
Kokemuksia 11–15-vuotiaiden 
harjoittelun kehittämisestä

hankepäivä 26.10.2013



Tavoite: 
yksilöllisen liikkumisen ja harjoittelun kehittäminen ja lisääminen

Toimenpiteet:
1. Tukihenkilömallin käyttöönotto
2.  Yksilölliset harjoitusohjelmat talvi- ja kesäkaudelle 
3.  Ryhmäharjoitusten eriyttäminen

• talvikauden yhteistreenien toteutus sopivissa tasoryhmissä
• leirillä sopivia harjoituksia / harjoitusten osia
• eriyttävien osioiden lisääminen kesän perusharjoitukseen

4.  Testauksen kehittäminen ja systematisointi  
• Kasva Urheilijaksi ominaisuustestien käyttöönotto
• Elämänrytmitesti joulukuussa 2012
• Maastotestirata (ensitesti elokuussa 2012)
• Tasotestit

5. Säännöllinen yhteydenpito ja seuranta
• säännölliset keskustelut tukihenkilön kanssa 
• weppi-harjoituspäiväkirja (HPK) suunnittelun ja seurannan 

työkaluna

Kangasala SK mukana 1. hankekaudella v. 
2011-2012



Henkilökohtaisen tukihenkilön/ 
ohjaajan/valmentajan nimeäminen

1. Syksy 2011
• mukaan tulevien ohjaajien kartoitus
• junnujen ehdotukset omasta ohjaajasta
• ohjaajien nimeäminen

2. Syksy 2012
• Todettiin roolien erilaisuus (vrt suunnistajan polku)

• 11-13 v: riittävään ja monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen 
(”seikkailija”)

• 13-15 v: lähestytään jo valmentamista (”valloittaja”)
• Muutamia ohjaajavaihdoksia ja yksi uusi ohjaaja
• Kaikki halukkaille yli 12-v  ei löydetty henkilökohtaista ohjaajaa  

3. Syksy 2013
• Tehtiin uudelleentarkastelua / linjauksia 

• Henkilökohtaista valmennusta/ohjausta yli 13 -vuotiaille 
(mm. moni 18-v. vailla valmentajaa)

• nuoremmat ryhmäohjaajan vastuulla



Henkilökohtaiset tavoitekeskustelut
• Loka-joulukuussa kesän analyysiä, motivaatiopohdintaa sekä 

talvikauden rungon suunnittelua 
• Arvioidaan kilpailemista, harjoittelua ja muuta liikkumista kuluneen kauden 

aikana
• Käydään suunnistustaitoon liittyviä asioita 
• Keskustellaan halusta kehittää omaa liikkumista ja harjoittelua
• Kannustetaan muihin harrastuksiin (esim. säännölliset harjoitukset) sekä 

selvitetään mahdollisuuksia lisätä liikkumista esim. koulumatkoilla ja 
harrastuksiin kulkiessa

• Suunnitellaan talven viikkorunkoa (seuraharjoitukset, muiden lajien 
harjoitukset, omat harjoitukset) 

• Maalis-huhtikuussa talvikauden läpikäynti ja tulevan kesän suunnittelu
• Käydään läpi talven harjoittelua (ml. testitulokset)
• Suunnitellaan kilpailukautta:  

• harjoitusten viikkorunko 
• leiri- ja kilpailukalenteri 
• tavoitteet



Testauksen kehittäminen

1) Kasva Urheilijaksi -testit osaksi perustoimintaa
• Testit tehdään marras-joulukuussa sekä maaliskuussa
• Tulokset weppi-palveluun sekä seurantataulukkoon
• Osalla kehittymistavoitteita joita seurataan tuloksilla

2) Maastotestirata (3 km)
• Monipuolisesti suunnistusjuoksuominaisuuksia testaava rata
• Ainakin kaksi kertaa vuodessa: huhti-toukokuu sekä marraskuu 

3) Tasotestit harjoittelun syke- ja vauhtirajojen määrittämistä varten



Harjoituspäiväkirja (HPK) harjoittelun tukena
Kannattaa käyttää eri intensiteetillä riippuen iästä sekä 
kypsyydestä/luonteenpiirteistä:

• 13-14v . : tehdyn harjoittelun dokumentointia 
• 14-15v.  : valmentaja kirjaa viikko-ohjelmat, junnu toteutuksen sekä 

tuntemukset harjoittelusta



Harjoituspäiväkirja (HPK)
suunnitelma-toiminto



Harjoituspäiväkirja (HPK) harjoittelun tukena
yhteenveto-toiminto



Kehittämistoimien vaikuttavuudesta

Harjoittelu
• Junnujen harjoittelusta tullut systemaattisempaa ja yksilöllisempää, 

harjoittelumäärät ovat kasvaneet, harjoitusten laatu parantunut, 
testitulokset ovat parantuneet, …

Urheilulliset vaikutukset
• yksilötasolla saavutettu useita kehityshyppäyksiä vajaassa kahdessa 

vuodessa (esim. AV-ryhmiin pääsi SK:sta kolme 15-vuotiasta)  
• seuratason hedelmät kypsyvät poimittavaksi hitaammin  

Sosiaaliset vaikutukset
• ohjaajat ja junnut aiempaa motivoituneempia

Suunnistajan polku -ajattelu alkaa konkretisoitua



Kiitos! 


