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 Kova työ

 Menestys

 Huipputaito

 Hauskuus

 SE PITÄÄ JOKAISEN ITSE RATKAISTA



 Sopeutuu kiltisti

 Vetäytyy odotusten paineista

 Hylkää odotukset, kapinoi

 Ylittää odotukset, osaa nauttia 
elämästä ja toteuttaa itseään



Lahjakkuus on hankittua, opittua 

Geenejä korostetaan aivan liikaa

Huipulle voi kehittyä melkein kuka tahansa

Kun harjoittelee 10 000 tuntia on huipulla

On harjoiteltava tehokkaasti: keskity, yritä.



Erityislahjakkuudeksi kasvu vaatii

1. SISÄISIÄ TEKIJÖITÄ

 Synnynnäisiä lahjoja
 Motivaatiota!
 Rakkautta lajiin
 Halua ja kykyä harjoitella pitkäjänteisesti

2. ULKOISTA TUKEA

Hyviä opettajia, valmentajia, kasvattajia,
esikuvia 



Gagnén lahjakkuusmalli



 JOKAINEN TALENTTI ON TARPEEKSI 
SYNTYMÄLAHJAKAS

 HARVASTA SYNTYMÄLAHJAKKAASTA TULEE 
TALENTTI. 

Miksi lapsitähdestä tuli tavallinen sarjajyrä?

Siksi, että innostus kuoli tai se tapettiin.



LAHJAKKUUTTA SYNTYY JA 
KATOAA KASVUPROSESSIN 
AIKANA

KAHDEKSAN –VUOTIAAT
”HUIPPU” VOI OLLA AIKUISENA 
KESKINKERTAINEN, KESKINKERTAINEN  TAAS 
”HUIPPU”



HUOMAA ero!

 Giftedness: syntymälahjakkuus

 Talent: hankittu erityislahjakkuus



Tutkittiin todellisia huippuja, ei siis  
”huippuja”

 8-11 -VUOTIAAKSI VALMENNUS KODIN LÄHELLÄ, 
VANHEMMAT OPETTIVAT 

 12-14 –VUOTIAANA ETSITTIIN HYVÄ VALMENTAJA 
KAUEMPAA

 NOIN 14-VUOTIAANA TEHTIIN PÄÄTÖS:

PYRIMME HUIPULLE



 Vanhemmat hyvin tärkeitä

 Harjoitellaan rutiineja, motivoidutaan

 Vanhempien ja kaverien osoittama 
hyväksyntä keskeistä



 Etsitään uusi valmentaja/seura

 Harjoitusaika lisääntyy (3-5 tuntiin/päivä)

 Asetetaan selkeät tavoitteet 

 Palaute yksityiskohtaista

 Vanhemmat eivät enää valmenna



 Lahjakkaimmat omistautuvat täysin lajiin

 Vanhempien merkitys vähenee. Heitä 
tarvitaan päivittäisten rutiinien hoitamiseen 



 Pitää löytää huippuvalmentaja

 Vaaditaan täydellistä sitoutumista

 On otettava itse vastuuta kehityksestä

 Suorituksia analysoidaan valmentajan kanssa

 Etevät kaverit tärkeitä

 Lahjakkaimmat omistautuvat lajilleen

 Vanhemmille jää vain avustajan rooli

JOS NUORI NAUTTII, KAIKKI ON HYVIN



 Lievästi 1:10

 Kohtuullisesti 1:100

 Erittäin 1:000

 Poikkeuksellisen 1:10 000

 Äärimmäisen 1: 100 000

KUKA ON ”HUIPPU”? MITEN REALISTISIA 
HUIPPUPUHEET OVAT?



 Kuka vetää rajan ”lahjakas - ei lahjakas?” 

 YKSILÖIDEN KEHITYSRYTMIT EROAVAT!

 Jokaista pitää valmentaa kehitystason 
mukaisesti, MUTTA annetaan kaikille 
mahdollisuus kehittyä! 



 OMASTA INTOHIMOSTA URHEILUUN

 HYVÄSTÄ VALMENNUKSESTA

 JOSKUS MYÖS PAKOTTAMALLA. 

KEITÄ PAKOTTAMINEN PALVELEE? Mitä voi 
seurata? (Capriati, Agassi, Enke ynnä muut 
huippujalkapalloilijat)



 Kurin korostaja

 Ankara valmentaja

 Valmentaja ihanteena

 Valmentaja vanhempana

 Valmentaja ystävänä

(MISSÄ ON TAVALLINEN TÄYSPÄINEN AIKUINEN 
VALMENTAJA?)



 VALMENTAJA valmentaa

 VANHEMMAT eivät valmenna

 Vanhemmat ovat tärkeä tukiryhmä 

 MIKÄ ON KOULUN TEHTÄVÄ?

 JOUKKUEEN JOHTO ja selvittää viisaasti ongelmat

 OMA LAPSI ON JOKAISELLE  TÄRKEIN!

Se ei saa johtaa sokeuteen!



 Hyvä joukkuehenki menestyksen A ja O

 Kaikkien pitää kelvata

 Keskinäinen kiusaaminen ja halveksiminen 
turmiollista

 Pahan puhuminen muista kielletty! Koskee 
sekä lapsia että aikuisia.



 Sopeutuja-suorittaja

 Perfektionisti?

 Uskaltaako urheilija

- luoda

- erehtyä

- ottaa riskejä

- epäonnistua

- toteuttaa rohkeasti itseään



 Älä yhdistä nuoren ihmisarvoa hänen 
saavutuksiinsa

 Varo sarkasmia, nöyryytystä ja pilkkaa

 Viha ja pettymyksen osoittaminen eivät 
motivoi. Ne saavat lopettamaan urheilun.

 Nuorilla on samat tarpeet kuin aikuisilla, tarve 
saada hyväksyntää ja tunnustusta



 Kohtele nuoria kunnioittavasti

 Kaikilla on tarve kuulua ryhmään sen 
arvostettuina jäseninä

 Rohkaise nuoria kertomaan omista 
tunteistaan, ja ajatuksistaan

 Keskustelkaa yhdessä mitä he ajattelevat ja 
mitä toiveita heillä on



 Älä reagoi kielteisesti, jos nuori ei ole samaa 
mieltä kuin sinä

 Muista, että aikuista velvoittavat samat 
käyttäytymissäänöt kuin nuortakin

 Älä ole kärsimätön/pettynyt jos nuori ei heti 
ymmärrä neuvojasi/ohjeitasi



 Kunnioita yksilöiden oikeutta tunteisiin ja 
vahvista myönteisiä tunteita

 Eliminoi ennakkoluulot, jotka liittyvät 
pehetaustaan, sosiaaliseen asemaan, 
ulkonäköön, älykkyyteen 

 Älä juoruile nuoren asioista tai perheen 
asioista



 Estä keskinäinen nimittely ja kiusaminen

 Reagoi heti, älä teeskentele, että et näe etkä 
ymmärrä mitä tapahtuu 

 Ole konfliktitilanteissa aikuinen, keskusteleva 
empatian malli äläkä rangaistuksia jakeleva 
tuomari



 Jokaisessa on luovuutta (l)

 Luova lahjakkuus on lahjakkuuden korkein 
taso (L)

 Luovuus liittyy kaikkiin inhimillisen elämän 
alueisiin: taiteisiin, tieteisiin, ihmissuhteisiin, 
arkielämään. URHEILUUN?



•Riippumaton
•Rohkea
•Omaperäinen
•Utelias
•Energinen
•Intuitiivinen
•Joustava





 Idea –haudontavaihe-toteutus-arviointi
 Prosessi vaatii aikaa!
 Taitojen ja tehtävän vaikeuden tulee olla 

tasapainossa. Liian vaikea tehtävä tuottaa 
ahdistusta, liian helppo kyllästymistä.

 Flow, luova huippukokemus: tavoitteet selvät, 
keskittynyt työskentely, aika häipyy, minuus 
katoaa, mutta palaa entistä vahvempana. 



Mikä on flow?

Miten flow syntyy?



Flow-kokemus



 Urheilussa ja musiikissa keskeistä

 Haasteet fyysisiä, henkisiä, teknisiä

 Oleellista mitä yksilö uskoo, mitä kokee

 Onnistumiset antavat uskoa kykyihin, 
epäonnistumiset lamauttavat monia



 Keskittyminen on olennaista

 ”Kaikki tuntuu sujuvan pehmeästi, kuin 
itsestään”

 Yksilö luottaa täysin kehon viesteihin

 Toiminnan ja tietoisuuden ykseys on 
luultavasti flown selvin tuntomerkki

 Sulautumisen tunne tuottaa syvän nautinnon



 Urheilija/muusikko tietää täsmälleen mihin 
pyrkii

 Mieli virittyy saavuttamaan tavoitteen

 Usein urheilussa oman toiminnan lisäksi on 
pystyttävä tarkkailemaan kanssakilpailijoita

 Tavoitteet ovat lähi-, väli- ja etäistavoitteita



 Oma keho on tärkein palautteen antaja

 Palautetta antavat myös valmentajat ja 
kilpailijoiden tarkkailu

 Yleisö taputtaa, buuaa

 Huippulahjakkuus osaa yhdistää monet 
ulkoiset ja sisäiset vihjeet kokonaisuudeksi



 Yksilö pystyy ajattelemaan keskittyneesti vain 
yhtä asiaa kerrallaan

 On vaikeaa keskittyä pitkäaikaiseen 
suoritukseen

 Flowssa ei voi hajottaa ajatuksiaan 

 Turhien mielteiden torjunta ei ole helppoa



 Ehdoton itseluottamus tärkeintä

 Tärkeämpää kuin itsevarmuus on tunne siitä, 
että keskittymällä kontrolli on saavutettavissa

 ”Voitin maailmanmestarin, uskoin, että pystyn 
siihen”

 Liika kontrollin tunne lopettaa flown, liian 
vähäinen johtaa ahdistumiseen



 Flow vapauttaa minäkeskeisyydestä
 Paradoksi: 
 Turhat huolet ja itse-epäilyt kaikkoavat 
 Yksilö tuntee itsensä vahvemmaksi
 Muiden mielipiteet eivät määrää tekoja
 ”Ollaan yhtä toiminnan kanssa”
 Myös vaistot ohjaavat toimintaa



 Yleensä koetaan, että aika kuluu nopeasti

 ”Ajankulu sekä hidastuu että nopeutuu”

 ”On aikaa ajatella”

 Sprintterin aika on pitkä, kymmenessä 
sekunnissa ehtii paljon. Kontrollin tunne, 
keskittyminen syy

 Kokemus vaihtelee: uimari voi kokea joka 
sekunnin pitkänä



 Sisäisesti palkitseva kokemus

 Toiminta itsessään tärkeintä

 Kokemuksen upeus saa tavoittelemaan sitä 
yhä uudelleen

 Tunne täydellisestä suorituksesta, 
äärimmäisen palkitseva

 Kokoaa flown elementit, syvää nautintoa



 Urheilu 44

 Harrastukset 34

 Seurustelu 20

 Ajattelu 19

 Mus. kuunt   15

 Telev. katselu 13

 24

 19

 12

 15

 7

 6



lahjakkuuden/luovuuden
kätilö vai pyöveli?



 Kyvyt maksimaalisessa käytössä, tuottavuus?

 Luovuus?

 Tunne-elämän tasapaino?

 Rohkea itsensä toteuttaminen?



VALMENTAJAN/KASVATTAJAN 

ON TUETTAVA URHEILIJAN 

MYÖNTEISTÄ ja REALISTISTA

MINÄKUVAA!



 Tunnen olevani riittävän hyvä

 Luotan itseeni

 Arvostan itseäni

 Arvostan muita

 Teen itsenäisesti päätöksiä

 Siedän pettymyksiä



 Mitä osaan verrattuna muihin

 Miten pärjään sosiaalisesti? 

 Olenko suosittu vai torjuttu

 Rakastavatko läheiset minua aidosti?

JOKAINEN ON HYVÄ JOSSAIN!

KUKAAN EI OLE HYVÄ KAIKESSA!



 Etsin syitä itseni ulkopuolelta. Tervettä 
sopivasti käytettynä

 Ymmärrän luopua mahdottomasta

 Etsin itsestäni parhaat puolet

 Yritän uudestaan, onnistun –ehkä

 Yritän olla jämäkkä, mutta en uhoa



 Sopeutuu kiltisti

 Vetäytyy odotusten paineista

 Hylkää odotukset, kapinoi

 Ylittää odotukset, osaa nauttia elämästä ja 
toteuttaa itseään



 Välittämisen on oltava ehdotonta! Sitä ei saa 
sitoa suorituksiin

 Vasta kun turvallisuuden ja rakkauden tarpeet 
on tyydytetty, ihminen pystyy parhaimpaansa

 Tunne-elämän tasapaino ja kuuluminen 
yhteisöön antavat mahdollisuuden nauttia 
elämästä.


