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► Harjoitusmäärien on oltava melko 
suuria 

► Pitkien harjoitusten osuus on 
merkittävä 

► Harjoittelun on oltava 
monipuolista 
 erilaiset maastopohjat 
 eri lihasryhmät 
 liikenopeuden ja –suunnan vaihtelu 
 tukiharjoitteet 
 HARJOITTELUN RYTMITYS! 

SUUNNISTUS ON  
(pitkähkö ja fyysisesti vaihteleva) 

KESTÄVYYSLAJI 

HARJOITTELE PÄIVITTÄIN! KÄYTÄ MIELIKUVITUSTA! 



HUIPUILLAMME VAUHTI  ja 
HARJOITTELU OVAT KOHDALLAAN… 



…, mutta NUORET OVAT 
Hidastumaan päin… 

► JS: 1986-1989 
 17v: TJ (asvalttitie) 10.6km 36:45 (3:28/km) 
 18v: TJ (hiekkatie) 14.2km 52:15, AV-TJ 10km 33:47, Cooper 3730m, 5000m 

16:36 (3:19/km) 
 19v: TJ 14.2km 52:15, 5x1000m ka 3:01, Cooper 3870m 
 20v: TJ 14.2km 50:20, 5x1000m ka 3:00 

► AV 2006: 3000 & 5000m 
 Tytöt: ka 13:01, 5 parhaan ka 11:45 (3:55/km), paras 11:32.  

► 28/57 urheilijaa juoksi (49%) 
 Pojat: ka 18:49, 5 parhaan ka 17:05 (3:25/km), paras 16:46. 

► 26/66 urheilijaa juoksi (39%) 
 

► Nuorten maajoukkue 1/2007: 3000 & 5000m 
 Tytöt: ka 11:52 (3:57/km), paras 11:40 (200m rata) 

 Pojat: ka 18:00 (3:36/km), paras 17:05 (200m rata) 

► SuHu 2006 (21-25v):  
 3000 & 5000m 

 D: ka noin 11:00  
 H: ka noin 16:30 

► Tavoitetaso ( MM-mitalit): 3000 & 5000m 

 D: < 10.00, D20 < 11.00, D 18 < 11.30 
 H: < 15.15, H20 < 16.30, H 18 < 17.00 



Syitä nykytilanteeseen? 

► LAJIN LUONNE 
 Kansainväliset kilpailut vaativat yhä enemmän juoksuvoimaa ja 

suoraviivaisuutta 

 Suomalainen ratamestarityöskentely on muuttanut 
suunnistuksen pikamatkatyyppiseksi tarkkuuslajiksi 

 Ratoja helpotettava! Sprinttisuunnistusta kehitettävä! 

 

► 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 

 Onko seurojen valmennus muutettava yleisvalmennukseksi? 



Syitä nykytilanteeseen? 

► HARJOITTELU 
 Ei-pohjoismaisten juniorien harjoittelu perustuu juoksuvalmennukseen ja 

-kilpailuihin 
 Suomalaiset juniorit harjoittelevat fiilispohjalta ja harrastavat runsaasti 

pallopelejä (ennen hiihdettiin ja juostiin kilpaa…) 
 Seuravalmennus: Taitoa vai tehoa? Viestit vai henkilökohtaiset?  
 Aluevalmennus/Urheilulukiot: urheilijoiden taso laskenut – onko se OK? 
   Sosiaalisuus = hengailua vai sparrausta !?  

    Onko kivan vastakohta kova? 
 

► TULOKSET 
 Nuorten MM-kisoissa selkeä laskeva trendi 
 Parhaiden suomalaisjuniorien ero aikuisten kärkeen on maastossa > 

1min/km, tiellä > 30sek/km 
 5x1000m / 5000m&3000m: ajat laskeneet noin 15 sekuntia 15 vuodessa 
 Ketkä parhaista nuorista kilpailevat hiihdossa / juoksussa? 

 Lahjakkuuksien kartoittaminen ! 



HARJOITTELUA ON  
MUUTTETTAVA! 

Huipulle pyrkivän nuoren suunnistajan on 

ryhdyttävä harjoittelemaan … 
 

► Aikaisemmin: hpk n. 15-vuotiaana 

► Määrätietoisemmin: tavoite 

► Suunnitelmallisemmin: harj.ohjelma 

► Monipuolisemmin: eri lajeja 

► Kovempaa: maastojuoksu, sprintit, intervallit 

► Enemmän: vasta kun siihen on valmiudet 
  

  
…ja on uskallettava kilpailla myös 

kestävyysjuoksussa ja/tai hiihdossa! 



13-16 –VUOTIAAT 
MITÄ? MISSÄ? MILLOIN? 

HARJOITTELU PERUSTUU SEURAHARJOITUKSIIN 
► 1-3 kertaa viikossa 

► Harjoitusten oltava pidempiä (45-90 min ”tehokasta” toimintaa) ja 
rasittavampia! 

► Yhdistelmäharjoitukset: juoksua, kuntopiiriä, pelejä, suunnistusta, 
mäkivetoja, … 

► Karttojen kanssa ”kävely” minimiin, mutta kartta oltava mukana 
kuitenkin usein! 

► Joka harjoituksessa vähintään 5-10 min kovavauhtinen osio 

NUORIA ON KANNUSTETTAVA OMATOIMISEEN HARJOITTELUUN 

► 1-3 kertaa viikossa 
► Talvella hiihtolenkit, rauhalliset juoksulenkit 

► Kesällä juoksulenkit, kotikuntopiirit, loikat, iltarastit 

 
HIIHTO & JUOKSUSEUROJEN HARJOITUKSET JA KILPAILUT 

► Mitä enemmän, sen parempi… 

MONIPUOLISESTI! LÄHES PÄIVITTÄIN! 



16-20 –VUOTIAAT 
 MITÄ? MISSÄ? MILLOIN? 

URHEILULUKIO / -AKATEMIA 
► 3-4 kertaa viikossa á 60-75min 

► Monipuolisia lihaskunto- ja 
koordinaatioharjoituksia 

► Teräviä juoksuharjoituksia ja 
laadukkaita 
suunnistusharjoituksia 

► Karttapalaverit ja 
teoriaharjoitukset! 

OMATOIMINEN HARJOITTELU 

► 2…5 kertaa viikossa á 30min – 3h 
► Talvella hiihtolenkit, rauhalliset juoksulenkit 

► Kesällä juoksulenkit, kotikuntopiirit, loikat, iltarastit 

► Karttojen tutkiminen, ratasuunnittelut, kartoitustyö (?) 

HIIHTO & JUOKSUSEUROJEN HARJOITUKSET JA KILPAILUT 

► Välipalana tai jaksoittain tavoitteellisesti 

SEURAHARJOITUKSET 

► 2-3 kertaa viikossa  

 á 60-120min 
► ”Sosiaaliset” pitkät ja 

kovat harjoitukset, 
usein suunnistaen 

ENSIN VAUHTI, SITTEN MÄÄRÄ! 

Uhka vai mahdollisuus? 

HARJOITUS- 
MÄÄRÄT, esim 
•17v 365h 
•18v 400h 
•19v 450h 
•20v 500h 



► Voiko seuravalmennuksen avulla nousta nuorten / 
aikuisten kansainväliselle huipulle?  

 Onko esimerkkejä? 

 Millaista seuravalmennuksen tulee tällöin olla? 

 

 

 

 

 

 

► …vai onko pyrittävä tehostamaan toimintaa? 

 Aluevalmennus ja/tai urheiluakatemiat 

 Hyvä valmentaja + hyvä urheilija + hyvät olosuhteet 

►  Mitä SSL:n pitäisi tehdä? 

VALMENNUS: 
KUKA, MISSÄ, KENEN RAHOILLA… 

http://www.jukola2006.net/kuvagalleriat/jukolamaali/index.html


► Tavoitteenasettelu 
 Onko nuorilla sitä? 
 Joka päivä on oltava jokin tavoite 
 Harjoitus vs. kilpailu 

► Kenen ehdoilla seurassa harjoitellaan 
 Huipulle haluavan vai ”kivan kaverin”? 
 Vanhempien? 

► Valmentajaa tarvitaan 
 Harjoitusohjelman tekijä vai tukihenkilö? 
 Henkilökohtainen vai yhteinen? 

► Harjoittelun seuranta 
 Harjoituspäiväkirja 
 Säännölliset testit 
 On löydettävä punainen lanka! 

► (Terve) kilpailu kehittää! 
 Itseluottamus & halu kehittyä kasvaa 
 Huumori mukana! 

avainkysymyksiä 



VAUHTIA! 

USKALLUSTA! 

MIELIKUVITUSTA!  


