
PSYYKKINEN VALMENNUS 

LASKUVARJOURHEILUSSA



• Esittely

• Psyykkinen valmennus: yleistä

• Psyykkinen valmennus: laskuvarjourheilu

• Pelko ja sen hallinta

• Kilpailutilanteet





Psyykkisesti vahva voittaa

Mieli liikuttaa lihaksia: mielen harjoittaminen on 

välttämätöntä

• Tennis ja Björn Borg: “Ice Borg”

• Juoksu ja Lasse Viren: kaatuminen

• Suomi vs. Ruotsi

• Jalkapallo ja pilkut





PSYYKKINEN VALMENNUS





Psyykkinen valmennus laskuvarjourheilussa? 

Missä tilanteissa?

1.Taitojen maksimaalinen kehitys

2.Tee jokaisesta hypystä paras 

mahdollinen!

3.Pelko- ja stressitilanteet

4.Kilpailutilanteet ja ennätykset



1. Tavoitteiden asettelu ja motivointi 

2. Rentoutuminen 

3. Mielikuvaharjoittelu  

4. Minäkuva, itseluottamus ja sisäinen 

puhe

5. Keskittymiskyvyn lisääminen

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN MENETELMIÄ



Tavoitteet

• Miksi tavoitteita pitää olla?

-Fokus

• Minkälaiset tavoitteet?

A.Myönteisesti määritelty

B.Konkreettinen

C.100% itsestä kiinni

Tavoite+kova duuni+intohimo=menestys



















Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat 
suoriutumiseen ja onnistumiseen 
(Factors for success)

1. Minä-kuva 
a)itsetunto
b)itseluottamus
c)varmuus
d)itsekunnioitus
e)sisäinen puhe

2. Tavoitteet (motivaatio)
3. Asenne
4. Tunteet



Psyykkinen valmennus urheilussa





PELKO
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▪Äärimmäisen voimakas tunne  evoluution 

kannalta olennainen

▪Osa geeneissä, osa opitaan

▪Voi olla alusta asti läsnä tai syntyä (esim. 

onnettomuus)

▪syrjäyttää herkästi muut kognitiiviset prosessit 

kuten muut tunteet, ajatukset sekä voi 

estää/hidastaa oppimista





1. PELKO TIETOISEN MIELEN KÄSITTELYYN

2. NORMALISOINTI 

3. HENGITYS- JA 

RENTOUTUSHARJOITUKSET

4. TUNTEIDEN JA AJATUSTEN HALLINNAN 

HARJOITUKSET (esim. pysäyttäminen)

5. NLP HARJOITUKSET



KILPAILU JA PSYYKKINEN VALMENNUS:

Esim:
• Keskittymisen tehostaminen
• Nollaus  
• Mielenlujuus















MITEN SYNTYY 

HUIPPUTAITAJA
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•Korkea motivaatio  valmis tekemään työtä

•Tavoitehakuinen  tietää mitä haluaa

• Sitkeä  ei ikinä anna periksi

•Hyvä keskittymiskyky  mikään ei häiritse

•Positiivinen asenne  mikään ei lannista

•Rakkaudesta lajiin 

•Hauskuus  rentoutuminen ja nauttiminen 

lajista



“The biggest wall 

you’ve gotta climb is 

the one you build in 

your mind”


