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Tavoite 1: Ammatillistetaan nuorisotyöntekijät asettamalla valmentajarooliin liittyviä

laatustandardeja sekä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä, ja kehitetään korkealaatuisia taitoja ja

kompetensseja erityisesti heidän osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevassa työssä.

Tavoite 2: Luodaan paikka nuorisotyöntekijöille kokemusten ja taitotiedon jakamiseksi

syrjäytyneiden nuorten tavoittamisesta.

Tavoite 3: Luodaan sarja älyllisiä tuloksia, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä heidän

henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään;

Tavoite 4: Parannetaan valmiuksien kehittämistä, johtamista ja yhteistyötaitoja näissä kolmessa

organisaatiossa;

PiFbase International on kolmen vuoden strateginen kumppanuus kolmen nuorisoyhdistyksen välillä

Suomessa, Romaniassa ja Ruotsissa. Tämä pitkäaikainen yhteistyö tapahtui maaliskuun 2017 ja

helmikuun 2021 välisenä aikana.

Päätavoitteemme on parantaa nuorisotyön laatua innovatiivisella menetelmällä nimeltään PiFbase –

Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.

Käytämme valmennusta keskeisenä työkaluna ja uskomme vahvasti sosiaaliseen osallisuuteen ja

monimuotoisuuden juhlistamiseen.

PiFbase International keskittyy strategisessa kumppanuudessa neljään teemaan:

Oppimisympäristö nuorisotyössä
Nuorisotyöntekijöiden ammatillistaminen
Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä
Laatu nuorisotyössä

Tässä strategisessa kumppanuudessa korostamme kuutta tavoitetta:

 

 

Tavoite 5: Parannetaan organisaatioiden kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien

nuorten kanssa edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä.

 

Tavoite 6: Parannetaan strategioita ja menetelmiä laadullisen nuorisotyön tekemiseksi mukaan

lukien yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja aloitetaan monialainen yhteistyö.

ESITTELYESITTELY
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"Erasmus + on EU: n ohjelma koulutuksen, nuorison ja urheilun tukemiseksi Euroopassa. Sen 14,7

miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, kouluttaa,

hankkia kokemuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla."

Vuoteen 2020 asti kestävä Erasmus + ei tarjoa vain mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhdistämällä

seitsemän aikaisempaa ohjelmaa, sillä on mahdollisuuksia monenlaisille henkilöille ja organisaatioille.

Yksityiskohtaista tietoa näistä mahdollisuuksista, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, on Erasmus + -

ohjelman oppaassa. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille, auttaa heitä kehittämään ja

jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden laitoksissa ja järjestöissä. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia

monenlaisille organisaatioille, mukaan lukien yliopistot, koulutuksen tarjoajat, ajatushautomot,

tutkimusorganisaatiot ja yksityiset yritykset.

Lisää tietoa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

Tuodakseen Erasmus +: n mahdollisimman lähelle osallistujia ja varmistaakseen, että se toimii hyvin eri

maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ohjelman hallinnoimiseksi.

Kansalliset toimistot sijaitsevat ohjelmamaissa ja niiden tehtäviin kuuluu: tietojen toimittaminen

Erasmus + -ohjelmasta; rahoitettavien hankkeiden valinta; seurata ja arvioida Erasmus + -ohjelmaa

hakijoiden ja osallistujien tukeminen yhteistyö muiden kansallisten toimistojen ja EU: n kanssa; Erasmus

+ -ohjelman edistäminen jakamalla menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.

Lisää tietoa: https://www.mucf.se/erasmus-plus

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com
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SANASTOSANASTO
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HAASTE Tee haasteita osaamistasosi perusteella. Aloita

Helpolla, palaa takaisin ja tee haastavampi.

Helppo

Keskitaso

Vaikea

HARJOITUS Tee tämä harjoitus! Harjoitukset perustuvat luvun informaatioon. 

HUOMAUTUS Oletko ajatellut tätä asiaa? Tai vain muistutus.

LAINAUS Motivoivat lainaukset muistuttavat sinua arvokkaasta työstäsi.

TYÖKALU Käytä tätä työkalua esimerkiksi valmennus sessiossa.

YKSILÖVALMENNUS Yksi valmentaja työskentelee yhden henkilön kanssa valmennussessiossa.

 2000-LUVUN TAIDOT Työmarkkinoiden ja globaalin liikeympäristön asiantuntijoiden mielestä

todella tärkeät taidot.

VALMENNUSTILA Tila, jossa valmentaja valmentaa: ulkona, sisätiloissa, toimistossa, kahvilassa

jne.

OPPIMISSOPIMUS Tässä sopimuksessa valmennettava sitoutuu valmennusprosessiin ja asettaa

sille tavoitteet. Valmentaja ja valmennettava tekevät sen yhdessä.

VALMENNETTAVA Valmennettava henkilö valmennusprosessissa.

VIRTAUS ''FLOW''
Tunnetila, kun haasteet ja osaamisen taso kohtaavat toisensa.

SWOT- ANALYYSI Tarkoittaa vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia. Työkalu, jota

käytetään esimerkiksi projektien ja yritysten suunnitteluun.

TIIMI Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan, jakavat tehtäviä ja vastuita, ja itse  

tiimi arvioidaan yhdessä heidän ponnistelujensa perusteella. Kun tiimi

saavuttaa sovitun päämäärän, tiimi hajoaa.

MIELENTILA ''MINDSET'' Henkilön ajattelutapa, asenne tai mielipide - etenkin tavanomainen.

6PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



Tämä luku johdattaa sinut valmentamisen ja erityisesti Nuorten valmennus -teemaan. Lisäksi

kappaleissa tietoa valmennussessioista ja niiden rakenteesta. Jokaisessa luvussa on haasteita

valmentaja-taitojesi kehittämiseksi ja tehtäviä kokeiltavaksi valmennussessioissa ja tietysti itsesi

kehittämiseksi.

Eri valmennusmuotoja on monenlaisia, esimerkiksi urheiluvalmennus, yritysvalmennus,

elämäntapavalmennus ja neurolingvistisen ohjelmointi (NLP) valmennus. Nuorten valmennus on

valmennusmuoto, joka tiivistetysti sisältää osia edellämainituista valmennusmuodoista kohderyhmänä

alle 29-vuotiaat nuoret. Joskus nuortenvalmentajana sinun on keskityttävä teini-iän tuomiin

haasteisiin, nuoren hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen kasvuun, ennen kuin voit aloittaa nuorten

valmentamisen projekteissa tai yrityksissä esimerkiksi yritysvalmennusksen menetelmillä.

MITÄ VALMENTAMINEN ON
JA MILLOIN VALMENTAA?

Valmennus auttaa pohjimmiltaan valmennettavaa kehittymään itseään haastamalla,  tukemalla heitä ja

löytämään uusia tapoja toimia niin. Valmennus on epäsuoraa; kyse on toisen henkilön valtuuttamisesta

löytämään heille sopiva tapa eteenpäin, jotta he voivat hyödyntää koko potentiaalinsa " (Soames 2019,

4).

Verratessa valmentamista ohjaamiseen, valmentajan on luettava tilannetta, luotettava prosessiin ja

esitettävä oikeita kysymyksiä eikä annettava suoria vastauksia tai ohjeita valmennettavalle.

Valmentajana sinun tulisi ajatella ja toimia eri tavalla kuin ohjaaja - esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori

kompastuu ongelmaan sen sijaan, että vastaisi ratkaisulla, ajattele vastaamista kysymyksellä. Hyvä

valmentaja pystyy päättämään, kuinka paljon tukea ja ohjausta valmennettava tarvitsee - joskus

valmentajankin on oltava enemmän johtaja tai mentori valmennettavalleen.

Kaikkia voidaan valmentaa - vaikka onkin helpompaa, jos he jo tietävät prosessin edut ja ovat

motivoituneita. Jos ihminen kokee olevansa pakotettu valmennusprosessiin eikä näe etuja, he

tarvitsevat enemmän aikaa muuttaakseen omaa ajatteluaan. Valmennusprosessin toimimiseksi on

luotava luotettava suhde ja kemia, jotta valmentaja voi oikeasti haastaa valmennettavaa. Jos kemia ei

toimi, vaikka valmentaja ja ohjaaja ovatkin pyrkineet rakentamaan hyvän suhteen, valmentajan ei pitäisi

pelätä lopettaa prosessia. Jos valmentaja  päättää valmennussuhteen kesken prosessin, se on

käsiteltävä asianmukaisesti yhdessä. 

2

SUORAA EPÄSUORAA

Keskiössä
suorituskyky

Keskiössä
potentiaali

Kouluttaminen    Johtaminen    Mentorointi    Valmentaminen  Neuvonta/Terapia
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Vastaukset vs.  Kysymykset
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TEKNIIKKA

Ohjaaminen

Opettaminen

Kouluttaminen

Fasilitoiminen

Valmentaminen

Lapsuuden ja aikuisuuden

välinen aika on täynnä uusia

asioita ja muutoksia. Teini-

ikäisen mieliala vaihtelee,

heidän ruumiinsa muuttuu ja

on paljon ''sydäntä särkeviä''

ajatuksia.

 

Kaikki nämä tekevät

jokapäiväisistä asioista

pelottavampia ja

monimutkaisempia.

Valmentajana mieti, miten

tämä tilanne vaikuttaa

valmennettavaasi.

HUOM!

Kuinka saada teini

avautumaan? Kunnioita,

kuuntele, kysy ja anna

positiivista palautetta. Anna

heille aikaa! Ota askeleita,

joissa on heille sopiva haaste.

HUOM!

Kuinka ohjaaja, mentori,

opettaja ... lähestyisi

ongelmaa kaavion

perusteella?

TEHTÄVÄ!
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VALMENNUSTYYPIT
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Valmennustyyppejä on monia, ja tässä luvussa esitellään yleisimmät tyypit. Kaikilla

valmennusmenetelmillä ja -tyypeillä on haittapuolensa, mutta niitä ei käsitellä tässä, koska

tarkoituksena on selittää erilaisissa valmennustyypeissä käytetyt menetelmät ja hahmottaa niiden

tarkoitus yleisesti.

Yleisin valmennustyyppi - urheiluvalmennus - keskittyy tiettyyn yksilö- tai joukkuelajiin, kuten

keihäänheittoon tai jääkiekkoon. Tämän tyyppinen valmennus pyrkii perinteisesti mittaamaan

menestystä voittojen, mitalien tai suorituskyvyn avulla. Valmennus keskittyy ammattilaisurheilijan tai

joukkueen suorituskyvyn, tekniikan tai kestävyyden parantamiseen. Urheilun viihdearvo, median ja

urheilua ympäröivä liiketoiminta ovat vaikuttaneet ulkopuolelta siihen millaisena urheiluvalmentaminen

näyttäytyy. Urheiluvalmennus vaihtelee valmennettavan sitoutumisasteen ja iän mukaan - jos kyseessä

on harrastus tai on tavoitteena ammattiura. Lasten ja nuorten valmentajat keskittyvät yleensä

pitämään urheilun alussa hauskana  ja lisäämään uusia haasteita heidän kasvaessaan ja kehittyessään.

Yleensä nuorten valmentajilla on helpompaa pitää hauskaa ja leikkiä kuin aikuisten valmentajilla, koska

aikuisurheilijat suhtautuvat vakavasti urheiluun, sillä se on usein heidän tulonlähteensä. Nykyään

urheiluvalmentajat sisällyttävät myös muita menetelmiä valmennettavansa tukemiseksi, esimerkiksi

henkistä valmentamista. (Westerlund & Tuppurainen 2019, 108-112.)

"Yritysvalmennus on prosessi, jossa käydään säännöllistä, jäsenneltyä keskustelua 'asiakkaan' kanssa:

yrityksen, voittoa tavoittelemattoman tai voittoa tavoittelemattoman organisaation, laitoksen tai

hallituksen sisällä olevan henkilön kanssa, joka on liiketoiminnan valmennuksen vastaanottaja.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan tietämystä ja käyttäytymistä liiketoimintatavoitteiden

saavuttamiseksi sekä asiakkaalle että heidän organisaatiolleen. Yritysvalmennus antaa asiakkaalle

mahdollisuuden ymmärtää oman osuutensa liiketoiminnan menestyksessä ja parantaa sitä osaa

määrällisesti ja kestävällä tavalla. Valmennusprosessi voidaan tehdä eri muodoissa, esimerkiksi

henkilökohtaisena tai tiimivalmennuksena, ja se voi sisältää erilaisia tavoitteita, kuten

ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen ja tehokkaiden tiimien luominen." (Rostron 2013, 14-16.)

Elämäntapavalmennus tarkoittaa, sitä kun valmennus keskittyy yksilön oman elämän ja työelämän

parantamiseen, ja se voi olla myös itsensä valmentamisen prosessi. Se voidaan toteuttaa yksilöiden,

pariskuntien ja ryhmien kanssa. Elämäntapavalmennuksessa valmentajat käyttävät taitojaan

auttamaan ''riittävällä tasolla'' työskenteleviä yksilöitä selvittämään, kuinka parantaa ja ylläpitää

kognitiivisia taitojaan ja viestintää / toimintaansa iloisemman, hyödyllisemmän ja tyydyttävämmän

elämän johtamiseksi. Elämäntapavalmennuksen päätavoitteena on auttaa asiakkaita parantamaan

itsensä valmentamisen taitojaan.(Nelson-Jones 2006, 10-15.)
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Auditiivisesti suuntautuneilla ihmisillä on selkeä kuulo ja he oppivat parhaiten puhumalla itse ja

kuuntelemalla muiden ajatuksia.

Kinesteetisesti suuntautuneet ihmiset oppivat tekemällä ja kokeilemalla asioita. Näille ihmisille

fyysiset kokemukset ovat tärkeitä.

Loogis-rationaaliset ihmiset ovat analyyttisiä; käsitteitä ja määritelmiä korostetaan logiikalla ja

järjellä.

Visuaalisesti suuntautuneet ihmiset oppivat ja tarkkailevat kuvien avulla, ja visio korostuu.

NLP-valmennusmenetelmä perustuu ihmisen käyttäytymisen ja mielen rakenteen tunnistamiseen ja

sen uudelleenohjelmointiin käyttämällä hyvin suoriutuvista ihmisistä ja heidän toiminnastaan

(prosesseistaan) kerättyä tietoa. Neuro-linquistinen ohjelmointi sisältää mielenjärjestelmät ja

oppimistyylit. Näitä ovat auditiivinen-, kinesteettinen, loogis-rationaalinen ja visuaalinen

suuntautuminen. Tavat, joilla ihmiset tarkkailevat maailmaa ja katsovat ympäristöään, vaikuttavat

siihen, miten ihminen oppii ja käsittelee tietoa yleensä. (Jabe 2017, 173,177.)

NLP-tyypit:

(Jabe 2017, 173,177.)

"Ihmiset eivät käytä valmentajaa vain silloin, kun heidän tekniikassaan on

ongelmia; he ymmärtävät, että riippumatta siitä, kuinka hyvä tekniikka

on, on aina parantamisen varaa.

                          — John Perry, Urheilupsykologia
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"A leader is best when people barely know he exists, not so good when people obey

and acclaim him, worst when they despise him. But of a good leader, who talks little

when his work is done, his aim fulfilled, they will all say ‘We did it ourselves’."

— Lao Tse

Nuorten valmentaminen on heidän kasvunsa tukemista, luottamuksen rakentamista, kehitystä 

 tekemällä oppimalla, etsimällä henkilökohtaisia vahvuuksia, asettamalla ja saavuttamalla tavoitteita ja

käsittelemällä henkilökohtaisia asioita. Nuorten valmennuksessa valmentajan rooli ja annettujen

haasteiden taso vaihtelevat valmennettavan iän ja kehitysvaiheen mukaan. Nuorten valmentajana

sinun on tiedettävä ihmisen kasvun ja kehitysteorian perusteet voidaksesi valmistautua kohtaamaan

haasteita, joita nuorella saattaa olla. Joskus nuorten valmentajan on oltava enemmän neuvoja antava,

luotettava aikuinen, joka kuuntelee, kuin valmentaja, joka haastaa ottamaan uusia askeleita kohti

nuoren asettamaa tavoitetta. Nuorten valmentaja voi valmentaa nuorta tietyssä yritystoimintaan

liittyvässä projektissa tai valmentaa nuorta sosiaalisen voimaannuttamisen saralla.



Ryhmävalmennusta tehdään pienen ryhmän kanssa, tavoitteena henkilökohtainen kehitys, parempi

itsetietoisuus ja oppimiskokemus. Ryhmä muodostetaan tarkoituksena maksimoida niiden henkilöiden

yhdistetty energia, kokemus ja tieto, jotka päättivät liittyä ryhmään tietyn henkilökohtaisen tavoitteen

saavuttamiseksi. Ryhmä voidaan muodostaa juuri tätä tarkoitusta varten, esimerkiksi ryhmä

tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita nuoria, jotka valmennusprosessissa suunnittelevat ja

järjestävät tapahtuman. Valmennettaessa ryhmää valmentajan on tiedettävä, miten ryhmä kehittyy,

ryhmän dynamiikkaa, rooleja ja miten ratkaista konflikteja. Alussa valmentaja on enemmän johtaja,

mutta kun ryhmä tuntee toisensa, valmentaja on enemmän taustalla.

Ryhmän luomisprosessia kutsutaan ryhmäytymiseksi. Ryhmän jäsenet ovat yksilöitä, jotka koordinoivat

omia pyrkimyksiään kohti henkilökohtaisia tuloksia, heillä on erilaiset tehtävät ja heidän työnsä

arvostellaan yksilöllisesti, koska heidän tehtävänsä eivät yleensä ole riippuvaisia muiden tehtävistä.

Ryhmien elinkaari on yleensä pidempi kuin tiimeillä. Ryhmäytyminen voi viedä paljon aikaa, mutta

kehitys voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: muodostaminen, kuohunta, vakiintuminen, toiminta ja

irroittautuminen. Näitä vaiheita avataan alla. Vaiheet ovat samat, kun tiimi muodostuu, vaikka

motivaation lähde olisi erilainen. Ryhmissä on erilaisia rooleja - viralliset ja epäviralliset roolit. Viralliset

roolit määritetään yleensä ennalta, kuten puheenjohtaja ja sihteeri. Epäviralliset roolit näkyvät ryhmän

kehittyessä, ja ne perustuvat yksilöiden temperamenttiin, taitoihin, persoonallisuuteen ja taitotietoon.

(Britton, 2009)

Itsetuntemuksen kannalta on tärkeää, että valmentaja tunnistaa ja ymmärtää ryhmässä olevat ja

muodostuvat erilaiset roolit. Roolit voivat vaihdella eri tilanteissa tai ne voivat olla pysyviä. Jotkut roolit

ovat synnynnäisiä, persoonallisuuspohjaisia rooleja. Jotkut roolit puolestaan syntyvät tilanteissa ja

voivat sisältää ulkoisia vaikutuksia. Valmentaja voi vaikuttaa ryhmän roolien toteutumiseen

mahdollistamalla erilaiset haasteet ja työskentelytavat sekä harjoitus roolit.

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

3.1 RYHMÄ VALMENNUS

Esimerkki roolit

Tehtävä roolit
Puheenjohtaja,

sihteeri, markkinointi
vastaava

Asenne roolit
Auttaja, esittäjä,

hauskuuttaja

Roolit, jotka tukevat ryhmän
toimintaa

Kommentoija, kannustaja,
huolehtija, koordinaattori, aloittaja

Roolit, jotka häiritsevät ryhmän toimintaa
Huomionhakija, kilpailija, pelle

Voima roolit
Johtaja, auttaja

Perhe roolit
Äiti, isä, sisarus

Yksilö roolit
Artisti, muusikko

Työelämän roolit
Pomo, työtoveri, esimies

(Toivakka, Maasola, Junnila & Maasola 2011,37.)
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3.2 TIIMI VALMENNUS
Aika, jonka ryhmän täytyy kehittyä tiimiksi, vaihtelee projektista tai prosessista riippuen. Tiimin

valmentamisen ja ryhmän valmentamisen välillä on, että kun lopulta saavutetaan yhteinen päämäärä,

tiimi hajoaa, sen jäsenet ovat riippuvaisia   toisistaan, jakavat tehtäviä ja vastuita ja itse tiimiä arvioidaan

yhdessä lopputuloksen perusteella. Ryhmän muodostumisen tavoin on myös erilaisia   vaiheita, jotka

jtiimin on käytävä läpi ennen kuin siitä tulee huippu suorituskykyinen. Tässä luvussa esitellään Eklundin,

Lindholmin ja Salmisen (2019) kehittämä malli tiimin kehittämisvaiheista, joka perustui vanhempaan

malliin (Tuckman, 1965).

KEHITYSVAIHEET

PERUSTAMINEN
Tiimin jäsenet eivät vielä tunne toisiaan.

MYRSKYVAIHE
Tiimin jäsenet alkavat vähitellen etsiä rooliaan tiimissä - joitain konflikteja voi ilmetä,
kun he yrittävät vahvistaa vaikutusvaltaansa joukkueeseen.

OPPIMISVAIHE
Roolit ja tiimi alkavat muodostua.

SUORITUSVAIHE
Tiimin jäsenet työskentelevät tehokkaasti ja yhteistyössä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi.

HUIPPUTIIMI
Vaihe, johon vain harvat joukkueet pääsevät. Tässä vaiheessa tehokkuus ja tiimin virtaus
ovat maksimaaliset.

HAJOAMISVAIHE
Jokin tärkeä asia muuttuu tai tiimin jäsen lopettaa.
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Valmentajan on huomioitava nämä kehitysvaiheet ja valmentava tiimiä näiden vaiheiden läpi. Alussa

tiimi tarvitsee valmentajan, joka on isossa roolissa, ja tiimin jäsenet luottavat valmentajien ohjaukseen.

Perustamisvaiheessa on tärkeää käydä läpi tiimityön periaatteet, päättää rooleista ja jakaa tehtävät ja

vastuut.

Perustamis- ja myrskyvaiheissa tiimi saattaa tarvita valmentajan apua ratkaisemaan konfliktit

rakentavalla tavalla ja varmistamaan, että tiimin jäsenet ovat sitoutuneet tiimiin. Myrskyvaihe liittyy

yleensä erilaisten mielipiteiden törmäyksiin, koska tiimin jäsenet eivät vielä luota toisiinsa. Vaikka tämä

vaihe tuntuu epämukavalta, se on erittäin tärkeä vaihe. Tässä vaiheessa joukkue kasvaa ja kehittyy, kun

taas valmentaja on kaiken keskellä ratkaisemassa tilanteita. Joillekin tiimeille tämä vaihe etenee

nopeammin, ja toiset saattavat juuttua myrskyvaiheeseen pidempään. Oppimisvaiheessa tiimi alkaa

kehittyä, luottaa toisiinsa ja viestintä tiimin sisällä sujuu sujuvammin. Tässä vaiheessa tiimi oppii

tehokkaammin ja pystyy ratkaisemaan konfliktit itse, koska ajattelutapa on enemmän ''me'' kuin ''minä

itse''. Valmentaja toimii lähinnä koordinaattorina.

Suoritusvaiheessa tiimi on oppinut toimimaan hyvin ja tehokkaasti - he ymmärtävät yhteistyön edut.

Tiimin kehitysprosessi vie aikaa ja suuret muutokset voivat johtaa joukkueen paluuseen takaisin

edellisiin vaiheisiin. Vain jotkut tiimit saavuttavat huipputiimi vaiheen, mutta tässä vaiheessa onkin kyse

erittäin motivoituneista ja kehittyvistä tiimin jäsenistä. Eri näkökulmia ja monimuotoisuutta

arvostetaan. Tiimin jäsenet haluavat kehittää itseään jatkuvasti, ja jäsenet saattavat organisoida

vastuunsa uudelleen ja jakaa johtajuutta. Hajoamisvaihe tarkoittaa, että jokainen tiimi lopulta hajoaa.

Tämä tapahtuu yleensä projektin päätyttyä. Jos tiimin jäsen lopettaa, se voi muuttaa tiimin

dynamiikkaa, jolloin tiimi siirtyy uuteen myrskyvaiheeseen. Vaikka projekti on ohi, valmentajan työ ei

pääty tähän - koska saattaa olla uusi projekti aloitettavana tai uusi tiimi muodostettavana. Jos tätä

vaihetta ei käsitellä asianmukaisesti, se voi vaikuttaa tuleviin tiimeihin tai projekteihin. 

(Eklund, Lindholm, Salminen & Salminen 2019, 103-116.)

3.3 NUORTEN VALMENNUS

Nuorten valmentaminen ammatillisen nuorisotyöntekijän näkökulmasta tarkoittaa valmennettavan

nuoren kasvun tukemista, tämän itseluottamuksen rakentamista, tekemällä oppimista,

henkilökohtaisten vahvuuksien etsimistä, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä

henkilökohtaisten asioiden käsittelyä. Työskentely omien asioiden ja projektien parissa antaa nuorelle

mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa, hankkia kokemuksia ja vahvistaa verkostoaan. Valmentajan

tehtävänä on kuunnella, antaa tukea ja rohkaista nuorta tarpeen mukaan, auttaa nuoren omissa

haasteissaan.

Valmentajan tärkeimmät tehtävät ovat oikeiden kysymysten esittäminen oikeaan aikaan ja nuorten

ohjaaminen etsimään tarvittavia tietoja. Vaikka valmentaja tietää vastauksen, hän voi ohjata nuoria

etsimään tietoa yrittäjiltä tai muilta aikuisilta, jolloin nuori luo uusia kontakteja ja kokemuksia.

Tavoitteena on löytää nuoren oma polku, ottaa aktiivisesti askeleita kohti omia tavoitteita ja testata

ideoita käytännössä. Valmentaja luo valmennettavalle inspiroivan ympäristön, jossa voi kokeilla

vapaasti.
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VALMENTAJA PROFIILISI
4

Ihmiskeskeisessä toiminnassa valmentajan on oltava tietoinen itsestään ja omasta henkisen

henkilökohtaisen kasvun prosessistaan, koska valmentamiseeen kietoutuu valmentajan oma

maailmankuva ja sosiaaliset verkostot, motivaatio, tavoitteet ja arvot.. Kuinka valmentaja voi

valmentaa muita, jos ei itse tiedä kuka on? Seuraavissa luvuissa opit valmentamisen laeista, arvoista ja

muista tärkeistä aiheista tullaksesi itsevarmaksi valmentajaksi ja valmistautuessasi

valmennusistuntoon.

Valmentajan tavoitteena tulisi olla itsensä kehittäminen oppimalla muilta, esimerkiksi 

 valmennettavalta - ja tämä prosessi kulkee läpi elämän, joten älä stressaa. Valmentaminen perustuu

luottamukseen, viestintään ja valmennettavien haastamiseen sekä oppimiseen. Valmentajan

tehtävänä on auttaa valmennettavia tuntemaan itsensä ja saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Valmentajien on oltava omia itsejään, jotta he voivat kohdata valmennettavat aidosti ja tasa-

arvoisesti. Valmentajan täytyy olla valmiina hyödyntämään verkostojaan, jos valmentajalla ei ole

henkilökohtaista kokemusta tai tietoa tietystä alueesta. Itsetuntemus kasvaa iän ja

elämänkokemuksen myötä. Valmentajat voivat tehdä monenlaisia   testejä, lukea kirjoja, käydä

konferensseissa ja työpajoissa oppiakseen itsestään enemmän.

Yrittäessäsi oppia kuka olet yksilönä ja valmentajana, sinun on ensin selvitettävä vahvuutesi ja

heikkoutesi. Ja mikä tärkeintä - hyväksy ne - koska voit yleensä työskennellä kehittääksesi

heikkouksiasi ja pyytää muita tukemaan sinua siinä. Kun olet tunnistanut heikkoutesi, voit oppia niistä,

eivätkä ne hidasta sinua enää. Taitomme voivat olla tietoon perustuvia taitoja, siirrettäviä taitoja ja

henkilökohtaisia   kykyjä. Tietoon perustuvat taidot ovat taitoja, joihin voimme päästä kouluttamalla

itseämme ja oppimalla, esimerkiksi IT-taitoja ja vieraita kieliä. Siirrettävät taidot ovat asioita, joita olet

kehittänyt koko elämäsi ajan, kuten sopeutumiskyky, viestintä ja johtajuus. Henkilökohtaiset kyvyt

tekevät sinusta ainutlaatuisen, kuten rehellisyys, ystävällisyys ja motivaatio. 

Sen lisäksi, että valmentaja oppii tuntemaan itsesi yksilönä ja valmentajana, on omattava aktiivisen

kuuntelun taito, kyky antaa palautetta ja empatia kykyä ymmärtääkseen valmennettavan näkökulman.

Tunneäly kulkee käsi kädessä valmennuksen kanssa, ja sitä tulisi kehittää jatkuvasti.

On monia tapoja, joilla voi kehittää itseäsi varmemmaksi valmentajaksi. Mitä enemmän panostat

aikaasi valmistautumiseen, sitä varmempi olet valmennustilanteessa.  Mitä enemmän valmennat, sitä

enemmän opit valmentamistyylistäsi. Muista vain suunnitella sessio, valmentaa ja session jälkeen

tarkastella ja pohtia.
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Kirjoita Valmistelut-ruutuun tapoja auttaa sinua keskittymään ja olemaan todella läsnä.
Pohdi suoritustasi jälkikäteen ja anna itsellesi pisteet. Kirjoita tärkeät kommentit muistiin.
Ajattele näiden vaiheiden jälkeen ideoita, joita voit käyttää valmentajasi suorituskyvyn
parantamiseen. Voit käyttää GROW-mallia tai SWOT-mallia itsesi kehittämiseen.

Olla läsnä ja luottaa

Valmistelut Suoritus Fokus

Session vaikutelma Kommentit Pisteet Kehityksen kohteet

(Soames 2019, 122)

Goal Reality

Options Will action

IN
T

E
R

N
A

L
E

X
T

E
R

N
A

L

POSITIVE NEGATIVE

SWOT: tarkoittaa "vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia". Se on työkalu, jota käytetään
projektien ja yritysten suunnittelussa. SWOT-tiedostoa voidaan muokata käyttämällä kuvia tai muita

sanoja, ja sitä voidaan käyttää itsearviointityökaluna. GROW-malli on SWOT-muunnelma.
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Työkalu!

Voit kokeilla seuraavaa Nicole Soamesin valmennuskirjan arviointimallia (Soames 2019, 122)

suunnitellaksesi etukäteen ja arvioidaksesi suorituskykyäsi valmennusistunnon aikana.
Täytä se joka kerta, kun sinulla on valmennussessio!



-Mitä sinulla on, mitä muilla ei ole? 

-Mitä teet paremmin kuin toiset?

-Miten muut kuvaavat vahvuuksiasi? 

-Mitkä arvot ovat sinulle ainutlaatuisia?

-Mitä tehtäviä vältät, koska et usko pystyväsi

tekemään niitä? 

-Missä ajattelet ettet ole hyvä? 

-Miten muut kuvaavat heikkouksiasi?

-Mitkä persoonallisuuden piirteet estävät sinua? 

-Mitkä mielestäsi ovat  negatiivisia / huonoja

tapojasi?

- Pidätkö itseäsi osana prosessia/ tiimiäsi /

kasvavaa ideaasi?

-Jos niin, kuinka voit käyttää resurssejasi

auttaaksesi kasvua? 

-Onko tavoitteesi, projekti tai prosessi

epäonnistunut jossakin? 

-Onko projektissasi / prosessissasi jotain,

mihin et ole tyytyväinen?

-Mitä ovat ammattielämänsi esteet?

-Oletko osa epäterveellistä kilpailuympäristöä? 

-Onko teknologian muuttuminen uhka nykyiselle

asemallesi? 

- Tuntuuko sinusta siltä,   että joku luonteesi

heikkouksista uhkaa sinua?

(positivepsychology.com, 2020)
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Tee SWOT-analyysi itsestäsi!
Ajattele, kuinka voit parantaa

vielä enemmän ja miten
hyväksyä heikkoutesi.

 

EXERCISE!

Mitä tulee huoneeseen, kun
astun huoneeseen? Mieti,

mitä taitoja, ominaisuuksia,
persoonallisuutta ja mielialaa

pystyt hyödyntämään
tilanteissa..

 

EXERCISE!
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4.1 VALMENTAMISEN LAIT
Yhteisön perusarvot ja toimintatavat on kuvattu sanalla etiikka. Valmennus perustuu

vuorovaikutukseen ja aitoon kohtaamiseen toisen henkilön kanssa, ja etiikka on yksi sen tärkeimmistä

elementeistä. Yhteistyö on mahdollista vain, kun valmentaja on valmis kohtaamaan valmentettavan.

Oman ja toisen ihmisen ajatukset, teot ja päätökset vaikuttavat aina toisiinsa. Kaikki ei mene

suunnitellusti joka kerta. Valmennuksessa on hyvä se, että kun kaikki tämä otetaan huomioon,

valmentaja on valmis tekemään päätöksiä, jotka johtavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ja matka

yhdessä voi alkaa.

Tämän eettisen tarkistuslistan on tarkoitus auttaa valmentajaa varmistamaan, että toiminta on

turvallista kaikille ja että kohtelu on rehellistä. Tarkistuslista selkeyttää valmentajan ja ohjaajan roolit ja

auttaa välttämään konflikteja. Valmentajalla on suuri vastuu valmennustilanteista. Valmennuksen

aikana ota huomioon seuraavat seikat ja ota ne huomioon organisaatiosi ja kotimaasi ohjeiden ja lakien

mukaisesti.

LAKI
Tutustu toimintaan ohjaaviin lakeihin; lastensuojelulaki, nuorisolaki, yleiset maakohtaiset lait jne.

SYRJINTÄ
Ihmisoikeudet ovat kaiken ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusta.
Käytä kieltä, jota kaikki tietävät - pidä puheesi yksinkertaisena.
Keskity puheen pääideaan.
Käytä sopeutumiskykyäsi sopeutuaksesi erilaisiin tilanteisiin. Ole tietoinen sävystäsi,
äänenkorkeudestasi ja toimituksestasi.
Henkilökohtaiset syyt ovat osa ihmisten identiteettiä, ja identiteetti on sellainen, jonka ihmisten on
annettava määritellä itseään.
Ole herkkä asioille tai aiheille, jotka saatat tuoda keskusteluihin.

VUOROVAIKUTUS
Anna valmennettavalle aikaa ja tilaa vastata kaikkiin kysymyksiin.
Anna valmennettavalle mahdollisuus ilmaista ideoitaan.
Rakenna hyvä henkilökohtainen suhde valmennettavaan.
Määritä rajat ja rajoitukset tarpeen mukaan.
Älä puutu valmennettavan tekemiseen, kun näyttää, että pitäisi. Puutu silloin, kun näyttää siltä, että
sinun pidä.

MATERIAALI
Pidä kaikki valmennettavalta keräämäsi aineisto turvallisena ja luottamuksellisena. 
Pidä materiaali järjestyksessä. 
Varmista, että materiaali on kestävää ja ympäristöystävällistä.

17PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



YKSITYISYYS
Pidä koko luottamuksellisuus istunnossa. 
Ota arkaluonteiset tiedot huomioon projektin jokaisessa osassa. 
Muista luoda GDPR-sopimuksesi. 
Pidä suhteesi valmennettavan kanssa ammatillisena.

ETURISTIRIITA
Tiedä mitä valmennnettava tarvitsee. 
Tee analyysi valmennnettavan kiinnostuksen kohteista. 
Kerää tarvittavat taustatiedot, esimerkiksi mitä valmennettava on opiskellut. 
Älä suosi yhtä valmennettavaa muihin nähden. 
Ole tietoinen merkeistä, jolloin valmennettava voi menettää kiinnostuksensa.

FYYSINEN
Kunnioita valmentajan läheisyyttä ja henkilökohtaista tilaa.
Kiinnitä huomiota valmennettavan kehonkieleen.
Tunne oma kehonkielesi.
Ajattele - onko sinnulla tarvitsemasi taustatiedot (uskonto, kulttuuri ...).

VALMENTAJAN TIETO-TAITO
Tutustu lakeihin, käytettyihin menetelmiin, tavoitteisiin, joihin haluat päästä ja työkaluihin jne.
Varmista, että ymmärrät rajoituksesi ja kykysi.
Ymmärrä, kuinka muodostaa yhteys valmennettavaan ja miten kommunikoida valmennettavan
kanssa.
Opi innostamaan ja motivoimaan valmennettavaa.
Käytä ongelmanratkaisumenetelmiä

MANIPULAATIO
Ota huomioon manipuloinin uhka.
Käytä avoimia kysymyksiä.
Kysy palautetta.

VOIMA
Pyri neutraaliin, voima suhteiden tasapainoon.

(Made in Romania during a training course workshop with 12 Pif-base team participants in May 2019)
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TALOUS
Kun suunnittelet budjettia, muista sisällyttää kaikkien näkökulma.
Mieti, mihin säilyttää potentiaalinen raha, jonka valmennettava kerää, ja kuka on siitä vastuussa.
Ota tasa-arvo budjetissa huomioon; kuinka paljon projektiin käytetään? Onko valmennetavien
välillä kateuden tai eriarvoisuuden riski?
Tutki kansallista lakiasi ja organisaatiosi varainhankintaa koskevaa sääntöjä.
Päätä mitä tehdä, jos projektin jälkeen jää ylimääräistä rahaa.



4.2 ARVOT

Arvostan

Hyväksyn

Voin sietää

Neutraali alue

Kari Helin esittelee mallin, jossa mieli kuvataan neljänä eri alueena. Arvostan, hyväksyn, voin sietää,

(neutraali alue) ja vaikea sietää. Arvostuksen alueella on tärkeimmät asiat - asiat, jotka ohjaavat meitä ja

ajattelutapamme. Tämä alue on hyvin kulttuurisesti sidottu. Hyväksynnän alueella on asioita, tapoja ja

ilmiöitä, jotka voimme hyväksyä, mutta joita emme välttämättä arvosta. Asiat, joita voimme sietää, on

melko laaja alue, mukaan lukien asiat, joita arvostamme ja hyväksymme, ja myös ne, joita emme voi

hyväksyä, mutta silti sietävät. Tämän alueen ulkopuolella on neutraali alue, joka pitää sisällään asioita,

joista meillä ei ole lainkaan erityisiä tunteita. Vaikeasti siedettävälle alueelle sijoitetaan kaikki asiat,

joista herää negatiivisia tunteita - ne, jotka tekevät meistä pahoinvoivia. Arvostan alue on vastakohta

vaikeasti siedettävälle alueelle (Helin 1998) (Vartiainen-Ora 2005). 

Valmentajana sinun on tärkeää tuntea arvosi, erityisesti ne, jotka liittyvät työhösi. Tunnistamalla omat

ja valmennettavan arvot, on helpompaa toimia niiden mukaan ja saavuttaa yhdessä asettamanne

tavoitteet. Se auttaa myös yhteisten sääntöjen asettamisessa valmennusprosessissa.

Vaikea sietää
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Piirrä oma arvokenttäsi ja
kirjoita sinulle sopivat asiat

näille alueille.
 

TEHTÄVÄ!

Asutko arvojesi mukaisesti? 
Kuinka nämä arvot heijastuvat elämässäsi? 
Mitkä ovat arvosi? Mikä on sinulle tärkeää? Mitkä arvot eivät ole
edustettuina elämässäsi?
Tarkista, puuttuuko jokin arvoistasi ja kysy itseltäsi, mitä voit
tehdä muuttaaksesi ympäristöäsi tai onko muita tapoja heijastaa
tätä arvoa elämässäsi.
Nimeä ammatillisen nuorisotyön keskeiset arvot.
Nimeä yksi henkilökohtainen arvo, jonka kanssa haluat
työskennellä valmentajana.

Ajattele:

TYÖKALU!
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Hyväksyminen
Saavutus

Vastuullisuus
Tarkkuus
Saavutus

Sopeutumiskyky
Valppaus

Epäitsekkyys
Kunnianhimo

Hupi
Itsevarmuus

Tarkkaavainen
Tietoisuus
Tasapaino
Kauneus
Rohkeus

Urhoollisuus
Etevyys
Rauha

Vilpittömyys
Pystyvyys

Varovaisuus
Varmuus
Haaste

Hyväntekeväisyys
Puhtaus
Selkeys

Älykkyys
Mukavuus

Sitoutuminen
Terve järki
Viestintä
Yhteisö

Myötätunto
Osaaminen

Keskittyminen
Luottamus

Yhteys
Tietoisuus

Johdonmukaisuus
Tyytyväisyys

Osallistuminen
Ohjaus

Vakaumus

Yhteistyö
Rohkeus

Kohteliaisuus
Luominen
Luovuus

Uskottavuus
Uteliaisuus

Päättäväisyys
Omistaminen
Luotettavuus
Päättäväisyys

Kehitys
Omistautuminen

Ihmisarvo
Kuri

Löytö
Tehokkuus

Myötätunto
Vahvista

Kestävyys
Energia

Nautinto
Innostus

Tasa-arvo
Eettinen

Huippuosaaminen
Kokeminen

Etsintä
Ilmeikkyys

Oikeudenmukai-
suus

Perhe
Kuuluisa
Peloton
Tunteet

Hurja
Uskollisuus

Keskity
Ennakointi

Vapaus
Ystävyys

Hauskuus
Anteliaisuus

Nero
Antaminen

Hyvyys
Armo

Kiitollisuus
Suuruus
Kasvu

Onnellisuus
Kova työ
Harmonia
Terveys

Rehellisyys
Kunnia
Toivoa

Nöyryys
Mielikuvitus
Itsenäisyys
Yksilöllisyys
Innovaatio
Uteliaisuus
Oivaltava
Inspiroiva

Rehellisyys
Älykkyys

Intensiteetti
Intuitiivinen

Epäkunnioittava
Ilo

Oikeus
Ystävällisyys

Tieto
Laillista

Johtajuus
Oppiminen

Vapaus
Logiikka
Rakkaus

Uskollisuus
Mestaruus

Kypsyys
Tarkoitus

Maltillisuus
Motivaatio
Avoimuus
Optimismi

Tilaus
Organisaatio

Omaperäisyys
Intohimo

Kärsivällisyyttä
Rauha

Esittäminen
Sitkeys

Leikkisyys
Potentiaalisuus

Teho
Esittäminen
Tuottavuus

Ammattimaisuus
Vauraus

Tarkoitus
Laatu

Realistinen
Syy

Mukavuus
Virkeys

Heijastaminen
Kunnioittaminen

Vastuu
Pidättyneisyys

Tulossuuntautu-
neisuus

Kunnioitus
Tarkkuutta

Riski
Tyytyväisyys
Turvallisuus

Itseluottamus
Epäitsekäs
Herkkyys
Tyyneys
Palvelu

Jakaminen
Merkitys
Hiljaisuus

Yksinkertaisuus
Vilpittömyys

Taito
Fiksu

Eristäytyneisyys
Hengellisyys

Spontaanisuus
Vakaus

Tila
Hallinto
Vahvuus
Rakenne
Menestys

Tuki
Yllätys

Kestävyys
Lahjakkuus

Tiimityö
Kiitollinen

Perusteellinen
Huomaavaisuus
Oikea-aikaisuus

Toleranssi
Sitkeys

Perinteisyys
Rauhallisuus
Läpinäkyvyys

Luottamus
Luotettavuus

Totuus
Ymmärtäminen
Ainutlaatuisuus

Ykseys
Voimakkuus

Näkemys
Elinvoima
Varallisuus

Voittaminen
Viisaus
Ihme

Arvot



VALMENNUSAJATTELU
5

Valmentajana sinun on annettava valmennettavan tehdä omat virheensä ja saada kokemus niiden

korjaamisesta. Valmennusprosessi on henkilökohtainen valmennettavalle nuorelle, ja valmentajana

olet auttamassa ja tukemassa näiden erilaisten kokemusten ja tunteiden käsittelyssä. Luota nuoreen,

luota prosessiin, kysy kysymyksiä ja ole läsnä. Valmentajana ajattelutapasi tukeutuu elinikäisen

oppimisprosessiin jatietoisesti tarkkailet ympärilläsi olevia asioita ja ihmisiä. Aluksi valmentaminen voi

sisältää paljon kokeiluja ja virheitä, mutta tämän käsikirjan työkalujen avulla voit kasvattaa

itsevarmuuttasi valmentajana. Valmentaminen menetelmänä on jotain, joka on helppo oppia, mutta vie

aikaa oikeasti hallita ja kehittää omaa valmennustyyliä selkeämmäksi. Aloita itsesi kehittäminen

valitsemalla iltalukemista tämän oppaan lopusta.

Valmentajana sinun on todella oltava oma itsesi. Suhtaudu avoimestikun opettelet tuntemaan itseäsi ja   

hyväksy oppimasi. Sinun on myös harjoiteltava valmentamista - mitä enemmän, sitä parempi. Jos

haluat löytää valmentamisestasi alueita, joita voit parantaa, pyydä palautetta ja varmista, että saat sen

rakentavalla tavalla. Muista myös arvioida suoriutumistasi jatkuvasti itse. Ole valmis vuoropuheluun

kaikista valmennusprosessin aiheista ja vaiheista. Tämä kaikki rakentaa ajattelutapaasi valmentajana, ja

valmentajana ei koskaan oikein tule valmiiksi vaan kehityt aina paremmaksi.

On useita tapoja tulla ammattimaiseksi, sertifioiduksi valmentajaksi. Jos tämä on tavoitteesi, aloita

selvittämällä mahdollisuutesi omassa maassasi tai ICF: ssä (International Coach Federation).
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Valitse yksi tai kaksi tärkeimmistä
tavoitteistasi ja mieti, millaiset

askeleet vievät sinut kohti
tavoitteita. 

Valitse neljä vaihetta ja ota
jokaisesta vaiheesta kuva.

Tee kollaasi kuvista ja aseta se
puhelimen tai tietokoneen

taustakuvaksi. Tällä tavalla saat
päivittäin muistutuksia vaiheista, ja

toivottavasti tämä voi pakottaa
sinut toimimaan niiden suhteen.

TEHTÄVÄ!

 
Valitse yksi tai kaksi tärkeimmistä

tavoitteistasi ja mieti, miten voit saavuttaa
ne. 

Kirjoita muutamalla lauseella, miltä  sinusta
mahtaa tuntua, kun olet saavuttanut

tavoitteesi ja millainen elämäsi on silloin.
 

 Tallenna teksti paikkaan, josta voit lukea sen
useita kertoja päivässä. Tällä tavalla saat

tuntuman siitä, millaista tavoitteen
saavuttaminen olisi, ja se johtaa sinut

aktiiviseen tekemiseen ja päätöksentekoon.

TEHTÄVÄ!



On olemassa tiettyjä sääntöjä ja arvoja, joihin valmentaja voi tukeutua valmennusprosessissaan.

Olemme koonneet nämä ohjeet tarkistuslistan muotoon. Mieti, mitä listan asiat merkitsevät sinulle ja

miten niitä voidaan käyttää käytännössä.

VALMENTAMISEN LAIT

 

Rakasta sitä, mitä teet 

Usko unelmiin 

Anna valmennettavan tehdä asiat itse 

Luo turvallinen ilmapiiri 

Panosta aikaasi

 Ole läsnä ja ole kiinnostunut 

Laita itsesi likoon

Luota itseesi 

Näytä valmennettaville, että luotat heihin 

Älä tee heidän tehtäviään heidän puolestaan 

Anna tukea 

Kerro tarinasi 

Huomio valmennettavan panostama aika 

Kerro valmennettavalle, että olet siellä heitä varten

 Ajattele viisaasti käsitellessäsi tilanteita

Palkitse valmennetavia
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2000-luvun taidot ovat 12 kykyä, jotka nykypäivän

opiskelijoiden on täytettävä menestyäkseen

urallaan "tietokauden" aikana. Nämä kyvyt

korostuvat nykyään valmentajamaailmassa. Näiden

taitojen oppiminen edistää elinikäistä

oppimisprosessia ja henkilökohtaista kehitystä.

Nuorisovalmennus ja projektitoiminta ovat

oppimisympäristöjä, jotka tukevat nuorten kasvua

ja taitoja.

Nuoret tarvitsevat tiettyjä taitoja toimiakseen

tulevassa työelämässään ja yhteiskunnassa. 2000-

luvun taidot ovat asioita, joita kaikilta vaaditaan

tulevaisuudessa.

Ajattelutaidot, työskentelytaidot, johtamistaidot ja

taidot elää maailman kansalaisena ovat asioita, joita

ihmiset tarvitsevat ollakseen tuottavia ja luovia

työntekijöitä ja kansalaisia. Valmennettaessa nuoria

on hyvä asettaa tavoitteita, jotka vastaavat juuri

näitä kehitysalueita.

21ST CENTURY SKILLS ARE:

Kriittinen ajattelu

Luovuus

Yhteistyö

Viestintä

Tietolukutaito

Medialukutaito

Teknologialukutaito

Joustavuus

Johtajuus

Aloite

Tuottavuus

Sosiaaliset taidot

 

"Näiden taitojen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita pysymään ajan tasalla nykypäivän markkinoiden

salamannopeassa tahdissa. Jokainen taito on ainutlaatuinen siinä, miten se auttaa opiskelijoita, mutta

heillä kaikilla on yksi yhteinen ominaisuus. Ne ovat välttämättömiä Internetin aikakaudella. "

(Reports.weforum.org. 2020)

5 +% nykypäivän ammateista katoaa 20 vuoden kuluttua.

50% nykypäivän opiskelijoista työskentelee ammateissa, joita ei nykyään ole.

                                                                                (Reports.weforum.org. 2020)

"Euroopan komissio tukee yhdessä EU: n jäsenvaltioiden kanssa avaintaidon ja perustaitojen

kehittämistä kaikille, varhaisesta iästä koko elämän ajan. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja

osallistavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, joka kehittää avaintaitoja ja perustaitoja.

Avaintaitoja ja perustaitoja tarvitaan kaikille henkilökohtaiseen tyydytykseen ja kehitykseen,

työllistyvyyteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. "

(European Commission 2020)
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Luku-ja kirjoitustaito
Monikielisyys
Numeeriset, tieteelliset ja tekniset taidot
Digitaaliset ja teknologiaan perustuvat taidot
Ihmissuhdetaidot ja kyky omaksua uusia taitoja
Aktiivinen kansalaisuus
Yrittäjyys
Kulttuuritietoisuus ja ilmaisu

Tarkistetut avaintaidot ovat:



5.1 KYSYTÄÄN KYSYMYKSIÄ
Valmennuksessa keskeinen tavoite on auttaa valmennettavia tulemaan itseensä - auttamaan henkilöä

löytämään tapa johtaa itseään eteenpäin. Valmennus on ennen kaikkea henkinen prosessi, ja

kysymykset ovat valmentajan parhaat ystävät. Kysymykset saavat valmennettavan pohtimaan omaa

todellisuuttaan. Mentaalinen kuva heidän todellisuudestaan   tulee selvemmäksi, kun valmennettava

löytää vastauksen valmentajan kysymyksiin. Samalla valmennettava voi löytää vastatessaan ratkaisun

ongelmaansa. Valmentajalla on oltava suunnitelma, mutta hänen on myös mukauduttava, millaisia   

kysymyksiä he kysyvät valmennettavalta matkan varrella. Itse kysymys herättää erilaisia   ideoita

valmennettavan mielessä. Aina ei ole "oikeita" vastauksia. Hyviä kysymyksiä ovat ne, jotka tehdään

kuuntelemalla, eikä etukäteen suunnittelemalla.

Kysymyksiä on kahdenlaisia - avoimia ja suljettuja. Suljetuissa kysymyksissä sinulla on ennalta

määritetyt vastausvaihtoehdot, ja avoimissa kysymyksissä valmennuksessa käytettävät vastaukset

ovat omia sanoja. Normaalisti valmennuksessa käytetään avoimempia kysymyksiä enemmän kuin

suljettuja. Tämä johtuu siitä, että avoimet kysymykset johtavat usein syvempään keskusteluun

aiheesta, kun taas suljettuja kysymyksiä voidaan käyttää, jos valmentaja haluaa kyllä   tai ei vastauksen.

Jos valmentaja antaa valmiita ratkaisuja tai vastauksia, valmentaja menettää vaikutuksensa

tilanteeseen. Valmennettavan omat vastaukset auttavat heitä oppimaan ja ymmärtämään asioita itse.

Jotta voisit olla hyvä valmentaja, sinun on esitettävä hyviä kysymyksiä. Jokaisessa tilanteessa

valmentajan on kuunneltava ja keskityttävä valmennettavan sanoihin ja ilmaisuihin. Sitä valmentaja voi

ja täytyy harjoittaa. Joskus valmentajan on jopa ''teipattava'' oma suunsa kiinni, jotta valmennettava

saa tilaa ja aikaa sanojen löytämiseen. Hyvät kysymykset ovat hyvin ajoitettuja, yksinkertaisesti

muotoiltuja, niillä on tarkoitus, ja valmennettavana olevat voivat vastata niihin intuitiivisesti.

Valmentajan ei pitäisi koskaan saada valmennettavan tuntemaan antaneensa "väärän" vastauksen tai

yrittää hallita kysymyksillä. Hyvät kysymykset voivat vaikuttaa valmennettavan ajatuksiin olematta

manipuloivia. Kysyttäessä äänesi sävy vaikuttaa tapaan, jolla kuuntelija tulkitsee kysymyksen. Eri

tilanteisiin sopivat kysymykset ovat valmentajan tärkeimmät työkalut. Valmentaja on vastuussa

valmennusprosessin sisällöstä ja ohjaamisesta kohti valmennettavan asettamia tavoitteita. Valmentaja

kysyy oivaltavia kysymyksiä, korostaa valmennettavan potentiaalia ja rohkaisee valmenttavaa

kokeilemaan uusia asioita.
(Julie Starr 2016. Asking effective questions. The coaching manual.)
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Yhteyden
rakentaminen

ja suhde

Eri tasoinen
kuuntelu

 

Intuition
käyttö

Uskomukset,
joiden avulla

toimimme
 

Tehokkaiden
kysymysten
esittäminen

 

Antaa
rakentavaa
palautetta

 

Kysymyksiä tulisi esittää
yksitellen,

realistisessa aikataulussa.
 

HUOM!



KYSYMYSPAKETTI
 

Ydin kysymykset

"Miksi teemme tämän?" "Mikä on tämän tarkoitus?"

Hypoteettiset kysymykset

"Mitä tapahtuisi?"

Ongelmien ratkaiseminen

"Mitä pitäisi tehdä, jotta tämä toimisi?"

Johtattelevat kysymykset

"Tätä olemme tottuneet ajattelemaan, eikö?"

Järjestelevät kysymykset

"Kuinka aiomme tehdä sen?"

Kokemukselliset kysymykset

"Entä jos näin on, niin mitä tapahtuu?"

Selventävät kysymykset

"Mihin tämä perustuu?"

Rajoittavat kysymykset

"Mikä on tärkeintä?"

Strategiset kysymykset

"Mihin tämä johtaa?"

Metaforiset kysymykset

"Jos tätä kuvataan värinä, mikä se olisi?"

Kysymyksiä, jotka antavat vaihtoehtoja

"Jos tästä olisi kolme erilaista muunnelmaa, mitä ne olisivat?"

Absurdeja kysymyksiä

"Entä jos Batman auttaisi sinua?"

(Hassinen 2008), (Romppanen 2019)
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Yritä esittää sama kysymys
kolmella eri äänellä/

äänenpainolla. 
Vaikuttaako ne vastauksiin?

 

TEHTÄVÄ!

Rakenna kysymyspaketti
valmennus sesioille, jotta saat

nopeasti aikaan hyviä
kysymyksiä. Muokkaa näitä
kysymyksiä tai rakenna oma

kysymyspaketti.
 

TEHTÄVÄ!



5.2 JUMIUTUMINEN
Valmennusprosessissa valmentaja voi kohdata tilanteita, joissa valmennettavalla on henkisiä tai fyysisiä

jumeja. Valmennettava saattaa pelätä mahdollisen sponsorin kieltävää vastausta tai hän voi epäillä

omia kykyjään. Nämä jumit voidaan poistaa käyttämällä tilanteeseen sopivia työkaluja. Näissä

tilanteissa tehtävä, joka vaikutti helpolta tai oli aiemmin helppo, saattaa tuntua liian vaikealta tai

ylitsepääsemättömältä. Näissä jumitilanteissa valmennettava tarvitsee valmentajan apua ja ohjausta.

Valmentaja voi esittää kysymyksiä yrittääkseen ratkaista, minkä jumin kanssa he ovat tekemisissä, ja

ohjata valmennettavaa esittämällä syvällisempiä kysymyksiä tai käyttämällä jumien torjuntatyökaluja.

Tärkeää on, että valmentaja ei anna suoria vastauksia valmennettavan oppimisprosessin vuoksi. Jos

näitä tilanteita ei käsitellä kunnolla, voi jumista aiheutua ongelmia myöhemmin valmennusprosessissa.

Siksi valmentajan on aloitettava ongelman ratkaiseminen nopeasti. Työkaluja voidaan käyttää myös

valmentajan omien jumien ratkaisemiseen. Valmentaja voi myös hyödyntää verkostoaan ratkaistakseen

ongelman kutsumalla jonkun, josta tietää olevan apua. Vaihtoehtoisesti valmennettava voi pyytää apua

tuntemaltaan henkilöltä, joka ei tiedä mitään käsillä olevasta aiheesta. Joskus auttaa kun asioita

katsotaan toisesta näkökulmasta. Tähän hyvä työkalu on SWOT, jossa käydään läpi vahvuudet,

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Katso lisää työkaluja luvusta 10.
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"The secret of getting ahead is getting started." — Mark Twain

"Goals may give focus, but dreams give power." — John Maxwell

"Tough times don’t last. Tough people do." — Robert H. Schuller

"Believe you can and you’re halfway there." — Theodore Roosevelt

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." — Confucius
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POSITIIVINEN NEGATIVINEN



Kuinka tärkeä _______ on sinulle todella?
Entä jos alennat odotuksesi ja tekisit tällä tavalla?
Kuinka voisit tehdä tämän helpommaksi?
Miten se käy sinnulle?
Mitä tapahtuu, jos jatkat toimimista samalla tavalla kuin nyt?
Mitä välttelet?
Jos tietäisit, mikä salaa estää sinua, mikä se olisi?
Mitä et näe tai huomio?
Kuvittele hetkeksi, että ongelmasi on ratkaistu. Kuinka pääsit sinne?
Mitä olet valmis muuttamaan?
Mikä ongelma on pähkinänkuoressa?
Mikä innostaa ja inspiroi sinua? Tee luettelo!
Mikä voisi tehdä muutoksen? Mikä tekisi muutoksen?
Jos ongelmasi olisi ratkaistu yön aikana, kuka olisi auttanut sinua?
Mitä tietoja voisit etsiä ensimmäisen askeleen ottamiseksi?

KYSYMYKSIÄ TILANTEISIIN, KUN OLET JUMISSA

TYÖKALU!

Lue luettelo etukäteen!
Valitse muutama ja vaihtele
tilanteen mukaan. Voit myös

luoda omat kysymyksesi!

HUOM!

On täysin turhaa vain istua ja odottaa upeaa ideaa tai upeaa aloitusta. Joskus asiat ei vain ala niin kuin

kuvittelit. On monia tapoja lisätä luovuutta ja motivaatiota sekä etsiä uusia tapoja toimia. Kun vain

aloitat ja teet jotain, se kasvattaa vähitellen flow tilaa ja lisää innostusta, ja näin saatat jopa keksiä jotain

aivan uutta. Aloita tutkiminen ja kokeilu! Prosessi paranee askel askeleelta, ja löydät oikean tien.

Lukea kirjoja, etsiä tietoa ja opiskele. Jos jumiudut tai kohtaat vaikeuksia muista, että joku jossakin on jo  

voittanut tuon taistelun. Aseta tavoitteet, kirjaa ylös aikaraja ja työskentele kovasti. Onko joku, joka voi

auttaa sinua? Kuka tietäisi mitä tehdä tilanteessasi? Älä epäröi pyytää apua.

Jos et tiedä miten edetä, salli itsellesi tauko. Tee jotain täysin erilaista jonkin aikaa - vaihda ympäristöäsi

ja lepää. Pyydä palautetta ja opi siitä. Etsi asian ydin ja keskity siihen.
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5.3 MOTIVAATIO
Motivaatio on monitasoinen ja monimutkainen dynaaminen ilmiö, ja se voi olla jonkun ihmisen suurin

voimavara. Kaksi päämotiivia ovat sisäinen motivaatio ja ulkoinen motivaatio. Sisäinen motivaatio saa

ihmisen motivoitumaan tekemään jotain, koska hänen mielestään se on miellyttävää ja sopusoinnussa

henkilökohtaisten arvojen kanssa, ja se on yleensä kauas kantoisempaa ja kestävämpää kuin ulkoinen

motivaatio. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa, että henkilöllä on tavoite, jonka hän haluaa saavuttaa

ulkoisen hyödyn tai pakon perusteella. Sitä voidaan käyttää välineenä tavoitteiden saavuttamiseksi, jos

toiminnan tuoma arvo hyväksytään, tulee siitäcan siten osa ihmisen sisäistä motivaatiota.

Motivaation perusta on henkilökohtaiset arvot, tarpeet ja elämän tavoitteet. Mukana on myös hallinnan

tunne ja odotetut seuraukset. Motivaatiota voidaan selittää kolmella hierarkkisella vaiheella,

henkilökohtaisista motivaatiotekijöistä tekijöihin, jotka tulevat konteksteista, toiminnasta ja tilanteesta.

Korkein on henkilökohtainen taso, jossa motivaatio nähdään osana henkilön persoonallisuutta; ihmisillä

on erilaiset arvot ja elämän tavoitteet, ja he ovat motivoituneita asioista, jotka ovat heidän arvojensa ja

tavoitteidensa mukaisia. Toinen, kontekstuaalinen motivaatio, tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät

päätöksiä kontekstuaalisten tekijöiden perusteella.Tähän toiseen tasoon sisältyy ihmisten elinpiiri,

kuten perhe, työ, terveys, harrastukset ja sosiaaliset suhteet. Kolmas taso on tilannemotivaatio, joka

perustuu tiettyyn toimintaan tai tilanteeseen. Henkilökohtainen ja asiayhteyteen perustuva motivaatio

määrittelevät enimmäkseen tilannemotivaation.

(Guay, Nageau & Vallerand 2003, 29,992-1004),

(Autti-Rämö, Rajavaara, Salminen, Ylinen, Aalto, Aalto & Seppälä 2016, 74-82).
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Henkilö tuntee ja hyväksyy tavoitteen, joka on asetettu itselle.
Henkilö ymmärtää tavoitteen saavuttamisen edut (itselleen ja muille).
Henkilö uskoo, että tavoite on saavutettavissa.
Henkilö kokee edistyvänsä ja voivansa menestyä.
Henkilö on harkinnut mahdollisia takaiskuja etukäteen ja tietää, miten puuttua niihin.

Vahva motivaatio muodostuu viidestä eri tekijästä:

(Furman, Pinjola & Rubanovitsch 2014,159.)

"Good questions inform, great questions transform."

                — Ken Coleman
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Tee motivoiva soittolista,
jotta pysyt motivoituneena!

 

TEHTÄVÄ!

Valmentajana sinun on pidettävä omaa motivaatiotasi yllä ja opittava, mikä motivoi valmennettavaasi.

On paljon eri asioita, jotka motivoivat, ja ne on tärkeää tietää valmennusprosessin aikana, jos

valmennettava alkaa menettää motivaatiota. Kun valmennettava saa tietää motivaattorinsa, voit

auttaa häntä ratkaisemaan jumeja ja auttamaan motivoitumisessa. Joitakin yleisiä motivaattoreita ovat

kuulumisen tunne, autonomia, luovuus, asiantuntemus, vaikutusvalta, aineelliset edut, merkitys,

tunnustukset ja turvallisuus.

Kuuluminen

Autonomia

Luovuus

Asiantuntemus

Vaikutus

Aineelliset palkkiot

Tarkoitus

Tunnustaminen

Turvallisuus

Kuuluminen yhteisöön, hyvät ja läheiset suhteet.

Hallinnan tunne tekemällä keskeisiä päätöksiä, itsenäisyys.

Pyrkimys innovaatioihin, suunnittelu ja uniikin statuksen saaminen.

Tavoitteena korkean tason saavutukset tietyllä alalla.

Tiiminvetäjänä oleminen, muiden hallitseminen ja resurssit.

Omistaminen, vauraus ja korkea / erityinen elintaso.

Niiden asioiden tekeminen, joista on hyötyä itsellen ja joiden uskotaan

olevan arvokkaita heidän itsensä vuoksi.

Muiden antamaa tunnustusta ja kunnioitusta.

Tavoitteena vankka ja ennustettavissa oleva tulevaisuus.

(Soames. 2019, 96-98.)

Mitkä ovat tavoitteeni? Kuinka hyötyn näiden tavoitteiden saavuttamisesta? Mitä hyötyä muille
on?
Missä olen tavoitteen saavuttamisessa juuri nyt? Kuinka pääsin tähän pisteeseen, ja auttoiko joku
minua?
Mistä tiedän, kun olen saavuttanut seuraavan vaiheen? Mitkä ovat asioita, jotka tiedän voivani
saavuttaa, jotka johtavat tavoitteeni saavuttamiseen?
Keitä haluan kiittää, kun olen saavuttanut tavoitteeni, ja miten?

Voit pitää itsesi motivoituneena, kun kysyt itseltäsi seuraavat kysymykset:

(Salmela-Aro, Nurmi & Feldt).
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MOTIVAATIO LAINAUKSET
Jos haluat antaa periksi, katsoppas kuinka pitkälle olet jo tullut.

“The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney

"You don’t find will power, you create it." - Unknown

"You will never always be motivated. You have to learn to be disciplined." - Jim Rohn

"The moment you doubt whether you can fly, you cease forever to be able to do it." – J.M. Barrie

“You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.”

– Eleanor Roosevelt

“If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed.

The vision pulls you.” – Steve Jobs

"With the new day comes new strength and new thoughts. Everything you’ve ever wanted is on

the other side of fear." — George Addair

“What you lack in talent can be made up with desire, hustle and giving 110% all the time.”

– Don Zimmer

“Reading is to the mind, as exercise is to the body.” – Joseph Addison

"The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow." – Unknown

“Whether you think you can or think you can’t, you’re right.” – Jim Boomer
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"Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it."

                            — Charles R. Swindoll

Motivaatio ei tule meille itsestään. Se on joukko taitoja, jotka voidaan oppia ja joiden eteen on tehtävä

töitä. On tärkeää, että ympäröit itsesi samanmielisillä ihmisillä, joiden kanssa voit olla oma itsesi. Monet

tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilö on motivoitunut, kun hän tuntee tekemänsä työn olevan

tärkeää, hän tuntee olevansa osa tiimistä ja voi tuntea, että hänen osallistumisellaan on merkitystä.

Voit tukea jonkun muun henkilön motivaation pysymistä kuuntelemalla, osoittamalla kiinnostusta ja

sanomalla kiitos. Tärkein motivaattori on jälleen itsetunto. Varmista, että teet oikeita asioita, oikean

tiimin kanssa, ja sieltä kyllä löytyy motivaatiota. Voit löytää oikeat asiat miettimällä, mikä tuo sinulle

parhaan vastineen ajastasi, tavoitteistasi ja panoksestasi.



Kosmeettinen kuuntelu tarkoittaa, että teeskentelet vain kuuntelevasi, vaikka mielessäsi on jotain

muuta, joka ohjaa sinut pois valmentajaistunnostasi.

Valikoiva kuuntelu tarkoittaa, että kuuntelet vain sitä, mitä haluat kuulla, ja yrität arvioida, onko se

kuuntelun arvoinen. Et kiinnitä huomiota siihen, mitä toinen henkilö sanoo - odotat vain vuoroasi.

Aktiivinen kuuntelu on taito, johon valmentajan on keskityttävä. Kun kuuntelet aktiivisesti, olet

todella läsnä ja kiinnostunut siitä, mitä toinen henkilö sanoo. Aktiivinen kuuntelu johtaa keskinäiseen

ymmärrykseen. Aktiivinen kuuntelija voi nähdä asiat myös toisen henkilön näkökulmasta.

Valmentajana yksi tärkeimmistä taidoista hallita on kuunteleminen ja aito läsnäolo. Palautteen

ymmärtämiseksi sekä valmentajan että valmennettavan on osattava kuunnella ja kommunikoida.

Aktiivinen kuuntelu on tärkein taito / työkalu, jota valmentaja voi käyttää. On valtava ero, kuuletko

vaan vai kuunteletko aktiivisesti. Hyvä kuuntelija ei vain ymmärrä mitä sanotaan, mutta voi myös auttaa

puhuvaa ihmistä selventämään tunteitaan ja kysymyksiään heitä kohtaan. Kuuntelu voidaan jakaa

kolmeen tyyppiin: kosmeettinen, valikoiva ja aktiivinen.

5.4 AKTIIVINEN KUUNTELU

                                                                                                                         By: Maya Angelou

 
Ihmiset haluavat tiedostamattomasti, että henkilö kenen kanssa he keskustelevat vastaa näihin neljään
kysymykseen ehdottomalla ''kyllä'' sanalla. Valmentajana yritä kuunnella valmennettavaasi ja
vastaamalla kyllä   näihin neljään kysymykseen voi tehdä ihmeitä.

31PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

TYÖKALU!

 Näetkö minut?
Välitätkö siitä, että olen täällä?

Riitänkö sinulle, vai tarvitsetko minun olevan jollakin tavalla parempi?
Voinko nähdä, että olen erityinen sinulle, siitä miten katsot minua?

 



Keskeyttävä kuuntelija pitää kiinni keskustelun aiheesta,

mutta muuttaa keskustelun kulun haluamaansa suuntaan

keskeyttämällä puhujan. Keskeyttämällä puhujan, menettää

puhuja keskittymisensä ja keskustelu etenee kuuntelijan

haluamaan suuntaan.

Keskeyttävä kuuntelija

Neuvova kuuntelija ei ole kovin kiinnostunut kokemuksista,

joiden kanssa he ovat tekemisissä; he ovat liian innokkaita

antamaan neuvoja ja ohjeita siitä, miten käyttää heidän

mielestään järkeviä työkaluja. Puhujasta saattaa tuntua pahalta,

koska hän ei saanut jakaa omia ajatuksiaan, koska kuuntelija 

 peitti  heidät alleen keskustelussa.

Neuvova kuuntelija

Kaikkivoipat kuuntelijat uskoo ja ajattelee olevansa tärkeitä ja

taitavia. Tämän tyyppisellä kuuntelijalla ei ole aikaa katsoa

keskustelukumppaninsa silmiin, eikä hänellä ole aikaa kiinnittää

huomiota sanattomaan viestintään. Puhuja tuntee itsensä

helposti epämukavaksi, ja keskustelu yleensä kuivuu nopeasti.

Kaikkivoipa

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014,121-125.)

Jos valmentaja huomaa itsensä toimivan kuten yksi näistä kuuntelijatyypeistä, hänen tulisi pyytää

anteeksi, pitää tauko ja alkaa kohdella keskustelukumppaniaan tasa-arvoisena itsensä kanssa.

Valmentajan tulisi keskittyä siihen, että on oikeasti kiinnostunut ja läsnä hetkessä, ja valmentajan

tulisi pyytää palautetta.

Itsekeskeinen kuuntelija kiinnittää huomiota vain asioihin, jotka 

 haluaa kuulla, ja puhuu vain omista kokemuksistaan .

Keskustelun painopiste ja tasapaino vaihtuvat valmentajan

kokemuksista valmentajaksi. Valmentajan tarinat voivat olla

arvokas työkalu käyttää, mutta ei tällä tavalla!

Itsekeskeinen kuuntelija

On olemassa neljä kuuntelija tyyyppiä, jollainen valmentajan ei pitäisi olla:
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COMMUNICATION

Sanat

Äänensävy

Sanaton

7%

38%

55%

 (Soames 2019, 81-82.)

Tullakseen hyväksi kommunikoijaksi, kehittyvän valmentajan on harjoiteltava muiden ihmisten kanssa

aktiivista kuuntelua ja oppia tarkkailemaan sanatonta viestintää ja äänensävyjä. Sanaton viestintä on

yleensä tiedostamatonta, kuten kehon kieli ja ilmeet. Viestintä koostuu 7% puhutuista sanoista, 38%

äänensävystä ja 55% sanattomista eleistä. Valmentajan tehtävänä on heijastaa kaikki nämä, jotta

valmentaja voi todella ymmärtää tunteensa. 

                                                                                              (Soames 2019, 81-82.)

5.5 PALAUTE
Valmentajana sinun tulee olla tietoinen siitä, että hyvää tai huonoa palautetta ei ole, vain hyvin tai

huonosti annettua palautetta. Palaute annetaan aina tarkkailun ja vaikutuksen perusteella. Palautteen

antajalla tulisi olla kaksi tavoitetta. Yksi on auttaa vastaanottajaa kehittymään, ja toinen on ilmaista

palautteen antajan omat tunteet ja ajatukset - ensimmäinen on tärkein. Ennen kuin annat palautetta,

varmista, että kysyt edessäsi olevalta henkilöltä, haluavatko he palautetta ja ovatko he valmiita

vastaanottamaan sitä. Anna palautetta vain, jos he vastaavat kyllä, tai kun he pyytävät palautetta.

Tämä on tärkeää palautteen tuloksen kannalta. Ei-toivottua palautetta annetaan huonosti. On hyvä

sopia yhteisistä säännöistä heti valmennusprosessin alussa siitä, milloin ja miten antaa palautetta.

Muista mukautaa ja muuttaa palautetyökaluja valmentajan iän, kehitysvaiheen ja emotionaalisten

taitojen perusteella - esimerkiksi nuori vs. aikuinen. Nuoret ja aikuiset voivat käsitellä palautetta eri

tavalla, koska aikuisilla on yleensä paremmat taidot palautteen käsittelemiseen. On tärkeää oppia sekä

palautteen antaminen että vastaanottaminen, koska näin voit kehittyä ja oppia menestyksistäsi ja

kommelluksistasi. Valmentajana sinun on arvioitava, kuinka antaa palautetta riippuen siitä, kuinka hyvin

luulet, että valmennettava pystyy käsittelemään sitä, ja kuinka pitkällä he ovat valmennusprosessissa.
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"A goal without a plan is just a wish."

                  ― Antoine de Saint-Exupéry                            



Palaute näyttää missä kohtaa olet prosessissa, ja pitää sinut oikeassa suunnassa tavoitteidesi

saavuttamiseksi ja oikeiden päätösten tekemiseksi. Se antaa sinulle tietoa siitä, miten käyttäytymisesi

vaikuttaa muihin, ja näyttää vahvuutesi ja asiat, joita voit kehittää. Palautteen vastaanottaminen lisää

itsetietoisuutta ja on käytännöllinen tapa ilmaista tunteitasi. Kun tulet itsetietoisemmaksi ja

avoimemmaksi, viestintätaitosi kehittyvät. Palaute on helpoin ja nopein tapa näyttää työn tarkoitus,

lisätä menestystä, pitää ihmiset vastuullisina ja lisätä viestintää.

Yleisimmät esteet, joita kohtaat palautetta antaessasi, ovat omat uskomuksesi ja tiimisi tai työpaikkasi

huonot tavat ja käytännöt. Järjestäytymätön palaute, epäselvät tavoitteet, seurausten pelko,

ajanpuute, ennakkoluulot, laiminlyönti ja ennakko oletukset ovat asioita, jotka melkein takaavat sen,

ettei palautetta anneta tai käsitellä kunnolla. Palautteen vaikutus riippuu siitä, miten sitä käytetään, ja

hyvää palautetta on helppo antaa, kun on selkeät ohjeet ja kun palautetta annetaan oikeista syistä. Älä

oleta - anna rehellistä palautetta. Valmentajan on kyettävä räätälöimään, miten antaa palautetta ja

mitä työkaluja käytetään eri valmennettavien kanssa. On olemassa työkalu '' DISC-taulukko '', ja sitä

voidaan käyttää kertomaan, kuinka erityyppiset valmennettavat reagoivat vaikuttavaan ja korjaavaan

palautteeseen. (Katso 10. Lisää työkaluja.) Valmentajan on muistettava antaa enemmän vaikuttavaa

palautetta kuin korjaavaa palautetta.

Helppo malli vaikuttavan palautteen antamiseen:

Kun sanoit / teit / kirjoitit _____________, tunsin / koin  ___________________.

Käytä näitä verbejä tai muuta niitä tilanteen mukaan.

Kun olet antanut palautetta, pidä suusi supussa ja anna vastaanottajan päättää, mitä tehdä

palautteelle. Jos he haluavat, he voivat pyytää sinua tarkentamaan havaintojasi.
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(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81.)

HAASTE

Anna palautetta muille

vähintään 3 kertaa

päivässä viikon ajan.

 

Muista pyytää 
palautetta myös itsestäsi!
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Anna palautetta

muille vähintään 3 kertaa

päivässä kuukauden ajan.

 

HAASTE

Anna palautetta muille

vähintään 3 kertaa päivässä

3 kuukauden ajan ja jatka

harjoittelemista

loppuelämäsi ajan.

 

HAASTE



1. Tiedän, mitä palaute tarkoittaa, ja haluan antaa palautetta, vaikka muut eivät haluaisi.

2. Tiedän omat ja työyhteisöni tavoitteet sekä työpaikkani säännöt.

3. Uskallan antaa korjaavaa palautetta kenelle tahansa.

4. Annan palautetta muille päivittäin ja saan myös itse palautetta.

5. Minun on helppo kertoa muille virheistäni ja kertoa muille heidän virheistään.

6. Minun on helppo kertoa muille, pidänkö heidän käyttäytymistään mukavana vai epämiellyttävänä.

7. Annan palautetta kaikille riippumatta heidän asemastaan, persoonallisuudestaan,

kehitysvaiheestaan, menestyksestään tai muista vastaavista asioista.

8. Haluan tarkkailla, miten ihmiset tekevät työnsä, ja kerron heille, mitä ajattelen.

9. Haluan auttaa muita, koska tiedän, että kaikki haluavat olla parempia ja kehittyä työssään.

10. Kun haluan muiden tietävän mitä ajattelen ja  kerron heille suoraan.

Jos olet samaa mieltä vähintään seitsemän väitteen kanssa, käytät palautetta kehittyäksesi ja

tukeaksesi muiden kehitystä - tai sinulla on ainakin hyvät mahdollisuudet siihen. Muista antaa

vaikuttavaa palautetta enemmän kuin korjaavaa palautetta.

Jos olet eri mieltä seitsemän tai useamman väitteen kanssa, palautteen merkitys ei ole kovin selkeä

sinulle tai työpaikallesi. Mieti, mitä voisit tehdä muuttaaksesi ajatuksiasi ja asenteitasi, ja kuinka

muuttaa käytäntöjä kehittävän ympäristön luomiseksi.

Vaikuttavaa palautetta annetaan:

1. Sovitulla tavalla, rauhallisesti ja jatkuvasti.

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja työpaikan sääntöjä noudattaen.

3. Enemmän menestyksestä kuin epäonnistumisesta.

4. Asioista, jotka tukevat vastaanottajan kehitystä.

5. Sisältää kaksi osaa: havainnointi ja vaikutus, päätöksenteon jättäminen

vastaanottajalle.

(Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 59-60, 81), (Soames 2019, 99)
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HUOM!

Käy läpi seuraava luettelo väitteistä - oletko samaa vai eri mieltä?
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄ!



VALMENNUS SESSION
RAKENNE 

6

15 1570

ALOITUS

Edellinen
sessio

Tervehdys

Tavoitteet

Työka-
lut

Dialogi

Motivaatio

Toiminta

Kysymyk-
set

Aktiivinen
kuuntelu

Ajattelu

Kysymyk-
set

Aika Tila Luottamus

Tutkimus

Yhteenve-
to

Tavoitteet

Seuraavat
askeleet

VALMENTAMINEN LOPETUS

Valmennusprosessit voidaan suunnitella eri aikajaksoihin. Prosessit koostuvat monista yksittäisistä

valmennus sessioista. Yksi valmennussessio voidaan jakaa kolmeen osioon - aloitus, valmennus ja

lopetus. Kaikki nämä osat ovat olennaisia   osia valmennuksessa. Valmentaja suunnittelee osuudet ja

aikataulut vastaamaan yhdessä asetettuja tavoitteita. Yleensä yksi valmennus sessio kestää 45

minuutista 1,5 tuntiin. Vaikka prosessi on valmennettavan oma, valmentajalla on eräänlainen piilotettu

suunnitelma harjoituksissa. Suunnitelma ei ole valmennettavan nähtävissä, mutta sen avulla valmentaja

voi ohjata oikeaan suuntaan.

 (Coachcampus.com 2020)

36PiFbase international | www.pifbaseinternational.com

Kaikki työkalut ja menetelmät
eivät toimi kaikkien kanssa,
koska olemme erilaisia. Opi
sopeutumaan ja pitämään
työkaluja takataskussasi!

 

HUOM!

Mieti, millaista valmennustilaa
tarvitset voidaksesi lisätä

valmennettavan aktiivisuutta,
rauhoittaa hänen mielialaansa tai

lisätä luovuutta.
 

TEHTÄVÄ!



Valmennus session ensimmäinen osa rakentaa luottamusta, tavoitteita ja luo perustaa kyseiselle

sessiolle. On tärkeää käydä läpi sekä valmentajan että valmennettavan terveiset ja uutiset. Jos

valmennus sessio on valmennusprosessin alussa, ota aikaa oppiaksenne tuntemaan toisenne. Jos se ei

ole ensimmäinen sessio, käydään edellisen istunnon keskusteluja ja toimintoja läpi. Edellisen valmennus

kerran jälkeen valmennettavalla voi olla ajatuksia, jotka ovat tulleet esiin myöhemmin, olette saattaneet

sopia kotitehtävistä tai herää kysymyksiä. Valmentajan on tärkeää muistaa varmistaa, että nämä asiat

käsitellään tämän valmennus session ensimmäisen osan aikana. Tämän osan lopussa valmentaja

asettaa omat tavoitteensa harjoituksille. Noin 15% koko session käytettävissä olevasta ajasta on

varattu aloitus-osiolle.

ALOITUS  15%
Hei! Tervetuloa!

Linkki edelliseen sessioon

Valmentajan omat tavoitteet

 

NUORTEN VALMENNUS  70%
Kysymykset, toiminta, ajattelu, dialogi, aktiivinen kuuntelu ja toivotut

tulokset. Valmennettavan pyytäminen kokeilemaan   uutta tai muuttamaan

perspektiiviään mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

 
Todellinen työskentelyaika on noin 70% käytettävissä olevasta ajasta. Tämä on aika, jolloin nuori

ajattelee ja tekee asioita, jotka johtavat asetettuihin tavoitteisiin. Valmentaja rakentaa vuoropuhelua,

esittää oikeita kysymyksiä, kuuntelee aktiivisesti, käyttää erilaisia   työkaluja ja menetelmiä auttaakseen

valmennettavaa tutkimaan eri näkökulmia, lähestymistapoja ja erilaisten ratkaisujen vaikutuksia.

Valmentajalla on oma suunnitelma harjoitukseen, jota muutetaan tarvittaessa.

LOPETUS  15%
Yhteenveto

Seuraavat askeleet ja toimet

Seuraavan session tavoitteet

 
Session lopussa valmentaja ja valmennettava käyttävät jonkin aikaa yhteenvetoon istunnon aikana

tehdyistä ajatuksista ja asioista. Yhdessä he käyvät läpi (arviointi / palaute / pohdinta), mitä

saavutettiin, mitä opittiin, mitkä ovat seuraavat tavoitteet ja seuraavat valmennuksen askeleet.

Valmennettavan omat ajatukset ovat tärkeitä oppimisen ja etenemisen kannalta, ja on hyvä, että

valmentaja ottaa ne huomioon valittaessa, mikä valmennusmenetelmä sopii parhaiten

valmennettavaan. Session viimeinen osa kestää yhtä paljon aikaa kuin alkuosa, 15%.
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Tee suunnitelma valmennus sessiolle

Valmennusprosessi suunnitellaan aina valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Valmennus sessiota
suunniteltaessa on tärkeää, että valmentaja ottaa huomioon valmennettavan ja valmentajan
ominaisuudet, työkalut, käytännöt, ajan ja paikan sekä sen, miten niitä voidaan tarvittaessa muuttaa
suunnitellusti. Kaikki edellä mainitut vaikuttavat valmennus sessioden ilmapiiriin ja sen kautta
valmennuksen etenemiseen.

Hyvä suunnitelma, jota voidaan muuttaa, on koko prosessin perusta, joten:

(Getsmarter.com 2020)
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Aseta tavoitteet valmennusprosessille ja luo yhteneväinen kulku koko prosessille.

Tee valmennussopimus valmennettavan kanssa.

Päätä miten kommunikoida ja pitää yhteyttä sessioiden välillä.

Tee suunnitelma koko valmennusprosessista ja sen sisältö - valmennus sessiokohtainen

suunnitelma ja aikataulu.

Ota huomioon valmennettavan omat tiedot, taidot, kiinnostuksen kohteet, motivaatio ja

resurssit.

Ota huomioon valmennettavan / tiiimin taso, dynamiikka, motivaatio, ikä, rajoitukset,

oppimistyylit, vahvuudet ja muut mahdolliset tekijät, jotka vaikuttavat valmennuksen

etenemiseen.

Luottamuksen rakentaminen on kaiken perusta. Valmentaja valitsee työkalut, harjoitukset,

kysymykset ja materiaalit, joita tarvitaan luottamuksen rakentamiseen valmentajan ja

valmennettavan välillä.

Ajattele valmennustilan vaikutusta valmennussession virtaukseen ja ilmapiiriin. On tärkeää

miettiä mitä laitteita käytetään, ovatko avaimet ja muut tilanhallintakysymykset kunnossa,

millainen tila on, millaisia   esteitä on, käytännön järjestelyt, halutun ilmapiirin rakentaminen

jne.

Sopiva määrä työtä valmennuskertojen välillä. Tarvittaessa voidaan hyödyntää työkaluja,

kuten kotitehtävät, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, muistiinpanojen tekeminen tai

muistutusviestien lähettäminen.

Pohdi ja anna palautetta. Valmennusprosessin tavoitteena on lisätä valmennettavan

ymmärtämistä ja oppimista sekä antaa heille uusia taitoja. Session lopussa on arvioitava

edistyminen. Käytä erilaisia menetelmiä ja muokkaa niitä ja kysymyksiä palautteessa ja

arvioinnissa-keskusteluissa valmennettavan kanssa.

Tee seurantasuunnitelma. Valmentajana on myös hyvä suunnitella valmennusprosessin

loppuun saattaminen ja "jälkihoito". Onko mahdollista asettaa tarkistuspiste tulevaisuutta

varten, esimerkiksi kolmen kuukauden päähän valmennuksesta, vai tarvitseeko

valmennettava ohjata muihin palveluihin? Kuinka varmistat, että valmennettava pitää

lupauksensa?



"We all need people who give us feedback. That’s how we improve"

                                                                                                                   ― Bill Gates
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HAASTE

Valitse uusi menetelmä

ja kokeile sitä

valmennettavan kanssa.

Pyydä palautetta.

Valitse tuttu menetelmä,

johon olet tyytyväinen, ja

tee muutama muutos

sovittaaksesi sen

tavoitteeseen paremmin!

 

 

HAASTE

Valitse työkalu tai muu

harjoitus session tai

tavoitteen mukaiseksi.

Millainen työkalu olisi oikea

kyseiseen

valmennushetkeen?

HAASTE
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KOKEMUKSET JA
 TARINAT

7

Tässä on muutama tarina nuorilta (Aaron, Ragnar, Stephanie ja Ioana-Alexandra), jotka ovat käyneet

läpi valmennusprosessin. He puhuvat kokemuksistaan   ja siitä, mitä "supervoimia" he saivat

valmennusprosessista. Nuorten tarinoiden jälkeen ammattivalmentajat (Niina, Matias, Satu, Danielle,

Fredrik ja Laura), jotka edustavat eri valmennujstyylejä, jakavat tarinansa ja antavat vinkkejä ja antavat

vinkkejä valmentajille, jotka haluavat kehittää valmennustaitojaan .

7.1 AARON SILJANDER

Kun olin 12-vuotias, koulussamme järjestettiin kysely siitä, mitä pitäisi kehittää tai mitä puuttui

kunnastamme. Suurin osan  äänistä sai skeittiparkin korjaaminen tai uuden rakentaminen. Silloin

skeittasin päivittäin, ja äänestin myös skeittiparkin puolesta kyselyssä. Sitten eräänä päivänä koulumme

tuli nuorten valmentaja ja kaikki nuoret, jotka olivat kiinnostuneita siitä skeittiparkkiprojektista,

kokoontuivat hänen kanssaan ideoimaan. Silloin en tuntenut niistä ketään, jotka osallistuivat

tapaamiseen, mutta se muuttui nopeasti. Samassa tapaamisessa teimme suunnitelman projektille,

uuden skeittiparkin rakentamiseksi, ja sen projektin jälkeen ole tehnyt monia uusia projekteja ja

valmennusprosesseja saman valmentajan tuella.

Ensimmäinen valmennusprosessini 12-vuotiaana oli skeittiparkin rakentaminen, ja koko tiimi sai

Suomen oikeusministeriöltä demokratiapalkinnon ja osa meistä sai tavata Suomen presidentin. Vuosi

tämän projektin jälkeen minä ja pari ystävääni järjestettiin kaksi laskettelutapahtumaa, REWI 2K15 ja

REWI 2K16. Näissä projekteissa olin tiimimme projektipäällikkö. Järjestettyämme toisen tapahtuman,

REWI 2K16, projektitiimimme kutsuttiin osallistumaan 'Kahjo Extreme Slide' -tapahtuman

järjestämiseen täällä Suomessa.
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21 vuotias

Ensimmäinen valmennusprosessi 12-vuotiaana

Suurin unelma on saavuttaa taloudellinen itsenäisyys, ja

perustamalla oman yrityksen voin tarjota työpaikkoja myös

muille.

Minun supervoimani on rohkeus!



Nämä valmennusprosessit olivat hyviä! Oli hienoa, että meille ei annettu suoria vastauksia, ja siten

opimme kuinka löytää tietoa ja vastauksia itse. Itse asiassa tämä taito on myös osoittautunut erittäin

hyödylliseksi myöhemmässä elämässä, Suomen armeijassa, jossa oppimaani taitoa kutsuttiin ''syvä

johtamiseksi''. Näistä valmennusprosesseista opin, että yrittäjyysasioissa tarvitsen tiimin ympärilleni.

Olen myös oppinut rajoistani, tehtävien jakamisesta ja ryhmätyöstä.

Nyt opiskelen yrittäjyyttä ja tiiminvetämistä toisessa kaupungissa ja siellä olen ryhmäyrittäjä Evision-

osuuskunnassa. Valmistumiseni jälkeen haluaisin jatkaa yrittäjänä markkinoinnin alalla.

Suurin unelmani on tulla taloudellisesti itsenäiseksi ja perustamalla oman yrityksen voin työllistää myös

muita. Voin saavuttaa unelmani ympäröimällä itseni oikeilla ihmisillä, opiskelemalla ja tekemällä

projekteja, joissa saan oppia ja kerätä kokemusta. Supervoimani on rohkes, koska uskallan yrittää,

vaikka en ole varma, pystynkö sen toteuttamaan.

Kun aloitin ensimmäisen valmennusprosessini, minulla ei ollut paljon ystäviä, koska olin juuri muuttanut

tuohon kuntaan. Näiden projektien avulla sain uusia ystäviä ja rohkeutta. En osaa keksiä mitään

negatiivista sanottavaa valmennuksesta, se oli minulle vain hyvä asia. Suosittelen nuorille 

 valmennusprosessia, koska voit oppia monia asioita, joita voit käyttää myöhemmin elämässäsi.

7.2 RAGNAR RAUDSEPP

Olen 19-vuotias, olen syntynyt Virossa ja asun Suomessa. Opiskelen tällä hetkellä viimeistä vuotta

merkonomiksi ja valmennan myös pienten poikien jalkapallojoukkuetta.

Ensimmäinen valmennusprosessini alkoi 15-vuotiaana. Halusimme tehdä projektin ystävieni kanssa

yhteisestä harrastuksestamme. Tavoitteenamme oli tarjota muille paikallisille nuorille mahdollisuus

osallistua Airsoftiin. Valmennusprosessi kesti noin kaksi vuotta, minkä jälkeen ajattelimme olevamme

valmiita tekemään haastavampia tehtäviä ilman valmentajaa. Ja toteutimme yhdessä 'Muursoft' -

projektin.
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19-vuotias

Ensimmäinen valmennusprosessi 15-vuotiaana

Suurin unelma on matkustaa ympäri maailmaa

Supervoimani on sosiaaliset taidot ja puhetaito



Jatkoimme Airsoft-pelien järjestämistä muutaman vuoden intensiivisen valmennusprosessin jälkeen,

kunnes lähdimme opiskelemaan muualle. Projektin aikana harrastajaryhmä ja -verkosto kasvoivat noin

200 eri paikkakunnilta tulevaan nuoreen, jotka vieläkin tapaavat pelien merkeissä. Osallistuin

valmennusprosessiin, koska halusin saada paikan missä harrastaa. Kun omat tietomme ja taitomme

eivät olleet riittäviä, tunsin tarvitsevamme valmentajan apua. Emme tienneet mistä aloittaa, joten

keskustelimme ideasta nuorten yrittäjävalmentajan kanssa. Vaikka aluksi kaikki tuntui haastavalta ja

erilaiselta, ajan myötä siitä tuli helpompaa ja saavuin kokouksiin oikeaan aikaan tekemään työni

kunnolla. Ensimmäisen valmennusprosessin jälkeen huomasin, että valmennus todella toimii. Meille ei

annettu valmiita vastauksia, mutta opimme etsimään vastauksia itse, eikä tehtäviämme tehty

puolestamme. Valmentaja oli läsnä, rohkaisi meitä eikä pettänyt meitä. En olisi voinut kuvitella

ensimmäisen prosessin alussa, että tulevaisuudessa olisin mukana monissa uusissa projekteissa.

Ensimmäisen prosessin aikana opin oppimaan tietoja ja ratkaisemaan ongelmia sekä tietysti ottamaan

vastuuta.

Prosessin jälkeen aloitin uusia projekteja ja liityin saman valmentajan valmentamaan työosuuskuntaan

ja sain tehdä erilaisia   töitä, ansaita taskurahaa ja kerryttää kokemusta. Olen oppinut paljon itsestäni ja

olen kasvanut ihmisenä valmennusprosessien kautta. Prosessien aikana sain selville missä olin hyvä.

Sain selville, että olen hyvä kommunikoija ja opin myös puhumaan ja toimimaan paremmin muiden

ihmisten kanssa. Ennen kaikkea päivittäiset johtamistaitoni ovat kehittyneet, kun projektit ja työelämä

edellyttävät tiettyä tarkkuutta. Nämä opit ovat nyt jo osoittautuneet hyödyllisiksi ja ovat tärkeitä

taitoja ajatellen työelämääni tulevaisuudessa. Valmentaja pystyi tarjoamaan tukea ja apua oikealla

tavalla, ja minusta tuntui, että valmentaja antoi minulle haasteita, joista pystyin selviytymään. Olen

oppinut yrittäjämäisen asenteen, enkä enää pelkää epäonnistumista; hyväksyn ne osana elämää ja

kasvua ja opin niistä. Ennen valmennusprosessia pelkäsin puhua toisille ihmisille, koska pelkäsin

epäonnistumista, en uskaltanut kokeilla uusia asioita ja ajattelin paljon sitä, mitä muut ajattelivat

minusta. Prosesien avula koin vapautuneeni näistä, opin itsestäni ja sain myöhemmin mahdollisuuden

osallistua koko Suomen kattavien Taitaja2020  -kilpailujen järjestämiseen.

Tulevaisuuden suunnitelmani on jatkaa opiskelua ammattikorkekouluun ja työllistää itseni tai ainakin

päästä haluamaani työpaikkaan. Suurin unelmani on koulutuksen ja työn avulla päästä tilanteeseen,

jossa voisin jonain päivänä lähteä seikkailemaan ympäri maailmaa. Myöhemmin elämässä haluan

omistaa oman talon. Toteutan unelmani panostamalla valitsemaani koulutuspolkuun ja tekemällä

ahkerasti töitä. Minun supervoimani on sosiaalisuus ja puhetaito, nykyään voin puhua ja heittäytyä 

 mukaan mihin tahansa tilanteeseen.

Suosittelen valmennusprosessia nuorille, jotka haluavat kokeilla uusia asioita, kehittyä ja löytää omat

taitonsa. Suosittelen myös osallistumista valmennusprosessiin niille nuorille, joilla on jo käsitys siitä, mitä

hehaluavat saavuttaa ja tehdä, mutta eivät tiedä mistä aloittaa tai miten edetä. Prosessi vaatii

sitoutumista, joten se ei välttämättä sovi kaikille, mutta kannattaa silti kokeilla.
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7.3 STEPHANIE STJÄRNLÖV

22-vuotias

Ensimmäinen valmennusprosessi 14-16-vuotiaana

Suurin unelma on, että löydän tasapainon elämässä.

Supervoimani on yrittäjyystaidot, viestintä, luovuus,

ongelmanratkaisutaidot ja into.

Asun Ruotsissa ja työskentelen osa-aikaisesti omassa yrityksessäni. Ensimmäinen valmennusprosessini

oli 14-16-vuotiaana. Tänään olen 22. Ensimmäisen valmentamisprosessini alkoi, kun minulta kysyttiin,

haluaisimmeko minä ja ystäväni olla osa valmennusmenetelmää, jossa täytetään unelmamme mennä

Lontooseen ja mahdollistamaan muiden nuorten unelmia sosiaalisen yrittäjyyden kautta. Luulimme

valmentajien olevan hulluja, mutta teimme sen! Teimme kaikkenlaista pelkojemme kohtaamisesta,

uusien taitojen oppimiseen ja rahan ansaitsemisesta piirtämällä, kirjoittamalla, sitomalla ja tuottamalla

lastenkirja.

Opin paljon! Tuolloin en tajunnut, kuinka suuri vaikutus sillä oli minuun, ennen kuin katsoin, mitä olen

saavuttanut sillä, että sain tehdä jotakin itse ja minulle näytettiin tekemällä oppimisen maailma.

Huomasin, kun kohtaan jotain uutta alan pelätä epäonnistumista ja en ole varma siitä, miten edetä

oikealla tavalla. Työskentelen itseni kanssa näiden asioiden parissa vuosien jälkeenkin, mutta jos en olisi

ollut prosessissa, minulla ei todennäköisesti olisi rohkeutta tehdä sitä, mitä nykyään teen. Työskentelen

omassa yrityksessäni. Ajattelin tuolloin ensimmäisessä prosessissa, että se keskittyi vain sosiaaliseen

yrittäjyyteen, mutta katsoessani taakse päin, se käsitteli itsensä löytämistä ja kehittämistä sekä taitojen

suhteen että näkemyksiemme avartamiseksi . Projekti oli jännittävää alussa, mutta olimme todella

epäluuloisia. Projekti oli sellainen, josta emme olleet koskaan ennen kuulleet, emmekä pystyneet

kuvittelemaan, että se voisi olla mahdollista ruotsalaisessa pienessä kylässä ''keskellä metsää'' , mutta

teimme sen! Meillä oli ylä- ja alamäkiä, joissa valmentajamme tuki meitä ja ei antanut meidän antaa

periksi. Mielestäni oli sekä siunaus että kirous ryhmä valmentamisessa, sillä pystyimme antamaan

toisillemme energiaa, mutta myös viemään sitä muilta. Loimme muistoja, joihin tukeudun edelleen, ja

sain taitoja, joita käytän päivittäin työelämässä.

Työskentelen osa-aikaisesti yrityksessä ja perustan myös oman yritykseni verkkokehityksestä;

hyödinsin tilaisuutta kokeilla sitä, kun minulla on ympärilläni paljon kokeneita ystäviä yrittäjyyden ja

liiketalouden alalta! Tulevaisuuden suunnitelmani ovat oman yrityksen perustaminen ja johtaminen,  se  

antaa minulle vapauden tehdä mitä rakastan ja oppia uutta joka päivä! Suurin unelmani on, että löydän

tasapainon elämässä. Luulen voivani saavuttaa unelman tasapainosta pyrkimällä tavoitteisiini ja

kokemuksiin, jotka haluaisin saada. Aina on jotain mitä odottaa, mutta pidän myös siitä, missä olen nyt.

En ole vielä unelmani tasolla, siinä että olisin tyytyväinen täysin elämässäni. Mutta toivon, että pääsen

sinne ottamalla ensimmäiset askeleet oman yrityksen perustamiseksi, keskittymällä enemmän fyysiseen

ja henkiseen hyvinvointiini ja tasapainon löytämiseen.
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Valmennusprosessit voivat muuttaa elämää. Saat oppia itsestäsi. Vahvuutesi, heikkoutesi, toiveesi,

unelmasi ja perustan rakentaminen sille, mistä sinusta voi tulla. Se voi tuntua tylsältä ja tyhmältä, mutta

se on paljon enemmän kuin edes osaa ajatella. Se yksi päivä viikossa, joka ei näyttänyt kovin paljolta, me

tytöt, jotka tuuletimme, keskustelimme, nauroimme ja oppimme, johti minut tänne asti. Kulkemalla

omaa polkuani ja tekemällä oman työni, otan askeleen kohti tuntematonta hymyillen.

Supervoimani on yrittäjyystaidot, viestintä, luovuus, ongelmanratkaisutaidot ja into.

7.4 IOANA-ALEXANDRA STOICESCU

19-vuotias

Ensimmäiseen valmennusprosessi 17-

vuotiaana

Suurin unelma on tulla yrittäjäksi tai johtajaksi

omassa yrityksessäni

Supervoimani on kunnianhimoni

Olen tällä hetkellä 19-vuotias, opiskelen sekä johtamista että sosiaaliavustusta yliopistossa. Olen myös

päiväkodin hoitaja ja koordinoin  Un Strop de Fericire järjestössä Romaniassa. Aloitin ensimmäisen

valmennusprosessini 15-vuotiaana. Olen utelias ihminen ja tykkään kokeilla uusia asioita, joten en

koskaan päästä mahdollisuuksia menemään yrittämättä. Projektini oli täyttää yhden tytön unelma, joka

halusi todella päästä opiskelemaan psykologiaa yliopistoon. Kolmen kuukauden valmennusprosessin

aikana minulla oli viikoittaiset tapaamiset valmentajani kanssa, ja suunnitelimme, kuinka hankin

resursseja ja materiaaleja auttaakseni tätä toista nuorta mahdollisimman paljon tämän tietämättä,

kunnes luovutin hänen unelmansa hänelle. '' Unelman luovutus tilaisuus '' oli tunteeellinen hetki meille

molemmille. Tyttö toivoi niin paljon, että unelma olisi mahdollinen, ja sitten tein paljon työtä salaa

auttaakseni häntä tekemään sen. Valmennussessiot olivat mielenkiintoisia, ja pidin niistä paljon, koska

jouduin tutkimaan paljon itseäni. Alussa se tuntui hieman oudolta. Minusta tuntui siltä,   että minua

haastateltiin, koska valmentajani kysyi minulta paljon kysymyksiä. Myöhemmin ymmärsin, mitä todella

tapahtui ja kuinka paljon se auttoi minua. Esittämällä kysymyksiä opin paljon enemmän kuin jos

valmentajani olisi antanut minulle suoria vastauksia silloin kun minulla oli haasteita.

Opin itsestäni, että minulla on yleensä paljon ennakko oletuksia ja ne olivatkin suurimpia haasteitani,

koska minun piti oppia hallitsemaan niitä, työskentelemään flow tilassa ja katsomaan mitä tapahtuu.

Olen myös oppinut itsestäni, että olen rohkeampi kuin ajattelin ja että voin todella tehdä mitä tahansa

tai että voin ainakin yrittää. Huomasin myös, että aina voi  saada apua ihmisiltä. Jos sinulla on rohkeutta

puhua ongelmastasi johon kaipaat apua,  voit saada apua - myös sillloin kun vähiten odotat sitä.

Huomaan edelleen pieniä muutoksia valmentamisprosessista käytöksessäni tai ajattelutavassani t,

kahden vuoden kuluttua. Nykyään teen selkeän suunnitelman kaikesta, mitä teen, koska se auttaa

paljon, ja yritän aina ajatella laatikon ulkopuolella ja pyytää apua tarvittaessa.
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Tulevaisuuden suunnitelmani on valmistua yliopistosta ja löytää työ, josta pidän 100%, ja kokeilla myös

mahdollisimman monia uusia asioita, sillä pidän siitä, että minua haastetaan. Suurin unelmani on tällä

hetkellä olla onnellinen ja oppia itsestäni lisää, konkreetisesti suurin unelmani on tulla yrittäjäksi tai

johtajaksi omassa yrityksessäni. Voin saavuttaa unelmani valmistumalla yliopistosta ja osallistumalla

toimintaan, joka kehittää minua enemmän ja nauttia  elämästäni.

Supervoimani on kunnianhimoni. Haluan aina viedä loppuun saakka sen minkä aloian, ja pidän itseäni

todella kunnianhimoisena tyttönä joka tekee kaiken tarvittavan ratkaistakseen kaikki kohtaamansa

ongelmat.

Nuoren tulisi osallistua valmennukseen, koska se auttaa enemmän kuin ikinä voi odotttaa. Voit löytää

itsesi menetelmillä, joita et voi tehdä itse. Ja myös siksi, että prosessi antaa sinulle paljon

itseluottamusta ja auttaa kasvamaan ihmisenä ottamalla vastaan   uusia haasteita.

7.5 NIINA KOIVUNIEMI

Toiminnanjohtaja/ Nuorten yrittäjyysvalmentaja, Nuorten

yrittäjyystalo Innola.

Voin saada ihmiset '' tuntemaan olonsa mukavaksi ''

erilaisissa tilanteissa.

''You are never too anything to set another goal or to

dream a new dream''.

5-vuotiaana tiesin jo, mitä aion tehdä, kun kasvan isoksi. Halusin aina olla vastuussa kaikesta, keksiä

tekemistä muille ja saada ihmiset viihtymään. Äitini oli lastenhoitaja, joten kodissani ohjasin

ensimmäistä kertaa lapsia mm. peleissä.

Erilaiset arrastukseni johti erilaisiin ohjaajakoulutuksiin, ammatillisiin nuoriso- ja vapaa-ajanopintoihin.

Heti valmistuttuani jatkoin urapolkuani kunnan nuorisotyön ja opetuksen kautta oprttamaan

ammatillisissa kouluissa ja siitä töhin kolmannelle sektorille kehitys- ja valmennuskentälle.

Olen aina kehittänyt itseäni ja opiskellut työn rinnalla, koska kaikki uusi tuntuu niin mielenkiintoiselta ja

nälkäni kasvaa, kun saan oppia uusia asioita. Olen esimerkiksi suorittanut mestarivalmentajan

tutkinnon, johtamisasiantuntijan tutkinnon ja muita täydentäviä erikoistumisopintoja.
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Työskentelen tällä hetkellä Nuorten yrittäjyystalo Innolassa. Innola valmentaa 11-29-vuotiaita nuoria

yrittäjyydessä, projektin toteuttamisessa ja yrittäjähenkisyydessä. Työni toiminnanjohtajana on hyvin

itsenäinen, luova, kaoottinen ja projektimainen, ja nämä ovat kaikki työni hyviä ja huonoja puolia.

Valmennus antaa minulle merkityksen elämässäni ja täyttää oman elämäntehtäväni.

Supervoimani: Voin saada ihmiset "tuntemaan olonsa mukavaksi" erilaisissa tilanteissa ja se, että olen

itsepäinen.

Valmennuslainaukseni: ''You are never too anything to set another goal or to dream a new dream''

Vinkkini valmentajille: Usko ja luota itseesi sekä toisiin ihmisiin ja tiimiin. Ole rohkea ja uskalla. Tee edes

jotain, suunta tulee selvemmäksi ajan myötä.

Kirjasuositukseni valmentajien kehittymiseen: Peter Hawkins - Leadership Team Coaching: Developing

Collective Transformational Leadership

7.6 MATIAS VALLISTO

Ongelmanratkaisuvalmentaja / neuropsykiatrinen

valmentaja omassa yrityksessäni, Valhalla /

sosiaalityöntekijä Laukaan kunnassa.

Voin kohdata ihmisiä aidosti ja minulla on erinomaiset

vuorovaikutustaidot.

"Challenging takes us forward."

Minulla on sosionomin tutkinto, ja olen työskennellyt 15 vuoden ajan työskennellyt henkilökohtaisen ja

ryhmävalmennuksen parissa, työskennellyt opettajien ja muiden aikuisten kanssa, jotka työskentelevät

nuorten kanssa, joilla on jokin diagnoosi kuten ADHD. Pääasiassa työpäiväni olen kuitenkin nuorten

parissa. Olen perustanut oman yrityksen "Valhalla", jonka kautta voin valmentaa muissa kunnissa ja eri

asiakkaiden kanssa. Minulla on myös koulutusta dialogiiin perustuvista opinnoista, neuro-psykiatrisesta

valmennuksesta, valmentajan erikoisammattitutkinnosta ja Masters coach -ohjelmasta (MCID). Nyt

opiskelen työohjaajaksi. Ensimmäisen työpaikkani kautta sain työskennellä nuorten kanssa, joilla oli

erilaisia diagnooseja. Ensinnäkin se oli enemmän asioiden kokeilemista ja etsimistä Googlesta mm. mitä

nämä diagnoosit edes tarkoittivat, mutta jonkin ajan kuluttua pääsin ensimmäiseen omaan

valmennusprosessiini, jossa opin enemmän diagnooseista ja tajusin, että olen aina työskennellyt

valmennusajattelun kanssa. Tajusin, että valmennus on minun juttuni ja aloin etsiä lisää tietoa, ja siten 

 valmentaja identiteettini alkoi kasvaa ja vuosien aikana olen kehittänyt valmennusmenetelmiäni

edelleen.
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Aikaisemmin neuropsykiatrinen valmennus oli minulle valmentajana ns. sateenvarjotermi, mutta

nykyään se on enemmänkin alisteinen termi. Työssäni tutkin asiakkaan ongelmaa asiakkaan kanssa ja

sitä, mitä asiaa on käsiteltävä. Sitten löydämme vaikutuksen kohteen ja etsimme vaihtoehtoja

toiminnalle. Ja sitten asiakas valitsee mitä kohdetta kehittää ja sitten yritämme soveltaa valittua

ratkaisua ja luoda siihen uusi käytännön malli. Sitten esitämmme kysymyksen, toimiiko se? Voimme

yrittää uudelleen tai valita uuden kehityskohteen, ja prosessi alkaa alusta, kunnes asiakas kokei ettei

tarvitse valmennusta. Asiakkaiden motivaatiosta riippuen tämä prosessi voi kestää kahdesta viikosta

vaikka vuoteen.

Työskentely nuorten kanssa opettaa minulle paljon, varsinkin nuorten kanssa, jotka saattavat tietää

vähän, mutta tietyt pienet asiat, joista he sitten tietävät, he tietävät todella paljon, ja siksi tietoni

laajenevat. Oppeja tulee valtava määrä ja hyödyt voidaan yleensä nähdä pitkällä aikavälillä.

Valmentajana olen oppinut oppimaan muilta. Fyysisen terveyden ylläpitäminen tuli mukaan, koska

halusin huolehtia mielestä ja itsestäni kokonaisuutena Työni voi olla haastavaa, mutta asettamalla

konkreettisia tavoitteita fyysiseen kehitykseeni, kuten osallistuminen kilpailuun, auttaa minua ja kulkee

käsi kädessä koko henkilökohtaisen kehitysprosessini kanssa sekä kehityyessäni valmentajana. Haastan

itseni tekemään asioita, jotka voin saavuttaa ja se auttaa ptämään minut motivoituneena.

Supervoimani on: Voin kohdata ihmisiä aidosti ja minulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot.

Valmennuslainaukseni: "Challenging takes us forward." Elämässä on oltava haasteita, vähän kipua. Jos

elämä muuttuu mukavaksi, et voi oppia tai edetä.

Vinkkejä valmentajlle: Kehitä valmentaja itsessäsi, hyppää altaan syvään päähän, ole rohkea ja haasta

itsesi. Päätavoitteena ei ole päästä tilanteeseen, jossa olet tyytyväinen. Älä etsi totuuksia, etsi tietoa.

Kirjasuositus valmentajien kehittymiseen: Sociodynamic counselling A constructivist perspective- R.

Vance Peavy
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7.7 SATU HAKA

Yritysohjaaja/Johtajuus valmentaja , Innovestor Ignite.

En ratkaise ongelmia toisten puolesta, autan heitä

ratkaisemaan ne itse valmentamalla heitä.

"Intervene when you shouldn’t intervene and don’t

intervene when you should intervene ”

Olen yritysohjaaja ja johtajuus valmentaja, ja olen työskennellyt nykyisessä työssäni Innovestor

Ignitessa neljä vuotta. Koulutustaustani peruskoulun jälkeen on lukio ja Tiimiakatemiasta tradenomin

tutkinto, joka keskittyi tiimiyrittäjyyteen. Siellä sain kouluttaa nuoria ”nuoret johtajat” -

valmennusprojektissa, tehdä projekteja, ja sen jälkeen suoritin tiimimestari opinnot, jotka liittyivät

kehitykseen valmentajan ohjelmaan. Kipinäni valmennukseen lähti siitä, että olen ollut valmennettava

nuorena Nuorten yrittäjyystalo Innnolan -valmennusprosessissa ja kasvoin sen kautta  "Nuorten

valmentajaksi" ja myöhemmin  johtamisen valmentamiseen ja yrittäjyyteen sekä valmennusajatteluun.

Opiskellessani Tiimiakatemiassa minulla oli mahdollisuus valmentaa ja kun Innolaan avutui valmentajan

työtehtävä, hain sitä ja sain työpaikan. Innolassa työskentelin nuorten valmentajana 5 vuotta, ennen

kuin siirryin töihin nykyisen työnantajani palvelukseen, yrittäjämaailmaan. Työssäni johdan kahdeksan

hengen tiimejä myös valmennuksellisella otteella, tiimin tavoitteita, heidän henkilökohtaisia

kehitystavoitteitaan tukien ja pitkän aikavälin oppimisen näkökulma mukaan lukien. Esimerkiksi

valmennan heitä asioissa kuten, mitä he voivat tehdä nyt ja mistä asioista he saattavat joutua

luopumaan, jotta seuraava askel voidaan ottaa tavoitteeseen pääsemiseksi. Plussat työssäni ovat

tiimini ja työskentely ihmisten kanssa, työpäivät vaihtelevat suuresti ja saan kehittää itseäni koko ajan.

Joskus minun täytyy matkustaa paljon, ja se voi kuluttaa energiaa, työ voi olla eräänlaista kaaosta, ja

voi olla vaikea päästä offline-tilaan. Nykyään saan kehittää itseäni oppimalla muilta ammatillisista

keskusteluista, mentoroinneista ja sparrauksesta, lukemalla ammattikirjallisuutta, kuuntelemalla

äänikirjoja ja käymällä joitakin kursseja. Tietysti kehitän taitojani jatkuvasti mm. opettelemalla uusia

työkaluja, menetelmiä ja erilaisia verkko   alustoja. Valmentamalla muita, rakastan sitä kun nään, että

muut ihmiset motivoituvat ja kehittävät itseään.

Supervoimani on: En ratkaise ongelmia toisten puolesta, autan heitä ratkaisemaan ongelman itse

valmentamalla heitä.

Valmennuslainaukseni: '' Luota prosessiin '' ja '' Älä pelkää virheitä, joita valmennettava voi tehdä ''

 & ‘’ Intervene when you shouldn’t intervene and don’t intervene when you should intervene ”-

Johannes Partanen

Vinkkejä valmentajille: Lue paljon ja kokeile erilaisia   työkaluja. Muista käyttää tarinoita työkaluna ja

käyttää tarinoita ja muita työkaluja niin usein kuin voit, jotta olisit mukavampi valmentajana.

Kirjasuositus valmentajien kehittymiseksi: The fifth discipline – Peter M. Senge
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7.8 DANIELLE WHITE

Johtaja valmentaja, tekee yhteistyötä Ison-Britannian

yliopistojen kanssa.

Tuen ihmisiä irtoamaan, siirtymään eteenpäin.

Olen sertifioitu johtaja valmentaja, tämä antaa minulle ymmärrystä valmentamisen, johtamisen ja

psykoterapian malleista. Työskentelen ulkoisena valmentajana organisaatioille, jotka haluavat tukea

henkilöstönsä strategista ajattelua. Teen tämän yksilö ja ryhmävalmennuksen kautta. Tuen myös

tohtorintutkinnon suorittaneita ja varhaisen uran tutkijoita siirtymässä tohtoriksi valmistumisen jälkeen.

Tähän sisältyy usein ammatillisten prioriteettien, mahdollisuuksien ymmärtäminen ja askelmien

asettaminen näiden saavuttamiseksi.

Taustani on nuoriso- ja kansalaistoiminnassa. Yli 10 vuotta sitten aloin valmentaa "tuen tarpeeessa"

olevien nuorten kanssa käyttämällä työkaluja, kuten elämän pyörä. Tämän oli tarkoitus mahdollistaa

heidän siirtyminen työelämään. Sitten tutkin uramuutosta tohtorin tutkinnossani, jossa tutkin erilaisia   

puitteita, jotka mahdollistavat paikan toimia, kun ihmiset kokevat olenvansa vähäosaisia. Nyt

työskentelen yliopistojen henkilöstön kanssa heidän edistymisensä ja tulosten kirjaamisen tukemiseksi.

Olen aina ollut sitä mieltä, että on tärkeää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä omia päätöksiä ja, että he

ovat elämänsä asiantuntijoita. Tutkimukseni on kehittänyt ymmärrystäni eri malleista ja tätä tukevasta

tutkimuksesta. Valmentajakoulutus on syventänyt kykyäni työskennellä ihmisten kanssa ja näkemään

sen, mikä estää edistystä. Työskentely hyvin toimivien aikuisten kanssa, jotka työskentelevät

johtotehtävissä on erilaista kuin heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa työskentely.

Olen kouluttanut ja kehittänyt itseäni ILM 7: n parissa johtaja valmentajaksi ja mentoroinnissa,

tohtorikoulutuksessa, erilaisissa valmennuskursseissa, konferensseissa ja tapahtumissa. Koulutan

jatkuvasti itseäni, koska rakastan sitä, mitä teen. Viime aikoina olen matkustanut ympäri Argentiinaa,

missä olen tutustunut suosittuihin lähestymistapoihin. Perustin myös 2019 vuonna valmentaminen -

lukuryhmän, joka kokoontuu kuukausittain. Minulla on myös toinen  valmentamiseen liittyvä ryhmä,

jossa jaamme hyviä käytäntöjä ja tapoja toimia. Olen myös aktiivinen jäsen ICF: ssä ja käyn

konferensseissa ja tapahtumissa.

Supervoivani on: Pystyn tukemaan valmentajiani näkemään vaihtoehtojen monimutkaisuuden,

ymmärtämään tärkeän ja rakentamaan tästä eteenpäin suunnitelman. Kannatan ihmisiä irtoamaan,

siirtymään eteenpäin.

Kirjasuositus valmentajien kehittymiseksi: Time to Think – Nancy Kline
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7.9 FREDRIK WOUDA

Olen valmentanut noin yhdeksän vuotta. Valmennukseen tutustuin MI-kursseilla. Valmennus ja NLP-

valmentaja Painopisteeni on aina ollut henkilökohtaisessa kehityksessä ja tukea tarvitsevien ihmisten

valmentaminen työpaikkojen saamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi. Viisi vuotta sitten aloin

kokeilemaan nuorten valmennustekniikkaa ja aloin identifioitua enemmän nuorten valmentajaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että mentorointirooli ja opettajarooli sekoittuvat joskus valmennukseen

ja  NLP: n ja MI: n hyödyntäminen tekee siitä myös todella hyvän valmennus tyylin nuorten kanssa

työskentelyyn.

Olen toinen perustaja ja työntekijä Awesome People -nimisessä yhsityksessä Örebrossa, Ruotsissa.

Sain tämän työn luomalla sen itselleni ja ottamalla askeleen kohti tavoitteitani elämässä, joka on tukea

nuoria kohti heidän omia tavoitteita ja unelmia. Työssäni on vain plussa puolia,   lukuun ottamatta

rahoituksen etsimistä toiminnalle. Voin oppia joka päivä ja kehittää taitojani omalla tavallani ja ajallani.

Joka päivä opin jotain uutta ja löydän parempia tapoja valmentaa ja rakastan työntekoa. Olen käynyt

useita MI: n ja NLP / valmennus -kursseja ja sekoittanut valmentamista TMO: n (traumahoito)

retoriikkakurssiin, nuorisotyöntekijöiden kursseihin, johtamiskursseihin ja lukenut todella monta kirjaa

aiheista ja katsonut videoita eri valmennustyylien käytöstä.

Luen ja etsin uusia valmennustapoja löytääkseni hyviä vinkkejä ja omaksumalla oppeja omaan tyyliini

tullakseni entistä paremmaksi valmentajaksi. Miielestäni valmentaminen voidaan oppia viikossa, mutta

ollakseen mestari siinä vie eliniän. Mestarikin voi oppia vielä lisää! Työssäni saan pohtia elämää,

tavoitteita ja asioita, joilla on merkitystä. On upea tunne, kun nuori sanoo "kiitos Fredrik siitä, että sait

minut saavuttamaan tavoitteeni" ja voin vastata "Etten minä sitä tehnyt - sinä teit!". Se, että saan

nähdä tuon henkilön kasvavan ja vahvistuvan, kasvattaa hänen elämännälkää, nähdä kun he löytävät

omat supervoimansa ja kuinka he todella löytävät itsensä -on vain maagista. Rakastan vain olla se

''hiljainen ninja'', joka toimii varjoissa ihmisten voimaannuttamiseksi.

Supervoimani: Saan valmenttetavat tuntemaan olonsa rennoiksi ja kuunnelluksi.

Valmennuslainaukseni: "The power of coaching is this: you are expected to give people the path to find

answers, not the answers".

Vinkkini valmentajille: Etsi oma valmennustyylisi ja harjoittele, harjoittele ja harjoitele. Muista pohtia

sessioita ja muista, että vain koska olet käynyt valmennuskurssin, et ole valmentaja! Valmentajaksi

tuleminen ja hallitseminen vie eliniän, joten ole nöyrä ja ymmärrä, että mestariksi tuleminen vie aikaa ja

kärsivällisyyttä.

Kirjasuositukseni valmentajien kehittymiseen: Challenging Coaching: Going Beyond Traditional

Coaching to Face the FACTS - John Blakey & Ian Day

Valmentaja ja projektipäällikkö Awesome People 

Saan valmenttetavat tuntemaan olonsa rennoiksi ja

kuunnelluksi.

"The power of coaching is this: you are expected to

give people the path to find answers, not the answers".
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7.10 LAURA MISTONDIS

Urani alkupuolella olin opettaja, tämä oli unelmani. Neljän vuoden jälkeen tajusin, että akateeminen

koulutusjärjestelmä ei vastannut kovin paljon arvojani ja uskomusjärjestelmääni, joten päätin kehittää

uraani markkinoinnin ja henkilöstöresurssien alalla. Työskentelemällä henkilöstöpäällikkönä huomasin

ihmisten tarpeen tulla kuulluksi ja motivoitumaan löytää uusia resursseja, vahvuuksia ja heikkouksia,

jotka voidaan muokata mahdollisuuksiksi kehittyä ja toteuttaa unelmia, tavoitteita ja elämäntehtävää.

Olin avoin ja täynnä ihmetystä kun löysin valmentamisen. Ensimmäinen osa muodollisesta

koulutuksestani oli neuro- linquistinen ohjelmointi, mestaritasolle asti. Se oli itsetuntemuksen ja

itsenilöytämisen vaihe, mutta myös hetki avoimuutta olla tuomitsematta, kuunnella, väylä itsevarmaan

viestintään ja uudelleenmallinnuksen käyttöönottoon. Jatkoin valmennus -ohjelmaa kahdeksan

kuukautta, minkä jälkeen sain akkreditoinnin NLP- valmentajuudesta.

Mielestäni valmennus on taikuutta. Se avaa sinulle uusia tulevaisuuden näkymiä, opettaa miten olla

tarkkailijana omalle toiminnallesi ja toimii peilinä itsellesi- nähdäksesi mitä olet todella, mutta et ole

vielä itse kyennyt näkemään. Piilotettujen aarteiden paljastaminen vie sinut syvälle sisääsi, mutta

nouset myös tuntemattomien korkeuksien yläpuolelle. Jokaiselle valmentajalle valmennettava on

inspiraation ja elinikäisen oppimisen lähde. Jokainen sessio on ainutlaatuinen, provosoiva, inspiroiva

tarina, hetki, joka antaa sinulle mahdollisuuden tavata itsesi ''peilin'' kautta. Samalla jokaisella valmennus

sessiolla on: hetki palautteelle ja henkilökohtaiselle pohdinnalle, jatkuvalle oppimiselle. Kaikki

valmennustyylit hyödyntävät toisiaan ja perustuvat samoihin periaatteisiin. On vaikea kategorisoida

itseään tiettyyn tyyliin. Minä olen elämäntapavalmentaja; minulla on myös akkreditointi NLP-

valmentajana ja osallistun nyt ERASMUS + -ohjelmaan oppimaan ja kokeilemaan nuorten valmennusta.

Valmennus on alue, jolla tarvitaan jatkuvaa kehitystä, joka laajentaa näköalaa: käytännön

valmentamisesta muutosvalmennukseen. Olen kiinnostunut kehittämään tiimivalmennus- ja

yrittäjyysvalmennustaitojani. Seuraan valmentamisen uusia suuntauksia tilaamalla uutiskirjeitä ja

osallistumalla tapahtumiin.

My coaching quote: “Focus on the possibilities for success, not on the potential for failure” — Napoleon

Hill

Vinkini valmentajille: Ole egoton ja avoin. Osoita hyvää kuuntelutaitoa ja ole rauhallinen ja seuraa

sanatonta vistintääsi. Ole kiinnostunut ja kunnioittava, tue ja haasta. Usko inhimilliseen potentiaaliin, älä

ota vastuuta lopputuloksesta.

Kirjasuositus valmentajien kehittymiseksi: Effective Coaching - Myles Downey

Elämäntapa valmentaja, NLP-valmentaja, HR-

asiantuntija ja opettaja

"Focus on the possibilities for success, not on the

potential for failure".
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100 KYSYMYSTÄ
8

Seuraavilla sivuilla on 100 kysymystä, joita voidaan käyttää valmennussessiossa jumien poistamiseksi,

toisen tason saavuttamiseen, pohdintaan tai valmennettavan tuntemiseksi.
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Käytä tätä tyhjää tilaa omille uusille kysymyksille!
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄ!



1. Oletko valmis seuraavalle tasolle?

2. Keskitytkö 100% tavoitteeseesi?

3. Panostatko tarpeeksi aikaa / taitojasi tähän prosessiin?

4. Mihin päivämäärään tai aikaan mennessä suoritat nämä vaiheet?

5. Voitko delegoida sen?

6. Voitko kertoa lisää?

7. Mistä meidän pitäisi aloittaa?

8. Kuinka pidät itsestäsi huolta?

9. Kuinka voit?

10. Kuinka voin auttaa juuri nyt?

11. Kuinka voit varmistaa, että muistat sen myöhemmin?

12. Kuinka voisit yksinkertaistaa sitä?

13. Mistä tiedät sen?

14. Mistä tiedät, kun olet valmis?

15. Kuinka tämä toimii?

16. Kuinka kauan olet tehnyt sitä?

17. Mikä on toiminut sinulle aiemmin?

18. Mistä tiedät, oletko menossa oikeaan (tai väärään) suuntaan?

19. Mistä tiedät, ylitätkö itseäsi?

20. Mitkä ovat tämän vaihtoehdon edut ja haitat?

21. Kuinka testaat ideasi?

22. Miltä se näyttää / tuntuu?

23. Jos tiedät ongelman, tiedätkö ratkaisun?

24. Jos voisit tehdä mitä tahansa, mitä tekisit?

25. Jos tietäisit vaihtoehdon, mitä tekisit?

26. Millä tavoin se on yhdenmukainen arvojesi kanssa?

27. Onko tämä hyvä terveydellesi?

28. Nimeä asioita, jotka sujuvat hyvin elämässäsi.

29. Mitkä ovat askeleet, jotka voit ottaa tällä viikolla tämän saavuttamiseksi?

30. Mitkä olisivat kolme askelta, joilla tämä saavutettaisiin?

31. Mitä odotat?

32. Mihin tuhlaat aikaasi?

33. Mitkä ovat muut vaihtoehtosi?

34. Mitä voit tehdä tänään saadaksesi sinut takaisin oikealle tielle?

35. Mitä muutoksia sinun pitäisi tehdä nyt?

36. Mikä voisi olla ratkaisu?

37. Mitä voisi tapahtua asenteesi muuttamiseksi?

38. Mitä voisi tapahtua mielesi muuttamiseksi?

39. Mikä oli suurin onnistumisesi tämän päivän sessiossa?

40. Mitä tarvitset eniten juuri nyt?

41. Mitä sinun on tiedettävä, jota et nyt tiedä?

42. Mitä todella haluat?
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43. Mitä luulet sen merkitsevän?

44. Mitä kokemuksesi opettaa sinulle siitä?

45. Miltä ihanteellinen elämäsi näyttää?

46.   Mitä intuitiosi kertoo sinulle?

47. Mikä estää sinua tällä alueella?

48. Mikä saa sinut sängystä ylös joka päivä?

49. Minkä päämäärän olet valmis saavuttamaan?

50. Mitä olet kokeillut tähän mennessä?

51. Mitä haluaisit saavuttaa tämän session loppuun mennessä?

52. Mikä motivoi sinua tällä hetkellä?

53. Mikä on sinulle mielenkiintoista tässä?

54. Mikä estää sinua eniten?

55. Mitä mieltä olet?

56. Mikä on mahdollista?

57. Mikä se on?

58. Mikä on tämän dynamiikka tässä?

59. Mikä on kiireellisin tehtävä tehtävä?

60. Mikä on osa, joka ei ole vielä selvä?

61. Mikä on totuus tässä?

62. Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, ja pystytkö käsittelemään sen?

63. Mikä on suurin pelkosi siitä?

64. Mitä toimintoja olet valmis toteuttamaan?

65. Mikä on seuraava askelesi?

66. Mikä on prioriteettisi?

67. Mikä on roolisi siinä?

68. Mikä on strategiasi siihen?

69. Mitä tapahtuu, jos et tee tätä vaihetta?

70. Mikä on ainutlaatuinen kykysi?

71. Mikä on näkemyksesi?

72. Millaisia   neuvoja antaisit itsellesi, jos olisit valmentaja?

73. Millainen tuki olisi hyödyllistä?

74. Mitkä ovat esteet tässä?

75. Mikä vaatii välitöntä huomiota?

76. Mitä mahdollisuuksia menetät?

77. Mitä vaihtoehtoja sinulla on edetessäsi?

78. Mikä kysymys minun pitäisi esittää?

79. Mitkä resurssit ovat käytettävissäsi?

80. Mitkä tulokset ovat tärkeitä?

81. Miinkä taidon haluat eniten oppia?

82. Mitä tämä merkitsee sinulle?

83. Mikä oli tämän opetus?

84. Mitä sinun on tehtävä saadaksesi tehtävän valmiiksi?

85. Mikä olisi paras tapa edetä tänään?
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Kaikki työkalut ja menetelmät
eivät toimi kaikkien kanssa.

Opi sopeutumaan ja pitämään
varamenetelmä takataskussa!

HUOM!

"Believe in yourself. You are braver than

you think, more talented than you know,

and capable of more than you imagine."

                                                    ― Roy T. Bennett

HAASTE

Haluamme haastaa sinut nyt kuvittelemaan tilanteen tulevaisuudessa, kun olet
huomaat olevasi loistava valmentaja. Mitä on tapahtunut? Mitä askeleita otit? Tee

luettelo 10 vahvuudesta, jotka sinulla on valmentajana tulevaisuudessa.
 

86. Mikä tuottaisi sinulle eniten iloa?

87. Mikä saisi tämän tapahtumaan?

88. Mikä tekisi tästä onnistumisen sinulle?

89. Mitä tekisit, jos et pelkäisi?

90. Milloin teet sen?

91. Missä olet jäljessä?

92. Missä olet juuri nyt?

93. Minne menet täältä?

94. Missä haluat olla (X) vuoden kuluttua?

95. Mihin tämä johtaa?

96. Kuka voi auttaa sinua?

97. Miksi kulutat aikaa siihen?

98. Mikä luulet sen olevan?

99. Auttaako ympäristön muutos?

100. Haluatko selvittää sen?
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Tämä käsikirja on yhteenveto käytännön kokemuksistamme ja
teorioistamme valmennuksesta. Rakastamme valmentamista ja
toivomme näiden yksinkertaisten työkalujen ja kysymysten avulla, että
sinäkin rakastut. Kokeile ja harjoittele!
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LISÄÄ TYÖKALUJA
10
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Valmennustyökalujen käyttötapa riippuu kokemuksestasi, tarpeistasi, rohkeudestasi ja

mielikuvituksestasi. On erittäin tärkeää, että valmentajana keräät erilaisia   työkaluja, jotka toimivat eri

tilanteissa, jolloin voit valita parhaan tavoitteisiisi sopivaksi. Jos et löydä olemassa olevaa työkalua

tavoitteidesi mukaiseksi, kehitä itse. Lainaa osia eri menetelmiltä, yhdistä erilaisia   työkaluja ja luo jotain

uutta.

Tässä on muutamia tunnettuja työkaluja valmennussessioihin:

KOLIKON KÄÄNTÖPUOLI

Tunnista ja rajaa ratkaistava ongelma / ongelma.
Tee luettelo kysymykseen / ongelmaan liittyvistä perusoletuksista.
Etsi vastakohtia jokaiselle luetellulle oletukselle. Valitse päinvastaisista oletuksista kohdat, joita
pidät arvokkaina.
Ajattele, kuinka voisit tehdä muutoksen, joka kääntäisi tekemäsi oletukset.

Menetelmä:

Kyseenalaista ideoitasi ajattelemalla päinvastoin.

Idea:

Käännä ympäri yleisesti hyväksytyt oletukset. Jotkut uskomuksistamme ovat niin perustavanlaatuisia,
että emme välttämättä uskalla tai edes vaivaudu kyseenalaistamaan niitä. Tämä menetelmä haastaa
sinut ajattelemaan. Se ylittää kyseenalaistamisen, koska siinä ei keskitytä vain kyselyyn, vaan uusien
ideoiden löytämiseen päinvastaisella tavalla.

Tee:
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MIELLEKARTTA

Piirrä asia, haaste tai ongelma paperin keskelle.
Kirjoita avainsanoja kirjoittamalla ajatuksesi haasteesta / ongelmasta keskelle.
Kun ajatus johtaa toiseen ajatukseen, piirrä viiva niiden välille. Vähitellen ajatuksistasi tulee
hierarkkinen kartta.
Halutessasi voit myös piirtää kuvia kartalle tai käyttää tiettyjä värejä eri ajatusviivoihin.
Tutki karttaa. Etsi yhteydet eri asioiden välillä ja yhdistä ne viivoihin. Löydä uusia ideoita!

Menetelmä:

Piirrä miellekartta. Järjestele ideoitasi ja löydä niiden välisiä yhteyksiä käyttämällä kuvia, avainsanoja ja
avainkäsitteitä.

Idea:

Miellekartta on työkalu ajatusten järjestämiseen. Sitä voidaan käyttää muistiinpanojen tekemiseen sekä
aivoriihiin. Kun kohtaat haasteen tai ongelman, joka on ratkaistava, piirrä itsellesi kartta kerätäksesi
tunteesi ja ajatuksesi siitä.

Tee:

BULLDOG

Määritä tavoitteet, ongelmat tai haasteet.
Etsi satunnaisia   sanoja tai kuvia lehdistä tai kirjoista. Luettele ne paperille.
Käytä yhtä tai kahta sanaa / kuvaa rakentaaksesi vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmiin tai haasteisiin.
Tutki tuloksia ja etsi ratkaisuja!

Menetelmä:

Yhdistämä satunnaisia   sanoja saadaksesi inspiraatiota ja ideoita.

Idea:

Uusi idea on kahden tai useamman vanhan idean yhdistelmä. Kaikki ideat tulevat jo olemassa olevasta
ideasta. Siksi idean luominen on eri yhdistelmien tekemisen tutkimista. Kun etsit uutta ratkaisua
ongelmaan tai haasteeseen, sisällytä satunnainen sana tai kuva ajatteluprosessiin. Sen ei tarvitse olla
millään tavalla yhteydessä ongelmaan. Yritä pakottaa se ongelman ratkaisuun.

Tee:
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TIETÄMÄTTÖMYYDEN LUOVUUS

Tunnista ongelma tai haaste.
Kysy neuvoja henkilöltä, joka ei tunne/tiedä ongelmaa tai haastetta. Mitä enemmän henkilön elämä
eroaa elämästäsi, sitä parempi.
Käytä neuvoja oppaana ongelman / haasteen ratkaisemiseksi - tai toimi neuvoja vastaan.

Menetelmä:

Pyydä vinkkejä henkilöltä, joka ei ymmärrä mitään ongelmastasi.

Idea:

Menetelmä auttaa sinua löytämään uusia näkökulmia ja saamaan hyödyllisiä neuvoja.

Tee:

PALVELU PERSOONAT

Tunnista ja määritä ongelma tai haaste.
Valitse hahmo tai henkilö, joka on sinulle tärkeä, elävä tai kuollut, todellinen tai kuvitteellinen. Tai
valitse satunnaisesti aiemmin luetelluista henkilöistä ja kaikkien yleisesti tuntemista hahmoista.
Kuvittele, mitä hahmo / henkilö sanoisi, jos pyytäisit vinkkejä ongelmasi suhteen.
Kirjoita ajatuksesi muistiin, älä välitä, jos ajatuksesi liittyvät vai eivät liity suoraan ongelmaan /
haasteeseen. Tutki kirjoittamiasi asioita.
Kirjoita lupaavimmat ajatuksesi uudelleen ja yritä sisällyttää ne ongelman / haasteen ratkaisuun.

Menetelmä:

Paranna ongelmanratkaisutaitoasi luovuudella ja mielikuvituksella kaikkien tuntemiesi hahmojen ja
ihmisten muodossa.

Tee:
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Valmistautuminen: Valmentaja opastaa osallistujia menetelmän käyttämiseen. Materiaalit voivat
olla esimerkiksi erivärisiä hattuja tai kuvia niistä, jotka näytetään harjoituksen eri vaiheissa
symboloimaan käytettävää ajattelutapaa. Painettuja materiaaleja, joissa on tietoa näistä erilaisista
hatuista, voidaan antaa, jotta osallistujat eivät unohda värien merkityksiä työskennellessään.
Aiheen ja hattujen esittely.
Hatut: Kutakin hattua käytetään vuorotellen noin 10-15 minuutin ajan. Mikä tärkeintä, kutakin
hattua (paitsi sinistä) käytetään ainakin kerran aivoriihi-session aikana. Osallistujat ideoivat ja
kirjoittavat muistiin harjoituksen aikana saamiaan ideoita.
Yhteenveto: Lopuksi otetaan käyttöön sininen hattu. Käy läpi keskustelujen ydinkohdat ja laadi
johtopäätös harjoituksesta.

Menetelmä:

"Kuusi ajattelunhattua" on menetelmä aivoriihiin, ajatteluun ja keskusteluun, jonka on kehittänyt
"luovan ajattelun" -guru Edward de Bono. Menetelmä perustuu rinnakkaiseen ajatteluun, jossa ryhmä
ajattelee "rinnakkain" tietyn ajattelutavan kanssa.

Idea:

Suuntaa muutetaan aika ajoin uusien ideoiden luomiseksi ja kokonaiskuvan monipuolistamiseksi. De
Bono on määritellyt kuusi ajatussuuntaa ja kutsunut niitä "ajatushattuiksi". Jokaisella hatulla on oma
väri, joka symboloi ajattelutyyliä. Valkoinen hattu keskittyy tosiasioihin, keltainen mahdollisuuksiin,
punainen tunteisiin, vihreä uusiin vaihtoehtoihin, musta kritiikkiin ja sininen kokonaiskuvaan.

Tee:
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KUUSI AJATTELUNHATTUA
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Valkoinen

Hatun väri Ajattelutapa Kuvaus ja säännöt
 

Tieto,tietous Ei mielipiteitä, tunteita tai johtopäätöksiä. Vain
tosiasiat.

Punainen

Musta

Keltainen

Vihreä

Sininen

Tunne,tunteet

Kritiikki

Positiivisuus

Uudet
mahdollisuudet

Kokonaiskuva

Intuitio ja tunne. Tunteita tai vihjeitä ei tarvitse
selittää muille.

 
Epäily ja vaaran näkeminen. Tavoitteena on löytää
vikoja.

Mahdollisuudet ja arvon luominen.

Kasvua ja uusia, provosoivia ajatuksia. Esitetyt
ideat voivat olla niin sanottuja "mahdottomia"

ideoita. Tarkoitus on ohjata ajattelu uusiin uriin.
 

Parannusalueet



Kun ongelma tai haaste on valittu, osallistujilta kysytään "miksi?" viisi kertaa. Jokaisella kerralla
täytyy vastata jotain. Lopuksi voidaan valita parhaat vastaukset ja tehdä suunnitelma ongelman /
haasteen ratkaisemiseksi.
Voidaan soveltaa kysymällä "miten?" kolme kertaa peräkkäin.

Menetelmä:

Tehokas harjoitus ideoiden käsittelyyn, arviointiin ja ongelmien ratkaisemiseen on kysyä "miksi?" viisi
kertaa peräkkäin.

Tee:

5 X MIKSI

THE DISC-MALLI

S

D I

C

Do
mi
na
nt

Influential

Compliant St
ea
dy

ACTIVE

TASK
FOCUS

PEOPLE
FOCUS

REFLECTIVE

Dominant Influencial

SteadyCompliant

Direct
Decisive
Doer

Domineering
Demanding

Inpirational
Interactive
Interesting

Impulsive
Irritating

Cautious
Careful
Conscientious

Calculating
Condescending

Stable
Supportive
Sincere

Slow
Sensitive

Menetelmä: DISC-mallia käytetään ihmisten viestinnän ja itsetuntemuksen ymmärtämiseen jakamalla
persoonallisuus neljään eri tyyppiin. Hallitseva, vaikuttava, tasainen ja yhteensopiva. Tämä voi parantaa
tiimityötä ja minimoida konfliktit ryhmässä.

Tee:

Etsi DISC-malli verkosat, vastaa kysymyksiin ja selvitä DISC-profiilisi.
Lisää tietoa https://www.discprofile.com/what-is-disc 
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KYLLÄ, JA.....

Kehitä idea, jossa mitään ajatuksia ei kohdata sanalla "ei". Tavoitteena on selvittää haastavat
ajattelumallit positiivisella ajattelulla.
Ryhmässä yksiilö kertoo valmiin tai keskeneräisen idean. Seuraava henkilö jatkaa idean kehittämistä,
täydentämällä sitä uudella idealla käyttäen sanoja "KYLLÄ, JA ..." Muu ryhmä jatkaa positiivisella
ajatuksella ja idealla samaa tyyliä noudattaen. Odottamattomat ideat syntyvät tällä tavalla!

MUODOSTA UUSIA YHTEYKSIÄ

Käytä satunnaisia   sanoja: Valitse sana satunnaisesti ja etsi sitten assosiaatioita sanan ja ongelmasi /
haasteen välillä.
Kuvat: Valitse mikä tahansa kuva, etsi yhteys ongelmaan / haasteeseen ja etsi mahdolliset uudet
mahdollisuudet.
Kiinnostavat kohteet: Voit kerätä valitsemasi pienet esineet seuraavaa sessiota varten. Laita ne
pieneen pussiin ja ota yksi satunnaisesti. Mieti, kuinka voisit käyttää tätä esinettä ratkaisemaan
ongelmasi / haasteesi.

Idea:

Tarkoitus on luoda uusia ja odottamattomia yhteyksiä. Jotkut parhaista ideoista syntyvät sattumalta.

Tee:
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Tee:

Kirjoita ylös 10 tapaa pahentaa ongelmaa tai haastetta. Kirjoita sitten miten tehdä siitä parempi.

TEE SIITÄ HUONOMPI / TEE SIITÄ PAREMPI

THE "VIA CHARACTER STRENGTHS" TESTI

Ilmainen tieteellinen testi Internetissä, jossa voit selvittää vahvimmat puolesi.
https://www.viacharacter.org/survey/account/register

MITEN HYVÄT OVAT VALMMENNUSTAITOSI?

https://www.mindtools.com/pages/article/coaching-skills-quiz.htm

MOTOROLA

Menetelmä, jota voidaan käyttää minkä tahansa tehtävän, projektin tai prosessin arvioinnissa.
Menetelmä koostuu neljästä eri kysymyksestä ja vastaukset voidaan kirjoittaa ylös tai ilmaista
suullisesti.
• Mikä meni hyvin?
• Mikä meni huonosti?
• Mitä opin?
• Kuinka hyödyntää oppimaani?
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