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Urheilijan polku – valintavaihe 

Valintavaihe käsittää nuoren urheilijan 15–20-vuotiaan kehittymistä kohti huippu-urheilijan elämää. Tässä 

ikävaiheessa on aika valita päälaji. Päälajin valinta mahdollistaa nuorelle urheilijalle varsinaisen lajiharjoittelun 

aloittamisen myös itsenäisesti seuratoiminnan ohella. Pikku hiljaa nuori alkaa omaksua myös kokonaisvaltaisen 

urheilijanelämän merkityksen osana huipulle pyrkimystä. Valintavaiheen loppuvaiheella on mahdollista tehdä myös 

lajin sisällä erikoistumista. Suunnistuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollista erikoistumista esimerkiksi 

sprinttimatkalle, tai vaikka pitkälle matkalle. Urheilijan lähestyessä vaiheen loppuosaa urheilu saattaa tuoda 

mukanaan myös kansainväliset edustustehtävät, jotka osaltaan lujittavat nuoren urheilijan suhdetta huippu-urheiluun. 

Valintavaiheessa harjoittelu muuttuu tavoitteelliseksi. Harjoittelua ohjaa tavoitteiden lisäksi pitkäjänteinen 

urasuunnitelma sekä lyhyemmällä tähtäimellä vuosisuunnitelma. Harjoittelu on monipuolista, mutta lajinomainen 

fyysis-motorinen harjoittelu ja kehittymisen seuranta erilaisin testimenetelmin lisääntyy valmentajan ohjauksessa.  

Myös suunnistustaidon harjoittelu muuttuu yhä tavoitteellisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Nuoren urheilijan 

kehittyessä kohti huippu-urheilijaa lisääntyy myös omaehtoinen taitoharjoittelu. Taidon kokonaisharjoittelumäärät 

lähestyvät 150 kertaa vuodessa. Tavoitteiden selkiytyessä myös taidon kuivaharjoittelu tulee kuvaan mukaan. 

Kuivaharjoittelulla nuori saa tuntumaa kotimaan sekä ulkomaisten arvokilpailujen maastotyyppeihin lisänä paikan 

päällä tehtyihin tyyppimaastoihin tutustumisen kanssa. Lukuisien taitoharjoitusten ansiosta suunnistustaidot 

automatisoituvat ja suorituksen hallinta kehittyy. Runsas fyysis-motorinen harjoittelu, taitoharjoittelu, kehittymisen 

todentaminen, onnistuneet harjoitus- ja kilpailusuoritukset sekä hyvä kannustava valmennus luovat nuorelle 

urheilijalle hyvän itseluottamuksen. 

Kilpaileminen on valintavaiheessa runsasta sekä koti-, että ulkomailla. Kokonaisharjoittelumäärä muuttuu 

valintavaiheen kuluessa niin, että liikunnan noin 800 tunnin kokonaismäärästä lajiharjoittelun osuus kasvaa noin 150 

tunnista yli 400 tuntiin vuodessa. 

Valintavaiheessa perheen ja kodin merkitys on vielä merkittävä. Urheilu-uran tukihenkilöstöön tulee mukaan ensin 

esimerkiksi seuravalmentaja ja sitten myös henkilökohtainen valmentaja. Huippu-urheilu-uraa lähestyessä 

tukihenkilöstö lisääntyy aluevalmentajalla sekä mahdollisesti nuorten maajoukkuevalmentajalla. Myös muut liiton 

tukihenkilöt ja asiantuntijat tulevat tukemaan urheilijan uraa. 

Jannina Gustafsson – matkalla huipulle? 

TAUSTAA 

Jannina on 18-vuotias Tuusulan Voima-Veikkojen suunnistaja, joka on menestynyt sekä suunnistuksessa, että 

hiihtosuunnistuksessa. Viime kauden jälkeen päälajiksi valikoitui suunnistus, jossa Jannina nousi viime kesänä ensin 

nuorten MM-joukkueeseen, ja sitä myöten myös nuorten maajoukkueeseen. SM-mitaleita on kertynyt molemmissa 

lajeissa useita.  

”Urheilu on ollut aina isossa roolissa meidän perheessä, pienestä asti on hiihdetty ja vaellettu koko perheen kanssa ja 

harrastettu monipuolisesti liikuntaa. Kun äiti sitten vähän yli kolmikymppisenä halusi jotain uutta ja jännää elämäänsä 

(vaihtelua lapsilauman hoitoon) ja kävi kokeilemassa hiihtosuunnistusta, päädyttiin me lapsetkin vähitellen mukaan 

suunnistamaan ja hiihtosuunnistamaan kisoihin. Ei me tietenkään mitään osattu, mutta lähes aina löydettiin lopulta 

kuitenkin pois metsästä. Äiti ei tiennyt mitään rastireiteistä tai tukireiteistä; oli pakko oppia ymmärtämään karttaa, 

ellei halunnut jäädä itkemään eksyneenä metsään. Usein saatiin ihme kyllä jopa hyväksytyt suoritukset. Mitä 

enemmän suunnistusta oppi, sitä mielekkäämpää siitä tuli eikä äidin lopulta tarvinnut enää ’’raahata’’ meitä 

suunnistamaan. Mentiin ihan mielellämme – tai no – mä ainakin. Sitten suunnistuksessa alkoi vähitellen myös 

pärjäämään, ja kun päädyin Märskyyn lukioon, alkoivat harjoittelu ja tavoitteet lisääntyä. Sitten sain valmentajan, 

joka vaikutti olevan kiinnostunut mun asioista. Tultiin hyvin toimeen, harjoittelusta tuli selkeämpää ja 

tavoitteellisempaa. Voilà, musta oli tullut urheilija.” 
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HAASTATTELU 

1. Listaa kolme asiaa, joiden koet eniten edistäneen huippusuunnistajan uraasi 15–20-vuotiaana? 

Valmentaja, perhe, motivaatio  

2. Listaa kolme asiaa, joiden koet eniten ”hidastaneen” huippusuunnistajan uraasi 15–20-vuotiaana? 

Sairastumiset, muut pienet vammat, epävarmuus  

3. Mitkä osatekijät suunnistajan polun ”urheilija”-vaiheessa (15–16-vuotiaana) toteutuivat kohdallasi polun 

mukaisesti hyvin? 

 

Suunnistuksesta tuli päälaji, harjoittelusta tuli tavoitteellisempaa, paljon taitoharjoituksia mikä lisäsi suoritusten 

hallintaa, monipuolista liikuntaa, urheilullisten elämätapojen sisäistäminen, vanhemmilla ja perheellä merkittävä 

rooli, sekä valmentajan kasvava merkitys. 

 

4. Mitkä osatekijät taas aiheuttavat eniten kiinnikuromista nyt, tuon ikävaiheen ohitettuasi? 

 

Oman uran hahmottelu, kehittymisen seuranta, omien vahvuuksien kartoitus. 

 

5. Mitkä osatekijät toteutuvat mielestäsi hyvin tämän hetken tilanteessasi eli ”haastaja”-vaiheessa (17–20v.)?  

 

Keskittyminen suunnistamiseen muun urheilun vain tukiessa siinä kehittymistä, tavoitteena kansallinen ja 

kansainvälinen menestys, runsaasti taitoharjoittelua ja hyviä ryhmäharjoituksia, hyvä harjoitussuunnitelma ja 

harjoitusmäärien kasvu edellisiin vuosiin verrattuna, oma varmuus tekemisessä, säännölliset testit kehittymisen 

seurantaan, urheilulliset elämäntavat, perheen merkitys sekä valmentajan  ja tukihenkilön rooli. 

 

6. Mitkä osatekijät ovat vielä jääneet vähälle huomiolle ”haastaja”-vaiheeseen liittyen? 

 

Asiantuntijaverkoston rakentaminen ja taitoharjoituksien omatoiminen suunnittelu ja toteuttaminen. 

 

7. Miten koet tällaisen ”suunnistajan polku”-lakanan? Aiotko hyödyntää sitä itse? Miten? 

Siinä oli paljon fiksua asiaa jotka periaatteessa tiedostaa itsekin, mutta ei osaisi pukea sanoiksi, ihan 

mielenkiintoista asiaa varsinkin aina kun huomasi jonkun täsmäävän itseen. Siinä on aika hyvin listattu mitä 

minkäkin ikäiseltä odotetaan missäkin vaiheessa, mikä ehkä selkeyttää urheilijan omia ajatuksia. Mä ainakin 

tuota lukiessani sain paremman käsityksen mihin tässä ollaan seuraavaksi siirtymässä eteenpäin.  

8. Millaisena koet nuorelle huipulle pyrkivälle suunnistajalle suunnistajan polussa määritellyt lajiharjoittelun ja 

kokonaisliikunnan määrät? Toteutuvatko ne sinulla? 

Kokonaisliikunnan määrä vaikutti aika suurelta verrattuna lajiharjoittelun määrään. Toisaalta kun huomasi 

kokonaisliikunnan määrän pysyvän lähes samana nuorimmista asti, ja ainoastaan lajiharjoittelun määrän aina 

lisääntyvän eli liikunnasta vain tulee vuosi vuodelta enemmän suunnistuspainotteista, alkoi se vaikuttaa 

realistiselta. Hyötyliikuntaahan tulee usein huomaamattakin. Pienen mietinnän jälkeen sanoisin niiden toteutuvan 

aika hyvin.  

 


