
 

Tampereen Urheiluakatemian suunnistusvalmennus 
 

 
Huippu-, haastaja-, ja KV-ryhmän toimintaan kuuluvat kaudella 2018 kaikki kalenterin tapahtumat, eli 
käytännössä päivittäisharjoitteluun tukea urheilijoille on luvassa ohjattujen harjoitusten muodossa noin 5 
kertaa viikossa. Lisäksi tuttuun tapaan kesän taitoharjoituspankki joka sisältää 8-10 omatoimisen 
taitoharjoittelun tueksi suunniteltua suunnistusharjoitusta. Taitoharjoituspankki tulee olemaan tarjolla 
kesäkuun jälkimmäisestä puolikkaasta lähtien. 
 
Lisäksi tasotestejä urheilijoille (huippuryhmä tarpeen mukaan, haastaja- / KV-ryhmä 2 kpl) erikseen 
sovitusti eli käytännössä urheilija ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja sovitaan testiaika. 
  
Lisäksi huippuryhmän urheilijoille ja valmentajille konsultointi- ja käytännön apua valmentautumiseen 
henkilökohtaisissa tapaamisissa erikseen sovittavalla tavalla. 
 
Valmennustoiminnan ryhmät 2018: 
 
Huippuryhmä (Aikuismaajoukkueen sekä Trimtex-ryhmän urheilijat): Aaro Aho, Lotta Eerola, Mikko Eerola, 
Anni Haanpää, Leo Matinheikki, Venla Harju, Saila Kinni, Elias Kuukka, Eetu Savolainen 
 
Haastajaryhmä: Lotta Karhola, Teemu Eerola, Anssi Huostila, Sakari Koivuniemi, Mikko Knuuttila, Tomi 
Närvä, Samuli Peltola,  Ville Parkkinen, Markus Räsänen, Antti Saikko 
 
KV-ryhmä: Fryderyk Pryjma, Johan Runesson 
 
Päivittäisvalmennuksen periaatteet, aikataulut ja valmennus: 
 
Harjoituksissa ei mitata läsnäoloa, toki toivon että tarjolla olevat harjoitukset sopivat mahdollisimman usein 
mahdollisimman monen urheilijan ohjelmaan.  Pääsääntöisesti iltapäivätreenit alkavat klo 17, aikanaan 
hallissa juostaan alkaen noin klo 18. 
 
Aiemmista kausista poiketen aamuharjoituksia on hieman eriytetty lukiolaisten ohjelmasta. Käytännössä 
joka toinen tiistai on yhteinen eli kuormitusseuranta, joka toinen on suunnistusharjoitus ainakin siihen asti 
kun lumi alkaa haittaamaan. 
Keskiviikkoaamu on yhteinen, perjantaina puolestaan hyödynnetään urheiluakatemian tarjontaa eli 
ohjelmassa on Juha Koskelan vetämä liikkuvuusharjoitus. Tämän jakelun tamperelaisille lukiolaisille varaan 
paikat suoraan eli ei tarvita reagointia, muut puolestaan voivat ilmoittautua perjantain 
liikkuvuusharjoitukseen (klo 9:30-11) akatemian Hobbydeed-ilmoittautumispalvelun kautta.  Em. palvelussa 
näkyy myös muut akatemian tarjoamat harjoitukset joita toki sopii hyödyntää. 
Huom! Tämän jakelun lukiolaiset voivat edelleen halutessaan käydä myös Sammon lukion aamutreeneissä 
eli siltä osin valinnanvaraa on. 
 
Iltapäivän sekä huippuryhmän aamutreenien valmennuksesta vastaa pääasiassa allekirjoittanut, yhdessä 
lukion kanssa pidettävissä harjoituksissa paikalla on pääosin 2 valmentajaa eli Lammikko ja Elo Saue. 
Allekirjoittaneen maajoukkuevelvoitteiden vuoksi silloin tällöin Elo tai Lammikko toimii tuuraavana 
valmentajana. 
 
Testaus: 
 



 
Urheilijan on syytä paneutua myös kehittymisen seurantaan harjoituskauden aikana erilaisten 
kontrolliharjoitusten tai testien avulla. Harjoitustarjonnassa testausta / kontrollia on tarjolla: 
 
- Kuormittumisen seuranta joka toinen tiistai klo 8:00 Pirkkahallissa, Ahosen Jeren (Varalan testausasema) 
johdolla. Alkaen tiistaina 7.11. 
-Pyynikin testijuoksut  
- Ratatestit 
-Maastotestit 
-Tasotestit 5-6x1000m, erikseen sovittuna ajankohtana.  
- Ominaisuustestit (lihaskunto, nopeus, nopeusvoima) 2-3 x harjoituskauden aikana aamuharjoitusten 
yhteydessä. Ensimmäinen kerta ke 13.12. 
-Kannattaa tsekata myös TEIVO-CUP: http://www.teivostayers.fi/cup/ 
 
Tiedottaminen ja harjoituksiin ilmoittautuminen: 
 
Tiedottaminen entiseen tapaan sähköpostilla. Pyrin julkaisemaan tarkat tiedot harjoituksista hyvissä ajoin 
etukäteen (seuraavan viikon harjoitustarkennukset aina edeltävän viikon perjantaina).  
Huippuryhmän harjoituksiin ilmoittautuminen Doodlessa, julkaisen ilmoittautumislinkin aina kuukausi 
kerrallaan. Onsdagsnatteniin ilmoittaudutaan TP:n kalenterin kautta. 
 
 
Liitetiedostosta löydät kalenterin kaudelle 2018. Kalenteri sisältää: 
 

- Päivittäisvalmennuksen tapahtumat ajalle marraskuu-lokakuu. Kilpailukauden osalta (huhtikuu->) 
suunnitelma on alustava.  Oletettavasti talvi tulee jossakin vaiheessa ja tämä aiheuttanee 
myöhemmin joitakin muutoksia suunnitelmaan taitoharjoitusten osalta. 

- Alalehdillä  Marraskuu-Tammikuu em. kuukausien ohjelman (aamu/iltapvtreenit) tarkennettuna. 
Jatkossa aina kuukauden taitteessa lähetetään seuraavan kuukauden tarkka ohjelma. 

- Yhteisharjoitukset mm. Onsdagsnatten, Pyynikin testijuoksut sekä rata-/maastotestit 
- Pääkilpailut 
- Maajoukkueiden tapahtumat 

 
Em. harjoitusten lisäksi Tampereella on tarjolla varsin kattavasti yhteisharjoitustoimintaa: 

- Talvirastit lauantaisin: https://www.kisasivut.fi/kisasivut/talvirastit/kalenteri/ 
- Keski-Tampereen sprinttiviikko Joululomalla (26.12, 31.12, 1.1, 6.1) 
- Avoin yhteisharjoitus/yösuunnistus eli Onsdagsnatten keskiviikkoisin, alkaen 1.11. Tässä kohtaa 

järjestäjät on sovittu joulukuun loppupuolelle asti, jatkot sovitaan myöhemmin lumitilanteesta 
riippuen. Kyseessä on siis yhteislähdöllä pienin hajonnoin toteutettava yösuunnistusharjoitus. 
Suosituksena peruskestävyysteho. Matkat asemoituvat sinne 5-10km hujatteille joten jokaiselle 
löytyy jotain.  

 
 
Valmennusterveisin, 
Pipo 
 
Antti Harju 
Nuorten olympiavalmentaja  
Suomen Suunnistusliitto 
antti.harju@suunnistusliitto.fi 
+358405838749 
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