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Urheilijan polku – huippuvaihe 

Ammattimainen toiminta kaikilla osa-alueilla on keskiössä urheilijan uran huippuvaiheen harjoittelussa ja tekemisessä. 

Tämä asettaa korkean haasteen erityisesti toimintaympäristölle. Siviiliuran huomioiminen ja sosiaalisen verkoston 

ylläpitäminen vaatii tasapainoilua ja kykyä priorisointiin. Valintojen tekeminen huippu-urheilun ehdoilla tarkoittaa 

usein luopumista oman ikäluokan opiskelurytmistä.  

Urheilijan lähipiirin on syytä tunnistaa huippu-urheilun vaatimukset, sillä urheilija tarvitsee runsaasti tukea matkalla 

terävimmälle huipulle. Erityisesti naisurheilijat ovat kokeneet perheen sisältäkin tulevia paineita normaalissa 

opiskeluaikataulussa pysymisestä sekä odotuksista perheen perustamista ajatellen. Urheilijan, taustajoukkojen ja 

tukipiirin on hyvä käydä yhteistä keskustelua urheilijan pyrkimyksien tukemisessa. Ymmärrystä urheiluun 

heittäytymiseen saa paremmin, kun lähipiiri ymmärtää millaisia uhrauksia kansainvälisen huipun tavoittelu vaatii. 

TUKIVERKOSTO 

Henkisen tuen lisäksi urheilija tarvitsee uransa huippuvaiheen aikana merkittävää taloudellista tukea ja usein myös 

asiantuntijapalveluita. Ammattimainen toiminta vaatii asenteellisesti kovan työnteon lisäksi huippu-urheilun 

ajankäyttöön liittyvää ammattimaisuutta. Aikaa on varattava harjoittelun lisäksi myös harjoituksiin valmistautumiseen 

ja niistä palautumiseen. Fyysisen harjoittelun lisäksi on huomioitava, että taidollinen ja psyykkinen harjoittelu ottaa 

oman aikansa. Taloudellinen tuki on tarpeen, jotta urheilija voi osallistua opiskelu- tai työelämään joustavasti tai jopa 

keskittyä täysin urheilemiseen. Asiantuntijapalveluista huippusuunnistajan perinteisimpiin yhteistyötahoihin kuuluvat 

urheilijasta riippuen ravintoon, lihashuoltoon, fysioterapiaan, psyykeen, johonkin valmennuksen osa-alueeseen tai 

rahoituksen hankintaan erikoistuneet asiantuntijat.          

HARJOITTELU 

Tuloksen tekeminen, menestyminen ja voittamaan oppiminen näyttelee yhä suurempaa roolia harjoittelun 

painopisteiden valinnassa ja tekemisen suunnittelussa. Fyysisen harjoittelun painopiste on lajiharjoittelussa 

(suunnistus, juoksu, lajivoima). Harjoittelua säädellään vuositasolla yksilölähtöisesti kunkin urheilijan vahvuuksien, 

kehityskohteiden, kuormituksen vastaanottavaisuuden, palautumiskyvyn ja henkilökohtaisesti toimivimman 

kuormitusmallin (määrä/teho) mukaan.  

Kauden pääkilpailut ohjaavat harjoittelun suuntaamista maaston vaatimusten mukaisiksi. Ominaisuuksia pyritään 

vuosittain jalostamaan palvelemaan menestymistä tulevissa arvokilpailuissa. Harjoittelun painottamista voidaan 

toteuttaa myös matkakohtaisesti. Erikoistumista suositellaan erityisesti, jos kansainvälistä menestystä ei ole 

odotettavissa kaikissa kilpailumuodoissa. Pääkilpailujen maastotyyppiin vaadittava rutiini, onnistumisen kokemukset 

ja maastotyyppiin liittyvän itseluottamuksen vahvistuminen edellyttävät runsasta arvokilpailumaaston opiskelua, 

tyyppimaastoharjoittelua sekä -kilpailua. Onnistumisten ja kokemusten kautta urheilija oppii rakentamaan voittamista 

tukevaa optimaalista tunnetilaa ja jatkuvia hallittuja suorituksia.  

Menestymisen avaintekijöitä ovat urheilijan ja hänen valmentajansa itseohjautuvuus, oikein ja monipuolisesti 

suunnattu tavoitteellisuus sekä toiminnan kokonaisvaltaisuus ja systemaattisuus. Menestyvän huippu-urheilijan 

tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat kova motivaatio sekä halu menestyä. Urheilijalla on kyky sitoutua ja tahto tehdä 

asiat pitkäjänteisesti jokaisella elämän ja harjoittelun osa-alueella yhä paremmin.    
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Merja Rantanen – työn kautta huipulle 

Nuorten sarjoissa parhaimmillaan SM-yössä kahdeksanneksi ja SM-päiväkisassa kymmenenneksi sijoittunut Merja 

Rantanen teki kansainvälisen läpimurtonsa vasta 28-vuotiaana sitkeän yrittämisen saattelemana. Ensimmäisenä 

vuonna pääsarjassa Rantanen sijoittui SM-tasolla parhaimmillaan sijalle 21.  

Kaudesta 2008 lähtien Rantanen on saalistanut henkilökohtaisen EM- ja PM-hopean sekä sijoittunut MM-kilpailuissa 

parhaimmillaan viidenneksi. Viestit ovat sujuneet kolmen viestimaailmanmestaruuden arvoisesti. 

Jämsänkoskelta maailmalle ponnistaneen suunnistajattaren repertuaariin kuului nuorempana hiihto, yleisurheilu ja 

erityisesti pitkään jatkunut ratsastusharrastus. Suunnistus tuli kuvaan mukaan 8-vuotiaana. Liikkumista tukevien 

vanhempien mukana 6-vuotiaana toteutettu yli 20 kilometrin Korpihiihto on painunut muistoihin.    

Maatilalla kasvaneen Rantasen arkielämä oli aktiivista, sillä liikunnalliset leikit maatilan pihapiirissä olivat fyysisiä ja 

hänen mukaansa leikki-ikä jatkui pitkään. Osallistuminen erilaisiin maatilan töihin heinien seivästyksestä 

rankametsässä heilumiseen on jatkunut tähän päivään saakka. Liikunnallisen arjen sinetöi lihasvoimalla kuljettu 

kolmen kilometrin koulumatka.  

KOVA TAHTO VALTTINA 

Urheilussa Rantasen parhaisiin ominaisuuksiin kuuluvat pitkäjänteisyys ja kova tahto. Tästä kertoo vasta 28-vuotiaana 

tehty uran läpimurto. Säntillisyydestä ja tavoitteellisuudesta kertovat 16-vuotiaasta asti ajan tasalla oleva 

harjoituspäiväkirja sekä vuodesta 2000 useamman kerran vuodessa toteutetut tasotestit. Harjoitusmäärät ja 

tasotestitulosten kehitys näkyvät alla olevasta taulukoista. 

 

Taulukko 1. Merja Rantasen lajiharjoittelumäärä. Lajiharjoittelun lisäksi vuosittain kertyy runsas määrä kirjaamatonta 

hyötyliikuntaa, josta osa on aerobista ja osa voimapainotteista. 

 

Tasotesti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AerK 4:55 4:40 4:30 4:45 5:00 4:36 4:35 4:37 4:13 4:07 4:07 4:06 

AnK 4:15 3:55 4:05 4:10 4:25 3:55 3:45 3:55 3:37 3:38 3:34 3:35 

Max 3:40 3:25 3:35 3:25 3:35 3:20 3:19 3:16 3:11 3:10 3:08 3:11 

 

Taulukko 2. Useamman kerran vuodessa kehityksen seurantana toteutettujen tasotestien parhaat kausitulokset 

esitettynä min/km. 
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Vuonna 2008 tapahtuneen kehityspiikin taustalla olivat seuraavat harjoitukselliset muutokset: lajiharjoittelun määrä 

nousi yli 100 tuntia, suunnistusharjoituksien määrä kasvoi yli 40 harjoituksella, nopeusvoimaharjoittelun määrä kasvoi 

yli 30 harjoituksella, juoksun suhteellinen osuus harjoittelusta kasvoi dramaattisesti, harjoittelun lajinomaisuus kasvoi 

huomattavasti ja palautumisen edistämiseen käytettiin aikaa enemmän. 

Rantasen huippuvaiheen harjoittelua ohjaa voimakkaasti tuleviin arvokilpailuihin valmistautuminen. Tämä sanelee 

valinnat leirityksen ja kotiharjoittelun suhteen. Kotona keskitytään tulevissa MM-kilpailuissa tarvittavien 

ominaisuuksien jalostamiseen.  

Ennen Tsekin ja Unkarin MM-kilpailuja tutuksi tulivat mäkiharjoitukset Himoksessa ja läpi talven juostut ylämäki-

alamäkivedot. Norjaan valmistauduttiin myös Himoksessa, mutta mäkiharjoitukset toteutettiin aiemmasta poiketen 

pitkässä pehmeässä rinnenousussa. Ranskan kisoja ajatellen haettiin peitteistä ja heikkokulkuista rinnemaastoa aina 

Keuruuta myöten. 

TIIVIS TUKIVERKKO 

Psyykkinen valmentautuminen on aina ollut merkittävä osa Rantasen harjoittelua, mutta huippuvuosina sitä on 

entisestään tehostettu. Hän käyttää runsaasti mielikuvaharjoittelua kotioloissa ja ennen jokaista kilpailua mm. 

rutiinien ja suunnistusmallin läpikäymisenä. Mielikuvaharjoittelua hyödynnetään myös maastokohtaisten asioiden 

sisäänajona ja erityisesti hyvän alun saamiseksi kisalle. Mielikuvaharjoittelun lisäksi tarkeässä roolissa on itsepuhelu.  

Kehon huollossa Rantasen apuna toimivat säännöllinen venyttely, etukäteen varatut hieronnat, käsittelyt 

hermoratahierojalla/osteopaatilla, kylmähoidot kotipihan avannossa, mietitty ruokavalio ja hyvät säännölliset yöunet.  

Huippuvaiheen aikana rastitykin tukiverkosto asiantuntijoiden suhteen on kasvanut. Lihashuoltoverkoston lisäksi 

konsultaatiota on haettu ravinnon suhteen ja viimeisen vuoden aikana yhteistyö on aloitettu myös urheilupsykologin 

kanssa. Ammattilaisena harjoittelevalle urheilijalle on löytynyt apuja taloudellisen tuen rakentamiseen.   

Rantanen haluaa korostaa myös perheen ja lähipiirin tuen tärkeyttä. Ilman sitä nouseminen huipulle ja siellä 

pysyminen ei olisi ollut mahdollista.  


