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URHEILIJAKYSELY

• Vastauksia 17 kpl (2021: 19kpl, 2020: 20kpl, 2019: 18kpl, 2018: 
16kpl)

• 9 (2019: 13) urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja
• 7 urheilijalla ei tällä hetkellä valmentajaa, 

• 5 heistä kokevat että tälle olisi tarve 

• Monipuolisen liikkumisen kannalta hyvä että ollaan eri 
harjoitusryhmissä mukana RaJun lisäksi
• Ehkäisee vammoja

• Korona, flunssat, jalkavaivat



TAVOITTEET JA NIIDEN TÄYTTYMINEN

• Kilpailuissa ja harjoittelussa ja harjoittelussa tavoitteet pääosin selvät
• Vahvuudet ja heikkoudet tiedostettu

• Suunnistustaito juoksuvauhti

• Suorituksen hallinta

• Ensi kauden viesteistä nostettu esille NuJu, Jukola ja muut viestit

• Henkilökohtaisista SM-kilpailut
• Talven aikana näiden kisojen tyyppimaastojen/karttojen kuivaharjoittelu

• Tulevaisuuden tavoitteet, MM-, SM-kisat, viestit (Jukolat), terveys
• Mitä minun on tehtävä tästä hetkestä alkaen jotta tavoitteeni toteutuu.



URHEILIJAN ELÄMÄSI

• Ruokailut pääsääntöisesti kohdillaan 
• Riittävä ja tasainen energian saanti 

• Unen määrä
• Palautuminen ja kehittyminen levossa

• Testeissä toistuvat samat vakiintuneet testit, Hienoa.
• Suunnistuksen tasotestit, komia flow talvijuoksu, 

• Yli 16 vuotiailta edellytetään osallistumista seuran järjestämiin testeihin



URHEILIJAN ELÄMÄSI

• Harjoituspäiväkirja, polar/strava
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VALMENNUSRYHMÄN HARJOITUKSET

VALMENNUS

ILMAPIIRI

MIKÄ RYHMÄSSÄ HYVÄÄ

• ka. 4,6

• hieman turhaa seisoskelua, lisää reeniä

• ka. 4,6

• ka. 4,7

• porukassa on kiva olla: kaverit, ilmapiiri, yhteishenki

• leirit

• monipuolisuus

• taitoharjoitukset tyyppimaastoissa



PARANNETTAVAA JA TOIVEITA

• Kaikkien huomioon ottaminen

• Tiedotus aiemmin/paremmin

• Lisää yhteistreenejä ja monipuolisuutta sekä erilaisia ratoja
• Nuoria lisää yhteisharjoituksiin

• Tietoutta oman kehon kuuntelusta
• Hormonitoiminta, puutostilat, lepo

• Aikuiset >15v ja nuoret <14v

• Maastotestit

• Osallistuminen viesteihin 10mila, 25manna, jne.

• Maanantaijumppa ja muutenkin lisää koko porukan treenejä

• Apua suorituksen hallintaan



kaverit, ympäri suomea matkustus kisojen perässä ja maastojen erilaisuudet, 
radat ovat aina eri joten tulee todella monipuolista suunnistusta

Kilpaileminen ja omien tavoitteiden täyttäminen

Metsässä liikkuminen ja tiettyyn asiaan eli kartan lukuun/suunnistamiseen keskittyminen

Suunnistuksessa ei ole ikinä valmis ja aina on kehitettävää 

Virheet

epäonnistumiset tärkeissä kisoissa

häviäminen

Hakkuut ja tiheikötkaverit

kisat, metsässä liikkuminen


