselle itselleen. Lapsi pelaa mieluummin häviävässä 

joukkueessa kuin istuu ”vilttiketjussa” voittavassa joukkueessa. (Telama 1995, 56-

57.) Kuisman (1998) mukaan junioreiden kohdalla voittamisen tärkeys kasvaa iän 

mukana. Tutkimukseen vastanneista junioreista jopa 96% (N=376) piti voittamista 

melko tai erittäin tärkeänä.  

 

Harjoitus ja -kilpailujärjestelmät ovat pääsääntöisesti aikuisten järjestämiä, vaikka  

lapset kokevat urheilun tavoitteet usein eri tavalla. On tärkeää tietää lasten tavoitteet, 

sillä jos lapsi ei saavuta tavoitteitaan hänen motivaationsa ja taitojen kehittyminen 

kärsivät. Lapset pitävät seuraavia tekijöitä tärkeimpinä osallistuessaan urheiluun. Ne 

ovat toiminta, osallistuminen,  haasteet ja mahdollisuudet ystävyysssuhteiden 

vahvistamiseen. Kuitenkin monet lasten ja  nuorten kilpailut on järjestetty niin, että 

ne rajoittavat näitä tekijöitä. (Coakley 1993, 88-89.)  

 

 

2.5.4 Ystävät 

 

Kyky solmia ystävyyssuhteita on tärkeää lapsen omanarvontunnon ja myönteisen 

minäkuvan kannalta. Kaveriporukassa joutuu tekemisiin tunteiden, ristiriitojen ja 

erilaisten mielipiteiden kanssa. (Kullberg-Piilola  2000, 87-89.) Ystävyyssuhteissa 

kehittyvät monet tärkeät taidot. Lapsi saa tilaisuuden kokeilla ja hakea itselleen 

sopivaa tasapainoa läheisyyden ja erillisyyden välillä. Lapsi kokeilee miten paljon 

voi olla oma itsensä ja missä määrin on sopeuduttava ja miellytettävä muita. 

Vastavuoroisessa suhteessa samanikäisten kanssa yksilö oppii hyväksymään 

erilaisuutta. Hän oppii näkemään, että jokaisessa ihmisessä on hyvät ja heikot 

puolensa, mutta silti he voivat olla ystäviä. (Jarasto ym. 1999, 90.) Lapsi oppii myös 

käsittelemään muiden ihmisten tunteita, mikä vaatii omien tunteiden hallintaa ja 

empatiaa. Tälle perustalle kasvavat ihmissuhdekyvyt, jotka mahdollistavat tehokkaan 

vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa (Goleman 1999, 146.) Yksi tärkeimmistä 

motiiveista jääkiekon harrastamiseen on kavereiden saaminen ja tapaaminen (Uronen 

& Värtinen 1998, 72). 
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2.5.5 Joukkotiedotus 

 

Lapset ja nuoret ovat usein vanhempiaan taitavampia käyttämään uusia 

viestintävälineitä. Maailma on täynnä viestintäkanavia ja he voivat saada 

monenlaista tietoa käsiinsä nopeasti ja kätevästi. (Jarasto ym. 1999, 190.) 

Joukkotiedotus on myös urheilun osalta tärkeä kasvatustekijä. Sen avulla siirtyvät 

mallit idoleista ja se muokkaa kasvatustavoitteiden kannalta tärkeitä asenteita sekä 

arvostuksia. Joukkotiedotus toimii suurelta osin kaupallisin perustein, joten sen 

varaan lasten urheilun kehittämistä ei voida suunnitella. (Telama 1995, 57-58.)  

 

 

2.6 Kasvatuksen vaikutusmekanismit urheilussa 

 

Urheileva lapsi todellistuu suhteessa maailmaan tajunnallisena olentona. Se 

merkitsee, että hän tiedostaa itseään ja kokee sekä onnistumisia että epäonnistumisia. 

Tajunnallisuus erilaisina kokemuksina mahdollistaa, että hän voi tiedostaa myös 

situationaalisen eli sosiaalisen ja kehollisen olemassaolonsa perusmuodot. Yksilö voi 

tajunnassaan suunnata toimintaansa ja vaikuttaa siihen, miten hänen olemassaolonsa 

kokonaistilanne kehittyy. (Puhakainen 1995, 29-30.) Telaman (1995, 51) mukaan 

urheilun kasvatusvaikutukset riippuvat ensisijaisesti siitä, millaisia opetus- ja 

valmennusmenetelmiä käytetään ja millaisia oppimisen periaatteita sovelletaan. 

Perusajatus on, että sitä opitaan, mitä opetetaan. Jos valmentaja keskittää kaiken 

huomionsa vain lajiteknisiin suoritusta parantaviin näkökohtiin, urheilun ei voida 

odottaa edistävän kasvatustavoitteiden toteutumista. Oleellista siis on, että myös 

kasvatustavoitteiden mukaista käyttäytymistä voidaan oppia samojen periaatteiden 

mukaan kuin urheilullisia taitoja. Kasvatustavoitteiden kannalta tärkeitä 

mekanismeja ovat mallioppiminen, vahvistaminen, lapseen kohdistetut odotukset, 

piilovaikutus ja ilmapiiri. 

 

 

2.6.1 Mallioppiminen 
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Joukkueurheilu on aina tarjonnut miehen malleja kasvaville pojille. Huolestuttavaa 

on, että esimerkiksi jääkiekossa vastustajan mukiloiminen on käytännössä 

mahdollista vaikka periaatteessa rikoslaki pätee myös kaukalon laitojen sisällä. 

Joukkueurheilu opettaa ihmiset samaistumaan voimakkaasti omaan seuraansa 

varsinkin jos seuran edustusjoukkue harjoittaa ammattilaisurheilua. (Honkonen 1999, 

24.) Mallioppimiseen liittyy paitsi matkiva jäljittely myös samaistuminen malliin, 

varsinkin jos malli saadaan ihanteena pidetyltä henkilöltä eli idolilta. Huippu-

urheilijat ovat usein lasten ja nuorten idoleita. He houkuttavat lapsia tuon urheilulajin 

pariin ja samalla esikuvina vaikuttavat lapsiin muillakin tavoin. Tiedetään 

esimerkiksi, että juniorijääkiekkoilijat, joilla on aggressiivisesti käyttäytyviä 

huippupelaajia ihanteina, käyttäytyvät myös itse aggressiivisemmin kuin muut 

juniorit. Yhtä hyvin huippu-urheilija esikuvana voi auttaa omaksumaan 

kasvatuksellisesti myönteisiä tavoitteita. (Telama 1995, 52.) Kuisman (1998, 34-35) 

mukaan juniorijääkiekkoilijat seuraavat aktiivisesti ammattilaisjääkiekkoa ja ovat 

valmiita ottamaan mallia esikuvistaan saavuttaakseen samaa mitä idolinsakin. 

Ammattilaiskiekkoilun toimintatapojen, myös väkivallan hyväksyntä kasvaa 

siirryttäessä vanhempiin ikäluokkiin.

 

 

2.6.2 Vahvistaminen 

 

Vahvistaminen voi olla joko palautteen antamista tai kannustamista.Varsinkin 

taitojen, mutta myös muun oppimisen kannalta on oleellisen tärkeää, että lapsi saa 

muilta tietoa suorituksistaan tai käyttäytymisestään. Palaute voi olla ohjeita antavaa 

tai arvostavaa eli motivoivaa. Arvostava palaute on osa käyttäytymisen 

vahvistamista. Palkitsemista tai rankaisemista voi tapahtua muussakin muodossa. 

Yleissääntönä voidaan todeta, että sitä opitaan herkimmin, mitä vahvistetaan tai 

mihin palautteen annossa kiinnnitetään huomiota. Jos valmentaja kehuu hyvästä 

käytöksestä ja toruu huonosta, alkavat lapset vähitellen kiinnittää itsenäisestikin 

huomiota käyttäytymiseen liittyviin seikkoihin. (Telama 1995, 52.) 

 

Kannustus on myös merkittävä kasvatuksen vaikutusmekanismi. Yleensä oppimisen 

kannalta palautetta pitäisi saada runsaasti, ja sen tulisi olla yksilöllistä ja joissakin 
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tilanteissa myös yksityistä, jolloin muut eivät saa sitä tietoonsa. Juuri palautteen 

avulla säädellään kasvatuksen kannalta tärkeää ohjaustilanteen ilmapiiriä. Myönteistä 

ilmapiiriä sävyttää voittopuolisesti myönteinen palaute. Koska myönteinen palaute 

on lapsille tärkeää ja koska heillä on taipumus miellyttää auktoriteetteja, he saattavat 

tulla riippuvaisiksi myönteisestä palautteesta. He pyrkivät suorituksillaan saamaan 

osakseen valmentajan huomiota eivätkä niinkään oppimaan. Tämän vuoksi lapsia 

tulisi rohkaista itse arvioimaan suorituksiaan. Tämä on tärkeää myös lapsen 

minäkäsityksen ja erityisesti itseluottamuksen kehittymiselle. (Telama 1995, 52.) 

Tutkimuksen mukaan 65% junioreista (N=376) on sitä mieltä, että valmentaja 

kannustaa epäonnistumisen jälkeen ja 27% vastasi valmentajan kannustavan joskus 

epäonnistumisen jälkeen. Nuoremmissa ikäluokissa suuremman osan mielestä 

valmentaja kannustaa epäonnistumisen jälkeen, koska yksilöitten kehittymistä 

pidetään joukkuetta tärkeämpänä. Vain 10 % junioreista koki saavansa palautetta 

joka harjoituksessa ja jopa 53% pelaajista sai palautetta harvemmin kuin viikoittain. 

(Kuisma 1998.) 

 

 

2.6.3 Lapseen kohdistetut odotukset 

 

Urheilevaan lapseen kohdistavat odotuksia yleensä vanhemmat, valmentajat ja 

urheiluseura. Nämä odotukset saattavat heijastella mm. aikuisen omia täyttyneitä tai 

täyttymättömiä toiveita ja tavoitteita urheilussa. Jos lapsi arvioi nämä odotukset 

korkeammiksi kuin mihin hän itse tuntee pystyvänsä, syntyy helposti paineita. Eräs 

tärkeä syy lapsen ahdistuneisuuteen urheilussa ovat häneen kohdistetut liian suuret 

odotukset. Tämän vuoksi aikuisten tulisi olla erityisen herkkiä näkemään ja 

kuulemaan lapsen omia tavoitteita ja arvioita niiden toteutumismahdollisuuksista. 

(Telama 1995, 52-53.) 

 

 

2.6.4 Piilovaikutus 

 

Ohjausmenetelmistä puhuttaessa on syytä ottaa huomioon myös ohjaustilanteeseen 

liittyvä piilovaikutus. Sillä tarkoitetaan sitä vaikutusta, joka ohjaajalla 

tiedostamattaan on lapsiin. Se voi välittyä hänen puheestaan, äänensävystään, 
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eleistään tai toimintatavoistaan. (Telama 1995, 53.) Monesti pelkät eleet tai ilmaisut, 

hymy tai taputus olalle opettavat eniten (Miettinen 1992, 42). Valmennus- ja 

ohjausmenetelmät ovat viime kädessä niitä toimenpiteitä, joilla kasvatusperiaatteita 

toteutetaan. Kasvatustavoitteiden kannalta ohjausmenetelmä on tärkeämpi kuin  

opetettava asia. (Telama 1995, 53.) 

 

 

2.6.5 Ilmapiiri 

 

Oppimistilanteen ilmapiiri on lapsikeskeisen valmennuksen perusta (Karvinen 

1991,132). Siihen sisältyy rehellisyys, luottamus ja kunnioitus kaikkien osapuolten 

välillä (Frantsi ym. 1998, 48). Kaiken toiminnan lähtökohtana tulisi olla lapsen 

vapauttaminen peloista, itsesyytöksistä, oppimistilanteen aiheuttamista paineista, 

ahtaasta minäkuvasta sekä omia kykyjä rajoittavista käsityksistä. Oppimista 

edistetään lapsenomaisella, leikinomaisella ja pakottomalla toiminnalla. (Karvinen 

1991,132.) Parasta mitä valmentaja voi lapselle tarjota on ilmapiiri, jossa on tilaa ja 

mahdollisuuksia kehittyä. Avoimessa ilmapiirissä syntyy rehellinen ja 

molemminpuolinen vuorovaikutus, jolloin lapsen ei tarvitse pelätä epäonnistumisia. 

(Miettinen 1999, 131.) Epäonnistumisen kokeminen on monimutkainen asia ja osa 

laajempaa psyykkistä kokonaisuutta. Se tulisikin nähdä mahdollisuutena uuden 

oppimiseen. (Frantsi ym. 1998, 86.) 

 

 

2.7  Urheilevan lapsen keholliset ulottuvuudet 

 

Jokaisella lapsella on oma yksilöllinen kehonsa, joten kaikki kokemukset tapahtuvat 

aina kehollisen maailmasuhteen mahdollistamana. Tämä tarkoittaa, että kunkin 

yksilön keho suhteutuu omalla tavallaan maailmaan. Tämän vuoksi kehollisuus on 

tärkeä valmennuksen osa, koska yksilö on perustavasti orgaanisena tapahtumisena 

todellistuva olento. (Puhakainen 1995, 44-53.) Lasten liikunnan lähtökohta on 

monipuolisten perustaitojen hankkiminen. Jokainen liike vaatii lihasten ja hermoston 

yhteistoimintaa, jota aivot ohjaavat. Tämän yhteistoiminnan harjoittelu vaikuttaa 

lapsen kokonaiskehitykseen. Monipuolinen liikunta asettaa elimistölle vaatimuksia, 

jotka edellyttävät kehon taloudellista ja tehokasta toimintaa. (Miettinen 1999, 55.) 
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Liikunnalla on monia fysiologisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Se parantaa 

verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa, vilkastuttaa aineenvaihduntaa, vahvistaa 

tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa merkittävästi henkiseen tasapainoon. 

(Vasankari 1995, 28.) Lapsen keholliset ulottuvuudet on esitetty kuviossa 2. 

  

 

 

KUVIO 2. Lapsen keholliset ulottuvuudet Miettistä (1999, 56-60) ja Nupposta (1997, 

17) soveltaen.  

 

Kehittyessään lapsi oppii jokapäiväisen elämän kannalta tärkeitä taitoja. Esimerkiksi 

käveleminen, juokseminen ja hyppääminen ovat perusliikkeitä, jotka ovat kaikkien 

varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. Lajitaidot ovat niiden sovelluksia. (Miettinen 

1999, 56.) Liikehallinta on aistien, hermoston ja lihaksiston tarkoituksenmukaista 

yhteistoimintaa ja se ohjaa niin perusliikkeiden kuin lajitaitojenkin hallintaa. 

Liikehallinnan lisäksi jokainen liikuntasuoritus vaatii onnistuakseen elimistön eri 

osien optimaalista yhteistyötä. Nämä liikuntasuorituksen edellytykset ovat 

kuntotekijöitä. Kestävyyden, voiman, nopeuden ja liikkuvuuden on oltava tietyllä 

tasolla taidon oppimiseksi. (Miettinen 1999, 57-58; Nupponen 1997, 17.) 
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Lasten liikunallinen kehitys on liikehallinnan, kunnon ja perusliikkeistä 

muodostuvien liikevalmiuksien välistä vuorovaikutusta. Lajitaitojen oppimisen 

kannalta perusliikkeet on ensin kehitettävä yleisiksi liikevalmiuksiksi. (Karvinen 

1991, 54; Nupponen 1997, 17.) Perustaitojen kehittymiselle parasta aikaa ovat 

ikävuodet 7-9, jolloin lasta tulisi kannustaa monipuoliseen harjoitteluun. Oikealla 

tavalla toteutettu kilpailutoiminta rytmittää harjoittelua, mutta menestyksen 

tavoittelun tulisi tapahtua lapsen ehdoilla. Lajitaitoja ja monimutkaisia liikesarjoja 

opitaan herkimmin 10–12-vuotiaana. Tällöin myös yksilöiden väliset liikunnalliset 

erot tulevat selvemmin esiin, minkä vuoksi korostuu jokaisen lapsen kehittäminen 

hänen omista lähtökohdistaan. (Karvinen 1991, 93-114.) Lapsille tulisi antaa 

mahdollisuuksia liikunnalliseen itseilmaisuun ja liikkeiden omatoimiseen 

tutkimiseen. Tällä tavoin lapset oppivat tuntemaan kehonsa toimintamahdollisuuksia 

eri tilanteissa. (Ruoppila 1989, 49.) Nupposen ja Telaman (1998) tutkimuksen 

mukaan tärkeimpiä yksittäisiä liikuntaan vaikuttavia harrastusmotiiveja ystävien 

tapaamisen lisäksi ovat fyysiset ulottuvuudet eli kunto ja hyvänolon tunne 

liikunnassa.
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3 URHEILU LAPSEN ELÄMISMAAILMASSA 

 

 

"Siellä missä lapset liikkuvat, sinne ilmestyvät puuhakkaat aikuiset perustamaan 

jonoja, jakamaan vuoroja, antamaan määräyksiä ja ruotimaan virheitä" (Numminen 

1997).  

 

 

3.1 Urheiluseura 

 

Urheilun voidaan nähdä koostuvan neljästä eri tekijästä. Se edellyttää osallistujien 

fyysistä tai psyykkistä valmistaumista ja kilpailua itseään, vastustajaa tai luontoa 

vastaan. Urheilu tapahtuu rakennetussa tai järjestetyssä ympäristössä sovituin 

säännöin ja se on osa vapaa-aikaa. (Brayley & Searle 1993, 39.) 

 

Urheiluseura on suomalaisen urheilun perusyksikkö. Urheiluseurat ovat itsenäisiä 

vapaaehtoisuuteen perustuvia järjestöjä, joiden työvoimaresurssin muodostavat 

pääosin lasten ja nuorten vanhemmat (Heino 2000, 111). Niiden urheilullista 

toimintaa eivät säätele viranomaiset, koulut tai muut sellaiset järjestöt ja ne hoitavat 

urheilullisen tehtävänsä itsenäisesti. Korkeinta hallinto-oikeutta urheiluseurassa 

käyttää yleiskokokous,  joka pidetään vähintään kerran vuodessa. Yleensä jokaiselle 

lajille on seurassa oma jaostonsa. (Järvelä & Pekkanen 1987, 40.) Nykyisin 

urheiluseurasta puhuminen on jokseenkin harhaanjohtavaa niiden toiminnan sisällöt 

huomioon ottaen. Liikuntaseura-käsite kuvaa paremmin alalla toimivia 

paikallisyhdistyksiä, sillä se pitää sisällään sekä huippu-, kilpa- ja nuorisourheilua 

että kuntoliikuntaakin harjoittavat seurat. Erilaisilla liikuntajärjestöillä on keskeinen 

merkitys liikuntakulttuurin muotoutumisessa, liikuntapolitiikassa ja käytännön 

toiminnassa. (Koski 1994, 140-141.) Tässä tutkimuksessa keskitytään lapsi- ja 

nuorisourheilua harjoittaviin liikuntaseuroihin, joita selvyyden vuoksi tarkastellaan 

urheiluseura-käsitteen avulla. 
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3.2 Urheiluseura kasvatuksen tukena 

 

Lapsi on monimutkainen kokonaisuus, joka oppii liikkumisen kautta havaitsemaan ja 

tutkimaan itseään sekä ympäristöään. Hän haluaa suoriutua valitsemistaan tehtävistä 

ja tekee harjoitteita  eri kehon osilla keräten liikemalleja keskushermostoonsa. 

Liikuntaan sisältyy fyysisiä, psykomotorisia ja sosiaalisia elämyksiä. (Miettinen 

1999, 63-67.) Nieminen ja Räsänen (2000) kuvaavat tutkielmassaan lapsiurheilua 

"selviytymisjutuksi," sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Vanhemmat näkivät 

lapsiurheilun hyödylliseksi niin psyykkiseltä, sosiaaliselta kuin fyysiseltäkin 

kannalta. Kääntöpuolelta löytyi lasten ja vanhempien kertomana  psyykkisiä, 

sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia paineita. Tutkimuksen mukaan vanhemmat 

olettavat urheilun ja liikunnan olevan pitkäaikainen harrastus, jonka uskotaan 

kehittyvän elämäntavaksi (Eskola & Melin 1999, 93). Tästä huolimatta, valtaosa 

harrastajista lopettaa urheilemisen nuoruusiän vaiheilla. Merkittävimpiä lopettamisen 

syitä ovat mm. muut harrastukset, urheiluharrastuksen edellyttämä ajankäyttö ja sekä 

toimintaan että valmentajaan liittyvät kielteiset asiat (Honkonen 1999, 21.) 

 

Liikunta antaa mahdollisuuden tukea lapsen persoonallisuuden kasvua ja 

kokonaisvaltaista kehitystä. Sen avulla opitaan löytämään omia rajoja, noudattamaan 

yhteisiä pelisääntöjä ja sietämään fyysistä sekä psyykkistä rasitusta. Liikunnalla 

tuetaan myös terveitä elämäntapoja ja opitaan pitkäjänteiseen toimintaan. Kuitenkin 

on huomattava, että liikunta ei sinänsä kasvata, vaan liikuntatilanteissa vallitsee 

ihmisten välinen vuorovaikutus. Kasvatus liikunnassa on aikuisen ja lapsen 

yhteistoimintaa. Toisinaan liikuntaleikeissä onnistutaan ja toisinaan harjoitellaan 

yhdessä häviämistä. (Puonti 1999, 113- 114.) Urheilua harrastavat nuoret ovat 

sosiaalisempia kuin urheilua harrastamattomat. Organisoituun urheiluharastukseen 

osallistuminen tapahtuu useinmiten ryhmässä, jossa sosiaalisella vuorovaikutuksella 

on suuri merkitys toiminnan onnistumisen kannalta. (Polvi 1998, 53.) 

Joukkueurheilulla on suuri sosiaalistava merkitys, mutta ennen kaikkea se 

sosiaalistaa yksilöitä kunkin lajin omaan lajikulttuuriin. Kussakin lajikulttuurissa 

vallitsevat tietyt toiminta ja käyttäytymismallit lajiin liittyvässä toiminnassa niin 

kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. (Honkonen 1999, 22-23.) Systemaattinen 
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valmennus tuo järjestystä elämään, mutta jos se on kovin vakavaa, se saattaa 

kaventaa lapsen elämänpiiriä. Tällöin hänen sosiaaliset suhteet ja muut harrastukset 

voivat kärsiä (Telama 1995, 51.) Tehokas lasten suorituskyvyn valmennus sinänsä ei 

estä kasvatusnäkökohtien huomioonottamista, jos valmentaminen tapahtuu lapsen 

ehdoilla ja sitä ei häiritä liian aikaisella tai kovatasoisella kilpailuttamisella (emt., 

57). Puhakaisen (1997, 26) mukaan tärkeintä olisi muistaa, että valmennus ei ole 

jokin valmis todellisuus, joka opitaan ja sovelletaan käytäntöön. Valmennuksessa 

syntyvää todellisuutta ei voi määritellä etukäteen. 

 

Vienolan (2000) mukaan kasvatukselliset asiat koetaan paremmiksi pienissä kuin 

suurissa ja keskisuurissa seuroissa. Poikkeuksena on sääntöjen noudattamiseen ja 

tapakasvatukseen liittyvät asiat, jotka ns. sinettiseuroissa koettiin toteutuvan 

paremmin. Kokonaisuutena junioreiden ja heidän vanhempiensa käsitykset 

jääkiekkoseurojen kasvatustoiminnasta koettiin myönteisen suuntaisiksi. Suurissa 

seuroissa ongelmat koetaan osittain isommiksi. Toiminta on ammattimaisempaa, 

tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa, jolloin voi käydä niin ettei toiminta ole enää 

lapsen etujen mukaista.  

 

 

3.3 Kasvatuksen osa-alueet 

 

Vaikka viime aikoina suomalaista urheiluelämää puhuttaneet dopingkäryt, 

juniorijoukkueiden viinanhuuruiset turnausmatkat tai väkivallan teot otteluissa ovat 

vain ääriesimerkkejä, urheilu tuntuu pelottavan koko yhteiskuntaa (Palmén 2001, 

44). Urheilua markkinoidaan lasten ja nuorten kasvatusjärjestelmänä, jossa 

kasvatustavoitteet ovat viime vuosina saaneet yhä tärkeämmän aseman (Telama 

1995, 45).  Liikunnan kasvatustavoitteena tulisi olla lapsen kasvu ja kehitys 

tasapainoiseksi, itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi, muut 

huomioonottavaksi persoonallisuudeksi (Puonti 1999, 113). Karvisen (1991, 21) 

mukaan urheilu ja liikunta tarjoavat niin lapselle kuin ohjaajallekin runsaasti 

tilanteita, jotka parhaimmillaan ohjaavat lasta oikeanlaisiin toimintatapoihin. 

Kasvatuksen osa-alueet, joihin lapsen urheiluharrastus pääasiassa vaikuttaa jaetaan 

kolmeen alueeseen. Ne ovat itsetunto, yhteistyötaidot ja kansalaistaidot. 
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3.3.1 Itsetunto 

 

Itsetunto on oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena. Yksilö ymmärtää 

olevansa tärkeä ilman erityisiä suorituksia tai onnistumisia. (Keltikangas-Järvinen 

1994, 18.) Jokainen lapsen kanssa toimiva vaikuttaa lapsen käsitykseen itsestään. 

Ympäristöstään saamastaan palautteesta lapsi muodostaa käsitystä minästään. Hyvä 

itsetuntemus, totuudenmukainen käsitys omista ominaisuuksista ja itsearvostus ovat 

lapsen kehityksen kulmakiviä. Lapsen käsityksellä omasta suorituskyvystä suhteessa 

muihin eli koetulla fyysisellä pätevyydellä on tärkeä merkitys minäkäsityksen 

muotoutumisessa. (Karvinen 1991, 21.) 

 

 

3.3.1.1 Minäkäsitys ja itsearvostus 

 

Minäkäsitys muodostuu useasta minäkuvasta, mikä tarkoittaa yksilön kokemuksia ja 

käsityksiä oman itsensä eri puolista. Minäkuvia ovat esimerkiksi fyysisten, 

sosiaalisten ja psyykkisten toimintojen minäkuvat. (Heino 2000, 46.) Itsearvostuksen 

kehittymiseksi lapsella on oltava hyvä perusturvallisuus, jonka hellyys ja huolenpito 

synnyttävät. Oleellista on miten lapseen suhtaudutaan, luotetaan, kannustetaan ja 

miten hänelle osoitetaan kiintymystä. (Karvinen 1991, 21.) Tutkimusten mukaan 

liikuntaohjelmiin osallistuminen parantaa lasten ja nuorten minäkäsitystä 

(Mertaniemi & Miettinen 1998, 13). Onnistumisen elämykset vaikuttavat itsetunnon 

kehittymiseen myönteisesti ja epäonnistumiset kielteisesti. Lapsen itsearvostus voi 

murentua, jos valmentaja, vanhemmat tai joukkuetoverit antavat ymmärtää etteivät 

arvosta hänen urheilullisia taitojaan. (Telama 1989, 88.) Lapsen myönteinen ja 

realistinen minäkäsitys auttaa häntä arvostamaan fyysistä kuntoaan ja taitojaan sekä 

sietämään myös paremmin epäonnistumisia. Jos käsitys muuttuu realistiseksi vasta 

lähellä murrosiän kriisivaihetta, voi sillä olla kielteinen vaikutus varsinkin 

kunnoltaan ja taidoiltaan heikkojen itsetunnolle. Ikävuodet 6–12 näyttävät olevan 

myönteisen ja realistisen minäkäsityksen herkkyyskautta, jolloin luotuja käsityksiä 

on vaikea muuttaa myöhemmin. On tärkeää, ettei lapsen itsetunto perustu 

epärealistisiin käsityksiin omista kyvyistään. Tämän vuoksi palautteen tulisi olla 
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totuudenmukaista, jolloin lasta autetaan löytämään hyvät puolensa ja hyväksymään 

heikkoutensa. Liiallisella kehumisella tai moittimisella voidaan hämärtää lapsen 

käsityksiä omista kyvyistään. (Sarlin 1995). Tutkimuksen mukaan hieman yli puolet 

vastanneista junioreista (N=376) tunsi nauttivansa joukkuetovereidensa arvostusta ja 

49% vastanneista tunsi kokevansa onnistumisen elämyksiä joka harjoituksessa. 

Valmennuksessa useat tekijät vaikuttavat juniorin minäkäsityksen kehittymiseen. 

Suurimmiksi ongelmiksi juniorikiekkoilijat kokevat valmentajan riittämättömän 

kannustuksen pelaajia kohtaan, henkilökohtaisen palautteen vähyyden ja kiekkoilun 

totisuuden. (Kuisma 1998.) 

 

 

3.3.1.2 Koettu fyysinen pätevyys 

 

Koetulla fyysisellä pätevyydellä tarkoitetaan sitä, millaiseksi lapsi itse arvioi oman 

kuntonsa, taitonsa, fyysiset ominaisuutensa ja suoriutumisensa liikunnassa (Sarlin 

1995, 23). Koettu pätevyys on tärkeä myönteisen minäkäsityksen rakentaja, koska 

fyysinen kyvykkyys on yksi ensimmäisiä osa-alueita, joilla lapsi oppii arvioimaan 

pätevyyttään (Fox 1998, 4). Lapsen saadessa liikunnassa myönteisiä kokemuksia ja 

myönteistä vahvistamista omasta kehostaan ja taidoistaan, voidaan koetun fyysisen 

pätevyyden katsoa kehittyvän myönteisesti. Jos taas lapsi kokee vaatimukset 

urheilussa omia kykyjä suuremmiksi on seurauksena ahdistuneisuutta ja 

viihtymättömyyttä. Organisoidussa urheilussa aikuiset kohdistavat nuoriin 

suoriutumisodotuksia, jotka kasvavat kilpailujen tason ja merkityksen mukana. 

Yksilön tarvetta toimia tehokkaasti ympäristössään voidaan pitää sisäisenä tarpeena, 

joka tyydytettynä tuottaa luontaista mielihyvää. Kaikessa suoritusperusteisessa 

toiminnassa, kuten urheilussa pääasiallinen toiminnan motiivi onkin viime kädessä 

pätevyyden kokeminen. Lasten suoritusmotivaation kannalta tärkeimmät 

suoritustilanteessa hallitsevat motivaatiomallit ovat tehtävä- ja 

minäsuuntautuneisuus. Ne määräävät, miten menestys koetaan ja pätevyys 

arvioidaan. Tehtäväsuuntautuneessa  pätevyyden tunne syntyy joko tietyn tehtävän 

tai henkilökohtaisen suorituksen parantamisen kautta. Minäsuuntautuneessa 

kyvykkyyden kokeminen määräytyy vertaamalla itseään suhteessa muihin eli 

kyvykkyyden tunne on yhteydessä sosiaaliseen suoritukseen. Motivaation ja 

viihtymisen kannalta paras tulos saavutetaan, jos sekä yksilö että toimintaympäristö 
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ovat tehtäsuuntautuneita. (Liukkonen 1998b, 35-37.) Ommundsenin ja Vaglumin 

(1991) mukaan urheilussa kyvykkäiksi itsensä kokevat viihtyvät urheilussa 

paremmin kuin he, jotka eivät koe kyvykkyyttä. Lintusen (1995) tutkimuksessa on 

todettu koetun fyysisen pätevyyden vahvistuvan fyysisesti aktiivisten nuorten 

keskuudessa. Näin ollen oikein toteutetulla päivittäisellä liikuntaohjelmalla on 

merkitystä myönteisen itsearvostuksen kehittymisen kannalta (Sarlin 1995).  

 

 

3.3.2 Yhteistyötaidot 

 

Yhteistyötaidot ovat sosiaalisuuteen liittyvä merkittävä kasvatuksen osa-alue, johon 

lasten urheilulla pyritään. Lapsen tulee oppia toimimaan ryhmässä, tekemään 

yhteistyötä, ratkaisemaan ristiriitoja, kantamaan vastuuta eli oppia hallitsemaan 

kanssakäymisen perustaidot. (Karvinen 1991, 22.) Jääkiekon lajitaitojen kannalta 

suotuisin ikäryhmä yhteistyön opettamiselle on alle 13-vuotiaat (Luhtanen & 

Salminen 1990, 246). Hyvä itsetuntemus ja vahva itseluottamus ovat perustana myös 

sosiaalisten taitojen oppimiselle. Urheilun avulla voidaan oppia hyviä tapoja, toisen 

huomioon ottamista, vastuuntuntoa, ohjeiden ja sääntöjen noudattamista, 

sopeutumista erilaisiin ryhmiin sekä reilua peliä. (Karvinen 1991, 22.) Goncalvesin 

(1990, 138) mukaan vanhemmat ja valmentajat vaikuttavat toiminnallaan suorasti tai 

epäsuorasti lasten käsitykseen mm. reilusta pelistä. Lasten käyttäytymisen 

ohjaaminen näissä tilanteissa ratkaisee, onko urheilusta kasvattajaksi vai ei. Ohjaajan 

arvot ja tapa toimia määrittelevät pitkälti, miten lasten yhteistoimintakyky kehittyy. 

(Karvinen 1991, 22.) Sosiaalinen käyttäytyminen edellyttää myös toisen ihmisen 

auttamista ja kunnioittamista yksilönä, jolloin aggressiot kanavoidaan hyväksttyihin 

toimintoihin ja väkivaltaa vältetään. Sosiaalisen käyttäytymisen tulisi perustua eettis-

moraaliseen kypsymiseen. Tavoitteena on moraalinen itsenäisyys eli kyky päätellä 

itse oikean ja väärän erot. Urheilun tilanteet saattavat helposti korostaa 

hyötymoraalia tai sovinnaismoraalia, jolloin joukkueen etu vaatii yksilöltä 

sopeutumista tilanteisiin huolimatta moraalisista kysymyksistä. (Telama 1995, 50.)  

 

 

3.3.3 Kansalaistaidot 
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Urheilun avulla voidaan lapsille opettaa myös monia kansalaistaitoja. Näistä 

tärkeimpiä ovat esimerkiksi puhtaus, hygienia, terveelliset ravintotottumukset, 

liikennekäyttäytyminen, suhtautuminen nautintoaineisiin, luonnossa liikkuminen ja 

ensiaputaidot. Näitä taitoja opitaan luontevasti urheilutoiminnan yhteydessä. 

(Karvinen 1991, 22.)  

 

 

3.4 Lasten urheilun periaatteet 

 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleisopimuksen (1989) 31. artiklan mukaan 

lapselle on tunnustettava oikeus lepoon, virkistykseen, hänen ikänsä mukaiseen 

leikkiin ja harrastustoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja 

taiteeseen. Karvinen  (1991, 12) mainitsee kirjassaan seuraavat lapsen oikeudet, jotka 

tulisi huomioida lasten urheilutoiminnassa: 

 

- oikeus osallistua lahjakkuudesta riippumatta 

- oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena 

- oikeus osallistua oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaan 

- oikeus aikuiseen ohjaajaan 

- oikeus asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen ohjaukseen 

- oikeus osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa 

- oikeus oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjen edellyttämällä tasolla 

- oikeus menestyä oikein asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

- oikeus, että häntä kohdellaan lapsena tai nuorena arvokkaasti ja ymmärtäväisesti 

riippumatta hänen urheilumenestyksestään 

- oikeus nauttia urheilusta ja pitää hauskaa. 

 

Lapsuus on liikkumisen kannalta elämän aktiivisinta aikaa. Lasten liikunassa on 

keskeistä, että liikunta on lapsen itsensä säätelemää. Tärkeää on myös liikkuminen 

tutussa piirissä ja kannustava ote. Lapsena opitut tavat seuraavat ihmisen mukana 

läpi elämän, joten terveen aikuisuuden pohja luodaan jo lapsena. (Rehunen 1997, 

277.) Lasten urheilun päätehtävä on opettaa lapset liikkumaan. Monipuolisten 

perustaitojen hankkiminen on kantava pääperiaate ja tarkoittaa perustaitojen 

oppimista ja hyvää hallintaa. Yksipuolinen harjoittelu ei sovi lapselle, siten 



 29 

vaarannetaan sekä pysyvän harrastuksen syntyminen että mahdollisuudet 

huipputulosten saavuttamiseen urheilu-uran edetessä. (Karvinen 1991, 14.) 

Liikunnalliset taidot ja menestyminen ovat toissijaisia, jos lapsi ei pysty niistä 

nauttimaan (Frantsi ym. 1998, 135). Jääkiekon kasvatuksellisuutta käsittelevissä 

tutkimuksissa on todettu leikinomaisuuden ja lapsilähtöisyyden vähenevän 

siirryttäessä E-junioreista D-junioreihin. Toisaalta tavoitteellisuus ja tosikkomaisuus 

lisääntyvät. Taidolliset tavoitteet ja peleissä menestyminen alkavat ohjata 

valmentajien toimintaa. Ikäluokkien välisiä eroja selitettiin kilpailun kovenemisella, 

vaikka Nuori Suomi -periaatteet ulottuvat D-junioreihin saakka. (Kuisma 1998; 

Vienola 2000.) Tärkeitä lapsiurheilun periaatteita ovat lapsilähtöisyys, tasapuolisuus, 

leikinomaisuus ja kasvatuksellisuus.  

 

 

3.4.1 Lapsilähtöisyys 

 

Jokainen lapsi on erilainen yksilö, joka kehittyy omaa tahtiaan. Sen vuoksi kaikkia 

lapsia ei voi käsitellä samalla tavalla. Jokaisen lapsen tulee voida osallistua 

liikuntaan omien edellytysten, tarpeiden ja ehtojen mukaan. Häntä tulee kohdella 

ainutlaatuisena yksilönä, jolla on omat lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittyä. 

(Ranto 1999, 77.) Lapsen maailman ymmärtäminen edellyttää valmentajalta 

tutustumista lapsen ajatusmaailmaan ja elämäntilanteeseen. Lapsilähtöisyys 

valmentamisessa on huomion kiinnittämistä ensisijaisesti kasvavan lapsen 

henkilökohtaiseen olemukseen, eikä niinkään taitojen opettamiseen. Päämääränä on 

tukea lapsen kehittymistä hyvällä itsetunnolla varustetuksi, vastoinkäymisiä 

kestäväksi, yhteistyökykyiseksi ja psyykkisesti vahvaksi persoonaksi, jonka voi 

odottaa pärjäävän niin peleissä kuin elämässäkin. Menestyäkseen ihmisen ei tarvitse 

olla poikkeuksellisen lahjakas. Oppimista tukeva ja myönteinen ilmapiiri antavat 

yksilölle mahdollisuuden kehittää ominaisuuksiaan ja kykyjään korkeammalle 

tasolle. (Nykänen 1996, 12-16.) 

 

 

3.4.2 Tasapuolisuus 
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Lasten urheiluun eivät kuulu suorituspaineet ja menestymisen vaatimukset. Peliajan 

ja -paikkojen jakaminen ainoastaan senhetkisten yksilöllisten taitojen ja 

voitontavoittelun perusteella on vääränlaista valmentamista. (Nykänen 1996, 18.) 

Tutkimuksen mukaan jopa kolmasosa junioreista (N=376) vastasi joukkueessaan 

olevan pelaajia, jotka syyttelevät toisia pelaajia tappion sattuessa. Puolet pelaajista 

oli valmiita antamaan peliaikaansa paremmille aina tai usein, jotta joukkue voittaisi. 

Kuitenkin, 76% junioreista vastasi, että kaikkia joukkueen pelaajia tulisi peluuttaa 

tasapuolisesti. (Kuisma 1998.) Liiallinen menestymisen korostaminen tuo paineita 

pelaajille ja silloin epäonnistumisen jälkeen tilannetta saattaa helpottaa syyllisen 

etsiminen. Valmentaja on lapsille malli, esikuva, opettaja ja kasvun ohjaaja. Hänen 

on oltava valpas havaitsemaan yksittäisessä lapsessa ja ryhmässä tapahtuvat 

muutokset. Valmentajan vastuulla on huolehtia toiminnasta ja lasten tasapuolisesta 

asemasta ryhmässä. Parin valinnoissa tulee huolehtia, että parit välillä vaihtuvat ja 

kaikilla on mahdollisuus toimia johtajana. Valmentajan tulee estää kaikenlainen 

ivailu ja pilkkaaminen. Yhteisesti sovitut säännöt ovat edellytyksenä onnistuneen 

liikuntatuokion toteutumiseen. (Ranto 1999, 80-81.) Lapsille peli tai kilpailutilanne 

on tärkeä juuri sen hetken toimintana, joten tasapuolinen peluuttaminen ja toimintaan 

osallistuminen on heille tärkeämpää kuin yksittäinen voitto (Telama 1995, 57).  

 

 

3.4.3 Leikinomaisuus 

 

Leikki on ihmiselle vapauden maailma, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia sekä 

lapsille että aikuisille. Leikkiminen tuottaa mielihyvää ja iloa sekä mahdollistaa 

oman kehollisuuden elävyyden kokemuksen. Leikkivä ihminen osaa nauttia 

elämästään, koska leikkiä ohjaa ilo. Siihen ei kuulu kärsimys ja kamppailu vaan 

tekemisestä nauttiminen. (Puhakainen 2001, 25-26.) Leikki on lapsen tärkein 

itsenäinen toimintamuoto, sillä leikeissä lapsen omien valmiuksien ja leikin  

asettamien vaatimusten välinen ristiriita johtaa parhaiten uuden oppimiseen 

(Karvinen 1991, 15). Lasten urheilun maailmaan kuuluu leikkimielinen kisailu. Se 

tähtää parempaan suoritukseen ja menestykseen tarjoten paljon onnistumisen 

elämyksiä ilman voittamisen pakkoa. Pelissä tai kilpailussa voi harjoitella niin 

menestykseen kuin tappioonkin liittyviä tunteita. (Nykänen 1996, 20.)  Lapsen 

innostus urheilua kohtaan saattaa muuttua haluttomuudeksi, jos se tarjoaa lapselle 
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leikin ja hyvän mielen sijaan liian aikaisen erikoistumisen pakon (Vilhu 1992, 5). 

Lasten täytyy oppia leikkimään keskenään, ennen kuin he voivat kilpailla toisiaan 

vastaan. Lasten urheilussa leikki on usein haluttu ymmärtää väärin. Leikkiä on 

käytetty vastakohtana suunnitelmalliselle, pitkäjänteiselle valmentautumiselle ja 

harjoittelulle. Leikin sijaan lapsille tarjotaan aikuisilta kopioituja harjoitteita. Tämä 

väärinymmärrys on aiheuttanut paljon ongelmia lasten urheilussa, moni on 

kyllästynyt ja lopettanut kokonaan. (Karvinen 1991, 15.) Hartialan (1997, 21) 

mukaan leikkimielisyys on vähitellen kaikonnut jopa aikuisten kuntoliikunnasta, 

mikä kuvastaa urheilun vakavuutta.  

 

 

3.4.4 Kasvatuksellisuus 

 

Urheilujärjestelmä ei voi perustua arvolle, jossa vain muutama tuhannesta 

lahjakkaasta lapsesta päätyy tavoittelemaan menestystä aikuisurheilijana (Karvinen 

1991, 19). Urheilulla on tärkeä asema lapsen ja nuoren maailmassa. Liikunta antaa 

yksilölle monia tärkeitä asioita. Parhaimmillaan se kohottaa fyysistä kuntoa ja 

vahvistaa myönteistä minäkuvaa sekä itsetuntoa. Lisäksi se tuottaa mielihyvää niin 

kehossa kuin mielessäkin. Sosiaaliset taidot kehittyvät yhdessäolon ja yhteistyön 

mukana. Tämän vuoksi on tärkeää, että painopiste urheilussa ei ole kilpailemisessa 

tai muille näyttämisessä. Siitä voi tulla pakkomielle, joka ei suo liikunnan riemua. 

(Jarasto ym. 1999, 186-187.) Valmennuksen ytimenä tulisi olla urheilijan 

kokemusmaailma. Urheilussa ihminen tarkastelee itseään elävänä, kokevana, 

tuntevana ja tiettyihin tavoitteisiin pyrkivänä yksilönä. (Puhakainen 1995, 200-201.) 

Tämän vuoksi olisi tärkeämpää asettaa lasten urheilun lähtökohdaksi 

kokonaisvaltainen kehittyminen kuin varhainen menestyminen. Urheiluun sisältyy 

monia piirteitä, jotka tekevät siitä hyvän kasvun ohjauksen välineen. Lapset 

osallistuvat toimintaan vapaaehtoisesti, urheilutaitoja opitaan tekemällä, siihen liittyy 

lapsen ja valmentajan välinen vuorovaikutussuhde sekä järjestelmällisyys. (Karvinen 

1991, 19-20.) Tutkimusten  (Kuisma 1998; Vienola 2000) mukaan nuorempien 

ikäluokkien toiminnassa kasvatukselliset seikat huomioidaan paremmin kuin 

vanhempien ikäluokkien.  
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3.5 Jääkiekon Nuori Suomi -ohjelma 

 

Vain alle prosentti ikäluokasta voi yltää kansalliselle huipulle tämän hetkisillä 

pelaajamäärillä. Koska useimmat lopettavat tavoitteellisen pelaamisen jossain 

vaiheessa, jääkiekkoilijana menestymisen edelle on asetettava asiat, joista lapselle on 

hyötyä matkalla kohti täysipainoista aikuisuutta. Seurojen kasvatustyön päämääränä 

on lasten kasvun ohjaus yhteiskuntakelpoisiksi yksilöiksi. Tämän päämäärän 

saavuttamista voidaan edistää jääkiekkoharrastuksen avulla joukkueen normaalin 

toiminnan, harjoittelun, pelaamisen ja palaverien yhteydessä ottamalla huomioon 

edellä mainitut periaatteet. (Lehti 2000, 21.) Nuoren Suomen perustama Lasten ja 

nuorten eettinen neuvottelukunta esitteli lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset 

joulukuussa 2001. Niissä korostetaan urheilun olevan lapselle leikkiä, edsitävän 

henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

 

Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) Nuori Suomi –ohjelma on käynnistynyt vuonna 1986 

ja perustuu neljälle ikätasolle laadittuun tavoitejärjestelmään, kattaen ikäluokat aina 

8-vuotiaista 19-vuotiaisiin. Nuori Suomi –ohjelma on normaalia seuran ja sen 

joukkueiden toimintaa, harjoittelua ja pelaamista. Tavoitteena on jääkiekkotaitojen 

kehittämisen lisäksi lasten ja nuorten kasvun ohjaus vastuunsa tunteviksi 

yhteiskunnan jäseniksi sekä heidän liikunnallisten perusvalmiuksiensa kehittäminen. 

Lisäksi, tärkeä tavoite on jääkiekon ulkoisen kuvan edistäminen suuren yleisön 

silmissä, koska kiinnostuneiden ihmisten määrä ratkaisee urheilulajien kohtalon 

tulevaisuudessa. Toiminnan laatu, harrastajat, kilpaurheilullinen menestys 

aikuistasolla ja otteluiden viihdearvo ovat oleellisena osana muodostamassa ulkoista 

kuvaa. (Suomen Jääkiekkoliitto 2001.)  

 

Sinettiseura-projekti on Nuori Suomi –ohjelman vauhditushanke ja sen tarkoituksena 

on ohjelman mukaisesti nuorisotoimintaa toteuttavien seurojen elinvoimaisuuden 

lisääminen. Sinettiseurat ovat SJL:n yhteistyökumppaneita, koska ne ovat sellaisia 

liiton jäsenyhdistyksiä, joiden juniorityön aatteellisesta perustasta liiton 

juniorivastaavat menevät takuuseen. Monet seurat tekevät laadukasta juniorityötä, 

mutta vain sinettiseuroihin SJL:llä on todellinen vaikuttamismahdollisuus 

yhteistyösopimuksen puitteissa. Tärkeintä on, että seurajohdolla ja lasten parissa 

toimivilla on vilpitön halu nähdä lasten ja nuorten kasvun ohjaus merkittävänä osana 
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seuran tekemää junioritytötä. Projektin yhtenä  lähtökohtana on, että etenkin kaikille 

8–13-vuotiaille tarjotaan onnistumisen elämyksiä ja tasapuolisesti peliaikaa kykyihin 

katsomatta. Operaatio Pelisäännöt on Nuori Suomi –ohjelmaan liittyvä oheishanke. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda linjakkuutta seurojen toimintaan niin, että seurat 

joutuvat pohtimaan juniorijääkiekkoiluun liittyviä kasvatuksellisista seikkoja. 

Joukkueiden on sovittava sisäiset pelisäännöt toimintansa avuksi. Kaikkien SJL:n 

sarjoihin osallistuvien joukkueiden on toimitettava pelisääntönsä liitolle, jotta voivat 

osallistua sarjatoimintaan. (Lehti 2000, 24.) Tutkimuksen mukaan vanhemmat ovat 

selvästi tyytyväisempiä seurojen toimintaan, jos he ja lapset saavat osallistua 

sääntöjen ja tavoitteiden laadintaan (Karvinen 1998). Enimmäkseen säännöissä 

keskitytään niihin junioritoiminnan osa-alueisiin, jotka aiheuttavat vanhempien 

keskuudessa eniten epäselvyyksiä. (Lehti 2000, 24.) 
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4 TUTKIMUSMALLI 

 

 

 

 

MINÄKÄSITYS MOTIIVIT ODOTUKSET 

 

 

URHEILEVAN LAPSEN KOKEMUSMAAILMA 

 

 

KOKONAISVALTAINEN VALMENNUS 

    

PELITAIDOT  KASVATUS 

  Nuori Suomi –ohjelma  

 Operaatio Pelisäännöt  

 

 

VALMENTAJA 

 

KUVIO 3. Tutkimusmalli 

 

 

Tässä tutkimuksessa urheilevan lapsen kokemusmaailma nähdään muotoutuvan  

minäkäsityksestä, motiiveista ja odotuksista. Kaikki lapsen lähellä toimivat aikuiset 

(vanhemmat, valmentajat jne.) vaikuttavat lapsen kokemusmaailman 

muotoutumiseen. Lapsen kannalta valmentaja on urheilussa tärkein henkilö, joka 

toteuttaa valmennuksessaan sekä kasvatustavoitteiden saavuttamista että pelitaitojen 

kehittymistä edistäviä menetelmiä. Lapsiurheilun edistämisohjelmilla pyritään 

auttamaan lapsen kokemusmaailman myönteistä kehittymistä urheilun parissa. 

Tutkimuksessa keskitytään junioreiden ja valmentajien tuntemuksiin toiminnasta ja 

edistämisohjelmista. 
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5 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

5.1 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten juniorijääkiekkoilijat ja heidän 

valmentajansa kokevat jääkiekon Nuori Suomi –ohjelman toteutumisen Suomen 

Jääkiekkoliiton (SJL) alaisissa seuroissa Lapin alueella. Lisäksi tarkoitus on selvittää 

lasten ja valmentajien kokemuksia ohjelmaan liittyvästä Operaatio Pelisäännöt –

projektista. Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat E90- ja D88-juniorit ja heidän 

valmentajansa. Tutkimusasetelma on esitetty taulukossa 1. 

 

 

TAULUKKO 1. Tutkimusasetelma 

    

MITATTAVAT MUUTTUJARYHMÄT 

 

 JUNIORIT  VALMENTAJAT 

Selittävät 

taustamuuttujat 

Ikäluokka 

Koettu fyysinen pätevyys 

Paikkakunta 

Pelivuodet  

Ikä 

Peruskoulutus 

Valmentajakoulutus 

Valmennuskokemus 

Oma urheilutausta 

Selittävät riippuvat 

muuttujat 

Juniorin tuntemukset 

toiminnasta 

Valmentajan tuntemukset 

toiminnasta 

Muuttujien käsittely Vastauksien frekvenssien 

tutkiminen, E- ja D-

junioreiden vastauksien 

vertaaminen ja erojen 

tutkiminen 

Vastauksien frekvenssien 

tutkiminen, E- ja D-

junioreiden valmentajien 

vastauksien vertaaminen 

ja erojen tutkiminen 

 

 

 

 



 36 

5.2 Tutkimusongelmat  

 

 

5.2.1 Pelaajakyselyn tutkimusongelmat 

 

1. Onko toiminta lapsiurheilun periaatteiden mukaista junioreiden kokemusten 

mukaan? 

Milloin lapsi kokee onnistuvansa pelatessaan jääkiekkoa?  

2. Millaiseksi juniorit kokevat fyysisen pätevyytensä? 

 Onko ikäluokkien välillä eroja? 

3. Millaiseksi juniorit kokevat joukkueiden toiminnan? 

Onko ikäluokkien välillä eroja? 

Miten koettu fyysinen pätevyys on yhteydessä kokemuksiin? 

Onko kokemuksissa paikkakunnallisia (kaupunki/taajama) eroja? 

Miten pelivuosien määrä on yhteydessä kokemuksiin? 

4. Miksi juniori harrastaa jääkiekkoa? 

Onko ikäluokkien välillä eroja? 

Miten koettu fyysinen pätevyys on yhteydessä motiiveihin? 

Onko motiiveissa paikkakunnallisia (kaupunki/taajama) eroja? 

Miten pelivuosien määrä on yhteydessä motiiveihin? 

5. Kokevatko juniorit pelisäännöt tärkeiksi? 

 Onko junioreilla mahdollisuus vaikuttaa pelisääntöjen laadintaan? 

 Miten pelisäännöt ovat yhteydessä joukkueiden toimintaan? 

 

 

5.2.2 Valmentajakyselyn tutkimusongelmat 

 

1. Toteuttavatko valmentajat lapsikeskeistä valmennusta toiminnassaan? 

Taustamuuttujien yhteys? 

2. Millaiseksi valmentajat kokevat kasvatuksellisen toiminnan ja sen tavoitteet? 

 Taustamuuttujien yhteys? 

3. Millainen on valmentajien käsitys suunnittelun ja valmennuskoulutuksen 

tärkeydestä? 

 Taustamuuttujien yhteys? 
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4. Miten valmentajat ottevat tasapuolisuuden ja yksilöllisyyden huomioon 

valmennuksessa? 

Taustamuuttujien yhteys? 

5. Kokevatko valmentajat Nuori Suomi –ohjelman ja pelisäännöt tärkeiksi?  

 Ohjelman hyvät ja huonot puolet? 

Miten pelisäännöt ovat yhteydessä joukkueiden toimintaan? 
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

 

6.1 Aineiston kuvailu 

 

Tutkimuksen perusjoukko koostui Lapin alueen E- ja D-juniorijääkiekkoilijoista ja 

joukkueiden vastuuvalmentajista. Harkinnanvaraiseen näytteeseen valittiin E90-

juniorit, koska he ovat olleet toiminnassa jo jonkin aikaa mukana ja  heillä uskottiin 

olevan selkeä käsitys siitä. D88-juniorit ovat viimeinen ikäluokka, jota Nuori Suomi 

–ohjelman periaatteet koskettavat. Kyselyyn osallistui 154 juniorikiekkoilijaa ja 11 

valmentajaa. Juniorit olivat poikia ja kyselyajankohtana he olivat 9–14-vuotiaita. 

Kaikki kyselyyn vastanneet valmentajat olivat miehiä. Tutkimus suoritettiin 

strukturoidulla kyselyllä joukkueiden harjoitusten yhteydessä. Tutkimuksessa 

Kemijärvi, Rovaniemi ja Tornio edustavat kaupunkeja. Ylitornio ja Sodankylä 

pienempinä paikkakuntina taajamia. Ylitornion E90-juniorit eivät vastanneet 

kyselyyn tuntemattomasta syystä. Tutkimukseen osallistuneiden seurojen joukkueet 

pelaavat Lapin alueen hallisarjoissa. Ulkojääpaikkakuntia ei otettu tutkimukseen, 

koska tutkimusten mukaan kilpailullisuuden korostaminen on enemmän  suurten 

seurojen toimintaa koskettava ongelma (Vienola 2000).  

 

 

6.2 Aineiston keruu 

 

Kysely toteutettiin joukkueiden harjoitusten yhteydessä marraskuussa 2001, jolloin 

joukkueiden pelikausi oli alkanut. Lupa tutkimuksen suorittamiseen saatiin Suomen 

Jääkiekkoliiton Lapin aluepäälliköltä. Kyselyn esitestaus suoritettiin Rovaniemellä ja 

Oulussa keväällä 2001. Esitestauksen jälkeen niin pelaajien kuin valmentajienkin 

lomakkeeseen lisättiin avoimia kysymyksiä pelisääntöjen vaikutusten selvittämiseksi 

ja tutkimuksen luotettavuuuden lisääämiseksi. Kunkin seuran valmennuspäällikölle 

lähettettiin yksityiskohtaiset ohjeet ja tarvittavat kyselylomakkeet kyselyn 

toteuttamiseksi (liite 1). Pelaajakysely oli tarkoitus toteuttaa valmennuspäälliköiden 

valvomana joukkueiden harjoitusten yhteydessä, mutta kaikissa seuroissa se ei 

onnistunut. Joissakin seuroissa pelaajat täyttivät lomakkeita kotonaan ja palauttivat 

ne myöhemmin valmennuspäällikölle. Valmentajakysely pyrittiin suuntaamaan 
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joukkueiden vastuuvalmentajille, joiden toiminta on erittäin tärkeää lapsiurheilun 

periaatteiden toteutumisen kannalta.  

 

Pelaajakyselyn vastausprosentti oli 71% (liite 2). Ylitornion E90-junioreiden 

poisjäänti  vaikutti huomattavasti vastausprosenttiin. Valmentajakyselyyn vastasivat 

kaikkien joukkueiden vastuuvalmentajat (liite 3). Pelaajakyselyssä oli muutamia 

puutteellisesti täytettyjä lomakkeita. Puuttuvat tiedot eivät olleet järjestelmällisiä, 

joten luultavasti lomakkeen ulkoasu ei niitä aiheuttanut. Kyselyt on todennäköisesti 

täytetty harjoitusten jälkeen, jolloin pelaajilla tai vanhemmilla on ollut kiire kotiin. 

Valmentajakyselyssä puutteellisia lomakkeita ei ollut. Vaikka valmennuspäälliköille 

toimitetuissa ohjeissa korostettiin huolellista ja itsenäistä kyselyyn vastaamista, 

joissakin seuroissa lomakkeet on täytetty kiireellä. Vastaustilanteiden ilmapiiriä ja 

sen vaikutusta tuloksiin on mahdoton arvioida, koska jokainen seura toteutti kyselyn 

parhaaksi katsomallaan tavalla.  

 

 

6.3 Mittareiden esittely 

 

Pelaajakysely koostui kuudesta osiosta. Taustatietojen lisäksi oli neljä strukturoitua 

osiota ja avoimia kysymyksiä. Kyselyssä käytettiin neljää erilaista mittaria ja 

avoimia kysymyksiä. Junioreiden onnistumisen kokemuksia mitattiin Perceived 

Physical Competence Scale –mittarin (Lintunen 1987) Liukkosen (1998) mukaan 

muokatulla versiolla. Heidän käsityksiään joukkueiden toiminnasta mitattiin 

Perceived Motivation Climate in Sport Questionnaire –mittarilla (Seifriz, Duda & 

Chi 1992). Junioreiden koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin Intristic Motivation 

Inventory –mittarilla (McAuley, Duncan & Tammen 1989). Jääkiekon harrastamisen 

syitä selvitettiin Participation Motivation Questionnaire –mittarin (Gill, Gross & 

Huddleston 1983) avulla. Avoimet kysymykset olivat itse sunnitteltuja. Valmentajien 

kyselynä käytettiin muokattua Kaikki Pelaa –tutkimuksen valmentajakyselyä 

(Uronen 2001). Kysely koostui kolmesta osiosta. Taustatietojen lisäksi oli yksi 

strukturoitu osio. Kyselyyn lisättiin myös itse sunniteltuja avoimia kysymyksiä 

pelisääntöjen ja Nuori Suomi –ohjelman vaikutusten selvittämiseksi. 
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6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy sisäinen ja ulkoinen luotettavuus. Sisäinen 

luotettavuus tarkoittaa oikean tiedon saamista tutkittavilta ja ulkoinen luotettavuus 

kuvaa otoksen yleistettävyyttä perusjoukkoon. Lisäksi luotettavuuteen liittyy 

reliabiliteetin ja validiteetin tarkastelu.  

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Se voidaan todeta monella eri tavalla. Jos kaksi arvioijaa 

päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla 

ja saadaan sama tulos, voidaan tulokset todeta reliaabeleiksi. Validius tarkoittaa 

tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Mittarien ja 

menetelmien tulisi vastata todellisuutta, jolloin esimerkiksi kyselyssä tutkimuksen 

kohdejoukko ymmärtää kysymykset samoin kuin tutkija on ajatellut. Validiutta 

voidaan arvioida ennusteen, tutkimusasetelman ja rakenteen näkökulmista. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara  2000, 213-214.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu kohdistuu testaustilanteen 

järjestelyihin. Kysely pyrittiin toteuttamaan valvotusti ja yhtenäisten ohjeiden 

mukaan jokaisessa seurassa. Kyselyn suorittajana oli seuran valmennuspäällikkö tai 

yhteyshenkilö. Tutkimusaineiston keräämistä varten heille kaikille toimitettiin 

yksityiskohtaiset ohjeet, jotta tutkimuksessa olisi mahdollisimman vähän 

suorittajasta ja erilaisista mittaustilanteista johtuvia virheitä. Kaksi seuraa toteutti 

kyselyn ohjeista poiketen niin, että juniorit vastasivat kyselyyn kotona. Järjestely 

saattoi tarjota rauhallisemman ja kiireettömän vastausilmapiirin. Tarkoituksena ollut 

itsenäinen  kyselyyn vastaaminen ei onnistunut, joten kaikilta osin vanhempien 

vaikutusta vastauksiin on mahdoton arvioida. Puuttuvat tiedot eivät vaikuta 

tutkimuksen luotettavuuteen, koska ne eivät olleet järjestelmällisiä. Ne aiheutuivat 

luultavasti huolimattomuudesta. Metsämuurosen (2001, 9) mukaan kato ei sinällään 

ole vakava ongelma, jos puuttuvat tiedot eivät ole järjestelmällisiä tai edusta tiettyä 

ryhmää. 

 

Ulkoinen luotettavuus otettiin huomioon valitsemalla otantaan sekä taajamien että 

kaupunkien seuroja. Lisäksi pyrittiin valitsemaan alueellisesti kattava otos Lapin 
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alueen sarjatoimintaan osallistuvista seuroista. Sisäistä luotettavuutta arvioitiin 

esitestauksella, jolla varmistettiin kysymysten ymmärtäminen. Avoimilla 

kysymyksillä pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Samaa käsitettä 

mittaavilla kysymyksillä, joista muodostettiin summamuuttujia, pyrittiin 

parantamaan mittareiden laatua. Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitiin Cronbachin 

alfa-kertoimien avulla.  

 

Pelaajakyselyn väittämistä ”olen paras”, ”pärjään paremmin kuin toiset” ja ”olen 

selvästi toisia parempi” muodostui alfa= .78 

Väittämistä ”valmentajallemme on tärkeintä, että kehitymme jatkuvasti 

jääkiekkotaidoissa”, ”valmentaja huolehtii, että pelaajat kehittyvät taidoissa joissa 

nämä eivät ole hyviä” ja ”pääasia on, että kehitymme jokaisessa ottelussa” laskettiin 

kertoimeksi alfa= .65 

Väittämistä ”olen mielestäni melko hyvä jääkiekossa”, ”olen melko taitava 

jääkiekossa” ja ”peleissä olen melko hyvä” kertoimeksi muodostui alfa= .87 

 

Junioreiden tuntemuksia omasta suorituskyvystä kuvaavien muuttujien suhteellisen 

korkea alfa-kerroin .87 johtuu todennäköisesti pelaajien myönteisistä kokemuksista 

jääkiekon parissa. Muuttujien kommunaliteetit (sivu 48) ovat myös kohtuullisen 

korkeita, mikä viitaa siihen, että ne mittaavat melko luotettavasti faktoreita. 

Kehittymistä koskevien väittämien alfa-kerroin .65 sekä kommunaliteetit (sivu 52) 

ovat suhteellisen alhaisia, mikä voi johtua erilaisista valmennus- ja 

opetusmenetelmistä. Valmentaja saattaa olettaa juniorin kokevan kehittymistä, 

vaikka lapsi jää todellisuudessa ilman palautetta tai vahvistusta. Näin ollen 

kehittymisen arviointi voi olla lapselle vaikeaa. Avoimiin kysymyksiin juniorit olivat 

vastanneet vaihtelevasti. Kyselyn ajankohdalla on luultavasti vaikutuksensa, koska 

harjoitusten jälkeen lapsilla on useimmiten kiire kotiin tai muihin harrastuksiin.   

 

Valmentajakyselyn väittämistä ”vilppiä saa harrastaa tiukoissa otteluissa”,  

”kilpailutilanteessa on keskityttävä voiton saavuttamiseen hinnalla millä hyvänsä” ja 

”voiton tavoittelussa voidaan unohtaa kasvatukselliset seikat” kertoimeksi 

muodostui alfa= . 82 
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Suhteellisen korkea alfa-kerroin johtuu ilmeisesti valmentajien saamasta 

valmennuskoulutuksesta, jossa lasten urheilun luonteesta keskustellaan. Kyselystä 

voi päätellä, että valmentajat ovat hyvin tietoisia lasten urheiluun liittyvistä 

lieveilmiöistä. Avoimiin kysymyksiin valmentajat olivat vastanneet vastauksista 

päätellen erittäin huolellisesti, joten heidän voidaan olettaa kokeneen tutkimuksen 

tärkeäksi. 

 

Perusjoukosta joukkueita oli mukana kolmasosa, joten  alueellisesti tulokset ovat 

yleistettävissä koko perusjoukkoon. Pelaajakyselyn syitä pelaamiseen selvittävän 

”vanhempani tai läheiset ystäväni haluavat minun pelaavan” –muuttujan 

keskihajonta oli 1,40. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että osa junioreista ymmärsi 

kysymyksen selvästi myönteisenä ja osa kielteisenä, joten vanhempien mahdollista 

painostusta harrastamiseen ei voinut havaita.  Harrastamisen motiiveja selvittävässä 

mittarissa muutamat yksittäiset juniorit olivat valinneet vain yhden vaihtoehdon 

kolmen väittämän ryhmästä. Puutteelliset tiedot eivät vaikuta tutkimuksen 

luotettavuuteen, koska puuttuvia tietoja oli vain muutamia. Ohjeet olisivat voineet 

olla vielä selkeämmät. 

 

Pelaaja- ja valmentajakyselyiden väittämät koostuvat pääosin henkilökohtaisista 

tuntemuksista, omaa ja toisten käyttäytymistä mittaavista kysymyksistä. Olisi ehkä 

ollut parempi järjestää erillinen tilaisuus kyselyn toteuttamiseen kuin toteuttaa se 

harjoitusten yhteydessä. Tutkimustulosten yleistettävyyteen täytyy suhtautua 

varovaisesti, koska ne muodostuvat paljolti tuntemuksista, jotka ovat usein 

mielentilasta riippuvaisia.  
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7 ANALYYSIMENETELMÄT TUTKIMUSONGELMITTAIN 

 

 

Analyysimenetelminä käytettiin frekvenssejä sekä keskiarvoja ja –hajontoja (liitteet 

Keskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin t-testillä ja 

varianssianalyysilla. Faktorianalyyseja käytettiin suuren muuttujajoukon 

tiivistämisessä. Analyysimenetelmät tutkimusongelmittain on esitety taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2. Analyysimenetelmät tutkimusongelmittain 

 

TUTKIMUSALA TUTKIMUSONGELMA ANALYYSIMENETELMÄ 

Taustatietoja junioreista   

Jääkiekon harrastaminen Kuinka monta vuotta juniori on 

pelannut jääkiekkoa seurassa? 

Frekvenssit 

Taustatietoja valmentajista   

Valmentajan koulutus  Millainen on valmentajan 

peruskoulutus? 

Onko valmentaja suorittanut 

valmennuskursseja? 

Kuinka monta vuotta 

valmentajanut jääkiekossa? 

Frekvenssit 

 

Frekvenssit 

 

Frekvenssit 

Liikuntaharrastus Minkälainen on valmentajien 

oma urheilutausta? 

 

Valmentaminen Kuinka monta kertaa viikossa 

joukkue harjoittelee? 

Kuinka monta peliä joukkueella 

on kaudessa? 

Frekvenssit 

Toiminnan lapsikeskeisyys   

Onnistumisen kokeminen Milloin lapsi kokee 

onnistuvansa pelatessaan 

jääkiekkoa? 

Summamuuttujat 

t-testi 

Koettu fyysinen pätevyys Millaiseksi juniorit kokevat 

fyysisen pätevyytensä? 

Faktorianalyysi 

Summamuuttujat 

t-testi 

Joukkueen ja valmentajan 

toiminta 

Millaiseksi juniori kokee 

joukkueen ja valmentajien 

toiminnan? 

Faktorianalyysi 

Summamuuttujat 

t-testi 

Yksisuuntainen 
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varianssianalyysi 

Harrastamisen motiivit Miksi juniori harrastaa 

jääkiekkoa? 

Faktorianalyysi 

Summamuuttujat 

t-testi 

Yksisuuntainen 

varianssianalyysi 

Pelisääntöjen merkitys Kokevatko juniorit pelisäännöt 

tärkeiksi? 

Frekvenssit 

Valmennuksen lähtökohdat   

Lapsikeskeinen valmennus Toteuttavatko valmentajat 

lapsikeskeistä valmennusta 

toiminnassaan? 

t-testi 

Yksisuuntainen 

varianssianalyysi 

Kasvatus ja sen tavoitteet  Millaiseksi valmentajat kokevat 

kasvatuksellisen toiminnan ja 

sen tavoitteet? 

t-testi 

Yksisuuntainen 

varianssianalyysi 

Valmennuskoulutus ja 

suunnittelu 

Millainen on valmentajien 

käsitys suunnittelun ja 

valmennuskoulutuksen 

tärkeydestä? 

t-testi 

Yksisuuntainen 

varianssianalyysi 

Valmennuksen tasapuolisuus ja 

yksilöllisyys 

Miten valmentajat ottevat 

tasapuolisuuden ja 

yksilöllisyyden huomioon 

valmennuksessa? 

t-testi 

Yksisuuntainen 

varianssianalyysi 

Pelisääntöjen merkitys Kokevatko valmentajat 

pelisäänöt tärkeiksi? 

Frekvenssit 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

8.1 Taustatietoja junioreista 

 

Kyselyyn osallistui yhteensä 154 junioria (N= 154), joista E-junioreita oli 75 ja D-

junioreita 79. Juniorit olivat 9–14-vuotiaita poikia. Junioreiden edustamat seurat 

olivat Rovaniemen Kiekko-79, Kemijärven Kiekko, Sodankylän Pallo, Etelä-

Portimo-72 Ylitorniosta ja Tornio Ice Hockey Club. Seuroista Rovaniemen Kiekko 

oli kyselyajankohtana Nuori Suomi –sinettiseura. Kyselyyn vastanneista junioreista 

14 oli maalivahtia, 36 puolustajia ja 82 hyökkääjiä. Vastanneista junioreista 22 ei 

ilmoittanut pelipaikkaa, koska useimmissa  juniorijoukkueissa ei ole vakituisia 

pelipaikkoja. Kysymyksellä, kuinka monta vuotta juniori oli pelannut jääkiekkoa 

seurassa selvitettiin harrastuksen kestoa, sillä harrastuksesta saatujen kokemusten 

määrä vaikuttaa suoraan tuntemuksiin toiminnasta (kuvio 4).  
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KUVIO 4. Pelivuodet seurassa (N= 154) 
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E-junioreista 24 poikaa oli harrastanut jääkiekkoa seurassa kaksi vuotta tai 

vähemmän. Samanikäisissä kolme vuotta tai enemmän pelanneita oli 51. E- 

junioreista kukaan ei ollut pelannut seitsemää vuotta enempää. D-junioreissa kaksi 

vuotta tai vähemmän harrastaneita  oli 10 ja kolme tai enemmän 69. Alueellisesti 

pelivuosien määrässä ei ollut juurikaan vaihtelua. Osallistuneet seurat ovat toimineet 

paikkakunnilla junioreiden ikään nähden kauan, joten vastaperustettuja seuroja ei 

ollut. D-juniorit olivat luonnollisesti pelanneet hieman kauemmin kuin E-juniorit, 

mutta keskimäärin kyselyyn osallistuneet juniorit olivat pelanneet seurassa noin neljä 

vuotta.  

 

 

8.2 Taustatietoja valmentajista 

 

Valmentajakyselyyn osallistuivat joukkueiden vastuuvalmentajat, joita oli yhteensä 

11 (N= 11). Joissakin joukkueissa valmennus on parityötä ja varsinaista 

vastuuvalmentajaa ei ollut. Kaikki valmentajat olivat miehiä, joista viisi valmensi E-

junioreita ja kuusi D-junioreita. Valmentajat olivat iältään keskimäärin 40-vuotiaita 

ikävaihtelun ollessa 23–55-vuotta. Kymmenen valmentajaa oli työelämässä ja yksi 

ilmoitti olevansa opiskelija. Valmentajien ammatit vaihtelivat runsaasti, liikunnan 

parissa työskenteli yksi valmentaja. Peruskoulutuksessa ei ollut paljonkaan vaihtelua. 

Valmentajista yhdeksän oli saanut keskiasteen koulutuksen, yksi oli yliopppilas ja 

yhdellä oli yliopistotasoinen koulutus.  

 

Valmentajakoulutusta oli saanut kymmenen valmentajaa. Kuusi valmentajaa oli 

suorittanut jääkiekkoliiton kursseja lastenohjaajakurssi 3-tasolle. Yksi valmentaja oli 

suorittanut  SJL:n nuortenvalmentajatutkinnon. Kolme valmentajaa ilmoitti 

suorittaneensa yksittäisiä kursseja ja yksi ei ollut saanut koulutusta. Seuroittain 

koulutuksessa ei ollut vaihtelua ja valmentajat näyttävät kokevan koulutuksen 

tarpeelliseksi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että noin 4-6 vuotta valmentaneet 

valmentajat olivat osallistuneet aktiivisemmin valmennuskursseille kuin vasta-

aloittaneet tai kokeneemmat valmentajat. D-juniorivalmentajat olivat suorittaneet 

valmennuskursseja enemmän kuin E-junioreiden valmentajat. Tämä johtuu 

olettettavasti siitä, että D-junioreiden toiminnassa lajitieto tulee aiempaa 

tärkeämmäksi osaksi valmennustyötä. Koulutukseen vaikuttaa myös Lapin alueen 
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vähäinen harrastajamäärä, sillä kursseja ei järjestetä ellei niille ole riittävästi 

hakijoita. Suurin osa kyselyyn osallistuneista valmentajista on ollut toiminnassa 

mukana vähintään neljä kautta (kuvio 5). 
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4-6 kausi

1-3 kausi

ensimmäinen kausi

 

 

KUVIO 5. Valmentajakokemus (N= 11) 

 

Valmentajien urheilutaustaa ja harrastustasoa selvitettiin, koska valtaosalla jääkiekon 

juniorivalmentajista on oma pelaajaura takana, mikä on valmentajan lajitiedon 

kannalta tärkeää. Kyselyyn vastanneista seitsemän oli itse pelannut jääkiekkoa 

aikuisten kakkos- tai kolmosdivisioonassa, kaksi B- tai A-junioreissa ja kaksi ei ollut 

pelannut jääkiekkoa lainkaan. Kuitenkin kaikki valmentajat olivat harrastaneet 

jotakin urheilua. Jääkiekon jälkeen muut palloilulajit olivat yleisimpiä lajeja 

valmentajien kohdalla. Tästä voidaan päätellä, että valmentajat ovat taustoiltaan 

aktiivisia liikunnanharrastajia.  

 

Valmennettavien joukkueiden harjoitus- ja pelimäärät vaihtelivat hieman. E-juniorit 

harjoittelevat keskimäärin kaksi kertaa viikossa ja D-juniorit kolme kertaa. 

Meneillään olevan kauden pelimäärissä, jossa otetaan huomioon sarjapelit, 

harjoituspelit ja turnauspelit oli vaihtelua ikäluokittain. Keskimäärin E-juniorit 
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pelaavat alle 30 ja D-juniorit hieman yli 30 ottelua kaudessa. E-junioreiden sarja- 

ottelut kestävät kaksi erää ja D-junioreiden kolme, joten D-junioreiden pelimäärä 

ajallisesti on suurempi kuin ottelumäärä osoittaa. Lisääntyneet harjoitus- ja 

pelimäärät siirryttäessä E-junioreista D-junioreihin vaativat myös valmentajalta 

enemmän lajitietoa ja taitoa, mikä osaltaan selittää D-junioreiden valmentajien 

korkeamman  valmennuskoulutuksen. 

 

 

8.3 Pelaajakyselyn tulokset 

 

8.3.1 Onnistumisen kokeminen 

 

Junioreilta kysyttiin tuntemuksia onnistumisen kokemuksista, milloin he kokevat 

onnistuvansa pelatessaan jääkiekkoa. Väittämistä muodostettiin kaksi 

summamuuttujaa. Toinen muuttuja kuvasi juniorin onnistumisen kokemuksia 

suhteessa muiden ja toinen suhteessa omaan pelaamiseen. Summamuuttujien arvot 

muutettiin alkuperäisten arvojen mukaisiksi tulkinnan helpottamiseksi. 

 

Summamuuttuja suhteessa muiden pelaamiseen korosti voittamista ja onnistumista 

paremmin kuin muut. Se muodostettiin väittämistä ”voitan toiset”, ”olen paras”, 

”pärjään paremmin kuin toiset”, ”näytän toisille olevani paras”, ”pärjään 

sellaisessa, mitä toiset eivät osaa” ja ”olen selvästi toisia parempi”. Muuttuja 

suhteessa omaan pelaamiseen korosti kehittymistä ja yrittämistä. Se muodostettiin 

väittämistä ”yritän kovasti”, ”huomaan todella kehittyväni”, ”voitan vaikeudet”, 

”onnistun sellaisessa, mitä en ole aikaisemmin osannut”, ” teen kaiken parhaan 

kykyni mukaan” ja ”saavutan itselleni asettamani tavoitteen” 

 

Keskiarvoista voidaan päätellä, että juniorit kokevat onnistuvansa kun he tuntevat 

kehittyvänsä ja tekevät parhaansa. Pärjääminen ja menestyminen suhteessa muihin 

junioreihin ei näytä olevan niin tärkeää onnistumisen kokemisen kannalta. Erot 

voivat selittyä harjoitus- ja pelimäärien lisääntymisellä siirryttäessä E-junioreista D-

junioreihin (kuvio 6). Ikäluokkien välisiä keskiarvojen eroja tarkasteltiin t-testin 

avulla (taulukko 3). 
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muiden pelaaminen

oma pelaaminen

ei tärkeä                                                         tärkeä

5,04,03,02,01,0

4,4

2,6

 

 

 

KUVIO 6. Onnistumisen kokeminen suhteessa muiden ja omaan pelaamiseen (N= 

154) 

 

 

TAULUKKO 3. Onnistumisen kokeminen suhteessa muiden ja omaan pelaamiseen 

(t-testi) 

 

2,47 1,06 -1,301 ,195

2,68 ,89

4,38 ,84 ,291 ,772

4,34 ,68

ikäluokka
E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

muiden pelaaminen

oma pelaaminen

ka kh t merkitsevyys

 

 

Onnistumisen kokemuksia suhteessa omaan ja muiden pelaamiseen kuvaavien 

summamuuttujien keskiarvojen erot ikäluokkien välillä eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Onnistumisessa suhteessa omaan pelaamiseen ei ollut juurikaan eroa. 

Kaikista junioreista jopa 89% vastasi pitävänsä ”melko tärkeänä” tai ”tärkeänä” 
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onnistumista suhteessa omaan pelaamiseen. Vain kolme yksittäistä junioria pitivät 

onnistumista suhteessa omaan pelaamiseen merkityksettömänä.  

 

D-juniorit pitivät onnistumista suhteessa muiden pelaamiseen hieman tärkeämpänä 

kuin E-juniorit. Junioreista 40% ei osannut sanoa pitääkö onnistumista suhteessa 

muiden pelaamiseen tärkeänä. Selvä enemmistö 44% oli summamuuttujan kohdalla 

”jokseenkin” tai ”täysin eri mieltä”. Ikäluokkien välinen keskiarvojen ero saattaa 

johtua harjoitusmäärien ja kilpailullisuuden  lisääntymisestä siirryttäessä E-

junioreista D-junioreihin. E- ja D-junioreiden välinen ero ei tarkoita ettei myös D-

junioreiden toiminta olisi lapsilähtöistä.  

 

 

8.3.2 Junioreiden tuntemukset fyysisestä pätevyydestä 

 

8.3.2.1 Koettu fyysinen pätevyys 

 

Mittarin avulla mitattiin junioreiden tuntemuksia koetusta fyysisestä pätevyydestä. 

Muuttujatason tietoja tiivistettiin koettua fyysistä pätevyyttä koskevalla 

faktorianalyysillä. ”Olen rentoutunut pelatessani jääkiekkoa” –muuttuja jätettiin pois 

analyysista kommunaliteetin alhaisuuden vuoksi. Analyysissa käytettiin 

pääkomponentti-menetelmää, koska tarkoituksena oli löytää muuttujien väliltä jotain 

sellaista yhteyttä, joka yhdistäisi useat muuttujat toisiinsa joko teoriassa tai 

käytännössä toimivalla tavalla. Faktoreiden oletettiin voivan korreloivan keskenään, 

joten rotaatio tehtiin vinokulmaisesti. Tulkintaan valittiin neljän faktorin ratkaisu, 

koska faktoreiden ominaisarvojen perusteella neljännen faktorin jälkeen lisätietoa ei 

tule, vaikka lisättäisiin faktoreiden määrää. Neljän faktorin ratkaisu on siis riittävä 

selittämään muuttujissa tapahtuvaa vaihtelua. Rotatoidussa ratkaisussa muuttujat 

latautuivat voimakkaasti yhdelle faktorille (liite 4). Muuttujien lataukset faktoreille ja 

kommunaliteetit on esitetty taulukossa 4. 
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TAULUKKO 4. Koettua fyysistä pätevyyttä kuvaavien muuttujien neljän faktorin 

vinorotatoitu ratkaisu (N=154) 

 

 

 

 

Ensimmäiselle faktorille painottuivat muuttujat, joille olivat luonteenomaista 

pelaamisen hauskuus ja mielekkyys. Faktori nimettiin juniorin kokemaksi 

pelaamisen mielekkyydeksi. Toinen faktori koostui  juniorin omia pelitaitoja 

arvioivista muuttujista. Faktori nimettiin juniorin tuntemuksiksi omista 

pelitaidoista. Kolmas faktori käsitti ahdistusta ja alisuorittamista koskevia muuttujia. 

Faktori otettiin mukaan pelaamisen aiheuttamiksi ahdistuksen tuntemuksiksi. 

Viimeinen faktori koostui yrittämistä korostavista muuttujista ja se nimettiin 

juniorin asenteeksi pelaamista kohtaan.  

 

Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat  kahdesta 

kärkimuuttujasta, jotka latautuivat voimakkaimmin kullekin faktorille. 

Summamuuttujat muodostettiin, jotta vertailu ikäluokkien välillä olisi mahdollista. 

Lähtökohtana oli, että myönteisen minäkäsityksen omaava juniori kokee pelaamisen 

mielekkääksi, tuntee varmuutta  pelitaidoissaan, ei tunne ahdistuneisuutta ja yrittää 

kovasti pelatessaan jääkiekkoa. Faktoreille latautuneista muuttujista muodostettujen 

summamuuttujien keskiarvot ikäluokittain on esitetty kuviossa 7. 

Muuttujat I II III IV h² 
 

jääkiekon pelaaminen on hauskaa 

jääkiekkopelit ovat mielenkiintoisia 

olen melko taitava jääkiekossa 

peleissä olen melko hyvä 

olen mielestäni melko hyvä jääkiekossa 

minulle on tärkeää onnistua hyvin peleissä 

tunnen itseni levottomaksi pelatessani jääkiekkoa 

yrittämiseni jääkiekossa on melko vähäistä 

tunnen suorituspaineita pelatessani jääkiekkoa 

yritän erittäin kovasti pelatessani jääkiekkoa 

pelatessani jääkiekkoa otan kaiken irti itsestäni 

nautin jääkiekon pelaamisesta erittäin paljon 

olen tyytyväinen suorituksiini peleissä 
 

1,0    ,53 

,45    ,52 

 ,98   ,71 

 ,84   ,63 

 ,73   ,59 

 ,31   ,20 

  ,92  ,38 

  ,51  ,35 

  ,41  ,18 

   ,81 ,55 

   ,76 ,46 

   ,45 ,54 

   ,33 ,26 
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E-juniorit

D-juniorit

keskiarvo

5,04,03,02,01,0

pelaamisen 

mielekkyys

tuntemukset

pelitaidoista

tuntemukset

ahdistuksesta

yrittäminen peleissä

4,6

4,6

1,8

1,6

3,5

3,8

4,8

4,8

 

 

 

KUVIO 7. Koettua fyysistä pätevyyttä kuvaavien faktoreiden keskiarvot 

ikäluokittain (N=154) 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että vastanneet juniorit kokevat jääkiekon pelaamisen 

keskimäärin erittäin mielekkääksi, tuntevat henkilökohtaiset pelitaitonsa varmoiksi ja 

yrittävät kovasti peleissä. Ahdistuksen tuntemuksia juniorit eivät juuri näytä 

kokevan. Kahdeksan junioria koki pelaamisen aiheuttavan ahdistuksen tunteita 

yksilötason tarkastelussa, mutta ne olivat yksittäistapauksia. Kaikki heistä kokivat 

jääkiekon pelaamisen kuitenkin erittäin mielekkääksi. Seuratason tarkastelussa ei 

tullut ilmi järjestelmällisesti ahdistusta tunteneita junioreita, joten seurojen 

toiminnasta ei kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä. E- ja D-junioreiden välisten 

keskiarvo-erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin t-testin avulla (taulukko 5).  
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TAULUKKO 5. Junioreiden tuntemuset koetusta fyysisestä pätevyydestä (t-testi) 

 

 

4,76 ,48 -,345 ,730

4,79 ,50

3,83 ,91 2,016 ,046*

3,53 ,94

1,65 ,94 -,738 ,462

1,76 ,97

4,63 ,51 ,826 ,410

4,54 ,69

ikäluokka

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

mielekkyys

tunteet pelitaidoista

ahdistuksen tunteet

yrittäminen peleissä

ka kh t merkitsevyys

* = (tilastollisesti) melkein merkitsevä
 

 

 

Pelaamisen mielekkyyttä, ahdistuksen tuntemuksia ja yrittämistä kuvaavien 

faktoreiden kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja ikäluokkien välillä. 

”Junioreiden tuntemukset omista pelitaidoista” –faktorissa ikäluokkien välinen ero 

oli tilastollisesti melkein merkitsevä. E-junioreista 66% tunsi pelitaitonsa melko tai 

erittäin hyviksi ja D-junioreista 56%. D-junioreilla sekä harjoitusmäärät että niiden 

mukana tilaisuudet vertailla omia pelitaitoja muiden taitoihin lisääntyvät. E-

junioreiden harjoitukset ovat vielä leikinomaisia, tällöin taitoerot eivät välttämättä 

tule niin voimakkaasti esiin. Huomattavaa on, että usein kaikki tuntemuksiin liittyvät 

muuttujat mittaavat juuri sen hetken tilaa. Juniorit saattavat tuntea epävarmuutta 

pelitaitoja arvioidessaan esimerkiksi heikosti sujuneen harjoituksen jälkeen. Telaman 

(1995) mukaan liikuntasuoritus on lapselle tärkeää juuri sen hetken toimintana, joten 

he eivät välttämättä osaa ajatella tuntemuksiaan pitkältä ajalta. 

 

 

8.3.2.2 Koettuun fyysiseen pätevyyteen liittyvien tuntemusten luokittelu 

 

Tutkimuksen jatko-ongelmien selvittämiseksi koettua fyysistä pätevyyttä mittaavat 

faktorit luokiteltiin tunnetasoja vastaaviin ryhmiin. Faktoreista ”juniorin kokema 

pelaamisen mielekkyys”, ”juniorin tuntemukset omista pelitaidoista”, ”pelaamisen 

aiheuttamat ahdistuksen tuntemukset” ja ”juniorin asenteesta pelaamista kohtaan”  

muodostettiin summamuuttuja, joka nimettiin juniorin koetun fyysisen pätevyyden 

tasoksi.  
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Vastausten keskiarvojen perusteella juniorit luokiteltiin kolmeen ryhmään, jotka 

edustivat eri tunnetasoja. Eri tunnetasojen perusteella on tarkoitus selvittää niiden 

yhteyttä tutkimuksessa seuraaviin ongelmiin. Uudelleen luokitellut ryhmät olivat 

epävarma, keskiverto ja varma tunnetaso. Kyselylomakkeessa epävarma sai 

muutujan arvon kolme, keskiverto arvon neljä ja varma arvon viisi. Alkuperäisiksi  

muutettuna uusien luokkien arvot vaihtelivat ”en osaa sanoa” ja ”täysin samaa 

mieltä”, joten alhaisia koetun fyysisen pätevyyden tuntemuksia ei ilmennyt. 

Luokittelulla pyrittiin helpottamaan tutkimustulosten tulkitsemista (taulukko 6). 

 

TAULUKKO 6. Junioreiden koettua fyysistä pätevyyttä  kuvaavien tunnetasojen 

frekvenssit 

 

57 37

40 26

53 34

4 3

154 100

epävarma

keskiverto

varma

puuttuu

yhteensä

junioreiden

määrä %

 
 

 

E- ja D-juniorit jakautuivat eri tasoille tasaisesti, joten ikäluokalla ei ollut suurta 

merkitystä koettuun fyysiseen pätevyyteen. Pelivuosien määrällä oli merkitystä 

koettuun fyysiseen pätevyyteen, sillä seitsemän vuotta tai enemmän pelanneet 

kokivat fyysisen pätevyytensä selvästi vähemmän pelanneita varmemmaksi. 

Yksilötason tarkastelussa koettua fyysistä pätevyyttä  kuvaavat tunnetasot 

jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri seurojen kesken. Näin ollen junioreiden 

kokemat tunteet itsestään pelaajina eivät ole juurikaan seuroista riippuvaisia. 

Aiemmin selvitetyillä henkilökohtaisilla onnistumisen kokemuksilla näytää olevan 

suurempi merkitys junioreiden minäkäsityksiä kuvaaville tunnetasoille. Luokitus on 

mielenkiintoinen, sillä lapsen käsityksellä omasta suorituskyvystä suhteessa muihin 

on tärkeä merkitys minäkäsityksen muotoutumisessa. (Karvinen 1991, 21.) 
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8.3.3 Junioreiden tuntemukset valmentajien ja joukkueen toiminnasta 

 

Junioreiden tuntemuksia valmentajien ja joukkueen toiminnasta selvitettiin 

joukkueen ilmapiiriä käsittelevien väittämien avulla. Muuttujatason tietoja 

tiivistettiin toimintaa koskevalla faktorianalyysillä. ”Pelaajia kannustetaan, kun he 

ovat kehittyneet kovasti” ja ”suuriosa pelaajista pääsee pelaamaan jokaisessa 

ottelussa”  –muuttujat jätettiin pois analyysista kommunaliteettien alhaisuuden 

vuoksi. Analyysissa käytettiin pääkomponentti-menetelmää, koska tarkoituksena oli 

löytää muuttujien väliltä jotain sellaista yhteyttä, joka yhdistäisi useat muuttujat 

toisiinsa joko teoriassa tai käytännössä toimivalla tavalla. Faktoreiden oletettiin 

voivan korreloivan keskenään, joten rotaatio tehtiin vinokulmaisesti. Tulkintaan 

valittiin viiden faktorin ratkaisu, koska faktoreiden ominaisarvojen perusteella 

viidennen faktorin jälkeen lisätietoa ei tule, joten ratkaisu on riittävä selittämään 

muuttujissa tapahtuvaa vaihtelua. Rotatoidussa ratkaisussa muuttujat latautuivat 

voimakkaasti yhdelle faktorille (liite 5). Muuttujien lataukset faktoreille ja 

kommunaliteetit on esitetty taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Junioreiden tuntemuksia valmentajien ja joukkueen toiminnasta 

kuvaavien muuttujien viiden faktorin vinorotatoitu ratkaisu 

(N=154) 

 

Muuttujat I II III IV V h² 
 

valmentaja jakaa eniten huomiota joukkueen 

tähtipelaajille   

valmentaja suosii joitakin pelaajia toisten  

kustannuksella   

valmentaja huomioi vain parhaita pelaajia     

pelaajat saavat peliaikaa vain lahjakkuuden  

perusteella    

 

pelaajia rohkaistaan tekemään työtä  

heikkoukksiensa eteen   

pääasia on, että kehitymme jokaisessa ottelussa    

valmentaja huolehtii, että pelaajat kehittyvät  

taidoissa, joissa nämä eivät ole hyviä 

valmentaja haluaa meidän yrittävän uusia taitoja    

 

jokainen tuntee, että hänellä on tärkeä rooli  

joukkueen jäsenenä   

 

,74     ,55 

 

,66     ,43 

,64     ,61 

 

,48     ,37 

 

 

 

,69    ,48 

 ,68    ,45 

 

 

,57    ,42 

 ,45    ,57 

  

 

 

,79   ,52 
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pelaajat harjoittelevat kovasti, koska haluavat  

oppia uusia asioita jääkiekosta  

on tärkeää jatkaa yrittämistä, vaikka olisi tehnyt  

virheitä   

vaikka häviäisimme, valmentaja on tyytyväinen, jos  

pelaamme taitojemme mukaisesti 

 

valmentajallemmme on tärkeintä, että kehitymmme  

jatkuvasti jääkiekkotaidoissa 

kova yrittäminen palkitaan      

joukkueessamme nähdään virheet osana oppimista    

 

 

on tärkeää osoittaa valmentajalle, että on  

parempi kuin muut   

joukkueemme pelaajillle on tärkeää onnistua muita  

joukkuetovereita paremmin 

joukkueemme pelaajille on tärkeää pelata paremmin 

kuin omat joukkuetoverit 

jokainen joukkueessamme haluaa tehdä eniten  

maaleja   

ainoa asia, joka on tärkeää joukkueemme  

pelaajille, on voittaminen  

 

joukkuetoverit kilpailevat toisiaan vastaan peliajasta    
 

  

 

,74   ,45 

  

 

,48   

 

,45 

  

 

,43   ,37 

  

 

 

,37   

 

 

,37 

  ,34   ,39 

  ,31   ,36 

   

 

 

 

-,84  

 

 

 

,52 

   

 

-,54  ,49 

   

 

-,54  ,46 

   

 

-,37  ,33 

   

 

-,32  

 

,40 

   -,37 

 

-,59 ,44 
 

 

 

Ensimmäiselle faktorille painottuivat muuttujat, joille olivat luonteenomaista 

pelaajien huomioiminen lahjakkuuden mukaan ja peliajan jakaminen taitojen 

perusteella. Faktori nimettiin juniorin tuntemukseksi osaamista korostavasta 

valmennuksesta. Toinen faktori koostui kehittymistä ja yrittämistä korostavasta 

valmennuksesta. Faktori nimettiin juniorin tuntemukseksi kehittymistä 

korostavasta valmennuksesta. Kolmas faktori koostui osallistumista, parhaansa 

tekemistä ja virheiden näkemistä osana oppimista käsittävistä muuttujista. Faktori 

nimettiin juniorin tuntemukseksi yhteistoiminnallisuudesta. Neljäs faktori käsitti 

pelaajien onnistumista toisia paremmin ja paremmuuden osoittamista valmentajalle. 

Muuttujien negatiiviset lataukset osoittavat junioreiden vastausten suunnan, joten 

junioreiden voidaan päätellä kokeneen kilpailullisuuden melko merkityksettömäksi 

joukkueiden toiminnasssa. Kaikkien latausten ollessa negatiivisia, latauksia 

käsitellään tutkimuksessa käännettyinä. Näin ollen faktori otettiin mukaan juniorin 

tuntemukseksi kilpailullisuudesta.  
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Viidennelle faktorille latautui voimakkaasti vain yksi muuttuja. Sama muuttuja 

latautui myös neljännelle faktorille. Muuttujan lataus on negatiivinen ja sitä 

käsitellään  tutkimuksessa käännettynä sekä yksittäisenä kilpailullisuuteen liittyvänä 

ilmiönä. Junioreista 71% vastasi ”joukkuetoverit kilpailevat toisiaan vastaan 

peliajasta” –väittämään ”jokseenkin” tai ”täysin eri mieltä.” Juniorit eivät näyttäneet 

kokevan pelaajien välistä kilpailua peliajasta tärkeänä. Näin ollen viidennestä 

faktorista ei muodostettu summamuuttujaa tutkimuksessa seuraavien jatko-

ongelmien selvittämiseksi.  

 

Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat neljän ensimmäisen 

faktorin kahdesta kärkimuuttujasta, jotka latautuivat voimakkaimmin kullekin 

faktorille. Summamuuttujat muodostettiin, jotta vertailu eri taustamuuttujien suhteen 

olisi mahdollista. Faktoreille latautuneista muuttujista muodostettujen 

summamuuttujien keskiarvoja vertailtiin ikäluokkien, koetun fyysisen pätevyyden,  

paikkakuntien ja pelivuosien perusteella (kuvio 8). Ikäluokkien välisten keskiarvo-

erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin t-testin avulla (taulukko 8). 
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y
y
s
in
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ä
te

v
y
y
s

epävarma

keskiverto

varma

keskiarvo

5,04,03,02,01,0

osaaminen

kehittyminen

yhteistoiminta

kilpailullisuus
2,4

2,1

1,9

4,7

4,3

4,2

4,4

4,1

3,9

1,9

1,7

1,7

 

ik
ä

lu
o
k
k
a

E-juniorit

D-juniorit

keskiarvo

5,04,03,02,01,0

osaaminen

kehittyminen

yhteistoiminta

kilpailullisuus

2,3

2,0

4,4

4,5

4,0

4,2

1,8

1,8
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p
a

ik
k
a
k
u
n
ta

kaupunki

taajama

keskiarvo

5,04,03,02,01,0

osaaminen

kehittyminen

yhteistoiminta

kilpailullisuus

2,3

2,1

4,4

4,4

4,2

4,0

1,9

1,7

 

p
e

liv
u
o
d
e

t

0-2 vuotta

3-5 vuotta

6-9 vuotta

keskiarvo

5,04,03,02,01,0

osaaminen

kehittyminen

yhteistoiminta

kilpailullisuus
2,2

2,2

2,0

4,4

4,4

4,4

4,0

4,1

4,3

1,8

1,8

1,7

 

 

 

KUVIO 8. Junioreiden tuntemuksia valmentajien ja joukkueen toiminnasta 

kuvaavien summamuuttujien keskiarvot ikäluokkien, koetun fyysisen 

pätevyyden, paikkakuntien ja pelivuosien perusteella (N=154)   

 

TAULUKKO 8. Junioreiden tuntemukset valmentajien ja joukkueen toiminnasta (t-

testi) 

 

1,79 ,92 ,071 ,944

1,78 ,85

4,17 ,90 ,961 ,338

4,03 ,81

4,47 ,78 ,956 ,341

4,36 ,66

1,99 ,93 -1,880 ,062

2,27 ,94

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

osaamista korostava valmennus

kehittymistä korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

 
 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että juniorit kokevat toiminnan korostavan kehittymistä 

ei niinkään osaamista. Tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja ei ikäluokkien 

välillä ilmennyt. Junioreiden tuntemusten mukaan valmentajille on tärkeintä 

pelaajien kehittyminen. E-juniorit kokevat kehittymistä korostettavan hieman 

enemmän kuin D-juniorit. Molempien ikäluokkien juniorit kokevat osallistumista ja 

parhaansa tekemistä kuvaavan yhteistoiminnallisuuden erittäin tärkeäksi. 

Kilpailullisuutta kuvaavan faktorin kohdalla D-juniorit tunsivat kilpailua 
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korostettavan hieman enemmän kuin E-juniorit. Molemmat ikäluokat pitävät 

kuitenkin kilpailullisuutta melko merkityksettömänä, mikä kertoo toiminnan olevan 

lasten tarpeista lähtevää.  

 

 

Juniorin kokemalla fyysisellä pätevyydellä on tilastollisesti merkitsevä yhteys hänen 

tuntemuksiinsa valmentajien ja joukkueen toiminnasta. Kaikkien faktorien kohdalla 

ryhmien keskiarvot suurenevat hieman koetun fyysisen pätevyyden kasvaessa. 

Junioreiden koettua fyysistä pätevyyttä kuvaavien tunnetasojen välisiä keskiarvojen 

eroja tarkasteltiin ensin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla, jonka perusteella 

yksittäisten ryhmien keskiarvojen eroja tarkasteltiin t-testin avulla (taulukot 9-11). 

 

 

TAULUKKO 9. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys tuntemuksiin valmentajien ja 

joukkueen toiminnasta (t-testi) 

 

1,85 1,08 ,749 ,456

1,72 ,68

4,35 ,72 3,099 ,002**

3,86 ,88

4,73 ,45 4,155 ,000***

4,21 ,79

2,41 1,02 2,890 ,005**

1,90 ,82

varma

epävarma

varma

epävarma

varma

epävarma

varma

epävarma

osaamista korostava valmennus

kehittymistä korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

**   = (tilastollisesti) merkitsevä                                                                                                                               

*** = (tilastollisesti) erittäin merkitsevä
 

 
 

Varma- ja epävarma -ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen 

eroja osaamista korostavan valmennuksen kuvaavan faktorin kohdalla. Kaikkien 

muiden faktoreiden kohdalla oli tilastollisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä 

keskiarvojen eroja. Kehittymistä korostavaa valmennusta kuvaavassa faktorissa 

keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Epävarmaksi fyysisen pätevyytensä 

kokevien joukossa viidesosa junioreista piti kehittymisen korostamista neutraalina tai 

merkityksettömänä. Vastaavasti varmaksi kokevien joukossa vain neljä yksittäistä 

junioria ei tuntenut kehittymistä korostettavan. Yhteistoiminnallisuutta kuvaavassa 

faktorissa keskiarvojen ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Kaikki varmaksi 
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kokevat pitivät yhteistoiminnallisuutta joko melko tai erittäin tärkeänä, joten 

muuttujan keskihajonta oli suhteellisen alhainen. Epävarmaksi kokevissa 

keskihajonta oli suurempi, sillä kahdeksan junioria ei pitänyt yhteistoiminnallisuutta 

tärkeänä eikä merkityksettömänä. Kilpailullisuusfaktorissa keskiarvojen ero oli 

tilastollisesti merkitsevä, sillä varmat tunsivat kilpailua korostetavan enemmän kuin 

epävarmat. Tilastollinen ero aiheutuu D-junioreiden vastauksista, sillä varmaksi 

fyysisen pätevyytensä kokevat  D-juniorit pitivät kilpailua myönteisempänä kuin 

muut ryhmät.  

 

 

TAULUKKO 10. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys tuntemuksiin valmentajien ja 

joukkueen toiminnasta (t-testi) 

 

1,85 1,08 ,310 ,758

1,79 ,88

4,35 ,72 1,588 ,116

4,08 ,90

4,73 ,45 3,281 ,001***

4,31 ,77

2,41 1,02 1,552 ,124

2,09 ,94

varma

keskiverto

varma

keskiverto

varma

keskiverto

varma

keskiverto

osaamista korostava valmennus

kehittymistä korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

*** = (tilastollisesti) erittäin merkitsevä
 

 
 
 

Varma- ja keskiverto –ryhmien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä keskiarvojen 

ero oli yhteistoiminnallisuutta kuvaavassa faktorissa. Suuri osa molempien ryhmien 

junioreista piti yhteistoiminnallisuutta melko tai erittäin tärkeänä. Keskiverto-

ryhmässä yksi juniori ei osannut sanoa ja yksi ei pitänyt yhteistoiminnallisuutta 

tärkeänä. Järjestelmällistä vastausten hajontaa ei kuitenkaan ilmennyt.  
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TAULUKKO 11. Koettu fyysinen pätevyys –ryhmien välisten keskiarvo-erojen 

tilastollinen merkitsevyys faktoreittain (t-testi) 

 

 

1,79 ,88 ,403 ,688

1,72 ,68

4,08 ,90 1,155 ,251

3,86 ,88

4,31 ,77 ,610 ,543

4,21 ,79

2,09 ,94 1,038 ,302

1,90 ,82

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

osaamista korostava valmennus

kehittymistä korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

 
 
 

Epävarma- ja keskiverto-ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja 

ei ollut. Tuloksista voidaan päätellä, että varmaksi fyysisen pätevyytensä kokevat 

juniorit pitävät valmentajan ja joukkueen toimintaa myönteisempänä kuin keskiverto 

tai epävarmaksi fyysisen pätevyytensä kokevat pelaajat.  

 

Paikkakunnalla ei ole juuri merkitystä junioreiden tuntemuksiin valmentajan ja 

joukkueen toiminnasta. Paikkakuntien välisiä keskiarvojen eroja tarkasteltiin t-testin 

avulla, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (taulukko 12). 

 

 

TAULUKKO 12. Paikkakunnan yhteys junioreiden tuntemuksiin valmentajan ja 

joukkueen toiminnasta (t-testi) 

 

1,70 ,84 -1,461 ,146

1,91 ,92

4,04 ,94 -,914 ,362

4,18 ,71

4,43 ,75 ,388 ,699

4,39 ,69

2,05 ,93 -1,336 ,184

2,26 ,96

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama

osaamista korostava valmennus

kehittymistä korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

 
 
 

Taajamassa toimivien seurojen juniorit tunsivat osaamista ja kehittymistä korostavan 

valmennuksen sekä kilpailullisuuden tärkeämmäksi kuin kaupunkiseurojen juniorit. 
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Yhteistoiminnallisuuden kaupunkien juniorit tunsivat hieman tärkeämmäksi kuin 

taajamien juniorit. Keskiarvojen erot ovat kuitenkin niin pienet, että niitä ei 

käytännön toiminassa edes välttämättä huomaa. Erot voivat selittyä pienten 

paikkakuntien vähäisemmillä harrastajamäärillä. Näin ollen pienet seurat ovat 

tiiviimpiä yhteisöjä, jolloin juniorit kokevat kaikki harrastukseen liittyvät tekijät 

tärkeämmiksi kuin isompien seurojen pelaajat. Suuremmilla paikkakunnilla 

junioreilla saattaa olla enemmän valinnanvaraa harrastusten suhteen, jolloin he 

voivat vertailla toimintaa eri lajien kesken. 

 

Pelivuosien yhteyttä junioreiden tuntemuksiin valmentajan ja joukkueen toiminnasta 

selvitettiin jakamalla pelaajat pelivuosien mukaisesti kolmeen ryhmään. 

Muodostuneet ryhmät olivat 0-2 vuotta, 3-5 vuotta ja 6 vuotta tai enemmän 

pelanneet. Ryhmien keskiarvojen eroja tarkasteltiin yksisuuntaisen 

varianssianalyysin avulla. Ryhmien väliset keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä (taulukko 13).  

 

 

TAULUKKO 13. Pelivuosien yhteys junioreiden tuntemuksiin valmentajan ja 

joukkueen toiminnasta (yksisuuntainen varianssianalyysi) 

 

150 1,78 ,88 ,07 ,929

149 4,10 ,85 1,43 ,242

152 4,41 ,72 ,08 ,923

151 2,14 ,94 ,68 ,510

osaamista korostava

valmennus

kehittymistä

korostava valmennus

yhteistoiminnallisuus

kilpailullisuus

N ka kh F merkitsevyys

 
 

 

Kehittymistä korostava valmennus ja yhteistoiminnallisuus olivat junioreiden 

tuntemusten mukaan tärkeimpiä ulottuvuuksia joukkueiden toiminnassa huolimatta 

pelivuosista. Tuloksista voidaan päätellä, että juniorit kokevat valmentajien ja 

joukkueiden toiminnan heidän tarpeistaan lähteväksi. Kaikkien taustamuuttujien 

kohdalla juniorit pitivät kehittymistä korostavaa valmennusta ja 

yhteistoiminnallisuutta melko tai erittäin tärkeänä. Osaamista korostavaa 
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valmennusta ja kilpailullisuutta juniorit eivät pitäneet tärkeinä. Koettu fyysinen 

pätevyys oli yksittäisenä taustamuuttujana merkittävin tuntemuksiin liittyvä tekijä. 

Tämä osaltaan selittää,  miksi onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen 

itsetuntoa ja minäkäsitystä. Karvisen (1991,21) mukaan lapsen käsityksellä omasta 

suorituskyvystä suhteessa muihin on tärkeä merkitys minäkäsityksen 

muotoutumisessa. 

 

 

8.3.4 Jääkiekon harrastamisen motiivit 

 

Jääkiekon harrastamisen motiiveja selvitettiin pelaajien kehittymistä ja joukkueiden 

sosiaalista ilmapiiriä käsittelevillä väittämillä. Muuttujatason tietoja tiivistettiin 

motiiveja koskevalla faktorianalyysillä. ”Pidän haasteista” , ”tahdon olla ystävieni 

kanssa” , ”tahdon rentoutua” ja ”vanhempani tai läheiset ystäväni haluavat minun 

pelaavan” –muuttujat jätettiin pois analyysista kommunaliteettien alhaisuuden 

vuoksi. ”Vanhempani tai läheiset ystäväni haluavat minun pelaavan” –muuttujassa 

vastaukset vaihtelivat suuresti, joten läheisten mahdollista painostusta pelaamiseen ei 

voinut havaita. Suurin osa ”en osaa sanoa” vastanneista tunsi kokevansa myös 

fyysisen pätevyytensä epävarmaksi. Analyysissa käytettiin pääkomponentti-

menetelmää, koska tarkoituksena oli löytää muuttujien väliltä jotain sellaista 

yhteyttä, joka yhdistäisi useat muuttujat toisiinsa joko teoriassa tai käytännössä 

toimivalla tavalla. Faktoreiden oletettiin voivan korreloivan keskenään, joten rotaatio 

tehtiin vinokulmaisesti. Rotatoidussa ratkaisussa muuttujat latautuivat voimakkaasti 

yhdelle faktorille (liite 6). Tulkintaan valittiin neljän faktorin ratkaisu, koska 

faktoreiden ominaisarvojen perusteella neljännen faktorin jälkeen lisätietoa ei tule, 

vaikka lisättäisiin faktoreiden määrää. Muuttujien lataukset faktoreille ja 

kommunaliteetit on esitetty taulukossa 14. 

 

TAULUKKO 14. Jääkiekon harrastamisen motiiveja kuvaavien muuttujien neljän 

faktorin vinorotatoitu ratkaisu (N=154) 

 

Muuttujat I II III IV    h² 
 

pidän valmentajista tai ohjaajista 

minusta on kiva käyttää liikuntapaikkoja tai 

    ,93                                            ,61 
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varusteita 

pidän työskentelystä joukkueessa 

minusta on kiva tavata uusia ystäviä 

minusta on kivaa kuulua joukkueeseen 

pidän hauskan pitämisestä 

pidän harjoittelusta 

tahdon olla suosittu 

tahdon saavuttaa arvostusta tai huomiota 

pidän voittamisesta 

pidän palkinnoista 

tahdon tuntea itseni tärkeäksi 

minusta on kiva tehdä jotain missä olen hyvä 

pidän toiminnasta 

minusta on kiva, että minulla on jotain tekemistä 

pidän kilpailemisesta 

tahdon pysyä kunnossa 

tahdon olla hyvässä kunnossa 

tahdon kehittää taitojani 

tahdon oppia uusia taitoja 

pyrin korkeammalle tasolle 

    ,61                                            ,52 

    ,57                                            ,59 

    ,57                                            ,59 

    ,43                                            ,66 

    ,42                                            ,56 

    ,41                                            ,58 

            ,91                                  ,63 

              ,87                                  ,67 

              ,60                                  ,46 

              ,57                                  ,47 

              ,41                                  ,44 

              ,40                                  ,55 

                         -,89                     ,79 

                         -,82                     ,72  

                         -,46                     ,40 

                                      ,73         ,66 

                                      ,69         ,70 

                                      ,60         ,54 

                                      ,43         ,60 

                                      ,33         ,50 

 

 

Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat kahdesta 

kärkimuuttujasta, jotka latautuivat voimakkaimmin kullekin faktorille. 

Ensimmäiselle faktorille painottuivat muuttujat, joille oli luonteenomaista 

valmentajien tai liikuntapaikkojen arvostaminen, kuuluminen joukkueeseen ja 

ystävien tapaaminen. Faktori nimettiin sosiaaliseksi motiiviksi. Toinen faktori 

koostui muuttujista, jotka käsittivät arvostuksen tai huomion saavuttamista, 

voittamista ja palkintojen saamista. Faktori nimettiin psyykkiseksi motiiviksi. 

Kolmas faktori käsitti muuttujia, joille painottuivat toiminta ja tekeminen. Faktori 

nimettiin ajanvietteeksi. Muuttujien negatiiviset lataukset näyttävät junioreiden 

vastausten suunnan, joten niitä käsitellään käännettyinä. Neljäs faktori koostui 

muuttujista, jotka painottivat hyvää fyysistä kuntoa ja taitojen kehittymistä. Faktori 

nimettiin fyysiseksi motiiviksi. Faktorianalyysin tulos on samansuuntainen 

Nupposen ja Telaman (1998) aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

tärkeimmät yksittäiset liikuntaan vaikuttavat harrastusmotiivit ovat kunto, ystävien 

tapaaminen ja hyvänolon tunne liikunnassa.  
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Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat kahdesta 

kärkimuuttujasta, jotka latautuivat voimakkaimmin kullekin faktorille. 

Summamuuttujat muodostettiin, jotta vertailu eri taustamuuttujien suhteen olisi 

mahdollista. Ryhmien välisiä keskiarvojen eroja tarkasteltiin t-testin ja  

yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Faktoreille latautuneista muuttujista 

muodostettujen summamuuttujien keskiarvoja vertailtiin ikäluokkien, koetun 

fyysisen pätevyyden,  paikkakuntien ja pelivuosien perusteella (kuvio 9). 
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D-juniorit

keskiarvo

5,04,03,02,01,0
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KUVIO 9. Jääkiekon harrastamisen motiiveja kuvaavien summamuuttujien 

keskiarvot ikäluokkien, koetun fyysisen pätevyyden, paikkakuntien ja 

pelivuosien perusteella (N=154)  
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Kuviosta voidaan päätellä, että ajanviete ja fyysiset motiivit ovat tärkeimmmät 

jääkiekon harrastamisen syyt. Henkilökohtaisten taitojen ja fyysisen kunnon 

kehittyminen ovat junioreille tärkeitä toimintaan osallistumisen motiiveja. Sosiaaliset 

motiivit, mm. ystävien tapaamisen ja yhdessä toimimisen juniorit kokevat myös 

melko tärkeäksi harrastamisen syyksi. Henkilökohtainen menestyminen ja 

arvostuksen saavuttaminen eli psyykkiset motiivit eivät olleet junioreiden 

kokemusten mukaan niin tärkeitä kuin muut tekijät. Ikäluokan ja paikkakunnan 

tilastollista yhteyttä harrastamisen motiiveihin tarkasteltiin t-testin avulla (taulukot 

15 ja 16).  

 

 

TAULUKKO 15. Ikäluokan yhteys harrastamisen motiiveihin (t-testi) 

 

4,37 ,84 ,822 ,412

4,26 ,74

3,21 1,10 -1,013 ,313

3,39 1,06

4,63 ,75 -,196 ,845

4,66 ,57

4,62 ,63 -,612 ,542

4,68 ,58
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D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit

D-juniorit

E-juniorit
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sosiaaliset moti ivit

psyykkiset motiivit
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fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys

 
 

 

 

 TAULUKKO 16. Paikkakunnan yhteys harrastamisen motiiveihin (t-testi) 

 

4,39 ,80 1,275 ,204

4,22 ,77

3,21 1,06 -1,161 ,248

3,42 1,09

4,61 ,73 -,715 ,476

4,69 ,56

4,64 ,65 -,434 ,665

4,68 ,55

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama

kaupunki

taajama
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psyykkiset moti ivit

ajanviete

fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys
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Tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja ei ollut. E-junioreille sosiaaliset 

motiivit olivat hieman tärkeämpiä kuin D-junioreille. D-juniorit kokivat taas 

psyykkiset, fyysiset ja ajanviete motiivit tärkeämmiksi. Paikkakuntien kohdalla 

sosiaaliset motiivit olivat hieman tärkeämpiä kaupunkiseurojen junioreille ja 

psyykkiset, fyysiset ja ajanviete motiivit taajamissa toimivien seurojen pelaajille. 

Käytännön toiminnassa näin pieniä eroja ei todennäköisesti edes voi havaita.  

 

Koettu fyysinen pätevyys aiheutti ryhmien välillä suurimmat keskiarvo-erot. Koetun 

fyysisen pätevyyden ja pelivuosien yhteyttä harrastamisen motiiveihin tarkasteltiin 

yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla, jonka perusteella yksittäisten ryhmien 

keskiarvojen eroja tarkasteltiin t-testin avulla (taulukot 17-19).  

 

 

TAULUKKO 17. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys jääkiekon harrastamisen 

motiiveihin (t-testi) 

 

4,57 ,66 3,999 ,000***

3,99 ,81

3,73 1,04 4,773 ,000***

2,78 ,99

4,87 ,37 2,988 ,004**

4,50 ,81

4,88 ,29 4,133 ,000***

4,42 ,75

varma

epävarma

varma

epävarma

varma

epävarma

varma

epävarma

sosiaaliset moti ivit

psyykkiset moti ivit

ajanviete

fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys

**   = (tilastollisesti) merkitsevä                                                                                                          

*** = (tilastollisesti) erittäin merkitsevä
 

 

 

Varma- ja epävarma –ryhmien välillä on tilastollisesti merkitseviä tai erittäin 

merkitseviä kaikkien faktoreiden kohdalla. Keskiarvojen perusteella varmaksi 

fyysisen pätevyytensä kokevat pitävät kaikkia motiiveja tärkeämpinä syinä 

harrastamiseen kuin epävarmat. Vastausten prosenttijakaumissa suurimmat erot 

olivat psyykkisiä ja fyysisiä motiiveja koskevissa faktoreissa. Varmaksi kokeneista 

82% piti psyykkisiä motiiveja melko tai erittäin tärkeänä ja epävarmoista vain 26%. 

Varmaksi kokevista kaikki pitivät fyysisiä motiiveja melko tai erittäin tärkeinä ja 

vastaavasti epävarmoista 89%. Sosiaalisia motiiveja ja ajanvietettä kuvaavissa  
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fakroreissa vastausten prosenttijakaumat eivät olleet niin suuria. Varmaksi fyysisen 

pätevyytensä kokevien ryhmässä vastaukset olivat selvästi enemmän painottuneet 

”jokseenkin” tai ”täysin samaa mieltä” vaihtoehtoihin kuin epävarmojen ryhmässä. 

 

TAULUKKO 18. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys jääkiekon harrastamisen 

motiiveihin (t-testi) 

 

4,57 ,66 ,939 ,350

4,42 ,80

3,73 1,04 ,955 ,342

3,53 ,90

4,87 ,37 2,903 ,005**

4,55 ,67

4,88 ,29 2,116 ,037*

4,69 ,58

varma

keskiverto

varma

keskiverto

varma

keskiverto

varma

keskiverto

sosiaaliset moti ivit

psyykkiset moti ivit

ajanviete

fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys

*  = (tilastollisesti) melkein merkitsevä                                                                                              

** = (tilastollisesti) merkitsevä
 

 

 

Varman ja keskiverron välillä on tilastollisesti merkitsevä keskiarvojen ero ajanviete-

faktorissa sekä melkein merkitsevä ero fyysisten motiivien kohdalla. Varmoista 98% 

piti ajanvietettä melko tai erittäin tärkeänä ja keskiverrosta 92%. Fyysisiä motiiveja 

kuvaavassa faktorissa keskiverto-ryhmässä kaksi junioria ei osannut sanoa, joten 

tilastollisesti melkein merkitsevä ero ei käytännössä ole merkittävä. 

 

 

TAULUKKO 19. Koetun fyysisen pätevyyden yhteys jääkiekon harrastamisen 

motiiveihin (t-testi) 
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4,42 ,80 2,555 ,012*

3,99 ,81

3,53 ,90 3,720 ,000***

2,78 ,99

4,55 ,67 ,322 ,748

4,50 ,81

4,69 ,58 1,836 ,070

4,42 ,75

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

keskiverto

epävarma

sosiaaliset moti ivit

psyykkiset moti ivit

ajanviete

fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys

*   = (tilastollisesti) melkein merkitsevä                                                                                            

*** = (tilastollisesti) erittäin merkitsevä
 

 

 

Keskiverron ja epävarman välillä sosiaalisia motiiveja kuvaavassa faktorissa oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä keskiarvojen ero. Pääsääntöisesti molempien 

ryhmien juniorit tunsivat sosiaaliset motiivit tärkeiksi, sillä keskiverto-ryhmästä 85% 

ja epävarmoista 83% piti niitä melko tai erittäin tärkeinä. Psyykkisiä motiiveja 

kuvaavassa faktorissa ryhmien välinen keskiarvojen ero on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Keskiverroista 56% ja epävarmoista vain 26% tunsi psyykkiset motiivit 

melko tai erittäin tärkeäksi harastamisen syyksi.  

 

Tulokset ovat samansuuntaisia junioreiden tuntemuksista valmentajan ja joukkueen 

toiminnan kanssa, sillä kyvykkäiksi itsensä kokevat näkevät urheiluharrastuksen 

kaikin puolin myönteisempänä kuin vähemmän kyvykkyyttä kokevat. Erityisesti 

sosiaalisia ja psyykkisiä motiiveja kuvaavissa faktoreissa keskiarvojen erot 

suurenevat koetun fyysisen pätevyyden muuttuessa vahvemmaksi. Pelivuosien 

määrän ja harrastamisen motiivien välillä ei ollut suurta vaihtelua (taulukko 20). 

 

 

TAULUKKO 20. Pelivuosien yhteys jääkiekon harrastamisen motiiveihin 

faktoreittain (t-testi) 
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4,23 ,81 -1,136 ,258

4,23 ,84

3,16 ,99 -,912 ,364

3,36 1,24

4,50 ,77 -2,459 ,016*

4,86 ,46

4,55 ,63 -1,679 ,096

4,77 ,60

3-5 vuotta

0-2 vuotta

3-5 vuotta

0-2 vuotta

3-5 vuotta

0-2 vuotta

3-5 vuotta

0-2 vuotta

sosiaaliset moti ivit

psyykkiset moti ivit

ajanviete

fyysiset motiivit

ka kh t merkitsevyys

* = (tilastollisesti) melkein merkitsevä
 

 
 
 

Ajanviete faktorissa enintään kaksi vuotta ja kolmesta viiteen vuotta pelanneiden 

välinen keskiarvojen ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Jääkiekkoa kolmesta 

viiteen vuotta harrastaneet eivät pitäneet ajanvietettä niin tärkeänä syynä 

harrastukselleen kuin vähemmän tai enemmän pelanneet. Enemmän pelanneista 

suurin osa oli D-junioreita, joiden harrastus vie luonnollisesti enemmän aikaa 

harjoitusmäärien lisääntymisen vuoksi. Kaikkien ryhmien keskiarvot olivat kuitenkin 

korkeat, mikä kertoo jääkiekon harrastamisen olevan tärkeää ajanvietettä junioreille.  

 

8.3.5 Junioreiden kokemuksia pelisäännöistä 

 

Junioreiden kokemuksia pelisäännöistä ja niiden merkitystä harrastukselle selvitettiin 

avoimilla kysymyksillä. Kaikki joukkueet olivat sopineet yhteisistä pelisäännöistä. 

Osalla pelisääntökeskustelut oli käyty heti syksyllä toiminnan alkaessa ja osalla oli 

voimassa edellisen kauden säännöt. Junioreista 82% ilmoitti voivansa vaikuttaa 

yhteisten pelisääntöjen laadintaan. Muutamat yksittäiset juniorit ilmoittivat etteivät 

voi vaikuttaa pelisääntöjen laadintaan. Kyseessä voi olla poissa-olojen aiheuttama 

sattuma, sillä järjestelmällistä vaikutusmahdollisuuden puuttumista ei ilmennyt. 

Pelisäännöt oli laadittu kaikissa joukkueissa keskustelemalla ja lopulta kirjattu 

sovitut säännöt ylös. Junioreiden mielestä  tärkein oli tasapuolista peluutusta koskeva 

sääntö. Muut heidän tärkeiksi kokemansa säännöt koskivat reilua peliä, hyvää 

joukkuehenkeä, tuomarin ja vastustajan kunnioitusta, hyvää käytöstä sekä 

joukkuetovereiden kannustamista. Kahden D-juniorijoukkueen keskusteluissa oli 

puhuttu myös päihteiden haitoista urheilussa, mikä on erityisen tärkeää juuri 

murrosiän kynnyksellä. Seuraavassa junioreiden vastauksia siihen, miksi yhteiset 

pelisäännöt ovat tärkeitä joukkueen toiminnassa.  
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Niiden varmaan pitäisi auttaa yrittämään enemmän, jotta kaikki pelaisivat reilua 

peliä ja auttaisi joukkuetta vaikeiden aikojen läpi (E90). 

 

Ettei tule loukkaantumisia eikä petetä joukkuetovereita (E90). 

 

Että on hyvä joukkuehenki (E90). 

 

Siksi, että on kivempi mennä pelireissuille, koska pojat ovat hyvin käyttäytyviä (E90).  

 

Pelisääntöjen avulla peleistä ja harjoituksista saadaan jääkiekkoa, jossa 

noudatetaan sääntöjä ja kunnioitetaan kaikkia peliin osallistuvia (D88). 

 

Saadaan peliä aikaan, eikä semmoista, että keskitytään enimmäkseen taklaamiseen 

ja vastustajan vahingoittamiseen (D88).  

 

Hyvien tapojen vuoksi, oppii noudattamaan myös yhteiskunnan lakeja ja kantamaan 

vastuuta (D88). 

 

Jotta kaikki saavat vielä tässä iässä tasaisesti peliaikaa. Siitä jää kaikille hyvä mieli 

(D88).  

 

Vastanneet juniorit kokivat yhteiset pelisäännöt erittäin tärkeiksi turvallisuuden, 

järjestelmällisyyden ja tasapuolisuuden vuoksi. Juniorit pitivät yhteisiä pelisääntöjä 

rajoina, joiden mukaan joukkue toimii. Vilhun (1992) mukaan rajat ovat erittäin 

tärkeitä, sillä lapsi kokee ympärisön turvattomaksi, jos hänellä ei ole mitään sääntöjä 

tai rajoja. Nykäsen (1996) mukaan rajat ovat välittämistä, ne luovat turvallisuutta ja 

mahdollistavat yhteistyön. Junioreiden vastausten mukaan keskustelut oli käyty 

valmentajan johdolla ja juniorit olivat saaneet ehdottaa sopivia pelisääntöjä. Nykäsen 

(1996) mukaan lapsikeskeisyys urheilussa ei merkitse sitä, että valmentajan tulisi  

luopua ryhmän johtajuuteen ja vanhemmuuteen kuuluvasta päätöksenteosta. Tulosten 

mukaan juniorit kokivat pelisäännöt tärkeiksi, mutta niiden noudattaminen ei ollut 

kaikkien tiedossa. Sääntöjen laatimisen lisäksi keskusteluissa tulisi ottaa selvästi 

esille, miten sääntöjen rikkomiseen suhtaudutaan. Näin ollen pelisäännöt palvelisivat 
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joukkueiden toimintaa entistä tehokkaammin. Tärkeintä kuitenkin on, että 

kasvatukselliset tekijät ovat esillä joukkueiden toiminnassa, sillä joukkueurheilussa 

on suuret mahdollisuudet vaikuttaa niin itsetunnon, yhteistyötaitojen kuin 

kansalaistaitojenkin kehittymiseen.  

 

 

8.4 Valmentajakyselyn tulokset 

 

8.4.1 Valmentajien tuntemuksia kasvatuksellisesta toiminnasta ja sen tavoitteista 

 

Valmentajien tuntemuksia valmennuksen kasvatuksellisesta toiminnasta selvitettiin 

valmentajan kasvatusnäkemyksiä, tavoitteita ja yhteistyötä vanhempien kanssa 

käsittävien muuttujien avulla. Kyselyn väittämistä valittiin valmentajien toimintaa 

kuvaavia muuttujia, joiden perusteella tutkittiin taustamuuttujien yhteyttä 

tuntemuksiin. Valmentajien tuntemuksia valmentamisen kasvatuksellisesta 

toiminnasta tarkasteltiin ”valmentajan on käytäytymisellään osoitettava hyvää 

esimerkkiä”, ”valmentaja on ensisijaisesti kasvattaja”, ”valmentajan ei tarvitse 

myöntää pelaajille olevansa väärässä” ja ”valmentajan on korostettava reilua 

peliä” –muuttujien avulla. ”Valmentajan ei tarvitse myöntää pelaajille olevansa 

väärässä” –muuttujan suunta käännettiin myönteiseksi tulkinnan helpottamiseksi 

(kuvio 10). 
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esimerkillisyys

kasvatus

rehelliyys

reilu peli

ei tärkeä                                                 tärkeä

5,04,03,02,01,0

4,6

4,5

4,0

5,0

 
 

 

KUVIO 10. Valmentajien tuntemuksia kasvatuksellisesta toiminnasta (N= 11) 

 

Alle 40 ja yli 40-vuotiaiden valmentajien välisiä keskiarvo-eroja tarkasteltiin t-testin 

avulla. Tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja ei ryhmien välillä ilmennyt 

(taulukko 21). Peruskoulutuksen, valmentajakoulutuksen ja valmennuskokemuksen 

tilastollista yhteyttä tuntemuksiin tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin 

avulla (liite 7).  

 

 

 

 

 

TAULUKKO 21. Valmentajien tuntemuksia kasvatuksellisesta toiminnasta (t-testi) 
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5,00

5,00

4,20 ,84 ,585 ,573

3,83 1,17

4,40 1,34 -,151 ,883

4,50 ,84

4,40 1,34 -,757 ,468

4,83 ,41

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

esimerkillisyys

kasvatus

rehellisyys

reilu peli

ka kh t merkitsevyys

 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että valmentajat kokevat kasvatuksen tärkeäksi 

valmennuksen osaksi. Valmentajan esimerkillisyyttä he pitivät erittäin tärkeänä ja 

näkivät valmentajan ensisijaisesti kasvattajana. Lisäksi he kokivat rehellisyyden eli 

virheiden myöntämisen ja reilun pelin korostamisen erittäin tärkeiksi tekijöiksi 

kasvatuksellisessa toiminnassa.  

 

Valmentajien tuntemuksia valmentamisen tavoitteista ja yhteistöstä kodin kanssa 

selvitettiin ”valmentajan tärkein tehtävä on tehdä pelaajia seuran 

edustusjoukkueelle”, ”valmentajan tulee kasvattaa omaa joukkuettaan 

sosiaaliseksi”, ”valmentajien on hyvä tietää pelaajiensa koulumenestys” ja 

”valmentajan tulisi järjestää pelaajien vanhemmille keskustelutilaisuus ainakin 

kerran kauden aikana”  -muuttujien avulla.  

 

Valmentajat kokevat joukkueen kasvattamisen sosiaaliseksi huomattavasti 

tärkeämmäksi kuin pelaajien tuottamisen edustusjoukkueiden käyttöön. Kymmenen 

valmentajaa vastasi ”en osaa sanoa” tai ”täysin eri mieltä” vaihtoehtojen väliltä ja 

yksi valmentaja oli ”jokseenkin samaa mieltä” kysyttäessä pelaajien tuottamisesta 

edustusjoukkueen käyttöön. Kaikki valmentajat olivat ”jokseenkin” tai ”täysin 

samaa mieltä” sosiaalisuuteen kasvattamisessa. Tulokset ovat samansuuntaisia 

pelaajakyselyn kanssa, sillä junioritkin kokivat valmennuksessa korostettavan 

kehittymistä eikä niinkään osaamista. Juniorit kokivat myös sosiaalisuuteen liittyvän 

yhteistoiminnallisuuden erittäin tärkeäksi tekijäksi. Koulumenestykseen liittyvä 

muuttuja jakoi valmentajien mielipiteet tasaisesti, kuitenkaan kukaan ei ollut ”täysin 

eri mieltä”. Vanhemmille järjestettävästä keskustelutilaisuudesta kymmenen  

valmentajaa oli ”täysin samaa mieltä”. Tuloksista voidaan päätellä, että 
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valmentajien tuntemukset valmentamisen tavoiteista ja yhteistyöstä vanhempien 

kanssa ovat lapsikeskeisen valmennuksen mukaisia.  

 

 

8.4.2 Valmentajien käsitys suunnittelun ja valmennuskoulutuksen tärkeydestä 

 

Muuttujien avulla selvitettiin kokevatko valmentajat harjoittelun suunnittelemisen ja 

valmennuskoulutuksen tärkeäksi osaksi valmentamista. Lisäksi valmentajilta 

kysyttiin heidän mielipidettään pelaajien osallistumisesta harjoittelun suunnitteluun. 

Suunnittelun tärkeyttä selvitettiin ”pelaajat saavat osallistua harjoittelun 

suunnitteluun”, ”valmentajan on kuunneltava pelaajien ajatuksia ja mielipiteitä” ja 

”valmentajan ei tarvitse suunnitella harjoituksia” –muuttujien avulla (kuvio 11).  

 

 

pel. suunnittelu

valm. suunnittelu

pel. mielipiteet

ei tärkeä                                                 tärkeä

5,04,03,02,01,0

4,6

4,8

3,0

 
 

 

KUVIO 11. Valmentajien käsitys suunnittelun tärkeydestä (N= 11) 

 

Keskiarvoista voidaan päätellä, että valmentajat kokevat suunnittelun erittäin 

tärkeäksi osaksi valmentamista. Kuviossa ”valmentajan ei tarvitse suunnitella 

harjoituksia” –muuttujan suunta on käännetty tulkinnan helpottamiseksi. Pelaajien 
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osallistumista suunnitteluun valmentajat pitivät neutraalina, mutta pelaajien ajatusten 

ja mielipiteiden kuuntelemista melko tärkeänä. Havainto on tärkeä, sillä Kemppisen 

(1992) mukaan valmennettavat kiinnostuvat sellaisesta valmennuksesta, jonka 

suunnitteluun he voivat itse vaikuttaa ja jolla on heille merkitystä. Alle 40 ja yli 40-

vuotiaiden ryhmien välisiä keskiarvo-eroja tarkasteltiin t-testin avulla (taulukko 22). 

Tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja ei ikäryhmien välillä ollut. 

 

 

TAULUKKO 22. Valmentajien käsitys suunnittelun tärkeydestä (t-testi) 

 

3,40 1,34 1,244 ,245

2,67 ,52

5,00 ,00 1,430 ,186

4,67 ,52

4,60 ,55 -,208 ,840

4,67 ,52

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

pelaajat suunnittelu

valmentaja suunnittelu

pelaajien mielipiteet

ka kh t merkitsevyys

 
 

Peruskoulutuksen, valmentajakoulutuksen ja valmennuskokemuksen mukaisten 

ryhmien välisiä keskiarvojen eroja tarkasteltiin yksisuuntaisten varianssianalyysien 

avulla (liite 8). Mitkään ryhmien väliset keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

Valmennuskoulutuksen tärkeyttä selvitettiin summamuuttujan avulla, joka 

muodostettiin väittämistä ”valmentajan on saatava kasvatustieteellistä tietoutta tai 

koulutusta” ja ”valmentajan tulee kehittää itseään jatkuvasti valmentamisen ja 

opettamisen taidoissa”. Valmentajien vastaukset jakautuivat puoliksi ”jokseenkin”  

ja ”täysin samaa mieltä” vaihtoehtoihin, joten he kokevat valmennuskoulutuksen 

tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.    

 

 

 

 

 

8.4.3 Lapsikeskeinen valmennus  
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Valmentajien käsitystä tasapuolisuudesta ja yksilöllisyydestä valmennuksessa 

selvitettiin harjoittelua, pelaamista ja kilpailullisuutta painottavilla muuttujilla. 

Toiminnan tasapuolisuutta tarkasteltiin ”kaikkien on päästävä pelaamaan yhtä 

paljon”, ”pelaajia tulee peluuttaa eri pelipaikoilla”, ”harjoituskäynnit ratkaisevat 

peliajan” ja ”valmentajan on teetettävä paremmille pelaajille vaikeampia 

harjoitteita” –muuttujien avulla. Valmentajien tuntemuksia kilpailullisuudesta 

tarkasteltiin summamuuttujan avulla, joka muodostettiin ”vilppiä saa harrastaa 

tiukoissa otteluissa”, ”tärkeässä ottelussa vain vain parhaat pelaavat”, 

”kilpailutilanteessa on keskityttävä voiton saavuttamiseen hinnalla millä hyvänsä”, 

”voiton tavoittelussa voidaan unohtaa kasvatukselliset seikat” ja ”harrastus on 

tärkeämpää kuin kilpaileminen” –muuttujista. ”Harrastus on tärkeämpää kuin 

kilpaileminen” –muuttujan suunta käännettiin muiden muuttujien suuntaiseksi. 

Tasapuolisuutta ja kilpailullisuutta kuvaavien muuttujien keskiarvot on esitetty 

kuviossa 12.  

 

kaikki pelaa

eri pelipaikat

harjoittelu/peliaika

eriyttävä harj.

kilpailullisuus

ei tärkeä                                                 tärkeä

5,04,03,02,01,0

1,3

2,9

2,1

4,5

4,5

 

 

KUVIO 12. Tasapuolisuutta ja kilpailullisuutta kuvaavien muuttujien keskiarvot 

(N=11) 
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Keskiarvoista voidaan päätellä, että valmentajat pitävät tasapuolisuutta tärkeänä 

toiminnassaan. Valmentajat pitivät tasapuolista ja eri pelipaikoikoilla peluuttamista 

erittäin tärkeinä. Valmentajat eivät pitäneet peliajan jakamista harjoituskäyntien 

perusteella tärkeänä. Eriyttämistä eli vaikeampien harjoitteiden teettämistä 

paremmille pelaajille valmentajat pitivät neutraalina. Harrastaminen näytti olevan 

toiminnassa kilpailemisen edellä, sillä kilpailullisuutta valmentajat eivät pitäneet 

tärkeänä. Tasapuolista valmennusta ja kilpailullisuutta kuvaavien muuttujien yhteyttä 

valmentajien ikään tarkasteltiin t-testin avulla (taulukko 23).  

 

 

 

TAULUKKO 23. Tasapuolinen valmennus ja kilpailullisuus (t-testi) 

 

 

4,40 ,89 -,517 ,618

4,67 ,82

4,80 ,45 1,137 ,285

4,33 ,82

1,80 ,84 -,759 ,468

2,33 1,37

4,20 1,30 3,438 ,007**

1,83 ,98

1,44 ,78 ,717 ,492

1,20 ,25

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

alle 40v

yli 40v

kaikki pelaa

eri pelipaikat

harjoittelu/peliaika

eriyttäminen

kilpailullisuus

ka kh t merkitsevyys

** = (tilastollisesti) merkitsevä
 

 
 
 

Eriyttämistä kuvaavassa ”valmentajan on teetettävä paremmille pelaajille 

vaikeampia harjoitteita” –muuttujassa alle 40 ja yli 40-vuotiaiden ryhmien välisten 

keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Merkitsevyys johtuu ilmeisimmin 

valmennuskurssien suoritusajankohdasta, sillä yli 40-vuotiaiden ryhmässä puolet 

valmentajista oli suorittanut valmennuskurssinsa 1980-luvun puolivälissä. 

Valmennuskoulutuksessa on nykyisin siirrytty puhumaan voimakkaammin yksilön 

kehittämisestä, jolloin eriyttäminen tulee esille. Muiden muuttujien kohdalla 

tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen eroja ei ollut. 

 

Peruskoulutuksen, valmentajakoulutuksen ja valmennuskokemuksen yhteyksiä 

muuttujiin tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Tilastollisesti 
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merkitseviä keskiarvojen eroja ei ryhmien välillä ilmennyt (liite 9).Valmentajien 

omalla urheilutaustalla ei ollut erottelevaa yhteyttä muuttujien kohdalla. 

 

Valmentajien suhtautumista junioreiden harrastamiin muihin lajeihin selvitettiin 

”valmentajan on sallittava pelaajan poissaolo harjoituksista toisen lajin takia” ja 

”pelaajaa saa rangaista, jos hän on poissa harjoituksista toisen lajin takia” –

muuttujien avulla. Poissaolojen sallimista käsittävän muuttujan kohdalla yhdeksän 

valmentajaa oli ”jokseenkin” tai ”täysin samaa mieltä” ja kaksi ei osannut sanoa. 

Pelaajan rankaisemista koskevassa muuttujassa kymmenen valmentajaa oli ”täysin 

eri mieltä” ja yksi ei osannut sanoa. Vastauksista voidaan päätellä, että pelaajilla on 

mahdollisuus harrastaa jääkiekon lisäksi muita lajeja. Tulokset ovat samansuuntaisia 

Karvisen (1991) lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä korostavan 

valmennusajattelun kanssa, jossa lasten urheilun lähtökohdaksi asetetaan fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen kehittyminen eikä varhainen menestyminen.  

 

 

8.4.4 Valmentajien kokemuksia pelisäännöistä 

 

Valmentajien kokemuksia tarkasteltiin strukturoitujen ja avoimien kysymysten 

avulla. Strukturoidut kysymykset selvittivät valmentajien tuntemuksia pelisääntöjen 

tärkeydestä ja pelaajien osallistumisesta niiden laadintaan. Avoimissa kysymyksissä 

tarkasteltiin pelisääntöjen mahdollisia vaikutuksia joukkueiden toimintaan ja 

valmentajien mielipiteitä pelisääntöjen ja Nuori Suomi –ohjelman merkityksestä 

juniorijääkiekolle.  

 

Valmentajien tuntemuksia pelisääntöjen merkityksestä selvitettiin summamuuttujan 

avulla, joka muodostettiin ”mielestäni Nuori Suomi –pelisäännöt ovat tärkeitä” ja 

”mielestäni Nuori Suomi –pelisäännöt ovat hyvä uudistus juniorijääkiekossa” –

muuttujista. Pelaajien osallistumista pelisääntöjen laadintaan selvitettiin ”pelaajien 

on osallistuttava pelisääntöjen laadintaan” ja ”valmentajan on annettava pelaajien 

osallistua pelisääntöjen laatimiseen” –muuttujista muodostetun summamuuttujan 

avulla. Summamuuttujien keskiarvot on esittetty kuviossa 13.  
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säänt. merkitys

säänt. laatiminen

ei tärkeä                                                 tärkeä

5,04,03,02,01,0

4,5

4,3

 

 

 

KUVIO 13. Pelisääntöjen merkitystä ja pelaajien osallistumista pelisääntöjen 

laadintaan kuvaavien summamuuttujien keskiarvot (N= 11) 

 

Keskiarvojen mukaan valmentajat kokevat pelisäännöt ja pelaajien osallistumisen 

niiden laadintaan melko tärkeiksi. Avoimien kysymysten vastaukset tukivat 

summamuuttujista tehtyjä havaintoja. Niissä kaikki valmentajat vastasivat pelaajilla 

olevan mahdollisuus vaikuttaa sääntöjen laadintaan. Yhdessä joukkueessa lopullisen 

päätöksen säännöistä valmentaja kertoi tekevänsä itse. Kymmenessä joukkueessa 

pelaajat valmentajien kanssa päättivät yhteisistä pelisäännöistä. Yhdessä joukkueessa 

pelisäännöt olivat olleet samat jo vuosia, mikä on ymmärrettävää, jos valmentaja on 

toiminut saman ryhmän kanssa useampia kausia. Kaikissa joukkueissa pelisäännöt 

oli sovittu varta vasten järjestetyissä keskusteluissa niin vanhempien kuin 

pelaajienkin osalta.  

 

Valmentajien mielestä tärkeimmät pelisäännöt koskivat tasapuolista peluuttamista, 

kannustamista, toisten kunnioittamista ja hyvää käyttäytymistä. Valmentajat 

vastasivat joukkueiden noudattavan sovittuja sääntöjä, vaikka kertoivat niiden joskus 

unohtuvan. Kuten pelaajien myös valmentajien vastauksissa ilmeni, että sääntöjen 
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laatimisen lisäksi keskusteluissa tulisi ottaa selvästi esille, miten sääntöjen 

rikkomiseen tai niiden unohtamiseen suhtaudutaan. Ensisijaisen tärkeää olisi, että 

valmentajat ottaisivat rohkeasti vastuuta Nykäsen (1996) mainitsemasta ryhmän 

johtajuuteen ja vanhemmuuteen kuuluvasta päätöksenteosta. Seuraavassa 

valmentajien vastauksia siihen, miten yhteiset pelisäännöt ovat vaikuttaneet 

joukkueiden toimintaan sekä ajatuksia Nuori Suomi –ohjelmasta. 

 

Pelisääntöjen noudattaminen näkyy vasta vuosien päästä. Pelaajien lopettaminen on 

pienempää, kun noudatetaan pelisääntöjä (E90). 

 

Yksimielinen joukkue takaa miellyttävän toimintaympäristön kaikille osapuolille 

(E90).  

 

Nuori Suomi –ohjelma ohjaa harrastustoimintaa oikeaan suuntaan (E90). 

 

Tuloksellisesti joukkue, joka noudattaa Nuori Suomi –ohjelmaa jää jossakin 

otteluissa altavastaajaksi, koska vastustaja ei välttämättä noudata, vaan jotkut 

yksilöt pelaavat aivan valtavia määriä (D88).  

 

Kurinalaisuus näkyy tiimityöskentelyssä. Hyvää lasten kasvatusta ja oikeaan 

suuntaan ohjaavaa koulutusta (D88).  

 

Kaikki tietävät rajat, joiden puitteissa toimitaan. Pelaajat ovat myös itse oppineet 

pitämään niistä kiinni. Mielestäni jääkiekko on loistava kasvunpaikka niin nuorille 

kuin hieman vanhemmillekin tytöille ja pojille (D88).  

 

Vastauksista voidaan päätellä, että pääosin valmentajat ovat tyytyväisiä niin 

pelisääntöihin kuin Nuori Suomi –ohjelman vaikutuksiin juniorijääkiekossa. 

Ongelmiksi koettiin ohjelman toteutuminen, koska kaikki joukkueet eivät vastausten 

mukaan noudata ohjelman sääntöjä. Myös ohjelman valvonta koettiin jossain määrin 

ongelmaksi. Huomattavaa on, että pelaajien vastauksissa ei tullut esille vastaavia 

ongelmia, vaan juniorit näkivät asian eri näkökulmasta eli kaikille peliaikaa ja 

turvallinen toimintaympäristö. Pelaajakyselyn osaamista korostavaa valmennusta 
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käsittävässä faktorissa ei junioreiden tuntemusten mukaan tullut ilmi peliajan 

jakamiseen liittyviä ongelmia. 

 

Vastaukset kertovat, että useimmat valmentajat näkevät Nuori Suomi –toiminnan 

mahdolliset vaikututukset pitkällä aikavälillä. Tämä olisikin hyvä muistaa, koska 

valmentajat toimivat ainutkertaisten yksilöiden kanssa ainutkertaisissa tilanteissa. 

Yhteisesti sovitut pelisäännöt koettiin selvästi määritellyiksi rajoiksi, joiden 

puitteissa joukkueet toimivat. Monissa joukkueissa on varmasti ollut käytössä 

suullisesti sovittuja pelisääntöjä aiemminkin, mutta uudistuksella niitä haluttiin 

kirjattavan ylös toimintaa ohjaamaan. Kaiken kaikkiaan valmentajat tunsivat niiden 

olevan hyvä uudistus, jotta kasvatukselliset tekijät otettaisiin toiminnassa paremmin 

huomioon. 
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9 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten Lapin alueen juniorijääkiekkoilijat ja 

heidän valmentajansa kokevat jääkiekon Nuori Suomi –ohjelman ja siihen liittyvän 

Operaatio Pelisäännöt –projektin toteutumisen. Mukana olevat seurat edustivat 

erikokoisia Lapin alueen seuroja, jotka edustivat kolmannesta koko perusjoukosta. 

Lapin alueella vastaavaa tutkimusta ei aikaisemmin ole toteutettu, vaikka alueen 

suuri koko, pohjoinen sijainti ja suhteellisen pieni harrastajamäärä asettavat 

juniorityölle erityisvaatimuksia. Tutkimuksella toivottiin saatavan  perustietoa 

junioreiden ja valmentajien tuntemuksista, jotta juniorijääkiekon koulutus- ja 

kehittämistyötä voitaisiin tehostaa.  

 

 

9.1 Menetelmien tarkastelu 

 

Tutkimus suoritettiin strukturoidulla kyselyllä, johon sisältyi myös avoimia 

kysymyksiä. Sekä pelaajille että valmentajille järjestettiin oma kysely, joihin oli 

tarkoitus vastata kunkin seuran harjoitusten yhteydessä valvotuissa olosuhteissa. 

Kyselyt lähetettiin seuroihin kirjallisten ohjeiden kanssa. Jokaisen seuran 

valmennuspäällikkö sai vielä sanalliset ohjeet ennen kyselyiden järjestämistä. Vaikka 

jokaiseen seuraan toimitettiin yksityiskohtaiset ohjeet, kaksi seuraa toteutti kyselyn 

ohjeista poiketen niin, että juniorit vastasivat kyselyyn kotona. Näin ollen mukana 

olevien aikuisten vaikutusta vastauksiin on mahdoton arvioida. Seuratason 

tarkastelussa ei ollut seuroja, joissa mukana olevien aikuisten voisi sanoa vaikuttavan 

kielteisesti lasten jääkiekkoharrastukseen. Tutkimuksen kannalta ihanteellisinta olisi 

ollut, jos tutkija itse olisi käynyt seuroissa järjestämässä kyselyt. Näin ollen kotona 

täytettyjä kyselyitä eikä huolimattomuudesta johtuvia puuttuvia tietoja olisi ollut. 

Toisaalta kysely olisi kannattanut järjestää esimerkiksi ennen harjoituksia, jolloin 

lapsilla ja erityisesti vanhemmilla ei olisi ollut niin kiire kotiin tai muihin 

harrastuksiin. Huolimattomuudesta johtuneet puuttuvat tiedot johtuivat 

todennnäköisesti kyselyn ajankohdasta.  

 

Pelaajakysely näytti olevan yleisesti ottaen selkeästi laadittu, sillä puuttuvia 

vastauksia ei ollut kovinkaan paljon. Kysely koostui taustatiedoista, strukturoiduista 
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ja avoimista kysymyksistä. Taustatietojen liikuntanumerolla koulutodistuksessa oli 

tarkoitus saada kuva lasten liikunnallisuudesta, mutta useimmilla numeerista 

arviointia ei ollut käytössä. Muilta osin kysytyt taustatiedot olivat 

tarkoituksenmukaisia. Kyselyn selkeä jako eri osioihin oli erittäin hyvä ratkaisu 

analysointivaiheen kannalta. Ainoastaan D-osio olisi vaatinut yksityiskohtaisemmat 

ohjeet, sillä muutamat yksittäiset vastaajat olivat valinneet yhden vaihtoehdon 

jokaisesta kolmen muuttujan ryhmästä. Jaottelulla oli tarkoitus helpottaa tulosten 

luettavuutta analysointivaiheessa, mutta se selvästi aiheutti sekaannusta muutamien 

vastaajien kohdalla. Samassa osiossa ”vanhempani tai läheiset ystäväni haluavat 

minun pelaavan” –muuttuja oli ilmeisesti sanamuodoltaan tulkittavissa kahdella 

tavalla, sillä osa pelaajista ymmärsi väittämän selvästi kielteisenä ja osa 

myönteisenä. Mukana olevien vanhempien mahdollista painostusta harrastamiseen ei 

siis voinut havaita. Käytetyt analysointimenetelmät olivat tarkoituksenmukaisia, sillä 

pelaajakyselyn muuttujia oli paljon. Faktorianalyysillä saatiin tiivistettyä 

muuttujatason tietoja. Avoimet kysymykset eivät pelaajien kohdalla tuottaneet paljon 

tietoa, sillä useimmat juniorit vastasivat niihin vain muutamalla sanalla. Avoimissa 

olisi ehkä kannattanut käyttää kerro-tyyppisiä kysymyksiä, niin vastauksista olisi 

voinut saada enemmän irti.  

 

Valmentajakysely näytti myös olleen selkeästi laadittu, sillä puuttuvia tietoja ei ollut 

kuin muutamia. Kysely koostui taustatiedoista, strukturoiduista kysymyksistä ja 

avoimista kysymyksistä. Taustatiedot olivat perusteelliset, ainakaan niiltä osin ei 

jäänyt epäselvyyksiä. Strukturoituihin kysymyksiin valmentajat olivat vastanneet 

huolella ja harkiten. Kyselyssä keskityttiin fyysisen ja sosiaalisen valmentamisen 

asioihin. Siinä olisi voinut olla selkeästi psyykkistä valmentamista käsitteleviä 

väittämiä, sillä se on yksi tärkeä osa kokonaisvaltaista valmennusta. 

Analysointivaihetta olisi helpottanut samantyyppinen jako osioihin kuin 

pelaajakyselyssä. Väittämät olivat sattumanvaraisesa järjestyksessä ja niiden 

luokittelu analysointia varten vei aikaa. Vastanneiden valmentajien vähäinen määrä 

vaikeutti analysointia. Esimerkiksi vain yksi päinvastaista mieltä oleva valmentaja 

aiheutti tilastollista merkitsevyyttä ryhmien välillä. Laajempi otanta olisi ehkä ollut 

paikallaan. Valmentajien kohdalla avoimet kysymykset tukivat strukturoitujen 

kysymysten tuottamaa tietoa eli niistä oli selvästi hyötyä. Useimmat valmentajat 

olivat vastanneet niihin erittäin huolellisesti.  
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Kokonaisuutena kysely oli hyvä ratkaisu junioreiden ja valmentajien tuntemusten 

selvittämiseksi. Tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua tietyllä varovaisuudella, sillä 

tuntemuksiin vaikuttavalla mielialalla on ensiarvoisen tärkeä merkitys.  

 

 

9.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää toiminnan olevan mukana olevien 

junioreiden ja valmentajien mielestä tasapuolista ja lapsikeskeistä. Toiminnan 

lapsikeskeisyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että toiminta olisi 

kokonaisvaltaista. Tuloksista voidaan päätellä, että fyysinen ja sosiaalinen 

valmennus on otettu huomioon joukkuieden valmennuksessa, mutta tietoinen 

psyykkinen valmennus on vähällä huomiolla. Havainto on samansuuntainen 

Kuisman (1998) aikaisemman tutkimuksen kanssa. 

 

Junioreiden onnistumisen kokemukset liittyvät heidän henkilökohtaisten taitojen 

kehittymiseen, yrittämiseen ja omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Onnistuminen 

joukkuetovereita paremmin  ei  ollut junioreille niin tärkeää. Tulokset osoittavat, että 

nuoremmille ikäluokille on ensiarvoisen tärkeää tarjota leikinomaisia, 

henkilökohtaisten taitojen kehittymistä ja yrittämistä korostavia harjoitteita. Näin 

ollen aikuisilta kopioidut harjoitteet eivät sovellu sellaisinaan 

juniorijääkiekkoilijoiden harjoitteiksi. Puhakaisen (1995) mukaan urheileva yksilö 

tarkastelee itseään elävänä, kokevana, tuntevana ja tiettyihin tavoitteisiin pyrkivänä 

yksilönä. Tällöin voidaan korostaa, että valmennuksen ytimenä tulisi olla urheilijan 

eli tässä tapauksessa juniorin kokemusmaailma. Tulokset ovat samansuuntaiset 

Telaman (1995) tutkimusten kanssa, joissa on todettu lapselle osallistumisen ja 

omien kykyjen kehittymisen olevan tärkeämpää kuin pärjääminen yksittäisissä 

peleissä. Osaltaan tulokset selittävät myös, miksi ns. vilttiketjut ovat lasten urheilun 

periaatteita vastaan. Lapsilähtöisessä valmennuksessa lapselle tarjotaan onnistumisen 

elämyksiä kykyihin katsomatta. Pääosin vastanneet juniorit kokevat jääkiekon 

pelaamisen keskimäärin erittäin mielekkääksi, tuntevat henkilökohtaiset pelitaitonsa 

varmoiksi ja yrittävät kovasti peleissä. Pelatessaaan jääkiekkoa juniorit eivät 
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näyttäneet kokevan ahdistuksen tuntemuksia. Tästä voidaan päätellä, että toiminta on 

junioreiden tuntemusten perusteella lapsikeskeistä.  

 

Valmentajien ja joukkueen toiminnassa juniorit kokivat korostettavan kehittymistä ja 

yhteistoiminnallisuutta. Junioreiden mukaan valmentajat rohkaisevat pelaajia 

tekemään töitä heikkouksiensa eteen ja pitävät kehittymistä tärkeämpänä kuin 

osaamista. Lisäksi pelaajat pitivät tärkeänä, että jokainen tuntee olevansa tärkeä 

joukkueessa. E-juniorit kokevat kehittymistä korostettavan hieman enemmän kuin D-

juniorit, mikä todennäköisesti johtuu harjoitusmäärien ja toiminnan muuttumisesta 

siirryttäessä E-junioreista D-junioreihin. Kummankaan ikäluokan juniorit eivät pidä 

pelaajien välistä kilpailua peliajasta tai paikoista tärkeänä, mikä kertoo toiminnan 

olevan lasten tarpeista lähtevää. Paikkakunnalla tai pelivuosien määrällä ei ollut 

merkittävää yhteyttä junioreiden kokemuksiin valmentajien ja joukkueen 

toiminnasta.  

 

Koettu fyysinen pätevyys oli merkittävin selittävä taustamuuttuja pelaajien 

tuntemuksille valmentajien ja joukkueen toiminnasta. Junioreiden kokema fyysinen 

pätevyys oli suhteellisen korkea, sillä kaikkien vastanneiden kokema pätevyys 

sijoittui ryhmittelyssä keskitason ja erittäin hyvän välille. Pääsääntöisesti varmaksi 

oman fyysisen pätevyytensä kokeva juniori pitää toimintaa kaikin puolin 

myönteisempänä kuin keskiverroksi tai epävarmaksi suorituskykynsä kokevat. 

Havainto on  samansuuntainen Ommundsenin ja Vaglumin (1991) aikaisemman 

tutkimuksen kanssa, sillä urheilussa kyvykkäiksi itsensä kokevat viihtyvät urheilussa 

paremmin kuin he, jotka eivät koe kyvykkyyttä. Myönteinen asennoituminen 

harrastukseen tulee onnistumisten kautta, mikä on erittäin tärkeää yksilön 

minäkäsityksen kehitykselle. Myös Karvisen (1991) mukaan lapsen käsityksellä 

omasta suorituskyvystä suhteessa muihin on tärkeä merkitys minäkäsityksen 

muotoutumisessa.  

 

Tulosten mukaan tärkeimpiä jääkiekon harrastamisen motiiveja junioreille ovat 

ajanviete ja fyysiset motiivit. Henkilökohtaisten taitojen ja fyysisen kunnon 

kehittymisen he kokevat erittäin tärkeiksi toimintaan osallistumisen syiksi. Myös 

sosiaaliset motiivit, esimerkiksi ystävien tapaamisen ja joukkueeseen kuulumisen 

juniorit kokevat myös melko tärkeiksi harrastamisen syiksi. Havainto on 
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samansuuntainen Urosen ja Värtisen (1998) aikaisemman tutkimuksen kanssa. 

Psyykkiset motiivit eli henkilökohtainen menestyminen ja arvostuksen 

saavuttaminen eivät olleet junioreille niin tärkeitä harrastamisen syitä kuin muut 

tekijät. Parhaimmillaan valmennus, jossa yksilöitä valmennetaan joukkueen sisällä 

tarjoaa jokaiselle osallistuvalle juniorille haasteellisen ja kehittymistä korostavan 

ilmapiirin.  

 

Valmentajan rooli ilmapiirin luomisessa on erittäin tärkeä, sillä avoin ja yrittämistä 

korostava ilmapiiri auttaa yksilöitä kohtaamaan sekä onnistumisia että 

epäonnistumisia turvallisessa ympäristössä. Kyselyyn osallistuneet valmentajat 

pitivät valmentajan esimerkillisyyttä erittäin tärkeänä. Tulokset ovat samansuuntaisia 

Telaman (1995) aiempien tutkimusten kanssa, joissa on todettu valmentajan olevan 

lasten urheilussa tärkein henkilö, joka toiminnallaan toteuttaa tai ei toteuta 

kasvatustavoitteita edistäviä menetelmiä. Kaikin puolin valmentajien tuntemukset 

kasvatuksellisesta toiminnasta olivat lasten urheilun tavoitteiden suuntaisia, joten 

toimintaa voidaan näiltäkin osin pitää lapsikeskeisenä.  

 

Valmentajien vastauksista voidaan päätellä, että valmennus on kuitenkin jossain 

määrin tasapäistävää, sillä eriyttämistä koskeva muuttuja jakoi valmentajien 

mielipiteitä voimakkaasti. Yksilötason tarkastelussa selvisi, että yli 40-vuotiaista 

valmentajista puolet oli suorittanut valmennuskurssinsa 1980-luvun puolivälissä. 

Myönteistä kuitenkin on, että tulosten mukaan kaikki valmentajat pitävät 

valmennuskoulutusta tarpeellisena. Valmentaminen on kahdessa vuosikymmenessä 

muuttunut paljon, koska nykyisin on siirrytty voimakkaammin yksilölliseen pelaajien 

kehittämiseen. Valmentajalle olisi siis ensiarvoisen tärkeää kouluttaa itseään, jotta 

pystyisi vastaamaan vaativan toiminnan asettamiin haasteisiin. Vaikka koulutuksessa 

yksilöllinen valmennus on nykyisin otettu huomioon, käytännön tasolla sen 

toteuttaminen ei ehkä ole vielä riittävällä tasolla.  

 

”Kaikille peliaikaa” –ideologialla tuetaan kaikkien yksilöiden itsetunnon 

kehittymistä, jolloin peliaikaa ei jaeta taitojen perusteella.  Näin ollen pelaaminen 

tapahtuu väistämättä taidollisesti vähemmän edistyneiden mukaan. Samalla tulisi 

kuitenkin muistaa, että myös kehittyneemmät pelaajat tarvitsevat haasteita. 

Onnistumisen elämykset syntyvät uuden oppimisen ja edistymisen mukana myös 
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kehittyneimpien kohdalla. Peleissä tasoryhmiä ei tarvita, mutta harjoituksissa 

yksilöllinen valmennus vaatii joskus eriyttämistä, jotta kaikille pelaajille voidaan 

luoda haasteellisia harjoitteita. Niiden avulla myöskään kehittyneemmät juniorit eivät 

koe turhautumista ja monilta ongelmilta voidaan välttyä. Selvää on, että harjoitteiden 

eriyttäminen vaatii valmentajalta entistä huolellisempaa suunnittelua.  

 

Valmentajat kokivat suunnittelun tärkeäksi osaksi valmentamista, mikä osoittaa, että 

he kokevat toiminnan tarkoitukselliseksi eikä vain ajanvietteeksi. Tässä 

tutkimuksessa ei tarkemmin selvitetty kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-

alueiden suunnittelua, mutta vastauksista voidaan päätellä fyysisen harjoittelun 

olevan suunnittelussa etusijalla. Sosiaalinen ja psyykkinen valmentaminen toteutuu 

ehkä enemmän yksittäisten tilanteiden kuin erityisten suunnitelmien mukaan. 

Junioreiden kannalta olisi kuitenkin hyvä, jos valmentaja suunnittelisi jo etukäteen, 

esimerkiksi miten pelaajia voisi opettaa hallitsemaan tunteitaan. Tälläisiä asioita 

tulee varmasti eteen joka valmentajalle, vaikkapa junioreiden kohdatessa 

epäonnistumisia. On huomattava, että usein sosiaalista ja psyykkistä valmentamista 

edellyttäviä kasvatustilanteita on erittäin vaikea ennakoida. Valmennuskokemus ja 

pelaajien tunteminen varmasti auttavat tunteiden havaitsemisessa, jolloin valmentaja 

pystyy toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Psyykkinen valmentaminen tulisi 

nähdä voimavarana, johon olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota myös lasten 

urheilussa. Sarlinin (1998) mukaan psyykkistä valmentamista voidaan toteuttaa 

antamalla lapsille itsenäisyyttä sekä riippumattomuutta päätöksenteossa ja näin 

vahvistaa heidän minänsä kehittymistä. Juniorijääkiekossa sopivaa psyykkistä 

valmentamista voisi olla pelkästään asioista keskusteleminen ja niihin syventyminen. 

Pelisääntökeskustelut voivat olla tietoiselle psyykkiselle valmentamiselle 

erinomainen lähtökohta.  

 

Juniorit ja valmentajat pitävät yhteisesti sovittuja pelisääntöjä tärkeinä toiminnan 

kannalta. Junioreiden mielestä ne luovat järjestelmällisyyttä, turvallisuutta ja antavat 

kaikille mahdollisuuden osallistua. Valmentajat kokivat niiden ohjaavan 

harrastustoimintaa kilpailusta kasvattamiseen. Sekä junioreiden että valmentajien 

kokemusten mukaan yhteisten pelisääntöjen laatimisen lisäksi keskusteluissa tulisi 

ottaa selvästi esille, miten sääntöjen rikkomiseen tai niiden unohtamiseen 

suhtaudutaan. Tällöin toiminalle tärkeät rajat olisivat kaikkien tiedossa eikä 
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epäselvyyksiä olisi. Osa valmentajista olisi peliajan rajoittamisen kannalla, jos 

juniori ei toimi yhteisten sääntöjen mukaisesti. Tällainen menettely voisi olla 

kasvatustavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Peliaikaa ei 

edelleenkään jaettaisi taitojen mukaan ja mahdolliset sääntöjen rikkojat saisivat 

välittömän palautteen. Esimerkiksi harjoituskäynnit eivät vaikuttaisi peliaikaan, 

mutta ilmoittamattomat poissaolot tai piittaamattomuus yhteisiä sääntöjä kohtaan 

voisivat vaikuttaa. Tällaisella menettelyllä pyrittäisiin vain selkeään 

kasvatustavoitteiden mukaiseen toimintaan ja opetettaisiin junioreille vastuun 

kantamista omista teoista. Nykyisissä kasvatuskäytännöissä ei vain tunnuta 

hyväksyttävän auktoriteetin käyttöä, mikä olisi valmennustyössä sopivassa määrin 

erittäin tärkeää. Kuitenkaan nuorimmissa ikäluokissa, esimerkiksi F- ja E-junioreissa 

sääntöjen ei tarvitsisi olla ehdottomia, koska toiminta tapahtuu pitkälti leikkien 

ohella. Kasvatuksellisten velvollisuuksien ottaminen huomioon ei kuitenkaan 

tarkoita etteikö myös D-junioreiden toiminta voisi olla leikkimielistä ja hauskaa.  

 

Nuori Suomi –ohjelmassa tulisikin tuoda selvästi esille, miten yhteisten pelisääntöjen 

piittaamattomuuten tai rikkomiseen liittyviä tapauksia voitaisiin käsitellä. Nykyisessä 

ohjelmassa lasten oikeudet ovat näyttävästi esillä, mutta velvollisuuksista ei juuri 

puhuta. Velvollisuudet eivät tarkoita lapsikeskeisyydestä luopumista, vaan rajojen 

selventämistä. Jokaiselle toimintaan osallistuvalle olisi selvää, että sääntöjen 

vastaisella toiminnalla on tietyt seuraukset. Nykäsen (1996) mukaan rajat ovat 

välittämistä, ne luovat turvallisuutta ja mahdollistavat yhteistyön. Kuten 

pelisäännöistä myös seurauksista sopiminen olisi erittäin tärkeää, koska yhtä lailla 

omista teoista vastaaminen kehittää lapsen minäkäsitystä ja vahvistaa itsetuntoa. 

Vahvalla itsetunnolla varustettu juniori osaa kohdata epäonnistumisia ja tarvittaessa 

myöntää virheensä. Jos tasavertaista peliaikaa pidetään itsestäänselvyytenä, toiminta 

ei välttämättä palvele kasvatustavoitteiden saavuttamista. Seurauksista vastaaminen 

ei tarkoita lapsen nolaamista tai nöyryyttämistä, vaan ohjaamista oikeanlaiseen 

toimintaan. 

 

Nuori Suomi –kilpailusäännöt, joissa kaikille junioreille taataan tasavertaisesti  

peliaikaa, jakoivat hieman valmentajien mielipiteitä. Perusajatus koettiin hyväksi, 

mutta ongelmina nähtiin sääntöjen noudattamisen valvominen. Tärkeää olisi muistaa, 

että muiden joukkueiden tekemisten arviointi ei varmastikaan johda pitkällä 
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aikavälillä haluttuun tulokseen. Sitä vastoin, jokaisen toimintaan osallistuvan 

aikuisen tulisi pyrkiä olemaan esimerkillinen oman joukkueensa parissa toimiessaan. 

Lasten urheilun periaatteiden noudattaminen käytännön toiminnassa ei onnistu vain 

pääjärjestön laatimien tiukkojen sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Kaikkien 

mukana olevien aikuisten tulisi ymmärtää toimintaan osallistuvien lasten tarpeet. 

Tämä on mahdollista vain varauksettomalla suhtautumisella ”lapsi ja urheilu” –

yhdistelmään. Lasten edun mukaista ei ole, jos seurat tarkkailevat ja arvioivat vain 

toistensa tekemisiä ”jos he, niin mekin” –tyyliin. Nuori Suomi –sääntöjä ei ole 

laadittu lasten urheilua rajoittamaan, vaan mukana olevia aikuisia hillitsemään.  

 

Koko lappilaisen jääkiekon edun mukaista olisi kaikkien seurojen välinen avoin 

yhteistyö. Kaikkien seurojen yhteinen suuri tavoite tulisi olla lappilaisen jääkiekon 

eikä yksittäisten paikkakuntien jääkiekkoilun kehittäminen. Lapin alueella suurin 

ongelma lajille ja erilaisten ohjelmien kirjaimelliselle toteutumiselle on varmasti 

pieni harrastajamäärä. Kaikissa juniorijoukkueissa pelaajia ei riitä ihanteellisesti 

kolmeen kentälliseen, jolloin ketjuja on pakko täyttää osin samoilla pelaajilla. 

Peliajan tasapuolisuus on näissä tapauksissa valmentajasta riippuvainen, mutta asiaa 

ei tulisi tarkastella vain yksittäisten pelien vaan koko kauden otteluiden osalta.  

 

Tutkimuksessa ja kentällä ilmenneiden mielipiteiden perusteella voidaan sanoa, että 

kilpailullisuus koetaan juniorijääkiekossa hyväksi niin kauan kuin se tapahtuu lasten 

ehdoilla. Aikuisten tulisi huomata, että lasten ehdoilla saavutetut voittamiseen 

liittyvät onnistumisen elämykset ovat luonnollisia, eikä niitä tarvitse erityisesti 

yrittää rajoittaa. Jossain määrin kilpailullisuudesta on tullut kuin kirosana ja sitä 

yritetään välttää kaikin keinoin. Toisaalta liiallinen kilpailun välttäminenkään ei ole 

tarkoituksenmukaista toimintaa. Jääkiekko on laji, johon kuuluu olennaisesti 

maalinteko ja voiton tavoittelu. Nämä lainalaisuudet tulisi muistaa myös 

juniorivalmennuksessa, mutta samalla huomata ettei niitä voida tavoitella hinnalla 

millä hyvänsä. Voittojen ja menestymisen tavoittelun tarkoituksena tulisi olla 

kokonaisvaltainen pelaajan kehittäminen eikä yksittäisten voittojen tai mestaruuksien 

saavuttaminen.  
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9.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

 

Juniorijääkiekoiluun liittyviä ilmiöitä on maassamme tutkittu jonkin verran. 

Maailman muuttuessa jatkuvasti myös lasten urheilu muuttuu ja lisätieto on aina 

tarpeen. Mielenkiintoista on nähdä, miten loppuvuodesta 2001 julkistetut lasten 

urheilun eettiset linjaukset vaikuttavat lasten urheiluharrastuksiin ja erityisesti 

mukana oleviin aikuisiin. Tällä hetkellä kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen voisi 

sanoa olevan jonkinlainen muoti-ilmiö ihmistutkimuksessa ja ajattelu on ulottunut 

myös urheiluun. Juniorijääkiekkoilussa kokonaisvaltainen valmentaminen ei vielä 

toteudu kaikkia valmennuksen osa-alueita huomioon ottaen. Todennäköisesti 

psyykkinenkin valmennus tulee olemaan arkipäivää jossain määrin myös 

juniorijääkiekossa, kunhan valmentajat ymmärtävät siinä piilevät voimavarat. 

 

Jatkotutkimusmahdollisuus voisi olla seurantatutkimus, jossa selvitettäisiin 

ohjelmien vaikutuksia yksilöiden kehittymiseen. Tavoitteena olisi selvittää, miten 

juniorijääkiekon edistämisohjelmat toteutuvat pitkällä aikavälillä. Yksittäisten 

junioreiden tuntemuksia tarkasteltaisiin tasavälein esimerkiksi harrastuksen 

aloittamisesta teini-ikään asti, jolloin monet juniorit lopettavat aktiivipelaamisen.  

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimushaaste voisi olla koetun fyysisen pätevyyden 

ja jääkiekon lajitaitojen oppimisen yhteyden selvittäminen. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan varmaksi fyysisen pätevyyden kokeva juniori kokee kaikki 

toimintaan liittyvät tekijät myönteisempänä kuin heikommaksi pätevyytensä kokevat. 

Koetulla fyysisellä pätevyydellä on merkittävä yhteys suoritusmotivaatioon, joka on 

yksi taidon oppimisen perustekijä. Jatkotutkimuksessa voitaisiin syventää tämän 

tutkimuksen tuottamaa tietoa esimerkiksi teemahaastattelujen avulla. 
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LIITE 1. Saate  

 

Arvoisa valmennuspäällikkö/ yhteyshenkilö, 

 

Tässä Lapin alueen juniorijääkiekkoa ja Operaatio Pelisääntöjä koskevat kyselyt. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää junioreiden ja heidän valmentajiensa kokemuksia 

jääkiekosta ja pelisääntöjen vaikutuksesta. Tutkimus toteutetaan SJL:n Lapin alueen 

ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyönä.  

 

Junioreiden kyselyssä on kuusi osiota, taustatiedot ja A-E -kohdat. Tärkeintä on, että 

kyselyt täytetään huolellisesti ja itsenäisesti paikan päällä. Kotiin kyselyitä ei 

kannata antaa. Muutamia täyttöohjeita: Syntymäaika (pp-kk-vv) muotoon, joukkue 

(täydellisenä esim. D-88), monta vuotta seurassa (vuoden tarkkuudella). Kohdissa 

A-D valitaan aina vain yksi vaihtoehto 1........5. Kohdan E avoimissa kysymyksissä 

ei liene ongelmia täytön suhteen. Kannattaa tarkistaa, että niihin on vastattu! Ennen 

palautusta on myös hyvä tarkistaa, että kaikkiin osioihin on varmasti vastattu.  

 

Valmentajien kyselyn ensimmäinen osa sisältää kysymyksiä taustasta ja 

valmennettavasta joukkueesta kaudella 2001-2002. Toinen osa kyselylomakkeesta 

sisältää väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Vastaukset käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti, eikä niitä näe kukaan muu kuin tutkija itse. Täytetyt lomakkeet 

pyydetään palauttamaan oheisella vastauskuorella SJL:n Lapin alueen toimistoon 

16.11 mennessä! KIITOS AVUSTA! 

 

 

Jari Lempinen      Arto Gråstén 

aluepäällikkö      Kasvatustieteiden tdk. 

Lapin alue       Lapin yliopisto 

Suomen Jääkiekkoliitto  

 


