
  

 

 

Kokonaisvaltaista hyvinvointia salibandyjunioreille Movendos-etävalmennuksella 
 

 
 Salibandynuorten etävalmennus 
 Valmennettavina SC Classicin 13-14-vuotiaat C-

tytöt 

 Valmennuksen kesto 8 kk kaudella 2015-2016 

 Tavoitteena nuoren urheilijan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen 

 Valmennusteemoina treeniseuranta, arkiliikun-
taan kannustaminen, riittävä uni ja palautumi-
nen, lihashuolto, ravitsemus, ajanhallinta ja itse-
tuntemus 

 Suurin osa koki isoja hyötyjä etävalmennuksesta 
elämän eri osa-alueilla 

 

Eri joukkuelajien valmennuksessa keskitytään vahvasti 

lajiosaamiseen. Nuoren urheilijan elämässä kehittymi-

seen ja hyvinvointiin vaikuttavat myös monet treenin 

ulkopuoliset asiat kuten riittävä palautuminen, uni, 

treeniä ja palautumista tukeva ravitsemus sekä riittävä 

aika koululle, itselle ja ystävyyssuhteille. Hyvät ajanhal-

lintataidot ja kyky kuunnella omaa itseään palvelevat 

myös lajiosaamisen sekä fyysisten ja henkisten peliomi-

naisuuksien kehittymistä.  

Lajiliittojen ja monien ammattilaisten kanssa käydyssä 

keskustelussa on noussut esiin, että tukea ja uusia me-

netelmiä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen 

tarvitaan. Toisekseen, edes urheilua harrastavat nuoret 

eivät liiku koti- ja kouluarjessaan riittävästi. Arjen aktii-

visuudella on iso merkitys nuorten hyvinvoinnille. 

Salibandy Club Classic lähti mukaan etävalmennusko-
keiluun, ja kaudella 2015-2016 Movendos-etävalmen-
nusta kokeiltiin ensimmäistä kertaa urheilujoukkueen 
parissa. Classicin 13-14-vuotiaita C-tyttöjä etävalmen-
nettiin koko kauden ajan. Tavoitteena oli herätellä aja-
tuksia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tuoda pie-
niä uusia asioita pelaajien arkeen. Kokonaistavoitteena 
oli luonnollisesti hyvä treenaamisen ja palautumisen ta-
sapaino. C-tyttöjen kokeilussa päävastuu Movendos-
valmennuksesta oli Movendos Oy:llä, ja lajivalmentajat 
olivat mukana sisällön suunnittelussa.  

Movendos-etävalmennustyökalua lisensoivat erilaiset 
ohjaustyötä tekevät ammattilaiset esimerkiksi 
terveydenhuollon, työhyvinvoinnin, kuntoutuksen ja 
hyvinvointivalmennuksen saralla.  

 
 
 

 

 
 
Valmennuksen sisältö 
 
C-tyttöjen Movendos-valmennus aloitettiin syyskuussa 
2015 hyvinvointia ja joukkuehenkeä kartoittaneella 
seuraavat alueet kattaneella hyvinvointikyselyllä:  

 Arkiliikunta, treenaaminen ja fyysinen vointi 

 Ruokaileminen 

 Vireys, palautuminen ja ajankäyttö 

 Joukkuehenki ja motivaatio 

Movendos-valmennusprojektiin sisältyi neljä koko 
joukkueen yhteistä tapaamista: aloitustapaaminen, 
keskustelu hyvinvointikyselyn tuloksista, henkisen val-
mennuksen tapaaminen sekä loppukeskustelu. Henki-
sen valmennuksen ryhmätapaamisessa tammikuussa 
2016 keskityttiin ajatusten ja tunteiden hallintaan poh-
justuksen, ryhmäkeskustelujen ja konkreettisten harjoi-
tusten avulla.  
 
  
 
"Urheilijan elämä on 24/7 urheilijana elämistä. On hienoa, 
että tähän on saatu työkalu nuoren arjen tueksi. Joukkueur-
heilussa myös yksilövalmennus on tärkeässä roolissa - Moven-
dos tarjoaa valmentajille oivan avun sen tehostamiseen."  
Naisten maajoukkuevalmentaja ja SC Classicin nuorisopääl-
likkö Irina Peltola. 
 
”Movendoksen ammattimaisuus oli hieno juttu, ja kokonai-
suutena kokeilu toi aivan uuden ulottuvuuden joukkueval-
mennukseen. Parasta on saada uusi väline kokonaisvaltaiseen 
ja yksilölliseen valmennukseen nuorten pelaajien tueksi.” Val-
mentaja Anu Salminen  
 
”Näen Movendoksen hienona motivointikanavana nuorille ur-
heilijoille. Tytöt oivalsivat, kuinka paljon harjoitusten ulkopuo-
lella tapahtuva kokonaisvaltainen urheilijan elämäntapa vai-
kuttaa suoritukseen.” Valmentaja Juhana Karttunen. 
 
”Movendos on ollut hauska uusien asioiden tekemiseen kan-
nustava lisä arkeen”. C-tyttöjen kapteeni Helmi Hirsimäki 



  

 

 
Etävalmennustehtävät olivat pääsääntöisesti yhteisiä 
koko joukkueella. Liikuntapäiväkirjaa lukuunottamatta 
yksittäisten etävalmennustehtävien kesto vaihteli vii-
kosta noin kuukauteen. Innokkaimmille annettiin yksi-
löllisiä tehtäviä. Valmennuksen aikana otettiin esiin 
myös itsetuntoon, mielenhallintaan ja psyykkiseen pe-
liin liittyviä taitoja. Monet ratkaisevista peleistä pela-
taan korvien välissä, elämästä puhumattakaan.  
 

Joukkueen yhteiset tehtävät  
 

 Liikuntapäiväkirja (koko kauden ajan): treeni- 
ja arkiliikuntaseuranta, riittävä palautuminen 
ja lihashuolto 

 Unipäiväkirja 

 Fiilispäiväkirja 

 Ajanhallinta: suunnittele tuleva viikkosi 

 Säbätreenarin ruokapäiväkirja ja yksilöllinen 
palaute 

 Luovaa palautumista-tavanmuodostustehtävä 
(hetkiä itseä ilahduttavalle luovalle tekemi-
selle) 

 Ulkoilua arkeen (tavoitteena sisälajia harras-
tavien nuorten ulkoilun lisääminen) 

 Rentoutumistehtävät (hengitysharjoitukset, 
silmien lepuuttamisharjoitus) 

 Rentoutuminen ilman älylaitteita klo 21 jäl-
keen 

 Laadukas läsnäoleminen ystävien kanssa (äly-
laitteiden käytön hallitseminen) 

 Itsetuntemus- ja itseluottamusharjoitukset, 
ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja hal-
linta 

 

Esimerkkejä yksilöllisistä tehtävistä 
 

 Lajitehtäviä maalintekotarkkuuteen tai pal-
lonhallintaan liittyen 

 Maalivahdin keskivartalolihasten harjoittami-
nen 

 Fysioterapiaharjoitteiden säännöllisyys kun-
toutumisen nopeuttamiseksi 

 Yksilölliset jumppaohjeet niskajumituksen 
helpottamiseksi 

 Kärsivällisyyden kehittäminen  

 
Valmennuksen tulokset 
 
Etävalmennuksen kesto oli pitkä, eli noin 8 kk lähes 
koko kauden ajan. SC Classicin C-tytöissä oli kaudella 
2015-2016 noin 28 pelaajaa, joista 18 käytti etävalmen-
nuspalvelua. Kymmenen pelaajaa käytti Movendos-pal-
velua koko kauden, ja osa käytti jaksoittain esimerkiksi  
 
 
 

 
kahden kuukauden jaksoissa. Kerralla pelaajilla oli käyn-
nissä 2-3 kolme tehtävää.  
 
Nuoret tekivät keskimäärin kahdeksan tehtävämerkin-
tää viikossa kauden aikana. Valmentajan antama pa-
laute koostui viikottaisista yksilöllisistä viesteistä etä-
valmennuspalvelua aktiivisemmin käyttäneille sekä sa-
tunnaisista tsemppiviesteistä harvemmin osallistu-
neille.  Osa pelaajista innostui viestittelemään etäval-
mentajan kanssa. Myös lajivalmentajilla oli mahdolli-
suus osallistua palautteenantoon, mutta osa viestin-
nästä tapahtui luottamuksellisesti kahdenkesken.  
 
Tärkeintä valmennuksessa oli uusien tapojen, uusien 
ajatusten ja ajattelumallien herätteleminen. Moni sel-
lainenkin nuori, joka ei ollut aktiivinen etävalmennuk-
sessa, kertoi kurkanneensa tehtäviä aika ajoin tai jutel-
leensa niistä pelikavereiden kanssa. Myös moni tällai-
nen pelaaja alkoi pohtia kokonaisvaltaiseen jaksami-
seen liittyviä asioita arjessaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Tuloksia etävalmennukseen osallistuneiden 
pelaajien loppukyselystä: 
 

 87,5 % koki päänsäryn vähentyneen etäval-
mennuskauden aikana. Tähän lienee lukuisia 
syitä: palauttavat ja rentouttavat harjoitteet, 
lisääntynyt ulkoilu ja osalla parempi nukkumi-
nen 

 79 % koki etävalmennuksen motivoineen 
treenien ulkopuolisen arkiliikunnan lisäämi-
seen 

 73 % koki etävalmennuksen vaikuttaneen 
myönteisesti lihashuollon määrään 

 Yli 70 % koki motivaation treeni- ja liikunta-
seurantaan kasvaneen  

 Noin 70 % koki saaneensa ajatuksia ja tun-
teita paremmin hallintaan omassa arkielä-
mässään 

 65 % mielestä auttoi lisäämään ulkoilun mää-
rää  

 63 % kiinnitti paremmin huomiota yöunen 
riittävyyteen 

 47 % sai lisää ymmärrystä monipuolisem-
masta urheilijan elämää tukevasta ruokaile-
misesta 

 45 % koki saaneensa tukea oman ajankäytön 
hallintaan 

 55 % alkoi kiinnittää enemmän huomiota äly-
laitteiden viemään aikaan, mutta harva ky-
keni vähentämään älylaitteiden käyttöä val-
mennuksen aikana 

 Selkäkivut ja niskajumitukset vähenivät lähes 
40 %:lla. 

 

Jatkosuunnitelmat 
 
B-tyttöihin siirtyvistä lähes kaikki (yli 80 %) haluavat jat-
kaa Movendos-valmennuksessa. Kauden 2016-2017 
suunnitelmat kirkastuvat alkusyksystä. Valmennuspilo-
tin kokemuksen perusteella treeni- ja arkiliikunnan seu-
ranta voisi jatkua itsenäisesti koko kauden, mutta varsi-
nainen valmennuksellinen osuus voitaisiin keskittää 
muutaman kuukauden intensiivisempään jaksoon. 
Tuona aikana voitaisiin keskittyä teemoittain vaikkapa 
lihashuoltoon ja palautumiseen, ravitsemukseen, ajan-
hallintaan tai sosiaalisiin taitoihin. 
 
Valmennuskokeilun perusteella nuoret tarvitsevat lisää 
tukea riittävään uneen ja palautumiseen sekä keinoja 
älylaitteiden viemän ajan hallintaan. Yhteys ei-palautta-
van yöunen ja älylaitteiden nukahtamista edeltävän 
käytön välillä vaikuttaa selvältä. Älylaitteiden käyttö en-
nen unta vaikuttaa unen laatuun, vaikka nuori nukah-
taisi normaaliin tapaan. Hyvin harva, tästä joukkueesta  
 
 

 
vain noin joka kolmas nuori pelaaja tuntee itsensä aa-
muisin virkeäksi. Unen ohella riittävä syöminen kasva-
valla ja treenaavalla nuorella tukee jaksamista, urheilu-
vammojen välttämistä ja treeneistä palautumista. 
 
Yhtenä jatkotoiveena valmennettavilta tuli yksilöllisyys. 
Kauden alkupuolella ja lopussa voisi olla tiivis keskus-
telu nuoren pelaajan kanssa, mikä tukisi yksilöllistä tu-
kea myös etävalmennuksen aikana. Etävalmennukseen 
on helppo räätälöidä yksilöllisiä tehtäviä.  
 
Keskusteluissa on tullut esiin parikin isompaa näkökul-
maa jatkon osalta joukkuevalmennuksen lisäksi. Mo-
vendos voisi toimia pelaajapolun kanavana, jonne tal-
lentuisi vuosien mittaan kokonaisvaltaista tietoa nuo-
ren pelaajan kehittymisestä. Movendos on kokonaisval-
taisen urheilijan hyvinvoinnin tuen lisäksi hyvä tuki 
loukkaantumisten yksilölliseen kuntoutukseen. Etäval-
mennuksen avulla myös talenttien kansallinen etäval-
mennus kauden aikana olisi mahdollista. Tätä voitaisiin 
toteuttaa sekä valmennussisällöllä, viestinnällä että vi-
deopuheluilla. 
 
Toinen näkökulma on seuran sisäisen valmennussisäl-
lön jalkauttaminen kauden aikana joukkuetason val-
mentajille eri ikäryhmissä, jolloin Movendos-valmen-
taja toimisi seuran tasolla, ja valmentajat saisivat sisäl-
tötukea etävalmennustyökalun kautta. Samaa toimin-
tamallia voisi soveltaa lahjakkaiden pelaajien valmenta-
misessa eri puolilla maata esimerkiksi urheiluopiston 
tai lajiliiton toimesta. 

Movendos kiittää Classicia ja C-tyttöjen valmentajia ja 
pelaajia ennakkoluulottomasta otteesta ja innostuk-
sesta matkan varrella! Tästä on hyvä jatkaa etävalmen-
nuksen kehittämistä joukkueurheilussa. 

  

Movendos on suomalainen innovaatio  

Tamperelainen Movendos Oy on kehittänyt etävalmennuksen työka-

lun terveydenhuollon, kuntoutuksen ja ja valmennustyön ammattilai-

sille. Työkalun avulla asiakasta tuetaan ja sitoutetaan muutoksessa 

tapaamisten välillä. Valmennus voidaan toteuttaa myös kokonaan 

etänä integroidun videopuhelun avulla.  

Valmennussisältö on kokonaisuudessaan räätälöitävissä yksilön tai 

ryhmän tarpeiden mukaan. Valmennus voi liittyä fyysiseen, 

henkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin. Ammattilaisen antama 

palaute, kannustus sekä etävalmennustehtävät osana arkea 

motivoivat ja sitouttavat uusien tapojen oppimiseen.  Palvelu on käy-

tettävissä internetselaimilla ja sovelluksilla. Yrityksen tausta on ter-

veys- ja käyttäytymistieteessä, ja etävalmennuspalvelussa on korkea-

tasoinen tietoturva.  

Tiedustelut: Paula Mäkeläinen, +358 50 405 9940 
paula.makelainen@movendos.com 
www.movendos.com   
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