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TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa analysoitiin vanhempien kasvatustyylien yhteyttä jääkiekkoa pelaavien poikien

suoriutumisstrategioihin ja tyytyväisyyteen sekä valmennuksen ja kasvatuksen yhteyttä tapaan, jolla

pelaajat  kokevat  joukkueen  koossapitävän  voiman,  koheesion.  Lisäksi  haluttiin  verrata  keskenään

valmentajien,  valmennusta  läheltä  seuraavien  joukkueenjohtajien  ja  pelaajien  antamia

valmentamista koskevia arvioita.

Suoritetut viisi  tutkimusta perustuvat yhteen kyselyaineistoon. Suomen Jääkiekkoliiton  luvalla

poimitusta otoksesta 1018  (31,5%) pelaajaa palautti kyselylomakkeen. Vastaajista 650  henkeä oli

14vuotiaita, ja 368 oli 16vuotiaita. Vastaukset saatiin myös 979 vanhemmalta, 35 valmentajalta ja

57  joukkueenjohtajalta.  Kyselylomake  sisälsi    tutkimuksissa käytetyt  kasvatustyylimittarit  (Parent

Rearing  Style  Questionnaire;  PRSQ,  Pulkkinen,  1996),  suoriutumisstrategiamittarit  (The  Strategy

and  Attribution  Questionnaire;  SAQ;  Nurmi  ym.,  1995)  ja  valmentamismittarit  (The  Leadership

Scale of Sport; LSS, Chelladurai  & Saleh, 1980). Koheesio,  tyytyväisyys  ja  valmentajapelaaja

vuorovaikutus mittarit oli rakennettu tätä tutkimusta varten.

Tulokset  osoittivat,  että  (1)  vanhempien  kasvatustyylit  olivat  yhteydessä  nuorten

suoriutumisstrategioihin  urheilun  parissa  ja  siihen,  halusiko  poika  pelata  sääntöjä  noudattaen  vai

niitä  rikkoen.  Demokraattisella  kasvatustyylillä  oli  positiivinen  yhteys  nuorten

taitosuuntautuneisuuteen  sekä  tehtävien  kannalta  edulliseen,  soveltavaan  käytökseen  ja  vähäiseen

sääntöjen  rikkomisalttiuteen.  (2)  Demokraattisella  kasvatustyylillä  oli  positiivinen  yhteys  myös

vanhempien havaitsemaan hyvään valmentajapelaaja –suhteeseen. Se puolestaan oli positiivisessa

yhteydessä sellaisiin pelaajaarvioihin, joissa valmentajan valmennustyyliä pidettiin myönteisenä ja

negatiivisessa  yhteydessä  niihin  pelaajaarvioihin,  joissa  valmennustyyliä  pidettiin

johtajavaltaisena.  Niin  sanottu  myönteinen  valmennus  oli  yhteydessä  siihen,  että  pelaajat  pitivät

joukkueensa  koheesiota  korkeana.  (3)  Samankaltaisuus  valmennus  ja  kasvatustyyleissä  oli

yhteydessä korkeaan koheesioon. Lisäksi sellainen kasvatuksen ja valmennuksen yhdistelmä,  jossa

esiintyivät salliva koti  ja myönteinen valmennustyyli (demokraattinen,  taitoja opettava, palkitseva,

kannustava)  yhdessä,  oli  yhteydessä  korkeaan  koheesioon.  (4)  Vanhemman  kokeman  stressin  ja

autoritaariseen  kasvatustyylin  yhdistelmä  sekä  demokraattinen  kasvatustyyli  olivat  yhteydessä

korkean  koheesion  esiintymiseen  myönteisten  valmentajien  joukkueissa.  Sen  sijaan

”demokraattinen  stressi”  (demokraattisen  tyylin  ja  stressin  yhdistelmä)  oli  yhteydessä  matalan

koheesion  esiintymiseen  myönteisten  valmentajien  14vuotiaiden  joukkueissa.  (5)  Kun  verrattiin

pelaajien,  valmentajien  ja  joukkueenjohtajien  antamia  valmentajien  myönteisyyttä  koskevia



6

arvioita,  vain  pelaajien  arviot  olivat  yhteydessä  korkeana  pidettyyn  koheesioon.  Heidän  arvionsa

valmentajan  johtajavaltaisuudesta puolestaan  liittyivät matalaan koheesioon.  (6) Lisäksi vastaajien

kehitysikä  saattoi  selittää,  miksi  myönteinen  valmennus  oli  kaikkien  16vuotiaiden  pelaajien

vastauksissa yhteydessä korkeaan koheesioon.

Kasvatustyylit  olivat  yhteydessä  nuorten  jääkiekonpelaajien  suoriutumisstrategioihin,  heidän

sääntöjen rikkomisasenteisiinsa ja tyytyväisyyteensä. Kasvatuksen ja valmennuksen yhteisvaikutus

oli yhteydessä pelaajien arvioimaan koheesioon,  joka taas on tärkeä osatekijä, kun nuori harkitsee,

jatkaako  harrastusta  vai  ei.  Lisäksi  valmennusjohdon  ja  pelaajien  näkemykset  johtamisesta  ja

johtamisen  yhteydestä  koheesioon  eroavat.  Nämä  tulokset  lisäävät  tietoa  urheilussa,  koulussa  ja

muualla yhteiskunnassamme vaikuttavista vuorovaikutusmekanismeista.

Avainsanat:  tyytyväisyys,  koheesio,  suoriutumisstrategiat,  kasvatus,  valmennus,  stressi,

joukkueenjohtaja
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ABSTRACT

This thesis focused on the roles of parenting styles (including parental normbreaking attitudes and

parents’  perceptions  of  players’  coachathlete  relationship),  players’  achievement  strategies,

perceptions of coaching behaviours, coaches’ own perceptions, and perceptions of team leaders, in

explaining player satisfaction and team cohesion. Five studies based on the same data provided by

the  Finnish  Ice  Hockey  Association  (FIHA)  were  carried  out.  The  sample  sizes  were  as  follows:

players,  1,018;  parents,  979;  coaches,  35;  and  team  leaders,  57.  Questionnaires  and  selfreport

questionnaires  were  used  to  collect  data.  The  results  revealed  that:  (1)  familyparenting  styles

provided  a  basis  for  adolescents’  achievement  strategies  and  influenced whether  the  sons  played

fairly or engaged in rule breaking. Democratic parenting was associated with the adolescents’ high

level of masteryoriented behaviour, low level of taskirrelevant behaviour, and low level of norm

breaking  behaviour.  The  adaptive  achievement  strategies  enhanced  player  satisfaction.  (2)

Democratic parenting styles influenced parents’ perception of the coachathlete relationship, which

was further associated with a coaching style that also influenced how the child experienced his own

cohesion  within  the  team.  (3)  The  adolescents  tended  to  reflect  the  similarity  in  leadership

behaviours  between  home  and  sport  from  both  democratic  and  authoritarian  backgrounds.  In

particular,  the  compensating  combination  of  nondemanding  styles  at  home  and  a  high  level  of

support by a positive coach was associated with high team cohesion. (4) The stress factor changed

the dynamics of the parenting behaviour. ‘Authoritarian stress’ families appeared to be significantly

different  from  the  most  authoritarian  families.  Despite  authoritarian  characteristics  in  the  home

environment,  players’  achieved  ratings  comparable  to  those  of  boys  from  ‘democratic’  families.

They  enjoyed  positive  coaching  and  were  able  to  accept  support  from  adults  other  than  their

parents. Secondly, the boys from ‘democratic stress’ homes did not report high team cohesion with

positive coaching, at  the age of 14.  (5) Players’ ratings, coaches’ ratings, and  the  ratings of  team

leaders  all  differed  upon  coaching  behaviours  and  team  cohesion.  Only  the  players’  ratings were

associated  with  cohesion  –  high  with  positive  coaching  and  low  with  autocratic  coaching.

Moreover,  the  developmental  age  and  the  longlasting  membership on  an  ice  hockey  team  made

positive  coaching  acceptable  for  all  players.  Sixteen  yearolds  from  all  families  rated  high  team

cohesion with positive coaching.

Parenting  styles  were  associated  with  adolescent  ice  hockey  players’  achievement  strategies,

norm  breaking, and satisfaction. The  combination of parenting  and coaching was  associated with

cohesion rated by players. Moreover, the staff’s experiences of coaching and its effects on cohesion

differed from the players’ experiences. In addition, the ratings of players, coaches and team leaders
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differed.  These  results  contribute  to  understanding  links  between  parenting  styles,  achievement

strategies,  norm  breaking,  and  satisfaction,  as  well  as  parenting  styles,  coaching  behaviour  and

cohesion. This work has importance for parents, coaches, sport organizations, and teachers.

Key  words:  satisfaction,  cohesion,  achievement  strategies,  parenting,  coaching,  stress,  and  team

leader
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ESIPUHE

Kun  nuorin  lapseni  aloitti  7vuotiaana  jääkiekon,  olin  rivivanhempana  seuraamassa  tätä  ”poikien

lajia”.  Joukkueen  valmentajat,  joukkueenjohtajat  ja  huoltajat  olivat  isiä.  Vain  rahastonhoitaja  oli

nainen  ammattinsa  perusteella.  Kun  toisen  kiekkovuoden  alussa  kukaan  isistä  ei  suostunut

joukkueenjohtajaksi,  me  äidit  olimme  uuden  ja  yllättävän  haasteen  edessä.  Suostuessani  tähän

vaativaan tehtävään en arvannut, miten toisaalta antoisaa ja rikasta, mutta myös ongelmallista aikaa

seuraavat seitsemän vuotta tulisivat olemaan.

Opin,  että  joukkueenjohtajat  eivät  usein  ole  jääkiekon  ammattilaisia.  Opin,  että

joukkueenjohtaja  vastaa  kaikesta  mitä  joukkueessa  tapahtuu,  niin  hyvästä  kuin  pahasta.  Kaikkia

onnelliseksi  tekevä,  taidoissa,  menestyksessä  ja  taloudellisesti  hyvin  toimiva  joukkue  on  hyvin

vaikea ja hidas rakentaa, mutta hyvän joukkueen voi tuhota helposti. Opin, että vanhempien osuus

on  hyvin  suuri,  ja  että  valmentajien  kyvyt,  kokemus  ja  toimintatavat  ovat  erittäin  tärkeitä.  Vain

todella  neuvokas  joukkueenjohtaja  saa  pelaajat,  heidän  vanhempansa  ja  valmentajansa  pidetyksi

”kurissa”  ja  toiminnan  tason  korkeana  ja  lasten  kehitystä  tukevana.  Kuitenkin  joukkueenjohtajat

useimmiten joutuvat tehtävään vaikeuksista tietämättöminä ja varautumattomina.

Aloin kiinnostua ajatuksesta tutkia tarkemmin ja suuremman joukon avulla monien havaintojeni

yleispätevyyttä.  Kiitän  Suomen  Jääkiekkoliittoa  ja  erityisesti  toimitusjohtaja  Harry  Bogomoloffia

avusta ja tuesta, joka omalta osaltaan mahdollisti tämän työn tekemisen.

Kiitän professori  Liisa KeltikangasJärvistä,  joka hyväksyi  tutkimussuunnitelman  sekä  suostui

väitöksen  valvojaksi  sekä  professori  RaijaLeena  PunamäkiGitaita,  joka  ilokseni  lupautui

ohjaajakseni. Kun sitten tutkija Pertti Keskivaara sanoi rauhalliseen tapaansa, että laskut pystytään

laskemaan, uskaltauduin aloittamaan. Kiitänkin Pertti Keskivaaraa työlleni antamasta merkittävästä

panoksesta  tilastomenetelmien  hallinnassa.  Vanhemmuus  kiteytyi  professori  PunamäkiGitain

kanssa käydyissä keskusteluissa väitöskirjan keskeiseksi teemaksi ja työ lähti positiivisin odotuksin

käyntiin.  Ohjaajani  siirtyessä  professoriksi  Tampereelle  itsekin  jääkiekkovanhempana  toiminut

dosentti Marko Elovainio lupautui ohjaamaan työtäni antaen sille arvokkaan panoksen, josta hänelle

lämpimät kiitokset.

Kiitän  Jyväskylän  yliopiston  professori  Jarmo  Liukkosta  ja  dosentti  Marja  Kokkosta,  jotka

toimivat työni esitarkastajina. He antoivat arvokasta kritiikkiä väitöksen yhteenvetoosan puutteista

ja  auttoivat  täten  merkittävästi  sen  parantamisessa.  Kiitän  professori  Risto  Telamaa,  joka

ystävällisesti  lupautui  vastaväittäjäksi  ja  siten  tuomaan  oman  arvokkaan  kokemuksensa
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väitöstilaisuuteen. Kollegani Marja Liinasuo,  joka teki omaa väitöskirjaansa samanaikaisesti, antoi

minulle henkistä tukea väitösprosessin aikana, mistä haluan häntä suuresti kiittää.

Kiitän  Espoon  Jäähongan  joukkueenjohtajia,  puheenjohtaja  Pertti  Järvenpäätä,  ja  oman

joukkueeni rahastonhoitaja Päivi Laakkosta sekä huoltajia Jarmo Siivosta ja Timo Poutasta. Mikael

Janatuinen ja Jouko Klubb toimivat esimerkillisinä valmentajina ryhmälleni. Lopuksi haluan kiittää

joukkueeni molempien ryhmien poikia,  jotka omalla onnellisuudellaan rakkaassa harrastuksessaan

rikastuttivat elämääni monien vuosien ajan.

Espoossa 12.12.2008 Birgitta Juntumaa
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1 JOHDANTO

Jääkiekko on Suomessa yksi niistä toimintavaihtoehdoista, joita yhteiskunta ja vanhemmat tukevat.

Harrastuksen katsotaan edistävän lasten kasvua itsestään huolta pitäviksi nuoriksi.

Suomessa  oli  vuonna  2000  noin  60000  rekisteröityä  jääkiekon  pelaajaa,  ja  määrä  on  sen  jälkeen

vuosittain kasvanut  (Bitti Oy, Suomen Jääkiekkoliitto). Huolena on kuitenkin ollut, että erityisesti

14  16vuotiaat pojat usein  lopettavat  jääkiekkoharrastuksensa. Syitä on varmaankin paljon: mm.

lukion  aloittaminen,  erikoistuminen  johonkin  toiseen  urheilulajiin  (Côté  &  Hay,  2002)  tai

ongelmista  valmentajan  kanssa  (Gardner,  Shields,  Bredemeier  &  Boström,  1996;  Hastie,  1995)

Tutkimusta  aiheesta  on  kovin  vähän.  Erityisen  vähän  tiedetään  niistä  kodin  ja  joukkueen

psykososiaalisiin piirteisiin  liittyvistä  tekijöistä,  jotka ovat yhteydessä harrastuksen  jatkamiseen  ja

sen keskeyttämiseen. Keskeiseksi tekijäksi on nähty koheesio, vetovoima, joka pitää kaikkia ryhmiä

koossa  (Ahronson  &  Cameron,  2007;  Carron,  Brawley,  &  Widmeyer,1998;  Donnelly,  Carron,  &

Chelladurai, 1979).

Lapset voivat hyötyä urheiluharrastuksesta paitsi  fyysisen kunnon  ja taidon kasvamisen  lisäksi

myös  siksi,  että  he  oppivat  itseluottamusta,  itsehallintaa,  johtamiskykyä  ja  sosiaalisia  taitoja

(Barnett,  Smoll,  &  Smith,  1992;  Dobosz  &  Beauty,  1999;  Salokun,  1990).  Lisäksi

koulumenestyksellä,  kielellisellä  lahjakkuudella  ja  kilpaurheilulla  on  osoitettu  olevan  yhteyksiä

toisiinsa (Eccles & Barber, 1999). Toki urheilussa, kuten missä tahansa muuallakin, voidaan toimia

epäeettisesti tai tavalla, jossa lasten ja nuorten kehitystä ei aseteta etusijalle (David, 2005).

Nuoriin  vaikuttavat  eniten  kodissa  vallitsevat  arvot,  asenteet  (Fredericks  &  Eccles,  2004)  ja

vanhempien  käyttäytyminen  (Baumrind,  1991).  Arvot  ja  asenteet  ja  osin  niiden  perusteella

muotoutuva  vanhempien  käyttämä  kasvatustyyli  vaikuttavat  sekä  lapsen  mahdollisuuksiin  että

niihin  lasta  koskeviin  valintoihin,  joita  perhe  tekee  (Aunola,  Nurmi,  OnatsuArvilommi  &

Pulkkinen,  1999).  Vanhempien  käyttämä  kasvatustyyli  muodostaa  niiden  mielikuvien  ja

toimintamallien taustan, joihin nuori päätyy omaa itseään arvioidessaan (Aunola, Stattin  & Nurmi,

2000a).  Vanhempilapsi  vuorovaikutusmalli  on  monin  tavoin  perustana  kaikelle,  mitä  lapsi

elämänsä  mittaan  oppii  (Aunola,  Stattin    &  Nurmi,  2000b;  Bandura,  1993;  Baumrind,  1991;

Pulkkinen 1996).

Valmentajat kuuluvat niihin  aikuisiin,  joita urheileva  nuori kuuntelee  ja  joilta  hän oppii. Näin

myös  valmentajat  vaikuttavat  nuorten  käsityksiin  omasta  itsestään  ja  heidän  valintoihinsa

(Adamson, Hartman & Lyxell, 1999; Barnett ym., 1992; Blos,1979; Mazor & Enrigh, 1988; Smoll

&  Smith,  1989).  Siten  mahdollinen  ristiriita  valmentajan  ja  perheen,  tai  valmentajan  ja  nuoren
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välillä  on  merkityksellinen  ja  vaikuttaa yksittäisten  nuorten  kokemuksiin  ja  jopa koko  joukkueen

koheesioon (Jowett & Chaundy, 2004). Mikäli valmentajan ja joukkueen arvot  ja toiminta eroavat

kodissa opituista  tavalla,  jota  nuoret eivät ymmärrä, voi  seurauksena olla kielteisiä emotionaalisia

kokemuksia  ja  vetäytymistä  ja  koko  joukkueessa  saattaa  olla  heikko  yhteenkuuluvuuden  tunne.

Aiempien  tutkimusten  mukaan  voi  joukkueenjohtaja  toimia  ongelmia  ratkovana  ja  nuoria  ja

valmentajia tukevana voimana. (Kirk & MacPhail, 2003).

1.1 Koheesio ja tyytyväisyys urheiluelämän käsitteinä

Tärkeä,  mahdollisesti  kaikkein  tärkein  (Dion,  2000)  joukkueurheiluun  myönteisesti  vaikuttava

tekijä  on  ryhmän  tai  joukkueen  kiinteys  eli koheesio.  Koheesio  on  määritelty  mm.  dynaamiseksi

prosessiksi,  joka  auttaa  samanmielistä  urheilujoukkuetta  pysymään  yhdessä  voidakseen  tyydyttää

jäsenyyden tarjoamia tunneperäisiä tarpeita ja saavuttaakseen yhteiset päämäärät sekä lajiin liittyvät

(instrumentaaliset)  tavoitteet  (Carron  ym.,  1998,  s.213).  Koheesion  käsitteestä  korostetaan  sen

dynaamista,  moniulotteista  ja  tunneperäistä  luonnetta  (Carron  &  Hausenblas,  1998;  Paskevich,

Estabrooks,  Brawley  &  Carron,  2001).  Carronin  ym.  (1998)  määritelmässä  mainittu

samanmielisyys lähenee käsitteenä urheilijoiden yhteensopivuutta (Davies 1994) tai samanlaisuutta

(Fiedler, 1954) tai oletettua samanlaisuutta (Jowett & Chaundy, 2004) valmentajan kanssa.

Käsitteellinen  jako  tehtäväkoheesioon  (tähän  kuuluvat  mm.  yhteistyö  yhteisen  päämäärän

hyväksi  ja  luottamus)  ja  sosiaaliseen  koheesioon  (tähän  kuuluvat  mm.keskinäinen  pitäminen,

kunnioitus  ja  luottamus)  on  saanut  laajaa  hyväksyntää  (Carron  &  Hausenblas,  1998;  Jowett  &

Chaundy, 2004).

Koheesion mittaamistavan valinnasta on ollut  jonkin verran erimielisyyttä,  ja epävarmuutta on

myös  mittareiden  ja  ulottuvuuksien  keskinäisistä  suhteista  (Dion,  2000).  Carron,  Widmeyer  ja

Brawley  (1985)  kehittivät  moniulotteisen  mittarin  (the Group Environment  Questionnaire,  GEQ),

jonka tavoitteena on mitata sekä yhteisen tehtävän että jäsenten keskinäisten sosiaalisten suhteiden

kannalta,  miten  yksilö  kokee  suhteensa  ryhmään  ja  ryhmän  keskinäisen  toiminnan  (Carron,  ym.,

1998).  Langfred  (2000)  rakensi  yksiulotteisen  mittarin,  jolla  tutkitaan  ystävällisyyden,

vuorovaikutuksen, yhteistyön ja toisen auttamisen kokemusta. Langfred kutsuu mittariaan ”havaitun

koheesion asteikoksi” (Perceived Cohesion Scale, PCS).

Koheesion  on  todettu  olevan  yhteydessä  mm.  joukkueen  suorituksiin  ja  sen  jäsenten

tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin (Bliese & Halverson, 1998; Dion, 2000; Langfred, 2000). Korkean

koheesion etuja ovat  mm.  lopettamisten  (dropout)  määrän  väheneminen  (Paskevich ym., 2001)  ja
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urheilijoiden  ponnistelujen  ja  harjoittelun  lisääntyminen  ja  siten  myös  paremmat  suoritukset  ja

parempi menestys (Prapavessis, Carron & Spink, 1997). On osoitettu, että vaikka nuorten pelaajien

lajia kohtaan tuntema rakkaus saa nämä jatkamaan uraa tai harrastusta, myös joukkue ja joukkueen

osana toimiminen tyydyttävät nuorten liikunnallisia ja sosiaalisia tarpeita tukien heidän kehitystään

(Carron & Hausenblas, 1998; Chelladurai, 1981; Paskevich ym., 2001).

Lisäksi  on  havaittu  sekä  tehtäväkoheesion  että  sosiaalisen  koheesion  olevan  voimakkaasti

yhteydessä valmentajien johtamistapaan (Gardner ym., 1996; Westre & Weiss, 1991). Sosiaalisella

koheesiolla on havaittu olevan eniten yhteyttä valmentajan antamaan sosiaaliseen tukeen  ja hänen

hyvään  ja  taitavaan  opettamistapaansa.  Tehtäväkoheesion  on  nähty  olevan  sosiaalista  koheesiota

voimakkaammin  yhteydessä    demokraattiseen  ja  positiivista  palautetta  antavaan  valmentamiseen

(Shields  &  Gardner,  1997).  Valmentajan  johtajavaltaisen  tyylin  on  osoitettu  olevan  yhteydessä

joukkueen jäsenten alhaiseen tyytyväisyyteen ja alhaiseen arvioon koheesiosta (Gardner ym.,1996;

Westre  &  Weiss,  1991).  Aiempien  tutkimusten  mukaan  myös  onnistumisten  ja  vilpittömän

yrittämisen palkitseminen lisäävät pelaajien kokemaa tyytyväisyyttä ja koheesiota sekä joukkueiden

suoriutumismotiivia  ja  menestystä  (Chelladurai  &  Riemer,  1998;  Gardner  ym.,  1996;  Westre  &

Weiss, 1991).

Pelaajien  tyytyväisyyttä  on  tutkittu  moniulotteisilla  mittareilla  (esim.  Chelladurai  &  Riemer,

1998),  joihin  sisältyy  tehtävän  ja  sosiaalisten  suhteiden  tuottamaa  mielihyvää  eli  koheesion

osatekijöitä  mittaavia  elementtejä.  Pelaajat,  joiden  valmentajat  ovat  demokraattisia,

oikeudenmukaisia  ja  taitavia  opettajia  ja  huolehtivat  pelaajien  viihtymisestä  sekä  tukevat  näiden

keskinäisten  suhteiden  toimintaa,  ovat  tyytyväisempiä  kuin  ne,  joiden  valmentajat  jättävät  nämä

seikat vähemmälle huomiolle (Chelladurai & Riemer, 1998).

1.2 Kasvatus, suoriutumisstrategiat ja sääntöjen rikkominen

Ihmisillä  on  aikaisempiin kokemuksiin perustuvia  omaa  suorituskykyään  koskevia  näkemyksiä  ja

olettamuksia (Ackerman, Beier & Brown, 2002; Shen & Pedulla, 2000). He odottavat onnistuvansa

tai epäonnistuvansa, ja he toimivat sisäisen mallinsa mukaan joko tosissaan, tehtävään keskittyen ja

kaikilla kyvyillään tai vetäytyen, vältellen,  tai  luovuttaen (Aunola ym., 2000a). Ihmisillä on myös

taipumus selittää onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan syiden ja seurausten ajatusmalleilla (Aunola

ym., 2000a; Dweck, 1990; Nurmi ym., 1995). Soveltavia (adaptive) suoriutumisstrategioita leimaa

optimismi  ja  usko,  että  voi  suoriutua  vaativasta  tehtävästä  hyvin,  sekä  tunne,  että  oma  elämä  on

omassa hallinnassa. Tämä edellyttää halua ja kykyä ratkoa ongelmia (Nurmi ym., 1995).
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Päinvastaiset  eli  epäsoveltavat  strategiat  syntyvät  epäonnistumisen  odotuksista  ja  sisältävät

tehtävään sopimatonta toimintaa sekä tehtävän välttelyä (Dweck, 1990). Toisin sanoen soveltavilla

strategioilla pyritään  tehtävän  ratkaisemiseen,  kun taas epäsoveltavat  johtavat  tehtävien  välttelyyn

(OnatsuArvilommi  &  Nurmi,  2000).  Soveltavat  suoriutumisstrategiat  ovat  yhteydessä  nuorten

psykologiseen  hyvänolon  tunteeseen  ja  hyvään  koulumenestykseen.  Epäsoveltavien  strategioiden

puolestaan  on  nähty  liittyvän  depressioon,  ahdistukseen,  passiivisuuteen,  aggressioon,  sääntöjä

rikkovaan käytösmalliin ja vahingollisten aineiden käyttöön (Aunola ym., 2000a).

1.3 Kasvatustyylit, vanhemman tuntema stressi ja valmentajapelaaja 

suhde

Vanhemmuus eli kasvatustyylejä on luokiteltu eri tavoin. Maccoby ja Martin (1983, s.39) esittivät

kasvatustyylejä  kuvaavan  nelikentän.  Heidän  mukaansa  vanhemmat  eroavat  toisistaan  mm.  siinä

miten  vastavuoroisesti  he  kohtelevat  lastaan  sekä  siinä,  mitä  ja  miten  he  vaativat  lapseltaan.

Vastavuoroiset  vanhemmat  viestittävät  lämpöä  ja  hyväksyntää.  He  kuuntelevat  lasta  ja  antavat

hänelle  aikaa.  He  selittävät  ja  perustelevat  asioita.  Heidän  tavoitteenaan  on,  että  lapsi  oppii

ymmärtämään eikä vain noudattamaan neuvoja tai käskyjä. Vaatiminen taas edellyttää vanhemmilta

kykyä  valvoa  ja  tarvittaessa  tiukastikin  kontrolloida,  että  neuvoja  tai  sopimuksia  noudatetaan

(Baumrind,  1971).  Näitä  ulottuvuuksia  (vaativa    salliva  ja  vastavuoroinen  –  torjuva,  rankaiseva)

käyttäen  voidaan  muodostaa  neljä  vanhemmuustyyliä:  demokraattinen,  autoritaarinen,  salliva  ja

kielteinen (Baumrind, 1971; Maccoby & Martin, 1983; Pulkkinen, 1996).

Demokraattiset  vanhemmat  ovat  sekä  vastavuoroisia  että  vaativia.  He  tukevat  itsenäistä

käyttäytymistä  ja  antavat  positiivista  palautetta  taidosta,  jota  lapsi  pyrkii  saavuttamaan.

Demokraattisten vanhempien  lapsia rohkaistaan  ilmaisemaan  itseään  ja tekemään päätöksiä; heillä

on  oman  elämän  hallinnan  tunne;  he  ovat  sosiaalisesti  vastuuntuntoisia  ja  haluavat  toimia

aktiivisesti;  he  kehittyvät  itseensä  luottaviksi  ja  suoriutuvat  hyvin  koulussa  (Aunola  ym.,  2000b;

Barber,  1996).  Autoritaariset  vanhemmat  sen  sijaan  eivät  ole  vastavuoroisia  vaan  vaativia,

vanhempikeskeisiä ja rankaisevia. Heidän lapsillaan on taipumusta passiivisuuteen ja riippuvuuteen

aikuisten ohjeista ja kontrollista (Aunola ym., 2000b; Hess & McDevitt, 1984).

Salliva  ja  kielteinen  kasvatustyyli  rakentuvat  samoista  ulottuvuuksista  kuin  demokraattinen  ja

autoritaarinen  tyylikin:  (1)  vaativa  ja  valvova  salliva  ja  kontrolloimaton,  (2)  vastavuoroinen,

hyväksyvä ja lapsikeskeinen  eivastavuoroinen, torjuva ja aikuiskeskeinen. Sallivia vanhempia on



17

kahdenlaisia (Maccoby & Martin, 1983), he ovat, joko kärsivällisen hyväksyviä  lapsen  impulsseja

kohtaan,  tai  kielteisiä,  kylmiä,  kärsimättömiä  ja  rankaisevia.  Nämä  vanhemmat  välttävät

auktoriteettiaseman käyttämistä tai rajoitusten asettamista aina kuin suinkin mahdollista (Baumrind,

1971, 1991). Useimmilla lapsilla, joiden käytös oli em. tutkimusten mukaan kypsymätöntä ja joilta

puuttui itseluottamusta ja impulssinhallintaa, oli liian sallivat vanhemmat, joko liian myönteiset tai

liian kielteiset.

Myös muut kasvatuksessa  vaikuttavat  tekijät,  kuten vanhemman stressi,  ovat  tärkeitä  lasten  ja

nuorten  kehitykselle.  Korkean  stressitason  on  nähty  ilmenevän  kasvatuksessa  heikkoutena  ja

avuttomuutena, ja se saattaa johtaa jopa vanhemman ja nuoren välien rikkoutumiseen (Aunola ym.,

2000b;  WebsterStratton,  1990).  Vanhemman  kokeman  stressin  on  havaittu  olevan  yhteydessä

vanhempien ahdistukseen ja vihamielisyyteen (Quittner, Glueckauf & Jackson, 1990), vanhempien

alhaiseen  itsetuntoon  ja  vanhemmuuteen  liittyvien  tehtävien  ja  velvollisuuksien  laiminlyönteihin

(Aunola ym., 2000b).

Vanhempien  kasvatustyylin,  heidän  tuntemansa  stressin  ja  lasten  suoriutumisstrategioiden

välillä  on  aiemmissa  tutkimuksissa  löydetty  yhteyksiä.  Nuoret,  jotka  tulevat  demokraattisista

perheistä, ovat taipuvaisia käyttämään hyvin toimivia, ongelmia ratkovia menetelmiä, jotka johtavat

onnistumisiin  ja  taitojen  kasvamiseen.  Sen  sijaan  autoritaaristen  ja  stressaantuneiden  perheiden

nuoret valitsevat helpommin passiivisen ja tehtäviä välttelevän toimintatavan (Aunola ym., 2000a).

Lasten harrastama urheilu tarjoaa vanhemmille tilaisuuden seurata  lastensa tunneelämyksiä  ja

kehitysprosesseja  esikouluiästä  jopa  läpi  nuoruusiän  (Libman,  1998).  Jokainen  vanhempi,  joka

seuraa  lapsensa  urheiluharrastusta  henkilökohtaisesti  tai  kuuntelee  lapsensa  kertomusta

urheilutapahtumasta saa käsityksen  lapsen asemasta joukkueessa  ja näkee miten valmentaja toimii

lapsen  kanssa.  Kun  on  tutkittu  nuorten  arvioita  omasta  valmentajasuhteestaan  ja  pyydetty  heitä

arvioimaan  myös  joukkueensa koheesiota, on  havaittu valmentajapelaaja  suhteen (onko se hyvä

vai  huono)  selittävän  suuremman  osan  tulosten  varianssista  kuin  yksin  valmentajan

valmennustyylin (Jowett & Chaundy, 2004). Vanhempien arvioita valmentajapelaaja suhteesta tai

niiden yhteyttä nuorten omiin arviointeihin ei kuitenkaan ole tutkittu aikaisemmin. On oletettavaa,

että  vanhemmat  antavat  palautetta  lapselleen  tai  joukkueen  johdolle  arvojärjestelmänsä  ja

kasvatustyylinsä  mukaisesti.  Lapsen  asema  eli  tämän  joukkueessa  kokema  valmentajapelaaja  

suhde  on  sellainen  jännitteitä  aiheuttava  tekijä  (Jowett  &  Chaundy,  2004),  jonka  avulla  voidaan

tutkia  erilaisten  vanhempien  reaktioita.  Urheiluharrastus  vaatii  nuorelta  pitkäjänteisyyttä  ja

sitoutumista joukkueen yhteiseen päämäärään. Vanhemmat voivat olla siinä tukena (Libman, 1998)

tai  toisaalta  jopa  vastustaa  harrastusta.  Vanhempien  sukupuolen  ja  kasvatustavan  yhteydestä  on
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havaittu  (mm.  Aunola  ym.,  1999),  että  äidit  ovat  usein  demokraattisempia  kuin  isät,  ja  isät

autoritaarisempia kuin äidit.

Tutkimus  on  osoittanut  nuorten  urheilijoiden  aggressiivisuuden  olevan  yhteydessä  joukkueen

aggressiivisiin  normeihin,  valmentajien  luonteenpiirteisiin  ja  pelaajien  moraalisiin  motiiveihin

(Stephens & Bredemeier, 1996). Koska sääntöjen rikkominen ja sääntörikkomusten hyväksyminen

(Aunola ym., 2000b) tai jopa niihin kannustaminen (esim. Casper, 2006) ovat  joukkueurheiluun ja

kasvatustyyliin  läheisesti  liittyviä  arvokysymyksiä,  on  mielekästä  tutkia  niitä  kasvatustyyleistä

saadun teorian sovellutuksena: miten kasvatustyylit vaikuttavat pelaajien moraalisiin motiiveihin.

Kasvatustyylit  heijastavat  arvoja,  jotka  näkyvät  myös  vanhempien  käyttäytymisestä.

Esimerkiksi  demokraattiselle  kasvatustyylille  ominainen  periaate  ”lapsen  etu  ennen  aikuista”

(Pulkkinen,1982,  1996)  on  sovellettavissa  käytäntöön  myös  urheilussa.  Lapsen  edun  periaate  saa

demokraattisen  kasvattajan  ajattelemaan  nuoren  kehittymistä,  hyvinvointia  ja  viihtymistä  eikä

toteuttamaan  omaa  voitonhaluaan  ja  pätemisen  tarvettaan.  Vanhempikeskeinen  kasvattaja

puolestaan  on  kiinnostuneempi  omasta  hyvinvoinnistaan  ja  mieltymyksistään  (Pulkkinen,

1982,1996).  Lapsen  oma  innostus  ja  ajatukset  tai  pulmat  eivät  tällaista  autoritaarista  vanhempaa

kiinnosta  samalla  tavoin  kuin  esimerkiksi  joukkueen  voitot  ja  omalle  lapselle  myönnetyt

huomionosoitukset, jotka aikuinen kokee oman kunniansa nosteena.

1.4 Urheiluvalmennustavat

Chelladurai  ym.  kehittivät  moniulotteisen  johtamismallin  (Chelladurai,  1999;  Chelladurai  &

Riemer,  1998;  Chelladurai  &  Saleh,  1980),  joka  mahdollisti  johtamistehokkuuden  tutkimisen

nimenomaan  urheilussa.  Mallissa  sovelletun  ajattelun  mukaan  tehokas  valmentaminen  on

dynaamista  ja  perustuu  monimutkaiseen  valmentajan,  ryhmän  ja  tilanteen  vaatimusten

vuorovaikutukseen.  Mallin  mukaan  päästään  hyviin  suorituksiin  ja  pelaajat  ovat  tyytyväisiä  ja

koheesio  korkeaa  (Gardner  ym.,  1996),  kun  valmentajan  käytös,  ryhmän  toivoma

johtamiskäyttäytyminen sekä sen sopivuus harjoitus ja pelitilanteisiin ovat kaikki sopusoinnussa.

Urheilun  johtajuusmittarissa  (Leadership  Scale  of  Sport;  LSS,  Chelladurai  &  Saleh,  1980)

kuvataan  viittä  valmennuskäyttäytymisen  ulottuvuutta.  Kahta  ulottuvuutta,  demokraattisuutta  ja

johtajavaltaisuutta,  mittarin  rakentajat  kutsuvat  valmennustyyleiksi.  Demokraattiset  valmentajat

sallivat  joukkueen  jäsenten  osallistua  päätöksentekoon  suunniteltaessa  joukkueen  urheilullisia

tavoitteita,  menetelmiä  ja  taktisia  kuvioita.  Johtajavaltaiset  valmentajat  taas  painottavat  johtajan

henkilökohtaista  arvovaltaa  ja  oikeutta  tehdä  päätöksiä  yksin  ilman  joukkueen  muita  jäseniä.
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Harjoitus ja ohjaus (Training and Instruction,), valmennuskäyttäytymisen kolmas ulottuvuus, liittyy

pelaajien  teknisten  kykyjen  ja  taitojen  parantamiseen.  Sosiaalisella  kannustavuudella,  (neljännellä

ulottuvuudella,)  viitataan  tapaan,  jolla  valmentajat  pyrkivät  luomaan  sopivan  ilmapiirin  pelaajien

viihtyä  joukkueessa  ja valmentajasuhteessa. Sosiaalisesti kannustavat valmentajat arvostavat hyviä

keskinäisiä  toverisuhteita  ja  yleistä  hyvinvointia.  Viidennen  ulottuvuuden  muodostaa

palkitsemistapa:  suositaan  myönteistä  palautetta  ja  palkintoja.  Palkitseminen  liittyy  nuoren

urheilijan  suorituksiin  ja  toisaalta  valmentajan  kykyyn  nähdä  suorituksissa  palkitsemisen  arvoista

yrittämistä ja onnistumista (Chelladurai, 1999; Chelladurai & Riemer, 1998).

Tutkimuksissa  on  osoitettu,  että  urheilijat  ovat  tyytyväisiä  valmentajiin,  joita  voi  luonnehtia

myönteisesti  neljässä  valmennuksen  ulottuvuuksista:  demokraattisuudessa,  ohjaamisessa  ja

opettamisessa,  sosiaalisessa kannustamisessa  ja  myönteisen  palautteen  (sekä palkintojen)  annossa

(Hastie,  1995;  Weiss  &  Friedrichs,  1986).  Tyytyväisyys  edellyttää  myös,  että  valmennuksen

johtajavaltaisuus  on  valmennuksessa  alhaisella  tasolla.  Niissä  joukkueissa  on  korkea  koheesio,

joiden valmentajilla esiintyvät edellä mainitut neljä ominaisuutta vahvoina (Gardner ym., 1996).

Koska  urheilun  johtajuusmittarin  (LSS,  Chelladurai  &  Saleh,  1980)  neljä  ulottuvuutta  on

tutkimuksissa  toistuvasti  yhdistetty  tyytyväisyyteen  ja  korkeaan  koheesioon  (Gardner  ym.,  1996;

Hastie,  1995;  Weiss  &  Friedrichs,  1986),  kutsutaan  näiden  yhdistelmää  myönteiseksi

valmentamistavaksi. Johtajavaltainen valmentamistapa ei kuitenkaan ole yksiselitteisen kielteinen ja

siksi  kutsutaan  sitä  edelleen  johtajavaltaiseksi  (Chelladurai,  Imamura,  Yamaguchi,  Oinuma  &

Miyauchi, 1988).

Valmennuksen  tarkoitus  on  antaa  urheilijoille,  mitä  he  urheilusta  ovat  tulleet  hakemaan:

opetusta,  neuvontaa,  arvioita,  rohkaisua,  harjoittelumahdollisuuksia  ja  ikätovereista  koostuva

vertaisryhmä,  jolla on samat  toiveet  ja  tavoitteet (Chelladurai,  1981, 1984;  Liukkonen & Telama,

1999). Demokraattisen  ja  johtajavaltaisen  valmennustyylin  soveltajilla  on  eri  oppimistavoitteet  ja

menetelmät. Demokraattisesti johdettaessa toivotaan johdettavien tai oppilaiden oppivan löytämään

asioiden  syyyhteydet  ja  perustelut.  Oppilaiden  toivotaan  kasvavan  vähitellen  päätöksenteossa

johtajan  kanssa  tasavertaisiksi.  Itsenäinen  toiminta  ja  itsenäiset  tulevaisuudenvalinnat  kuuluvat

demokraattisen  johtamistavan  tavoitteisiin.  Johtajavaltainen  johtamistyyli  sen  sijaan  tähtää

ensisijaisesti  ryhmän  tavoitteiden  saavuttamiseen  (esim.  ”tekemällä  ohjeen  mukaan  voitamme”).

Ajattelusta,  valinnoista  ja  ratkaisuista  vastaa  johtaja.  Tottelevaisuus  ja  ohjeiden  mahdollisimman

tarkka  noudattaminen  ovat  tärkeitä  johtajavaltaiselle  valmentajalle.  Opitaan  tottelemaan  ja

suorittamaan,  ei  ensisijaisesti  pohtimaan,  perustelemaan  tai  vertailemaan  näkökantoja  ennen

ratkaisua. Opetukselliset tavoitteet ovat siis erilaiset (Chelladurai & Riemer, 1998).



20

Valmentajien  kehittymiselle  on  oleellista,  että  he  ymmärtävät  omaa  johtamiskäyttäytymistään

(Smoll  &  Smith,  1989)  ja  sen  yhteyksiä  joukkueen  koheesioon.  On  kuitenkin  osoitettu,  että

valmentajien  omat  arviot  ovat  myönteisempiä  kuin  valmennettavien  heitä  koskevat  arviot  (esim.

Short  &  Short,  2004).  Samalla  kun  jotkut  valmentajat  käyttävät  auktoriteettiaan  ja  arvioivat

valmennettavien  ominaisuuksia,  heidän  on  kuitenkin  vaikea  saada  rakennetuksi  näistä  neutraalia,

ennakkoluulotonta kuvaa (Wilson, Cushion & Stephens, 2006). Koska valmentajien käyttäytyminen

on  yhteydessä  nuorten urheilijoiden kokemaan koheesioon  ja  siten  myös  näiden  motivaatioon, on

tärkeää  tutkia  myös  sekä  yksittäisten  urheilijoiden  että  joukkueiden  tasolla,  miten  arvioiden

erilaisuus itsessään liittyy koheesioon (Prapavessis & Gordon, 1991) (Hall & Lord, 1995).

1.5 Joukkueenjohtajan rooli

Joukkueenjohtajat  ovat  14  ja  16vuotiaiden  jääkiekkojoukkueissa  vapaaehtoisia  pelaajien

vanhempia.  Heidän  siviiliammattinsa  ja  koulutuksensa  saattavat  tukea  tehtävää,  tai  he  saattavat

edustaa mitä tahansa ammattia  ja olla kokemattomia  jääkiekossa. Jokaisen  joukkueen on valittava

vanhempien  keskuudesta  joukkueenjohtaja,  joka  vastaa  käytännön  järjestelyistä  (jääajoista,

varusteiden  hankkimisesta,  yhteydenpidosta  toisiin  joukkueisiin  otteluita  sovittaessa,  tuomareiden

hankkimisesta,  yhteyksistä  seurajohtoon,  valmennuspäällikköön,  jääkiekkoliittoon,  hallien

vahtimestareihin,  tiedottamisesta kaikille  tahoille  ym.). Lisäksi  toimenkuvaan kuuluvat  joukkueen

sisäinen tiedottaminen yhteistyössä valmentajien ja rahastonhoitajan kanssa, myönteisen ilmapiirin

ja  turvallisuuden  tunteen  luominen  yhdessä  valmentajien  kanssa  sekä  toimivien  ja

luottamuksellisten  pelaajasuhteiden  luominen  (Jääkiekkoliitto,  1996,  2000).  Jääkiekkoliitto  on

järjestänyt  kursseja,  joilla  joukkueenjohtajia  koulutetaan  tehtäviinsä  ja  joilla  heitä  pyritään

tukemaan  joukkueissa  syntyvien  ongelmatilanteiden  varalta.  Valmentajien  ja  pelaajien  välinen

suhde on keskeisellä sijalla. Jos siinä on vakavia ongelmia,  joukkueenjohtaja on se henkilö,  jonka

oletetaan  reagoivan.  Jääkiekkoliitto  on  antanut  mallisäännöstön  (1996),  jonka  avulla  seurojen  on

ollut mahdollista rakentaa omat sääntökirjansa. Osa seuroista on päättänyt, että valmennuspäällikkö

valitsee  tai  etsii  joukkueille  valmentajat,  ja  näistä  sovitaan  joukkueenjohtajan  kanssa.  Toisissa

joukkueenjohtaja  etsii  valmentajan  ja  tekee  valmennussopimuksen.  Valmennukseen  ja

peluuttamiseen  liittyvät  ongelmat  ovat  vaikeita  vapaaehtoistyötä  tekevälle  vanhemmalle,  jonka

tiedot valmentamisesta  ja  valmennustyyleistä ovat ensi alkuun vähäiset, vaikka ammatti antaisikin

hyviä johtamisvalmiuksia.
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1.6 Kasvatus ja valmennustyylien yhteensopivuus

Tutkimus  on  osoittanut,  että  ihmisillä  on  mielessään  hierarkkisesti  rakentuneita  kokemukseen

perustuvia  johtajuuskategorioita  (Hall  &  Lord,  1995).  Valmentajien  vaikutusta  urheilijoiden

kokemuksiin (Caetano, Vala & Leyens, 2001; Chelladurai & Riemer, 1998; Smoll & Smith, 1989)

ja vanhempien vaikutusta nuoren urheilijan motivaatioon (Babkes & Weiss, 1999; Frome & Eccles,

1998;  Harwood  &  Spray,  2006)  on  molempia  tutkittu.  Vaikka  samankaltaisuus  kotona  koetun  ja

totutun  kanssa  voi  auttaa  nuoria  ymmärtämään  urheiluelämässä  koettua  vuorovaikutusta  ja

tuntemaan  turvallisuutta  (Swanson  &  Fouad,  1999),  valmentajien  ja  kodin  yhteisvaikutusta  ei

kuitenkaan  ole  tutkittu  urheilun  piirissä.  Aiemman  oppimisen  vaikutuksia  koskevaa  tutkimusta

(Albarracín  &  Wyer,  2000;  Quellette  &  Wood,  1998)  on  sovellettu  esimerkiksi  kaupan  alueella.

Teknisen  laitteen  suunnittelussa  voidaan  tavoitella  käyttäjän  ominaisuuksien  ja  laitteen

yhteensopivuutta, joka perustuu käyttäjälle ennestään tuttuun toiminta ja ajattelutapaan (Komiak &

Benbasat, 2006; Uruchurtu, Rist & Mackinnon, 2006).

Samankaltaisuuden  oletus  ja  sen  etsiminen  ihmisten  ajattelusta,  käyttäytymisestä  ja  jopa

ulkonäöstä on  tunnustettu tärkeäksi kaikessa  inhimillisessä kanssakäymisessä  (Quellette & Wood,

1998).  Kun  erilaisuutta on  liikaa,  voidaan puhua  kulttuurishokista.  Siinä on  kyse kyvyttömyyden

tunteesta,  jonka  aiheuttaa  epäonnistuminen  sosiaalisissa  tilanteissa  ennestään  tuntemattomassa

ympäristössä  liian erilaisella tavalla käyttäytyvien ihmisten parissa, kun ei hallita vieraiden roolien

vaatimia  taitoja  ja  tietoja  (Chapdelaine  &  Alexitch,  2004;  Pandelidou  &  Craig,  2006).  Swann

(1997)  on  osoittanut  kotoa  saadun  palautteen  vaikutukset  opiskelutovereiden  välisiin  sosiaalisiin

suhteisiin  yläasteen  jälkeen.  Nuoret  pyrkivät  toveripiiriin,  jossa  saavat  kotoa  tuttua  palautetta,

vaikka se olisi kielteistäkin (Swann, 1997; Swann, Wenzlaff, Krull & Pelham, 1992).

Vanhempien ja valmentajan kasvatus ja valmennustyylit voivat muistuttaa toisiaan tai ne voivat

olla kovin erilaisia. Kasvatustyylien ja valmennustapojen erilaisuus saattaa olla ongelma tai erilaiset

tyylit  saattavat  täydentää  toisiaan  (Ginsburg,  1999).  Kodeissa  voi  eri  syistä  olla  puutteita

kasvatuksessa.  On  koteja,  joissa  vanhemmuuteen,  terveiden  rajojen  asettamiseen  ja  nuorten

rohkaisuun ei riitä voimia tai taitoa (Östberg, 1999). Valmentajat voivat tällöin nousta merkittävään

asemaan nuorten elämässä (Smoll & Smith, 1989). Näin nuoret voivat oppia sellaisia tärkeitä asioita

itsestään,  kyvyistään,  rajoistaan  ja  arvostaan  (Barnett  ym.,  1992;  Ginsburg,  1999),  joita  he  eivät

ilman  hyvän  valmentajan  ja  joukkueen  tukea  koskaan  kokisi  ja  oppisi.  Toisin  sanoen  he  voivat

saada  kotiensa  puutteita  korjaavia  eli  kompensoivia  kokemuksia. On  myös  esitetty  toisenlaisia

näkemyksiä. Nuoret ihmiset eivät näet aina hyväksy myönteistä palautetta kotiensa ulkopuolelta. He
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saattavat  kyllä  toivoa  myönteistä  palautetta,  mutta  eivät  välttämättä  usko  siihen.  He  hyväksyvät

kielteisen palautteen helpommin kuin myönteisen,  jos he pitävät sitä luotettavampana kuin kotona

saamiaan kokemuksia (Swann, 1997; Swann ym., 1992).

Chelladurain  määritelmän  mukaan demokraattiset valmentajat  (Chelladurai,  1999;  Chelladurai

&  Saleh,  1980)  ja  vanhemmat  kuuntelevat,  neuvottelevat  ja  vastaavat  kysymyksiin  (Aunola  ym.,

2000b;  Baumrind,  1991).  He  vaativat,  kannustavat,  tukevat  ja  sallivat  nuoren  osallistua

päätöksentekoon. Lämpimät keskinäiset suhteet, hyväksyvä ilmapiiri ja henkinen läsnäolo ovat sekä

demokraattisen  vanhemman  että  sosiaalisesti  tukevan  valmentajan  piirteitä.  Myös  ohjaava  ja

neuvova valmentaja ja demokraattinen vanhempi toimivat samankaltaisesti. Lisäksi demokraattinen

vanhempi kertoo, milloin  lapsi  tai nuori on onnistunut,  ja on valmis  jakamaan hyvät  tunteet. Näin

toimii myös myönteistä palautetta ja palkintoja antava valmentaja. Sen sijaan sekä johtajavaltainen

valmentaja että autoritaarinen vanhempi painottavat omaa auktoriteettiaan ja määräysvaltaansa sekä

aikuisen  yksinoikeutta  tehdä  päätöksiä.  Rangaistuksia  käytetään  herkemmin  kuin  palkintoja

(Barber, 1996; Chelladurai & Riemer, 1998; Chelladurai & Saleh, 1980).

Paitsi  nuoret  pelaajat,  myös vanhemmat  itse  voivat  reagoida  samankaltaisiin  ja  siten  tuttuihin

valmentajan  toiminnassa  esiintyviin  piirteisiin  (Albarracín  &  Wyer,  2000;  Quellette  &  Wood,

1998).  Aikaisempien  kokemustensa  ja  näiden  perusteella  muodostuneiden  uskomustensa  ja

odotustensa  vaikutuksesta  demokraattiset  vanhemmat  saattavat  odottaa  myönteistä  ja

oikeudenmukaista  käytöstä  myös  valmentajalta,  kun  taas  autoritaariset  vanhemmat  saattavat  olla

kiinnostuneempia voittamisesta.

Kasvatustyylejä  ja  valmennustyylejä  on  mahdollista  analysoida  tarkemmin  ulottuvuuksiin

perustuvilla  typologioilla.  Kun  tunnetaan  vanhemman  kasvatuskäyttäytymisestä  monta

ulottuvuutta,  saadaan hänestä  tarkempi kuva,  ja  häntä on  mahdollista  verrata valmentajaan,  jonka

valmennuskäyttäytyminen  on  myös  tiedossa.  Tuttuja  kasvatustyylejä  (demokraattista  ja

autokraattista)  tutkimalla  voidaan  myös  nähdä,  että  kaikilla  vanhemmilla  ei  kumpikaan

ulottuvuuksista  esiinny  korkeana  (sallivat)  tai  molemmat  esiintyvät  samanaikaisesti  korkeina

(vaativat).

Voidaan  myös  tutkia  vanhempien  ilmaiseman  stressin  yhteyttä  heidän  kasvatustyyliinsä.

Vanhempien  kasvatustyyleistä  erotetaan  omiksi  ryhmikseen  toisaalta  ne,  jotka  sisältävät  stressin

ilmaisun  ja  toisaalta  ne,  jotka  eivät  sitä  ilmaise.  Sen  jälkeen  on  mahdollista  tutkia  näiden

kasvatustyylien ja valmennustyylien vuorovaikutuksen yhteyttä koheesioon.
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1.7 Kahden ikäryhmän edustus

Tähän  väitöskirjatutkimukseen  valittiin  kaksi  ikäryhmää,  koska  nuoruusiässä  on  kehitysvaiheita

(Blos, 1979; Erikson, 1982; Steinberg & Morris, 2001), jotka saattavat vaikuttaa  nuoren urheilijan

valintoihin. 14vuotias on vielä hyvin kodista  riippuvainen  ja katsoo asioita kodin arvomaailmasta

käsin,  kun  taas  16vuotias  on  nuoruusiän  keskivaiheessa  ja  pyrkii  saamaan  vaikutteita  ja

esimerkkejä  enenevästi  kodin  ulkopuolelta  (Blos,  1979;  McGuire  &  Cook,  1985).

Itsenäistymistarve  johtaa  nuoren  etsimään  muita  tärkeitä  aikuisia  kuten  opettajia  ja  valmentajia

(Blos, 1979; Steinbeg & Morris, 2001). Nuori on halukas ottamaan etäisyyttä kotiin ja hylkäämään

kodin antamia malleja ja arvoja tilapäisesti tai pysyvästi (Adamson ym., 1999; Barber 1996; Barnett

ym., 1992; Blos, 1979; Mazor & Enright, 1988).

Aikuiset  reagoivat  nuoreen  eri  tavoin  kuin  lapseen.  Paitsi  vanhemmat,  joiden  vaatimukset

saattavat  kasvaa,  myös  valmentajat  kohtelevat  aikaisempaa  suurikokoisempia  ja  voimakkaampia

pelaajiaan  uudella  tavalla.  Sosiaalisesti  kannustava  ja  vastavuoroinen  valmennustapa  vähenee

pelaajien  iän  noustessa  (Liukkonen,  Laakso  &  Telama,  1996;  Wong  &  Bridges,  1995).  Tästä  on

keskusteltu  (Liukkonen  ym.,  1996),  koska  pelaajien  kypsyystaso  mahdollistaisi  demokraattisen

valmennustyylin  lisäämisen,  jolloin  pelaajat  saisivat  enemmän  vastuuta  pelikentän  ratkaisuista  ja

heitä voitaisiin kannustaa itsenäiseen ajatteluun enemmän kuin nuorempana (Liukkonen ym.,1996).

Lisäksi  iän  on  havaittu  olevan  yhteydessä  pelaajien  joukkueessa  kokemaan  yhteenkuuluvuuden

tunteeseen,  koheesioon.  Viiden  vuoden  seurantatutkimuksessa  havaittiin  (Ruotsi,  Suomi,  Tsekki),

että  koheesio  oli  juniorijääkiekkoilijoilla  korkeimmillaan  13  vuoden  iässä  ja  laski  sen  jälkeen

(Salminen & Luhtanen, 1994).
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Väitöskirja  koostuu  seuraavista  osatutkimuksista:  (1)  Kasvatuksen  ja  vanhempien  asenteiden

yhteydet  nuorten  urheilun  parissa  omaksumiin  suoriutumisstrategioihin  ja  tyytyväisyyteen.  (2)

Vanhempien  kasvatustyylien  yhteydet  vanhempien  omiin  nuoren  urheilijan  valmentajasuhdetta

koskeviin  havaintoihin  sekä  siihen  tapaan,  miten  nuoret  itse  arvioivat  valmentajaansa  ja

joukkueensa  koheesiota.  (3,4)  Kasvatustyylien  ja  valmennustyylien  samankaltaisuuden  ja

erilaisuuden yhteydet nuorten arvioimaan koheesioon sekä (5) Valmentajien, joukkueenjohtajien ja

nuorten valmennusta ja joukkueen koheesiosta koskevat arvioinnit. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet

on esitetty kuviossa 1. Kuhunkin osatutkimukseen viittaava numero on esitetty sulkeissa.

Vanhempien arviot Nuorten arviot Valmentajien arviot     Joukkueen johtajien
arviot

)
(1)

(5)

 (5)
(2)

  (2)   (3,4)         (2)     (3,4)    (5) (5)

Kuvio 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan jääkiekonpelaajien tyytyväisyyttä ja kokemusta oman joukkueensa

koheesiosta,  koska  näillä  on  suuri  merkitys  nuorten  harkitessa  harrastuksen  jatkamista  tai

lopettamista (Carpenter & Scanlan, 1998; Spink 1998). Tässä tutkimuksessa selvitetään erityisesti

kasvatuksen  yhteyttä  nuorten  suoriutumisstrategioihin  ja  heidän  urheiluharrastuksen  parissa

kokemaansa  tyytyväisyyteen  sekä  kasvatuksen  ja  valmennustyylien  vuorovaikutuksen  yhteyttä

nuorten kokemaan koheesioon.

kasvatustyylit
stressi
sääntöjen
rikkomiseen
liittyvät asenteet

suoriutumisstrategiat
sääntöjen
rikkomiseen liittyvät
asenteet

tyytyväisyys

joukkueen
koheesio

oma
valmennustyyli

joukkueen
koheesio

valmentajan
valmennustyyli

valmentajan
valmennustyyli

joukkueen
koheesio

valmentaja
pelaaja suhteen
arvio

kasvatustyylit
stressi
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Aluksi  tutkimuksessa  pyrittiin  selvittämään,  miten  kasvatustyylit  ovat  yhteydessä  nuorten

aktiivisessa ja vaativassa urheilussa käyttämiin suoriutumisstrategioihin. Tuottaako demokraattinen

kasvatustyyli enemmän itseensä luottavia, ongelmia järkevällä tavalla lähestyviä ja ratkovia nuoria

urheilijoita, ja tuottavatko autoritaariset, korkeita stressipistemääriä saaneet vanhemmat vastaavasti

enemmän ponnistuksia vältteleviä, passiivisia nuoria pelaajia,  jotka mieluummin rikkovat sääntöjä

kuin opettelevat tarvitsemiaan taitoja?

Sääntöjen rikkominen ja sääntörikkomusten hyväksyminen (Aunola ym., 2000b) tai jopa niihin

kannustaminen (Casper, 2006) ovat urheiluun  ja kasvatustyyleihin  läheisesti  liittyvä arvokysymys,

jota  tutkittiin  kasvatustyyleistä  saatua  tutkimustietoa  soveltaen:  miten  kasvatustyylit  ovat

yhteydessä pelaajien moraalisiin, sääntörikkomisiin liittyviin motiiveihin.

On  todettu  ihmisillä  olevan  taipumusta  odottaa  samankaltaista  käytöstä  kuin  mihin  he  ovat

ennenkin  tottuneet  (Hall  &  Lord,  1995;  Quellette  &  Wood,  1998;  Swann,  1997).  Siksi  tutkittiin,

odottavatko demokraattiset vanhemmat myönteistä  ja oikeudenmukaista käytöstä valmentajalta,  ja

ovatko autoritaariset vanhemmat kiinnostuneempia voittamisesta kuin siitä, että valmentaja kohtelee

lapsia ja joukkuetta oikeudenmukaisesti tai miten oma poika kokee joukkueensa koheesion.

Tavoitteena  oli  tutkia,  millainen  yhteys  on  vanhempien  käyttämien  kasvatustyylien  ja

valmentajien  johtamiskäyttäytymisen  (niiden  samankaltaisuuden  tai  erilaisuuden)  ja  pelaajien

arvioiman koheesion välillä. Samalla tutkittiin (1) sallivien, (2) demokraattisten, (3) hyvin vaativien

ja (4) autoritaaristen kasvatustyylien esiintyminen aineistossa.

Ulottuvuuksiin  perustuvilla  kasvatustypologioilla  selvitettiin  stressin  osuutta  kasvatuksessa  ja

vanhempien ilmaiseman stressin yhteyttä pelaajien viihtymiseen erilaisten valmentajien johtamissa

joukkueissa.

Johtajavaltainen  valmennustyyli  on  monissa  urheilututkimuksissa  yhdistetty  nuorten  alhaiseen

tyytyväisyyteen  ja  alhaiseen  koheesioon  (Chelladurai,  1984;  Gardner  ym.,  1996;  Hastie,  1995;

Weiss & Friedrichs, 1986). Toisaalta valmentajan ja kotoa tutun kasvatustyylin samanlaisuus auttaa

nuorta ymmärtämään valmentajaa ja hyväksymään hänen tyylinsä. Siksi on oleellista tutkia, päteekö

tämä myös kaikkein autoritaarisimpien perheiden lapsiin ja heidän johtajavaltaisiin valmentajiinsa.

Tavoitteena  oli  tutkia  myös,  miten  pelaajien,  valmentajien  ja  joukkueenjohtajien  arviot

myönteiseksi  luokitellusta  ja  johtajavaltaisesta  valmennustavasta  ovat  yhteydessä  nuorten

arvioimaan  koheesioon.  Lisäksi  tutkittiin  joukkueenjohtajien  ja  valmentajien  antamien

valmennustapaa koskevien arvioiden yhdenmukaisuutta.

Nuoruusiässä  on  itsenäistymiseen  liittyviä  kehitysvaiheita  (Blos,  1979;  Steinberg  &  Morris,

2001), jotka saattavat vaikuttaa nuorten valintoihin. Aikuiset saattavat myös reagoida eri ikäisiin ja

kokoisiin  nuoriin  eri  tavoin.  Valmentajien  valmennustapa  muuttuu  autoritaarisemmaksi  pelaajien
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kasvaessa  suurikokoisemmiksi  iän  myötä  (Liukkonen  ym.,  1996),  toisaalta  vanhemmat  odottavat

nuorilta  itsenäistymistä  (Steinberg  &  Morris,  2001).  Jotta  voitaisiin  tutkia  eri  kehitysvaiheissa

olevien  nuorten    kokemuksia  vanhempi  ja  valmentajasuhteista,  tutkimukseen  valittiin  kaksi  eri

jääkiekkoilijaikäryhmää:  sinä  vuonna  14  täyttävät  yläasteikäiset  sekä  16  täyttävät,  nuoruusiän

keskivaiheessa  olevat  pelaajat.  16vuotiaat  olivat  päättäneet  peruskoulunsa,  tehneet  valintoja

tulevaisuutensa  suhteen  sekä  siirtyneet  toisen  asteen  koulutukseen  tai  työelämään.    Jääkiekko  on

myös  ajallisesti  ja  taloudellisesti  vaativaa  tässä  iässä  (Sarjakirja  20002001)  ja  edellyttää

aikaisempaa suurempaa motivaatiota.
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3 METODIT

3.1 Aineisto

Kaikki  viisi  tutkimusta  perustuvat  samaan  aineistoon.  Neljän  jääkiekkopiirin  kaikille  14  ja  16

vuotiaille  (synt.  1986  ja  1984),  rekisteröidyille,  jääkiekkoa  pelaaville  pojille,  heidän

vanhemmilleen,  valmentajilleen  ja  joukkueenjohtajille  lähetettiin  kirje  ja  kyselylomake  Suomen

Jääkiekkoliiton  luvalla  syksyllä  2000.  Koska  vanhemmat  kutsuttiin  osallistumaan  tutkimukseen,

heiltä ei erikseen kysytty lupaa. Poikien vastausprosentti oli 31.5 ja vastanneiden lukumäärät: 1018

pelaajaa  (650  ja  368),  979  vanhempaa  (500  äitiä,  376  isää,  103  ei  ilmoittanut  sukupuolta),  35

valmentajaa  ja  57  joukkueenjohtajaa.  Vastaukset  tulivat  206  joukkueesta.  Kaikki  vastaukset

käsiteltiin  luottamuksellisina  ja  tiedot olivat vain  tutkimusryhmän käytössä. Pelaajat,  jotka  jättivät

vastaamatta  kyselyyn,  eivät  olleet  systemaattisella  tavalla  erilaisia  perusjoukkoon  verrattuna

pelipaikan suhteen.  Hyökkääjät (39%), puolustajat (32%), keskushyökkääjät (17%) ja maalivahdit

(12%) olivat hyvin edustettuina ja osuudet vastasivat yleistä jakautumaa jääkiekossa.

3.2 Mittarit

Vanhempien kyselylomakkeeseen kuului suomenkielinen versio lastenkasvatuslomakkeesta (Parent

Rearing  Style  Questionnaire;  PRSQ,  Pulkkinen,  1996),  joka  sisälsi  myös  vanhempien  stressiä

mittaavan  ulottuvuuden  (Gerris,  Vermulst,  van  Boxtel,  Janssens,  van  Zutphen,  &  Felling,  1993).

Vanhempia pyydettiin arvioimaan 28 väittämää asteikolla 1 4 (1 = ei sovi minuun ollenkaan, 4 =

sopii  minuun  täysin).  Eksploratiivisen  faktorianalyysin  avulla  (Maximum  Likelihood  metodi  ja

rotaatio)  muodostettiin  kolme  kasvatusfaktoria.  Sisäistä  yhdenmukaisuutta  mittaavat  Cronbachin

alfakertoimet  olivat  riittävän  korkeita  summamuuttujien  muodostamiseen.  (Cronbachin  alfa

kerroin):  (1)  autoritaarinen  .70  (”On  tärkeätä,  että  lapset  tottelevat  vanhempiaan”),  (2)

demokraattinen  .83  (”Kerron  usein  lapselleni  miten  paljon  arvostan  sitä,  että  hän  yrittää    tehdä

jotakin  tai  saa  jotakin  aikaan”)  ja  (3)  stressi  .74  (”Lasten  kasvattaminen  tuntuu  minusta  usein

ylivoimaiselta tehtävältä”).

Kahden  ensimmäisen  tutkimuksen  jälkeen  rakennettiin  ”vanhemmuustypologiat”

moniulotteisiksi siten, että vanhemmat, jotka saivat korkeat arvot (3 tai 4 mittarissa asteikolta 1 4)

demokraattisessa  tyylissä  ja  matalat  arvot  (1  tai  2)  autoritaarisessa  tyylissä,  nimettiin

demokraattisiksi. Samalla periaatteella muodostettiin autoritaarinen typpi. Vanhemmat, jotka saivat
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molemmissa  dimensioissa  matalat  arvot,  nimettiin  salliviksi.  Neljänteen  ryhmään  sijoitettiin

vanhemmat,  jotka  saivat  korkeat  arvot  sekä  demokraattisessa  että  autokraattisessa  tyylissä  ja

nimettiin  vaativiksi.  Erityisesti  korkeat  arvot  sekä  demokraattisessa  että  autokraattisessa  tyylissä

saaneet  vanhemmat  ovat  mielenkiintoisia  dynaamisesti,  koska  yleisesti  näitä  tyylejä  on  pidetty

vaihtoehtoina (Maccoby & Martin, 1983; Aunola ym., 1999) ja ikään kuin toisensa pois sulkevina.

Artikkelin  IV  typologiat  muodostettiin  samoin  autoritaarisesta  ja  demokraattisesta

ulottuvuudesta, mutta stressifaktori otettiin kolmanneksi  lisäulottuvuudeksi. Ryhmät muodostettiin

seuraavasti: demokraattinen,  demokraattinen  ja  stressi,  autoritaarinen  ja  stressi  ja autoritaarinen  ja

näistä yhdistettiin stressifaktorin sisältävä kasvatustyylimuuttuja.

Vanhempien  asenteita  sääntöjen  rikkomiseen  voittamisen  helpottamiseksi  mitattiin  kolmen

väittämän mittarilla (”Voittaminen on niin tärkeä kokemus pelaajille, että sääntöjen rikkominen on

ymmärrettävää”;  ”Toivon  poikani  tekevän  kaiken  hyvin  tai  ei  ollenkaan”;  ”Pojat  voivat  1216

vuoden iässä hyvin harjoitella jääkiekkoa 5 kertaa viikossa”), joka rakennettiin tähän tutkimukseen.

Reliabiliteetti (Cronbachin alfa) oli vain .49.

Valmentajapelaaja  suhde  (status)  mittari,  jossa  on  viisi  väittämää  asteikolla  1  4,  tehtiin  tätä

tutkimusta  varten  (”Valmentaja  antoi  hänelle  hyvin  peliaikaa”,  ”Valmentaja  ei  pitänyt

pojastani”,… ). Reliabiliteetti oli riittävän hyvä (Cronbachin alfa) .69.

Suoriutumisstrategiaansa  nuoret  jääkiekonpelaajat  arvioivat  Nurmen  ym.  (1995)

suoriutumisstrategiamittarilla  (The  Strategy  and  Attribution  Questionnaire,  SAQ)  asteikolla  1  =

täysin  samaa  mieltä  –  4  =  täysin  eri  mieltä.  Mittari  sisältää  15  väittämää.  Faktorianalyysin

perusteella  syntyi  kahden  faktorin  ratkaisu  samalla  tavoin  kuin  Aunolan  ja  työryhmän

tutkimuksessa  (1999).  Saadut  faktorit  ovat  taitosuuntautuminen  (”Pärjään  yleensä

hankalammassakin  tehtävässä”,  reliabiliteetti  (Cronbachin  alfa)  .64)  ja  tehtävien  välttely  (”Jos

edessä on vaikea tehtävä, huomaan usein, etten yritä tosissani”, reliabiliteetti .67 (Cronbachin alfa).

Pelaajien  sääntöjen  rikkomisalttiutta  tutkittiin  neljällä  väittämällä  asteikolla  1  =  täysin  samaa

mieltä  –  4  =  täysin  eri  mieltä  (”  Säännöt  on  tehty  rikottaviksi”;  ”Vahingoittaisin  vastustajaa,  jos

valmentaja pyytäisi”; ”Lopputulos on tärkeintä”; Tärkeintä pelissä on voittaminen”),  lähteinä osin

Nilsson (1993).  Reliabiliteetti (Cronbachin alfa .50) on matala (<.60).

Pelaajien  tyytyväisyyttä  mitattiin  ensimmäisessä  artikkelissa  viidellä  väittämällä.  Se  rakentuu

lopettamishalukkuutta  (”Jääkiekko  oli  kivaa,  mutta  nyt  haluan  tehdä  jotain  muuta”;  asteikko

1=erittäin  huonosti  –  4  =erittäin  hyvin),  ja  joukkueen  koheesiota  mittaavista  osioista  (Liite  4).

Reliabiliteetti on hyvä (Cronbachin alfa .64).

Neljässä  seuraavassa  artikkelissa  vastaajat  arvioivat  vain  koheesion  asteikolla  1  =  erittäin

huonosti  5 = erittäin hyvin (”Miten paljon pojat auttoivat toisiaan pelissä”; ”Olen/olin todella osa
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joukkuettani”:  ”Miten  oman  joukkueeni  pojat  tulivat  toimeen  keskenään  verrattuna  toisiin

joukkueisiin”;  ”Miten  riippuvaisia  pelaajat  ovat  toisistaan”).  Reliabiliteetti  oli  hyvä  (Cronbachin

alfa .67). Mittarissa on sekä tehtäväkoheesiota (yhteistyötä,  luottamusta)että sosiaalista koheesiota

(pitämisen  tunnetta,  luottamusta,  tukea)  mittavia  osioita  ja  siksi  siitä  käytetään nimitystä  joukkue

koheesio tai pelkkä koheesio.

Pelaajat arvioivat valmentajiensa valmennustapaa lomakkeella (The Leadership Scale of Sport,

LSS), jossa on 40 väittämää (asteikko 1 = ei koskaan – 5 = aina; Liite 4) ja joista muodostettiin viisi

ulottuvuutta  summamuuttujina  (Chelladurai,  1999;  Chelladurai  &  Saleh,  1980).  Näiden  sisäiset

reliabiliteetit esitetään Cronbachin alfa kertoimella. Nämä ulottuvuudet olivat: ”harjoitus ja ohjaus”,

13  osiota,  alfa  .85  (”Selittää  yksityiskohtaisesti,  mitä  jokaiselta  pelaajalta  odotetaan”),

demokraattinen  valmennustyyli,  9  osiota,  alfa  .85  (”Tekee  päätöksiä  yhdessä  pelaajien  kanssa”),

autokraattinen  valmennustyyli,  5  osiota,  alfa  .77  (”Toimii  pelaajia  kuulematta”),  sosiaalinen

kannustus, 7 osiota, alfa .83 (”Auttaa pelaajaa tämän henkilökohtaisissa ongelmissa”) ja viidenneksi

”myönteinen  palaute”  (palkitseminen),  5  osiota,  alfa  .82  (”Kertoo  pelaajalle,  milloin  tämä  tekee

erityisen  hyvää  työtä”).  LSS  suomennettiin  ja  testattiin  vuotta  nuorempien  ikäryhmässä  (13v.;

N=36) sekä tehtiin tarkennukset epäselvissä osioissa englannin kieleen ja jääkiekkoon perehtyneen

henkilön avulla.

Koska  neljä  valmentajan  käyttäytymistä  käsittelevää  ulottuvuutta  korreloivat  voimakkaasti

(>.37)  tässä  tutkimuksessa  (myös  Salmisen  ja  Liukkosen  tutkimuksessa,  1994),  yhdistettiin  ne

yhdeksi ja nimettiin myönteiseksi valmennustavaksi.

Valmentajat  arvioivat  oman  valmennuskäyttäytymisensä  samalla  mittarilla  kuin  pelaajat  ja

joukkueenjohtajat.  Reliabiliteetit  (Cronbachin  alfa  kertoimet)  olivat  .85  (harjoitus  ja  ohjaus),  .76

(demokraattinen  tyyli),  .82  (autokraattinen  tyyli),  .79  (sosiaalinen  kannustus)  ja  .73  (myönteinen

palaute).  Joukkueenjohtajia  pyydettiin  arvioimaan  oman  joukkueensa  valmentajaa.  Reliabiliteetit

olivat  korkeita:  harjoitus  ja  ohjaus  .91,  demokraattinen  tyyli  .87,  autokraattinen  tyyli  .84,

sosiaalinen  kannustus  .84  ja  myönteinen  palaute  .93.  Valmentajat  ja  joukkueenjohtajat  arvioivat

myös joukkueidensa koheesiota. Valmentajien arvioinneissa reliabiliteetti kohosi selvästi (alfa .74),

mutta joukkueenjohtajien arvioidessa samaa asiaa reliabiliteetti oli matala (Cronbachin alfa .56).
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3.3 Tilastomenetelmät

Taulukko 1. Menetelmät ja käytetyt tilastoanalyysit viidestä tutkimuksesta.
______________________________________________________________________________________________

Tutkimus Mittarit Tilastomenetelmät

______________________________________________________________________________________________

Tutkimus I  Suoriutumisstrategiat (SAQ, Nurmi ym., 1995), pelaajat arvioivat itsensä  Polkuanalyysi

 Tyytyväisyys (tehty tähän tutkimukseen)  SEM

 Sääntöjen rikkominen (pelaajat)  “   (Nilsson, 1993)  EQS

 Kasvatustyylit (PRSQ, Pulkkinen, 1996; Gerris ym., 1993), vanhemmat arvioivat

 Asenne sääntöjenrikkomiseen (vanhemmat; tehty tähän tutkimukseen)

Tutkimus II       Valmennustapa (LSS, Chelladurai &  Saleh, 1980), pelaajat arvioivat SEM

 Koheesio (tehty tähän tutkimukseen)

 Kasvatustyylit (PRSQ, Pulkkinen, 1996), vanhemmat arvioivat

 Valmentajapelaaja suhde (tehty tähän tutkimukseen), vanhemmat arvioivat

.

Tutkimus III     Valmennustapa (LSS, Chelladurai & Saleh, 1980), pelaajat arvioivat  Regressioanalyysi

 Koheesio (vertaa tutkimus II), pelaajat arvioivat  ANOVA

 Kasvatustyypit (rakennettu mittarista PRSQ, Pulkkinen, 1996),

 vanhemmat arvioivat

Tutkimus IV     Valmennustapa (LSS, Chelladurai & Saleh, 1980), pelaajat arvioivat  Regressioanalyysi

Koheesio (vertaa tutkimus II), pelaajat arvioivat ANOVA

Stressi ja kasvatus (rakennettu mittarista PRSQ, Pulkkinen, 1996;

Gerris ym., 1993), vanhemmat arvioivat

Tutkimus V   Valmennustapa (LSS, Chelladurai & Saleh, 1980), pelaajat arvioivat  Monitasoanalyysi

Koheesio, pelaajat, valmentajat ja joukkueenjohtajat arvioivat

Valmennustapa (LSS, Chelladurai & Saleh, 1980), valmentajat ja

joukkueenjohtajat arvioivat

________________________________________________________________________________

Koska  on  mahdollista,  että  joukkueiden  välillä  on  eroja,  jotka  johtuvat  joukkueen  jäsenten

vaikutuksesta  toistensa  mielipiteeseen  ja  tapaan  hahmottaa  valmentajan  käyttäytymistä,  käytettiin

viidennessä  tutkimuksessa  monitasomenetelmää  (Jöreskog,  Sörbom,  du  Toit,  &  du  Toit,  2000).
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Näin  saadaan  selville  paitsi  yksilöiden,  johtuen  henkilökohtaisesta  taustahistoriasta  sekä

omakohtaisesta kokemuksesta joukkueessa, myös joukkueiden väliset erot (Hall & Lord, 1995).
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4 VIIDEN TUTKIMUKSEN TULOKSET

4.1 Kasvatus, suoriutumisstrategiat, sääntöjen rikkominen ja

tyytyväisyys jääkiekossa

Ensimmäisen artikkelin keskeinen tavoite oli tutkia vanhempien kasvatustyylejä, stressiä ja heidän

sääntöjen  rikkomista  kohtaan  omaksumiaan  asenteita  suhteessa  (1)  nuorten  jääkiekonpelaajien

suoriutumisstrategioihin  (taidon  saavuttamiseen  ja  onnistumiseen,  tehtävän  välttelyyn,

epäonnistumisen  odotukseen)  ja  (2)  pelaajien  sääntöjenrikkomisalttiuteen  sekä  (3)  siihen,  miten

nämä elementit ovat yhteydessä nuorten jääkiekonpelaajien tyytyväisyyteen.

Malli sopi aineistoon hyvin: CFI oli .90 ja RMSEA oli 0.03. Khin neliön arvo oli merkitsevä ( ²

(1,296)=2230.77, p < 0.001), joka on tavallista suurissa otoksissa. Polkuanalyysin (EQS, Hoyle &

Smith,  1994)  tulokset  (Liite  1)  osoittivat,  että  vanhempien  demokraattinen  kasvatustyyli  oli

yhteydessä  soveltavaan  suoriutumistyyliin,  siis  pyrkimykseen  saavuttaa  taitoa  ja  onnistumisia  (

0.25,  p<  0.001),  ja  tämä  oli  edelleen  yhteydessä  jääkiekossa  koettuun  tyytyväisyyteen.  (0.41,  p<

0.001).  Yhdensuuntaisesti  tämän  tuloksen  kanssa  demokraattinen  kasvatustyyli  oli  negatiivisessa

yhteydessä nuorten sääntörikkomuksiin (0.16, p<0.01) ja tehtäviä välttelevään suoriutumistapaan (

0.24,  p<  0.001).  Demokraattisten  vanhempien  lapset  olivat  halukkaita  pelaamaan  taitavasti  ja

noudattamaan sääntöjä.

Autoritaarinen  kasvatustyyli  ja  vanhemman  stressi  eivät  olleet  suorassa  yhteydessä  nuorten

suoriutumisstrategioihin  tai  sääntörikkomuksiin.  Nämä  olivat  kuitenkin  yhteydessä  autoritaaristen

(0.18,  p<0.001)  ja  stressiä  kokevien  vanhempien  (0.36,  p<0.001)  omaksumiin  hyväksyviin

asenteisiin  omien  poikien  mahdollisia  sääntörikkomuksia  kohtaan  sekä  siihen,  että  voittoa

arvostettiin  enemmän  kuin  reilua  peliä.  Tämä  puolestaan  oli  yhteydessä  poikien

sääntöjenrikkomisalttiuteen  (0.25,  p<  0.001).  Myös  jääkiekkoilijoiden  ikä  oli  yhteydessä

sääntöjenrikkomisalttiuteen.  Sääntörikkomuksiin  suhtautuivat  myönteisimmin  vanhemman

ikäryhmän,  16vuotiaiden,  vanhemmat  (0.21,  p<  0.001)  ja  pojat  (0.18,  p<  0.001).  Molempien

ikäryhmien demokraattisten perheiden vanhemmat  ja  nuoret valitsivat ensisijaisesti  reilun pelin  ja

pelitaitojen saavuttamisen.

Vanhemman sukupuoli oli yhteydessä kasvatustyyliin. Äidit olivat demokraattisempia kuin isät

(0.18, p< 0.001). Stressiä ilmeni suhteellisesti lähes yhtä paljon sekä äideillä että isillä. Vastauksissa

oli enemmän äitien kuin isien arvioita.
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4.2 Kasvatustyylien yhteys nuorten valmentamista koskeviin

havaintoihin, pelaajavalmentaja suhteeseen sekä joukkueen
koheesioon

Tutkittiin  demokraattisen  ja  autoritaarisen  kasvatustyylin  yhteyttä  (1)  poikien  arviointeihin

valmentajan  valmennustavasta  ja  (2)  vanhempien  havaintoihin  valmentajapelaaja  suhteesta  eli

pojan asemasta joukkueessa sekä (3) siihen, oliko vanhempien suhtautumistapa yhteydessä nuorten

jääkiekonpelaajien  antamiin  valmentajan  valmennuskäyttäytymistä  koskeviin  arviointeihin  (ns.

myönteinen/johtajavaltainen valmennustapa) ja edelleen (4) nuorten antamiin joukkueen koheesiota

koskeviin  arviointeihin.  Lisäksi  tutkittiin,  oliko  kasvatustyylien  yhteys  samansuuntainen

molemmissa ikäryhmissä.

Hypoteettinen  malli  testattiin  rakenneyhtälömallilla  (CFA/  SEM,  Mplus,  Muthen,  &  Curraw,

1997).  Malli  sopi  aineistoon  hyvin  (CFI  =  .91; RMSEA  =  .06,  mittamallissa).  Valittiin  parhaiten

aineistoon  sopiva  malli  (CFI  =  .91;  TLI  =  .91;  RMSEA  =  0.04;  ²  (720)  =  1872.89,  p<  0.001).

Suuria  modifikaatioindeksin  arvoja  ei  löytynyt.  Tulokset  osoittivat  seuraavaa:  (a)  Autoritaarinen

kasvatustyyli  oli  yhteydessä  myönteiseen  valmennustapaan  (0.12,  p<  0.001),  joka  edelleen  oli

yhteydessä  korkeaan  koheesioon.  (b)  Demokraattinen  valmennustapa  oli  yhteydessä  vanhempien

havaintoihin  valmentajapelaaja  suhteesta  (0.15,  p<  0.01).  Demokraattiset  vanhemmat  olivat

kiinnostuneita  valmentajan  ja  pojan  välisestä  hyvästä  suhteesta,  valmentajan  pojalle  osoittamasta

pitämisestä  ja  luottamuksesta. Tämä pelaajavalmentaja  suhde oli positiivisesti yhteydessä poikien

omaan  arvioon  (0.14,  p<  0.01)  myönteisestä  valmennustavasta  (demokraattinen,  sosiaalisesti

kannustava,  taitava  opettaminen  ja  ohjaaminen,  positiivinen  palaute/palkitseminen).  (c)  Pelaaja

valmentaja –suhde oli myös negatiivisesti yhteydessä johtajakeskeiseen valmennustapaan (0.12, p<

0.01). (d) Aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu myönteisen valmennustavan  ja koheesion välinen

yhteys  vahvistui  (0.67,  p<  0.001).  16vuotiaat  jääkiekkoilijat  olivat  itsenäistyneempiä

vanhemmistaan  kuin  14vuotiaat.  Vanhempien  havainnot  pelaajavalmentaja  suhteesta  olivat

yhteydessä  pelaajien  arvioihin  valmentajastaan  vain  14vuotiailla.  Suoritettiin  kaksisuuntainen

ANOVA,  jotta  nähtäisiin  ikäryhmien  väliset  erot.    16vuotiaat  pelaajat  arvioivat  joukkueensa

koheesion  (ka±kh  =  15.56±2.23)  korkeammaksi  kuin  14vuotiaat  pelaajat  (ka±kh  =  15.34±2.18).

Demokraattiseksi  luokiteltuja  vanhempia  (50.9%)  oli  enemmän  kuin  autoritaariseksi  luokiteltuja

vanhempia (45.6%).
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4.3 Kasvatus, valmennus ja koheesio jääkiekossa

Tämä  tutkimus  selvitti,  ovatko  valmennustavan  ja  kasvatustavan  erilaisuus  tai  samanlaisuus

yhteydessä urheilujoukkueiden  koheesioon.  Tutkittiin,  ovatko  tietyt  kasvatustavat  ja  myönteiseksi

luokiteltu  valmennustapa  yhdessä  yhteydessä  korkeaan  koheesioon  (1)  samanlaisten,

yhteensopivien valmennuskasvatus parien takia tai (2) erilaisten toisiaan täydentävien valmennus

kasvatus parien takia. Haluttiin tutkia myös pelaajien iän yhteys valmennuskasvatus pareihin.

Lineaarinen regressioanalyysi osoitti, että kasvatustyypeistä muodostetulla muuttujalla (salliva,

demokraattinen,  vaativa,  autoritaarinen)  ja  myönteisellä  valmennustyylillä  oli  yhteisvaikutusta

koheesioarvioihin  (R² =  .22, F(3,1014) = 95.96, p< 0.001; beta =  .24,  t =  2.13, p= 0.03). Mitä

suurempi  kuri  ja  kontrolli  nuorten  kodeissa  oli,  sitä  alhaisemmaksi  nuoret  arvioivat  joukkueensa

koheesion. Voidaan todeta, että (1) mitä vapaampi vanhempien kasvatustyyli oli, sitä korkeammaksi

nuoret  jääkiekonpelaajat  arvioivat  koheesion,  kun  heidän  valmentajansa  oli  luokiteltu  myönteisen

valmennustyylin  edustajaksi  (taulukko  1).  Johtajavaltaisen  valmennustyylin  ja  kyseisen

kasvatustyylimuuttujan välinen yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Taulukko 2. Keskiarvot (Ka) ja –hajonnat (Kh) koheesiolle. Vanhemmat arvioivat
kasvatustyylin  ja 14vuotiaat jääkiekonpelaajat (N=650) valmentajan tyylin

_____________________________________________________________
                                      Valmennus

____________________________________________
 Myönteinen/ 14vuotiaat   Johtajavaltainen valmennus

Kasvatustypologiat
N pelaajaa     Korkea   N   Matala    N          Korkea    N
_____________________________________________________________

Salliva
192

Ka
Kh

16.06
  1.79

  96 14.22
  2.24

  96    14.78
  2.08

  88

Demokraatinen
162

Ka
Kh.

16.10
  1.89

  96 14.39
  1.95

  66    15.02
  2.04

  81

Vaativa
189

Ka
Kh

15.91
   2.38

132 14.46
  1.99

  57    15.13
  2.45

  85

Autoritaarinen
107

Ka
Kh

15.77
  1.85

  66 14.66
  1.81

  41    15.24
  1.96

  51

_____________________________________________________________

Tutkittaessa valmennus  ja kasvatustyylien yhteisvaikutusta  ilmeni, että sallivien kotien nuoret

arvioivat koheesion alhaisimmaksi,  jos  he  eivät olleet arvioineet valmentajaansa  myönteiseksi  tai,

jos he olivat arvioineet valmentajan johtajavaltaiseksi. Voidaan todeta myös, että (2) kasvatuksen ja
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valmennuksen  erilaisuus  tuotti  korkean  koheesion  vain,  jos  valmennustyyli  oli  luokiteltu

myönteiseksi. Tulokset osoittivat  siis,  että ns.  myönteinen  valmennus oli  erityisen  tärkeää  silloin,

kun nuorilla pelaajilla oli salliva kotikasvatus.

Ikä oli yhteydessä valmennus ja kasvatustyylien yhteisvaikutukseen (taulukko 3) siten, että 16

vuotiaat pelaajat arvioivat koheesion korkeaksi useammin kuin 14vuotiaat, kun kodit ja

valmentajat olivat erilaisia (valmentajat myönteisempiä).

Taulukko 3. Keskiarvot (Ka) ja hajonnat (Kh) koheesiolle. Vanhemmat arvioivat

kasvatustyylin ja 16 vuotiaaat jääkiekonpelaajat (N=368) valmentajan tyylin.
_______________________________________________________________
                                      Valmennus

______________________________________________
 Myönteinen/ 16vuotiaat      Johtajavaltainen valmennus

Kasvatus typologiat
N pelaajaa                   Korkea   N   Matala    N            Korkea    N
_______________________________________________________________

Salliva
116

Ka
Kh

16.37
  2.04

 55 14.45
  2.09

61 14.87
  2.28

 64

Demokraattinen
 84

Ka
Kh

16.85
  1.73

 41  14.91
  2.16

43 15.13
  2.21

 32

Vaativa
 83

Ka
Kh

16.52
   1.87

 33  14.43
  2.13

50 14.59
  2.24

 48

Autoritaarinen
 85

Ka
Kh

16.54
  1.81

 44 15.04
  2.20

41 15.44
  2.17

 46

_______________________________________________________________

Kotien kasvatuksessa oli tässä tutkimusaineistossa enemmän demokraattisuutta ja sallivuutta kuin

autoritaarisuutta (taulukot 2 ja 3).

4.4 Vanhempien stressi, valmennus ja koheesio jääkiekossa

Tavoitteena  oli  tutkia  (1)  stressin  yhteyttä  demokraattiseen  ja  autoritaariseen  kasvatustyyliin  sekä

(2) miten kasvatus (stressin yhteydessä ja ilman stressitekijää) yhdessä myönteisen valmennustyylin

kanssa oli yhteydessä nuorten pelaajien kokemaan koheesioon.

Lineaarinen regressioanalyysi osoitti (R² = .22, F(3, 1014) = 96.81, p< 0.001; beta = 18, t = 

.2.02,  p  =  0.04),  että  myönteisen  valmennustyylin  ja  kasvatusmuuttujan  (stressimuuttujan)
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yhdysvaikutuksen  yhteys  koheesioon  oli  tilastollisesti  merkitsevä.  Sen  sijaan  johtajavaltaisen

valmennustyylin ja kasvatusmuuttujan välinen yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kuitenkin se 14vuotiaiden jääkiekkoilijaryhmä, jonka vanhemmat olivat kaikkein autoritaarisimpia

ja valmentaja johtajavaltainen, arvioi koheesion korkeammaksi (ka±kh = 15.25±2.22) kuin samoin

autoritaarisimmista  perheistä  tulleet,  mutta  myönteisen  valmentajan  ohjauksessa  pelanneet  pojat

(ka±kh  =  14.95±1.62).  Suoritettiin  edelleen  kaksisuuntainen  ANOVA,  jotta  nähtäisiin  sekä

myönteisen että eimyönteisen tyylin valmentajan ja kasvatusmuuttujan (näitä olivat autoritaarinen,

demokraattinen  +  stressi,  autoritaarinen  +  stressi,  demokraattinen)  yhteisvaikutuksen  yhteys

koheesioon (kuviot 2 ja 3)

Tulokset  osoittivat,  että  vanhempien  ja  valmentajien  tyylien  samankaltaisuus  oli  yhteydessä

koheesioon.  Jyrkästi  autoritaaristen  (AUT)  vanhempien  14vuotiaat  pojat  (n  =  36,  kh  =  1.8)

arvioivat  koheesion  alimmaksi  myönteisen  valmentajan  ryhmässä  ja  demokraattisten  vanhempien

(DEM)  pojat  (n  =  112,  kh  =  2.1)  korkeimmaksi  (keskiarvot  kuviossa  2).  Stressi  vaikutti  sekä

demokraattiseen  että  autoritaariseen  kasvatustapaan,  mutta  vastakkaisin  tavoin.  Stressi  näytti

muuttavan  autoritaaristen  vanhempien  kasvatustyylin  dynamiikkaa  siten,  että  näiden  perheiden

pojat (AUTS, n = 136, kh = 1.9) arvioivat koheesion samalla tavoin korkeaksi kuin demokraattisten

vanhempien pojat (DEM). Vastaavasti stressi muutti demokraattisten perheiden dynamiikkaa siten,

että pojat ( DEMS, n =74, kh = 1.9) arvioivat ns. myönteisen valmentajan ryhmässä koheesion lähes

yhtä alhaiseksi kuin kaikkein autoritaarisimpien kotien pojat (AUT).

Kuvio 2. Koheesioiden keskiarvot. 14vuotiaiden jääkiekkoilijoiden vanhempien kasvatustyylien  ja

valmentajien tyylien yhteisvaikutus (N = 650 ).
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16vuotiaiden  jääkiekkoilijoiden  arvioima  koheesio  oli  yhteydessä  myönteiseen

valmennustapaan,  mutta  eri  tavalla  kuin  nuorempien  14vuotiaitten.  Autoritaaristen  perheiden

(AUT,  n  =  20,  kh  =  2.3)  ja  demokraattisten  stressiperheiden  pojat  (DEMS,  n  =  24,  kh  =  2.6)

arvioivat  joukkueidensa  koheesion  korkeimmaksi,  mikäli  valmentaja  oli  ns.  myönteinen,  ja

alhaisimmaksi,  mikäli  valmentaja  ei  ollut  myönteinen.  Tässä  tutkimuksessa  autoritaarisista

stressikodeista  (AUTS,  n  = 65,  kh  = 2.1)  ja  demokraattisista  kodeista  (  DEM,  n  = 60,  kh  = 2.0)

tulleiden  myönteiseksi  luokiteltujen    valmentajien  ohjaamien  poikien  arviot  osoittautuivat

keskenään  lähes  samansuuruisiksi  kuten  14vuotiaidenkin  ryhmässä  (kuvio  3).  Lineaarinen

regressioanalyysi  yhteisvaikutuksen  yhteydestä  koheesioon  oli  tilastollisesti  merkitsevä  16

vuotiaiden ryhmässä (R² = .26, F (3,364) = 42.19, p< 0.001; beta= 28, t= 1.96, p= 0.05).

Kuvio 3. Koheesioiden keskiarvot perustuivat 16 – vuotiaiden jääkiekkoilijoiden vanhempien ja

valmentajien yhteisvaikutukseen (N = 368).

Tämä  tutkimus  osoitti  samankaltaisten  kasvatus  ja  valmennustapojen  yhteydet  nuorten

urheilijoiden  kokemaan  koheesioon.  Samalla  se  osoitti,  että  nuoren  iällä  on  merkitystä.  Tässä

aineistossa  16vuotiaat  jääkiekkoilijat  arvioivat  koheesion  korkeaksi  eli  viihtyivät  vanhempiensa

kasvatustyyliin verrattuna erilaisen valmentajan joukkueessa paremmin kuin 14vuotiaat. Erityisesti

kun  valmentaja  oli  tyyliltään  myönteisempi  kuin  vanhemmat,  tuli  positiivinen  kompensaatio

mahdolliseksi.  Uutta  tietoa  oli  myös,  että  16vuotiaat  jääkiekkoilijat  arvioivat  joukkueidensa

koheesion korkeammaksi kuin 14vuotiaat.
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4.5 Valmennus ja koheesio: nuorten, valmentajien ja joukkueenjohtajien

arviot suomalaisessa jääkiekossa

Tavoitteena oli selvittää (a) myönteisen ja johtajavaltaisen valmennustavan yhteys nuorten pelaajien

havaintoihin  joukkueensa  koheesiosta  ja  (b)  verrata  nuorten  pelaajien,  valmentajien  ja

joukkueenjohtajien  arvioita  valmentajan  valmennustavasta  sekä  näiden  vaikutusta  nuorten

arvioimaan  koheesioon.  Lähtökohtana  oli,  että  pelaajat  itse  antavat  luotettavimmat  arviot

joukkueensa koheesiosta (Chelladurai, 1984; Fisher, Mancini, Hirsch, Proulx, & Staurowsky, 1882;

Shields & Gardner, 1997). Lisäksi haluttiin saada selville yksilöiden välisten (henkilötaustasta sekä

omakohtaisesta joukkuekokemuksesta johtuvien) erojen lisäksi myös joukkueiden väliset erot (Hall

& Lord, 1995).

Tulokset  osoittivat,  että  pelaajien  valmennustapaarviot  (myönteinen,  johtajavaltainen)  olivat

yhteydessä  pelaajien  kokemaan  koheesioon  (regressiokerroin  =  3.48  (va=.664),  p<0.001  ).

Valmentajien  omat  arviot  valmennustavastaan  eivät  vastanneet  nuorten  pelaajien  arvioita.

Valmentajat  arvioivat  käyttävänsä  myönteisempää  valmennustapaa  kuin  pelaajien  mielestä,  ja

samalla kun he arvioivat valmennustapansa myönteiseksi,  he arvioivat myös  joukkueen koheesion

korkeaksi. Mutta kun verrattiin valmentajien ja poikien arvioita valmentamistavan myönteisyydestä

ja  pyrittiin  selittämään  koheesiota  sillä,  valmentajien  arviot  eivät  olleet  tilastollisesti  merkitseviä.

Valmentajien  omien  arvioiden  perusteella  johtajavaltainen  valmennustyyli  kyllä  liittyi  matalaan

koheesioon,  mutta  yhdistettyjen  tulosten  perusteella  vain  poikien  arviot  (regressiokerroin  =  .15

(va=.047),  p<0.01)  johtajavaltaisista  valmentajista  olivat  tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä

matalaan  koheesioon.  Erilaisuus  oli  yhteydessä  matalaan  koheesioon,  mikäli  pelaajat  arvioivat

valmentajansa  johtajavaltaisemmaksi  kuin  tämä  itse  (regressiokerroin  =  .13  (va=.070),  p=06)  ja

korkeaan koheesioon, mikäli pelaaja arvioi valmentajansa myönteisemmäksi (regressiokerroin = .18

(va=.069), p<0.001) kuin tämä itse.

Joukkueenjohtajien arviot poikkesivat poikien arvioista vielä enemmän kuin valmentajien arviot

eivätkä  olleet  yhteydessä  joukkueiden  koheesioon.  Tulokset  olivat  tilastollisesti  merkitseviä  vain

yksilötasolla (regressiokerroin = .22 (va=.02), p<0.001), eivät joukkueiden keskinäisessä vertailussa

(va=.02 (.001).
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5 POHDINTA

Tässä tutkimuksessa analysoitiin vanhempien kasvatustyylien yhteyttä jääkiekkoa pelaavien poikien

suoriutumisstrategioihin  ja  tyytyväisyyteen  sekä  valmennuksen  ja  kasvatuksen  yhteyttä  pelaajien

kokemukseen  joukkueen  koossapitävästä  voimasta,  koheesiosta.  Lisäksi  haluttiin  verrata

valmentajien  ja  valmennusta  läheltä  seuraavien  joukkueenjohtajien  ja  pelaajien  arvioita

valmentamisesta, koska valmentajien on sitä helpompi kehittää itseään valmentajina mitä paremmin

he  ovat  tietoisia  omasta  valmennustavastaan  ja  sen  vaikutuksesta  joukkueeseensa  (Barnett,  ym.,

1992). Tutkimukseen valittiin kaksi ikäryhmää, koska oletettiin, että jääkiekonpelaajien valinnat eri

ikävaiheessa ovat erilaisia.

Kasvatus  on  tässä  tutkimuksessa  jaoteltu  sisältämään  vanhempien  1)  demokraattisen  ja  2)

autoritaarisen tyylin lisäksi 3) vanhempien kokeman stressin sekä analyyseissä käytetyt typologiat,

joissa 4)  sekä demokraattisuus että autoritaarisuus ovat vähäisiä (sallivat vanhemmat)  tai 5) nämä

molemmat ulottuvuudet esiintyvät samanaikaisesti korkeina (vaativat vanhemmat).

   Aineistosta  löytyi  huomattavan  paljon  sekä  14vuotiaita  (29,5%)  että  16vuotiaita  pelaajia

(31,4%),  joiden  vanhemman  kasvatustyyli  ei  ollut  demokraattinen  eikä  autoritaarinen  (salliva

kasvatus).  Lisäksi  löytyi  suuri  määrän  poikia,  joiden  vanhempien  kasvatustyyli  oli  käytetyillä

ulottuvuuksilla määriteltynä sekä erittäin demokraattista että erittäin autoritaarista (vaativa kasvatus,

26,7 %).  Arkiajattelussa  olemme  tottuneet  pitämään  näitä  tyylejä  toisensa  kumoavina  ja  pois

sulkevina. Nämä kaksi kasvattajaryhmää  muodostavat kuitenkin  yhdessä  yli  puolet kaikista  tähän

tutkimukseen  osallistuneista  perheistä,  ja  heitä  on  siis  enemmän  kuin  demokraattisten  ja

autoritaaristen  perheiden  yhteismäärä.    Valmennustyylit  oli  jaettu  myönteisiin,  eimyönteisiin  ja

johtajavaltaisiin tyyleihin.

Tulokset  osoittivat,  että  kasvatuksen  ja  nuorten  käyttämän  ongelmanratkaisutavan  välillä  on

yhteys myös urheilun parissa. Demokraattisia perheitä kuvaa myönteinen tunneilmasto, avoimuus ja

luottamus sekä toisaalta tarpeellinen valvonta  ja kontrolli. Näiden perheiden nuorille oli tyypillistä

onnistumisen  ennakointi,  tehtäväsuuntautuneisuus  sekä  reilun  pelin  periaate  myös  jääkiekossa.

Demokraattisissa  perheissä  arvostettiin  taitopelaamista  ja  voittamista  peliaidon  avulla  –  eikä

vastustajaa  rikkomalla.  Nuoren  pelaajan  kotonaan  omaksuma  onnistumisen  ennakointi  ja

tehtäväsuuntautuneisuus  olivat  yhteydessä  myös  hänen  jääkiekkoa  pelatessaan  kokemaansa

tyytyväisyyteen.  Autoritaarisella  kasvatustavalla  tai  vanhemman  tuntemalla  stressillä  ei  ollut

yhteyttä epäsoveltaviin, epämielekkäisiin suoriutumisstrategioihin. Sen sijaan autoritaarisen tyylin,
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vanhemman  kokeman  stressin  ja  vanhemman  voittamistavoitetta  edistävän  sääntöjen

rikkomisvalmiuden välille löytyi yhteys.

Demokraattinen  ja autoritaarinen kasvatus olivat yhteydessä  nuorten valmennuksesta antamiin

arviointeihin.  Arvioinnit  puolestaan  kertoivat,  miten  nuoret  kokivat  joukkueensa  koheesion.

Demokraattisen kasvatustyylin ja vanhempien havaitseman myönteisen pelaajavalmentaja suhteen

väliltä löytyi positiivinen yhteys. Positiivinen yhteys löytyi edelleen pelaajavalmentaja – suhteen ja

myönteisen valmennustyylin väliltä, ja negatiivinen yhteys puolestaan pelaajavalmentaja – suhteen

ja johtajavaltaisen valmennustyyliin väliltä.

Kasvatuksen  ja  valmennuksen  samankaltaisuuden  merkitys  näkyi  etenkin  14vuotiaiden

koheesioarvioinneissa.  Mitä  avoimempi  ja  luottavampi  kasvatusilmapiiri  oli  kotona,  sitä

korkeammaksi  arvioitiin  koheesio  myönteisen  valmentajan  ohjauksessa.  Vastaavasti

johtajavaltaisen  (eli  autoritaarisen)  valmentajan  ohjauksessa  selvästi  autoritaarisista  perheistä

tulevat 14vuotiaat pelaajat kokivat joukkueensa koheesion korkeimmaksi.

Vaikka  samankaltaisuus kasvatuksessa  ja valmennuksessa heijastuu korkeampana  ja erilaisuus

matalampana  koheesiona,  on  tästä  poikkeuksia.  Erilainen,  vanhempien  kasvatustyyliä

myönteisempi valmennus oli yhteydessä korkeaan koheesioon erityisesti niillä pojilla,  jotka tulivat

sallivista perheistä tai perheistä, joissa vanhemman stressitaso oli korkea.

Nuorten  jääkiekkoilijoiden  itsenäistymiskehitykselle,  kasvatustyyleille  ja  valmennustyyleille

löytyi  myös  keskinäinen  yhteys.  Vanhempi  ikäryhmä  hyötyi  myönteisestä  valmennuksesta

silloinkin,  kun  se  poikkesi  kotona  saadusta  kasvatuksesta.  Erityisesti  tämän  tutkimuksen

autoritaarisimmista  kodeista  tulleet  16vuotiaat  jääkiekkoilijat  kokivat  koheesion  korkeaksi  ja  eri

tavoin  kuin  samantyyppisistä  kodeista  tulleet  14vuotiaat:  nämä  16vuotiaat  näet  arvioivat

koheesion  myönteisten  valmentajien  ohjauksessa  korkeaksi  ja  eimyönteisten  valmentajien

ohjauksessa matalimmaksi.

Tulosten  mukaan  sekä  valmentajien  että  joukkueenjohtajien  valmennusta  koskevat  arviot

poikkesivat merkittävästi nuorten omista arvioista. Ne olivat siten huonoja pyrittäessä selittämään,

miksi pelaajat kokivat valmentajan ja koheesion kuten kokivat.

5.1  Kasvatuksen  yhteys  suoriutumisstrategioihin,  sääntöjen

rikkomiseen ja tyytyväisyyteen

Soveltavat suoriutumisstrategiat olivat yhteydessä tyytyväisyyteen ja sääntöjen kunnioittamiseen.
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Nämä  nuorten  taitoon  ja  osaamiseen  tähtäävät  strategiat  olivat  positiivisessa  yhteydessä

demokraattiseen  kasvatustyyliin.  Poikien,  joiden  vanhemmat  olivat  lämpimiä,  kannustavia  ja

lastensa elämään osallistuvia, arvioista ilmeni usein onnistumista selittävä toimintatapa.

Kasvatus oli tässä tutkimuksessa yhteydessä myös siihen, halusiko poika pelata rehellisesti vai oliko

hän  valmis  rikkomaan  sääntöjä.  Demokraattista  kasvatustyyliä  voidaan  kutsua  myös

lapsikeskeiseksi  kasvatustyyliksi  (Pulkkinen,  1982),  jota  harjoittavat  vanhemmat  osoittavat

kiinnostusta  lastensa  elämään,  keskustelevat  moraalista  heidän  kanssaan  ja  rohkaisevat  heitä

toimimaan  oikealla  ja  oikeudenmukaisella  tavalla.  Niinpä  poikien  reilu,  sääntöjä  noudattava

pelitapa  saattaa  heijastaa  heidän  demokraattisten  vanhempiensa  arvoja.  Näille  pojille  vastustajan

vahingoittaminen ei ole hyväksyttävä eikä luonteva voittamismenetelmä.

Autoritaarinen kasvatustyyli ja vanhempien tuntema stressi olivat yhteydessä vanhempien omiin

sääntöjen  rikkomista  suosiviin  asenteisiin,  jotka  edelleen  olivat  yhteydessä  poikien  sääntöjen

rikkomisalttiuteen.  Nämä  vanhemmat  näyttivät  kannustavan  poikiaan  voittamaan  vaikka  reilun

pelin kustannuksella. Vanhempikeskeisissä perheissä (Pulkkinen, 1982; Maccoby & Martin, 1983)

vanhemmat  arvostivat  lastensa  menestystä  –  tässä  tapauksessa  sitä,  että  he  olivat  voittoisassa

joukkueessa.  On  mahdollista,  että  sellaiset  vanhemmat,  jotka kokivat  kilpailun  oleelliseksi  osaksi

elämää, halusivat antaa pojilleen kilpailemisen ja voittamisen mallin.

Sääntöjenrikkomisvalmius  oli  yhteydessä  myös  pelaajien  ikään.  Samoin  kuin  ruotsalaisessa

jalkapallon  pelaajiin  kohdistuneessa  tutkimuksessa  (Nilsson,  1993),  16vuotiaat  jääkiekkoilijat

olivat  herkempiä  rikkomaan  sääntöjä  kuin  14vuotiaat,  mutta  vain,  kun  he  tulivat  autoritaarisista

perheistä  tai  perheistä,  joissa  stressitaso  oli  korkealla.  Demokraattinen  kasvatustyyli  oli  pelaajan

iästä  riippumatta  yhteydessä  pelaajan  pyrkimykseen  pelata  sääntöjä  noudattaen  ja  vastustajaa

kunnioittaen.

Tutkimus on osoittanut, että autoritaaristen perheiden lapset ovat koulumaailmassa

passiivisempia ja heikommin motivoituneita opiskeluun kuin demokraattisten perheiden lapset

(Pulkkinen, 1982; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994). Kun otetaan

huomioon koulusta putoamisen ja autoritaarisen kasvatustyylin välinen yhteys, on mielenkiintoista,

että vastaavaa yhteyttä ei löydetty jääkiekkoharrastuksen lopettamisen ja autoritaarisen

kasvatustyylin väliltä. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että jääkiekkoa pelaavien

poikien kohdalla autoritaarinen kasvatustyyli ei ole yhteydessä passiivisuuteen ja

tyytymättömyyteen. Selityksenä saattaa olla, että valmentajat ovat enimmäkseen vaativia

(Liukkonen ym., 1996), ja autoritaaristen perheiden pojat ovat tottuneet noudattamaan tiukkoja

käskyjä ja siten kokevat olonsa kotoisaksi autoritaarisen valmentajan ohjauksessa.
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5.2 Kasvatus ja valmennustyylien yhteys pelaajavalmentaja 

suhteeseen sekä koheesioon

Autoritaarisella  kasvatustyylillä  ei  tässä  tutkimuksessa  ollut  tilastollisesti  merkitsevää  yhteyttä

vanhempien pelaajavalmentaja suhdetta koskeneisiin havaintoihin. Selityksenä  saattaisi olla,  että

nuorten  tyytyväisyys  ei  ole  autoritaarisille  vanhemmille  yhtä  tärkeää  kuin  demokraattisille

vanhemmille (Aunola ym., 2000b; Baumrind, 1991; Pulkkinen, 1982). Tämän vuoksi myöskään se

asema, minkä valmentaja pojalle pelaajana antaa, ei ole vanhemmalle yhtä tärkeätä kuin esimerkiksi

voittaminen.  Sen  sijaan  demokraattiset  vanhemmat,  jotka  seurasivat  aktiivisesti  poikansa

viihtymistä  ja  hyvinvointia, kokivat  ilmeisesti,  että  hyvä  valmentajapelaaja – suhde  (valmentajan

positiivinen  suhtautuminen,  pojan  saama  peliaika  jne.)  on  tärkeä.  Selityksenä  voisi  olla

demokraattiselle  kasvatustyylille  olennainen  lapsen  edun  näkökulma  (Pulkkinen,  1982)  sekä

humanistiselle,  demokraattiselle  valmennustyylille  ominainen  tapa  tarkastella  tilanteita  nuoren

pelaajan  edun  ja  kehityksen  kannalta  (Liukkonen  ym.,  1996),  jota  demokraattiset  vanhemmat

arvostavat.

Valmentaja  voi  täyttää  hänelle  asetetut  myönteisyyden  odotukset  (Chelladurai,  1999;

Chelladurai  &  Saleh,  1980;  Liukkonen  &  Telama,  1999)  tai  olla  johtajavaltainen.  Näistä

jälkimmäinen ei rohkaise, neuvo, perustele tai neuvottele kuten edellinen, vaan pikemminkin käskee

ja  rankaisee  (Chelladurai,  1999).  Tämä  tutkimus  osoitti,  että  valmentajan  tyyli  saattaa  merkitä

nuorille  pelaajille  eri  asiaa  heidän  kotitaustansa  mukaisesti.  Sekä  demokraattisista  että

autoritaarisista  kodeista  tulevat  nuoret  pelaajat  (14vuotiaat)  reagoivat  myönteisesti  kasvatus  ja

valmennustapojen  samankaltaisuuteen. Samankaltaisuus  merkityksissä  ja  ilmaisuissa auttoi  nuoria

ymmärtämään vaatimuksia ja tarkoituksia. On mahdollista, että autoritaarisesta kodista tullut nuori

kokee  itsensä  hämmentyneeksi  ja  jopa  epävarmaksi  myönteiseksi  luokitellun  valmentajan

valmennuksessa,  koska  hän  ei  ole  kotona  tottunut  ilmaisemaan  ajatuksiaan  eikä  osaa  käyttää

demokraattisen  valmennustavan  tarjoamaa  oikeutta  osallistua  päätöksentekoon.  Hän  voi  kokea

demokraattisen  valmentajan  liian  vaativana  ja  stressaavana.  Sen  sijaan  samankaltaisuus

aikuiskeskeisen,  johtajavaltaisen  valmennuksen  ja  aikuiskeskeisen,  autoritaarisen  kasvatuksen

välillä  voi  tuntua  hänestä  turvalliselta  ja  hänen  olonsa  joukkueessa  helpommalta.  Useissa

tutkimuksissa  on  johtajavaltainen  valmennus  liitetty  matalaan  koheesioon  (Gardner  ym.,  1996;

Hastie, 1995; Weiss & Friedrichs, 1986). Tämä tulos vahvistui tässäkin tutkimuksessa muiden kuin

autoritaarisista kodeista tulevien nuorten kohdalla.
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Tulokset osoittivat myös, että myönteiseksi  luokiteltu valmennus on erityisen tärkeää sallivista

perheistä tuleville nuorille. Heiltä hyvä valmentaja vaatii sitoutumista ryhmään ja pitkäjänteisyyttä

ja tukee heidän kehitystään opettamalla, neuvottelemalla, asettamalla joukkueen toiminnalle tärkeitä

rajoja sekä tukemalla positiivisia kaverisuhteita joukkueen jäsenten kesken. Jotkut nuoret eivät saa

tällaista  tukea  vanhemmiltaan  (esim.  Sorokou  &  Weissbrod,  2005),  ja  siksi  urheilujoukkueen

jäsenyys  hyvän  valmentajan  ohjattavana  voi  kompensoida  kodin  puutteita  (samaan  on  päätynyt

Ginsburg, 1999). Lisäksi näyttää siltä, että koska sallivan kodin kasvatuksessa ei useinkaan käytetä

rangaistuksia,  niistä  tulevat  pelaajat  ovat  motivoituneempia  myönteisen  valmentajan  ohjauksessa

kuin rankaisevan, johtajavaltaisen valmentajan. Tällöin valmennustapojen erilaisuus heijastuu hyvin

matalana  koheesiona  johtajavaltaisen  valmentajan  joukkueessa  ja  korkeana  koheesiona

myönteiseksi luokitellun valmentajan joukkueessa.

Nuorten  itsenäistymiskehityskin  näyttäytyi  erilaisena  sen  mukaan,  millainen  vanhempien

kasvatustyyli oli. 16vuotiaat pelaajat hyväksyivät vanhempien ja valmentajien tyylien erilaisuuden

helpommin  kuin  14vuotiaat,  jos  valmennustyyli  oli  myönteisempi  (demokraattinen,  kannustava,

opettava)  kuin  kotona  käytetty  kasvatustyyli  (sallivat,  autoritaariset).  Sallivista  ja  tämän

tutkimuksen autoritaarisimmista kodeista tulleet 16vuotiaat nuoret sen sijaan reagoivat herkimmin

johtajavaltaiseen valmennukseen. Mitä  johtajavaltaisemmaksi pojat valmennustavan arvioivat, sitä

matalampaa  heistä  joukkueen  koheesio  oli.  On  mahdollista,  että  Blosin  (1979)  kuvaama

itsenäistymiskehitys  näkyy  näiden  16vuotiaiden  nuorten  valinnoissa.  Omaksumalla  myönteisen

valmentajan arvoja  ja positiivista palautetta (Liukkonen & Telama, 1999) he saavat kaipaamaansa

etäisyyttä  omiin  vanhempiinsa,  mikä  vähentää  konfliktia  nuorten  ja  vanhempien  kesken  ja  tukee

nuorten itsenäistymiskehitystä (Laursen, Coy & Collins, 1998).

Sekä sallivan että autoritaarisen kasvatustyylin on nähty olevan yhteydessä lasten alhaiseen

koulumotivaatioon (Aunola ym., 2000ab; Barber, 1996; Baumrind, 1991). Koheesion on urheilun

parissa nähty liittyvän motivaatioon jatkaa harrastusta (esim. Paskevich ym., 2001). Näissä

suomalaisesta nuorisojääkiekosta saaduissa tuloksissa vanhempien sallivat ja autoritaariset

kasvatustyylit eivät olleet suoraan yhteydessä matalaan koheesioon. Vasta kun valmentajat koettiin

tiukan johtajavaltaisiksi ja ns. myönteinen valmennustapa oli matalalla tasolla, heijastui kasvatus ja

valmennustyylien yhteisvaikutus 16vuotiaiden vastauksiin matalana koheesiona.
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5.3 Vanhempien kasvatuksessa kokema stressi ja kasvatuksen ja

valmennuksen yhteys pelaajien koheesiontunteeseen

Koska  vanhempien  stressin  on  todettu  olevan  yhteydessä  lasten  ja  nuorten  koulumotivaation

vähäisyyteen  verrattuna  esimerkiksi  demokraattisista  kodeista  tulevien  nuorten  motivaatioon

(Aunola ym., 2000b),  tässä  tutkimuksessa  haluttiin  selvittää,  missä  määriin  vanhempien kokeman

stressin  ja  valmennuksen  yhteisvaikutus  oli  yhteydessä  pelaajien  koheesiontunteeseen,  jonka

määrällä mitattiin nuorten urheilujoukkueessa viihtymistä.

Tulokset  osoittivat,  että  demokraattisista  kodeista  tulevat  nuoret  viihtyivät  ja  hyötyivät  ns.

myönteisestä  valmennuksesta  ja  kokivat  joukkueensa  koheesion  korkeana.  Kaikkein

autoritaarisimmista  kodeista  tulevat  nuoret  pelaajat  kokivat  koheesion  korkeana,  jos  heillä  oli

johtajavaltainen  valmentaja  (tyyliltään  samankaltainen  kuin  kotoa  tuttu  tyyli).  Stressi  vaikutti

vanhempien  kasvatustyyliin  siten,  että  perheen  muutoin  autoritaarinen  dynamiikka  vaikutti

joustavammalta  stressitilanteessa.  Autoritaarisista  stressikodeista  tulevien  14vuotiaiden  poikien

suhtautuminen  valmennukseen  ja  joukkueen  koheesioon  muistutti  demokraattisten  kasvattajien

poikien suhtautumistapaa. Selityksenä  voi olla  esimerkiksi,  että  kontrolloivien,  rankaisevien  ja  ei

vastavuoroisten  autoritaaristen  vanhempien  (Aunola  ym.,  2000b;  Baumrind,  1991)  on  vaikea

ylläpitää tiukkaa autoritaarista kasvatustyyliään, kun he kokevat stressin ylittävän heidän voimansa.

Näistä perheistä  tulevat pojat voivat nauttia  myönteisestä valmennuksesta  ja  hyväksyä palautteen,

joka on erilaista kuin mihin he ovat tottuneet kotona.

Stressi  muutti  demokraattista  kasvatustyyliä  lämpimästä,  kannustavasta,  vastavuoroisesta  ja

yksilöllisesti  opettavasta  kasvatustyylistä  vähemmän  huolehtivaksi,  välinpitämättömämmäksi  ja

impulsiivisemmaksi  (Quittner  ym.,  1990;  Sepa,  Frodi  &  Ludvigsson,  2004).  Näistä  kodeista

tulevien poikien vastaukset saattoivat heijastaa ympäröivää ilmapiiriä ja selittää, miksi he arvioivat

ns.  myönteisen  valmentajan  joukkueen  koheesion  matalaksi.  He  muistuttivat  tässä  suhteessa

enemmän  autoritaarisen  kasvatuksen  saaneita  kuin  demokraattisista  kodeista  tulleita  poikia.  Sen

sijaan 16vuotiaiden poikien demokraattisista stressikodeista tulevien poikien arvioissa koettiin ns.

myönteinen  valmennus  hyvänä  ja  koheesio  korkeana,  jolloin  myös  nämä  pojat  hyötyivät  tästä

valmennuksesta.

Tulokset vahvistivat näin myös kompensaatioteoriaa,  jonka mukaan kodin ulkopuolinen tärkeä

aikuinen voi omalla vaikutuksellaan korvata kodissa olevia puutteita ja siten tukea nuoren tervettä

kehitystä  (Barnett  ym.,  1992;  Ginsburg,  1999).  Nimittäin autoritaarisista  stressiperheistä  tulevat

14vuotiaat  ja  kaikki  16vuotiaat  nuoret  hyväksyivät  myönteiseksi  luokitellun  valmennuksen  sen
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erilaisuudesta  huolimatta  ja  arvioivat  joukkueensa  koheesion  korkeaksi.  Erityisesti  kaikkein

autoritaarisimmista  perheistä  ja demokraattisista  stressiperheistä  tulevat  nuoret  olivat

motivoituneita ja hyötyivät erosta jonka ns. myönteinen valmennus loi kodin ja urheilun välille.

5.4 Pelaajien, valmentajien ja joukkueenjohtajien valmennusta

koskevien arvioiden erot

Tulokset  osoittivat  seuraavaa:  (a)  Poikien  arvioissa  myönteiseksi  luokiteltu  valmennustapa  oli

yhteydessä korkeaksi arvioituun koheesioon ja johtajavaltainen valmennustapa matalaksi arvioituun

koheesioon. (b) Valmentajan oman tyylin arvion ja joukkueen koheesion välillä ei ollut yhteyttä. (c)

Joukkueenjohtajien  arviot  valmentajien  valmennustavoista  olivat  vielä  erilaisempia  verrattuna

poikien arvioihin kuin  valmentajien omat arviot  , eikä niiden  ja  joukkueen koheesion  välillä ollut

yhteyttä.  (d)  Arvioiden  erolla  oli  yhteys  matalaksi  arvioituun  koheesioon.  Valmentajista  kolme

neljäsosaa arvioi  itsensä myönteisemmäksi tai yhtä myönteiseksi kuin kyseisen joukkueen pelaajat

olivat  heidät  arvioineet.  Joukkueenjohtajat  arvioivat  valmentajia  kriittisemmin  kuin  pojat  tai

valmentajat  itse.  Puolet  joukkueenjohtajista  arvioi  valmennustavan  vähemmän  myönteiseksi  kuin

valmentaja itse ja myös vähemmän myönteiseksi kuin pelaajat.

Tässä  tutkimuksessa  käytettiin  monitasoanalyysiä  selvittämään,  ovatko  tulokset  tilastollisesti

merkitseviä  joukkueiden  välillä  arvioissa  tai  yksittäisten pelaajien  arvioissa  (Hall  &  Lord,  1995).

Osoittautui,  että  ne  olivat  merkitseviä  ainoastaan  pelaajien kesken.  Koska kyselyyn  vastanneiden

pelaajien  joukkueiden  koot  vaihtelivat  kovin,  on  mahdollista,  että  mikäli  olisi  saatu  enemmän

vastauksia kokonaisilta joukkueilta, tuloksissa olisi saattanut näkyä eroja myös joukkueiden välillä.

Tämän  tutkimuksen  tulokset  vahvistavat  toisia,  joiden  mukaan  myönteiseksi  luokiteltu

valmennus  on  yhteydessä  pelaajien  kokemaan  koheesioon,  joka  taas  auttaa  säilyttämään

sitoutumista ja rohkaisee jatkamaan seuraavalla kaudella (Carpenter & Scanlan, 1998; Spink, 1998).

Korkea koheesio ja siten myös pelaajien havaitsema myönteinen valmennus on ratkaisevan tärkeätä

osalle pelaajista (Smoll & Smith, 1989).

Valmennustyylin  tiedetään  vaikuttavan  nuorten  pelaajien  kokemaan  koheesioon.

Valmennustyylin  arvioista  siis  näkyy,  minkälainen  käsitys  kullakin  on  joukkueen  todellisesta

ilmapiiristä ja koheesiosta. Luotettavin arvio joukkueen koheesiosta on pelaajien itsensä antama, ja

heidän  viihtymisensä  joukkueessa  on  ratkaiseva  joukkueen  toiminnalle.  (Samaan  ovat  päätyneet

myös Liukkonen ym. (1996) sekä Smoll ja  Smith, 1989.)
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Valmentajien  oman  valmennustyylin  arviolla  ei  ollut  yhteyttä  joukkueen  kokemaan  korkeaan

koheesioon.  Koska  valmentajat  kuitenkin  itse  uskoivat  joukkueiden  korkeaan  koheesioon  (kuten

ovat osoittaneet  myös  Fisher  ym.,  1982  ja Short &  Short,  2005),  he olisivat  tarvinneet  parempaa

tietoa  valmentamistapansa  osaalueista  (tätä  ehdottavat  myös  Smoll  &  Smith,  1989)  ja  omasta

persoonallisesta valmennustavastaan (tai järjestelmästä, Hall & Lord, 1995; Jones & Wallace, 2005)

verrattuna myönteiseksi luokiteltuun valmennustapaan. Mikäli valmentajien koulutuksessa ei tutkita

valmennustapoja  ja  kunkin  valmentajan  omaa  tapaa  ja  sen  vaikutusta,  on  mahdollista,  että

valmennustapa  kopioidaan  omien  aikaisempien  valmentajien  toiminnasta  tai  esimerkiksi  omassa

perheessä omaksutusta järjestelmästä (tätä esittävät myös Hall & Lord, 1995).

Joukkueenjohtajien  arviot  myönteisestä  tai  johtajavaltaisesta  valmennustyylistä  näyttivät

eroavan poikien arvioista. Joukkueenjohtajat ovat juniorijoukkueissa vanhempia, jotka organisoivat

toimintaa  vapaaehtoisesti  ja  toimivat  yhdyshenkilöinä  vanhempien  ja  tarvittaessa  myös

valmentajien  ja pelaajien kesken. Tutkimuksissa on osoitettu näiden suhteiden  monimutkaisuus  ja

toive  valmentajan  roolin,  sosiaalisten  suhteiden  ja  valmennustapojen  lisätutkimuksista  (Kirk  &

McPhail,  2003;  Toms  &  Kirk,  2006).  Joukkueenjohtajat  joutuvat  asemassaan  tekemään

valmennussopimuksen  (tai  hyväksymään  seuran  valmennuspäällikön  suositteleman  sopimuksen)

sekä  myös  ilmoittamaan,  jos  valmentajan  ei  toivota  jatkavan.  Joukkueenjohtajien  koulutus  on

vähäistä  ja  heidän  toimintansa  riippuu  heidän  henkilökohtaisista  taidoistaan  ja

elämänkokemuksestaan, kuten Kirk ja MacPhail (2003) myös toteavat.

Monitasomenetelmällä pystytään tutkimaan, ovatko erilaisten valmentajien  joukkueet sisäisesti

yksimielisiä. Päinvastoin kuin monissa muissa (Klein, Tosi & Cannella, 1999), tässä tutkimuksissa

ei saatu esille joukkueiden välisiä eroja, vaan vain poikien yksilölliset arviot valmentajasta ja heidän

oma  kokemuksensa  joukkueen  koheesiosta  oli  tilastollisesti  merkitsevää.  Erilaisia  ryhmiä  löytyi

tosin  tässäkin  väitöskirjatutkimuksessa  (Tutkimus  II,  III  ja  IV),  mutta  ne  eivät  noudattaneet

joukkuerajoja.  (Esimerkiksi    Smoll  &  Smith  tunnistivat  ryhmän  urheilijoita,  joilla  on  alhainen

itsearvostus, 1989.)

5.5 Tulosten arviointi suhteessa kehityspsykologiseen tutkimustietoon

Nuoruusiän  itsenäistymiskehitystä  kuvaavissa  teorioissa  (Blos,  1979;  Burnett  &  Demnar,  1996;

Erikson,  1982)  on  keskeistä  se  ajanjakso  nuorten  elämässä,  jolloin  muut  aikuiset  kuin  omat

vanhemmat  tulevat  tärkeiksi.  Erityisesti  nuoruusiän  keskivaiheilla  (14    16)  lapset  pyrkivät

rakentamaan etäisyyttä vanhempiinsa, ja siksi he tarvitsevat muita, joita kuunnella ja joiden kanssa
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tehdä  yhteistyötä  (Aalberg  &  Siimes,  2007;  Adamson  ym.,  1999;  Blos,  1979;  Mazor  &  Enright,

1988).  Jo  ennen  nuoruusikää  alkanut  ja  pitkään  jatkunut  jäsenyys  urheilujoukkueessa  tekee

mahdolliseksi nuoren hyväksyä myönteinen palaute ja pitää myönteistä valmennustyyliä oikeana ja

hyväksyttävänä,  vaikka  se  poikkeaisikin  kotona  toteutettavasta  kasvatustyylistä.  Nuoret  voivat

riittävän kauan urheilujoukkueessa oltuaan,  itsenäistymisprosessin kuluessa alkaa vähitellen uskoa,

että heidän valmentajansa toimintatapa on oikea, ja myönteinen palaute on totuudenmukaista.

Tämän  väitöskirjan  tulosten  perusteella  voi  siis  väittää,  että  Swann’in  (Swann,  1997;  Swann,

ym., 1992) teoriaa olisi hyvä kehittää junioriurheilun kattavaksi. Teorian mukaan nuoret eivät aina

hyväksy  myönteistä  palautetta  kotiensa  ulkopuolelta.  He  saattavat  toivoa  myönteistä  palautetta,

mutta  eivät  välttämättä  usko  siihen.  He  hyväksyvät  kielteisen  palautteen  helpommin  kuin

myönteisen,  jos  pitävät  sitä  luotettavampana  kuin  kotona  saamiaan  kokemuksia.  Swannin

tutkimusryhmän havainto,  jonka mukaan tuttu vaikka negatiivinenkin palaute, on voimakkaammin

yhteydessä  nuorten  toverivalintoihin  ja  heidän  viihtymiseensä oppilaitoksessaan  kuin  positiivinen

palaute, ei tässä tutkimuksessa vahvistunut  lukuun ottamatta tämän tutkimuksen autoritaarisimpien

perheiden 14vuotiaita poikia. Sen sijaan korkealla koheesiolla oli yhteys myönteiseksi luokiteltuun

valmennukseen,  joka  saattaa opettaa  nuorelle  sosiaalisia  taitoja  ja  itseluottamusta  paremmin  kuin

mihin  autoritaarisen  kodin  kasvatus  tai  stressaantuneet  vanhemmat  ilman  urheiluharrastusta

pystyisivät.  Tämän  suuntaisia  tuloksia  ovat  saaneet  myös  Barnett,  ym.,  1992  ja  Ginsburg,  1999.

Nuoren  ikä,  jääkiekon  fyysisyys,  ryhmän  vetovoima  ja  urheilun  parissa  vietetyt  vuodet  yhdessä

saattavat  saada  myönteiseksi  luokitellun  valmentajan  vaikutuksen  nuoren  kehitykseen  pysyväksi.

(Toisaalta  epäpätevässä  urheiluvalmennuksessa  vaikutus  saattaa  olla  epäsuotuisa  kuten  David,

osoittaa, 2005.)

5.6 Rajoituksia

Tämän  tutkimuksen  tulosten  yleistämiselle  on  rajoituksia.  Vaikka  aineistoon  on  valittu  kahden

ikäisiä  jääkiekon  pelaajia,  joista  nuoremmat  edustavat  varsinaisesti  murrosikäisiä  ja  nuoruusiän

alkuvaiheen  loppua  eläviä  nuoria,  ja  vanhemmat  nuoruusiän  keskivaihetta  eläviä,  nämä  tulokset

eivät oikeuta kausaalitulkintoihin ilman seurantaasetelmaa. Nämä tulokset, jotka osoittavat  ikä  ja

kehitysvaiheiden  ja  kasvatus  ja  valmennustyylien  välisiä  yhteyksiä,  kaipaavat  lisätutkimuksia,

joissa samat pelaajat tavoitetaan eri ikä ja kehitysvaiheissaan (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo, 1994).

Osa  mittareista,  joilla  tutkittiin  sääntöjen  rikkomista  koskevia  asenteita  voittoja  tavoiteltaessa,

eivät olleet sisällöllisesti riittävän yhdenmukaisia (reliabiliteetti kerroin pienempi kuin Cronbachin
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alfa  .60).  Vaikka vastauksia  oli  suhteellisen  suuri  määrä  (N=1018),  vastausprosentti  oli  kuitenkin

suhteellisen pieni  (31,5%). Aineisto on  toisaalta  edustava  jääkiekkoilijoiden pelipaikkaa  ajatellen,

koska  hyökkääjät,  keskushyökkääjät,  puolustajat  ja  maalivahdit  esiintyivät  aineistossa  samassa

suhteessa kuin joukkueissa ja siten myös koko jääkiekkoliitossa. Sen sijaan syyskauden 2000 alussa

tehty kysely osoitti, että kesän aikana lopettaneet pelaajat eivät motivoituneet vastaamaan kyselyyn.

Jotta heiltä olisi saatu enemmän vastauksia, olisi ehkä ollut parempi suorittaa kysely kauden lopussa

eikä  seuraavan  alussa.  Lisäksi  kysely  oli  suunnattu  vain  pojille.  Jotta  tulokset  vanhemmuuden  ja

valmennuksen  vaikutuksista  ja  etenkin  niiden  yhteisvaikutuksesta  pelaajien  tyytyväisyyteen  ja

joukkueen  koheesioon  voitaisiin  yleistää  koskemaan  myös  tyttöjä,  tarvittaisiin  lisätutkimuksia.

Vanhempien sukupuoli oli yhteydessä kasvatustyyliin siten, että äidit olivat demokraattisempia kuin

isät  (tutkimus  I),  ja  vastauksissa  oli  enemmän  äitien  kuin  isien  arvioita,  vaikka  kyseessä  on

enemmän  poikien  ja  miesten  kuin  naisten  harrastama  laji.  Mutta,  koska  tutkittiin  kasvatustyylien

vaikutusta ja demokraattisten ja autoritaaristen ulottuvuuksien suhteelliset osuudet (51 % ja 46 %;

tutkimus  II)  olivat  lähellä  toisiaan,  näiden  tutkimuskysymysten  tulosten  yleistäminen  on

mahdollista.

Vaikka ns. sokkokäännösmenetelmä on tutkijoiden suosima (Hulin, 1987), tässä tutkimuksessa

ei  valmennusmittareita  sokkokäännetty  (LSS,  Chelladurai  &  Saleh,  1980),  koska

englanninkielisessä  kulttuurissa  kehitetty  mittari  ei  aina  vastaa  sisällöllisesti  samaa  esimerkiksi

MannerEuroopassa kuin  alkuperäisessä  kulttuuriyhteydessään  (Byrne  &  Campbell,  1999,  s.  568

569).  Valmennusta  ja  koheesiota  mittaavat  osiot  olivat  jääkiekkoilijoiden  kyselylomakkeessa

viimeisinä (Robertson & Sundström, 1990),  ja ulottuvuudet esitettiin yhtenäisinä kokonaisuuksina

toisin kuin alkuosan itseä arvioivissa mittareissa.

Valmennusmittarin  reliabiliteetti  oli  tässä  tutkimuksessa  korkeampi  johtajavaltaista

valmennustyyliä  mittaavalla  ulottuvuudella  kuin  eräissä  muissa  tutkimuksissa  (esim.  Jowett  &

Chaundy,  2004).  Selityksenä  saattaa  olla,  että  mittarissa  vastaajille  esitettiin  ulottuvuudet

yhtenäisinä  kokonaisuuksina,  ja  juniorijääkiekkoilijoiden  oli  helpompi  ymmärtää,  mitä  kysymys

tarkoitti.  Jos  esimerkiksi  autoritaarista  valmennustyyliä  kuvaavat  väittämät  sijoitetaan

demokraattisia  tai  sosiaalisesti  kannustavia  tyylejä  koskevien  osioiden  keskelle,  saattaa  kontrasti

olla  liian  suuri  ja  vastaus  liian  jyrkkä,  tai  kysymyksen  sisältö  voi  jäädä  hämäräksi,  kun  vastaaja

yrittää  mielessään  sijoittaa  sitä  samaan  loogiseen  asiayhteyteen  (Kraut,  Wolfson  &  Rothenberg  ,

1975;  Moore,  2002;  Robertson  ja  Sundström,1990).  Lisäksi  poistimme  väittämän  ”Valmentaja

kutsuu  pelaajat  kotiinsa”,  koska  se  alensi  sosiaalinen  kannustus  ulottuvuuden  reliabiliteettia.  Eri

väittämien saamien vastausten jakautuma on esitetty liitteessä 4.
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Tässä  tutkimuksessa  on  käytetty  useita  itsearviointimittareita.  Ainoastaan  joukkueenjohtajat

eivät  arvioineet  itseään.  Vanhempien  ottaminen  mukaan  tutkimukseen  mahdollisti  sen,  että

kasvatustyyli tuli arvioiduksi aikuisen näkökulmasta ja sen, ettei kyselystä tullut nuorille liian pitkä.

Jääkiekkoilijat  arvioivat  itsensä  ja  joukkueen  koheesion  lisäksi  myös  valmentajiaan.  Eräissä

aiemmissa  tutkimuksissa  on  nuorten  urheilijoiden  valmennustapoja  koskevia  arvioita  pidetty

luotettavampana kuin valmentajien itsearviointeja (Chelladurai, 1984; Liukkonen ym., 1996; Smoll

&  Smith,  1989).  Sen  vuoksi,  ja  koska  valmentajilta  oli  vaikeampi  saada  vastauksia,  käytettiin

kasvatus  ja  valmennustyylien  vertailuissa  nuorten  arvioita  valmentajistaan.

Itsenarviointimittareiden  reliabiliteetit  (Chronbachin alfa)  olivat  hyviä  lukuun  ottamatta  sääntöjen

rikkomisalttiutta  nuorten  esittämissä  arvioissa  ja  sääntörikkomusten  hyväksymistä  vanhempien

arvioissa.  Nämä  mittarit  kaipaavat  urheilulajikohtaista  lisäkehittelyä,  jotta  reliabiliteetti  saataisiin

paremmaksi. Tähän tutkimukseen rakennettiin myös mittarit , joilla arvioitiin joukkueen koheesiota

ja  vanhempien arvioita poikiensa asemasta  jääkiekon pelaajina. Näiden reliabiliteetit olivat hyvät.

Mutta  uusina  mittareina  nekin  kaipaavat  lisätutkimuksia.  Koheesioon  haluttiin  lyhyempi  mittari

kuin Carronin ym. (1998) käyttämä moniulotteinen mittari (GEQ).

5.7 Johtopäätökset ja tulevaisuuden suuntaviivoja

Kasvatustyyleistä  demokraattinen  tyyli  oli  yhteydessä  jääkiekkoilijan  onnistumiseen  tähtäävään

suoriutumisstrategiaan,  puhtaaseen  taitoa  arvostavaan  pelityyliin  ja  viihtymiseen  myönteisen

valmentajan joukkueessa. Myös korkeana koettu koheesio eimyönteisen valmentajan 16vuotiaiden

joukkueessa,  viittaa  demokraattisista  kodeista  tulleiden  poikien  kykyyn  sopeutua.  Merkittävää

demokraattisessa  tyylissä  on  vanhempien  kyky  asettaa  lapselleen  rajoja  ja  vaatimuksia  ja  valvoa

oikealla  tavalla,  että  sovittu  todella  pitää.  Sen  sijaan  monet  eivaativat  vanhemmat  mieltävät

johdonmukaiset  rajat  ja  sopimusten  ja  rajojen  valvonnan  joko  pahaksi  sinänsä  tai  liian  vaikeaksi

toteuttaa.  Tämä  tekee  nuorille  vaikeaksi  ymmärtää,  miksi  heidän  tulisi  missään  kunnioittaa

sopimuksia  ja  sääntöjä  tarpeellisina  ja  hyvinä.  Valmentaja  joutuu  väistämättä  pohtimaan,  miten

saada  muut  kuin  jo  kotona  yhteisiin  sääntöihin  oppineet  pelaajat  ymmärtämään  joukkueen  ja

pelisääntöjen  välttämättömyyden  ja  edut.  Valmentajilla  on  tässä  mielessä  aina  heterogeeninen

joukkue  ja  on  vaarana,  että  moni  lahjakas  ja  jääkiekkoon  motivoitunut  pelaaja  joutuu  syrjään  ja

valmentajan  epäsuosioon,  koska  hänet  mielletään  kurittomaksi  eikä  sääntöjen  olemusta  osata

opettaa.
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Johtajavaltainen  valmennustapa  on  moniulotteinen.  Useat  tutkimukset  yhdistävät

johtajavaltaisen  valmennustyylin  matalaan  koheesioon  (Hastie,  1995;  Shields  &  Gardner,  1997;

Weiss  &  Friedrichs,  1986)  kuten  tämäkin  väitöskirja.  Kuitenkin  jotkut  pelaajat  arvioivat  saman

valmentajan valmennustyylin korkein pistemäärin sekä myönteiseksi että johtajavaltaiseksi. Tällöin

myönteinen  valmennustapa  ennusti  korkeaa  koheesiota.  Mikäli  valmentaja  kykenee  käyttämään

erilaisia  valmennustapoja  aidosti,  hän  kykenee  myös  monipuoliseen  toimintaan  hyvin  erilaisissa

tilanteissa  ja  pystyy  valmentamaan  ryhmiä,  joilla on hyvinkin erilaisia  tarpeita, kuten  esimerkiksi

Chelladurai (1999) kuvaa esitellessään ”transformationaalista” johtajaa.

Jos  oletetaan  sen  vanhemman  vastanneen  kyselyyn,  joka  osallistuu  pojan  harrastukseen  toista

enemmän henkisesti tai fyysisesti, joudutaan siihen johtopäätökseen, että äidit vaikuttavat poikiensa

taustalla  jopa enemmän kuin  isät. Tällöin  myös heidän kasvatustyylinsä,  joka  tässä aineistossa on

voittopuolisesti  demokraattinen  (tutkimus  II),  vaikuttaa  jääkiekonpelaajien  valmentajien

toiminnasta esittämiin arviointeihin. Myllyniemi (2000) vertasi naispuolisten jääkiekonkatselijoiden

määriä englantilaisessa (Cardiff) ja suomalaisessa (Helsinki) hallissa. Helsingissä vastaajista oli 32

%  naisia  ja  Cardiffissa  peräti  47  %,  mikä  osoittaa  naisten  olevan  melko  kiinnostuneita  miesten

lajiksi mielletyn lajin urheilutapahtumasta.

Mikäli  demokraattinen  tai  salliva  kasvatussuuntaus  (tutkimus  III)  yleistyy,  on  nuorten  ja

valmentajien  yhteisymmärrys  vahvinta,  kun  valmentajat  edustavat  myönteiseksi  luokiteltua

valmennustapaa. Useissa tutkimuksissa (Aunola ym., 2000ab; Baumrind, 1991; Maccoby & Martin,

1983;  Steinberg  &  Morris,  2001)  on  osoitettu  autoritaaristen  ja  sallivien  kasvatustyylien  olevan

yhteydessä  alhaiseen  koulumotivaation.  Tämä  tutkimus  vahvisti  negatiivisen  yhteyden  esiintyvän

urheilussa vain, jos valmentajat ovat tiukan johtajavaltaisia tai ’eimyönteisiä’.

Tähän  tutkimukseen  valittiin  vuosina  1984  ja  1986  syntyneitä,  jotka  aineiston  keruun  aikaan

olivat  14  ja  16vuotiaita.  Nämä  pojat  pelasivat  ennen  sääntöuudistusten  voimaantuloa

kilpakiekkoa,  jossa  parhaat  pelasivat  enemmän  ja  vain  taitavia  pelaajia  otettiin  joukkueisiin

alkuvuosien jälkeen. Joukkueista pudotetut eivät aina löytäneet uutta joukkuetta tai eivät halunneet

jatkaa  huonompana  pidetyssä  joukkueessa.  Resurssit  ohjattiin  parhaille  joukkueille.  Kuitenkin

Suomen koulujärjestelmää ohjannut tasaarvon periaate,  joka sisältyy perustuslakiin, oli  jo alkanut

näkyä myös urheilussa. Suomen Jääkiekkoliiton Nuori Suomi projektin (1987) tavoite oli  lasten ja

nuorten  jääkiekonharrastajien  oikeuksien  ja  harrastusmahdollisuuksien  parantaminen.  Laadittiin

ohjelma  (Sinettiseura,  1990),  jota  pyrittiin  levittämään  jokaiseen  liiton  alaiseen  jääkiekkoseuraan.

Sääntöuudistukset  vaikuttivat  1988  syntyneiden  ja  sitä  nuorempien  kiekkoilijoiden  pelaamiseen.

Valmentajan  koulutuksessa  ohjataan 14–18  vuotiaiden  pelaajien  valmentajia  kehittämään  itseään
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aikaisempaa  vuorovaikutteisempaan  suuntaan  ja  ottamaan  huomioon  pelaajien  taustaa  kotiasioita

myöten.

Lapsen  ja  nuoren  edun  ensisijaisuus,  jota  Nuori  Suomi  ohjelma  edustaa,  vastaa  tämän

tutkimuksen käsitteistössä kotien kasvatustyylejä.  (Demokraattisen vanhemmuuden lisääntymisestä

mainitsee myös Aunola ym., 1999; 2000.) Demokraattinen ja vaativa (demokraattisautoritaarinen)

kotikasvatus on samansuuntaista kuin Suomen Jääkiekkoliiton asettamat tavoitteet ja toimintaohjeet

(1987,  1990).  Myös  sallivista  kodeista  tulevat  pelaajat  saavat  harrastuksestaan  sellaista  tukea  ja

mallia,  joka  parantaa  heidän  mahdollisuuksiaan  omaksua  ahkeruuteen  ja  taitoon  perustuvia

suoriutumiskeinoja.  Heillä  on  mahdollisuus  rakentaa  hyvä  itseluottamus  niiden  monipuolisten

fyysisten,  sosiaalisten  ja  taktisten  taitojen  avulla  (Barnett,  ym.,  1992;  Dobosz  &  Beauty,  1999;

Salokun,  1990),  joita  urheiluharrastus  ja  myönteisiksi  luokiteltujen  valmentajien  tuki

parhaimmillaan  antavat.  Lisäksi  autoritaarisista  kodeista  tulevat  pelaajat  saavat  nimenomaan

myönteisten  valmentajien  johdolla  mahdollisuuden  kokea  onnistumista  ja  joukkueen  hyväksi

keksittyjen  omien  ratkaisujen  tuottamaa  iloa,  joka  täydentää  heidän  kotoa  saamaansa  kasvatusta,

kuten eräillä tämän tutkimuksen 16vuotiailla pelaajilla oli laita.

Tämän  tutkimuksen,  Ruotsissa  jalkapallosta  tehdyn  väitöskirjan  (Nilsson,  1993)  ja  eräiden

muualla  tehtyjen  tutkimusten  tulokset  (esim. Bucher & Sneider,  1998; Coackley, 1982; Stephens,

1993) ovat osoittaneet, että urheiluun  liittyy moraalisia, sääntöjen noudattamista  ja voimankäyttöä

koskevia  valintoja.  Nämä  valinnat  vaikuttavat  osaltaan  nuorten  moraaliseen  kehitykseen  (Kerr,

1996;  Kleiber  &  Roberts,  1981;  Shields  &  Bredemeier,  1995).  Vanhempien  (Casper,  2006)  ja

valmentajien (Shields, Bredemeier, LaVoi & Power, 2005) käytös ja esimerkki vaikuttavat nuorten

viihtymiseen  urheilun  parissa.  Urheilun  moraalikasvatuksen  uskotaan  vaikuttavan  myös

uravalintoihin ja urheilun ulkopuolisiin sosiaalisiin suhteisiin (Kerr, 1996).

Vanhempien  kasvatustyylejä  tutkittaessa  havaittiin,  että  korkeita  arvoja  esiintyi  yhtaikaa  sekä

demokraattista  että  autoritaarista  tyyliä  kuvaavien  väittämien  tuloksissa  (vaativat  vanhemmat)

monilla  perheillä,  mikä  osoittaa  lisätutkimusten  olevan  tarpeen  kasvatuksenkin  alueella.  Myös

sallivien  perheiden  suhteellisen  suuri  määrä  on  haasteellista  tutkimukselle.  Jos  sallivien  kotien

määrä  yhteiskunnassa  kasvaa,  näistä  kodeista  tulevien  lasten  käyttäytyminen  saattaa  poiketa  sekä

koulussa että urheiluelämässä siitä, mitä näillä elämänalueilla on totuttu odottamaan.

Vanhempien  ja  valmentajien  tai  vanhempien  ja  opettajien  tai  vanhempien  ja  esimiesten

yhteisvaikutuksen  tutkiminen on  tieteessä uutta aluetta. Tieto kotien  vaikutuksesta on  tärkeä, kun

tutkitaan  nuorten  kokemaa  koheesiota,  sillä  koheesio  puolestaan  on  tärkeä  osatekijä,  kun  nuoret

harkitsevat  harrastuksen,  opiskelun  tai  työsuhteen  jatkamista.  Tilanteet,  päämäärät,  taidot  ja

lahjakkuus eivät vaikuta yksin, vaan myös psykologiset kotoa saadut mallit (arvot, käyttäytyminen)
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vaikuttavat valmentajaurheilija, oppilasopettaja sekä esimiesalaissuhteissa. Tarvitaan tutkimusta,

jolla koetella nyt urheilusta saatuja tuloksia koulussa ja työelämässä.
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  LIITE 1

Artikkeli I, EQS/Polkuanalyysi

SEM mallin tulokset.

          Vanhempien ominaisuuksia             Pelaajien ominaisuuksia

.18***

.25***

.56***
 .24***

     .33 ***              .16**
.26***    .

.34***
.36*** .41***

       .18*** .    .18***

.25***

.21***

Vanhemman
sukupuoli

Ikä

Demokraattinen
tyyli

Autoritaarinen
tyyli

Stressi

Taito ja
onnistuminen

Tehtävien
välttely

Sääntöjen
rikkominen

Asenteet
sääntöjen
rikkomiseen

Tyytyväisyys
jääkiekossa
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LIITE 2

          Artikkeli 2. Mplus

SEM mallin tulokset  kasvatustyylien yhteydestä vanhempien (N=979) antamaan arvioon
valmentajapelaaja suhteesta sekä pelaajien (N=1018) havaintoihin valmennustyylistä ja
koheesiosta.
____________________________________________________________________________

                   Vanhempien arviot      Pelaajien arviot

.12**

.15**

.67*** .20**

.16** .19***

.15 **  .14 **

.12 **

“Myönteinen
valmennus”
R²=.22

Pelaajan ikä

Autoritaarinen
kasvatus

Demokraatti
nen kasvatus

Valmentaja
pelaaja suhde
R²=. 05

Koheesio
R²=. 46

Johtajavaltainen
valmennus
R²=.35
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LIITE 3
Jakaumat prosentteina

Pelaajalle
Alla on esitetty väitteitä. Arvioi miten hyvin ne pitävät paikkaansa sinun kohdallasi ja
ympyröi sinuun sopiva vaihtoehto.  täysin  lähes lähes täysin

 eri eri samaa samaa
B  mieltä  mieltä mieltä mieltä
1. Kun tartun johonkin tehtävään,
olen yleensä varma, että onnistun siinä.    0.1   4.8 76.6 18.5

2. Minulle käy usein niin, että keksin
jotain muuta tekemistä, kun minulla
on hankala tehtävä edessä.  29.5  46.6 20.6  3.4

3. Se miten eri tehtävissä menestyn,
on kiinni sattumasta.  52.0  40.7   5.6   1.7

4. Kun menen uusiin tilanteisiin,
odotan usein pärjääväni.       1.2    8.2 57.6 33.0

5. Pelaajana menestyminen on täysin
olosuhteista kiinni.  35.5  44.3 16.9  3.4

6. Jos jokin alkaa mennä pieleen, häivyn
nopeasti kahville tai muuhun vastaavaan  58.9  34.2  6.0  0.9

7. Minulla ei ole keinoja vaikuttaa siihen,
   miten pärjään eri tilanteissa.  62.3  28.9  6.7  2.1

8. Minulla on usein tunne, etten selviydy
uudesta asiasta.  31.5  45.5 18.3  4.8

9. Jos on jotain hankalaa tiedossa, keksin
mielelläni muuta puuhaa.  36.1  41.9 18.3  3.7

10. Eri tilanteissa menestyminen riippuu
loppujen lopuksi vain vähän siitä, mitä
asiasta tietää ja osaa.  21.3  34.4 34.1 10.3

11. Jos edessä on vaikea tehtävä,
huomaan usein, etten yritä tosissani.   37.1  40.3 19.5  3.2

12. Olen pärjännyt vaativissakin tilanteissa
ihan hyvin.       0.7    3.9 54.0 41.4

13. Pärjään yleensä hankalammassakin
tehtävässä.    0.6    8.4 63.1 27.9

14. Tulen usein sairaaksi, jos seuraavana
päivänä on jotain hankalaa tiedossa.  82.2  14.7   1.8   1.3
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täysin lähes lähes täysin
eri eri samaa samaa
mieltä mieltä mieltä mieltä

15. Menestyminen on itsestä kiinni.   0.4    1.2 21.7 76.7

16. Säännöt on tehty rikottaviksi. 67.4  26.8  4.0   1.8

17. Satuttaisin vastustajaa jos
valmentaja pyytäisi. 50.7  29.9 14.5   4.9

18. Tarkoitus pyhittää keinot. 20.0  40.9 31.7   7.4

19. Tärkeintä pelissä on voitto. 20.6  39.2 30.2 10.0

20. Hyvät kaverit ovat tärkeintä
jääkiekossa.   1.6   9.9 40.2 48.3

21. Tottelen aina valmentajan ohjeita.    0.8   4.8 58.4 36.0

22. Jääkiekko oli kivaa mutta nyt
haluan tehdä jotain muuta. 65.7 20.9   8.3  5.2

23. En pysty jatkamaan jääkiekon pelaamista,

koska se maksaa liikaa.   1.5        koska harrastan toista lajia.    3.6

Pystyn jatkamaan 94.7

24. Oletko käyttänyt alkoholia? En 56.9 Kyllä 42.9

25. Entä nuuskaa? En 83.6 Kyllä 16.3

26. Tupakoinut? En 78.4 Kyllä 21.5

27. Käyttääkö paras ystäväsi tai parhaat ystäväsi alkoholia?

Ei 41.1
Pari kertaa vuodessa  23.4
Pari kertaa kuussa  29.8
Pari kertaa viikossa    5.2
Päivittäin   0.5
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YMPYRÖI SOPIVIN VAIHTOEHTO jokaiselta riviltä pelaaja
joukkue/ikäryhmä _________________________________________________________________

5    4       3         2            1
aina    usein       joskus    harvoin  ei koskaan

1. Viimeisin valmentajani
vaatii jokaista pelaajaa tekemään
parhaansa.   66.4 28.1        4.1          1.2  0.2

2. selittää jokaiselle pelaajalle peli
tekniikkaa ja taktisia kuvioita   31.1 42.0       19.7         6.4          0.8

3. korjaa pelaajan virheitä   37.0 48.3       11.8          2.3    0.7

4. varmistaa, että jokainen pelaaja
ymmärtää tehtävänsä joukkueessa   35.0 43.8       16.1          4.4    0.7

5. opettaa jokaiselle pelaajalle
yksilöllisesti taitoja    6.4 25.4       41.6        22.5         4.1

6. suunnittelee etukäteen tehtävät  50.9 35.2       10.2          3.4    0.3

7. selittää jokaiselle pelaajalle mitä tämän
pitäisi ja mitä ei pitäisi tehdä   25.6 42.7       23.3          7.5         0.9

8. odottaa jokaisen pelaajan noudattavan
valmentajan neuvoja yksityiskohtaisesti    36.8 45.3       15.3          4.3    0.3

9. osoittaa jokaisen pelaajan heikkoudet    10.0 33.6       34.1        17.5    4.9

10. antaa erityisiä ohjeita jokaiselle
pelaajalle siitä miten hänen tulisi toimia
jokaisessa tilanteessa   16.3 41.1       29.6        11.1    1.9

11. huolehtii, että harjoitus palvelee
kokonaisuutta   38.4 46.0       12.6          2.3    0.5

12. kertoo miten jokaisen pelaajan panos
sopii kokonaiskuvaan   11.2 33.5        36.4       14.9    4.1

13. selittää yksityiskohtaisesti mitä jokaiselta
pelaajalta odotetaan    7.4 26.8        33.9       24.3    7.7

14. kysyy pelaajien mielipidettä pelitaktiikkaan
tietyissä peleissä    5.0 17.2        31.2       29.2       17.4

15. kysyy joukkueelta mielipiteen tärkeissä
asioissa ennen kuin toteuttaa. 12.3 28.3        31.5       19.3    8.6
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     5  4             3           2            1
aina usein        joskus    harvoin  ei koskaan

Joukkueeni viimeisin valmentaja
16.tekee päätöksiä yhdessä pelaajien kanssa   8.1 34.7         36.6       16.8        3.9

17.rohkaisee pelaajia tekemään ehdotuksia
menettelytavoista     9.4 33.3         34.1       17.8        5.5

18.antaa joukkueen asettaa omat tavoitteensa 30.9  34.0         21.8         9.6    3.8

19. antaa pelaajien omalla tavallaan yrittää
myös korjata virheitä     18.9  47.5         26.8         6.2    0.7

20. kysyy pelaajien mielipiteitä tärkeissä
valmennuskysymyksissä      4.9        18.0         35.5   28.7   13.0

21. antaa pelaajien harjoitella omassa
tahdissaan      4.8        21.4         31.4        32.7         9.8

22. antaa pelaajien päättää kuvioista, joita
käytetään ottelussa      2.7        13.5         27.2    34.4    22.3

23. toimii pelaajia kuulematta    21.4        40.8         25.5   10.1     2.3

24. toimii perustelematta ratkaisujaan      2.1          8.5         23.9   42.4    23.2

25. pitää tinkimättömästi kiinni kannastaan    10.1        28.5         34.2        21.5          5.8

26. pitää asiat omana tietonaan      3.7          9.2         25.1        42.4        19.7

27. puhuu tavalla, jota ei saa kyseenalaistaa     4.3        12.7         26.4   38.4    18.3

28. auttaa pelaajaa tämän henkilökohtaisissa
ongelmissa     8.9        25.1         34.9   21.7      9.5

29. auttaa joukkuetta selvittämään
keskinäiset riitansa   25.9 37.9  24.0    9.6      2.7

30. huolehtii pelaajien henkilökohtaisesta
hyvinvoinnista    13.5  32.0    31.7  18.5      4.4

31. tekee henkilökohtaisia palveluksia
pelaajille      2.5   12.8   33.0  36.2    15.6

32. ilmaisee pitävänsä pelaajistaan    12.7        31.3 33.6  16.5      6.0

33. rohkaisee pelaajiaan luottamaan
häneen    16.3  29.5   35.4  14.0      4.9
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  5 4 3  2   1
   aina usein joskus   harvoin   ei koskaan

Joukkueeni viimeisin valmentaja
34. pitää hyvänä pelaajien läheisiä
ja mutkattomia suhteita    26.4  40.9 25.2      5.8        1.6

35. kutsuu pelaajat kotiinsa   0.3  1.1  3.4    17.1      78.1

36. antaa tunnustusta pelaajan suorituksesta
muiden läsnäollessa   18.7 51.5 21.5     7.1         1.1

37. kertoo pelaajalle milloin hän tekee
erityisen hyvää työtä   39.0 43.5 12.4      3.9       1.2

38. huolehtii, että urheilija palkitaan
hyvistä suorituksista   14.9 33.0 34.3 14.2  3.7

39. ilmaisee kun huomaa pelaajan hyvän
suorituksen   44.7 42.6 10.0  2.6  0.2

40. ilmaisee luottamusta silloin kun
pelaaja on sen ansainnut   35.2 44.2 16.9  3.2  0.4

Oliko joku kysymyksistä epäselvä?________Mikä?______________________________________

41. Haluaisin sanoa omasta tyylistäni, että _____________________________________________

_______________________________________________________________________________
Viimeisestä ryhmästäni olen sitä mieltä, että
väittämä sopii    erittäin              kohta      huo      erittäin

   hyvin    hyvin   laisesti      nosti     huonosti

1. olen/olin todella osa joukkuettani     36.0       43.0       18.4         2.0        0.5

2. miten oman joukkueeni pojat tulivat
toimeen keskenään verrattuna toisiin
joukkueisiin     24.5       53.0       18.6         3.1        0.8

3.miten riippuvaisia pelaajat ovat toisistaan      8.3      30.7       51.2          8.9        1.0

4.miten paljon pojat auttoivat toisiaan pelissä 22.4     55.4      18.9          2.5        0.9

5. jos olisin varma, että saisin paremman aseman
jossain toisessa joukkueessa,
miltä tuntuisi vaihtaa/ tai palata jääkiekkoon   __________________________________________
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LIITE 4 Jakaumat  prosentteina

Pelaajan vanhemmalle  isä        x    äiti       x            yksinhuoltaja       x
Arvioi miten hyvin seuraavat lapsiin ja kasvatukseen liittyvät väittämät sopivat sinuun suhteessa
pelaajaan ja rengasta sopiva

ei sovi sopii sopii sopii
minuun minuun minuun minuun

H lainkaan hiukan hyvin erittäin hyvin
1. Kerron usein lapselleni, kuinka paljon arvostan sitä,
että hän yrittää tehdä jotain tai saa jotain aikaan.  0.4 15.1 60.3 24.2

2. Rohkaisen lastani olemaan itsenäinen.  0.3  6.9 57.6 35.1

3. Uskon, että kiitos saa aikaan enemmän kuin
rangaistus.  0.2  5.7 46.6 47.5

4.Minulla on lasteni kasvattamisessa paljon enemmän
ongelmia kuin osasin odottaa. 46.7 42.1  8.9 2.2

5. Kun lapseni tekee jotain mikä ei ole sallittua, minä
tavallisesti rankaisen häntä. 16.5 54.5 23.5 5.5

6. Kunnioitan lapseni mielipidettä. 0.4  5.3 57.3 37.0

7. Uskon, että toruminen ja arvostelu on lapselle eduksi.  35.3 44.7 16.5 3.4

8. Annan lapseni nähdä, että olen vihainen.  1.7 16.0 46.7 35.6

9. Lapseni pitäisi oppia, että meidän perheessämme tavat
ja säännöt ovat tärkeitä.  0.5 9.9 43.2 46.4

10. Opetan lapselleni, että paha saa aina palkkansa.  8.0 25.0 44.8 22.2

11. Lasken usein leikkiä lapseni kanssa.  1.0 14.2 45.5  39.3

12. En anna lapseni kyseenalaistaa päätöksiäni. 12.6 46.5 35.1 5.8

13. Tiedän, mikä on lapseni päiväohjelma.  2.0 12.2 48.5  37.3

14.Kun lapseni käyttäytyy huonosti, selvitämme
asiat puhumalla.  0.3  5.5 52.3  41.9

15. Kun ajattelen sitä, millainen vanhempi minä olen
tunnen usein syyllisyyttä ja riittämättömyyttä. 21.3 51.7 19.4 7.6

16. Mielestäni ruumiillinen rankaisu on tehokkain
kasvatustapa. 86.8 12.0 0.9 0.3

17. Lapseni pitäisi oppia käyttäytymään kunnolla
vanhempiaan kohtaan.  1.3 9.2 48.4 41.1

18. Ohjailen lastani varoittamalla häntä pahoista asioista,
joita hänelle voi tapahtua  2.7 15.9 46.1 35.3

19. Otan selvää, missä lapseni on ja kenen kanssa hän
kulloinkin on.  0.9 7.8 41.6 49.7

20. Lasten kasvattaminen tuntuu minusta usein
ylivoimaiselta tehtävältä.  59.7 32.3  5.6 2.4
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ei sovi sopii sopii sopii
minuun minuun minuun minuun
lainkaan hiukan hyvin erittäin hyvin

21. Osoitan lapselleni usein, että rakastan häntä.   0.4 14.0 47.7 37.9

22. Kykyni huolehtia lapsistani on vähäisempi kuin
olin ajatellut. 64.4 27.7 6.6 1.2

23. Tiedän, mistä lapseni on kiinnostunut ja mitä hän
harrastaa.   0.1 1.5 30.3 68.1

24. Olen lapsen seurassa mutkaton ja rento.   0.2 4.9 43.8 51.1

25. On tärkeää, että lapset tottelevat vanhempiaan.   0.2 8.6 48.9 42.3

26. Minulla ja lapsellani on hyvä suhde.   0.0 1.2 37.5 61.2

27. Otan tavallisesti huomioon lapseni mieltymykset
tehdessäni suunnitelmia perheelle.   0.0 6.5 55.9 37.5

28. Lapsella ei pitäisi olla salaisuuksia vanhemmiltaan. 11.1 40.3 34.6 14.0

29. Jos lapseni käyttäytyy röyhkeästi ja
rikkoo tavaroita tiedän miten saan hänet tottelemaan.   3.8 22.2 55.5 18.5

30. Toivon, että jääkiekkovalmentaja pitää ryhmän
kurissa ja tarvittaessa erottaa sopeutumattoman häirikön.    6.7 22.4 38.5 32.3

31. Valmentaja antaa/antoi hänelle hyvin peliaikaa.   3.5 10.5 43.6 42.4

32. Jääkiekkovalmentaja ei pitänyt/pidä pojastani. 75.3 13.9 8.3 2.5

33. En tiedä miten valmentaja ja poikani tulivat toimeen.  61.9 21.1 12.5 4.5

34. Joukkueenjohtajan puoleen on/oli helppo kääntyä jos
halusin puhua pojan pelaamisesta. 10.5 18.0 33.4 38.1

35. Poikani voisi mieluummin harrastaa jotain muuta
kuin jääkiekkoa. 54.5 32.1 10.0 3.3

36. Poika haluaa edelleen pelata (mikäli sopiva joukkue
löytyy).   3.3  3.1 21.8 71.9

37. Voitto pelissä on niin tärkeä kokemus pojille,
että sääntöjen rajoilla pelaamista joutuu ymmärtämään. 56.4 30.8 9.0 3.8

38. 1216 vuotiaat pojat voivat hyvin olla jääkiekossa
5 kertaa viikossa. 33.1 35.1 20.7 11.1

39. Seuran tulee luoda ”parhaille” ja huonoille” mahdollisuus
pelata, vaikka se vaatisi kahden tasojoukkueen
ylläpitämistä kussakin ikäluokassa.   4.4 11.8 29.5 54.4

40. Toivon poikani tekevän kaiken kunnolla tai ei ollenkaan.  9.7 25.4 41.2 23.6


