
O
lympiakisojen huomattavia paineita eivät 
luo itselleen vain urheilijat ja valmenta-
jat. Ulkoiset paineet ovat moninkertaiset 
tavanomaisiin kilpailutapahtumiin näh-
den. Parhaan suorituksen tekeminen näis-
sä olosuhteissa vaatii mitä moninaisim-

pien tekijöiden onnistunutta kombinaatiota. Monet maat 
ovatkin panostaneet urheilijoiden pitkäjänteiseen psyykki-
seen valmennukseen tavoitellen joko parasta mahdollista 
kansallista menestystä tai tukeakseen urheilijoiden psyyk-
kistä selviytymistä inhimillisistä syistä. 

Lohdullista on, että olivatpa motiivit painottuneet kum-
malla tavalla tahansa, tuloksellinen ja hyvin toteutettu psyyk-
kinen valmennus on hyödyllistä molemmissa tapauksissa. 
Kiinnostava kysymys on, löytyykö urheilupsykologisesta 
olympiavalmennuksesta kulttuurisia eroja. Tarkastelen asi-
aa yhden maailmankongressin esitelmien pohjalta, joten ku-
vauksia on pidettävä vain viitteellisinä.

Olympiavalmennusta käsiteltiin kongressin monissa esi-
telmissä joko pääaiheena tai mainiten tutkimuksen kohtee-
na olleen olympiatason urheilijoita. Perusteellisimmin aihet-
ta käsittelivät kiinalaiset, kanadalaiset ja ranskalaiset esitel-
möitsijät. Suppeampia tietoja oli tarjolla Puolasta, Alanko-
maista, Saksasta, Espanjasta, Belgiasta, Kreikasta, Ruotsis-
ta, USA:sta, Portugalista, Israelista, Italiasta, Slovakiasta, 
Englannista, Brasiliasta, Iranista, Japanista ja Unkarista. 

Yhteistä näytti olevan pyrkimys löytää hyvin toimivia käy-
täntöjä ja yksityiskohtaisia menetelmiä urheilijoiden suori-
tusten optimointiin vaativissa kilpailutilanteissa. Kulttuuri-
set erot näkyivät lähinnä siinä, miten yksilöllisesti ja koko-
naisvaltaisesti urheilijoita tuettiin.

Pettymyksiin varauduttu
Psykologit mielletään tulosorientoituneessa urheilussa hel-
posti pehmoilijoiksi, joita tarvitaan terapoimaan urheilijaa 
tilanteessa, jossa suuret uhraukset ovat vaarassa kariutua. 
Psykologinen lähestymistapa, joka asettaa ihmisen psyykki-
sen hyvinvoinnin etusijalle, ei välttämättä saa ymmärrystä 
urheilun ”kovilta kundeilta”, joille menestyminen on ehdot-
tomasti ainut tavoittelun arvoinen asia urheilussa. 

Kun haetaan kultaista keskitietä, on psykologienkin aivan 
luontevaa yhtyä suorituksen parantamistavoitteisiin silloin, 

kun parhaat mahdolliset tulokset ovat urheilijalle selkeä ta-
voite hänen elämänsä kokonaisuudessa. Psykologin mielen 
sopukoissa on silti aina varasuunnitelma tilanteeseen, jossa 
syystä tai toisesta tavoitetta ei saavuteta. 

Pettymysten käsittelyyn on varauduttu. Ne voivat tulla 
loukkaantumisten tai muiden tekijöiden aiheuttamina. Elä-
mä vain ei ole kovin hyvin ennustettavaa. Psykologin haas-
teeksi osoittautuu siis taiteilu kahden orientaation välillä. 
Psyykkisessä valmennuksessa on luotava positiivinen ja ris-
kinottoonkin kannustava tuki, joka vahvistaa urheilijan us-
koa selviytyä haasteita ja ylittää itsensä. Toisaalta on varau-
duttava pahimpaan, mitä tahansa voi sattua ja on kyettävä 
tukemaan urheilijaa selviytymään seurauksista. 

Kiinalaista urheilupsykologiaa
Ennen Pekingin olympiakisoja ja paralympiakisoja sekä ki-
sojen aikana 32 urheilupsykologia tarjosi pitkäkestoista ja 
systemaattista (kahdesta kuukaudesta neljään vuoteen) men-
taalista valmennusta ja psykologista ohjausta 20 kiinalaisel-
le olympiajoukkueelle. 

Tarkoituksena oli auttaa urheilijoita selviytymään ongel-
mista, jotka koskivat itseluottamusta, tarkkaavaisuuden kont-
rollointia, emotionaalista kontrollia, tavoitteen asettelua, kil-
pailijaroolia, loppuun palamista, mielialan vaihtelua, henki-
lökohtaista kommunikointia ja ryhmäkoheesiota. Kiinalai-
set voittivat 51 kultamitalia, joista 47 (92,1 %) saavuttivat 
joukkueet, jotka osallistuivat urheilupsykologien tarjoamaan 
pitkäkestoiseen mentaaliseen harjoitteluun ja psykologisen 
neuvonnan ohjelmiin. Tuloksellisen työn seurauksena on 
päätetty vielä systemaattisemman psyykkisen harjoitteluoh-
jelman toteuttamisesta valmistauduttaessa Lontoon olym-
piakisoihin. Mitä sitten tehtiin?

Psyykkinen valmennus perustui tieteelliseen tutkimuk-
seen ja tutkimustuloksista johdettuihin käytännön sovelluk-
siin. Teoreettisia lähtökohtia olivat Liun (2001) esittelemä 
integroidun psykologisen konstruktion malli, vastoinkäymis-
ten kohtaamisen harjoitusmalli (Si, 2006) sekä positiivisten 
rutiinien harjoitusmalli (Zhang, 2008). 

Näistä johdettiin käytäntöjä erilaisine harjoitteineen ja 
harjoitteluolosuhteineen, jotka olivat käytettävissä ennen ki-
soja ja kisojen aikana. Mallinnus helpotti harjoitteluolosuh-
teiden luomista. Urheilijoille luotiin mahdollisuudet harjoi-
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tella mentaalisia taitoja, joiden oli todettu olevan yhteydes-
sä huippusuorituksiin. 

Taitojen harjoittelu vaiheistettiin harjoittelun tehostami-
seksi ennen kisaa ja kisan aikana tarvittaviin kokonaisuuk-
siin. Harjoittelun kohteena olivat mm. kilpailuun valmistau-
tumisrutiinit ja kilpailun aikaiset rutiinit, joita harjoiteltiin 
simulointiohjelmalla. Tavoitteena oli parantaa keskittymis-
kykyä ja kehittää strategioita odottamattomiin tilanteisiin, 
kuten aikataulun ja sään muutoksiin. Urheilijoille luotiin 
eräänlainen selviytymisen strategiapankki, joka käsitti toi-
mintatapoja sekä urheilijan sisäisten ongelmatilanteiden rat-
kaisuun (esim. miten ehkäistä kilpailujännitystä hyvillä ru-
tiineilla) että ulkoisista olosuhteista aiheutuvien ongelmien 
ratkaisuun (esim. joukkuetoverin tehdessä virheen). 

Ongelmanratkaisukykyä harjoiteltiin ja innostavaa yhtei-
syyttä haettiin eräänlaisella case-opetusmenetelmällä, joka 
muistuttaa Harvardin yliopistossa kehitettyä ja myös Suo-
meen rantautunutta menetelmää. Siinä urheilijoille annet-
tiin luettavaksi case-kirjastoon kirjoitettuja ”opettavaisia” 
kertomuksia, joista he keskustelivat ryhmissä jakaen kerto-
muksen nostattamia tunnekokemuksia. 

Seuraavaan tapaamiseen jokainen valmisteli esityksen, jos-
sa käsitteli omakohtaisesti kertomuksen ja yhteiskeskuste-
lun herättämiä ajatuksia. Tarkoituksena oli syventää urhei-
lijoiden ja valmentajien erilaisten näkemysten perusteella 
tieto- ja kokemusperustaa valmentautumisen tärkeimmistä 
kysymyksistä ja luoda inspiroiva keskustelukäytäntö. Urhei-
lijoilla oli mahdollisuus saada myös ratkaisukeskeistä lyhyt-
terapiaa. Biofeedback-harjoittelu ja erilaiset testaus- ja arvi-
ointimenetelmät tukivat emotionaalisen kontrollin oppimis-
ta sekä ennustivat uupumustiloja.

Matkailuautojen malli
Kisojen aikana urheilijoiden tuki järjestettiin ”kahden mat-
kailuauton -mallilla”. Toisessa urheilijat saattoivat käydä kat-
somassa psykologisia elokuvia, tapaamassa urheilupsykolo-
geja, rentoutumassa fyysisesti ja psyykkisesti sekä saamas-
sa musiikki- ja vibraatioterapiaa. Toisessa rentoutumista ja 
paineiden purkamista ohjattiin sovelletun musiikin, fyysisen 
ja psyykkisen tasapainon harjoittelun ja muiden yksilöllises-
ti suunniteltujen ohjelmien avulla. 

Sovelletun musiikin avulla urheilijat saattoivat tarpeen mu-
kaan joko purkaa jännitystä tai lisätä motivaatio- ja aktiivi-
suustasoa. Musiikin käyttö pohjautui perusteellisiin tutki-
muksiin urheilijan tarpeista, mutta myös lajin ominaisuuk-
sista. Kiinnostava yksityiskohta oli, että musiikin valinnas-
sa rentoutus- ja mielikuvaharjoituksiin sekä kilpailua edel-
tävän jännityksen lieventämiseen otettiin melodian lisäksi 
huomioon musiikin funktio. Mm. Mozartin musiikki sovel-
tuu erittäin hyvin urheilijoille, joiden laji vaatii hyvää ava-
ruudellista hahmottamista (esim. voimistelu, uimahyppy ja 
trampoliini).

Pitkäjänteisessä urheilupsykologisessa työskentelyssä kii-
nalaiset korostivat kolmea kokonaisuutta.

Urheilijoiden neuvontaa ja valmentajien neuvontaa. Val-
mentajan rooli on urheilijan harjoittelussa tärkein. Hän työs-
kentelee kovan psyykkisen paineen alaisena ja myös hänel-
le on tarjottava psyykkistä neuvontaa ja tukea.

Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Urheilupsykologit 

eivät saisi korostaa suorituksen parantamista vain lyhyellä 
aikavälillä, vaan heidän pitäisi tuoda esiin psyykkisen har-
joittelun vaikutukset urheilijan kehitykseen laajemmin elä-
mänkulussa ja oman persoonallisuuden kehityksessä.

Taitojen kehittymisen ja suoritustason paranemisen väli-
nen suhde. Mentaalisen valmennuksen perimmäinen tehtä-
vä on auttaa urheilijoita luomaan positiivinen asenne elä-
mään ja edistää heidän tervettä kehitystään pikemmin kuin 
auttaa heitä passiivisesti selviytymään jo ilmenneistä psyyk-
kisistä ongelmista.

Kiinalaisten psyykkisten taitojen harjoitusmenetelmät eivät 
sinänsä olleet poikkeuksellisia, erityistä oli systemaattisuus ja 
konkreettisuus, johon ohjelman toteuttaminen nojasi. 

Ranskalainen malli
Ranskassa INSEP-instituutti oli huolehtinut useimpien olym-
piamitalistien (53 %) valmennuksesta. Toiminnan laajuus ja 
syvällisyys vaikutti erinomaiselta. Huomio kiinnitettiin ur-
heilusuorituksia parantavan ennaltaehkäisevän ja korjaavan 
toiminnan lisäksi elämänhallinnan kysymyksiin, jolloin kes-
kiöön tulivat urheilijan urasuunnittelu ja mm. opiskelun, 
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 

Valmentajille oli lisäksi tarjolla oma koulutusohjelma. Psy-
kologista neuvontaa urheilijoille ja valmentajille toteutettiin 
erilaisia lähestymistapoja käyttäen (mm. kognitiivinen, beha-
vioristinen, kliininen ja toimintatilannelähtöinen työskente-
ly). Psyykkisen valmennuksen palveluja kehitettiin tutkimus-
toiminnasta saatavilla tuloksilla. Kokonaisvaltainen työsken-
telymalli on monivuotisen kehityksen tulosta ja johtaa vas-
tuulliseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn, jossa urheilijoita 
ja valmentajia ei jätetä yksin uran päättyessäkään. Elämän-
hallinnan taidot ja urheilu-uran rinnalla hankitut opiskelu- 
ja työelämän saavutukset kantavat elämässä eteenpäin.

Lisää henkistä pääomaa
Psyykkistä valmennusta voidaan toteuttaa opettelemalla 
”temput ja kuinka ne tehdään”. Tällöin lähdetään liikkeelle 
konkreettisista ongelmista, jolloin urheilijan yksilöllistä ky-
ky- ja taitoprofiilia verrataan lajin profiiliin. Huipulla paran-
netaan havaittuja heikkouksia. Ne ovatkin usein psyykkisiä, 
koska fyysiset, tekniset ja taktiset taidot on jo tuhansien har-
joitustuntien aikana vakiinnutettu. Psyykkisen valmennuk-
sen avulla hankitut taidot eivät ole ”lajinomaisia”, vaan muo-
dostuvat pääomaksi, jota voidaan kasvattaa ja käyttää monis-
sa eri urheilulajeissa ja monilla elämänalueilla. Huippuyri-
tyksissä kuumaa tavaraa ovat mm. strategisen suunnittelun 
taidot, mielikuviin pohjaava innovatiivisuus, ryhmäilmiöi-
den hallinta, tavoitteiden asettelu ja suorituksen arviointiin 
perustuva kehittäminen. Kun urheilu-ura on useimmissa la-
jeissa ajallisesti melko pieni osa ihmisen elämänkulkua, on 
aiheellista kysyä onko meillä varaa jättää huippu-urheilun 
psyykkisen valmennuksen odotukset ja tavoitteet pelkästään 
olympiakisoissa ja muissa merkittävissä kisoissa pärjäämi-
seen. Ja toiseksi, onko meillä varaa jättää hyödyntämättä ur-
heilupsykologisen kansainvälisen tutkimuksen tuottama tieto 
ja kokemuksen kautta hankituttu osaaminen. Entä, miten ai-
kaisessa vaiheessa urheilijatoivomme otetaan vakavasti mu-
kaan kehittämään positiivista urheilukulttuuria ja kasvatta-
maan omaansa ja kansallista henkistä pääomaa. ●
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