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ARTIKKELITMONIPUOLISUUTTA NUORTEN HARJOITTELUUN

Valmentajakoulutus taso 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa

Monipuolinen taitoharjoittelu  
edistää nuorten oppimista
Suunnistuksen taitoharjoittelussa monipuolisuus tulee useiden 
eri elementtien kautta. Varioitavaa riittää paljon. Jatkuvaa yksi-
puolisuutta ja aina samalla tavalla toteuttamista kannattaa vält-
tää. Monipuolisuus kerryttää kokemuspankkia ja ylläpitää innos-
tusta. 

TUNNISTA NUOREN TAITOTASO

Suunnistuksen taitoharjoittelussa on tärkeää tunnistaa nuoren 
suunnistajan taitotaso ja tarjota suunnistajalle tehtäviä, jotka 
ovat hänen taitotasolleen mielekkäitä, jotta suunnistaminen su-
juu. Monipuolisuutta ei ole ylivaikeiden rastipisteiden etsiminen 
”pitkin poikin metsää”.

Suunnistajan ”maastopankkia” kannattaa kerryttää monipuo-
liseksi. Valitse seuran harjoituskalenteriin monenlaisia maastoja 
– myös ”sprinttimaastoja” – ja tee harjoitusvaihtokauppoja naa-
puriseurojen kanssa, jolloin maasto- ja karttavalikoima laajenee. 
Kannusta perheitä tutustumaan suunnistukseen lähimetsiä laa-
jemmin: Minkä lähiseuran kuntorasteilla on maasto, joka ei ole 
vielä tuttu? Kannusta kilpailemaan erilaisissa maastoissa. Kesän 
suunnistusmatkailu voi suuntautua kotimaahan tai ulkomaille.

MAASTOTYYPPI VAIKUTTAA TEKNIIKKAAN

Erilaisissa maastotyypeissä on erilainen näkyväisyys, mikä vai-
kuttaa suunnistustekniikkaan. Kulkukelpoisuus vaikuttaa vauh-
tiin ja siihen aikaan, mikä on käytettävissä suunnistustehtäviin. 
Erilaiset maastot edellyttävät erilaisia fyysisiä ominaisuuksia: 
Kivikkopohja ketteryyttä, mäet voimaa, alamäet hyvää kehon hal-
lintaa ja asuttu ympäristö nopeatempoista juoksuvauhtia ja rea-
gointia.

Erilaiset maastotyypit opettavat käyttämään suunnistustek-
niikan elementtejä monipuolisesti. Suunnistusta ohjaavat oleelli-
set kohteet vaihtelevat maastotyypistä toiseen. Havainnointi tulee 
keskittää eri maastotyypeissä erilaisiin asioihin.

Eri yksilöillä on erilaisia visuaalisia ja kognitiivisia ominai-
suuksia, joten kaikille ei sovi samanlainen suunnistustekniikka. 
Vaatii paljon harjoittelua löytää itselleen sopivin tekniikka, ja 
löytää itselle sopivat variaatiot erilaisiin maastotyyppeihin ja eri 
suunnistusmatkoille.

KUINKA VARIOIDA HARJOITUKSIA

Kahden, kolmen tai viiden kilometrin suunnistusradan kiertämi-
nen samalla tempolla kymmeniä kertoja vuodessa ei ole moni-
puolisuutta. Suunnistustehtävän variomiseksi on keksitty satoja 
erilaisia taitoharjoituksia. Tärkeää on lähteä liikkeelle tavoittees-
ta: Mikä on oppimisen tavoite pidemmällä aikavälillä ja mikä on 
tavoite yksittäisessä harjoituksessa? Onko tavoitteena oppia ko-
vatempoista suunnistusta, opetella rastinottoa kuviorikkaassa 
maastossa, harjoitella sprinttireitinvalintoja rakennetussa ym-
päristössä, juosta pitkän matkan kilpailua vastaava pitkä harjoi-
tus, oppia toimimaan viestinomaisessa tilanteessa vai hassutella 
suunnistaen? Yhdessä harjoituksessa voi olla myös useita tavoit-
teita ja osioita.

Nuorilta puuttuu ajoittain määrätietoisuutta toimia harjoi-
tuksessa tavoitteen suuntaisesti. Se ei ole vakavaa, kun monipuo-
lisia harjoituksia tulee paljon. Kyllä joskus jotain tarttuu, ihan 
vahingossakin.

VAUHTIHARJOITUKSISTA HAASTEITA

Suunnistajan vauhtia on mahdollista varioida erilaisten suunnis-
tustehtävien kautta. Vauhdin vaihtelu on tärkeää paitsi fyysisen 
ja taidollisen kehittymisen kannalta, myös erilaisten psyykkisten 
tilanteiden oppimiseksi. Vauhtia tulee mm. kaksinkamppailuilla, 
takaa-ajossa ja alamäkeen tehtävissä suunnistusvedoissa. Vauhti-
pätkien kannattaa olla intervallityyppisiä ja lyhyitä, kun tavoitel-
laan kovaa vauhtia.

Suunnistuksen eri lajit tuovat kiinnostavaa vaihtelua suunnis-
tustehtävään. Suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja 
tarkkuussuunnistus ovat samaa perhettä. Suunnistustehtävät ja 
suunnistustekninen toteutus on joka lajissa erilaista. Yösuunnis-
tus lampun kanssa pimeässä edellyttää myös omanlaistaan tek-
niikkaa. Kokemuspankkia ja oppimista kannattaa nuorena kerryt-
tää kaikista lajeista. Vain kokeilemalla löytyy itselle mielekkäin 
laji. 

PALAUTE TÄRKEÄÄ

Mieti, miten suunnistaja saa palautetta harjoituksesta. Tuleeko 
palaute onnistumisen kautta, tekeekö hän ohjeistetun oman ana-
lyysin harjoituksesta, pääseekö hän purkamaan kokemustaan pa-
rin kanssa, puretaanko harjoitus yhteisesti esim. leiripäivän päät-
teeksi vai onko riittävästi valmentajia keskusteluttamaan nuoria 
henkilökohtaisesti. Palautteessa voi keskittyä osaan harjoitusta, 
vaikkapa tiettyyn rastiväliin tai tietyn maastotyypin tuomiin oi-
valluksiin. Vähemmän on enemmän tässäkin. Pitkä purku jokais-
ta yksityiskohtaa myöten ei välttämättä jää nuorelle mieleen yhtä 
hyvin, kuin valitun asian painottaminen.

Taidon oppimiseen tarvitaan paljon toistoja ja paljon variaati-
oita toistoissa. Miten monta ja millä tavoin monipuolisia suunnis-
tuksia sinulle tuli tammikuussa? Hiihtosuunnistusta (sprintistä 
pitkään matkaan), yösuunnistusta jalan lumihangessa, suunnis-
tustehtäviä pöydän ääressä, sprinttiharjoituksia, salisuunnistus-
ta, ratamestaritehtäviä, juoksulenkkejä kartan kanssa….

Hiihtosuunnistus 
voi tuoda moni-
puolisuutta nuoren 
taitoharjoitteluun.

Motivaatio syntyy tunteesta

Hiihtosuunnistuksen SM- 
viikonloppu Kouvolassa 7.–8.3.
Kouvolan Suunnistajat järjestää hiih-
tosuunnistuksen SM-pitkän ja -viestin 
7.–8.3. Kouvolan Kuusankoskella. Kilpai-
lukeskus on Kuusankosken urheilupuisto, 
joka osoitti toimivuutensa SM-yön kisa-
näyttämönä 2012. Kilpailumaasto on siis 
sama kuin muutaman vuoden takainen 
yösuunnistuksen maasto sisältäen rik-
konaisia mäki- ja suoalueita kohtuullisin 
korkeuseroin. Alueen läpi kulkee hiihto-

latuverkosto.
SM-mitali tullaan ripustamaan ko-

vakuntoisen ja oikeat reitinvalinnat löy-
täneen kaulaan. Urien ajo on aloitettu 
tammikuussa. Kilpailuiden järjestelyjen 
etenemistä voi seurata Kouvolan Suun-
nistajien SM-kilpailusivuilla. http://kou-
volansuunnistajat.fi/kilpailu/hisu-sm-
pitka-ja-viesti-2015/. Tervetuloa!
Kouvolan Suunnistajat

PIRJO VALJANEN
Nuoren urheilijan kasvaessa urheilijan po-
lullaan valintavaiheeseen hän itsenäistyy 
ja kokee monia muutoksia. Kilpaurheilun 
näkökulmasta valintavaihe on monelle 
nuorelle vedenjakaja, sillä lapsuusvaiheen 
innostuksesta siirrytään kohti huippuvai-
heen intohimoa.

Murrosiän muutosten keskellä nuo-
ren urheilijan motivaatio harjoitteluun 
vaihtelee ja motivaation kohde voi muut-
tua hyvinkin nopeasti nuoren itsenäis-
tyessä ja hänen identiteettinsä muovau-
tuessa.

Mistä nuoren urheilijan motivaatio sit-
ten syntyy? Urheilupsykologi Päivi Frantsi 
muistutti Nuorten urheilu – Mikä moti-

voi -seminaarissa Jyväskylässä, että mo-
tivaatio on tunnetta. Sisäinen motivaatio 
tarkoittaa ihmisen luontaista taipumusta 
toimia mielenkiintonsa suunnassa. Siitä 
syntyy tekemisen ilo. Innostus puolestaan 
pohjaa koettuun pätevyyteen eli urheilijan 
käsitykseen omista kyvyistään.

– Motivaatioon sisältyy aina myös 
mahdollisuus – mahdollisuus päästä hui-
pulle, mahdollisuus tehdä valintoja. Nuo-
ren motivaation säilymisen kannalta on 
tärkeää, että urheilija kokee voivansa osal-
listua asioista päättämiseen ja voi siten 
vaikuttaa omaan valmentautumiseensa, 
Frantsi korosti.

Helsingin Jalkapalloklubin valmen-
nuspäällikkö Joonas Rantanen painotti 
seminaarissa sitä, että lajista ja iästä riip-
pumatta valmentajalla on iso mahdollisuus 
vaikuttaa nuoren motivaatioon.

– Nuori on motivoitunut, kun jokapäi-
väinen tekeminen on mielekästä ja hän ko-
kee onnistuvansa siinä. Hauskuuden, on-
nistumisten ja pätevyyden tunteiden myö-
tä sekä oikealla vaatimustasolla valmentaja 
voi lisätä onnistumisen mahdollisuutta. 
Valmentajan tehtävä on myös vahvistaa – 
ei vähätellä nuoren unelmia ja haaveita, 
Rantanen sanoi.

KAVEREIDEN VAIKUTUS KASVAA

Nuoren urheilijan motivaatio syntyy myös 
kavereiden vaikutuksesta. Yksilölajissa ur-
heilukaverit ovat yhtä tärkeitä kuin jouk-
kuelajeissakin. Rantanen nosti esiin myös 
positiivisen ilmapiirin ison merkityksen 
nuoren motivaation vahvistajana.

– Kun ryhmässä on positiivinen ilma-
piiri, ei nuoren tarvitse pelätä epäonnistu-
misia, vaan hän uskaltaa olla oma itsensä. 
Positiivista palautetta on mahdotonta an-

taa koskaan liikaa.
Urheilijan polun valintavaiheessa alkaa 

kasvu itseohjautuvaksi urheilijaksi. Siksi 
Rantanenkin korostaa sitä, että urheilijan 
on päästävä itse tekemään valintojaan ja 
asettamaan tavoitteitaan. 

– Valmentajan tehtävä on olla tukena 
ja johdattelijana. Urheilija voi olla muka-
na toiminnan suunnittelussa, sillä nuorta 
motivoi tietää, miten harjoite vaikuttaa 
omaan kehittymiseen.

Rantanen pitää tärkeänä sitä, että ur-
heilun haasteet vastaavat nuoren urheili-
jan tasoa, intressiä ja motivaatiota.

– Liian vaikeat tai liian helpot harjoi-
tukset eivät motivoi. Valmentajan pitää 
tuntea urheilijansa ja osata asettua hänen 
tasolleen. Kun tavoitteet terävöityvät huip-
pu-urheilua kohti, on ruvettava tekemään 
myös töitä eli kaikki harjoittelu ei tässä ja 
nyt ole aina hauskaa.

MOTIVOITUNUT VALMENTAJA  
VÄLITTÄÄ

Urheilija-valmentaja -suhteessa ei riitä 
vain urheilijan motivaatio. Myös valmenta-
jan pitää olla motivoitunut, jotta urheilijan 
polulla päästään eteenpäin.

– Motivoitunut valmentaja välittää ja 
se näkyy. Hän pystyy heittäytymään het-
keen ja toimimaan myös pitkäjänteisesti, 
Rantanen pohti.

Nuoren urheilijan motivaatio ei voi 
rakentua pelkästään kilpailumenestyksen 
varaan eli ulkoisiin tekijöihin. Suunnistuk-
sessa raha tai julkisuus ei aukea automaa-
tiona menestyjälle, mikä lisää sisäisen mo-
tivaation painoarvoa. Sisäinen motivaatio 
eli halu kehittyä tai rakkaus lajiin vahvistaa 
urheilijaa myös henkisesti pitkäjänteiseen 
työhön.
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