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Rata huipulle on suunniteltu 

Valitettavasti vain on niin, että urheilijan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeät vuodet 7–15-vuotiaana saattavat 

lipua ohi saavuttamatta osaavan valmentajan/ohjaajan ohjausta. On selvää, että seurojen, lasten vanhempien ja 

henkilökohtaisten valmentajien on herättävä tähän huoleen. 

Tuossa ikävaiheessa luodaan pohja niin hermo-lihasjärjestelmälle kuin sydän- ja verenkiertoelimistölle. Ensisijaisesti 

tulisi saada harjoiteltua nopeutta, ketteryyttä, taitavuutta, kehonhallintaa ja juoksutekniikka, joiden herkkyyskausi 

asettuu tuonne ikähaarukkaan. Kestävyyspuolen kehittymiseen tässä vaiheessa riittää riittävä kokonaisliikuntamäärä, 

kunhan liikutaan eri tehoilla eli välillä pitää joutua hieman puhaltamaankin. 

Mikäli suunnistusseura ei pysty tarjoamaan riittäviä ärsykkeitä nuoren kehittymiselle 3–5 kertaa viikossa, niin 

vaihtoehtoja jää käytännössä kaksi. On hankittava osaava henkilökohtainen valmentaja, joka kykenee luomaan 

kehittävän harjoitusohjelman sekä järjestämään tarvittavan seurannan. Vaihtoehtoisesti nuoren on hakeuduttava 

toisen lajin harjoituksiin saamaan riittävät kehityspotkut. Ensisijaisesti ohjelmistoon kannattaa ottaa telinevoimistelu 

ja jalkapallo, jotka parhaiten tukevat kehittymistä suunnistajana.  

Urheilulukio ja -akatemia 

Ylä-asteen jälkeen tapahtuu siirtyminen pääasiassa lukioihin tai ammattikouluihin. Tässä ikävaiheessa huipulle 

tähtäävien urheilijoiden on mahdollista hakeutua aamuharjoituksia tarjoaviin urheilulukioihin tai – akatemioihin. 

Suunnistusliitossa on linjattu, että akatemioiden aamuharjoituksissa keskitytään erityisesti tukiharjoitteluun. Tällä 

tarkoitetaan nopeuden, voiman, taitavuuden, juoksutekniikan ja kehonhallinnan harjoittamista. Toki suunnistustaidon 

kehittäminen ja valmennustiedon jakaminen ovat ohjelmassa mukana. 

Akatemioiden aamuharjoittelun fokusoituessa osaavien valmentajien vetämiin tukiharjoituksiin on iltaharjoittelun 

painopisteenä monipuolinen kestävyys- ja suunnistustaitoharjoittelu. Akatemia- ja urheilulukiopaikkakunnilla tämä 

tarkoittaa pääosin alue- tai seuravalmennuksen järjestämiä harjoituksia.  

Urheilijoiden siirtyessä urheiluoppilaitoksista korkeakouluihin on heillä edelleen mahdollisuus hyödyntää 

akatemioiden sekä alueiden aamu- ja iltavalmennusta. Näin ollen huipulle mielivä urheilija voi olla osallisena 

toimivassa päivittäisessä harjoitteluympäristössä parhaimmillaan 16-vuotiaasta aina uransa viimeisille metreille.  

Vaikkakin em. järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden laadukkaisiin ohjattuihin harjoituksiin ja muodostavat 

kehittymistä tukevan toimintaympäristön, niin kaikki voi edelleen mennä pieleen. Urheilija tarvitsee edelleen 

taustalleen henkilökohtaisen valmentajan, joka harjoittelun kokonaisuuden hallinnan lisäksi huomioi urheilijan 

toimintaympäristöstä ja henkilökohtaisesta elämästä aiheutuvat haasteet.  

Toimintaympäristön rakentaminen ajatellen urheilijan mahdollisimman ammattimaista valmistautumista on yksi 

tärkeä kysymys matkalla kohti maailman huippua. Aloitamme seuraavassa suunnistajassa juttusarjan, jossa esitellään 

urheilijoiden eri tavalla rakentamia ratkaisuja matkalla kohti yhä ammattimaisempaa toimintaympäristöä.  
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Toimittuani viitisen vuotta alue- ja akatemiavalmennuksesta vastaavana valmentajana olen törmännyt monenmoisiin 

tilanteisiin, joita urheilijat tai valmentajat eivät ole osanneet huomioida. Valotan tässä viiden esimerkin avulla sitä, 

miten tärkeää urheilijan ja valmentajan on huomioida erilaiset haasteet kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa. 

Valmentaminen ei ole vain ohjelmien laatimista tai harjoituksien vetämistä. Kommunikaatio ja kaksisuuntainen 

vuorovaikutus urheilijan ja valmentajan välillä on toimittava.         

1) Nuori naisurheilija opiskelee ns. normaalissa lukiossa kolmen vuoden opinto-ohjelmalla. Iltaisin hän käy muutaman 

tunnin työssä kolmena päivänä viikossa. Tämän lisäksi rastilupaus harjoittelee runsaalla kuormituksella, jollaista 

oletetaan tarvittavan kansainväliseen menestykseen nuorten sarjoissa pyrkivältä.  

Suunnistaja ajautuu lähes vuoden kestävään ylirasitustilaan. Hän ei jaksa enää edes juosta, on aina väsynyt ja jo 

opiskelukin alkaa tuntua mahdottomalta.  

Vastaavia esimerkkejä on runsaasti ja suurimmassa osassa tapauksia kyseessä ovat nuoret naiset. Kunnianhimo usealla 

elämänalueella sekä epätietoisuus siitä, että myös naisille on sallittua keventää opiskelua tai muuta kuormitusta 

ehtiäkseen harjoitella ja palautua, ovat pääsyitä näihin umpikujiin ajautumisissa. 

2) Nuori miesurheilija ei näytä kehittyvän erilaisissa testeissä. Näyttää jopa siltä, että ajoissa on pientä taantumaa. Yritystä 

kuitenkin on ja treeniä lisätään. Kehitystä ei tapahdu ja aivan oikein aletaan miettiä harjoittelussa mahdollisesti 

tapahtuneita virheitä. 

Reilun vuoden kuluttua ensimmäisistä merkeistä suunnistaja hakeutuu verikokeisiin ja hemoglobiiniksi paljastuu 114. 

Ravitsemusta korjataan ja reilussa kuukaudessa tulokset alkavat jälleen kehittyä.  

3) Ongelmissa on jälleen nuori naisurheilija. Hän harjoittelee sovitusti valmentajan valvonnassa tapahtuvat harjoitukset. 

Perusajatuksenaan laihtua ja kehittyä mahdollisimman paljon yrittää urheilija kuitenkin maksimoida muun 

harjoittelunsa.  

Suunnistaja juoksee aamulenkin jokaisena aamuna ennen kouluun lähtöä. Matkat eivät ole lyhyitä. Tervettä sen sijaan 

ei enää ole lounastuntien ruokailuosien korvaaminen pyöräilyllä koulun kuntosalilla. Asia paljastui lopulta etelän leirillä, 

jossa urheilijatoverit tapasivat ravintolaan ruokailemaan lähteneen hiljaisen ystävänsä juoksemassa rantadyyneillä. 

4) Urheilijanuorukainen ilmoitti olevansa estynyt tulemaan harjoitukseen, koska autokyyti 10km:n päässä järjestettyyn 

tapahtumaan ei järjestynyt. Samalla suunnalla, mutta hieman kauempana asunut urheilija saapui harjoitukseen 

pyörällä.  

Vastaavanlaiset erot urheilijan tahdossa, motivaatiossa ja asenteessa tekevät pitkässä juoksussa isoimmat erot 

urheilijoiden välille. Usein on myös nähtävissä tahdon ja motivaation ulottuminen pelkästään fyysisen harjoittelun 

alueelle. Siitä on vielä pitkä matka huippusuunnistajaksi, jonka kokonaisvaltaiseen vaatimuskenttään listataan vino pino 

muitakin etappeja. 

5) Urheilijan taloustilanne on heikko. Perhe ei pysty tukemaan juurikaan harrastusmaksuissa. Sekä leirejä että 

lihashuoltotoimenpiteitä jää väliin säästösyistä. Syksyllä urheilija saa iltatyöpaikan kolmen kuukauden ajaksi ja jää 

hetkeksi viikonloppuharjoittelijaksi. Tavoitteena on saada rahoitus ensi vuoden leirityksiin ja panostaa enemmän 

harjoitteluun kevätpuolella.  

Keskustelua herättävään kompromissiin päätyy myös moni opiskelija, joka kehon ylikuormittamisella ja kehittävästä 

harjoitusprosessista luopumalla kerää reilun määrän opintoja syyslukukaudelle. Tavoitteena on saada kerättyä 

opintotukeen vaadittavat opintopisteet takataskuun, jotta kevätkauden voisi toimia ammattimaisesti urheilijana. 


