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TIIVISTELMÄ 

 

 

Wennman Heini & Sorvisto Juha, 2008. Suunnistuksen psyykkinen lajianalyysi. 

Valmennus- ja testausopinopin seminaarityö, Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän 

yliopisto, 33 s. 

 

Suunnistus on kokonaisvaltainen laji, jossa on tärkeä hahmottaa, miten psyykkinen 

puoli kokonaisuudessaan sijoittuu suunnistuksen vaatimuksiin. Kestävyysominai-

suuksiltaan suunnistus vastaa hyvin kestävyysjuoksua, mutta asettaa lajina hyvin 

spesifiset vaatimukset taidollisissa ja psyykkisissä ominaisuuksissa. Suunnistajalla 

täytyy olla hyvä itsetuntemus ja -luottamus pystyäkseen kehittämään omaa 

ajatteluansa. 

 

Suunnistustehtävän mukainen ajattelu vaatii sujuvaa automatisoitua toiminnan 

ohjausta, jota suorituksen hallinta tarvittaessa kontrolloi. Toiminnan ohjaus rakentuu 

sisäisten mallien ja kokemuksien mukaiseksi. Suunnistajan suorituksen hallinta määrää 

ulkoisen tai sisäisen häiriötekijän ilmaantuessa, millaiset resurssit suunnistajalla on 

pitää suunnistusajatus jatkuvana. 

 

Psyykkinen valmennus on tähän asti saanut liian vähän painoarvoa perinteisessä 

suunnistusharjoittelussa ja -valmennuksessa. Huippusuunnistajille ominaista on 

henkisen valmentautumiseen paneutuminen ja omien psyykkisten voimavarojen 

tiedostaminen. Psyykkisen valmennuksen ohjelmoinnissa pätee samat periaatteet, kuin 

muussa valmentautumisessakin. Psyykkisen harjoittelun avulla pyritään luomaan 

yksilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaiset henkiset valmiudet kehittyä sekä urheilijana 

että ihmisenä. 

 

Avainsanat: toiminnan ohjaus, suorituksen hallinta, psyykkinen valmennus, 

mielikuvaharjoittelu, harjoittelun ohjelmointi. 
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1. JOHDANTO 

 

 

Suunnistus on laji, jonka on tiedetty vaativan urheilijoilta monipuolista fyysistä ja 

psyykkistä kapasiteettia. Suunnistustehtävät vaativat matkasta riippuen vaihtelevia ja 

korkeatasoisia psyykkisiä prosesseja, jotka tapahtuvat aivojen eri osissa. (Nikulainen 

ym. 2008.) Tähänastinen suunnistustutkimus on ollut pääasiassa hyvin 

fysiologispainotteista. Tämä selittynee pitkälti myös lajin asettamine vaatimuksineen 

viime vuosikymmeninä.  

 

Suunnistus on kokenut lajina muodonmuutoksen vuosituhanteen vaihteessa. Vanhat 

matkat ja kilpailumuodot ovat saaneet siirtyä syrjään, ja hiihdon tapaan suunnistusta on 

viety lähemmäksi mediaa ja markkinoita (IOF competition rules 2007).  Suunnistus on 

saanut luvan siirtyä metsistä puistoihin, ja pieni mittakaavaisista, mustavalkoisista 

topografikartoista uusille isomittakaavaisille, värillisille erikoiskartoille. Samalla laji on 

muuttunut entistä vaativammaksi etenkin taitovaatimustensa puolesta. (Nikulainen ym. 

1995, 1-1.) Suunnistus vaatii edelleen kovaa fysiikkaa, mutta siitä ei ole nykypäivänä 

hyötyä, elleivät taito-/henkiset ominaisuudet ole samalla tasolla. Nykyään 

runsasrastiset radat vaativat tiukkaa keskittymistä alusta loppuun saakka. Suunnistus 

onkin muuttunut erittäin intensiiviseksi kilpailumuodoksi, jossa kilpailu ja taso 

maailmalla ovat koventuneet 2000 luvulle tultaessa huomattavasti. 

 

KUVA 1. Hyökkäävä suunnistus on entistäkin sujuvampaa ja aggressiivisempaa (mukailtu 

Elitplanen 2008). 
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Kuva yksi esittää varsin hyvin, mitä suunnistusvauhdille ja sujuvuudelle on 

konkreettisesti tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Entistä tarkemmat kartat ja 

kovempi kilpailu takaa entistä kovemman vauhdin pidon metsässä. Nykypäivän 

suunnistusta kuvataan ”hyökkääväksi suunnistukseksi”. (Nikulainen ym. 2008.) 

Kuvasta 1 näkee, kuinka rastityöskentelyyn käytetty aika on pienentynyt yhä 

vauhdikkaamman ja taitavamman suunnistuksen ansiosta (Nikulainen ym. 2008). Mikä 

tähän on johtanut tuskin selittynee pelkästään parantuneiden karttojen avulla. 

 

Nykyisillä ja entisillä maailman huippusuunnistajilla teetetystä kyselystä käy ilmi, että 

huippusuunnistajat painottavat miltei yhtä paljon harjoittelussaan niin fyysistä, 

taidollista kuin henkistäkin puolta (kuva 2). Jos tätä vertaa yleiseen painotukseen niin 

voidaan huomata, että yleisesti ottaen suunnistusharjoittelussa painotetaan aivan liian 

vähän psyykkisen harjoittelun osa-aluetta. Päivittäiseen harjoitteluun olisi 

mahdollisimman usein pystyttävä integroimaan kaikkia kilpailusuorituksessa 

vaadittavia osa-alueita. Huipulle tähtääminen suunnistuksessa on jokapäiväistä työtä, 

ks. (kuva 2). (Nikulainen ym. 2008.) 

 

 

KUVA 2. Suunnistajan harjoittelun jakautuminen eri osa-alueisiin huipuilla ja ei-huipuilla. 

Suunnistajana kehittyminen on jokapäiväistä työtä, (mukaillen Eliplanen 2008) 

 

Tärkeää on, että suunnistaja ymmärtää että menestyksen saavuttamisessa on kyse 

kokonaisuudesta fyysisen, taidollisen ja henkisen puolen välillä. Missä raja kulkee, vai 

kulkeeko ollenkaan näiden alueiden välillä, on triviaalia. (Nikulainen ym. 2008). 

Tämän työn tarkoituksena on koota tietoa suunnistuksen psyykkisistä vaatimuksista ja 

luoda pohjaa suunnistuksen psyykkiselle valmennukselle. 
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2. SUUNNISTUSSUORITUKSEN OMINAISPIIRTEET 

 

Suunnistus on fyysisesti rankka kestävyyslaji, joka hyvän kunnon lisäksi vaatii 

urheilijalta hyvää henkistä kapasiteettia (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986). 

Suunnistuksessa on ideana kiertää maastoon laadittu rata mahdollisimman nopeasti. 

Sallittuja apuvälineitä ovat kartta ja kompassi. Suunnistajan tehtävänä on löytää 

optimaalinen vauhti, jolla hän selviää nopeimmin suunnistettavan radan fyysisistä ja 

suunnistustaidollisista vaatimuksista. (Väisänen 2002.) Rankan suorituksen aikana on 

pystyttävä keskittymään ja suuntaamaan ajatukset sekä etenemiseen että 

suunnistustaidollisiin asioihin kuten kartanlukuun, maaston havainnointiin ja 

mielikuvien luomiseen (Eccles ym. 2006). 

 

Heinon (1983) näkemyksen mukaan jo kestävyyssuoritus itsessään vaatii sekä fyysisiä 

että psyykkisiä ominaisuuksia. Urheilijan levon, ravinnon, toiminnan tai helpotuksen 

tarpeet ovat jatkuvia muistutuksia kestävyysharjoittelun psykofyysisestä 

kokonaisuudesta. Jos urheilijalla on huono yhteys sisäiseen minäänsä, se voi johtaa 

psyykkisen voinnin heikentymisen lisäksi myös moniin fyysisiin komplikaatioihin. 

(Heino 1983.) 

 

Suunnistajan psyykkiset ominaisuudet ovat usein suorituksessa ratkaisevassa roolissa. 

Psyykkisten tekijöiden avulla suunnistaja pystyy hallitsemaan ja käyttämään taito- 

ominaisuuksiaan optimaalisesti. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986.) Yhä pienemmät 

virheet ratkaisevat voittajan, ja keskittyminen ja voitontahto merkitsevät yhä enemmän 

suunnistuksen kilpailutilanteessa. (Heino 1983.)  

 

Suunnistuksen henkilökohtaiset kilpailumatkat ovat nykypäivänä muotoutuneet 

arvokisojen kolmeksi henkilökohtaiseksi matkaksi – sprintti, keskimatka ja pitkä 

matka. Tämän lisäksi arvokilpailussa kilpaillaan myös viestissä. (IOF competition rules 

2007.) Eri matkat vaativat erilaisia fyysisiä, taidollisia ja henkisiä ominaisuuksia 

suunnistajalta (Nikulainen ym. 2008.) 
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Sprintti. Sprinttisuunnistuksen ihanneaika on yleensä 12 – 15 min. Normaali lähtöväli 

sprinttisuunnistuskilpailussa on 1 min (IOF competition rules 2007, 14). Sprinttikartan 

mittakaavan tulee olla isomittakaavainen ja selkeä 1:5000 tai 1:4000. 

Sprinttisuunnistukselle tyypillistä on korkea vauhti, helppo/helpohko urbaani maasto, 

yleisön läheisyys, tiukkoja suunnanmuutoksia ja paljon reitinvalintaa vaativat radat. 

(Eriksson ym. 2008, 23.) 

 

Keskimatka. Keskimatkan ohjeistettu pituus on sekä miehille että naisille 25 - 35 min. 

Kartan mittakaava voi olla 1:15 000 tai 1:10 000. Normaali lähtöväli on 2 min. (IOF 

competition rules 2007, 14 – 16.) Keskimatka on yleensä hyvin teknistä suunnistusta, 

missä kartta ja maasto ovat yleensä hyvin pienipiirteiset. Rastivälipituudet, maasto ja 

vaikeustaso keskimatkan radalla voivat olla hyvin vaihtelevia. (Eriksson ym. 2008, 24.) 

 

Pitkä matka. Pitkän matkan suositeltu kesto on miehille 90 – 100 min ja naisille 70 – 

80 min. Kartan mittakaava on 1:15 000 ja lähtöväli 2 tai 3 min. (IOF competition rules 

2007, 14 – 16.) Pitkällä matkalla reitinvalinnat korostuvat, maasto on yleensä fyysisesti 

vaativaa ja taktinen osaaminen on koetuksella. (Eriksson ym. 2008, 24). 

 

Kun suunnistuksen eri matkoja verrataan psyykkisestä näkökulmasta, voidaan havaita 

kaksi erilaista tyyppiä. Mitä lyhyempi matka, sitä suuremmassa roolissa ovat ulkoiset 

häiriötekijät kuten yleisö tai kuulutus, mutta myös kiireen tunne eli luulo siitä, että on 

juostava kovempaa kuin oikeastaan on. Pidemmillä matkoilla vaikuttavat suurimmaksi 

osaksi sisäiset tekijät, kuten keskustelu itsensä kanssa tai itseluottamus. 

Viestisuunnistuksessa voi nämä kaksi tyyppiä sekoittua riippuen osuuksien 

jakautumisesta. Lisäksi viestisuunnistuksessa on myös olennaista taktiikka ja 

suunnistajan oma taktinen kyky riippuen osuudesta ja sijoituksesta viestissä. 

(Nikulainen ym. 2008). 
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3. URHEILIJA-ANALYYSI 

 

 

Yksittäistä suunnistajaa voidaan verrata järjestelmään, jossa monet eri toiminnot/osiot 

toimivat yhdessä ja vaikuttavat toinen toiseensa. Lisäksi suunnistaja on osa suurempaa 

järjestelmää (koti, koulu, työ, ystävät jne), jonka on toimittava optimaalisesti, jotta 

maailman huipputaso voidaan saavuttaa ja säilyttää. Jotta järjestelmä toimisi 

moitteettomasti, sen eri osien on oltava tasapainossa keskenään. Tämä tarkoittaa 

yksittäisen suunnistajan kohdalla hyvää itseluottamusta ja kykyä keskittyä olennaisiin 

asioihin. Tasapainossa oleva järjestelmä pystyy käsittelemään sekä ulkoisia että sisäisiä 

tekijöitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan järjestelmän toimintaan. (Nikulainen ym. 2008). 

 

3.1 Persoonallisuus 

 

Persoonallisuudella tarkoitetaan yksilön psyykkisten toimintojen ainutkertaista 

kokonaisuutta (Heino 2000, 37). Kun tunnetaan urheilijan persoonan piirteet, on 

helpompi käsittää, miten yksilö reagoi eri tilanteissa (Hassmén & Hassmén 2002, 124). 

 

Urheilijan on tärkeää tiedostaa oma persoonallisuutensa. Stressitilanteessa kaksi 

urheilijaa saattaa toimia täysin toisistaan poikkeavalla tavalla. (Nikulainen ym. 1995, 5-

7). Rooleihin pohjautuva käyttäytyminen voi siis erota yksilön tyypillisestä 

käyttäytymismallista. Esim. normaalisti introvertti henkilö voi olla huomattavan 

ekstrovertti ulospäin suuntautumista vaativassa tilanteessa. (Hassmén & Hassmén 

2002, 124.) 

 

Suunnistuksessa persoonallisuuden piirteitä on selvitetty viime vuosina Carl Gustav 

Jungin ja Myers & Myers-Briggsin teorioihin pohjautuvien persoonallisuuskuvausten 

avulla (mm. MBTI ja LTA). Suunnistus lajina asettaa vaatimuksia kaikkein 

henkilökohtaisimmille ominaisuuksillemme (Lorenzen 1968, 130). Anssi Juutilainen 

on kehittänyt suunnistajan luontaisten taipumusten analyysin (STA), joka pyrkii 

selvittämään suunnistajan persoonallisia taipumuksia. Siihen paneudumme tarkemmin 

esimerkin omaisesti kappaleessa 5. 
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3.2 Itsetuntemus 

 

Itsetuntemus (itsetunto) tarkoittaa itsensä tuntemista ja hyväksymistä (Nikulainen ym. 

1995, 5-5). Kaikessa urheilussa huippusuoritus edellyttää tarkkaa itsetuntemusta, kykyä 

löytää itsestään hyviä ominaisuuksia ja erityisesti rehellistä heikkouksien tarkastelua 

(Nikulainen ym. 1995, 5-2). Itsetunto on pitkällisen kehityksen tulos, seurausta oman 

minän tuntemisesta, onnistumisista ja epäonnistumisen kääntämisestä voitoksi. 

Turvallinen koti ja ystävyssuhteet ovat tärkeitä tekijöitä itsetunnolle jo lapsuudesta 

alkaen. (Nikulainen ym. 1995, 5-5.) 

 

Suunnistus on laji, jossa suorituksen aikana vain urheilija itse voi vaikuttaa suorituksen 

kulkuun. Valmentaja ei voi vaikuttaa suunnistajan taidollisiin toimintoihin, koska ei voi 

nähdä, mitä suunnistaja ajattelee. Tämän vuoksi suunnistajan on jo uransa 

alkuvaiheessa opittava itse analysoimaan taitojaan kehittyäkseen suunnistajana. 

(Nikulainen ym. 1995, 5-2.) Valmentamisen pitää kasvattaa suunnistajaa 

omatoimisuuteen ja riippumattomuuteen. Urheilijan itsetuntemus ja itsenäisyys 

kehittyvät oikeaan suuntaan, jos hän saa olla mukana itseään koskevassa 

päätöksenteossa. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986, 63.) Lorenzen (1968) kuvailee tätä 

itsenäisyyden taitona.  

 

Itsetuntemus ja itseluottamus liikkuvat hyvin pitkälti käsi kädessä ja ne kehittyvät iän 

myötä. Mikäli urheilijan itsetuntemus on heikko, myös itseluottamus kilpailutilanteessa 

vaihtelee ja tuloksena voi olla usein yliyrittämistä tai huippusuorituksen toivomista. 

(Nikulainen ym. 1995, 5-6.)  

 

3.3 Itseluottamus 

 

Itseluottamuksella tarkoitetaan kohtuullisen vahvaa, positiivista käsitystä itsestä ja 

omista menestymismahdollisuuksista. Toisaalta termi käsittää myös tietoisuuden oman 

persoonallisuuden rajoituksista ja kyvyn hyväksyä epäonnistumiset. (Heino 2000, 37.) 

Hyvä itseluottamus on silmiinpistävä piirre huippu-urheilijoilla. Ruotsalaisen kyselyn 

mukaan maailman huippusuunnistajia yhdistää mm. juuri se, että heillä kaikilla on hyvä 
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itseluottamus. (Nikulainen P. 2008) Itseensä luottava ihminen ei pelkää kokeilla 

rajojansa ja hänen mielestään menestyminen on kiinni omasta tahdosta. (Kärkkäinen & 

Pääkkönen 1986 63.) 

 

Määrätietoisen harjoittelun, omien heikkouksien ja vahvuuksien tuntemisen, sekä oman 

ajattelun tiedostamisen avulla itsetunto ja itseluottamus kehittyvät. Tällöin 

kilpailupaikalle mennessä olo on varma, ja urheilija tietää omat kykynsä ja puutteensa 

sekä osaa valmistautua kilpailuun niiden mukaan. Tärkeää olisikin, että kilpailuun 

mentäessä on olo, että tilanteessa riittää hyvä, omia kykyjä vastaava suoritus. 

(Nikulainen ym. 1995 5-6). Puuttuva itseluottamus ja itsehallinta ovatkin Lorenzenin 

(1968) mukaan syynä useimpiin suunnistusvirheisiin.  

 

Positiivinen itseluottamus syntyy, kun kuvassa 3 mainitut tekijät ovat kunnossa. 

Seurauksena on hyvä suoritus. Toisaalta taas negatiivinen itseluottamus syntyy, kun 

yksi tai useammat tekijät vaikuttavat negatiiviseen suuntaan. Etenkin merkittävimpien 

itseluottamukseen vaikuttavien tekijöiden, kuten itsetunnon ja viimeaikaisten 

suoritusten heikentyminen, voi aiheuttaa huonoja tuloksia sekä suorituksen ailahtelua. 

(Nikulainen ym. 1995 5-6.) 

 

   

KUVA 3. Itseluottamuksen muodostuminen ja sen vaikutukset urheilutilanteessa (mukaillen 

Suunnistustaito 1995). 

 

ITSELUOTTAMUS (+/-) 

SUORITUS !! 

(+/-) 

ITSELUOTTAMUS 

(+/-) 

 Itsetuntemus 

 Aikaisemmat suoritukset 

 Muiden suoritukset  

 Vireystila 

 Kannustus  
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3.4. Motivaatio 

 

Motivaatio on sisäinen voimanlähde, joka saa meidät tekemään asioita, kuten esim. 

suunnistamaan (Nikulainen ym. 2008). Jos motivaatio järkkyy, suoritus huononee 

riippumatta siitä, minkälaisesta suorituksesta on kyse. (Hassmén & Hassmén, 164) 

Motivaatio on yksilöllinen ominaisuus. Sisäiset motiivit kuten halu oppia tai halu pitää 

hauskaa ovat lähtöisin henkilön sisäisistä tunteista ja tarpeista. Ulkoiset motiivit, kuten 

palkintojen tai huomion saaminen, ovat lähtöisin ulkoisista vaikuttavista tekijöistä. 

Sekä sisäiset että ulkoiset motiivit ovat urheilijan motivaation taustalla. (Nikulainen 

1995, 5-9.) Korkean motivaation luominen ja säilyttäminen ovat tärkeitä taitoja 

suunnistajana kehittymiselle ja suoriutumiselle. Nämä motivaatioon liittyvät taidot 

ovatkin jo varhaisikävuosista lähtien osa suunnistajan psyykkistä valmentautumista. 

(Nikulainen ym. 2008). Tavoitteet, kuten esim. menestystavoitteet, voivat olla 

motivaation lähteitä urheilijalle niin, että hän jaksaa harjoitella ja tehdä vaadittua työtä 

tavoitteen saavuttamiseksi. (Nikulainen 1994, 78.) Veijalainen ja Veijalainen (1980) 

painottaa, että motivaatio urheilemiseen voi muuttua uran aikana riippuen mm. 

urheilijan tasosta ja elämäntilanteesta. Motivaatio ja urheilun ilo ovat tärkeitä tekijöitä 

menestykselle (Nikulainen ym. 2008). 
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4. SUUNNISTUSSUORITUS – PSYYKKINEN NÄKÖKULMA 

 

 

Tänä päivänä tiedetään pitkälti, mitkä psyykkiset tekijät ovat tärkeitä optimaalisen 

urheilusuorituksen tekemisessä. Tekijät ovat lajikohtaisia, mutta on tärkeä tietää, että 

lajin sisäiset tekijät riippuvat kaikki toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Ruotsin 

Suunnistusliiton tekemän kehitysprojektin, Elitplanen:in mukaan, seuraavat kymmenen 

psyykkistä tekijää ovat tärkeitä suunnistuksessa: itseluottamus, motivaatio, 

rentoutumiskyky, sisäinen keskustelu, keskittyminen, ajatusten kokoaminen, 

tavoitteiden asettelu, virittäytyminen / jännityksen säätely.  (Nikulainen ym. 2008.) On 

tärkeää, että suunnistaja kykenee luomaan itselleen sopivat psyykkiset rutiinit ja 

toimintamallit ennen kilpailua, kilpailun aikana ja myös kilpailun jälkeen. (Nikulainen 

ym. 2008). 

 

 

Psyykkisiä ominaisuuksia / taitoja voidaan alkaa harjoittaa jo lapsena asteittain 

kehittäen ja lisäten tätä kuten fyysistäkin harjoittelua yksilön tarpeiden ja kehityksen 

mukaan. (Nikulainen ym. 2008).  Murrosiän jälkeen lapsuuden identiteetti kääntyy 

nuoruuden ja aikuisuuden identiteetiksi, minkä seurauksena mm. itseluottamus 

muokkaantuu omanlaiseen muotoonsa (Heino 2000 37).  

 

Suunnistustaito jakautuu kolmeen eri päätekijään eli perustaitoihin, toiminnan 

ohjaukseen ja suorituksen hallintaan (kuva 4). Perustaitoihin kuuluvat 

kompassinkäyttö sekä kartanluvun hallinta. Näistä kartanluku on mielenkiintoisin 

perustaito, joka jo itsessään vaatii monipuolisia psyykkisiä ominaisuuksia. (Nikulainen 

ym. 1995, 1-1.) Aiheen rajaamisen vuoksi emme kuitenkaan käsittele tässä työssä 

perustaitoja, vaan niitä ohjaavia ja sääteleviä ylempiä järjestelmiä.  
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KUVA 4. Suunnistuksen kokonaissuoritus (mukaillen Janne Salmi 2008). 

 

 

4.1 Toiminnan ohjaus 

 

Toiminnan ohjauksella (kuva 4) tarkoitetaan niitä ajatustoimintoja, jotka ohjaavat 

suunnistajan perustaitoja esim. kartanlukua tavoitteen eli suunnistettavan radan 

suuntaisesti. Suunnistajan sisäisillä malleilla on suuri merkitys toiminnan ohjauksessa. 

(Nikulainen ym. 1995 4-1). Sisäisten mallien avulla voidaan kiteyttää ja pelkistää 

valtaisaa havaintoinformaatiota, ja ne auttavat siten päätöksenteossa.  Sisäiset mallit 

voivat liittyä joko kartan ja maaston keskinäiseen ymmärtämiseen tai itse toiminnan 

ohjaukseen. Toiminnan ohjaus tarkastelee suunnistajan toimintaa lähinnä 

automaatioiden tasolta, kun taas suorituksen hallinta korostaa yksilön mahdollisuuksia 

hallita ja vaikuttaa toimintaansa tiedostetusti. (Nikulainen ym. 1995 4-1.) 

 

Hyvä suunnistaja valikoi huomionsa kohteen ja vaihtelee sitä suorituksen vaatimusten 

mukaan. (Eccles ym. 2002). Riittävän harjoittelun myötä jalostunut 
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huomiointiprosessien käyttö johtaa automatisoituun toimintaan ja korkeatasoiseen 

suoritukseen (Singer 2002).  Ennakoivat ja yksinkertaistetut mielikuvat tulevasta 

maastosta (karttakuva) mahdollistavat sujuvan suunnistamisen. Hyvä suunnistaja pyrkii 

valitsemaan mahdollisimman yksinkertaisia mutta oleellisia kohteita sisältävän reitin 

varmistaakseen tehokkaan etenemisen, sillä muistin ja keskittymiskyvyn kapasiteetti on 

rajallinen. (Eccles ym. 2002.) Oleellisia kohteita ovat ne kohteet, jotka erottuvat 

maastosta mahdollisimman kauas, ja poikkeavat muista maastonkohteista (Nikulainen 

ym. 1995, 3-15).  

 

Ecclesin (2002) tutkimuksen mukaan valitsemalla mahdollisimman kaukaa oleellisia 

kohteita ennakointiin, on mahdollistaa nopeuttaa etenemistä maastossa. Nikulaisen 

mukaan tärkeää on havainnoida kaikissa tilanteissa koko näkökenttää, mikä 

mahdollistaa suunnistusajattelun pitämisen edessä. Tällöin suunnistajalla on enemmän 

aikaa varmistaa eli havaita omia ennakoitaan, ja suunnistus pysyy näin ollen sujuvana. 

(Nikulainen ym. 1995, 4-10.)  

 

 

 

4.1.1 Kokemus 

 

Kokemuksen ja harjoittelun myötä voidaan hankkia tietoa ja taitoa, jotka auttavat meitä 

sopeutumaan tehtävän luontaisiin rajoituksiin (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986). 

Kokemus ja harjoittelu ovat ratkaisevia tekijöitä huomion keskittämisen kannalta. 

Kokemuksen tai harjoittelun myötä saadaan aikaan kognitiivisia muutoksia, jotka 

kehittävät sekä hahmottamisen kykyä että kognitiivisia kykyjä. (Eccles ym. 2006.) 

Kokeneempi suunnistaja lukee karttaa vauhdissa noin puolet useammin kuin 

kokemattomampi suunnistaja. Suhteellisessa kartanlukuun käytetyssä ajassa ei 

kuitenkaan esiinny eroja kokeneiden ja kokemattomampien suunnistajien välillä. 

Kokeneempi suunnistaja hahmottaa kartasta yhdellä vilkaisulla enemmän oleellista 

informaatiota. (Eccles ym. 2006.) 

 

Monilla meistä on elämämme aikana muodostunut ns. valittuja totuuksia, jotka 

muodostavat eräänlaiset rajat ja raamit, joiden ympäri saattaa olla vaikea päästä. Näiden 
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rajojen tai raamien takia ihminen ei välttämättä pysty hyödyntämään koko 

potentiaaliaan. Suunnistuksessa tällaisia valittuja totuuksia voivat olla esim. ”En osaa 

juosta keskimatkaa”, ”Jos minulla on aikainen lähtö, en voi pärjätä.”, ”Me suomalaiset 

emme osaa juosta keskieurooppalaisissa maastoissa.”  Psyykkisen harjoittelun avulla 

tällaisten rajojen rikkominen ja sisäisten resurssien esiin kaivaminen voi olla 

mahdollista. (Nikulainen ym. 2008). 

 

 

4.1.2 Sisäiset mallit 

 

Sisäiset mallit eli skeemat ovat sisäisesti organisoituneita tietorakenteita, joiden avulla 

arvioidaan ja otetaan vastaan uutta informaatiota, (Opi ja opeta tehokkaasti 2003 23).. 

Ihminen muodostaa näitä skeemoja läpi elämänsä. Sisäiset mallit ovat hyvin 

muodostuneita representaatioita eli edustuksia monista asioista, kuten esimerkiksi 

autolla ajosta tai toiminnasta erilaisissa tilanteissa suunnistussuorituksen aikana. 

Toimintamme perustuu siis muistissamme olevien mallien rakenteeseen. (Nikulainen 

ym. 1995 4-1.) 

 

Kehittyneiden sisäisten suunnittelustrategioiden ja -mallien on todettu olevan 

tyypillisiä taitavilla urheilijoilla ja muilla asiantuntijoilla (Eccles ym. 2002). 

Kehittyneisiin sisäisiin malleihin perustuva toiminta on sujuvaa ja taitavaa – 

automaattista. Sisäiset mallit ohjaavat suoritusta ulkoisen ärsykkeen stimuloimana. 

Sujuvaa ja rationaalista toimintaa varten meillä on oltava jo ennen ulkoisen 

informaation (maasto, rastilippu, kartta ja rata) havaitsemista niiden edustus 

aivoissamme. Kussakin tilanteessa tämä ulkoinen informaatio toimii virittävänä 

ärsykkeenä suorituksessa sillä hetkellä vaadittaville sisäisille malleille. Vaikka tehtävä 

eli rastivälit ovat suunnistuksessa aina erilaisia, on näillä tilanteilla kuitenkin yhteisiä 

ominaisuuksia, joiden perusteella toimintamallit kehittyvät. Esimerkiksi rastilipun 

havaitseminen antaa ärsykkeen sisäisille malleille, jotka ohjaavat kokeneen 

suunnistajan toimintaa tässä tilanteessa automaattisesti: lähtösuunta, koodi 

rastimääritteistä ja rastipukista, leimaus, kääntyminen lähtösuuntaan ja uuden välin 

suunnittelu. (Nikulainen ym. 1995 4-2.) 
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4.1.3 Mielikuvien luominen 

 

Mielikuvat ovat urheilijan vertauksia havainnoistaan ja muistikuvistaan (Nikulainen 

ym. 1995, 5-26). Mahdollisimman hyvä mielikuvien luominen tulevista asioista 

(kohteista) ja niiden muistaminen näyttää antavan suunnistajalle enemmän aikaa 

keskittyä etenemiseen (Eccles ym. 2002).   

 

Vaikeammassa maastossa mielikuvien luominen vaikeutuu, koska selkeiden kohteiden 

löytäminen on rajoittunutta. Näin ollen myös yksinkertaistaminen vaikeutuu, jolloin 

kartanlukukerralla on käsiteltävä suurempi määrä informaatiota. Rastipistettä 

lähestyttäessä suunnistajan viimeiset luodut mielikuvat ja ennakoidut kohteet 

rastipisteen ympäristöstä ovat ratkaisevia virheen syntymisen kannalta. (Eccles ym. 

2002). 

 

Tutkimusten mukaan, taitavat yksilöt osaavat kehittää hiottuja mielikuvia, jotka 

helpottavat huomion jakamista eri kohteiden välillä. Tämä mahdollistaa näin ollen 

optimaalisen tiedonkeruun. (Eccles ym. 2006.)  

 

 

4.2 Aivot toiminnan ohjauksessa 

 

Aivomme ohjaa suurinta osaa tekemisistämme ja siksi on tärkeää, että aivot toimivat 

oikein. Koska monet toiminnot ja prosessit ovat tiedostamattomia, on tärkeää 

analysoida ja arvioida harjoitteluaan ja kilpailusuorituksiaan. Kaikki aistimme 

osallistuvat ulkoisen tiedon keräämiseen ja ulkoisten tekijöiden havaitsemiseen. 

Aisteiltamme saamamme informaatio voi aiheuttaa meissä erilaisia reaktioita, 

jännitystä, motivaatiota, huolestuneisuutta jne. Aistien tulkitseminen tapahtuu aivoissa, 

mutta tulkintaan voi vaikuttaa mm. minäkuva, arvot, tavoitteet tai kokemukset. Myös 

oma kehomme lähettää jatkuvasti signaaleja aivoihin, jossa näitä signaaleja tulkitaan ja 

tulkinta voi vaikuttaa suoritukseen tai siihen, kuinka paljon saa itsestään irti juuri sillä 

hetkellä. Aivomme kommunikaatiotasot voidaan havainnollistaa kuvaamalla niitä 

kolmen eri tason avulla. (Nikulainen ym. 2008.) 
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Ensimmäinen taso on ns. käytöstaso, joka sijaitsee aivokuoressa (kuva 5). Tämä taso 

työstää tiedostamiamme asioita, sanomaamme ja tekemäämme. Tämä taso voidaan 

jakaa oikeaan ja vasempaan. (Nikulainen ym. 2008.) 

 

KUVA 5: Aivotasojen kognitiivinen toiminta (mukaillen Elitplanen 2008).  

 

Toinen taso, aivorungossa, työstää tiedostamattomia asioita kuten tavoitteita, syitä ja 

aistimuksia (Nikulainen ym. 2008). 

 

Kolmas taso tai ns. arvotaso, jota myös kutsutaan limbiseksi järjestelmäksi. Tämä taso 

tai järjestelmä prosessoi arvoja, raameja ja valittuja totuuksia. Tällä tasolla on suuri 

vaikutus asennoitumiseen ja asenteeseen. (Nikulainen ym. 2008.) 

 

Jotta suunnistajana voisi onnistua täydellisesti, vaaditaan kaikkien näiden kolmen 

aivotason yhteistoimintaa. Suunnistajan on siis osattava toimia sekä tietoisella että 

tiedostamattomalla tasolla. Suunnistajan on itse osattava tiedostaa, onko hänellä 

epätasapainoisuutta näiden kommunikatiivisien tasojen alueilla ja tiedettävä, miten 

asiaa voi korjata. Vain sinä itse voit tulkita sisäisiä Kyllä ja Ei signaalejasi! Psyykkisen 

harjoittelun avulla voi oppia, kuinka juuri urheilija itse voi saavuttaa tasapainon. 

(Nikulainen ym. 2008.) 
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4.3 Suorituksen hallinta 

 

Perustaitojen ja toiminnan ohjauksen osaaminen edellyttää jatkuvaa ajatustoimintaa. 

Vaikka tavoitteena onkin taitojen automatisointi, on taidon osatekijöitä, keskittymisen 

tasoa, vireystilaa jne. kontrolloitava tietoisesti. Oman ajattelun tuntemista, 

kontrollointia ja analysointia kutsutaan suorituksen hallinnaksi. (Nikulainen ym. 1995 

5-1.) Tiivistettynä toiminnan ohjauksella ohjataan suunnistajan perustaitoja ideaalisessa 

ympäristössä. Suorituksen hallinta on suunnistusajattelun ohjausta uusissa ja 

yllättävissä tilanteissa, jolloin perinteinen toiminnan ohjaus järkkyy häiriötekijän 

johdosta. Suorituksen hallinnan keskeisin alue onkin suunnistusajatuksen jatkuvuus. 

(Nikulainen ym. 1995 5-21.) 

 

 

4.3.1 Vireystila 

 

Vireystilaa kuvaillaan perinteisesti fysiologisen aktivoitumistilan asteena, joka voi 

vaihdella hyvin paljon (Hassmén & Hassmén 2002). Vireystila riippuu sekä fyysisistä 

että psyykkisistä tekijöistä. Edelliset harjoitukset, kilpailut, stressi ja puutteellinen lepo 

voivat aiheuttaa lihassärkyä, yleisväsymystä, päänsärkyä, keskittymiskyvyn puutetta tai 

ärtyisyyttä. Vireystilalle löytyy selkeät syyt, ja on tärkeä huomata, että siihen voi 

vaikuttaa – jopa niin, että syntyy psyykkinen superkompensaatio, jolloin fiilis on 

huippuhyvä.  (Nikulainen ym. 1995 5-11.) 

 

Suunnistajan tulisi opetella suorituksen aikaista rentoutumista eri tavoin (Heino 1983). 

Ennen suunnistusharjoituksen tekemistä suositeltavaa olisi tehdä lyhyt 

rentoutusharjoitus. ”Pummin” synty liittyy usein suunnistajan sisäiseen virheeseen, 

kuten epävarmuuteen tai yliyrittämiseen. (Heino 1983.) Kaikkien parhaimmat 

suunnistajat ovat tiedostaneet, mikä on heidän menestyksensä vireystila, ja ovat 

harjoitelleet tämän luomista kilpailutilannetta varten (Nikulainen ym. 2008).  
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Flow. Suunnistajia ja muita itsevauhditettujen lajien urheilijoita sisältänyt tutkimus 

raportoi, että tunteiden hallinta, oikea innostuneisuuden taso ja negatiivisten ajatusten 

välttäminen ovat urheilijoilla tekijöitä, jotka yhdistetään Flow:n tunteeseen. Voi olla, 

että urheilijan on mahdollista kokea Flow:n tunne suorituksen aikana, vain jos hän on 

osannut valita oikeanlaisen etenemisvauhdin, elää urheilulle, on pysynyt terveenä, 

hänellä on riittävä motivaatio ja hän osaa aktivoida itselleen oikeanlaiset kilpailua 

edeltävät ja kilpailun aikaiset rutiinit. Optimaaliseen suoritustilaan vaikuttaa hyvin 

paljon juuri kilpailua edeltävät rutiinit, jotka todennäköisesti helpottavat Flow:n 

kokemista. Hyvin opitut kilpailua edeltävät ja kilpailun aikaiset rutiinit helpottavat 

urheilijan päätöksen tekoa, reagointia ja toiminnallisia prosesseja itsevauhditetun 

suorituksen aikana. Parhaalla urheilijalla kilpailun aikainen toiminta on näennäisesti 

automatisoitunutta ja hän osaa säädellä menestykseen vaadittua toimintaa sekä 

ymmärtää, mitä tämä toiminta on, toistuvissa tilanteissa. (Singer 2002.) 

 

 

4.3.2 Keskittyminen 

 

Keskittyminen on avain huippusuorituksiin. Tietojen ja taitojen käyttö edellyttää 

tiukkaa keskittymistä tehtävään (Nikulainen ym. 1995 5-10). Keskittyminen on kykyä 

suunnata ajatukset tiettyyn tehtävään ja tavoitteeseen. Täydellinen keskittyminen 

suunnistuksessa vaatii usein hyvää keskittymistä jo ennen suorituksen alkua. 

(Nikulainen ym. 1995, 5-10.) 

 

Keskittymistä voidaan kuvailla kolmella tavalla – tiedonkäsittelykykynä, kykynä 

keskittyä olennaiseen ja ajatusten kokoamiskykynä. Suunnistaja joutuu suorituksen 

aikana keskittymään samanaikaisesti monen eri informaation käsittelyyn. 

Keskittyminen vääriin tai epäolennaisiin asioihin vie energiaa edeltä mainitulta 

tiedonkäsittelyprosessilta. Uudelleenkeskittymistä vaaditaan, jos alkuperäinen 

keskittyminen häiriintyy jostain syystä. (Nikulainen ym. 2008.) Tätä keskittymisen 

kykyä pidetään liikuntapsykologian kirjallisuudessa yhtenä merkittävimpänä 

huippusuorituksen piirteistä.  
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Myös motivaatio vaikuttaa keskittymiseen suunnistuskilpailussa ja on yksi sitä 

säätelevistä tekijöistä. Keskittymisen taso voi vaihdella suunnistustehtävän mukaan. 

Tarkkaa suunnistamista vaativilla alueilla keskittymisen taso on korkealla. Päinvastoin 

helpoilla alueilla voidaan keskittymisen tasoa laskea. Haasteellista on säilyttää 

vaihtelevissa maastoissa kontrolloitu keskittyminen. (Nikulainen ym. 1995, 5-10.)Virhe 

johtuu monesti suunnistusajattelun katkeamisesta. Tämä johtuu keskittymisen säätelyn 

pettämisestä. Omaksutun keskittymismallin avulla ”pummin” voi nollata. (Heino 

1983.)  

 

 

4.3.3 Stressi 

 

Stressi määritellään vaatimusten ja resurssien erona. Jos sisäiset ja/tai ulkoiset 

vaatimukset ja tavoitteet koetaan liian suuriksi verrattuna omiin resursseihin ja 

suorituksiin, koetaan tämä stressinä. (Hassmén & Hassmén 2002, 150.) Stressi on 

kilpailusuorituksessa sekä hyvä että huono asia. Pieni stressi voi auttaa urheilijaa 

tekemään hyvän suorituksen, mutta liika stressi voi vastaavasti pilata urheilijalta hyvän 

suorituksen. Stressin ja suorituskyvyn suhdetta voidaan kuvata parabolisella 

käänteisellä käyrällä, (kuva 6). (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 55-56.) 

 

KUVA 6. Stressin ja suorituksen suhde (mukaillen Suunnistusvalmennus 1986). 

 

Stressin sietokykyominaisuudet riippuvat paljon persoonastamme. Jotkut hyötyvät 

kovistakin paineista, toisten taas lamautuessa vastaavassa tilanteessa. Tärkeää olisi 

mielikuva- ja rentoutusharjoittelun avulla saavuttaa itselleen oikeanlainen jännitystila. ( 

Nikulainen ym. 1995, 5 - 25). 
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4.3.4 Häiriötekijät 

 

Suunnistuksessa kilpailusuoritukseen voivat vaikuttaa mm seuraavat tekijät (kuva 7): 

ympäristö, toimittajat, kartta, maasto, kanssakilpailijat, lähtöaika, sää, valmentaja, 

perhe, yleisö, kuulutus, ravinto. (Nikulainen ym. 2008). Perinteisessä suunnistuksessa 

yleisön muodostama sosiaalinen kontrolli puuttui ennen kaupunkisprinttien tulemista 

kisaohjelmaan (mukaillen Heino 1983).  

 

 

KUVA 7. Suunnistajaan vaikuttavat tekijät. (mukailtu Nikulainen ym. 2008). 

 

Suunnistuksessa kilpailujännitys, yhdistettynä ensimmäisen rastin löytämisen 

jännitykseen, muodostaa riskitilanteen, joka suunnistajan olisi osattava välttää. Myös 

kanssakilpailijan näkeminen maastossa on riskitilanne, jossa keskittyminen saattaa 

herpaantua. Tähän voi olla avuksi mielikuvaharjoittelu, jonka avulla tilanteen varalle 

osataan luoda oikeanlainen toimintamalli. (Heino 1983.) Tavallisin syy huippu-

urheilijan epäonnistumiseen on, että hän keskittyy liikaa ulkoisiin häiriötekijöihin esim. 

toisiin kilpailijoihin (Nikulainen ym. 2008). 
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5. PSYYKKINEN VALMENNUS 

 

 

Perinteisesti suurin osa suunnistuksen taitoharjoittelusta tapahtuu maastossa kartan 

kanssa (Nikulainen ym. 1995 5-21). Pelkkä tavoitteellinen harjoittelu maastossa ei ole 

kuitenkaan aina mahdollista Suomen talvisissa olosuhteissa, eikä fyysisen 

suorituskyvyn vuoksi aina järkevää. Siksi olisikin paneuduttava myös psyykkiseen 

mielikuvaharjoitteluun – suunnistuksen ja sen osa-alueiden jatkuvaan ajatteluun. 

(Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 117.) Ruotsalaiseen kyselyyn vastanneista maailman 

huippusuunnistajista kaikkein parhaat käyttävät psyykkistä valmentautumista 

säännöllisesti harjoittelussaan. (Nikulainen ym. 2008). Henkisen valmentautumisen 

kautta suunnistajalle pyritään luomaan ne välineet/työkalut, joita hän voi tulla 

tarvitsemaan kilpailutilanteessa tai sen ulkopuolella. Nämä välineet auttavat 

suunnistajaa selvittämään ilmenevät ongelmat. (Nikulainen ym. 2008.) 

 

 

Optimaaliseen suunnistussuoritukseen pääsemiseksi kaikki harjoittelu, myös 

psyykkinen – täytyy ohjelmoida. Ohjelmointi kertoo, mitä, miten, missä ja milloin 

tehdään parempaan tulokseen pääsemiseksi. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 133.) 

Seuraavaksi käsittelemme psyykkisen valmennuksen ohjelmointia ja sen alla 

mielikuvaharjoittelun esimerkkejä. Esittelemme myös STA-sovellutuksen. 

 

5.1 Psyykkisen harjoittelun ohjelmointi 

 

Käyttäytymistieteistä tuttu kolmivaiheinen malli on hyvä psyykkisen valmennuksen 

jaksottamiseen. Tiedostaa – tunnustaa – muuttaa. Tiedostamalla nykyisen henkisen 

tilansa vahvuuksineen ja heikkouksineen urheilija on valmis aloittamaan henkisen 

valmentautumisprosessin. (Hassmén & Hassmén 2002 383.) Kärkkäisen ja Pääkkösen 

(1986) mukaan suunnistustaitojen systemaattisen harjoittelun puute on edelleenkin 

useimmille suunnistajille suurin optimaaliseen suoritukseen pääsemisen este.  
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Psyykkinen ohjelmointi tähtää havaittavien, suorituskykyä haittaavien psyykkisten 

ongelmien poistamiseen ja vahvuuksien kehittämiseen. Ohjelmoinnin avulla tehdään 

valmentajan ja urheilijan toimesta ratkaisuja miten ja milloin ongelmien korjaamiseen 

ryhdytään. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 134,135.) Nikulaisen ja Erikssonin (2008) 

mukaan on muistettava yksilöllisyys ohjelmia laadittaessa ja toteutettaessa. He 

alleviivaavat että, harjoittelun alussa luodaan hyvä pohja, itseluottamus, itsetuntemus ja 

turvallisuuden tunne, jotta myöhemmässä kehitysvaiheessa suunnistaja voi ymmärtää 

olevansa kokonaisuus, olevansa tärkeä, riippumatta suorituksistaan.  

 

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on saada psyykkiset valmiudet sille tasolle, 

etteivät ne rajoita huippusuoritusta. Aluksi (1.) selvitetään kunkin urheilijan tilanne, 

jossa analysoidaan esimerkiksi urheilijan suorituksen hallinnan toimivuutta tai 

toiminnan ohjauksen puutteita. Tässä vaiheessa tarkoitus on myös tiedostaa urheilijan 

persoonan piirteet, johon mm. STA antaa työkalun. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 

134.)  

 

Seuraavassa vaiheessa (2.) eritellään vahvuudet ja heikkoudet toisistaan. Kolmanneksi 

(3.) valitaan sopivat vahvistamismenetelmät ja toimenpiteet ominaisuuksien 

kehittämiseksi. Sitten (4.) tehdään aikataulu ja sopeutetaan se fyysisen harjoittelun 

ohjelmointiin. Onkin tärkeä, että näitä peilataan rinnan, sillä molemmat vaikuttavat 

toisiinsa. Viimeiseen vaiheeseen (5.) kuuluu harjoittelun seuranta. Tarkoituksena on 

seurata ohjelman toimivuutta, jota voidaan korjata ja muuttaa tarvittaessa, jos vaikka 

esimerkiksi huomataan, että heikkouksia löytyykin muista tekijöistä. (Kärkkäinen & 

Pääkkönen 1986 134.)  

 

Taustatekijöiden selvittäminen.  Valmentajan kannattaa selvittää urheilijan 

persoonallisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuvan 8 mukaan. Oheisten tietojen perusteella 

tiedetään urheilijasta jo paljon. Kukin ympäröivä laatikko kannattaa käydä vahvuuksien 

ja heikkouksien puolesta läpi. Sen jälkeen kirjataan korjaustoimenpiteet esimerkiksi, 

jos kilpailutilanteessa urheilija jännittää ja pelkää epäonnistumisia (ongelmat), mutta 

hallitsee suorituksen harjoituksissa (vahvat puolet) kannattaa urheilijalle teettää 

rentoutus- ja mielikuvaharjoittelua (korjaustoimenpide). Edellinen tieto jää kuitenkin 

irrelevantiksi, ellei sitä osata hyödyntää ohjelmoinnissa. (Kärkkäinen & Pääkkönen 

1986 135.)  
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Kärkkäisen ja Pääkkösen (1986) ja Hassménin ym. (2002) malleja mukaillen 

psyykkisen valmentautumisprosessin voi jakaa seuraaviin jaksoihin: Peruskuntokausi 

(edeltävä jakso 1), kilpailuun valmistava kausi (edeltävä jakso 2), kilpailukausi 

(kilpailukauden aikainen jakso) ja ylimenokausi (jälkijakso).  Käytämme tässä työssä 

fyysisen ohjelmoinnin termejä epäselvyyden välttämiseksi. 

 

 

 

KUVA 8. Persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä (mukaillen 

Suunnistusvalmennus 1986). 

 

 

Suunnitelmien tekeminen. Kärkkäisen ja Pääkkösen (1986) mukaan psyykkisessä 

ohjelmoinnissa kannattaa tehdä muun harjoittelun tavoin tavoitesuunnitelmia sekä 

pitkällä (PTS) että lyhyellä (LTS) aikavälillä. Näiden suunnitelmien taustalta löytyy 

tavoitteet, jotka jaetaan myös kahteen eri kategoriaan (Nikulainen 1994, 76). Kaikilla 

on yksilöinä erilaiset tavoitteet ja tarpeet henkiselle kehitykselle ja nämä tarpeet voivat 

vaihdella myös tilannekohtaisesti (Nikulainen ym. 2008). 

 

Menestystavoite on harjoittelun motiivin lähde, joka käsittää tavoitteen sijoittumisesta 

tulevissa kilpailuissa. Lyhyellä tähtäimellä (LTS) se voi olla vaikka aluemestaruus ja 

pitkällä tähtäimellä (PTS), uratavoitteena vaikka maailmanmestaruus. Suoritustavoite 
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pitää sisällään tiedon omista kyvyistä ja siitä, miten niitä hyödynnetään, jotta tulos olisi 

paras mahdollinen. Kysymys on oman suorituksen tiedostamisesta ja hyväksymisestä. 

(Nikulainen 1994, 76.)  

 

 

5.1.1 Pitkän tähtäimen suunnitelma 

 

Taulukossa 1 on malli pitkän tähtäimen suunnitelmasta, jota on yleensä helppo ja 

mielenkiintoista laatia, mutta siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on usein 

vaikeaa (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986,135).   

 

TAULUKKO 1. Suunnistuksen pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (mukailtu 

Suunnistusvalmennus 1986). 

 

 

 

5.1.2 Lyhyen tähtäimen suunnitelma 

 

Jos psyykkinen ohjelmointi jätetään ainoastaan pitkän tähtäimen suunnitelman varaan, 

voi tavoitteet jäädä irrallisiksi. Siksi tavoitteet täytyykin konkretisoida kunakin kautena 

lyhyen tähtäimen suunnitelman (LTS) avulla. LTS sitoo psyykkisen ja muun 

valmentautumisen yhteen ja on tärkeässä osassa muodostettaessa kokonaiskuvaa koko 

kauden valmentautumisesta (taulukko 2). Kausi voidaan jakaa seuraavaan neljään 
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jaksoon psyykkisen harjoittelun tarkastelussa. (Kärkkäinen & Pääkkönen 1986 135-

136) ja (Hassmén & Hassmén 2002 383-388.) 

 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki lyhyen tähtäimen suunnitelmasta vrt. vuosisuunnitelma (mukaillen 

Suunnistusvalmennus 1986).   

 

 

 

Peruskuntokausi. Peruskuntokaudella on tarkoitus luoda pohja urheilijan psyykkiselle 

harjoittelulle. Urheilijan tulisi oppia sekä itsenäisiä psyykkisiä taitoja että 

ryhmädynaamisia taitoja, liikutaanhan yksilöurheilijanakin usein kilpailureissuilla ja 

harjoituksissa ryhmässä. Tässä vaiheessa psyykkistä harjoittelua on hyvä erilaisten 

testien ja keskusteluiden avulla selvittää urheilijan itsetuntemuksen taso ja psyykkiset 

ominaisuudet, ja asettaa urheilijalle tavoitteet psyykkiselle harjoittelulle.  

 

”Liisa Veijalaisen talvikauden / PK kauden harjoitteluun kuului jokailtainen 

rentoutumisharjoitus ja 1 -2 kertaa viikossa tehty ajatusharjoitus. PK kaudella 

ajatusharjoitus sisälsi yleensä yleistä suunnistuksen ja sen osatekijöiden ajattelua.” 

(Veijalainen & Veijalainen 1980 176.) 
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Kilpailuun valmistava kausi. KVK on viimeinen kilpailukautta tai kilpailujaksoa 

edeltävä psyykkisen valmentautumisen jakso. Tällä jaksolla henkinen 

valmentautuminen on jo osa jokapäiväistä harjoittelua ja siinä keskitytään niihin 

ominaisuuksiin jotka valmentajan tai neuvonantajan kanssa on koettu erityisen tärkeiksi 

kilpailuun valmistauduttaessa. 

 

”KVK:lla Liisa Veijalaisen ajatusharjoituksissa mietittiin jo kilpailutilannetta, mutta ei 

välttämättä vielä sitä kauden päätavoitetta. Liian aikainen päätavoitteen ajattelu voi 

olla hyvinkin kuluttavaa”.  (Veijalainen & Veijalainen 1980 176.) 

 

 

Kilpailukausi. Nyt urheilijalla on meneillään kilpailukausi tai pikemminkin 

kilpailurupeama. Suunnistajalla tämä tarkoittaa esimerkiksi kevään ja alkukesän 

kisaputkea, (KK1), ja toista loppukesästä syksyyn kestävää toista kilpailukautta (KK2). 

Kilpailukaudella tai kilpailutilanteessa stressi ja jännitys voivat olla hyvinkin korkealla 

ja ne voidaan kokea eri tavoin. Keskittyminen ja rentoutumisharjoitukset kuuluvat mm. 

olennaisesti tähän henkisen harjoittelun kauteen. 

 

”Tällä kaudella Liisa Veijalainen teki henkisessä valmentautumisessaan harjoituksia, 

joissa hän keskittyi ja pyrki mielessään käymään läpi mahdollisimman tarkasti tulevaa 

pääkoitosta - tässä tapauksessa MM-kisoja. Näissä harjoituksissa on tärkeää, että 

kaikki mahdollinen majoituksesta säähän käydään mielessä läpi, jotta osattaisiin olla 

varsinaisessa tilanteessa keskittyneitä vain suoritukseen.” (Veijalainen & Veijalainen 

1980 177-178.)  

  

 

Siirtymäkausi. Tämä jakso sijoittuu makrosyklissä molempien kilpailukausien perään, 

etenkin syksylle viimeisen kisaputken päälle. Tällöin analysoidaan ja mietitään tehtyjä 

suorituksia ja pyritään miettimään virheitä ja epäonnistumisia tulevaisuuden kannalta 

opettavaisina. On myös tärkeää miettiä onnistumisia ja painottaa niitä. Olennaista on 

myös tässä vaiheessa miettiä kokonaisuutta, omia kokemuksiaan kaikilta harjoittelu- ja 

valmistautumisjaksoilta. Omien tunteiden, ajatusten ja opittujen asioiden kertaaminen 

jälkikäteen luo hyvän pohjan tulevalle fyysiselle ja psyykkiselle harjoittelulle. Tässä 
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vaiheessa on myös olennaista tarkistaa pitkän tähtäimen suunnitelman realistisuutta ja 

tarkentaa sitä tarvittaessa. 

 

 

5.1.3 Harjoittelun ohjelmointi eri ikäkausina 

 

Seuraavassa Nikulaisen ja Erikksonin (2008) mukainen harjoittelun psyykkinen 

ohjelmointi suunnistajan eri ikäkausille, ( kuva 9). 

 

 

 

KUVA 9. Psyykkisten kykyjen tärkeys eri ikäryhmillä (mukailtu Elitplanen 2008). 

 

Alle 13 vuotiaat. Suunnistuksen tulee näinä ikävuosina lähinnä olla hauskaa ja 

leikinomaista. Henkisessä valmentautumisessa on pääasiassa tavoitteena kehittää 

suunnistajan itseluottamusta ja motivaatiota. 

 

13 – 16 vuotiaat. Tällä ikäkaudella suunnistuksen tulisi jo tarjota nuorelle jännitystä ja 

kehittymishaasteita. Suunnistajan henkiset valmiudet ovat jo sillä tasolla, että voidaan 

jo jossain määrin analysoida suorituksen aikaista ajattelua, keskittymistä ja rutiineja. 

Valmentaja voi neuvoa jännityksen hallintaa ja rentoutumista. 
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16 – 19 vuotiaat. Itseluottamus vahvistuu entisestään ja suunnistaja tuntee jo oman 

suunnistusajattelunsa. Psyykkisen valmennuksen rooli harjoittelussa kasvaa ja pääpaino 

on tavoitteiden asettelussa ja mielikuvien luomisessa. 

 

Yli 19 vuotiaat. Nousu aikuisten sarjaan voi luoda suunnistajalle uusia paineita ja 

tavoitteita. Aiemmin helpolta tuntuneet asiat voivatkin taas tuntua mahdottomilta. 

Erityisesti rentoutumista ja erilaisia selviytymismalleja onkin painotettava psyykkisessä 

harjoittelussa. Itseluottamus ja motivaatio asetetaan koitolle, mikäli menestys jää 

odottamaan itseään. Myöhemmällä iällä, kun tavoitteena on jo MM-kisat, on 

tiedostettava, mitkä henkiset ominaisuudet vaativat erityistä kehittämistä. Selkeät 

tavoitteet ja kokonaisvaltainen harmonia suunnistusharjoittelun ja muun elämän välillä 

ovat ehdottoman tärkeitä tekijöitä menestyksen saavuttamiseksi.  

 

 

5.2 Mielikuvaharjoittelu 

 

Mielikuvaharjoittelu tehdään yleensä rentoutusharjoituksen yhteydessä, niin että 

mielikuvaharjoitusta edeltää rentoutuminen. Rentoutumisharjoitus auttaa keskittymään 

mielikuvien luomiseen ja purkaa mahdollisen jännityksen. (Nikulainen P. 1994, 95.) 

Mielikuvaharjoittelua voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, keskittymiskyvyn 

parantamiseen; vireystilan, jännityksen ja stressin säätelemiseen; taidon oppimiseen tai 

kognitioiden parantamiseen. (Taini M. 2005, 19 – 25.) Mielikuvaharjoittelua aloittaessa 

ei tarvitse heti pyrkiä luomaan mielikuvaa koko suunnistussuorituksesta, vaan 

pikemminkin on parempi aloittaa lyhyillä harjoituksilla, joiden aikana pyritään 

keskittymään yhteen tiettyyn suorituksen osioon tai suunnistustaidollisen asiaan 

(Nikulainen P. 1994, 95). Nuoret suunnistajat raportoivat mielikuvaharjoitteluun 

liittyvässä tutkimuksessa käyttäneensä mielikuvaharjoittelua ennen tutkimukseen 

osallistumistaan vain 0,6 ± 0,5 kertaa (kontrolliryhmä) ja 1,1 ± 1,5 kertaa (koeryhmä) 

kuukaudessa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat tutkimusjakson jälkeen 

mielikuvaharjoittelun parantaneen heidän keskittymiskykyään suunnistussuorituksen 
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aikana ja heidän mielikuvaharjoittelun viikoittainen määrä kasvoi tutkimuksen myötä. 

(Taini M. 2005, 41, 46, 48.)  

 

5.2.1 Esimerkkejä mielikuvaharjoitteista 

 

1. Mielikuvien luominen. Suunnistaja katsoo suunnistuskarttaa ja kuvittelee sen avulla 

millaiselta kyseinen maasto näyttää. Kartan elementtejä hyväksi käyttäen suunnistaja 

voi luoda itselleen toimintamalleja maaston eri kohtiin. Voidaan myös miettiä, mitkä 

ovat omat vahvuudet kyseisessä maastossa. (mukaillen Nikulainen P. ym 1995, 5-24 ,5-

25.) 

 

2. Tavoitteena virheetön suoritus. Vanhan onnistuneen kilpailusuorituksen tai -

toivesuorituksen avulla, käydään rentoutumisen jälkeen läpi kuvitteellisesti, kuinka 

hyvin sujuva suunnistussuoritus etenee rasti rastilta. Suunnistaja pyrkii tiedostamaan, 

mitkä sisäiset mallit ovat milloinkin käytössä suorituksen aikana. (Nikulainen P. 1994, 

92.) Mielikuvissa keskitytään myönteisiin ajatuksiin. Ei-sanan käyttöä tulisi välttää, 

koska tämä ei synnytä minkäänlaisia mielikuvia. (Nikulainen ym. 1995, 5-24.) 

 

3. Valmistaudutaan kilpailutilanteeseen.. Rentoutumisen jälkeen käydään mielikuvissa 

läpi kilpailutilanne. Aloitetaan miettimällä miten alkuverryttely tehdään, jatketaan 

miettimistä lähtökarsinaan siirtymisestä, lähtöhetkestä jne. Kuvitellaan suorituksen 

kulku, myös mahdollisten häiriötekijöiden ilmaantuessa. Suunnistusajattelua jatketaan 

viimeiselle rastille asti ja kuvitellaan vielä maaliviitoituksenkin juokseminen. 

(Veijalainen & Veijalainen 1980, 177 – 178.) 

 

4. Mielikuvaharjoittelu fyysisen harjoittelun yhteydessä. Lenkillä juostessa tehdään 

jatkuvasti havaintoja ympäristöstä. Jos mukana on kartta, siitä tehdään uusia ennakoita, 

ja kuvitellaan niiden havaitseminen olemassa olevasta ympäristöstä. Tärkeintä ei ole 

kartan ja ympäristön yhteensovittaminen, vaan toiminnan ohjauksen kehittäminen. 

(Nikulainen ym. 1995, 4-27.) 
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5.3 Suunnistajan luontaisten taipumusten analyysi (STA) 

 

STA on Anssi Juutilaisen suunnistukselle kehittämä psyykkisten taipumusten analyysi, 

joka pohjautuu sveitsiläisen tutkijan Carl Gustav Jungin ja amerikkalaisten Myers ja 

Briggs-Myersin luomiin persoonallisuusmalleihin. STA:n tärkein tavoite on saada 

suunnistaja tiedostamaan omat luontaiset ajatteluprosessinsa, joiden avulla hän pystyy 

vaikuttamaan oman suunnistustaidon kehittämiseen ja suorituksen hallintaan. 

 

STA pyrkii kartoittamaan suunnistajan luontaiset ajattelumallit neljässä eri 

ulottuvuudessa. Ensimmäinen näistä kategorioi henkilön tietoisuuden ja energian 

pääsuuntaa. Onko henkilö ekstrovertti (ulospäin suuntautunut) vai introvertti 

(sisäänpäin suuntautunut).  

 

Seuraava ulottuvuus selvittää tapaa hankkia ja käsitellä tietoa. Toisessa ääripäässä on 

tosiasiallinen, yksityiskohtiin ja konkreettisuuksiin takertuva taipumus ja 

vastakkaisessa intuitiivinen, kokonaisuuksista ja mahdollisuuksista innostuva.  

 

Kolmas analysoitava taipumus on päätöksentekoon ja suuntautumiseen liittyvä. 

Rationaalinen henkilö korostaa asioiden järkevyyttä ja toimivuutta, kun tunnepohjainen 

korostaa taas niiden vaikutusta ihmisten tunteisiin ja hyvinvointiin.  

 

Viimeisenä analyysissä selvitetään ulkoisen tyylin taipumus. Ääripäissä tässä 

järjestelmällinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ihannoiva taipumus, ja toisena 

ääripäänä spontaani, joka pitää mielellään vaihtoehdot avoinna. 
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