
URHEILU LAINA Teemu Pukin arvosta joukkueelle ei 
tarvitse edes keskustella, se olisi aivan  

hullua. Hän on yksi sarjan parhaista  
pelaajista ja voitti kaksi vuotta sitten maali-

kuninkuuden. Norwichin päävalmentaja  
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LP-Vampulan ykkössarjan lentopal-
lonuoret ovat saaneet tänä syksynä 
uuden ulottuvuuden valmennuk-
seensa, kun fysiikan lisäksi aletaan 
keskittyä psyykkiseen puoleen.

– Psyykkinen valmennus on tätä 
päivää. Nykyajan nuoret osaavat 
myös jo vaatia sitä, painottaa kas-
vatusalan ammattilainen ja urheilu-
psykologiaa Jyväskylän yliopistossa 
opiskeleva Pilvi Peltomaa.

Hänen työskentelymetodinsa 
psyykkisessä valmennuksessa poh-
jautuu tiukasti nykyaikaiseen tutki-
mukseen ja tieteelliseen pohjaan. 
Hän käyttää 1990-luvulla kehitettyä 
uuden aallon motivaatiotutkimusta 
nimeltään Reiss MotivaatioProfiili, 
jonka avulla sekä pelaaja että val-
mentaja oppivat tunnistamaan pe-
laajan luonnollisen tavan toimia ja 
kommunikoida.

– Tämä on työkalu myös siis val-
mentajalle, sillä jokainen pelaaja on 
yksilö ja sisäistää esimerkiksi fysiik-
kavalmennuksen ohjeita eri tavalla 
tai ottaa vastaan valmentajan pa-
lautetta. Se auttaa valmentajaa ym-
märtämään paremmin, mikä sytyt-
tää pelaajan liekkiin ja mikä kaataa 
vettä nuotioon, Peltomaa selvittää.

VAIKKA Peltomaa näkee psyyk-
kisen valmennuksen olevan tätä 
päivää, se ei edelleenkään ole val-
tavirtaa Suomessa. Psyykkinen val-
mennus on lähtenyt nousuun vasta 
viime vuosina, kun on ruvettu ym-
märtämään, että erot huipulla löy-
tyvät nimenomaan korvien välistä 
eivätkä pelkästään fysiikasta tai tek-
nisistä taidoista.

– Neuvostoliitossa ja Yhdysval-
loissa psyykkistä valmennusta käy-
tettiin jo viime vuosituhannen lo-
pulla, ja moni entinen suomalai-
nenkin huippu-urheilija on puhu-
nut sen puolesta.

Psyykkisestä valmennuksesta ei 
ole Peltomaan mukaan mitään hyö-
tyä, jos se aloitetaan juuri ennen 
jotain tiettyä kisatapahtumaa. Hän 
painottaakin sen olevan pitkäjän-
teistä työtä aivan kuten fysiikka- ja 
lajivalmennuskin.

– Kun se aloitetaan tarpeeksi 
ajoissa, nuoret kasvavat siihen ja 
oppivat näin käsittelemään huippu-
urheilun tuomia paineita. Sillä on 
suuri merkitys, miten he pystyvät 

esimerkiksi pelin aikana keskitty-
mään omaan osaamiseensa eivätkä 
ajaudu tunteiden vietäviksi. Tarkoi-
tus on nimenomaan nauttia pelaa-
misesta ja omasta osaamisesta.

LP-VAMPULAN lentopallonuoret 
ovat ottaneet psyykkisen valmen-
nuksen hyvin vastaan.

– Kaikilta kysyttiin ensin nimet-
töminä, haluavatko he osallistua tä-
hän, ja kaikki halusivat.

Ennen varsinaisen motivaatiop-
rofiilin tekoa Peltomaa haastatte-
lee jokaisen pelaajan henkilökoh-
taisesti.

– Siellä saa puhua ihan mistä 
vaan. Sen ei tarvitse liittyä len-
topalloon, vaan voimme jutella 
vaikka koulun tuomista paineista, 
sillä nämä nuorethan tekevät tässä 
kaksoisuraa koko ajan, hän kertoo.

Sponsoriksi LP-Vampula on saa-
nut Suomen Motivaatiotalon ja 
ison, valtakunnallisen iv-laiteval-
mistajan.

– Kun yksilöhaastattelujen jäl-
keen rupeamme tekemään moti-
vaatioprofiileja, se ohjelman käyt-
täminen on maksullista. Siihen on-
neksi saimme nämä sponsorit, Pel-
tomaa kiittelee.
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■■ LP-Vampulan 
ykkössarjassa  
aletaan panostaa 
pelaajien  
mentaaliseen  
harjoitteluun

LP-Vampulan ykkössarjan lentopallotytöt harjoittavat nykyään fysiikan lisäksi mieltään psyykkisen valmentajan Pilvi Peltomaan (kesk.) opastuksella. 
Lajivalmennuksesta vastaavat puolestaan päävalmentaja Janne Anturamäki (oik.) ja apuvalmentajana toimiva Janne Räsänen.
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Mariliis Liband Sastamalasta sekä ypäjäläinen Veera Vuorentausta ovat 
tavoitteellisia nuoria urheilijoita, joille psyykkinen valmennus tuo uusia 
työkaluja pärjätä huipulla.
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