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HUIPUILLAMME VAUHTI ON 
KOHDALLAAN… 



…, mutta NUORET OVAT 
HIDASTUmaan päin… 

JS: 1986-1989 
– 17v: TJ 10.6km 36:45, 

– 18v: TJ 14.3km 52:15, AV-TJ 10km 33:47, Cooper 3730m, 
5000m 16:36 

– 19v: TJ 14.3km 52:15, 5x1000m ka 3:01, Cooper 3870m 

– 20v: TJ 14.3km 50:20, 5x1000m ka 3:00 

AV 2006: 3000 & 5000m 
– D17-20: ka 13:01, 5 parhaan ka11:45, paras 11:32.  

28/57 urheilijaa juoksi (49%) 

– H17-20: ka 18:49, 5 parhaan ka17:05, paras 16:46. 
26/66 urheilijaa juoksi (39%) 

SuHu 2006:  

 3000 & 5000m 
– D: ka noin 11:00  

– H: ka noin 16:30 

Kv. Mitalitaso: 
3000&5000m 
– D: > 10min, D20 > 11min 

– H: > 15min, H20 > 16min 



Syitä nykytiLanteeseen 

LAJIN LUONNE 
– Kansainväliset kilpailut vaativat yhä enemmän juoksuvoimaa ja 

suoraviivaisuutta 

– Suomalainen ratamestarityöskentely on muuttanut 

suunnistuksen pikamatkatyyppiseksi tarkkuuslajiksi 

 

SUOMALAISURHEILIJOIDEN LÄHTÖKOHDAT 
– MOTIVAATIO: Suunnistus ja muut kestävyyslajit eivät houkuttele 

lahjakkuuksia 

– YLEISKUNTO: Yleisen liikunnan puute on johtanut siihen, että 

nuorten valmennuksessa joudutaan panostamaan entistä 

enemmän peruskunnon ja lihaskunnon + koordinaation 

harjoittamiseen 



Syitä nykytiLanteeseen 

HARJOITTELU 
– Ei-pohjoismaisten juniorien harjoittelu perustuu 

juoksuvalmennukseen ja -kilpailuihin 

– Suomalaiset juniorit harjoittelevat fiilispohjalta ja harrastavat 

runsaasti pallopelejä (ennen hiihdettiin ja juostiin kilpaa…) 

 

TULOKSET 
– Nuorten MM-kisoissa selkeä laskeva trendi 

– Parhaiden suomalaisjuniorien ero HD21-kärkeen on maastossa > 

1min/km, tiellä > 30sek/km 

– 5x1000m / 5000m&3000m: ajat laskeneet keskimäärin 1sek/km/v 

– Ketkä parhaista nuorista kilpailevat hiihdossa / juoksussa? 

 



RYHMÄTYÖT 
Onko näin? 

Mitä asialle voidaan tehdä? 
1. 13-16 –vuotiaiden harjoittelu 

– Taitoa, laatua, tehoa, määrää? 

2. 17-20 –vuotiaiden harjoittelu 
– Taitoa, laatua, tehoa, määrää? 

3. Seura- ja aluevalmennuksen linjaukset 
– Sosiaalisuus vai huipulle johtava harjoittelu 

4. Ratamestarityöskentely 
– Ratojen ”helpottaminen”? Sprintit? Pitkät kisat? 

5. Rata-, maasto- ja maantiejuoksuihin ”pakottaminen” 
– Sveitsin malli 



Ryhmä 1: 13-16 –vuotiaiden harjoittelu 

Taitoa, laatua, tehoa, määrää? 

Kasvukausi meneillään: ei mahdottoman kovia harjoituksia 

Perusliikunnan lisääminen: ei mennä harjoituksiin autoilla, vaan jos 
mahdollista juosta, pyöräillä (vrt. MSP) 

Raivaushommat yms talkoomeiningillä 

Kilpailut myös talvella (hiihto), kesällä myös juoksukilpailuja 

Koordinaatio: apuja yu-valmentajilta ja yhteisiä harjoituksia 

Ei liikaa taitopainotteisia harjoituksia  keskittymiskyky ei riitä = muita 
harjoituksia tilalle? 

Keskivartalon staattinen harjoittaminen: ryhti, vammojen ennaltaehkäisy  

Monipuolisuus: muiden lajien harrastaminen; A-taitomerkit yms. 
tavoitteeksi 

Seuroilla yhteisiä harjoituksia nuorten ja aikuisten kesken 

VOL: sosiaalinen tapahtuma vai tiukka, tavoitteellinen harjoitusleiri? 

 



Ryhmä 2: 17-20 –vuotiaiden harjoittelu 

Taitoa, laatua, tehoa, määrää? 
Harjoittelua on lisättävä määrällisesti, mutta ei laadun 
kustannuksella 

Koviakin harjoituksia! 

Tulostavoitteita myös esim. ratajuoksussa 

Tulosrajat myös leireille / valmennusryhmiin 

Ei liikaa taitoharjoituksia, kartta mukaan myös koville juoksulenkeille 

Seuran taitoharjoituksiin lisää vauhtia, joskus myös ajanotto! 

Selkeä jako kova – kevyt, pitkä – lyhyt jne. 

Pientä leikkimielistä sisäistä kilpailua, vauhtileikittelyä 

Urheilulukio + seuratreenit: pelkästään toisen avulla ei kehity. 
Useimmille molemmat yhdessä koko ajan on liikaa 

Kansainvälinen kisakokemus silmien avaaja? Jos ei muualla niin 
O-Ringenillä kannattaa käydä. 

Huipulle haluavat vs. nautiskelijat: ongelma vai mahdollisuus? 



Ryhmä 3: Seura- ja aluevalmennuksen linjaukset 

Sosiaalisuus vai huipulle johtava harjoittelu? 

Näihin panostaminen on kaksi eri asiaa = joka paikassa / 

harjoituksessa ei pidä tehdä kaikkea 

AV: huipulle johtavaa toimintaa. Osa AV-ryhmistä sosiaalisempia 

kuin toiset, kaikki seurat eivät ole lähteneet mukaan AV-toimintaan. 

Seurat: molemmat tärkeitä. Pitäisikö seuroja ”jakaa” (sosiaalisesti 

suuntautuneisiin) kasvattajaseuroihin ja huipulle tähtääviin 

seuroihin? SSL:n tuki vain jälkimmäisille? 

AV-ryhmien ikähaitari: mikä on yli 20-vuotiaiden rooli? Miksi juniorit 

eivät käy iltaharjoituksissa? 

AV-toiminta ei saa sotia seuratoimintaa vastaan: ei kilpailevaa 

toimintaa samoina päivinä. 

Kilpailuorientoituneessa porukassa sosiaalisuunnistajat putoavat 

pois. Tapahtuuko toisinpäin? 



Ryhmä 4: Ratamestarityöskentely. Ratojen 

”helpottaminen”? Sprintit? Pitkät kisat? 

Kilpailujen vaatimukset ohjaavat valmennusta ja harjoittelua: jos 

taito ratkaisee kilpailut myös sitä harjoitellaan 

Arviolta 90% kisoista on keskimatkatyyppisiä, erityisesti taidollisesti 

Kilpailujen tulisi mitata eri ominaisuuksia  

– Sprintti: nopeus 

– Keskimatka: taito 

– Pitkä: juoksuvoima 

– EP: kestävyys 

Kilpailuja järjestetään varojenkeruumielessä: kysyntä vs. tarjonta  

lyhyitä, vaativia kisoja hyvissä, vaativissa, maastoissa 

SSL:n linjaus ja tuki  projektiluontoiset kisat, joilla haetaan tiettyjä 

ominaisuuksia 

Kilpailut ovat liian lyhyitä, taidollisesti yksipuolisia (vaikeita): 

putoaako fyysisesti lahjakas urheilija pois lajista? 



Ryhmä 5: Rata-, maasto- ja maantiejuoksuihin 

”pakottaminen”=  Sveitsin malli 

Tiukka kilpailukalenteri, mahtuuko sekaan 

juoksukilpailuja? 

Mieluummin testijuoksuja: VOL, AV 


