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Huipulle – yksin vai yhdessä? 

Tämä artikkeli on jatkoa Suunnistajan numerossa 3/2010 käynnistyneelle sarjalle, jossa pureudutaan 
kokonaisvaltaisen suunnistusvalmennuksen eri osa-alueisiin. Tässä sarjan viimeisessä jutussa keskitytään urheilijan 
valmennukselliseen toimintaympäristöön. 

 

 

Kuvio. Kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus 

 

Kokonaisvaltaisessa, urheilijakeskeisessä valmennuksessa urheilija on valmennuksen ytimessä omassa 
toimintaympäristössään. Kuviossa esitetyssä kokonaisvaltaisen suunnistusvalmennuksen mallissa urheilijaa kuvaa 
vaaleansininen alue ja toimintaympäristöä vihreä kehä.  

Urheilijan valmennusta ei tule irrottaa erilleen hänen muusta elämästään ja tekemisestään. Harjoittelua 
suunniteltaessa tulee huomioida paitsi urheilijan ominaisuudet ja harjoittelutausta myös koko se ympäristö, jossa 
toimitaan. Harjoittelu vaikuttaa muuhun elämiseen, ja toimintaympäristöllä puolestaan on suuri merkitys siihen, 
kuinka laadukkaasti urheilija harjoittelee. 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. 
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Vanhemmat ja valmentaja tärkeässä roolissa 

Vanhemmilla on nuoren urheilijan urakehityksessä merkittävä rooli. Vanhemmat ensisijaisesti mahdollistavat lasten ja 
nuorten monipuolisen ja luonnollisen liikkumisen omalla esimerkillään ja kannustamalla. Motorisia taitoja oppii 
omaehtoisesti pihaleikeissä ja -peleissä, mutta eri urheilulajien seura- tai kerhotoimintaan osallistumalla löytyy lisää 
ulottuvuuksia ja haasteita. Vaikka harjoituksiin voikin siirtyä pyörällä tai jalkaisin, on vanhempien apu toisinaan 
tärkeää myös autonkuljettajan ominaisuudessa.  

Kodin tuki ja opit ovat oleellisia myös siinä, miten nuori urheilija suhtautuu ruokaan, säännöllisiin nukkumisaikoihin tai 
harjoittelun ja koulunkäynnin yhteensovittamiseen. Suunnistavan nuoren taustalta löytyy usein myös suunnistavat 
vanhemmat. Ei ole poissuljettua, etteivätkö isä tai äiti voisi valmentaa lastaan; tästä on monia hyviä esimerkkejä 
suunnistuksenkin parista. On kuitenkin hyvä muistaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempiaan ensisijaisesti 
kasvattajana. Valmentajuus ei saa ohittaa ja korvata vanhemmuutta. 

Urheilija tarvitsee tukiverkoston 

Uran edetessä ja iän karttuessa urheilija ottaa enemmän vastuuta tekemisistään. Itsenäistymisen ja 
itseohjautuvuuden lisääntyessäkin tavoitteellista urheilijaa on syytä kannustaa ulkopuolisten tukihenkilöiden 
hankkimiseen. Osaava, urheilijan lähtökohdat huomioiva henkilökohtainen valmentaja voi astua kuvaan siinä 
vaiheessa, kun nuori itse alkaa hahmottaa tavoitteitaan, esimerkiksi 14–16-vuotiaana. Osaavan valmentajan 
pitkäjänteisessä ohjauksessa urheilija kehittyy urheilijan omien tavoitteiden suunnassa siten, että kehityksen tiellä 
olevat pahimmat sudenkuopat tulevat huomioiduksi. Valmennuksen ja valmennussuhteen pelisäännöt sovitaan 
yhdessä, ja siinä keskustelussa myös vanhemmilla on oleellinen rooli. Valmennuksen kivijalka ei ole kestävä, jos 
valmentajan ja vanhempien viestit ovat ristiriidassa keskenään. 

Vanhempien, valmentajien ja muiden lähimpien tukijoiden lisäksi nuoren urheilijan uran varrelle voi mahtua monia 
muitakin tärkeitä toimijoita. Seuravalmentajat, aluevalmentajat, urheiluoppilaitosten ja -akatemioiden valmentajat 
sekä lahjakkaimpien osalta myös liiton ryhmävalmentajat tuovat oman mausteensa keittoon. Valmennustietoa saa 
joko tietoisesti etsien tai haluamattaan monilta muiltakin tahoilta. Urheilijakavereillakin on yllättävän suuri merkitys 
siinä, millä tavalla urheilija harjoittelee tai harjoitteluun suhtautuu.  Henkilökohtaisella valmentajalla – miksei myös 
muilla lähimmillä tukihenkilöillä – on tärkeä rooli eri suunnista tulevien valmennuksellisten viestien suodattajana, jotta 
oma valmennuksen punainen lanka löytyy. Valmentaja voi auttaa urheilijaa myös valmennusta tukevan verkoston 
rakentamisessa. Hieroja tai fysioterapeutti, asiantunteva urheilulääkäri tai vaikkapa ravintoasiantuntija voivat kuulua 
nuorenkin urheilijan tukiverkostoon.  

Haasteet lisääntyvät aikuistumisen kynnyksellä 

Aikuistumisen kynnyksellä armeija ja opiskelijaelämään siirtyminen tuovat omat haasteensa urakehitykselle. 
Sosiaalinen ympäristö muuttuu kertaheitolla ja yhä enenevässä määrin urheilija ottaa itse vastuuta tekemisestään. On 
huolehdittava riittävästä ja monipuolisesta ravinnon saannista, rahojen riittävyydestä ja talouden, saati sitten 
kotitalouden hoidosta. Uusi ympäristö voi tuoda mukanaan uudet houkutuksensa ja esimerkiksi riittävän unen saanti 
voi koitua kehittävän harjoittelun näkökulmasta kompastuskiveksi. Opintoja aloittavalle oman päivärytmin löytäminen 
ja valmennuksellisesti järkevän aikataulun rakentaminen saattavat ottaa aikansa, mutta siihen kannattaa tietoisestikin 
pyrkiä. 

Monen lupaavan urheilijan tavoitteellinen harjoittelu päättyy parikymppisenä, ja usein vain siksi, ettei aikuistumisen 
mukanaan tuomiin haasteisiin ole valmistauduttu ennalta. Valmentajan ja muiden lähimpien tukijoiden tehtävänä on 
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valmistaa urheilijaa kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita, vaikka niiden käsittely osittain onkin urheilijan omasta 
kypsyydestä ja henkisistä valmiuksista kiinni.  

Lisää potkua nuorten sparraukseen 

Huipulle pääseminen edellyttää suunnistuksessakin, ellei ammattilaista, niin ainakin ammattimaista asennoitumista 
harjoitteluun. Motivoituneenkin ja ammattimaisesti huippusuunnistukseen panostavan urheilijan henkinen kantti 
joutuu koetukselle, ellei valmentautuminen ole sopusoinnussa muun elämän kanssa. 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.  

Lupaavien 17–25-vuotiaiden suunnistajien seurantaa ja ohjausta tullaan suunnistuksen valmennusjärjestelmässä 
jatkossa tehostamaan perustamalla ”talenttiryhmä”. Nuorten valmennusryhmätoiminnassa ei ole toistaiseksi kyetty 
riittävällä tarmolla pureutumaan urheilijoiden päivittäiseen valmennukseen. Jatkossa tavoitteena on säännöllinen 
seuranta, jonka tarkoituksena ei ole korvata henkilökohtaisia valmentajia. Päinvastoin, henkilökohtainen valmentaja 
pyritään löytämään niille lupauksille, joilta sellainen vielä puuttuu. Tukea ja sparrausta annetaan niin valmennuksessa 
kuin valmennuksen kannalta oleellisten olosuhteiden ja tukiverkoston optimoimisessa. 

Uuden päävalmentajan ideoima talenttiryhmä korvaa Suunta Huipulle -ryhmän ja nuorten A-ryhmän. Lisäksi nuorten 
MM-ryhmän nimi muuttuu perinteikkääksi Pohjola-ryhmäksi ja sen urheilijat ovat osa talenttiryhmää. Vierumäellä 
helmikuun alussa järjestettävälle testileirille valitaan noin 50 urheilijaa kuluneen kauden kilpailumenestyksen, loka-
marraskuun vaihteen av-testien ja mm. aluevalmentajien näkemyksen perusteella. Lopullinen ryhmävalinta tehdään 
leirin jälkeen ja tehostettuun seurantaan pääsee noin 10–15 aikuista ja 25–30 nuorta. Kolmen päätoimisen nuorten 
olympiavalmentajan rooli talenttien seurannassa ja valmennuksen ohjauksessa on merkittävä. Lisäksi resursoidaan 
siihen, että muutamalla muulla valmentajalla on kullakin mahdollisuus ottaa seurantaansa 3–5 lupaavaa urheilijaa. 


