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Vanhojen muistelua 

• SSL:n leirivalmentaja 1986-1988 

• Vuokatin urheiluopisto 1985-1988 

• Hankasalmen lukio 1987-88, 90-94, 98-99 

• LitK 1991 

• Suunta 101 1994-1996 

• SKUL 1994-96  

• Pasi Ikonen 1999- 

• Maria Rantala 2000- 

 

• Ruotsin tunturisuunnistus 1989 

• Suunnistuksen suurajot 2002, 2003 

 



Tänään 

1) Kortit jakoon: 

• 3 asiaa, jotka aiheista tiedät 

• 3 asiaa, jota HALUAISIT tietää 

2) Jakaja bluffaa 

3) Katsotaan kortit 

4) Nokitetaan 

5) Jaetaan potti 

 

 



Eihän sitä koskaan tiedä 

”Meikäläisellä on aukko sivistyksessä. Tiedemiehiä askarruttavat 

avaruuden mustat aukot.  

Aukkoja on monia, joista ei ennen puhuttu. Ensin oli talon turvana 

perämetsä. Nyt kun metsä hakattiin pois, jäi vain peräaukko. No, sekin 

kasvaa umpeen ajanoloon. Umpeentumista voi edistää puita 

istuttamalla. 

Esiintyjän ajatusaukot pitäisi jotenkin voida sivuuttaa eli eliminoida 

kääntämällä kuulijain katseet muualle – ettei tietämättömyys tulisi 

julki… 

Keskustelussa on paras paljastaa aukot reilusti, koska ne tulevat kuitenkin 

esiin. Hyvässä lykyssä joku toinen tukkii ne, eli oivaltaa asian oikein.  

Näin onnekkaasti tapahtuu, jos ei ole kaikkitietävä, vaan ottaa 

kuulemastaan opiksi. Näin opin saa käytännön tietä. 

Sopii olla päiväänsä tyytyväinen, jos yksikin aukko on löydetty ja saatu 

tukituksi.” 

 

       Altti Matero, 1994 

 

 



Näkemyksiä huippusuunnistajan 
fyysiseen harjoitteluun 

 

– tietoa on yllin kyllin, mutta mihin uskoa?  

 

 



Mihin uskoa suunnistuksessa? 
Näin kuviteltiin 33 vuotta sitten: 

 

Kilpailu kiristyy - taso laajenee, yhä parempia tuloksia 

vaaditaan. Suunnistus on kehittynyt nopeasti laajan 

osanottajamäärän kattamaksi kansainväliseksi lajiksi. 

Yhä olennaisemmaksi tulee se tosiasia, että 

harjoittelematta ei enää menestytä. Uudet, yhä paremmat 

ja yksityiskohtaisemmat kartat luovat tilanteen, jossa 

sattumanvaraisuus ja onni jäävät toissijaisiksi 

tekijöiksi, taidon ja kunnon tullessa ratkaiseviksi. 

 

Menneet ovat ne ajat, jolloin suunnistustaidoksi 

katsottiin eteneminen kompassisuunnan ja 

matkanmittaustaidon avulla. Murroskausi on tapahtunut 

tosiasia uusien karttojen myötä, ja uudet vaateet ovat 

astuneet esiin.  

 

     Jatkuu... 



30 vuotta sitten tultiin seuraavan päätelmään: 

 

Nykyisten vaatimusten mukaan suunnistustaito koostuu 

useista eri osatekijöistä: 

1. Fyysinen kestävyys, jota voidaan kutsua myös 

suunnistukseen liittyen juoksuvoimaksi.Siihen 

sisältyvät elimistön energianmuodostus, lihasvoima ja 

juoksutekniikka. 

2. Suunnistustekniikan hallitseminen, johon kuuluvat 

kartanlukutaito, kompassi- ja matkanmittaustekniikan 

tarkoituksenmukainen käyttö sekä ratkaisuja 

nopeuttavat niksit. 

3. Älylliset valmiudet, joilla tarkoitetaan muistia, 

oivaltamiskykyä ja ajatusterävyyttä. 

4. Psykologiset tekijät, lähinnä itseluottamus, 

tottuminen eri olosuhteisiin ja turhan 

kilpailujännityksen poistaminen. 

       Pekka Pirilä, 1971 

   

”Taidatkos tuota paremmin sanoa” 



Hannes Kolehmaisen harjoittelu 

Tukholman Olympialaisiin 1912 
 

• Harjoittelu alkoi helmikuun alussa. Tätä edelsi 3 kuukauden 
lepokausi. 

• Helmikuusta kesäkuuhun  

• Aamulla: 
Voimistelu 5 min 
Kävely 10 - 25 km vauhti 7 min/km, pyhäisin 48 km vauhti 8 
min/km 
Voimistelu 10 min 
Hieronta 

• Päivällä: 
Juoksu vähintään 5 km tavallisesti 10 - 20 km vauhti 
keskimäärin 3,30/km 
Hieronta 

• Illalla: 
Jaloittelua kaupungilla 



• Huhtikuusta alkaen lisäksi kävelyn jälkeen: 
Juoksu 80 - 400 m vetoja yhteensä 3 500 - 4 000 m 

täyttä vauhtia 

• Touko- ja kesäkuussa ajoittain muun päivittäisen 
harjoittelun lisäksi: 
Aikakokeita kentällä esimerkiksi kolmen mailin 

matkalla. 

• Tulokset: Tukholma kultaa 10 000 m, 5 000 m 

ME ajalla 14.36,6 ja maastojuoksu. 

Antwerpen 1920 kultaa maraton. 

 
www.meidoka.pp.fi/juoksuharjoittelu.htm#historia  

http://www.meidoka.pp.fi/juoksuharjoittelu.htm


Toisaalta tiedämme, että 

• Vuorokaudessa on 24 

tuntia 

• Urheilijan pitäisi 

nukkua vähintään 8 

tuntia vuorokaudessa 

 

• 48 km, 8 min/km = 386 

min eli 6h 26 min 

• 10 km, 3.30/km = 35 

min 

• voimistelu ja hieronta 

vievät vähän aikaa 

• jaloittelua kaupungilla? 



Näkemykseni 
huippusuunnistajan fyysiseen 

harjoitteluun 

• Itseluottamuksen kannalta keskeistä 

• Ensimmäinen huippukunto on vaikea tavoittaa  

• Rajojen rikkominen vaikeutuu jatkuvasti 

• Urheilijan on osattava tehdä asiat oikein 

• Valmentajan on nähtävä oikeat asiat 

• Huipulla kokonaisuus monimutkaistuu 

• Parempi harjoitella paljon ja kovaa kuin vähän 
ja kevyesti 

 



Kiinnostukset 29.7.2004 

• TIEDETÄÄN 

– Miten 

huippukunto 

tehdään 

• HALUTAAN TIETÄÄ 

– pääkilpailuun valmistautuminen 

– motivoiminen/ hillitseminen 

– valmentaja & vanhemmat 

– harjoittelu ja genomi 

– harjoittelun painopisteet eri ikäisenä 

– suunnistustaidon kehittymien 

– palautuminen kilpailusta/ rastiviikot! 

– huippukunnon ajoitus nuorilla 

– infotulvan hyödyntäminen? 

– itseluottamuksen vahvistaminen 

– suunnistuksen hallinta  

– paljonko voi suunnistaa, että se on fyysisesti 
järkevää 

– heikkouksien harjoittelun motivointi 

– henkisen kapasiteetin täyskäyttö 

 



Nuorena --- > vanhempana 

• Pienet asiat 

• Suuret linjat 

• Urheilu keskeistä

  

• Kokonaisuus 

• Yksityiskohdat 

• Elämä keskeistä 

 

 



Haasteita valmennussuhteessa 

• Luottamus 

• Rehellisyys 

• Avoimmuus 

• Ammattitaito 

• Yhteiset tavoitteet 

• Urheilijan itsenäisyys 

• Sitoutuminen 

 

 



Harjoittelun seuranta; case PI 

• Harjoituspäiväkirja 

• Sykedata 

• Kontrolliharjoitukset 

– Jokainen kova harjoitus on kontrolli 

• Päivittäinen keskustelu – armoton 

palaute  

• Urheilijan tuntemukset keskeisiä 

 



Fyysisen harjoittelun lähtökohdat 

• Lajianalyysi 

– Mitä maastossa 

liikkuminen kovaa 

vaatii? 

• Urheilija-analyysi 

– Missä vaiheessa ollaan 

menossa 

• Kisa-analyysi 

– Mitä on odotettavissa 



Harjoittelun seuranta; case PI 

• HPK kaikkien nähtävillä 

• Sykedata 

• Reittipiirrokset 

 

EI IHAN RISKITÖNTÄ! 

• Palautetta odotettavissa 

• Ei sovi ihan jokaiselle 

• “Optimaalista harjoittelua?” 



Oma valmentajahistoria – 

näkemyksen taustalla 

• Urheiluvuodet ja ohjelmat –

79 

• Slant 

• Omat ”ohjelmat” 

• Hämäläinen 

• VaajTe 

• Opiskelu 1984-> 

• Vuokatti 1985-88 

– tasotestit 

• SSL 1986-1988 

– mattotestit 

• Hankasalmen lukio 

– urheilijan ura 

• ”Tutkimukset” 

– kontaktiajat 

– EMG 1988 

– EMG 1992 

• YNY 1994-1996 

• PI & MR 1999-> 

• Tutkimus”työ” 



Valmentajan roolit 

• Opettaja – ohjaaja 

• Tarkkailija – valvoja 

• Organisoija 

• Ennustaja 

• Palomies 

• Pappi – tuomari 

• Rakastava vaimo 

 


