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Sanottua - valmistautuminen

• ”Minulla on pieni kirja, johon kirjoitan, miten tahdon toimia. Laadin itselleni 

avainsanat, jotka ohjaavat minut oikeisiin asioihin ja ajattelemaan oikeita 

asioita. Minulla on lämmittelyä varten erityiset rutiinit. Niiden avulla osaan 

toimia oikein juostessani. Minulla on myös mentaalinen suunnitelma siitä, 

mitä ajattelen ja miltä minusta tuntuu kun kilpailen”. – Helena Jansson

• ”Lähden tekemään aina parhaani. Olen parhaimmillani silloin, kun uskallan 

olla välittämättä muista ja kun olen vain minä itse tässä ja nyt. Tähän en 

pysty, jos ajattelen tuloslistaa. Lähtöviivalla unohdan täysin mitalit. Silloin, 

kun keskityn vain omaan tahtooni ja taitoihini, teen parhaan 

suunnistussuorituksen. Siitä seuraa mitali. Jota en siis ajattele. Tuntuu 

kummalliselta, mutta tällainen minä olen” - Helena Jansson

• ”Tunsin äkkiä itseni hermostuneeksi ennen starttia. Olin odottanut tätä päivää 

vuoden. Hengitin syvään ja löysin uudelleen oman keskittymiseni”.

-Thierry Gueorgiou
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Sanottua - valmistautuminen

• “Ajattelen kuin olisin missä tahansa kilpailussa. Valmistautumisen aikana, 

harjoituksissa ja kilpailuissa olen oppinut tekemään oikeat asiat oikeilla

hetkillä. Lähtöviivalla on turhaa ajatella suorituskykyä tai muita turhia

asioita.  Viimeisten minuuttien aikana teen itsepuhelua ja käyn läpi kuinka

tulen suunnistamaan kilpailussa. Olen suoriutunut hyvin niin monta kertaa

harjoituksissa, että tiedän onnistuvani myös tässä kilpailussa.

• Kuitenkin, jotta pääsen tähän itseluottamuksen tilaan, on tärkeää että olen

hyvin valmistautunut kilpailuun. Olen tehnyt töitä koko talven ja kesän sen

eteen, että seistessäni MM-kilpailun lähtöviivalla voin todeta itselleni: Ota 

kartta ja suunnista kuten normaalisti. Ole rauhallinen, tämä on sitä minkä

osaat todella hyvin” – Björnar Valstad

• On tärkeää muistaa että itseluottamus ei ole kohtalon käsissä. Minä itse olen 

vastuussa siitä kuinka luottavainen oloni on kilpailun lähtöviivalla. Se on kiinni 

siitä kuinka hyvin olen valmistautunut kilpailuun. – Thierry Gueorgiou
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Tarinoita - valmistautuminen

• Kilpailuihin valmistautuminen on ennen kaikkea laadukasta harjoittelua 

pitkällä aikavälillä. Laadukkaan harjoittelun yksi tärkeimpiä tekijöitä on 

valmistautuminen jokaiseen harjoitukseen esimerkiksi asettamalla tavoitteita 

ja virittäytymällä sopivaan harjoitusfiilikseen. Useimmat ihmiset suoriutuvat 

parhaiten kun asiat sujuvat ennakoidusti. Turvallisuus ja itseluottamus 

syntyvät tutuista rutiineista ja siitä, että urheilija tietää valmistautumisen 

sujuneen suunnitellusti. Urheilija voi luoda itselleen kilpailuihin 

valmistautumisen rutiinit, jotka toistuvat kilpailusta ja vuodesta toiseen. Näin 

urheilija voi luottaa siihen, että onnistuminen on hyvin pitkälti hänen omassa 

hallinnassaan. –Sportfocus oy
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Kilpailuun valmistautumisen avainasiat

• Tärkeimpinä itseluottamus ja optimaalinen tunnetila ennen suoritusta

• Itselle sopivien rutiinien opetteleminen ja löytäminen -> yksilöllisyys

• Kartta- ja maastoinformaation hyödyntäminen ohjaa
– Fyysistä valmistautumista

– Taidollista valmistautumista

• Psyykkisen valmennuksen menetelmien hyödyntäminen
– Mielikuvaharjoittelu

– Rentoutuminen

– Itsensä tuntemisen ja haastamisen kautta opeteltavissa itselle optimaaliset toimintamallit

• Suunnitelmallisuuden opettelu -> FOKUS auttaa keskittymään 

harjoituksiin ja ajamaan sisään toimivia rutiineja matkan varrella kohti 

tavoitetta
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Asioita joihin myös kannattaa valmistautua

• Kilpailujännitys ja stressi

– Parhaassa tapauksessa stressi merkitsee urheilijan virittäytymistä hyvään 

suoritukseen, mutta usein käy myös päinvastoin: urheilija epäonnistuu. 

Tyypillisiä selityksiä ovat tällöin liika yrittäminen, epävarma fiilis tai 

rentouden puute.

– Stressin (jännityksen) säätelyyn kannattaa paneutua ja opetella toimivia 

tapoja saavuttaa sopiva tunnetila ennen suoritusta (mm. itsepuhelu, 

rentoutuminen)

• Häiriötekijät

– Suurin syy siihen, miksi huippusuunnistaja ei aina onnistu 100 % on se että 

he keskittyvät ns. ulkopuolisiin asioihin: kanssakilpailijoihin, sijoitukseen 

tai muihin oman kontrollin ulkopuolisiin asioihin

– On hyvä opetella keskittymään vain niihin asioihin joihin itse pystyt 

vaikuttamaan eli itseesi ja omaan suoritukseesi
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Pitkän tähtäimen valmistautuminen

Pääkilpailu

Tärkeimmät valmistautumiseen liittyvät 

toimenpiteet, harjoitusjaksot ja kilpailut

• Viikkoja (kuukausia) ennen tavoitekilpailua

• Auttaa ylläpitämään fokusta ja motivoi harjoituksissa, kun tiedetään mihin 

valmistautuminen tähtää

• Tavoitteenasettelu, päätavoite ja osatavoitteet

• Harjoitus- ja kilpailusuunnitelma päätavoitetta palvellen

• Kartta-ja maastoinformaation keräys ja hyödyntäminen valmistautumisessa 

(fyysinen, taidollinen, psyykkinen)

• Kilpailuun valmistautumisen rutiinien hiominen harjoitusten ja kilpailujen 

avulla
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KILPAILU

MAASTO

KARTTA

RADAT

Aikaisemmat 

kilpailut

-Vanha kartta

-Reitinvalinnat

-Tulokset

-Km-vauhdit
Maastotyyppi

-Vanhat kartat

-Peruskartta

-Ilmakuvat

-Laseraineisto

-Naapurimaastot

Ratamestari

-Aikasemmat 

radat

-Tyyli

Kilpailun luonne

-Matkat

-Hajonnat

-TV

Maaston käyttö

-Kilpailukeskus

-Karsinta/finaali

-Yleisörastit

-Rytmitys

Kartoittaja

-Kuvaustapa

-Aikaisemmat 

kartat

-Aikasemmat kisat

Faktat

-Mittakaava

-Painotapa

-Koko

HARJOITTELU

Kuivaharjoittelu

-Ratojen suunnittelu

-Hahmottamisharjoitukset

-Tyyppiharjoitukset

Taitoharjoittelu

-Alueen 

tyyppimaastot

-Tyyppiharjoitukset
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Lyhyen aikavälin valmistautuminen

• Viikkoa – muutamia päiviä ennen 

tavoitekilpailua aina 

starttihetkeen asti

• Valmistautumisessa tärkeät asiat 

ja psyykkiset taidot hiottu jo 

valmiiksi -> yksilöllisten rutiinien 

noudattaminen

• Toimivaksi todetun fyysisen ja 

taidollisen viimeistelyn 

toteuttaminen

• Oleellista löytää suorituksen 

kannalta optimaalinen vireystila

– Sopiva jännitys vs ylijännitys vs

flegmaattisuus -> säätely
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Projekti WOC 2015 – Hannu Airila
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Projekti WOC 2015 avainasiat - pitkä tähtäin

• Leiri Skotlannissa syksyllä 2014 – tieto siitä mitä on tulossa 

(mielikuvat, fyysisen harjoittelun ohjuri) 
– Johtopäätös: maastotyyppi sopii, taidolliset vaatimukset kuten Joensuussa 

• Valmentajan myllykirje SM-keskimatkan jälkeen -> herätys, 

ammattimainen asenne ja tekeminen 

• Selkeä fokus, mitä tavoitellaan (tulostavoite, suoritustavoite)

• Selkeät suunnitelmat, kuitenkin sopivasti ilmaa

• Aiemmin hyviksi todetut psyykkiset toimintamallit valmistautumisen 

tukena

• Onnistumiset matkan varrella ruokkivat itseluottamusta (harjoitukset, 

kilpailut)
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WOC 2015 karttamateriaali valmistautumisen 

tukena

WOC vanha kartta ja

Runningwild-harjoitukset
http://3drerun.worldofo.com/2

d/runningwild.php

WOC model event-kartta 

viimeistelyharjoituksessa

(erityishuomiot kartan eri väreistä 

ja kulkukelpoisuudesta)

WOC-harjoituskartat ja 

kuvat kilpailumaastosta

http://3drerun.worldofo.com/2d/runningwild.php
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Projekti WOC 2015 aikajana

Hevoskuuri

15.-28.6

Joensuu + 
Vuokatti

Paljon 
harjoittelua ja 
suunnistusta, 6 
kisanomaista.

1 juoksukilpailu.

KRV 5.-10.7

MM-näyttö

Keskimatka 4.

WOC-leiri

15.-21.7

3 
kisavauhtista

keskimatkaa

3 
onnistumista

Jukolan 
viesti 
13.-14.6

WOC
Middle

4.8.2015

Harjoitusjakso 
kotona 1.-10.6
Paljon aerobista 
harjoittelua ja 
mäkeä
1 
suunnistuskilpailu
1 juoksukilpailu
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Tärkeimmät harjoitukset tyyppimaastoissa

Kekomäki Taivaanpankko Tipasoja

WOC-leiri heinäkuu WOC-leiri heinäkuu WOC-leiri heinäkuu
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Projekti WOC 2015 avainasiat - lyhyt tähtäin

• Onnistuneet viimeistelyt WOC-leirillä heinäkuussa
– 3 kisanomaista harjoitusta keskimatkan maastotyypissä, virhettä max 40s per 

harjoitus

– Maastotyyppi ja taktiikka hallussa -> itseluottamus hyvällä tasolla

– ”Koen taktiikan muodostumisen tärkeäksi signaaliksi siitä, että olen sisäistänyt 

maastotyypin erityispiirteet: tällöin tiedän mihin elementteihin oma suunnistukseni 

pitää perustaa”

• Onnistunut fyysinen valmistautuminen
– Kisaa edeltävien päivien fyysinen valmistautuminen rutiinina -> löydetty toimiva malli 

kokemusten perusteella

• Onnistunut henkinen valmistautuminen
– Itseluottamus kohdallaan onnistuneen fyysisen ja taidollisen valmistautumisen 

ansiosta

– Toimivaksi koettu mielikuvaharjoitus (rentoutumisharjoitus) kilpailuun 

valmistautumisen tukena

• Käydään läpi kilpailupäivään liittyvät tunteet ja vahvistetaan oikeita fiiliksiä (alkuverryttely, 

lähtöä edeltävä toiminta, suorituksenaikainen toiminta)

• Toistomäärä riippuu kisaa edeltävästä itseluottamuksen tunteesta (katsastukset 5, MM 3)

– Hyvä tasapaino itse kisoihin liittyvien paineiden suhteen
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Projekti WOC 2015 lopputulos

• Kun fyysinen, taidollinen ja 

psyykkinen valmistautuminen ovat 

kohdillaan, on hyvän suorituksen 

todennäköisyys suuri. 

Kilpailusuorituksen taso on monesti 

ratkennut jo ennen kilpailun alkua.

• Kisojen 12. sija ei liene mikään 

erityinen merkkipaalu suomalaisessa 

suunnistushistoriassa, mutta itselleni 

kauden paras suoritus kauden 

tärkeimmässä kisassa oli 

merkityksellinen onnistuminen.

• http://www.vjsport.fi/fi/onnistumis

en-anatomia

http://www.vjsport.fi/fi/onnistumisen-anatomia/

