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ALKUSANAT
Tämä ohje on tarkoitettu valmentajien työkaluksi suunnitellessaan ryhmän ja
urheilijoiden harjoittelua. Samalla se antaa suuntaviivoja LHS ALPIN
valmennuksen tueksi ja sen kehittämiseksi. LHS:N ALPPIHIIHTÄJÄN POLULLA
on tarkoitus kuvata sitä polkua mikä rauhallisella, määrätietoisella ja
suunnitelmallisella toiminnalla vie urheilijoitamme eteenpäin kohti huippuurheilijaa. Sana polku kuvaa myös sitä matkaa jonka urheilija kulkee kohti omaa
tavoitettaan jonka hän itse on itselleen asettanut. Valmentajien tehtävä on opettaa
ja ohjata urheilijaa polulla nykyaikaisten oppimis- ja ihmiskäsitysten sekä
arvomaailman mukaisesti. Urheilijan vanhempien tehtävä on tukea tätä matkaa.
Lähteenä LHS ALPPIHIIHTÄJÄN POLUSSA on käytetty:
Ski Sport Finladin tekemää Alppihiihtäjän Tie Versio 1.0 22.9.2011
http://www.kihu.fi/urapolku/media/940492756Alppihiihtjntie92011.pdf

LHS ALPIN valmennukselliset tavoitteet on määritetty jaoston strategia päivällä
TOU2015.
1.Urheilijaksi kasvattaminen ja opettaminen
2.Saada alppihiihdosta elinikäinen liikuntamuoto
3.Mahdollistaa ura kilpa- ja huippu-urheilijana
LHS ALPIN ARVOT:
1.Kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus harrastaa kilpaurheilua
2.Toimintamme tarjoaa lapsille iloa ja mielihyvää
3.Kannustamme kaikkia lapsia hänen taitotasostaan riippumatta
4.Seuramme toiminta on päihteetöntä ja urheilullisia elämäntapoja edistävää
5.Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä junioreita, että näiden
vanhempia
6.Kaikille valmentajille tarjotaan mahdollisuudet osallistua
valmentajakoulutukseen

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

1. YLEISTÄ ALPPIHIIHDOSTA
Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka
automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle. Erilaisia keinoja ja toimintatapoja on
kokeiltu. Yleisimmin käytössä on ollut kaikissa lajeissa ympäri maailman ns.
aikaisen kehittämisen strategia. Monissa lajeissa tämä on tuonut lapsitähtiä, joiden
ura ei kuitenkaan ole kantanut aikuisuuteen asti. Syitä on ollut monia: yksipuolinen
harjoittelu, loukkaantumiset ja henkinen väsymys.
Alppihiihdossa maailman cup -voittajien keski-ikä on naisilla 25.8 vuotta ja miehillä
28.3 vuotta. Sekä miehillä että naisilla syöksylaskijoiden keski-ikä nousee vielä
edellä esitetyistä luvuista puolellatoista vuodella. Eurooppa cupissa voittajien
keski-ikä on naisilla 22.9 vuotta ja miehillä 24.5 vuotta. FIS- kilpailuissa voittajat
ovat keski-iältään naisten sarjoissa 21.3 vuotta ja miesten sarjoissa 23.2 vuotta.
Seuraavassa tarkastellaan lapsen ja nuoren kehittymistä huippu-urheilijaksi
SUUNNITELMALLINEN TOIMINTA
Eri-ikäisille urheilijoille on olemassa tietyt periaatteet fyysisten, henkisten ja
taidollisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. Opettelemalla nämä ikäkausille
ominaiset taidot jokaisella osa- alueella on urheilija valmis siirtymään kohti
seuraavaa tasoa. Tämä kaikki vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, jossa
ei voi oikaista, vaan kaikki osa- alueet tulee hallita. Tämä kirjoitus perustuu Istavan
Balyin vuonna 1999 tekemään tutkimukseen, jossa eritellään aikaisen ja
myöhäisen erikoistumisen mallit.
Tässä keskitytään myöhäisen erikoistumisen malliin. Balyi erottaa neljä eri vaihetta
harjoittelussa kohti huippua:
1. Perusteiden aika
2. Opetellaan harjoittelemaan ja Harjoitellaan harjoittelun vuoksi
3. Harjoitellaan kilpailuja varten
4. Harjoitellaan voittaakseen
5. Urheilijan urasta vetäytyminen
Vuonna 2003 Balyi on lisännyt yhden kohdan kohtien yksi ja kaksi väliin: Opetella
harjoittelemaan. Tässä yhdistellään kuitenkin kohtia yksi ja kaksi niin, että kohta
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
Opetella harjoittelemaan sisältyy niihin. Lisäksi Balyin hierarkiassa on vielä kohta
Urheilijan urasta vetäytyminen. Tätä sivutaan tässä esityksessä vain
pintapuolisesti ja keskitytään urheilijan pitkäjänteiseen kehittämiseen aikuisuuden
kynnykselle asti.
Tanja Poutiainen:
"3-vuotiaana olin ekan kerran alppisuksilla, isoveljien perässä totta kai. Innostuin
heti lajista ja 4- vuotiaana laskin jo seuran mestaruuskisoissa. Lapsena homma oli
harrastus, mutta siihen sitouduttiin ja käytiin säännöllisesti ryhmän harjoituksissa.
Eipä minua sinne kyllä koskaan tarvinnut erikseen kehottaa - oma halu oli kova.
Viimeistään lukioiässä tavoitteet ja ajatukset asetettiin jo pidemmälle ja koulun
ohella mentiin alppihiihdon ehdoilla. Silti monipuolinen urheilu on aina säilynyt
harjoitusohjelmassa mukana ja varmasti juuri fyysinen monipuolisuus on
vahvuuksiani. Jalkapallo parhaana esimerkkinä - sitä pelaan edelleenkin kesäisin
RoPSin naisten kakkosdivarijoukkueessa. Niin treenaamisesta kuin kisaamisesta
olen aina nauttinut ja se on yksi tärkeimmistä kantavista voimista läpi uran. Toki on
niitäkin päiviä, että homma ei maistu parhaalta mahdolliselta, sataa räntää tai
väsyttää, mutta myös ne huonommat päivät kuuluvat joka ammattiin
Kalle Palander:
"Valmentaja isäni kertoi aina ,että Kalle päätti 13-vuotiaana että hänestä tulee
maailman paras alppihiihtäjä. Eiköhän asia ollut toisinpäin. Aikuisiällä olen
ymmärtänyt kuinka tärkeässä roolissa isäni oli urallani. Hänen
valmennustyylissään ei ollut tärkeintä pelkästään fyysinen ja tekninen suoritus
kyky ,vaan tavoitteiden asettamisen ehdottomuus, jonka kautta syntyi
kunnianhimo, voitontahto ja nälkä. Itsenikin mielestä isäni valmennustyyli oli kova
mutta samalla se kasvatti henkistä vahvuutta, joka kuitenkin on ehdoton edellytys
lajissa, jossa jokainen vastaa suorituksestaan yksin".

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

1.PERUSTEIDEN AIKA
Tämän tason urheilijat ovat usein 6-10-vuotiaita tullessaan mukaan
seuratoimintaan. Suuri osa on käynyt jo esimerkiksi hiihtokoulun ja heillä on
hallussaan osa lajin perustaidoista. Heidän kehittymisensä tapahtuu itsekseen ja
ohjaajien ja valmentajien tuella. Tämän vaiheen urheilijoiden tulisi laskea
kaikenlaisissa olosuhteissa, eri pinnoilla, hyppyreissä, aaltoladuilla jne. Toiminnan
tulisi olla mahdollisimman monipuolista ja yksilön rajojen hakua. Perustan
rakentaminen kestää yleensä 3-5 vuotta.
Taidon ja fyysisten ominaisuuksien osalta tulee keskittyä ketteryyteen,
tasapainoon, koordinaatioon, liikkuvuuteen, notkeuteen ja nopeuteen. Kestävyys
kehittyy monesti pelien ja muiden mukana olevien urheilulajien avulla. Kaikki nämä
ominaisuudet kehittyvät helpoiten juuri tässä ikävaiheessa.

2. OPETELLAAN HARJOITTELEMAAN ja HARJOITELLAAN HARJOITTELUN VUOKSI
Urheilijanalkujen kasvaessa ja kehittyessä tullaan tasolle, jossa opetellaan
harjoittelemaan ja harjoitellaan, jotta jaksetaan harjoitella. Meillä tämä tarkoittaa
ikäluokkia 11-13 ja 13-15. Tätä aikaa kutsutaan myös usein (laji)taitojen oppimisen
ajaksi. Urheilijan herkkyys oppia vaativampia taitoja on herkimmillään.
Urheilijoiden murrosiän alkaessa yksilöllisesti, on harjoittelun painopiste
lajinomaisten taitojen oppimisessa monipuolisuutta unohtamatta. Lajitaitojen osalta
siirrytään tämän vaiheen lopussa tekniikan siirtämiseen eri taktiikoiden
käyttämiseen suorituksessa.
Yksilön kehityksestä riippuen (murrosikä) on tarkoin mietittävä, missä vaiheessa
aloitetaan voima- ja kestävyysominaisuuksien suunnitelmallinen harjoittelu.
Pidemmälle edistyneille on hyvä tehdä tarkempi suunnitelmallinen
harjoitusohjelma. Lajinomaisten taitojen osalta tulee muistaa monipuolisuus ja
kaikkien lajien harjoittelu. Perusteiden ajan taitojen hallinta kehittyy edelleen. Tytöt
nousevat tältä tasolta seuraavalle nopeammin kuin pojat (tyttöjen aikaisempi
murrosikä). Tyttöjen aikaisempi kypsyminen antaa valmentajille mahdollisuuden
antaa tytöille enemmän vastuuta harjoittelusta. Tytöt ovat aiemmin valmiit
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
analysoimaan ja kantamaan vastuuta tekemisistään. Yleistyksenä voisi sanoa, että
pojilla on vielä monesti tässä vaiheessa vauhti päällä ja ajatus kateissa . Tyttöjen
toiminta perustuu enemmän ajattelulle ja poikien toiminnalle.
Tässä vaiheessa korostuu myös urheilijanalkujen omatoimisen liikkumisen määrä.
Mikään ohjattu toiminta ei korvaa kokonaan lasten/ nuorten omatoimista
tekemistä.
Harjoittelun opettelu kestää kahdesta kolmeen vuotta, harjoittelu harjoittelua
varten samoin kahdesta kolmeen vuotta.

3. HARJOITELLAAN KILPAILUJA VARTEN
Tälle tasolla harjoittelu yhdistetään opiskeluun alppikouluissa ja akatemioissa sekä
alppilajien joukkueissa (15-19-vuotiaat). Harjoittelun kuormitusta nostetaan ja
perusasioiden hallinnan merkitys korostuu. Harjoittelua yksilöllistetään yhä
enemmän kunkin urheilijan tarpeiden mukaiseksi. Tässä vaiheessa urheilijoiden
valmennus vaatii yhteistyötä eri alojen ammatti- ihmisten käyttöä niin
lajiharjoittelun kuin muunkin harjoittelun osalta (testaus, fysioterapia, kuntoutus,
fysiikkaharjoittelu). Fyysisten ominaisuuksien testaus ja tulkinta suoritetaan
testiasemilla. Tulokset analysoidaan ja niistä johdetaan yksilölliset ohjelmat
urheilijoille. Kehittyminen tällä tasolla edellyttää urheilijalta edellisten kausien
asioiden hallintaa ja omaksumista niin lajitaitojen kuin fyysisten ominaisuuksien
osalta.
Lajinomaisten taitojen kontrollina toimivat FIS-kilpailut. Urheilijoiden tulisi laskea
kaikkia lajeja. Urheilijat oppivat itselleen sopivan kilpailuun valmistautumistavan.
Lajitaitojen oppiminen näkyy kyvyssä siirtää perusasiat lajitaktiikkaan. Ski Sport
Finlandin valinnat ensimmäisiin joukkueisiin tapahtuvat tämän vaiheen aikana
(Nuorten maajoukkue). Urheilijan viikoittainen harjoitustuntimäärä on noin 20 h /
viikko. Urheilija tekee päätöksen uravalinnastaan.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

4. HARJOITELLAAN VOITTAAKSEEN
Tälle tasolle saapuvien urheilijoiden toiminnan kulmakivi on ammattilaisuus.
Urheilijat ovat joko alppikoulujen ja - akatemioiden tai liiton joukkueiden urheilijoita.
Urheilijoiden ikä on yhdeksästätoista vuodesta aina yli kolmeenkymmeneen.
Kaikki toiminta perustuu ammattilaisuudelle niin urheilijoiden kuin valmentajien
osalta. Urheilijoille tulisi taata myös opiskelupaikka, jotta keskittyminen urheiluun
voisi olla täysipainoista. Urheilijan testaus ja lajitaitojen hiominen perustuu
yksilöllisyyteen kaikessa toiminnassa.
Urheilijat, jotka tässä vaiheessa syystä tai toisesta lopettavat uransa, lähtevät
yleensä opiskelemaan täysipainoisesti. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman
moni heistä tulisi takaisin lajin pariin esimerkiksi valmentajina tai huoltajina.
Kilpailullinen menestys koostuu FIS-, EC- ja MC- kilpailuista. Urheilijan
viikoittainen harjoitustuntimäärä on vähintään 20 h / viikko.

5. URHEILU- URAN JÄLKEINEN AIKA
Huippu- urheilu uran jälkeen korostuu yksilön oman fyysisen kunnon ja lajista
nauttimisen aika. Osa siirtyy suoraan valmennus ja ohjaustehtäviin., osa
urheilijoista urheilu- uran aikana tehtyjen opintojen myötä siviiliammattiin.
Edellä on esitetty yleisellä tasolla urheilijan tie huipulle. Seuraavaksi paneudumme
tarkemmin, mitä missäkin ikävaiheessa tulisi tehdä. Kuinka paljon, milloin ja mitä
missäkin ikävaiheessa urheilija on valmis vastaanottamaan. Urheilijan edetessä
tasolta toiselle valmennuksen suunnitelmallisuus ja ohjelmoinnin merkitys
korostuvat.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

6. URHEILIJAN HARJOITTELUN VIITEKEHYS

Perusteiden aika

Opetellaan harjoittelemaan, Harjoitellaan
harjoittelua varten

Sarjat 8-12
Sarjat 14- 16 vuotta
Ilo ja osallistuminen
Yleinen liikunnallinen kehitys.

Suunnitelmallisen harjoittelun opettelu.
Vanhemmilla yksilöllistä ohjelmointia
Perusasioiden kehittämistä edelleen; taitotekijät
kuntoon. Vanhemmilla taito- ja fyysisten

Perusasiat: tasapaino, ketteryys, koordinaatio, ominaisuuksien ohjelmoidun harjoittelun
nopeus, liikkuvuus, notkeus
opettelua.

Lajin perustaidot ja niihin tutustuminen.
Pääpaino suurpujottelussa ja taitoja
kehittävissä monipuolisissa harjoituksissa

Fyysinen kunto ja taidot monipuolisella
liikunnalla

Liikunnalliset perustaidot: juokseminen,
hyppääminen, heittäminen, kiinniotto,
harjoittelua oma keho vastuksena

Suurpujottelu ja pujottelu päälajeina jonka
kautta opetellaan lajitekniikkaa. Vauhtilajit
mukana tukemassa harjoittelua. Vanhemmilla
erikoistumista lajitekniikkaan.

Mukana usein muita lajeja joita harrastetaan

Yksilöllisempi harjoittelu eri ominaisuuksissa ja
lajiharjoittelussa. Oma keho vastuksena
nuoremmilla, painonnostotekniikoiden
tekniikoiden opettelua fyysisessä harjoittelussa.

Mahdollisimman monipuolista liikuntaa: eri

Nuoremmilla ohjelmoinnin aloittaminen. Kausi

lajeja tai monipuolista tekemistä lajin sisällä.

suunnitelma tarkentuu vanhemmilla.
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FIS VUODET 3->

Yksilöllisen ohjelmoinnin lisääminen kaikessa

Saavutettujen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien

harjoittelussa

ylläpito ja edelleen kehittäminen

Taito- ja fysiikkaominaisuuksien kehittämistä

Taito- ja fysiikkaominaisuuksien kehittämistä

ohjelmoidusti.

ohjelmoidusti. Yksilöllisyys korostuu entisestään.

Lajin ominaistaitojen kehittämistä

Lajitaitojen kehittämistä edelleen yksilöllisyyden

haastavammissa olosuhteissa.

korostuessa koko ajan enemmän.

Harjoittelun ohjelmointi lisääntyy: kuormitus-

Harjoittelun ohjelmointi lisääntyy: kuormitus

palautuminen korostuu

palautuminen korostuu

Yksilöllisyyden lisääntyminen edelleen. Oikeiden Yksilöllisyyden lisääntyminen edelleen. Oikeiden
suoritus tekniikoiden vakiinnuttaminen jonka

suoritustekniikoiden vakiintumisen kautta

kautta lisää laatua harjoitteluun.

harjoittelun laadun lisääminen

Ohjelmoinnin monipuolistaminen:

Ohjelmoinnin monipuolistaminen:

peruskuntokausi, kilpailuun valmistava,

peruskuntokausi, kilpailuun valmistava,

kilpailukausi, ylimenokausi

kilpailukausi, ylimenokausi

6- 9 suunniteltua harjoitusta / vko

8- 15 suunniteltua harjoitusta / vko

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

7. HERKKYYSKAUDET,BIOLOGINEN IKÄ JA SEN VAIKUTUS HARJOITTELUUN
	
  
Tyttöjen ja poikien fyysinen kehitys ei kulje samalla nopeudella. Tytöt saavuttavat
murrosiän ja esipuberteetin aikaisemmin. Tässä vaiheessa on tärkeää tietää
kuinka paljon ja miten harjoittelua voidaan lisätä, jotta optimaalinen kehitys jatkuisi.
Tytöt saavuttavat keskiarvollisesti murrosiän kaksi vuotta ennen poikia, n. 11vuoden iässä.
Murrosikä eli puberteetti on nopeata kasvun aikaa. Kehossa tapahtuu suuria
fyysisiä muutoksia, jotka johtavat sukukypsyyteen. Myös psyykkisellä puolella
tapahtuu paljon. Tunne-elämä on usein ailahtelevaista, on hyviä hetkiä mutta
välillä voi myös masentaa. Pojilla murrosikä alkaa noin kaksi vuotta myöhemmin
kuin tytöillä ja tahti voi olla eri yksilöillä hyvinkin erilaista.
Ei ole helppoa olla se ensimmäinen kehittynyt tyttö tai poika luokalla, ei myöskään
se viimeinen. Kaikki käyvät kuitenkin läpi omat muutoksensa, ennemmin tai
myöhemmin. Jokaisesta kasvaa lopulta omanlaisensa aikuinen. Murrosikä on
siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen. Kypsyminen itsenäisyyteen ja vastuuseen
vaatii paljon muutakin kuin vain fyysiset valmiudet.
On hyvä muistaa, että ihminen on aikuinen noin 20-vuotiaana. ·Murrosiässä
varsinkin tyttöjen harjoittelussa tulee muistaa ravinnon riittävä maar ja late.
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen harjoittelu vaatii urheilijan ravinnolta enemmän
kuin sellaiselta, joka ei harjoittele. Jos elimistössä ei ole polttoainetta, ajaudutaan
helposti ylirasitustilaan, joka haittaa kehittymistä.
Tyttöjen ja naisten rasvaprosentti on luonnostaan korkeampi kuin poikien ja
miesten, mikä tulee valmentajien muistaa. Korkeampi rasvaprosentti ei ole
välttämättä merkki lihavuudesta. Samoin nykypäivän kauneusihanteet asettavat
haasteita harjoittelulle ja valmentajalle; voimaharjoittelu kasvattaa lihasmassaa,
joka tuo kokoa kehon eri osiin, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia urheilijalle.
Kasvamista tapahtuu monella tasolla: Biologisesti: Jokaisesta kasvaa mies tai
nainen, omaan tahtiinsa.
Järjellisesti: Opitaan omaksumaan, ymmärtämään ja sisäistämään tietoa.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
Erilaiset vallinnat elämässä tehdään perustuen oikeaan ja hyvään tietoon.
Sosiaalisesti: Opitaan vuorovaikutustaitoja, tulemaan toimeen muiden kanssa.
Emotionaalisesti: Opitaan tunnistamaan, kokemaan, ymmärtämään ja
hallitsemaan erilaisia tunteita.
Seuraavassa taulukossa on esitetty fyysisten ominaisuuksien ja taidon
herkkyyskaudet, jotka ovat erittäin tärkeitä huomioida harjoittelussa:

Huomaathan taulukosta että taito / tekniikka kehittyy parhaiten 7- 14-vuoden iässä!

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

8. KUINKA PALJON, MILLOIN, MITÄ JA MIKSI?
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri ikäluokkien harjoittelun suuntaviivoja.
Taulukon luvut ovat suuntaa antavia, joten sen seuraaminen ala- tai ylärajoilla ei
takaa menestystä, mutta on tarkoitettu apuvälineeksi harjoittelun suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
Kaikki valmennus riippuu urheilijasta, valmentajasta sekä tilanteesta, jossa
valmennustoiminta tapahtuu. Patenttiratkaisua ei ole olemassa, vaan jokaisen
valmentajan on muokattava oma toimintansa urheilijoita parhaiten palvelevaksi.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Taulukko on luotu periaatteella, jossa laadukkaan harjoittelun määrä nousee n. 10
% / kausi. Taulukossa esitetyt luvut ovat ohjeellisia ja keskiarvoja
tutkimuksista. Harjoittelumäärän nousu perustuu tutkimuksiin joissa on tutkittu
harjoitusmäärän nousua ja sen vaikutusta urheilijan kehittymiseen. Tutkimukset
osoittavat, että harjoittelumäärän tulee nousta ja harjoitusärsykkeen muuttua, jotta
kehittymistä voi tapahtua PITKÄJÄNTEISESTI.
Lumipäivien ollessa vaihteluvälin ylärajoilla tulee kiinnittää huomiota siihen miten
urheilija pystyy ja jaksaa hoitaa muun fysiikka- ja taitoharjoittelun. Nuorempien
kohdalla tämä tarkoittaa monipuolista taito- ja fysiikkaominaisuuksien kehittämistä
ja vanhemmilla ikäluokilla, n. yli 15- vuotta, miten ylläpitää ja kehittää jo hankittuja
ominaisuuksia. Jokainen urheilija on yksilö, joka tarkoittaa sitä että, mitään joka on
jo joskus tehty EI VOI SIIRTÄÄ suoraan seuraaville urheilijoille. Samoin asiat joita
on tehty aikuisurheilijoiden kanssa, eivät ole suoraan siirrettävissä lapsi- ja
nuorisourheiluun.

9. HENKINEN VALMENNUS
Jotta yksilö saavuttaisi elämänsä aikana itselleen asettamansa tavoitteet,
vaaditaan monia eri ominaisuuksia. Vähäisin näistä ei ole henkinen kapasiteetti.
Sanotaankin, että huippusuoritus urheilussa koostuu 80- 90 prosenttisesti
henkisistä ominaisuuksista ja 10-20 prosenttisesti fyysisistä ominaisuuksista.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
Henkinen valmennus koetaan Suomessa monesti vaikeaksi ja erilliseksi asiaksi.
Sitä tarvitaan silloin kun urheilijalla on ongelmia. Tätä ei henkinen valmennus
kuitenkaan ole, vaan näkökanta on erittäin suppea yleistys. Onnistunut henkinen
valmennus on mukana urheilijan kehityksessä alusta lähtien. Se tukee urheilijan
itseluottamuksen ja terveen itsetunnon kehittymistä. Tämä yhdessä lajitaitojen ja
fyysisten ominaisuuksien kanssa auttaa huipputulosten saavuttamisessa.
Henkinen valmennus on luonnollinen osa valmennustapahtumaa ja urheilijan
kehityksen optimointia.
Urheilijan ja valmentajan tulee löytää yhteinen linja. On todennäköistä, että jossain
vaiheessa he joutuvat ns. törmäyskurssille. Tilanteen selvittämisessä on tärkeää,
että he tuntevat toistensa toimintatavat ja arvomaailman. Otollinen ilmapiiri
onnistuneeseen valmennustapahtumaan ja pitkäjänteiseen urheilijan
kehittämiseen syntyy urheilijan ja valmentajan tuntemasta luottamuksesta ja
kunnioituksesta toisiaan kohtaan.

10.VANHEMPIEN ROOLI
Vanhemmuuteen kuuluu lapsen harrastusten tukeminen. Tämä rooli ei ole yhtään
sen helpompi kuin vanhemmuuden muutkaan haasteet. Vanhemmat tukevat lasta
urheiluharrastuksessaan terveyden, onnellisuuden ja positiivisten kokemusten
saavuttamiseksi. Mikäpä on sen mukavampaa kuin seurata oman lapsen
kehittymistä.
Onkin erittäin tärkeää miten ja millä tavalla vanhemmat tukevat ja ovat mukana
lapsen urheiluharrastuksissa. Vanhempien ja taustajoukkojen rooli kasvaa ja
kehittyy samassa tahdissa kuin urheilija kehittyy. Urheilijan uran alkutaipaleen
”autokuskeista” saattaa kehittyä seuratoiminnan- alppilukioiden ja maajoukkueiden
kautta vaikkapa urheilijoiden managereita/ henkilökohtaisten asioiden hoitajia tai
polku vie kohti fysiikkavalmentajan tietä.. Vanhempien tulisi löytää itsestään
vahvuutensa joilla voi urheilijaa eri vaiheessa tukea. Mitä ne keinot ja asiat sitten
ovat, muotoutuvat ihmisten vahvuuksien ja kontaktiverkoston myötä.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
Alla muutamia asioita joita kannattaa miettiä:
•

pyri saamaan selville lapsen omat tavoitteet

•

tue toiminnallasi lapsen tavoitteiden saavuttamista

•

jos lapsen tavoitteet muuttuvat, ole valmis siihen myös itse lapsi

•

Joka kokee, ettei hän täytä vanhempiensa toiveita, menettää
mielenkiinnon tekemiseensä

•

menestys kaikissa urheilulajeissa on kokonaisuuksien summa.

•

Urheilijan tulee olla hyvässä kunnossa henkisesti, fyysisesti ja
taidollisesti

•

rohkaise lapsia omatoimiseen liikuntaan

•

kunnioita lapsen ja valmentajan mielipiteitä

•

jos koet ongelmia valmennuksessa, keskustele siitä valmentajan kanssa
suoraan, älä käytä urheilijaa välikappaleena arvostelemalla valmentajaa
urheilijan kuulleen muistathan että valmentaja on koulutettu
ammattilainen jolle kuuluu valta ja vastuu valmennuksesta

10. KOULUN JA OPISKELUN ROOLI
Jo uran alkuvaiheesta alkaen on koulu mukana urheilijan tiellä kohti huippua.
Koulun ja opiskelun yhteensovittaminen urheilun kanssa ei ole helpoin yhtälö.
Asiaan kannattaa kuitenkin paneutua niin kotona kuin valmennuksessa. Kun
koulu- ja opiskeluasiat ovat kunnossa voi lapsi/nuori/aikuinen keskittyä itse asiaan
eli urheiluun, eikä takaraivossa kolkuta huono omatunto tekemättömistä koulu tai
opiskeluasioista joka johtaa harjoittelun laadun heikkenemiseen.
Valmentajien ja kodin tulee alusta alkaen luoda opiskelulle myönteinen ilmapiiri.
Kannustaa ja rohkaista yksilöä hoitamaan ne asiat kuntoon. Samalla kun
ohjelmoidaan laji- tai fysiikkaharjoittelua tulee ottaa huomioon tässä
ohjelmoinnissa missä välissä koulu tai opiskelu huomioidaan. Edelleen yksilöiden
väliset erot asettavat tähän haasteita joten mitään yksittäistä patenttiratkaisua ei
ole. TÄRKEÄÄ ON MUISTAA JA TIEDOSTAA SEKÄ TOIMIA NIIN ETTÄ
YKSILÖLLE LUODAAN MAHDOLLISUUS HOITAA KOULU JA OPISKELU
URHEILU- URAN AIKANA.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

11.TYTTÖJEN JA NAISTEN VALMENNUKSESSA HUOMIOITAVA
Tyttöjen ja naisten valmennuksessa on kaikkien urheilijan toiminnassa
mukanaolevien huomioitava muutamia erilaisuuksia sukupuolien välillä. Tytöt
harjoittelevat tunnollisesti, noudattavat ohjeita, joskus jopa liiankin tunnollisesti.
Lisäksi tunnepuolen asiat tulevat tyttöjen toiminnassa selkeämmin esille. Ihmisten
liikuntamotivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tehty lukuisia tieteellisiä
tutkimuksia. Yleisimpiä syitä liikuntaharrastukseen ovat uusien taitojen oppiminen,
hauskuus, kunnon kohottaminen, ystävyys, kilpaileminen ja joukkueeseen
kuuluminen. Pojat ajattelevat uraansa usein minäkeskeisemmin kuin tytöt. Tyttöjen
murrosiän alkaminen varhaisemmin kuin poikien tulee myös huomioida.
Tutkimusten mukaan tyttöjen murrosikä alkaa jo kymmenen ikävuoden kohdalla
keskimäärin jolloin yksilön hormonaaliset muutokset mahdollistavat harjoittelun
suunnitelmallisuuden ja tehon lisäämisen, yksilö huomioiden. Murrosiän jälkeen on
havaittu tytöillä suuri vammautumisenriski jos yksilölle ei ole osattu antaa tarpeeksi
ärsykkeitä esim. kehonhallinnan kehittymiseen.
Sukupuolten välisten valmennuserojen tutkimuksia ei ole montaa tehty mutta
edellä mainitut asiat nousevat näiden vähäistenkin tutkimusten joukosta esille.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

12. MILLAINEN URHEILIJA ON JA MITÄ ON HUOMIOITAVA

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

12. IHMISKÄSITYS
	
  
Pitkäjänteisen, suunnitelmallisen ja kehittävän toiminnan perusteena kaikessa
valmennustoiminnassa on ihmiskäsitys. Tuntemalla oppimiseen ja yksilöön liittyvät tekijät
on valmentajan helpompi luoda tilanteita, joissa tapahtuu oppimista yksilön kannalta
parhaiten.

	
  

	
  

