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Huipulle – kokonaisvaltaisesti 

Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen kaksivuotinen kehittämishanke kaartaa kevään korvalla 
loppusuoralle. Hankkeen yhteydessä liittojohtoisen valmennuksen ja valmentajakoulutuksen ydin on 
punottu valmennusjärjestelmäkuvaukseksi ja lajianalyysiksi. Molemmat ovat päivittyviä asiakirjoja, jotka on 
luotu linjaamaan huippusuunnistusta ja -valmennusta sen eri tasoilla. Valmennusjärjestelmäkuvaus ja 
lajianalyysi löytyvät liiton nettisivuilta (ks. HUIPPU > Info). 

Tämä artikkeli käynnistää juttusarjan, jossa pureudutaan kokonaisvaltaisen suunnistusvalmennuksen eri 
osa-alueisiin. Seuraavissa numeroissa teoriaa tulevat elävöittämään kuhunkin teemaan liittyvät 
valmennukselliset haasteet elävästä elämästä. 

Kilpailussa vaadittavat ominaisuudet 

Lajivalmennuksen problematiikkaa on hyvä lähteä purkamaan siitä, mitä lajin kilpailusuoritus huipputasolla 
vaatii. Jokaisella meillä on omanlaisemme käsitys siitä, mikä on kestävyyden, voiman tai nopeuden merkitys 
suunnistuksen lajisuorituksessa. Toisaalta on helppo ymmärtää, että motorisen taitavuuden elementit ovat 
suunnistusjuoksussa merkittävämmässä roolissa kuin vaikkapa ratajuoksussa. Kognitiivisen taidon osa-
alueiden – tai lajinomaisemmin suunnistustaidon – vaatimuksetkin tiedetään ja tunnustetaan. Urheilijan 
psyyken merkitys huippusuorituksessa on niin ikään merkityksellinen. Stressin ja keskittymisen hallinta 
nousee yleensä sitä enemmän esille, mitä tärkeämmästä kilpailusta on kysymys.  

Taulukossa 1 on lajianalyysissä kuvattu näkemys siitä, mikä on suunnistuksen kilpailusuorituksessa 

vaadittavien ominaisuuksien tärkeys asteikolla yhdestä kymmeneen. Arvioinnissa käytetty taulukko ei ole 

suunnistuksen näkökulmasta aukoton eivätkä ominaisuuksien tärkeyttä kuvaavat luvut absoluuttisia. 

Taulukko kuitenkin mahdollistaa oleellisimpien kehittämiskohteiden hahmottamisen vähintäänkin suuntaa 

antavana. Arvioinnin kannalta oleellista on ymmärtää se, miten kukin ominaisuus on määritelty. Esimerkiksi 

taitoon liittyvät motorisen taitavuuden termit on ”avattu” lajianalyysissä. Kun arvioinnin tekee hiihto- tai 

pyöräsuunnistuksen näkökulmasta, painottuu osa ominaisuuksista suunnistukseen verrattuna eri tavoin. 

Suksilla tai pyörällä liikuttaessa vauhti on kovempi kuin juostessa, jolloin esimerkiksi reaktiokyvyn tärkeys 

kasvaa. 

Lajisuoritukseen vaikuttavien ominaisuuksien koko kirjon sisäistäminen mahdollistaa lajin näkökulmasta 

järkevän harjoittelun. Nuorelle urheilijalle ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen voi olla perusteltua, 

mutta huippu-urheilijalla harjoittelun tulee olla mahdollisimman lajinomaista. 
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Taulukko 1: Suunnistuksen kilpailusuorituksessa vaadittavat lajiominaisuudet (Lakanen & Kähäri). 
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Mitä on kokonaisvaltainen valmennus? 

Kuviossa 1 on esitetty malli kokonaisvaltaisesta suunnistusvalmennuksesta. On ensisijaisen tärkeää, että 

mallia tulkitaan lajivalmennuksen näkökulmasta samalla tavoin kautta linjan. Kokonaisvaltainen valmennus 

ottaa urheilijan huomioon psyko-fyysisenä, sosio-emotionaalisena yksilönä.  

Kuvio 1. Kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus 

 

 

 

Kokonaisvaltainen valmennus on urheilijakeskeistä, jolloin urheilija on valmennuksen ytimessä omassa 

toimintaympäristössään. Kuvion 1 mallissa urheilijaa kuvaa vaaleansininen alue ja toimintaympäristöä 

vihreä kehä. Tässä mallissa urheilija nähdään inhimillisenä yksilönä, jonka psyyke on kaikessa tekemisessä 

läsnä. Psyykettä ja psyykkistä harjoittelua kuvaa sama vaaleansininen alue kuin urheilijaa. Psyyke vaikuttaa 

urheilijan fyysis-motoriseen ja taitoharjoitteluun joka tilanteessa. Toisaalta kaikki harjoittelu, sen tukitoimet 

ja toimintaympäristö vaikuttavat merkittävästi urheilijan psyykeen. Psyykkisellä valmennuksella pyritään 

tietoisuuteen psyyken kilpailusuoritusta edistävistä tai rajoittavista vaikutuksista sekä niiden keinojen 

hallitsemiseen, joilla suoritus kyetään pitämään optimaalisena tilanteessa kuin tilanteessa. Laadukas ja 

määrällisesti riittävä harjoittelu mahdollistuu laadukkaan ravinnon, riittävä unen ja aktiivisen palautumisen 

myötä. Näillä voidaan vaikuttaa välittömästi myös harjoittelusta ja kuormittamisesta palautumiseen ja 

tehostaa harjoitusvaikutusta.  

Tasapainoinen toimintaympäristö tukee kehitystä 

Urheilijan valmennusta ei voida irrottaa erilleen hänen muusta elämästään ja tekemisestään. Harjoittelua 

suunniteltaessa tulee huomioida paitsi urheilijan ominaisuudet ja harjoittelutausta myös koko se ympäristö, 
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jossa toimitaan. Harjoittelu vaikuttaa muuhun elämiseen ja toisaalta toimintaympäristöllä on suuri merkitys 

siihen, kuinka laadukkaasti valmennusta voidaan toteuttaa. Urheiluun panostamisen ja urheilijana 

kehittymisen näkökulmasta on oleellista, että toimintaympäristö on tasapainoinen ja turvallinen. Tähän 

urheilija voi vaikuttaa itse, mutta myös yhdessä lähimpien tukihenkilöittensä kanssa. 

Suunnistuksessa huipulle pääseminen edellyttää nykyisin, ellei ammattilaista, niin vähintään ammattimaista 

asennoitumista harjoitteluun. Ammattimaisesti huippusuunnistukseen panostavan urheilijankin henkinen 

kantti joutuu herkästi koetukselle, elleivät urheilu ja opiskelu/työ ole keskenään tasapainossa. Jos opiskelu- 

tai työpaikka sinänsä luo turvan tunnetta myös harjoitteluun, samaa voidaan sanoa valmennuksen 

näkökulmasta katsoen riittävistä valmentautumisresursseista, hyvistä harjoittelu- ja asumisolosuhteista, 

toimivasta tukiverkostosta ja hyvistä ihmissuhteista. Kehittyvälle nuorelle urheilijalle itsenäistymisen vaihe 

on usein kriittinen, sillä toimintaympäristö saattaa muuttua rajusti. Nuoren ottaessa vastuun omasta 

ravinnostaan, asumisestaan, taloudellisesta toimeentulostaan ja tukitoimistaan uudessa 

opiskeluympäristössään hänen tasapainonsa joutuu koetukselle. Valmentajan, perheen, ystävien ja seuran 

tuki on tällöin erityisen tervetullutta.  

Valmennuksen perusyksikkö 

Valmentaja on oleellinen osa valmennuksen toimintaympäristöä. Kuviossa 1 valmentajan asemaa muuhun 

toimintaympäristöön nähden on korostettu nimenomaan valmennuksen näkökulmasta. Urheilija-

valmentajapari voidaan nähdä valmennuksen perusyksikkönä, jonka yhteisenä tavoitteena on urheilijan 

kokonaisvaltainen kehittyminen. Valmentajalla voi olla urheilijan arjessa monta roolia. Hän ei ole 

pelkästään ystävä, vanhempi tai harjoitussuunnitelmien laatija, vaan opettaja, joka vaatii paljon sekä 

toisaalta antaa paljon. Ammattitaitoisella valmentajalla on kyky arvioida, missä asioissa ja milloin urheilija 

tarvitsee ohjausta ja opetusta. 

Valmentaja on aluksi auktoriteetti, joka osaamisensa, kokemuksensa ja näkemyksensä myötä kasvattaa 

nuorta urheilijaa ottamaan vastuuta toiminnastaan. Pitkäaikaisen ja toimivan valmennussuhteen luominen 

edellyttää luottamuksellisten välien rakentumista ja tiivistä kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Valmentajan 

tehtävänä on yhtä lailla kuunnella kuin neuvoa ja ohjata.   

Valmennussuhteen edetessä urheilija kehittyy ja oppii ymmärtämään yhä enemmän harjoittelusta ja sen 

vaikutuksista; urheilijan itseohjautuvuus toisin sanoen lisääntyy. Tämä ei tarkoita sitä, että valmentaja tekisi 

pitkällä aikajänteellä itsestään tarpeettoman. Päinvastoin, valmentajan tulee urheilijan kehittyessä ja 

huippua kohti edetessä kehittää omaa osaamistaan siten, että hän voisi parhaalla mahdollisella tavalla 

tukea urheilijaa päivittäisessä valmentautumisessa. Omasta kehittämisestään ja kehittymisestään 

huolimatta valmentajan rooli voi muuttua ohjaavasta opettajasta enemmän eläytyväksi kuuntelijaksi, 

sparraajaksi ja ”mentoriksi”.  

Kokonaisvaltainen urheilijakeskeinen valmentautumisprosessi  

Kuvion 2 urheilijakeskeinen valmentautumisprosessi kuvaa sykliä, jossa valmentaja ja urheilija arvioivat, 

suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisvaltaista valmentautumista kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. 

Valmennuksen tavoitteena on systemaattinen ja perusteltu valmennuskokonaisuus, joka mahdollistaa 

kokonaisvaltainen kehittyminen niin fyysis-motoristen, kognitiivisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten 

ominaisuuksien osalta. 
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Kuvio 2. Kokonaisvaltainen valmentautumisprosessi 

 

Kokonaisvaltainen tilannearvio on tavoitteellisen valmentautumisprosessin perusta. Osa urheilijan 

ominaisuuksista on mitattavissa objektiivisesti, osa arvioinnista perustuu urheilijan ja valmentajan – tai 

jonkun muun tahon – subjektiiviseen arvioon. Perusteellinen tilannearvio tehdään valmennussuhteen 

käynnistyessä ja jatkossa vähintään kerran vuodessa ennen uuden harjoituskauden alkua. Urheilijan 

ominaisuuksien ja harjoitustaustan ohella on tärkeää kartoittaa urheilijan elämäntilanne. 

Kokonaisvaltainen pitkäjänteinen urasuunnitelma sekä kehittymis- ja tulostavoitteiden määrittely ovat 

edellytys päämäärätietoiselle valmentautumiselle. On tärkeää, että tavoitteet asetetaan urheilijan omista 

lähtökohdista ja että hän kokee tavoitteet omikseen. Sopivan haastavat ja realistiset tavoitteet ovat sisäisen 

motivaation säilymiselle välttämättömyys. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä urheilijan 

elämäntilanteeseen ja niiden hallintaan liittyvät ei-urheilulliset tavoitteet tukevat urheilullisia tavoitteita. 

Nuoren urheilijan valmennuksessa kehittymistavoitteiden asettaminen on menestystavoitteita tärkeämpää. 

Tulos- ja menestymistavoitteitakaan ei pidä kuitenkaan sivuuttaa, mikäli urheilija kokee ne tärkeäksi, 

mielekkääksi ja motivoivaksi.  

Tavoitteista johdettu kokonaisvaltainen valmennus painopisteajattelua noudattaen tarkoittaa 

suunnitelmallista harjoittelua tavoitteiden suunnassa. Ilman suunnitelmaa harjoittelu on toimintaa ilman 

päämäärää. Harjoittelu on itsessään hauskaa ja sitä voi tehdä huvin vuoksi. Kun harjoitellaan harjoittelun 

vuoksi, hyödynnetään yleensä jatkuvasti omia vahvuuksia, joiden harjoittaminen on nautinnollista. 

Heikkouksien kehittäminen jää vajavaiseksi, jos niitä ei harjoitella suunnitelmallisesti. Urheilijan uran jossain 
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vaiheessa saattaa olla tarkoituksenmukaista vahvistaa suorituskykyä rajoittavat heikkoudet riittävän 

vahvoiksi, jotta tuloksenteko uran myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista. Tämä saattaa johtaa siihen, 

että esimerkiksi kestävyysominaisuudet eivät yhden kauden aikana kehity. Kun asian on ennakoinut ja 

tiedostanut etukäteen, se on helpompi hyväksyä ja ymmärtää. 

Painopisteajattelussa keskitytään harjoitusjakson tavoitteisiin. Silloin on tärkeää, että harjoitellaan 

ominaisuuksia, joiden halutaan kehittyvän. Harjoittelu voi sisältää muutakin harjoittelua, mutta 

painopisteeksi valittujen ominaisuuksien harjoittaminen on ensisijaista ja jakson pääharjoitukset 

kohdentuvat tavoitteena oleviin ominaisuuksiin. 

Kuormittumisen ja palautumisen jatkuva seuranta sekä kokonaisvaltaisen kehittymisen säännöllinen 

arviointi kertovat valmennuksen onnistumisesta. Palautumisen seurannan tulee olla päivittäistä, ja 

harjoitusjakson aikana on seurattava kokonaisrasituksen kertymistä. Valtaosaa kehitettävistä 

ominaisuuksista voidaan seurata, mitata ja testata päivittäin tai viikoittain. Todellinen kehittyminen näkyy 

kuitenkin vasta viikkojen, kuukausien tai vuosien saatossa. Motivaation säilymisen kannalta on tärkeää 

osoittaa urheilijalle, että hän kehittyy harjoittelun vaikutuksesta. Kehittyminen ei ole juuri koskaan 

suoraviivaista, saati nopeaa. Urheilijalta ja valmentajalta vaaditaan kärsivällisyyttä, analyyttisyyttä ja 

muutosherkkyyttä erityisesti silloin, kun kehittyminen ei ole tavoitteiden mukaista. Valmentautumisen 

edetessä tulee huomioida myös mahdolliset muutokset urheilijan elämäntilanteessa ja ottaa niiden 

vaikutus huomioon jatkoharjoittelua suunniteltaessa. 

 


