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TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ NUORTEN VALINTAVAIHE

KATRI LILJA

Otetaanpa tällä kertaa käsittelyyn yksi yksityiskohta 
Urheilijan polun valintavaiheesta, julkaisusta Tavoit-

teena nuoren urheilijan hyvä päivä. Sami Kalaja nos-
taa ko. vihkon luvussa Näkökulmia harjoittelun 

monipuolisuuteen esiin termin ”aineenvaih-
dunnallinen monipuolisuus”.

Aineenvaihdunnallinen monipuolisuus 
on hyvä lähtökohta myös nuorten suun-

nistajien harjoittelussa ja arjen koko-
naisliikuntavalikossa. – monestakin 

syystä. Mieleen nousee ensiksi, et-
tä on järkevää liikkua eri vauh-

deilla: hetkellisesti kovaa, vä-
hän kauemmin kovaa, mel-

kein kovaa, rauhallisem-
min ja pitkän aikaa rau-

hallisesti. Ja ennen 
kaikkea – vaihdel-

len vauhtia yh-
denkin harjoi-
tuksen sisällä.

Mitä useam-
min kehon rasi-

tustaso vaihtuu, si-
tä enemmän keho har-

jaantuu sopeutumaan 
vaihteluihin. Vauhdin muu-

tokset vaikuttavat hengityk-
seen, sydämen työskentelyyn 

ja verisuoniston mukautumiseen 
kulloiseenkin hapentarpeeseen. Sy-

dän ei opi lisäämään syketahtia ja vo-
lyymia, jollei se ole sitä harjoitellut. Tai 

säästämään energiaa vauhdin suvantovai-
heessa, ellei tilanne ole entuudestaan tuttu 

elimistölle. Eivät verisuoniston pienet hiussuo-
net aukea ja laajene nopeasti kuljettamaan hap-

pirikasta verta ja poistamaan kuona-aineita, ellei sa-
maa mekanismia ole toistettu riittävän usein. Eivätkä 
keuhkot saa revittyä riittävästi happea, jos niitä ei ole 
harjoitettu siihen.

Katsokaapa lapsia vauhdikkaan leikin pyörteis-
sä. Kiihdytyksiä, jarrutuksia, lepohetkiä, käännöksiä, 
juoksua niin kauan, kuin jalat kantavat, kunnes lapsi 
istahtaa lepäämään. Aivan huomaamatta tulee ai-
neenvaihdunnallista monipuolisuutta. Sama lapsi on 
toivottavasti tullut kouluun tai päiväkotiin kävellen 
tai pyörällä, mieluiten yli 20 minuutin matkan. Miten 
arvokasta pienen lapsen kehittyvälle aineenvaihdun-
tajärjestelmälle! Arvokasta koko elämää ajatellen ja 
arvokasta urheilun näkökulmasta.

Mistä koostuu nuorten suunnistajien aineenvaih-
dunnallinen monipuolisuus? Elämän perusasioista eli 
arjen liikunnasta, seuran harjoituksista, toivottavasti 
myös toisen lajin harjoituksista sekä omatoimisista 
harjoituksista. 

Paletin monipuolisuutta on hyvä tarkastella myös 
aineenvaihdunnallisen monipuolisuuden näkökul-
masta. Arjen perusliikkuminen on nuorilla useimmi-
ten rauhallista liikkumista paikasta toiseen – kouluun, 
kauppaan, kaverille jne. Rauhallisen liikkumisen mää-
rää voi kasvattaa sekä arkiliikunnalla, että lyhyem-
millä tai pidemmillä matalatempoisilla harjoituksil-
la. Koululiikunta toivottavasti nostaa sykettä, ainakin 
ajoittain. Pihapelit tai vaikkapa kaverin kanssa pyö-
räily toteutuvat päivän vireeseen sopivalla sykkeellä, 
usein hyvin monipuolisesti.

Miten aineenvaihdunnallinen monipuolisuus to-
teutuu seuran harjoituksissa? Onko kisailua rinta rin-
nan, vaikkapa pareittain yksi rasti kerrallaan – kumpi 
voittaa? Onko pitkiä vauhdikkaita treenejä, lyhyem-
piä mäkivetoja, pitkiä rauhallisia vaelluksia, spurt-
teja - juoksua laidasta laitaan? Onko välillä hiihtoa, 
pyöräilyä tai melontaa, jolloin tarvitaan eri lihaksia 
ja lihaksiston eri osien aineenvaihdunta saa harjoi-
tusta. Onko ajoittain pallopelejä, kisailuja, painia ja 
voimistelua eripituisina harjoitteina ja erimittaisina 
harjoituksina, jolloin aineenvaihdunta sopeutuu ai-
na kulloiseenkin tilanteeseen?

Runsaan tekemisen myötä elimistössä tapahtuu 
myös rakenteellisia muutoksia. Jos tekeminen on ol-
lut yksipuolista, sopeutuu keho tilanteeseen ja raken-
teelliset muutokset vastaavat tehtyjen harjoitusten 
aineenvaihdunnallisia vaatimuksia. Jos tekeminen 
on aineenvaihdunnallisesti monipuolista, tapahtuu 
rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat jat-
kossakin monipuolisen tekemisen ja sopeutumisen 
monipuolisiin, monenlaisiin aineenvaihdunnallisiin 
tilanteisiin.

Aineenvaihdunnallinen monipuolisuus kasvattaa 
nuorista punaposkisia energiapesiä, jotka jaksavat, 
eivätkä hyydy hetkeen edes kovassa vauhdissa. Mo-
nipuolisuus myös ehkäisee yksipuolisuuden tuomaa 
vammariskiä sekä valmistaa kehoa kestämään tule-
vien vuosien harjoittelua.

Miten varmistat, että välillä suunnistetaan rauhalli-
sesti ja välillä vauhdikkaasti? Milloin viimeksi vaihdoit 
kuntopiirin tempoa? Milloin viimeksi juostiin kovaa – 
paitsi viime kerran loppukirissä? Milloin oli viimeksi 
rauhallinen harjoitus, jolloin happirikas veri huuhtoi 
lihaksistosta kuona-aineet?

Miten sinä varmistat seuraharjoituksen sisällä ai-
neenvaihdunnallisen monipuolisuuden?

Valmentajakoulutus taso 1 – Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa

Aineenvaihdunnallinen  
monipuolisuus

Fyysinen valmennus on 
pieni osa nuorten urheilua
PIRJO VALJANEN

Kun nuori ohittaa urheilijan polullaan lapsuusvai-
heen, koittaa suurten muutosten vaihe, joka on ni-
metty valintavaiheeksi. Valintavaihe on yleisesti mää-
ritelty kattamaan 13–18-vuotiaat huipulle tähtäävät 
nuoret urheilijat. Valintavaiheen asiantuntijatyön 
laatutekijät on tiivistetty neljään pääteemaan: innos-
tuksesta intohimoon, monipuolisten liikuntataitojen 
jalostaminen vahvoiksi lajitaidoiksi, hyvästä harjoitet-
tavuudesta siirtyminen systemaattiseen harjoitteluun 
ja urheilullisesta elämäntavasta syntyvä terve urhei-
lija. Tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä.

Valintavaiheessa korostuu nuoren urheilijan yksi-
löllinen harjoittaminen, sillä jokainen kehittyy omaan 
tahtiinsa niin fyysisesti, biologisesti kuin fysiologises-
tikin. Murrosiän kehityserot voivat olla käytännössä 
useita vuosia, mikä vaikuttaa merkittävästi eri urhei-
lijoiden valmiuteen.

VALMENTAJAN OSAAMINEN  
KOROSTUU VALINTAVAIHEESSA

Jyväskylän Kenttä-Urheilijoiden valmennuspäällik-
kö Jarkko Finni painottaa valmentajan roolia eri-
tyisesti valintavaiheessa olevien nuorten urheilijoi-
den tukena.

– Tähän ikävaiheeseen liittyy paljon erilaisia fyysi-
siä haasteita, muun muassa kova kasvuvaihe. Silloin 
valmentajan osaaminen korostuu sekä sosiaalisesti, 
fyysisesti että psyykkisesti, Finni korostaa.

Hän jakaa valintavaiheen vielä kahteen pienem-
pään osaan: yläkouluvaiheeseen ja lukiovaiheeseen.

– Näistä yläkouluvaihe on urheilijan polulla yksi 
tärkeimmistä vaiheista. Tähän vaiheeseen on löy-
dettävä hyviä valmentajia, sellaisia, jotka pärjäävät 
nuorten kanssa hyvin, osaavat heidän maailmansa 
ja osaavat pitää urheilijoiden innon korkealla ja po-
rukan mukana.

Nämä ovat yläkouluvaiheen tärkeimpiä teemoja 
myös suunnistuksessa ja niihin pureudutaan erityi-
sesti valmentajakoulutuksen uudistuneessa 1-ta-
sossa.

Finni pitää tärkeänä ryhmätoiminnan muodos-
tumista ja jatkumista erityisesti yläkouluvaiheessa.

– Ryhmät muuttuvat tuossa iässä pysyvämmiksi. 
Kaverit ovat tärkeitä harrastuksen jatkumisen kan-
nalta, hän muistuttaa.

Lukiovaiheessa on yleensä ylitetty harrastuksen 
lopettamisen kriittisin vaihe, ja voidaan siirtyä sys-
temaattisempaan harjoitteluun.

– Lukiovaiheessa fyysisen valmentamisen merki-
tys kasvaa, jolloin kyky ohjelmoida ja rytmittää har-
joittelua tulevat tärkeiksi, Finni sanoo.

Nuorelle urheilijalle valmentajasuhde on tärkeä 

asia, ja yksilöllisyyden huomioimiseksi  on tärkeä-
tä myös valmentajasuhteen jatkumo tärkeässä ikä-
vaiheessa.

– Valmennuksen pitkäjänteisyys on haaste joka 
lajissa. Minimissään sama valmentaja olisi hyvä olla 
ikävuosina 12–16. On tärkeätä myös lisätä eri ryhmi-
en yhteistä tekemistä, jotta opitaan tuntemaan ristiin 
sekä muita urheilijoita että valmentajia. Fyysinen 
valmennus on pieni osa nuorten juttua, oleelli-
sia ovat tuttu ryhmä ja valmentaja, Finni pohtii.

MONENLAISTA MONIPUOLISUUTTA

Valintavaiheessa monipuolisuus on 
tärkeä harjoittelun laatutekijä. Mo-
nipuolisuutta pitää olla monen-
laista: aineenvaihdunnallista, 
motorista ja psyykkistä mo-
nipuolisuutta. Lisäksi op-
pimisympäristön pitäisi 
olla monipuolinen ja 
vaihteleva sekä tu-
ki- ja liikuntaeli-
miä pitää kuor-
mittaa moni-
puolisesti ja 
tasapuolises-
ti. Nämä toteu-
tuvat suunnistuk-
sessa luontevasti, kun 
maasto vaihtuu harjoi-
tuksesta toiseen.

– Fyysisen tekemisen mo-
nipuolisuuden hyvyys on Suo-
messa jo tunnustettu, mutta teke-
mistä on vielä erityisesti sosiaalisen 
ja psyykkisen puolen vaihtelevuudes-
sa, Finni arvioi.

Valintavaiheessa harjoittelun määrä ja 
laatu kasvavat ja usein kilpailujen määräkin 
nousee. Tämä johtaa helposti suurempaan vam-
mariskiin. Jyväskylän Kenttä-Urheilijat aloitti puoli 
vuotta sitten Vammat veks -kokeilun, jossa nuoret 
yleisurheilijat pääsevät joka viikko fysioterapeutille 
vammojen tarkastukseen harjoituspaikoilla. Tästä 
heidät ohjataan tarvittaessa lääkärille tai erilliseen 
korvaavan harjoittelun ryhmään. Finni uskoo, että 
tällä matalan kynnyksen mallilla vammoihin pääs-
tään nopeammin kiinni, jolloin toivottavasti toipu-
misaikakin on lyhyempi.

– Lisäksi se helpottaa arjen treenien pyörittämis-
tä, kun toiminta jatkuu vamman sallimissa rajoissa. 
Aiemmin vamman tullen jäätiin usein kokonaan pois 
toiminnasta, eikä vammaa kuntoutettu harjoitustau-
olla mitenkään, Finni vertaa.


