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Harjoitteluni 1990 

►Monipuolista urheilua:  

 suunnistusta, ratajuoksua, hiihtoa, 
sulkapalloa, sählyä, lentopalloa, koripalloa, 
kuntosalia, kuntopiiriä, venyttelyä paljon 

►Välillä melko kovia harjoituksia: 

 suunnistusharjoitus 10km, pitkä tielenkki 
18km, porrasjuoksua, kumisaapasjuoksua 



Harjoitteluni 1991 

►Hieman tiukemmalla asenteella, mutta 
samantyyppisesti 

►Kovaa harjoittelu tuntui hauskalta 

►Asenne oli totinen, jopa perfektionistinen 

►Firmaliigaa isän kanssa 



Harjoitteluni 1992 

►AV-ryhmään kuuluminen toi harjoitteluun 
rytmitystä, tehovaihteluja ja vertailua 
muihin muuallakin kuin kisoissa 

►Uusia ideoita taitoharjoitteluun 

►Ruotsin ja Norjan suunnistusleirit 



Harjoitteluni 1993-94 

►Perusharjoittelua kerran päivässä, kun kävin 
normaalia lukiota 

►Pohjola-ryhmässä tavoitteet nuorten MM-
kisoihin, Puolassa 1994 pikamatkalla 7. ja 
normaalimatkalla 15. 

►Psyykkinen valmennus 

►Paljon suunnistusta 

►Kaikki Suomen mestaruudet: pitkä, 
normaali, pika, yö ja viesti 



Harjoitteluni 1995-96 

► Lukion jälkeen Urheilukouluun, jossa paljon 
vammoja 

►Harjoittelin kovaa, mutten osannut levätä armeijan 
hässäkässä 

► 1995 hyvässä kunnossa koko kesän ja nuorten 
MM-pronssi normaalimatkalla Tanskassa 

► 1996 kuntouduin pitkään kestäneestä 
juoksijanpolvesta kesäksi ja MM-pronssia jälleen 
Romaniasta  



Harjoitteluni 1996-97 

►Gluteeniton ruokavalio syksyllä 1996, paino 
nousi talven aikana 54kg -> 60kg. 
Ajoituksena täydellinen, sillä siirtyminen 
miesten sarjaan 

►Suurin harjoitusmuutos oli tiejuoksun 
vähentäminen 

►Deltan testijuoksu 15km 12/1995 50.14, 
seuraavan kerran nopeammin 3/2003 48.59  

►1997 SM-kulta normaalimatka 



Harjoitteluni 1998-99 

►Kovaa treeniä ja paljon leirejä 

►Panostusta syystalvesta 
perusvoimaharjoitteluun 

►Monipuolisuutta unohtamatta 

►Ilman tarkempaa ideaa = perusmättöä 

►1999 MM-pikamatkan 4. Skotlannissa (vain 
kaksi sekuntia hopeasta ja sekunti 
pronssista) 



Harjoitteluni 2000-01 

►Määrä-, teho- ja lepojaksot tarkemmin 
suunniteltuja 

►Nuoruusurani huippuvuodet: MC-voitto, MM-
hopea ja viestikulta 

►Kesällä 2000 paljon suunnistusta, sopivasti 
tehoja perusharjoittelua -> syksyllä 
huippukunnossa 

►Huippukunnon ajoitus 2001 MM-kisoihin 



Harjoitteluni 2002-04 

►Fyysisten rajojen koettelua 

►Liikaa voittamisen halua? 

►Paljon hyvää, mutta ehkä liian tasapaksua 

►2004 MM-kisoihin liikaa tehojen kautta -> 
olin normaalimatkalla sprinttivireessä 



Harjoitteluyhteenveto 2005-2006 

► 2005: 570 h 
► Suunnistus 

 90h / 135k / 930km  
► Juoksu 324h / 3620km 
► Hiihto + pyöräily 80h / 1010km 
► Suunnistus 16 % 
► Juoksu (polut) 36 % 
► Juoksu (tie) 21 % 
► Hiihto 13 % 
► Pyöräily 1 % 
► Voima 6 % 
► Pelit 4 % 
► Vesijuoksu 3 %  
► MK + VK (harj) 12,4 % 
► MK + VK (kilp) 22,3 %  

  

► 2006: 595 h 
► Suunnistus 

 110 h / 148 k / 1085k 
► Juoksu 310h / 3165km 
► Hiihto + pyöräily 95h / 1500km 
► Suunnistus 19 % 
► Juoksu (polut) 33 % 
► Juoksu (tie) 19 % 
► Hiihto 12 % 
► Pyöräily (spinning) 4 % 
► Voima 7 % 
► Pelit 3,5 % 
► Vesijuoksu 2,5 % 
► MK + VK (harj) 11,5 % 
► MK + VK (kilp) 23 % 



Kisasuoritusten vertailua 2004-2006 

    2004  2005  2006 

►Rastivälejä (ka) 20  21  22 

►Onnistuneita  14  18  20 

►Onnistumis-%  73,4  87,5  90,9 

► 15-60s virheitä  4,9  2,7  2,1 

► 60-90s virheitä  4 kpl  0 kpl  0 kpl 

►> 90s virheitä  3 kpl  1 kpl  1 kpl 

►Oma aika versus paras aika 
 %-ero (virheittä) 4,4  5,6  4,5 

   

 



HARJOITUSFILOSOFIANI 

►OLE AVOIN ITSESI JA MUIDEN AJATUKSILLE 

► Suunnistamalla suunnistaja tehdään – ongelmana 
nilkat! (teipin kulutus vs. nilkkatuen rasitus jalalle) 

►Harjoittelun tavoite = kehittämisen kohteet 

►Harjoittelun suunnittelu kehittävien harjoitusten 
kautta – unohda kikkailu  

► Laadukkaasti tehty sisältää riittävästi määrää – 
unohda kokonaismäärät 

►Harjoittele ajatuksen kanssa  

►Haasta itsesi! 



VAATIMUKSET HUIPULLA 

►SUUNNISTUSTAITO 

►Kartanluku on kaikki kaikessa 

►Osaa käyttää tarvittaessa kompassia 

►Suunnitelmallisuus: reitinvalinta,    
ennakointi, havainnointi ja rastinotto 

►Kartta edellä – maasto edellä 

►Nykyään taito on puoli suoritusta 

►Erilaisten maastojen asettamat haasteet 

 

 



VAATIMUKSET HUIPULLA 

►SUORITUKSEN HALLINTA 

►Suunnistamisen ja juoksuvauhdin 
yhdistäminen maaston, kartan ja tilanteen 
mukaan optimaalisesti / hallitusti  

►Harjoittaminen kilpailusuorituksissa 

►Tiukkaa suorituksen ja itsensä tutkiskelua 

►Paranee kokemusten kautta erilaisissa 
maastoissa 

 



VAATIMUKSET HUIPULLA 

►FYYSINEN KESTÄVYYS 

►Vauhtikestävyyttä 

►Juoksuvauhtia erilaisissa maastoissa 

►Voimakestävyyttä vai kestovoimaa 

►Intervallityyppistä 

►Ketteryyttä ja kehonhallintaa 

 



ESIMERKKIVIIKKO 24.-30.1.2005 
Jyväskylä-Hankasalmi 

Ma ap: vesiju 60’ 

Ti ap: telinev. 10’ i: ju 2h10’ (10 vetoa) 

Ke ap: jääkiekko 60’ ip: kv 30’, vr 30’ 

To 
ap: matolla 62’/17km 
(3x4x5’ 3’56-3’15/km), vr 
55’ 

i: jte/hypp. 30’, vr 30’ 

Pe 
i: su/hisu-urat 36’/6,8km, vr 
15’ (pimeä) 

La 
ap: su/hisu-urat 
47’/9,4km, vr 15’ 

ip: lumifutista 35’, vr 5’ 

Su ap: ju 2h (suunn.ajatt.) 

Yht: 12h50’ (su 16 km, ju 90 km)  



ESIMERKKIVIIKKO 14.-20.2.2005 
Dullstroom 

Ma 
ap: vae 3h30’ (15 km / 650 
m) 

Ti 
ap: ju/reipas 1h30’ (24 km), 
vr 20’ (Lakenvlei forest) 

ip: ju 40’, kv 10’ 

Ke 
ap: 100x100m, 18” / 24” (10 
km 34’26), vr 25’ 

ip: py 2h15’, vr 5’ 

To ap: su 29’ / 4,4 km, vr 45’ ip: vae 45’ 

Pe ap: ju/vae 60’, jte 20’ 

La a: ju 40’ ip: su 24’ / 5,4 km, vr 45’ 

Su ap: su 50’ / 10,2 km, vr 35’ ip: py 1h15’ 

Yht: 17h20’ (su 22 km, ju 107 km, py 67 km) 



ESIMERKKIVIIKKO 9.-15.5.2005 
Jyväskylä-Varkaus 

Ma ap: vesiju 60’ ip: ju(m) 40’ 

Ti a: ju 30’, at ap: tennis 30’ ip: py 2h20’ 

Ke 
ap: melontaretki 3h 
(6h) 25km 

i: ju 30’ 

To a: at ap: tennis 50’  
ip: vl 1’/1’ 4,8km / 15’14, 
3,2km / 10’19, vr 55’ 

Pe a: at 
ip: portaissa 4x30 loikkaa, 
ju 50’ 

La ap: ju 30’ 

Su 
ap: sm-maastot 12km 
38’26 / 7., vr 60’ 

ip: sm-maastot 4km 12’47 / 
18., vr 10’ 

Yht: 14h20’ (ju 78 km, py 45 km)  



ESIMERKKIVIIKKO 27.12.-2.1.2005 
Vuokatti 

Ma a: ju 20’ ap: hp 2h35’, vr 5’ i: ju 30’ 

Ti a: ju 20’ ap: hp 2h05’, vr 5’ i: ju 30’, tp+kv 30’ 

Ke a: ju 20’ ap: hp 2h55’, vr 5’ i: ju 25’, hankik.35’ 

To a: ju 20’ 
ap: mäkij. 2x6x2’, 
pal.1’/8’, vr 40’ 

Pe a: ju 20’ ap: hp 3h50’ i: ju 25’, kv 15’ 

La ap: hv 1h20’ 

Su ap: ju 25’ i: core 30’, vr 15’ 

Yht: 20h30’ (ju 64 km, hi 190 km) 



ESIMERKKIVIIKKO 15.-22.3.2005 Madrid 8 pv 

Ti a: ju 25’ ap: su 72’ / 9 km, vr 5’ ip: futista 50’, kv 20’, vr 10’ 

Ke a: ju 25’ ap: su 32’ / 6,5 km, vr 50’ ip: futista 55’ 

To ap: jum (su 11,4 km) 2h ip: hyvä venyttely 

Pe a: ju 20’ 
ap: sprint 14’ / 3,2 km + 
13’ / 2,4 km, vr 10’ 

ip: ju 50’, kp 20’ 

La a: ju 25’ 
ap: su 59’ / 8,1 km (470 
m), vr 45’ 

i: futista 60’ 

Su ap: ju 1h50’ 

Ma a: ju 25’ ap: su 16’, 9’, 15’, 8’, vr 25’ ip: hieronta 

Ti a: ju 20’ 
ap: su 26’, 21’, 23’, 10’, vr 
20’ 

ip: futista 50’ 

Yht: 20h00’ (su 65 km, ju 99 km) 



ESIMERKKIVIIKKO 13.-19.6.2005 
Jyväskylä-Hamina 

Ma ap: ju 40’ 

Ti ap: ju (m) 1h40’ 

Ke ap: su 50’ / 7,9 km, vr 10’ 

To ip: ju 40’ 

Pe ap: su 37’ / 5,2 km, vr 5’ 

La ap: ju 30’ 
yö: Jukolan 3. osuus 80’47 / 14,2 km 
(karkuun reilulla minuutilla), vr 30’ 

Su 

Yht: 7h00’ (su 28 km, ju 46 km) 



ESIMERKKIVIIKKO 4.-10.7.2005 
Puolanka-JKL-Yläne 

Ma ap: vae 2h ip: venyttely, uinti 

Ti ip: KRV 2.pv 71’39 / 11,7 km, vr 30’ 

Ke ap: syvähieronta 

To 

Pe ap: ju (m) 1h35’ ip: venyttely 

La ap: ju 30’ ip: vr (m) 20’ 

Su a: ju 15’ 
ip: MM-kats. 35’33 / 6,3 km (1.), vr 
55’ 

Yht: 7h50’ (su 19 km, ju 52 km) 


