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SISÄLTÖ
 Taitoharjoittelun tavoitteiden asettaminen
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 Taitoharjoittelun suunnittelu

 Vahvistettavat/kehitettävät taidot

 Maastotyypit

 Maaston kohdat
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Analysointi, 
tilannearvio 

ja 
tavoitteiden asettaminen



Oman taitotason tunnistaminen

 Keskustelu ryhmissä

 Millaiset asiat ovat tärkeitä 
kehittymisen kannalta?

 Millaisten asioiden 
kehittäminen johtaa 
parempaan suorituskykyyn 
kilpailuissa?

 Miten 
taidon/suorituksenhallinnan 
kehittymistä voi seurata?

 Kuinka usein taidon 
kehittymistä pitäisi 
seurata?

 pvm: pvm: pvm: pvm: pvm: pvm: pvm: pvm: 
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Tavoitteiden asettaminen

 https://taitoa.suunnistusliitto.fi/taitopolku/15-19-vuotiaana

 Taitoharjoittelun pitää jo olla suunnitelmallista

 Toiminnan ohjauksen kehittäminen

 Suorituksen hallinnan kehittäminen

 Sekä tarkan että vauhdikkaan kartanluvun kehittäminen!

 Eri maastotyypeissä harjoittelu ja niiden vaatimusten tunnistaminen

 Oman suunnistusmallin kehittäminen

 Analysointi & kuivaharjoittelu tämän vuoksi tärkeää!

 Harjoittelu kohti parempaa suunnistustaitoa yleisesti

"Suuri osa taidon kehittymisestä on mahdollista 
tehdä harjoitusten välissä asiaa tietoisesti ja 

tiedostamatta pohtien."

https://taitoa.suunnistusliitto.fi/taitopolku/15-19-vuotiaana


Tavoitteiden asettaminen
 

VAHVUUDET (Missä olen hyvä/vahva/taitava, millaisia 
luonteenpiirteitä minulla on?) 
 

HEIKKOUDET (Missä voin vielä kehittyä/mitä uusia taitoja tarvitsen? 
Missä fyysisesti on kehittymisen varaa? Millaisia luonteenpiirteeni 
voivat haitata kehittymistäni?) 
 

MAHDOLLISUUDET (Mitkä ovat tavoitteeni ja millaisten muutosten 
kautta pääsen tavoitteisiini, miten hyödynnän vahvuuteni? Miten 
luonteenpiirteeni auttavat tavoitteen saavuttamisessa?) 
 

UHAT (Millaisia esteitä minun on ylitettävä päästäkseni tavoitteeseeni? 
Mitkä luonteenpiirteet haittaavat kehittymistäni ja miten voin 
vähentää niiden vaikutusta?) 
 

Miten voisit 

parhaiten 

hyödyntää omia 

vahvuuksia 

suunnistus-

suorituksessa?

Strengths:
Missä olen hyvä, missä muut 

ajattelevat minun olevan hyvä, 

millaisia taitoja minulla on?

Weaknesses: 
Missä voin vielä kehittyä, 

millaisia taitoja tarvitsen 

lisää?

Opportunities:
Millaisilla muutoksilla saavuttaisin 

tavoitteeni ja kehittyisin 

tehokkaammin, miten hyödynnän 

vahvuuteni, mikä on motivoivaa?

Threats:
Mitä häiriötekijöitä minulla on 

harjoittelussa/kilpaillessa/yleisesti, 

mikä estää kehittymistä, mitkä asiat 

vaikuttavat negatiivisesti 

motivaatiooni?



Kausianalyysi

 Kauden kisa- ja harjoitusanalyysien kokoaminen

Kauden aikana kehittyneet ominaisuudet + 

minkä suhteen jäi vielä kehitettävää



Maastoanalyysi

Tehkää ryhmissä näiden 

tietojen pohjalta nopea 

maastoanalyysi JWOC 2020 

–maastoista.

Millaisia taitoja kyseisissä 

maastoissa todennäköisesti 

tarvitaan?



Maastoanalyysi



Suunnitelma



Taitoharjoittelun suunnitelma (URHEILIJA + VALMENTAJA)

Omat kehityskohdat/vahvistettavat 
ominaisuudet

 Poimi omista kehityskohteista se, jossa 
koet olevan eniten kehitettävää

 Millainen taito on nyt ja millainen 
haluaisit sen olevan?

 Miten voit harjoitella kyseistä taitoa?

 Voiko tätä taitoa pilkkoa osiin?

 Miten voit käyttää kuivaharjoittelua 
osana kyseisen taidon kehittämistä?

 Tee itsellesi suunnitelma siitä, miten 
tämä ominaisuus/taito on 
optimaalinen kauden pääkisoihin 
mennessä (aikataulu, harjoitukset, 
ym.)

Maastoanalyysi (case JWOC2020)

 Millaiset asiat sinulla sujuu jo hyvin 
ajatellen Turkin maastoja?

 Millaisia taitoja erityisesti pitää kehittää 
Turkin maastoja varten?

 Miten kehität niitä?

 Millaisella aikataululla?

 Millaisia harjoitusolosuhteita 
ominaisuuksien kehittäminen vaatii?

 Millaisia fyysisiä ominaisuuksia tarvitaan 
Turkissa ja miten kehität niitä?



Taitoharjoittelun suunnittelu (ESIMERKKI)

 Omat kehityskohteet

 Pelkistäminen & suunnistuksen rytmitys

 Millainen taito on nyt ja millainen haluaisin sen olevan?

 Pelkistäminen väleillä, joilla olennaiset kohteet selkeitä, onnistuu hyvin

 Väleillä, joissa on vaikeampi pelkistää, vauhti on joko liian kovaa eikä olennaiset 

kohteet ole selvillä rastilta lähtiessä tai luen kaiken

 Haluaisin osata paremmin erotella kilpailusuorituksessa välit, joissa voi lukea 

vähemmän/missä on luettava enemmän kohteita

 Tavoite: osata poimia nopeasti olennaiset kohteet välin vaatimusten mukaan

 Pilkkominen/harjoitukset: erilaiset välit eri vaatimuksilla samassa harjoituksessa, 

oman kartan piirto & sillä suunnistaminen, muistisuunnistus, kompassi tukena





Kuivaharjoittelu

Liikennevaloharjoitus

Table-O



Maastoanalyysi
 Turkissa tarvittavat taidot, joissa olen jo hyvä

 Polkujuoksu

 Käyrien ymmärtäminen

 Porrasjuoksu

 Suorituksenhallinta kun sprinttimaastossa 
paljon ihmisiä

 Turkissa tarvittavat taidot, joita pitää kehittää

 Eteneminen vauhdikkaasti & tarkasti suunnassa 
tiheikössä

 Suorituksenhallinta, kun vaihdetaan polulta 
maastoon

 Lyhyiden välien reitinvalinta kasvillisuuden 
mukaan

 Kivikossa suunnistamisen rytmitys

 Pelkistäminen sprintissä

 Millaisia harjoitusolosuhteita 

tarvitaan kehittymiseen?

Tyhjät vihreät alueet

Rovaniemi

Polkurikkaat maastot, joissa 

tarkkoja rastipisteitä

Raisio

Tiheät tiheiköt, joita 

vältettävä reitinvalinnoissa

Latvia

Vauhdikkaat 

suunnistusmaastot

Jämi

Kivikkoiset 

maastot Pinsiö

Kapeat kujat 

& portaat

Sevilla



ALLE 19V. TEEMA TEEMAN MUKAISET HARJOITUKSET SEURANTA 

MARRASKUU Olennaisten 
kohteiden valinta 

K: olennaisen hahmottaminen & muistaminen, kartan 
piirto ja sillä suunnistaminen 

KH: olennaiset kohteet/table-o 
 

F: PK-Vk-harjoitukset kovalla alustalla 

Tasotesti 
Table-o 

Harjoitus-
analyysit 

JOULUKUU Rytmitys K: Rytmitys & P: Rytmitys 
KH: table-o, liikennevaloharjoitukset 

Radat, joissa välien vaatimukset vaihtelevat 
F: Vk-harjoitukset kovalla alustalla 

Harjoitus-
analyysit 

Testijuoksu 

TAMMIKUU Mielikuvaharjoittel
u & kuivaharjoittelu 

Lumikausi 
Kuivaharjoittelun hyödyntäminen: 

mielikuvaharjoittelu (eri ratojen suunnistaminen 
mielikuvissa, mahdollisimman paljon ratoja, joissa 

rytmitys olennaista) 
Table-o-tyylisten harjoitusten jatkaminen 

Häiriötekijöihin valmistautuminen 
F: Mäkiharjoitukset, vk 

Tasotesti 
Table-o 

HELMIKUU Olennaisen nopea 
hahmottaminen 

K: olennaisen nopea hahmottaminen – kovavauhtinen 
suunnistus, ol.kohteiden muistaminen 

Etelän leirillä nopeavauhtisissa maastoissa 
suunnistaminen, mielikuvaharjoittelun jatkaminen 

F: Lajinomaiset vk-mk-harjoitukset 

Harjoitus-
analyysit 

Testijuoksu  

MAALISKUU Olennaiset kohteet 
sprintissä 

S: nopeat reitinvalinnat, olennaiset kohteet 
Harjoitukset Etelä-Euroopan kujilla, jossa pitää oppia 

erottamaan kujat toisistaan nopeasti 
Kuivaharjoitteiden jatkaminen 

F: Vk-mk-harjoitukset kovalla alustalla 

Harjoitus-
kilpailut & -

analyysit 
Tasotesti 

HUHTIKUU Pelkistäminen & 
kompassin käyttö, 

fysiikkaharjoitukset 
tiheiköissä 

K: pelkistäminen, P: hyökkäyspisteet 
Kovavauhtiset lyhyet suunnistusvedot, joissa tarkoitus 

harjoitella poimimaan olennaiset kohteet ja edetä 
niiden avulla, havainnoinnin yhdistäminen  

Kovavauhtisten/tiheiden alueiden suunnistus (Latvia) 
F: Lajinomaiset vk-mk-harjoitukset 

Harjoitus-
kilpailut & -

analyysit 
Testijuoksu 

TOUKOKUU Rytmitys kivikossa, 
kilpailut & vedot 

Valintakilpailut 
Kivikkoisten alueiden sisällyttäminen harjoituksiin, 
kokonaissuorituksen hallinta, mielikuvaharjoittelu 
F: Kisavauhtiset harjoitukset, vk-mk-harjoitukset 

Kilpailu- & 
harjoitus-
analyysit 

Suorituksen-
hallinta 

KESÄKUU Kilpailut & kovat 
harjoitukset 

Kilpailut ja kovat harjoitukset vetoina fokus Turkin 
maastoissa, hyvien kisojen läpikäynti ja 

itseluottamuksen vahvistaminen, mielikuvaharjoittelu 
F: Harjoittelun koventaminen ja keventäminen 

Reservitestit, 
kilpailuanalyysit, 

suorituksen-
hallinta 

 



TIIVISTETYSTI

Mitä osaat?
Mitä 

haluaisit 
lisäksi osata?

Mitä 
vaatimuksia 

kilpailut 
asettavat?

Miten voit 
harjoitella 

tavoittelemisia 
asioita? 

Tee työtä 
tavoitteidesi 

eteen ja seuraa 
kehittymistä

Nauti 
onnistumisista!

Kirjaa ylös 

konkreettiset teot

Maastoanalyysi
Kausianalyysi

Vaatimusanalyysi Analysoi

Testaa



Tavoitteet harjoitukseen

 Kirjaa seuraavan harjoituksen tavoitteet saamaasi paperiin

 Mitä prologissa/takaa-ajossa voisi harjoitella?

 Mikä tukisi aiemmin kirjaamaasi kehityskohdetta?

 Mikä on fysiikan/suorituksenhallinnan rooli?


