
Rakkautta ja resursseja



Marianne Miettinen

MARIANNE MIETTINEN

• 43 v

• Huippujalkapallopäällikkö Suomen Palloliitto tytöt
ja naiset, U19 päävalmentaja

• UEFA Pro lisenssi ( 2007 )

• Työskennellyt naisten ja tyttöjen
huippujalkapallossa Suomen Palloliitossa 2010 
lokakuusta lähtien, 2007-2009 
koulutustoiminnossa valmentajakouluttajana ja 
koulutussihteerinä

• Valmentanut Ruotsissa ( Damallsvenskan ) ja 
USA:ssa, Suomessa naisten Liigassa ( PuiU ja 
Åland United )

• Pelaajana U17 maajoukkue, naisten SM-sarja HJK, 
MPS, PuiU

• Kirjoittanut kaksi jalkapalloaiheista kirjaa ja 2018 
tietokirjan ”Onnistumisen taidot” psykologi Satu 
Kasken kanssa





SINUN TUKIVERKOSTOSI

Listaa max neljä nimeä jokaiseen kysymykseen. Voit nimetä samoja henkilöitä 
useammassa kohdassa. Henkilöt voivat olla esim. puoliso, ystävä, työkaveri jne.

1. Keiden henkilöiden kanssa yleensä keskustelet sinulle tärkeistä asioista?

2. Keiden kanssa kommunikoit yleensä tehdäksesi työtehtäväsi?

3. Uusi projekti, jonka aiot promota. Keneltä sinun tulee saada hyväksyntä, 
resurssit ja tukea projektiisi?

4. Keihin otat yhteyttä ratkaistaksesi kompleksin ongelman?

5. Keneltä kysyt neuvoa urasi / työsi suhteen, esim. jättääksesi työpaikan / 
ottaaksesi vastaan uuden työpaikan?

6. Keneltä kysyt saadaksesi viimeisimmän tiedon ammatissasi?



Kuinka monipuolinen verkostosi on?

Ikä

* 6v.+ vanhempia kuin sinä

* Samanikäisiä +/- 5v.

* Nuorempia kuin sinä 6v.+ 

Sukupuoli

* Sama kuin sinun

* Eri kuin omasi

Erikoisala / osaamisala

* Sama kuin sinun

* Eri kuin omasi

Maantieteellinen sijainti

* Samasta organisaatiosta / eri 
toimistosta

* Samasta kaupungista

* Eri kaupungista

* Eri maasta

Organisaatio

* Samasta tiimistä kuin sinä

* Eri tiimistä kuin sinä

* Organisaatiosi ulkopuolelta

Hierarkia

* Sama positio kuin sinulla

* Alaisesi

* Esimiehesi / yläpuolellasi 
organisaatiossa



PELAAJAKEHITYKSEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN JA 
TOIMINTAKULTTUURIN ONNISTUMISET 



1. YHDESSÄ



2. ANALYYSI → TIEDOLLA 
JOHTAMINEN



3. ROHKEAT TAVOITTEET



4. JALKAUTUMINEN → LAADUKAS ARKI



5. TALENT ID 
→ VERKOSTO



6. VIESTINTÄ 



7. UUSIEN JOHTAJIEN KASVATTAMINEN 



8. ARVIOINTI → JATKUVA KEHITTYMINEN 



OMALLA TYÖLLÄ ARVOSTUSTA → IMAGON MUUTOS, TASA-ARVO YHTEISKUNNASSA →
RESURSSIT



Naisjalkapallo-organisaatio
(tässä kuvattuna vain puhtaasti naisjalkapalloon liittyvät positiot, joita on 
toiminnoista ainoastaan urheilutoiminnassa)

Pääsihteeri

Urheilutoimenjohtaja

Huippujalkapallo-

päällikkö, naiset

A-maajoukkueen 

päävalmentaja, naiset

WU19-maajoukkueen 

päävalmentaja

WU17-maajoukkueen 

päävalmentaja

WU15-maajoukkueen 

päävalmentaja

Aluevalmentaja, tytöt Aluevalmentaja, tytöt

Maajoukkuemanagerien 

tiiminvetäjä

Maajoukkuemanageri, 

naiset (päävastuu)

Sinisellä värillä puhtaasti 

naisjalkapalloroolit

Huom. Tässä vain sisäiset positiot, 

lisäksi ostopalveluita aikapanokseltaan 

pienempiin tehtäviin, esimerkiksi 

naisten futsalmaajoukkueen 

päävalmentaja.

Maalivahtivalmentaja, 

nuorten mj:t / HFA



” People thrive in community and fuction best when they share praise, 
comfort, happiness, and humor with people they like and respect ”
- Christina Maslach, Social Psychologist -


