
Harjoittelun ja valmentautumisen 
filosofia 



What is endurance? 

Mitä on kilpaurheilijan kestävyys? 



What is endurance? 

• ”Kestävyys on ihmisten ja eläinten kyky liikuttaa itseään 
aerobisessa tai anaerobisessa liikuntasuorituksessa 
suhteellisen pitkän ajan. Määritelmä "pitkä" vaihtelee 
rasituksen tyypin mukaan:  
– minuutteja korkean intensiteetin anaerobisessa suorituksessa,  
– tunteja tai päiviä matalalla teholla.”  
      (Wikipedia, engl.) 

 
• ”Kykyä pitää kovaa vauhtia, kun olet väsynyt, ja jopa 

nopeuttaa vauhtia lopussa.”  
      (Thomas Wassberg) 

• ”Hiihtosuunnistajan on pystyttävä hiihtämään  
• kovaa 
• taloudellisesti”   (Anssi Juutilainen, 1991) 



Endurance 
Kestävyyskykyisyys 
Kilpailusuorituksessa vaihtelua nopeudessa, mahdollisesti sama syke.  
Kilpailun lopussa nouseva syke. 



Minkälainen harjoittelu antaa  
parhaan tuloksen? 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=PxNw3gx-
jxI&feature=plcp 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=t8M7aGdARBk&feature=
related 

 

Hyviä esimerkkejä siitä, että tulemme hyväksi siinä mihin eniten 
keskitymme. 

 

”You are what you do” 
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Harjoitusvaikutus 

               Harjoituskuormitus   

Harjoituksen kuormitus ja harjoitusvaikutus 

Ylihar-
joittelu 

Liian suuri 
kuormitus 
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kuor-
mitus-
taso 
 

Kyllästy-
mispiste 

Suotuisa kuormitus 
 

Liian 
pieni 
harjoi-
tusvai-
kutus 

Mikä on oikea harjoituksen/rasituksen työmäärä? 
Liian vähän on liian vähän, liian paljon on liian paljon.  
Missä menee ”riittävän” alaraja? 
Yleensä keho kertoo ylärajan ylityksestä. Täytyy vain oppia tunnistamaan oman kehon viestejä... 



teho 

verryttely harjoitus verryttely 

Yksittäisen harjoituksen anatomia 
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Suorituskyky  

Aika 

Lähtötaso 

Suorituskykyisyys 

Kuormitus Palautuminen 

Superkompensaatio  
(ylijäämä, lisäys) 

Erittäin suotuisa kuormituksen ja palautumisen yhdistelmä saa 
aikaan superkompensaation (kehittymisen) 

Keho ajattelee ... "Tämä oli rankkaa… 
– Pitää olla vahvempi seuraavalla kerralla, 
kun tämä tapahtuu uudestaan.” 
Säännöllinen kehon kuormitus aiheuttaa 
suositeltavaa riippuvuutta. 

Milloin on kriittinen hetki? Milloin sairastuminen tapahtuu? 
 
Palautuminen; juoma-ruoka-lepo, tärkeät minuutit harjoituksen/maalin 
jälkeen. Sää kylmenee talvea kohti, tärkeää saada palautumisrutiinit 
toimimaan ennen syksyä. 

Kuormitus/rasitus/ärsyke vs. palautuminen 



Kestävyys koostuu intensiteetistä ja ajasta. Mitä suurempi 
teho, sitä lyhyempi aika. Ja päinvastoin.  
 
Harjoittelemme ollaksemme niin nopeita kuin mahdollista – 
niin pitkään kuin mahdollista = kestävyysurheilu. 

 



Mitä maailman parhaat tekevät? 

Bente Skarin harjoitteluhistoria. Paljon kevyttä harjoittelua, mm. Vaellusta/jalkalenkkejä (ei sauvakävelyä).  
Graafista puuttuvat kilpailut/tason 5 harjoittelu. 
 
Kun harjoittelet paljon matalalla intensiteetillä, tarvitset vaihtelua vauhdin, keston, tekniikan, rytmin, lajin, lajimuodon, 
kehon osien aktivoinnin suhteen (tempoillen, kuten pieni lapsi leikkiessään). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bente_Skar 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bente_Skar


Mitä maailman parhaat tekevät? 

Harjoitus- 
tehot 
MK  - 
VK2 - 
VK1 - 
PK2 - 
PK1 - 

Miten sujuu teknisesti hyvä suoritus? Kuinka pitkälle pääset?  
Pyri  rakentamaan kykyä työskennellä pitkään, mutta nopeutta parantaen.  
 
Tytöillä vetojen määrä pienemmäksi kuin pojilla. 



Mitä maailman parhaat tekevät? 
Staffan Tunis: Harjoitusvuodet  2003-2007, 2010; 4 viikon harjoitusjaksot. 

touko-kesä-heinä-elo-syys-loka-marras-joulu-tammi-helmi-maalis-huhti 



Mitä maailman parhaat tekevät? 
Hans Jørgen Kvåle: EM 3., 2012.  

Harjoitustunnit  
15 v – 625  
16 v – 733  
17 v – 804  
18 v – 753  
19 v – 770  
20 v – 840  
21 v – 851  
22 v – 873  

Lajin vaatimusten tarkkaa analysointia jatkuvasti. 
 
Harjoituskauden pääpainot (kesä-marraskuu) 
• Jatkuvaa kehon kuormitusta ja palauttavaa harjoittelua   

o 3:1 tai 4:1 päivärytmityksellä 
• Kestävyysharjoittelu 

o koko skaala käytössä laajasti: PK1…MK 
• Voima  

o core, oman vartalon kannattelu, maksimivoima, räjähtävä 
voima (kädet) 

• Suunnistustaito 
o karttaharjoituksia 200 vuodessa 
o ski-o, mtb-o, rollerski-o, Nordic walking-o, sprint-o  



Määrä          Variaatiot 

• Mitä enemmän harjoittelet, sitä enemmän on 
merkitystä, miten harjoittelet 
– Harjoitustapa/-tekniikka 

– Ylä-/Alavartalo 

– Pituus/sarjat  vs. tauot 

– Päivä kerrallaan 

– Viikko kerrallaan 

– Intensiteetti 

• Korkeampi intensiteetti      pienempi määrä   

Juoksu on arvokkain kestävyysharjoitusmuoto hyötysuhteeltaan. Rullahiihto on tärkeää, mutta ei yhtä kehittävää. 
Nopeat rullasukset eivät ole hyödylliset maastossa, jossa ei juurikaan korkeuseroja; harjoittelu paranee hitailla 
rullilla. Perinteisen rullat myös suositeltavia. 
 
Harjoitusten tehon vaihtelu on tärkeää. Tehollisia (VK,MK) harjoituksia maksimissaan noin 2-3 harjoitusta viikossa. 



Lahjakkuus 

• Mitä on lahjakkuus? 
• 2x7x52x10 = 10 000 tuntia 
• Paljon työtä tehtävänä 
• Ei oikotietä 
• Luotatko sinä omaan lahjakkuuteesi - 

sitkeyteen? 

Säännöllistä työtä usean vuoden ajan:  
•  2...4…10 vuoden projekti 
•  panostuksen kovin vaatimus on aika 
 
Oman lajin status:  
•  Ollaksesi vahva urheilija, tarvitseeko sinun todistaa se 
muiden urheilulajien avulla? 



Päätelmät 

• Pitkäjänteisyys – harjoittele niin paljon 
kuin jaksat, usean vuoden ajan 

 

• Kertautuvuus – harjoituksen, viikon, 
kuukauden, vuoden aikana 

 

• Variaatiot – tärkeitä aikuisille, todella 
tärkeitä nuorille 

 

• Jos haluat olla paras, sinun täytyy... 



Juutilainen 1991, Hiihtosuunnistus, s.230 



Eväät kesälle  

• Harjoittelun jämäkkyys 
– Säännöllisyys: jokapäiväistä, ”normaalia” 
– Rytmitys: lyhyesti kovaa, pitkästi tosi hiljaa, harjoitus - lepo 
– Positiivinen yrittäminen, omien rajojen haastaminen 
– Keho kertoo väsymyksen kautta, koska olen harjoitellut riittävästi 

• Kestävyysharjoittelu  
– Harjoittelu koostuu pääosin rauhallisen vauhdin harjoituksista  
– Monipuolisuus – kesän mahdollisuudet käyttöön & motivaatio korkealla 
– Tekemistä laadukkaasti ja riittävästi 

• Yläkroppa, kädet 
– 5 krt/vko minimi  
– Monipuoliset liikunta- ja harjoitustavat 

• Keskivartalo (Core) 
– Syvät lihakset, keskivartalon paikallaan pito 
– Monipuoliset harjoitustavat 
– Vaikutus juoksu- ja hiihtoasennon ylläpitoon ja suorituskykyyn 

 



Esimerkkiviikko, heinäkuu 

Ma   ip Voimaharjoitus, keskivartalo+kädet, 1h 
Ti    Juoksu tai sauvarinne, VK 5-6x4min, palautus 2-3min.  
Ke    Rh vapaa ja tt, loppumatkalla 6x30sek kiihdytys tasaisella, 1,5h 
To   ap Sk 2-2,5h 
 ip Voimaharjoitus, keskivartalon core + tikaspuu ja juoksutekniikkaharjoitteita 
Pe   Lepo  
La   ap  Suunnistuskilpailu tai muu kilpailunomainen suoritus (J, Sk, Rh, P) 
 ip  Rh tasatyöntöpainotus, PK 1,5h 
Su  ap Loikkaharjoitus 10-15-20-15-10 loikkaa ja kuntopallon heittelyä 5x10 pään takaa.  
 ip  Rh vapaa+tt tai perinteinen 1,5-2h + Sk tai pyöräily 1h, PK 
 
Verryttelyjen minimi on aina 15+15 minuuttia. 
 
Oman tason mukaan; ohjelmaa voi paisuttaa kevyillä harjoituksilla tai nipistää tehollisista harjoituksista.  

Harjoituksia voi korvata omilla kuormitukseltaan vastaavilla harjoitusmuodoilla. Omien 
harjoitustarpeiden mukainen harjoittelun painotus on kaiken a ja o. 

 
Rastiviikot ovat erikoisviikkoja. Rastiviikolla kilpailujen lisäksi hyvää harjoittelua ovat rauhalliset harjoitukset, 

kuten patikointi, Rh tasatyöntö tai pyöräily. Voimaharjoittelussa käsien ja keskivartalon liikkeitä. 
Koordinaatioharjoitteet. 

 



Eväät syksylle  

• Harjoittelun suunnittelu 
– Säännöllisyys ja yhdistäminen koulunkäyntiin 
– Rytmitys: kokonaiskuormituksen huomioiminen, arkipäivät vs. viikonloput, koeviikot 
– Positiivinen yrittäminen, henkinen ja fyysinen palautuminen 
– Keho kertoo väsymyksen kautta, koska olen kuormittunut liikaa 

• Kestävyysharjoittelu  
– Määrällisesti painotus viikonlopuissa  
– Varauduttava vaihteleviin sää- ja keliolosuhteisiin (liukkaus, vaatetus, juoma, energia)  
– Huoltavien harjoitustapojen suosiminen 
– Tehoharjoittelun suhteuttaminen kilpailujen määrään 
– Tekemistä laadukkaasti ja riittävästi 

• Yläkroppa, kädet 
– 5 krt/vko minimi  
– Lajinomaisia harjoitustapoja (rh tt, vuorohiihto, vetolaite, sauvarinne) 

• Keskivartalo (Core) 
– Syvät lihakset, keskivartalon paikallaan pito 
– Monipuoliset harjoitustavat, liikesuunnat ja kuormitus 
– Vaikutus juoksu- ja hiihtoasennon ylläpitoon ja suorituskykyyn 

• Suunnistusajattelun suuntaaminen 
– Suunnistuksesta hiihtosuunnistukseen 

• Ravinto 
– Riittävästi ja monipuolisesti ravintoa ja juomaa 
– Lisäravinteet täydentämään; B-, C- ja D-vitamiini (sekä sinkki, magnesium) 
– Maalaisjärjellä suomalaista kotiruokaa 



Harjoitusvinkkejä 

• Tasapaino 
– http://www.youtube.com/watch?v=c2KhdgTvKwY&feature=relmfu 
– http://www.youtube.com/watch?v=5_Zuuct0ef8&feature=relmfu 
– http://www.youtube.com/watch?v=H0vNpOyqY5w 

• Nopeus 
– http://www.youtube.com/watch?v=t26CIBKRKWE&feature=related 

• Liiketaito 
– http://valmentajakoulutus-fi-

bin.directo.fi/@Bin/856e86e9dfd39f0ab4e68ac77a074294/1340974275/application/pdf/101741/0903
24Naisurheilijanharjoittelu_KPasanen.pdf 

• Kuntopiiri 
– http://www.youtube.com/watch?v=Slm9XY2rAYQ&feature=related 

• Hiihtotekniikat, wassu 
– http://www.youtube.com/watch?v=3qU5kZ7TIvs&feature=related 

• Hiihtotekniikat, tasatyöntö 
– http://www.youtube.com/watch?v=X_SqDkLqVn8 

• Luistelun sisäharjoittelu 
– http://www.youtube.com/watch?v=MY_4pjozF1w&feature=related 

 
Ota vinkit leireiltä ja ohjeista käyttöön heti.  
Harjoituskausi toukokuusta joulukuulle on kehittymisen kannalta supertärkeää aikaa. 
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