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Urheilijakeskeinen kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus
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IDEAALITILANNE

• Tasapainoinen ja turvattu  

toimintaympäristö

• Kokonaisvaltaisuus ja 

tasapaino
* Fyysis-motorinen ja taidollinen 

harjoittelu, jossa psyyke koko 

ajan mukana

• Tiivis ja luottamuksellinen 

valmentajasuhde  joka 

perustuu kaksisuuntaiseen 

vuorovaikutukseen              

* valmentaja on ideoiden antaja 

ja kuuntelija

* valmentajan tarve vähenee 

vuosien mittaan / valmentajan 

rooli muuttuu!

PSYYKE

AKTIIVINEN 
PALAUTUMINEN

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU

SUUNNISTUS-
TAITO 

HARJOITTELU
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Fyysisen harjoittelun 

perusteet

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU
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Huippusuunnistajan fysiikkahaasteet

• Pitkäaikainen (5–10 v.) yksilöllinen kehittymissuunnitelma.

• Parantaa harjoittelun laatua ja lisätä harjoittelun määrää onnistuneesti.

• Kyky juosta pitkä aika maastossa hyvin lähellä VO2max-tasoa.

• Kyky sietää maitohappoa lihaksissa ja poistaa sitä tehokkaasti.

• Hyvä juoksun taloudellisuus kovalla/pehmeällä, tasaisella/mäkisellä ja 

sileällä/epätasaisella maapohjalla.

• Hyvä kehonhallinta ja yleinen voimataso jaloissa, keskivartalossa ja 

tukilihaksistossa.

• Parantaa juoksutekniikkaa ja liikkuvuutta vammojen ennalta ehkäisemiseksi.

• Parantaa kestovoimaa lajinomaisesti mäessä, suolla, lumessa ja vaihtelevalla 

maapohjalla.

• Sopeuttaa juoksutekniikka maapohjan mukaisesti.

• Mahdollisuus harjoitella kilpailujen tyyppimaastoissa.

• Tehostaa nopeusvoiman ja räjähtävän voiman harjoittelua.
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• Harjoittelun pääperiaatteet
– laadukkaan harjoittelun tunnuspiirteitä

– harjoitusvaikutuksen synty

– harjoittelun rytmitys

• Kestävyysharjoittelun perusteet
– kestävyydentehoalueet ja kynnykset

– harjoitteluesimerkit

• Hermo-lihasjärjestelmän harjoittelun perusteet
– voima ja nopeusharjoittelu

– liikkuvuus ja lihashuolto

– koordinaatio ja tasapaino

– suunnistusjuoksu
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Harjoittelun pääperiaatteet

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU
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Miten harjoittelu vaikuttaa?

• Harjoittelulla pyritään horjuttamaan elimistössä

vallitsevaa tasapainotilaa  suorituskyky laskee 

hetkellisesti

• Elimistö sopeutuu olosuhteiden muutoksiin, jolloin 

syntyy harjoitusvaikutus, superkompensaatiotila

• Jos säännöllinen harjoittelu lopetetaan, elimistö 

sopeutuu taas lepotilan vaatimuksiin ja 

harjoitusvaikutus katoaa

Tasapainotila

Harjoitusvaikutus eli

superkompensaatio

Harjoitus
Suorituskyky
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Vaillinaista harjoittelua

Lähtötaso

Korkein hetkellisesti saavutettu

huippusuorituskyky

Superkompensaatiotil

aHarjoitus

Tasapainotila
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Vaillinaista palautumista

Lähtötaso

Korkein hetkellisesti saavutettu

huippusuorituskyky

Superkompensaatiotila

Harjoitus
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Optimaalista harjoittelua

Lähtötaso

Korkein hetkellisesti saavutettu

huippusuorituskyky

Superkompensaatiotil

aHarjoitus
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Miten elimistö sopeutuu?

• Harjoittelun seurauksena elimistössä 
tapahtuu sopeutumista niin 
rakenteellisina kuin 
toiminnallisinakin muutoksina.

1. Rakenteelliset muutokset ovat
seurausta vuosia jatkuvasta
säännöllisestä harjoittelusta:

• sydämen tilavuuden kasvu

• verenkiertojärjestelmän toiminnan
tehostuminen ja lihasten hius-
suoniverkoston laajeneminen

• kehon rasvan määrän väheneminen
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Miten elimistö sopeutuu?

2. Toiminnalliset muutokset ovat seurausta 
hetkellisestä sopeutumisesta muutokseen:

•solujen aineenvaihdunnan ja lihasten 
energiantuottokyvyn tehostuminen

•maitohapon sieto- ja poistokyvyn kehittyminen

•suunnistusjuoksun taloudellistuminen 
kilpailukauden edetessä

• Hetkittäisen huippukunnon rakentaminen on usein 
seurausta toiminnallisista muutoksista

• Jotta harjoittelu olisi kestävällä pohjalla on sen 
perustuttava säännöllisyyteen ja pitkäjänteisyyteen
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Miksi harjoittelua rytmitetään?

• Vaihtelevat harjoitusärsykkeet kehittävät pitkällä 

aikavälillä kaikkein parhaiten  harjoittelua on siis 

järkevää rytmittää

• Harjoittelua voidaan rytmittää esimerkiksi:

– vaihtelemalla harjoitustehoa ja -tapaa

– vaihtelemalla harjoitusolosuhteita

• Muista, että harjoittelun rytmitystä voi tehdä niin 

yhden harjoituksen aikana kuin myös päivä-, viikko- ja 

kuukausitasolla
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Harjoitusmäärät

ikä suunnistuksen lajiharjoittelua * liikunnan kokonaismäärä **

8–14-v. 0–100 h 700–900 h/vuosi

15-v. 150–(300) h noin 700 h/vuosi

16-v. 200–(300) h noin 700 h/vuosi

17-v. 250–(300) h noin 700 h/vuosi

18-v. noin 300 h noin 700 h/vuosi

19-v. noin 350 h noin 700 h/vuosi

20-v. noin 400 h 700–800 h/vuosi

21-v. noin 450 h 700–800 h/vuosi

22-v. noin 500 h noin 700 h/vuosi

23-v. 500–600 h noin 700 h/vuosi

* suunnistus-, juoksu- ja 

lajivoimaharjoittelu

** lisänä pallopelit, hiihto, pyöräily, uinti/ 

vesijuoksu, fyysisesti rasittava työ ja 

tukiharjoitteet, kuten lihasten lämmittely ja 

aktivointi, liikkuvuusharjoitteet, 

nilkkajumppa, keskivartalon syvät lihakset ja 

dynaaminen venyttely

Suunnistajan lajiharjoittelun ja liikunnan

kokonaismäärän suositus eri ikäryhmissä
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Nuoren viikkoharjoittelu

Tuntia

Miten kirjata harjoittelua?
- hyötyliikunta: koulumatkat, 

pihatyöt,…?

- voimaharjoittelu palautuksineen 

vai ilman?

- lihashuolto tms.?

- …
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Laatua harjoitteluun

Laadukkaan harjoittelun tunnuspiirteitä:

• Harjoituksissa on kivaa

• Harjoittelu on monipuolista ja vaihtelevaa

• Harjoittelu on määrällisesti riittävää

• Harjoittelu kehittää tavoiteltuja ominaisuuksia

• Harjoittelu on nousujohteista

• Harjoittelu on lajinomaista

• Harjoituksen jälkeen on energinen olo

Toteutuvatko nämä periaatteet omassa 

valmentautumisessasi?
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Kestävyysharjoittelun 

perusteet

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU
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Mitä kestävyys on?

• Kestävyys on kykyä vastustaa

väsymystä pitkäaikaisesti

• Kestävyyden perustana on vahva hengitys- ja 

verenkiertojärjestelmä

• Kestävyyteen liittyvät läheisesti myös:

– suorituksen taloudellisuus

– lihasten kestovoima ja elastisuus

– tahto-ominaisuudet / periksiantamattomuus
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Kestävyyssuorituskyky

• Kestävyyssuorituskyky perustuu:

– maksimaaliseen aerobiseen energiantuottokykyyn (VO2max)

– väsymyksen vastustuskykyyn

– pitkäaikaiseen aerobiseen kestävyyteen

– juoksun/suorituksen taloudellisuuteen

– anaerobiseen kestävyyteen

– anaerobiseen energiantuottokykykyyn 

– hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokykyyn 

• Suorituskykyä selittäviä, mitattavia ominaisuuksia ovat: 

– VO2max

– aerobinen ja anaerobinen kynnys

– juoksun taloudellisuus

– maksimaalinen juoksunopeus

(Paavolainen, Häkkinen, Hämäläinen, Nummela & Rusko, 1999)
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Hapella vai ilman?

• Lihakset tuottavat liikkumisessa

tarvittavan energiansa joko:

– hengitysilmasta tulevan hapen avulla aerobisesti 

tai

– osittaisen hapenpuutteen vaikutuksesta 

anaerobisesti

• Anaerobisen energiantuoton merkkinä lihakset 

tuottavat maitohappoa vereen. Pitkissä 

urheilusuorituksissa, kuten esimerkiksi 

normaalimatkan suunnistuskilpailussa, lähes kaikki 

tarvittava energia tuotetaan aerobisesti.
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Millä teholla?

Kestävyysharjoittelu jaetaan yleensä neljään eri 

tehoalueeseen seuraavasti:

* Huomioitavaa, että nopeuskestävyysalueella syke ei ole verrattavissa

muiden tehoalueiden kynnyssykkeisiin, koska nopeissa suorituksissa

syke ei ehdi vielä reagoida ennen lihastasolla tapahtuvaa väsymystä.

AerK AnK Max

PERUSKESTÄVYYS VAUHTIKESTÄVYYS MAKSIMIKESTÄVYYS
NOPEUS-

KESTÄVYYS

PK I       PK II VK I       VK II MK NK*

Arviosyke (krt/min) 160                            180                             200
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Aerobinen ja anaerobinen kynnys

1. Aerobinen kynnys (AerK) tarkoittaa sitä tehoa tai 
sykettä, jolla lihasten ja veren maitohappopitoisuus 
alkaa ensimmäisen kerran kohota perustasostaan 
nousujohteisessa lihastyössä. Aerobisella kynnyksellä 
veren maitohappopitoisuus on yleensä noin 1,5 
mmol/l (1,0–2,5 mmol/l).

2. Anaerobinen kynnys (AnK) tarkoittaa korkeinta 
mahdollista työtehoa tai sykettä, jolla maitohapon 
muodostus ja sen poisto pysyvät vielä tasapainossa. 
Maitohapon syntymisen takia lihasten työteho 
heikkenee ja suoritustehoa on ennen pitkää 
laskettava tai suoritus keskeytettävä. Anaerobisella 
kynnyksellä veren maitohappopitoisuus on noin 3 
mmol/l (2,5–4,0 mmol/l).
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Aerobinen ja anaerobinen kynnys

Aerobinen kynnys (AerK)

• miehet 3.50-4.05 min/km

• naiset 4.30–4.50 min/km

• pojat 4.10–4.25 min/km

• tytöt 5.00–5.20 min/km

Anaerobinen kynnys (AnK)

• miehet 3.10–3.20 min/km

• naiset 3.50–4.05 min/km

• pojat 3.25–3.40 min/km

• tytöt 4.15–4.30 min/km

VAATIMUSTASO / MAAJOUKKUE
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Maksimaalinen hapenotto

3. Maksimaalinen hapenotto (VO2max) tarkoittaa 
sitä työtehoa tai sykettä, jolloin aerobinen 
energianmuodostus ja hapenkulutus on 
suurimmillaan. Tässä vaiheessa happea käytetään 
määrällisesti eniten ja maitohappoa syntyy 
runsaasti.

4. Maksimaalisen hapenoton yläpuolella sijaitsee 
nopeuskestävyysalue, jolloin energianmuodostus 
on puhtaasti anaerobista. Tätä vaihetta voidaan 
ylläpitää vain hetkellisesti nopeissa suorituksissa.
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Syke ja maitohappo

Sykkeen ja laktaatin (maitohappo) perusteella määritetyt kynnykset ja tehoalueet.

LAKTAATTI

10 mmol/l

8 mmol/l

6 mmol/l

4 mmol/l

2 mmol/l

0 mmol/l

SYKE

200

180

160

140

120

100

AerK AnK

PK                             VK                    MK          NK 

Max
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Kilpailusuorituksen aikana (keskimatka ja pitkä matka)

• Syke:
–80–95 % maksimista, 95–105 % anaerobisesta kynnyksestä

–nuorilla syketasot jonkin verran korkeammalla

• Maitohappo:
– taso selvästi yli anaerobisen kynnyksen

– vaihtelee paljon maastonkohdan ja -muotojen mukaan 
esim.:

• loivapiirteisessä avokalliomaastossa 4–5 mmol/l

• eteläsuomalaisessa kalliomaastossa 6–14 mmol/l

• ylämäessä 4–15 mmol/l

• Hapenkulutus:
–85–90 % maksimista

–miesmaajoukkue 55–75 ml/kg/min (Saksan leiri 1994)

–naismaajoukkue 45–63 ml/kg/min (Saksan leiri 1994)

– taloudellisuudessa usein huomattavia eroja
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Miten tehoalueet määritetään?

• Tehoalueet ja harjoittelussa käytettävät sykearvot 

(krt/min) voidaan määrittää tarkasti joko 

testauslaboratoriossa juoksumatolla suoritettavan 

suoran maksimitestin tai juoksuradalla 

suoritettavan tasotestin avulla.

• Käytännössä, varsinkin nuorilla urheilijoilla, riittää 

useimmiten syketasojen arviointi kenttätestien

avulla esimerkiksi seuraavasti:
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Miten tehoalueet määritetään?

1. Maksimisyke:

– hyvän verryttelyn jälkeen juostaan 

maksimiteholla 1-2 kpl noin 3-5 minuutin 

pituista mäkivetoa, joiden loppusyke mitataan

2. Anaerobisen kynnyksen syke:

– yleensä 10–25 sykettä alle maksimisykkeen

– keskisyke 30–60 minuutin testijuoksussa, kun 

testi on juostu hyvin motivoituneena

3. Aerobisen kynnyksen syke: 

– 30-60 sykettä alle maksimisykkeen
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Peruskestävyys - PK

• Teholtaan kevyet harjoitukset esimerkiksi:

– verryttelyt ja palauttavat harjoitukset

– pitkät rasitukseltaan tasaiset harjoitukset

– kevytvauhtiset suunnistusharjoitukset sekä
kartta- ja lamppulenkit

• Syke < AerK 

• Kesto 30 minuutista useampaan tuntiin

• Kehittää pääosin hengitys- ja verenkiertoelimistöä

• Peruskestävyysharjoittelua on hyvä olla jatkuvasti 
ainakin yli puolet harjoittelun kokonaismäärästä
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Vauhtikestävyys - VK

• Teholtaan reippaat ja kovat harjoitukset esimerkiksi:

– pitkät kovat harjoitukset 

– teholtaan loppua kohti nousevat harjoitukset

– intervalliharjoitukset ja vauhtileikittelyt

– suunnistuskisat sekä kovavauhtiset 
suunnistusharjoitukset

– täysivauhtiset pelit

• AerK < syke < AnK 

• Kesto 15–90 min

• Kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä, 
maitohapon poistokykyä sekä hermostoa

• Vauhtikestävyysharjoitusten määrä kasvaa 
lähestyttäessä kilpailukautta
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Maksimikestävyys - MK

• Teholtaan kovat ja hyvin kovat harjoitukset 
esimerkiksi:
– kovavauhtiset vetoharjoitukset ja täysivauhtiset testijuoksut

– maksimaaliset mäkiharjoitukset

– juoksu-, hiihto- ja sprinttisuunnistuskilpailut

– toistoina tehtävät suunnistus(juoksu)harjoitteet

• Syke > AnK, mutta alle lyhytaikaisen suoritusmaksimin

• Kestoharjoituksina 10–30 min, toistoina 2–10 min

• Kehittää maksimaalista hapenottoa, maitohapon 
sietokykyä ja hermostoa

• Tarvitaan suunnistuskilpailuissa fyysisesti 
raskaimmissa maastonkohdissa kuten ylämäissä, 
hakkuilla ja soilla sekä lyhyemmillä kilpailumatkoilla

• Harjoitellessa varottava liian kovaa tehoa vetojen 
alussa
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Nopeuskestävyys - NK

• Lyhyet erittäin kovavauhtiset toistot, kuten 
esimerkiksi:

– radalla tehtävät lyhyet vetoharjoitukset/kiihdytykset

– juoksutekniikka- ja loikkaharjoitukset

– alamäkijuoksu

• Syke ei ehdi nousta todellista rasitusta vastaavalle 
tasolle

• Kesto alle 1 min

• Kehittää hermostoa ja lihasten elastisuutta
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Harjoittelu eri tehoalueilla

AerK AnK         MaxVO2

HARJOITUS-

TAPA
PK1 PK2 VK1 VK2 MK NK

JUOKSU Verryttelyt          Suunnistusjuoksulenkit                Intervallivedot           Testijuoksut             

Pitkät juoksulenkit                  Vauhtileikittelyt     Mäkiharjoitukset         Juoksukilpailut

Juoksutekniikka

harjoitukset

HIIHTO Pitkät hiihtolenkit (p + v)

Hiihtolenkit (p + v)

Hiihtointervallit                         Hiihtokilpailut

Hiihtosuunnistuskilpailut

SUUNNISTUS Karttaretket                                                   Normaalimatkan kilpailut   Sprinttikisat

Suunnistusharjoitukset                     Pikamatkan kilpailut

PELIT Kevyet pallottelut                     Sähly- ja jalkapallopelit    Sulkapallopelit

Lentopallo                  Kaukalopallo                                  Squash

Hypyt ja 

kiihdytykset

MUUT Vaellukset    Melonta       Aerobic          Juoksu- ja hyppykuntopiirit

Uinti         Pyöräily       Rullaluistelu/hiihto

Kuntopiirit           Metsätyöt

Loikat ja hypyt

Yleisurheilu
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Yhteenvetoa kestävyysharjoittelusta

• Harjoitusvaikutus = harjoitus + riittävä lepo

• Kestävyysharjoittelun tavoitteena on, että:

– urheilija jaksaa harjoitella paljon ja kovaa

– palautuu nopeasti harjoitusten aikana ja niiden välillä

– pystyy pitkiin ja kovatehoisiin suorituksiin

• Riittävä peruskestävyys on kaikkien muiden 
kestävyysominaisuuksien kehittämisen lähtökohta

• Kestävyys on yksi kaikkein hitaimmin kehittyvistä 
ominaisuuksista, joten sitä tulee harjoittaa hyvin 
pitkäjänteisesti määrällisesti runsaasti ja 
monipuolisesti liikkumalla
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Hermo-lihasjärjestelmän 
harjoittelun perusteet

FYYSIS-
MOTORINEN 
HARJOITTELU
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Motorinen taitavuus ja kehonhallinta

• Suunnistajalta vaaditaan runsasta liikemallien 

varastoa, hyvää kehonhallintaa, tasapainoa ja 

ketteryyttä sekä näihin liittyen hyvää 

liikekoordinaatiota

• Riittävä toiminnallinen liikkuvuus ja sopiva 

lihastasapaino mahdollistavat liikemallien tehokkaan 

ja taloudellisen hyväksikäytön kilpailunomaisessa 

lajisuorituksessa
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Motorinen taitavuus ja kehonhallinta

• Kehonhallintaa tarvitaan suunnistaessa:

– hyvän juoksuasennon ylläpitämiseksi suorituksen 

ajan

– askelpituuden, -tiheyden ja korkeuden säätämiseen 

muuttuvalla maastopohjalla

– maastoesteiden väistelemiseen

– kartan lukemiseen juoksuvauhdissa

– raskaiden maastonkohtien kuten mäkien, soiden, 

kivikoiden ja risukoiden ylittämiseen

– tapaturmien ja muiden vammojen ennaltaehkäisyyn
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Muuttuva maastopohja
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Maastoesteet
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Hermolihasjärjestelmä

VOIMA

NOPEUS
KOORDINAATIO

LIIKKUVUUS

HERMOLIHAS-

JÄRJESTELMÄ

SUUNNISTUS-

JUOKSU
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Hermolihasjärjestelmä kehittyy

• Hermoston toiminta tehostuu:

– syntyy uusia hermoyhteyksiä

– entiset hermoyhteydet 

vahvistuvat

• Lihaksisto kehittyy, jonka

myötä usein myös

lihasmassan määrä

lisääntyy

• Lihasten elastisuus ja 

liikelaajuudet lisääntyvät
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Voima ja nopeus

VOIMA

NOPEUS
KOORDINAATIO

LIIKKUVUUS

HERMOLIHAS-

JÄRJESTELMÄ

SUUNNISTUS-

JUOKSU
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Voima ja nopeus

Voimaominaisuudet jaetaan yleensä kolmeen eri osa-

alueeseen seuraavasti:

Käsitteellä lihaskunto tarkoitetaan kaikkien

voimaominaisuuksien tasoa yleensä

- 60%                         - 90%                           Max

KESTOVOIMA NOPEUSVOIMA MAKSIMIVOIMA

- juoksuasennon ylläpito

- kesto noin 30 s – 10 min

- nopea askelkontakti

- kesto noin 3 – 30 s

- maksimaalinen voimataso

- kesto noin 1 – 3 s
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Kestovoimaharjoittelu - KV

• Kestovoimaharjoittelussa tehot ovat alhaisia ja 
toistot pitkäkestoisia (30 sek - 10 min)

kestävyysharjoittelu ~ kestovoimaharjoittelu

• Lajinomaisia kestovoimaharjoituksia ovat esimerkiksi 
juoksukuntopiirit, mäki-, suo- ja lumikävelyt sekä 
hiihto, soutu ja melonta

• Muita tyypillisiä kestovoimaharjoituksia ovat 
esimerkiksi syvä- ja askelkyykyt, kuntopallon heitot, 
polvennostot ja hyppelysarjat, päkiöille ja penkille 
nousut, punnerrukset sekä vatsa- ja 
selkälihasliikkeet
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Nopeusvoimaharjoittelu - NV

• Nopeusvoimaharjoittelu parantaa lihasten 
hermotusta, elastisuutta ja kimmoisuutta

nopeuskestävyysharjoittelu ~ 
nopeusvoimaharjoittelu

• Nopeusvoimaharjoittelussa pääpaino on suorituksen 
nopeudessa tehojen ollessa korkealla ja toistot 
lyhytkestoisia (3 - 30 sek)

maitohappoa ei ehdi vielä muodostua runsaasti

 suoritusnopeus ei ehdi vielä hidastua väsymyksen 
vaikutuksesta

• Lajinomaisia nopeusvoimaharjoituksia ovat 
esimerkiksi erilaiset loikat, hyppelyt ja 
porrasjuoksut, juoksutekniikkaharjoitukset sekä 
peleissä korostuvat kiihdytykset
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Maksimivoimaharjoittelu - MV

• Maksimivoimaharjoittelu parantaa lihasten 
hermotusta ja maksimaalisen voimantuoton tasoa

myös lihasmassan määrä usein kasvaa

• Maksimivoimaharjoittelussa tehot ovat maksimaalisia 
ja toistot lyhytkestoisia (1 - 3 sek)

• Maksimivoimaharjoituksia ovat esim. levytangon ja 
vapaiden painojen avulla tehtävät maksimaaliset 
kyykyt, penkillenousut ja penkkipunnerrukset sekä 
lisäpainoin tehdyt vatsa- ja selkälihasliikkeet

• ”Puhtaat” maksimivoimaharjoitukset eivät ole 
suunnistajan harjoittelussa kovinkaan oleellisia
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Nopeus

• Nopeudella on suunnistuksessa merkitystä vain 

erinomaisen kestävyyden kanssa 

• Sprintti on lajimuotona lisännyt nopean ja 

taloudellisen sileän juoksun merkitystä

• Liikenopeus on oltava hyvä, jotta suunnistuksessa voi 

nykyään menestyä
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Liikkuvuus

VOIMA

NOPEUS
KOORDINAATIO

LIIKKUVUUS

HERMOLIHAS-

JÄRJESTELMÄ

SUUNNISTUS-

JUOKSU
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Liikkuvuus

• Liikkuvuus tarkoittaa lihasten liikelaajuutta

 määräytyy lihasten pituuden sekä nivelsiteiden 

kireyden ja rakenteen perusteella

 osaksi perinnöllistä, osaksi harjoitettavissa 

• Hyvä liikkuvuus mahdollistaa tehokkaan ja 

taloudellisen voimantuoton koko lihaksen pituudelta

• Hyvä liikkuvuus on tärkeää, jotta liikeradat olisivat 

riittävän laajoja ja suoritustekniikka mahdollisimman 

tasapainoinen

• Liikkuvuutta voidaan parantaa harjoittelun lisäksi 

venyttelyllä ja muulla lihashuollolla kuten 

esimerkiksi hieronnalla
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Lihashuollon erityiskysymyksiä

• Harjoituksen seurauksena lihakset
jäävät lyhentyneeseen lepopituuteen

 vammautumisriski kohoaa jos seuraava harjoitus 
aloitetaan ennen kuin lihakset ovat palautuneet 
täydelliseen lepopituuteensa

• Vammojen seurauksena nivel saattaa muuttua 
yliliikkuvaksi (mm. nilkkanivel)

 vahvistamalla nivelen ympärillä olevia 
tukilihaksia voimaharjoittelulla 
vammautumisriski vähenee



www.suunnistusliitto.fi

Lihashuollon erityiskysymyksiä

• Venyttelyssä on kunnioitettava kipurajaa

 venyttelyn tavoitteena on lihasten 

rentoutuminen, joten on suositeltavaa venyttää 

lihaksia pitkään ja rauhallisesti vain juuri 

kipurajaan asti

 rauhallinen hengitys lisää venyttelyn 

tehokkuutta

• Venyttelyn lisäksi muita hyviä lihashuollon keinoja 

ovat hieronta, uinti ja kevyt liikunta
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Koordinaatio

VOIMA

NOPEUS
KOORDINAATIO

LIIKKUVUUS

HERMOLIHAS-

JÄRJESTELMÄ

SUUNNISTUS-

JUOKSU
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Koordinaatio

• Koordinaatio tarkoittaa lihasten yhteistoimintaa

• Koordinaatio ja motorinen taitavuus kehittyy 

monipuolisesti liikuttaessa, erilaisia liikemalleja 

harjoitellen

 sarjaharjoitteiden sijaan voi käyttää 

satunnaistettuja liikemalleja  antavat 

vaativampia ärsykkeitä hermostolle ja 

lihaksistolle

• Lajinomaisia koordinaatioharjoituksia ovat erilaiset 

suunnistusjuoksuradat, juoksutekniikkaharjoitukset, 

loikka- ja aitajuoksuharjoitukset sekä pallopelit ja 

aerobicit 
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Koordinatiiviset kykytekijät

• Motorinen taitavuus voidaan pilkkoa koordinatiivisiin 

kykytekijöihin (ks. Lajianalyysi 3.2.3.):

– Orientoitumis- eli suuntautumiskyky

– Tasapainokyky

– Muuntelu- ja sopeutumiskyky

– Yhdistelykyky

– Erottelukyky

– Rytmikyky

– Reaktiokyky

• Vauhdin kasvaessa ja suunnistustehtävän 

vaikeutuessa motorisen taitavuuden haasteet 

pääsääntöisesti lisääntyvät.
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Suunnistusjuoksu

VOIMA

NOPEUS
KOORDINAATIO

LIIKKUVUUS

HERMOLIHAS-

JÄRJESTELMÄ

SUUNNISTUS-

JUOKSU
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Suunnistusjuoksu

KESTÄVYYS

SUUNNISTUS-

TAITO

KEHON-

HALLINTA

SUUNNISTUS-

JUOKSU

”jaksaa juosta

metsässä”

”osaa juosta

metsässä”

”voi lukea karttaa

juostessa”

”jaksaa lukea karttaa

juostessa”
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Suunnistusjuoksu

• Suunnistusjuoksu tarkoittaa suunnistajan liikkumista 

suunnistussuorituksen aikana

 poikkeaa huomattavasti tavallisesta juoksusta 

mm. vaihtelevan juoksualustan ja 

maastoesteiden vuoksi

 vaatii askelpituuden ja -nopeuden vaihtelua, 

suunnanmuutoksia, kiertoja, hyppelyitä sekä 

ajoittain jopa kiipeämistä

• Suunnistusjuoksukyvyn pohjana on hyvät kestävyys-

ja kehonhallintaominaisuudet

• ”Suunnistuksessa jokainen askel on erilainen!”
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Suunnistusjuoksun ydinkohtia

• Pieni kehon liike sekä ylös-alas että sivulta-sivulle –
suunnassa

• Käsien rento ja rytmikäs liike eteen-taakse -
suunnassa

• Kaikin puolin rento ja rullaava juoksu

• Jalka maahan painopisteen alle, ei kauas eteen

• Juoksu etenee lantiojohtoisesti helpoissa 
maastonkohdissa ”ylhäällä” ja vaikeammissa 
”alhaalla”

• Väsyttäessä on parempi lisätä askeltiheyttä ja 
vähentää askelpituutta

• Katse avarana joka suuntaan
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Palautetta suunnistusjuoksuun

• Saman maastonkohdan läpi juokseminen useampaan 
kertaan

• Perässäjuoksu mm. viesteissä, pari- ja 
yhteislähtöharjoituksissa

• Maastojuoksun testirata  vertailtavuus myös 
aiempiin testituloksiin

• Tarkkailijan antama silmämääräinen arviointi

• Juoksutekniikan videointi sekä radalla että erilaisissa 
maastonkohdissa

• Rastiväliaikojen tutkailu eri maastonkohtien suhteen 
esim. ylä- ja alamäkivälit
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Suunnistusjuoksu

• Suunnistusjuoksukyky kehittyy runsaan 

maastoharjoittelun (suunnistuksen) myötä

 tavoitteena monipuolinen askelvalikoima

• Muita lajinomaisia suunnistusjuoksuharjoitteita ovat 

esimerkiksi erilaiset maasto- ja ketteryysradat, hipat 

sekä pallopelit

• Suunnistusjuoksun taloudellisuus on merkittävimpiä 

suunnistajan suoristuskykyä selittäviä tekijöitä 

kaikilla matkoilla ja kaikilla alustoilla
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Yhteenvetoa hermolihasjärjestelmästä

• Monipuolista motorista taitavuutta

• Hermolihasjärjestelmän harjoittelun tavoitteena on 
että:

– liikkeet olisivat voimakkaita ja nopeita

– sekä myös hyvin hallittuja ja tasapainoisia

• Hermolihasjärjestelmän suorituskykyä voidaan 
parantaa voima-, nopeus-, koordinaatio-, tasapaino-
ja liikkuvuusharjoittelulla

• Hyvät kestävyys- ja kehonhallintaominaisuudet 
luovat pohjan suunnistusjuoksukyvylle sekä 
vähentävät tapaturma- ja vammautumisriskiä
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Suunnistuksen kilpailusuorituksessa vaadittavat 

lajiominaisuudet
Ominaisuus   Arvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Voima Maksimivoima 2                     

  Kestovoima 8                     

  Nopeusvoima 6                     

Nopeus Reaktionopeus 1                     

  Räjähtävä nopeus 1                     

  Liikenopeus 5                     

Kestävyys Peruskestävyys 9                     

  Vauhtikestävyys 10                     

  Maksimikestävyys 9                     

  Nopeuskestävyys 4                     

Taito Tasapainokyky 8                     

  Reaktiokyky 1                     

  Rytmikyky 4                     

  Suuntautumiskyky 10                     

  Erottelukyky 6                     

  Yhdistelykyky 8                     

  Sopeutumiskyky 8                     

Notkeus Liikkuvuus 7                     

Psyyke Päätöksenteko 10                     

  Temperamentti 4                     

  Sosiaalisuus 1                     

  Suunnitelmallisuus 8                     

Kognitiiviset Havainnointi 10                     

taidot Ennakointi 10                     

  Ratkaisunteko 10                     

  Pelikäsitys 0                     

Taktiikka Yksilötaktiikka 10                     

  Joukkuetaktiikka 5                     

Esittämis- Ilmaisutaito 0                     

taidot Esittäminen 0                     

  Luovuus 5                     
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Yhteenvetoa eri lajeista

Asteikko
* * * *  erinomainen

* * *   hyvä        

* *    kohtalainen

*      vähäinen  

Suunnistustaito Kestävyys Hermolihasj.

Suunnistus * * * * * * * * * * * *

Hiihto/pyöräsuunnistus * * * * * * * * * * * *

Juoksu, metsä/polku * * * * * * * * * *

Juoksu, tie/rata * * * * * * *

Hiihto, vapaa/perinteinen * * * * * * * *

Pallopelit * * * * * * * * *

Pyöräily * * * * * *

Uinti * * * * * * * *

Aerobic/kuntopiiri * * * * * * * *

Punttisaliharjoittelu * * * * * *

Juoksutekniikka * * * * * *

Loikat * * * * * * *

Soutu/melonta * * * * * * *

Metsätyöt * * * * * * *

Kamppailulajit * * * * * * *

Tanssi * * * * * *

Rullaluistelu * * * * * *

Lumi/rullalautailu * * * * * *

Venyttely * * * * *
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Tehtävä

• Jakautukaa 3-5 henkilön ryhmiin

• Keskustelkaa fyysisestä harjoittelusta.

• Mikä merkitys kestävyydellä on nykysuunnistuksessa?

• Mikä merkitys on hermolihasjärjestelmän 

toimintakyvyllä?

• Millä tavoin nykyiset kilpailuformaatit, 

matkapituudet ja maastotyypit vaikuttavat fyysisen 

harjoittelun vaatimuksiin?


