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Susijengi haastaa maailman parhaat itsetuntemuksen 
voimalla 

Suomen koripallomaajoukkue on oppinut hyödyntämään erilaisuutta 
Extended DISC -henkilöanalyysien avulla. 

 
Kun Suomen Susijengi astelee Bilbaon MM-kisaparketille elokuun lopussa, 
vastassa on maailman paras koripallojoukkue Yhdysvallat. 
 
Suomi on taivaltanut kohti tätä koripallohistoriansa hienointa näytönpaikkaa 
vuosia. Joukkue odottaa innolla tätä ainutlaatuista hetkeä. Tavoitteena on, että 
jokainen suomalaispelaaja sisäistää oman roolinsa sekä kentällä että sen 
ulkopuolella. Lisäksi pelurit tuntevat toinen toisensa. Tämä on menestymisen 
edellytys, kun vastaan asettuvat lajin mahtimaat. 
 
Susijengi on suunnistanut ensimmäisiin MM-kisoihinsa Euroopan B-divisioonan 
häntäpäästä. Apuna ovat olleet Extended DISC -henkilöanalyysit, joita 
joukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann on käyttänyt valmennuksen 
tukena.  
 
– Sovimme yhteistyöstä Dettmannin kanssa, kun hän alkoi valmentaa Suomen 
maajoukkuetta vuosia sitten. Olemme olleet mukana maajoukkueen 
tekemisessä alusta asti, Extended DISC Internationalin Jukka Sappinen 
kertoo. 
 
Analyysit luovat keskustelua ja joukkuehenkeä 
 
Sähköisillä kyselylomakkeilla tehtäviä analyyseja on toistettu tasaisin väliajoin 
useana vuonna. Päävalmentaja Dettmann on valinnut jokaiseen analyysiin 
tietyn näkökulman tai asian, josta on haluttu dataa valmennuksen työkaluksi. 
 

Pelaajat ovat saaneet tietoa muun muassa luontaisista 
toimintatavoistaan ja erityisesti vahvuuksistaan. Susijengi on 
pureskellut kyselyjen tuottamaa tietoa yhdessä. 
 
– Jokainen on kommentoinut avoimesti itseään. Aluksi 
keskustelutilaisuudet aiheuttivat vähän paineita, kun piti puhua 
itsestään. Ne ovat kuitenkin yhdistäneet joukkuetta ja parantaneet 
yhteishenkeä. Olemme oppineet tuntemaan toisemme aiempaa 
paremmin, Kimmo Muurinen, Susijengin konkaripelaaja kertoo 
analyysien käytöstä. 
 
Muurisen mukaan toisto on lisännyt analyysien tehoa. 
– On hyvä, että kysymyksiin on vastattu useampana vuonna ja 
tuloksia on käsitelty aina hiukan eri näkökulmasta. 
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Erilaisuuden hyväksyminen osana Susijengin pelitapaa 
 
Extended DISC -menetelmä tukee Dettmannin valmennusfilosofiaa. Susijengin 
pelitapa perustuu pelaajien luontaisten ominaisuuksien ja vahvuuksien 
hyödyntämiseen. 
 
Joukkueessa on pelaajia, jotka levittävät vastustajien puolustusta heittouhalla, 
pelaajia kuten Muurinen, joka tekee puolustuspäässä likaista työtä kolhuja 
kaihtamatta ja pelaajia kuten Teemu Rannikko, jotka ohjaavat viisikkoa 
kokemuksellaan. Analyysit ovat valottaneet eroja pelaajien välillä ja siten 
kirkastaneet heidän toimenkuvaansa joukkueessa. 
 
– Näen itseni hyvin samanlaisena kuin analyysin 
tuloskin osoitti. Lisäksi oli mielenkiintoista oppia 
asioita toisista pelaajista ja kuulla, mitä he 
ajattelevat minusta, Rannikko sanoo. 
 
Takamies Rannikon mukaan erilaisuus on yksi 
keskeinen menestystekijä maajoukkueen 
matkalla. 
 
– Jos kaikki Susijengin pelaajat olisivat 
samanlaisia, homma ei toimisi niin hyvin kuin 
nyt, Rannikko toteaa. 
Analyysit ovat opettaneet Rannikkoa kommunikoimaan erilaisista 
persoonallisuuksista koostuvassa joukkueessa. 
 
– Minulla on Susijengissä suuri rooli keskustelemisen ja joukkueen johtamisen 
kannalta. Analyysit ovat auttaneet minua tässä. Olen oppinut kohtaamaan eri 
ihmisiä erilaisilla tavoilla, Rannikko, yksi joukkueen johtajista, sanoo. 
 
Valmentajalle työkaluja erilaisuuden huomaamiseen 
 
Extended DISC -menetelmä tarjoaa kallisarvoista tietoa niin pelaajille kuin 
valmentajillekin. Analyysiraporteista selviää muun muassa, miten kukin pelaaja 
oppii asioita ja millainen kommunikaatio tehoaa häneen parhaiten. 
 
Kunkin pelaajatyypin piirteitä havainnollistetaan eläinhahmolla, jolla on tiettyjä 
ominaisuuksia. Yksi haluaa esimerkiksi kuunnella ohjeet aina loppuun asti, ja 
toinen aloittaa tekemisen ennen kuin ohjeistus on päättynyt. Susijengi-
valmentaja Jukka Toijala on hyödyntänyt tätä tietoa vetämissään 
harjoituksissa. 
 
– Olen oppinut, että minun kannattaa olla tarkkana ja seurata, miten erilaiset 
pelaajat reagoivat ohjeisiini. Minun täytyy varmistaa, että viestini menee perille 
tarkoittamallani tavalla, Toijala kertoo. 
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Toijalan mukaan Extended DISC -analyysi on paikallaan myös silloin, kun 
joukkueeseen tulee uusia pelaajia. Valmentajat saavat tuoreista kasvoista 
kätevästi pohjatietoa. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: analyysit opettavat 
pelaajia tuntemaan valmentajansa ja heidän toimintatapansa. 
 
Itsetuntemus on huippu-urheilijalle välttämättömyys 
 
Extended DISCiä hyödynnetään muun muassa yritysmaailmassa, 
koulutuspalveluissa ja oppilaitoksissa. Sappisen mukaan menetelmä soveltuu 
myös urheilumaailmaan. 
 
Susijengin lisäksi salibandyliigan Suomen mestari Happee, naisten 
jalkapallomaajoukkue ja Rio de Janeiron olympialaisiin valmistautuvat purjehtijat 
ovat käyttäneet Extended DISCiä valmennuksen työkaluna. 
 
– Olemme räätälöineet raportteja siten, että ne sopivat huippu-urheilun 
tarpeisiin, Extended DISC Finlandin Seppo Louhikko kertoo. 
 

Sappisen mukaan Extended DISC -analyysi antaa 
huippu-urheilijalle valmiuksia yhä parempaan 
itsetuntemukseen. Maajoukkuesentteri Gerald Lee 
Junior jakaa tämän ajatuksen. 
 
– Vasta kun pelaaja tuntee itsensä, hän pystyy astumaan 
ulos omalta mukavuusalueeltaan. Uskon, että analyysista 
olisi hyötyä myös nuorille pelaajille. Eläinhahmot kertovat 
paljon siitä, millainen ihminen ja pelaaja olet, Lee Junior 
sanoo. 
 
Rannikon mielestä jokaisella pelaajalla pitäisi olla 
todenmukainen käsitys itsestään ja kyvyistään, jotta 
pelaaminen sujuu. 

 
– Urheilijan on hyvä oppia tulkitsemaan itseään jo nuorena. Täytyy ymmärtää, 
millainen on, mihin kuuluu ja mitä tekee. Jos pelaaja ei tunne itseään, hän voi 
kuvitella taidoistaan liikoja. Tällöin on vaarana, että pelaaja joutuu pettymään 
jatkuvasti, kun hän ei onnistu odottamallaan tavalla, Rannikko pohtii. 
 
Keskusteleva ja avoin yhteisö menestyy 
 
Susijengissä pelaajien ominaisuuksista on opittu puhumaan avoimesti. 
 
– Harva joukkue onnistuu luomaan tällaisen ilmapiirin. Extended DISC -
menetelmä on varmasti tukenut joukkuetta tässä tavoitteessa, vuosikymmeniä 
analyyseja toteuttanut Sappinen kertoo. 
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Keskusteleva ilmapiiri on tehnyt joukkueesta samalla helposti lähestyttävän. 
 
– Susijengiin pääsee poikkeuksellisen helposti mukaan. Tämä on suuri 
vahvuus. Kokoonpanoon on noussut joka vuosi muutamia uusia pelaajia, 
Teemu Rannikko sanoo. 
 
MM-kisajoukkueen kokoonpanossa on kaksi uutta nimeä Antero Lehto ja Matti 
Nuutinen. Molemmat ovat kertoneet haastatteluissa päässeensä joukkueen 
toimintaan mukaan saumattomasti, mikä on osoitus Susijengin 
joukkuehengestä. 
 
– Maajoukkueessa kaikki ovat todella hyviä kavereita keskenään. Tämä ei ole 
pelkkä klisee. Kyseessä on tässä suhteessa poikkeuksellinen joukkue, 
Rannikko sanoo. 
 
Rannikon mukaan Extended DISC -analyysit ovat olleet osa prosessia, jossa 
joukkue on hitsautunut yhteen. Pelaajat ovat oppineet toimimaan yhdessä ja 
ottaneet hyödyn irti siitä, että jokainen tuo persoonallisuudellaan jotain lisää 
joukkueeseen. 
 
 
– Hyvään kastikkeeseen tarvitaan paljon erilaisia mausteita, Teemu 
Rannikko sanoo. 

 
 
 


