
Haastajaryhmä

Analyysi menneestä ja 
suunnitelmat tulevasta 

Ville Oksanen



Joukkue 2015-2016
Naiset; 

- Katri Lylynperä (-94)

- Leena Nurmi (-94)

- Marjaana Pitkänen (-91)

- Susanna Saapunki (-92)

Miehet; 

- Ville Ahonen (-94)

- Ari Luusua (-88)

- Sami Lähdemäki (-92)

- Joni Mäki (-95)

- Antti Ojansivu (-93)

- Lauri Vuorinen (-95)



Lähtötilanne

- Ero A-maajoukkueeseen suuri

- Monella urheilijalla tunne oman kehityksen 

pysähtymisestä

- Valmiita muutokseen? Omien ajatusten 

haastaminen

- Kaikilla kuitenkin hyviä tuloksia nuorten sarjoista

- Joukkueeseen tulo valmentajalle monimuotoinen



Tavoitteet

- Keskittyminen oman ja ryhmän sisäisen 

toiminnan parantamiseen

-> Kehittymistä haluttava koko ajan ja 

hyödynnettävä myös urheilijoita!

- Harjoitusmäärät? 

-> Henkilökohtaiset kehityskohteet

- Harjoituslaatu/kilpailun vaatimukset, ja 

toiminta harjoitusten ympärillä? Tukitoimet? 

- Tehokkaasti hiihtävä urheilija 



Tavoitteet

- Pääpaino leireillä reilussa aerobisessa 

harjoittelussa, jonka lisäksi uskalletaan 

kuormittaa tukilihaksistoa.

- Ominaisuusharjoittelun lajinomaistaminen.

- Eri rytmitysmallien tarjoaminen vuodenajan 

ja tason pohjalta

- Parempi harjoitusjakso kisakauden alkaessa 

marraskuussa



Tulokset

15-16 /// (14-15)

- Viisi urheilijaa maailmancupin pisteillä (1) 

- Scancup; 

1-5  – 3kpl (1)

6-10 – 5kpl (2)

11-15 – 7kpl (5)

16-20 – 6kpl (3)

- U23 MM

- 6-10 – 2kpl 

- 11-15 – 3kpl (1)

- 16-20 – 3kpl (4)



Analyysi

- ”Mentiin eteenpäin”

- Miksi joudutaan katsomaan    yksittäiskilpailuja? 

- Sprintti (varsinkin karsinta) ja perinteinen ajoittain 

todella hyviä

- Samat  heikkoudet edelleen

- Vapaalla tarvitaan kovempaa sydämen ja 

lihaksiston jaksamista, 

rohkeus/kilpailunomaisuus harjoittelussa!?



Analyysi

- Muutokset harjoittelussa eivät tuoneet 

kaikille parempaa tulosta, parantuneista 

ominaisuuksista/testituloksista huolimatta

-Mykoplasmaa, 

kuormitusongelmaa..Reagointi?

- Kovempi harjoitusjakso ennen kisakauden 

alkua aiheutti ongelmia monille paremman 

harjoitustaustan omaaville 

- Stressi/Epävarmuus? 

- Itsellä iso pohdinnan paikka miten tukea



Analyysi

- Taloudellisempaa hiihtämistä, ja 

ominaisuuksien paranemista 

- Omistajuus omasta urheilusta ja 

kehittymisen haluamisen 

kokonaisvaltaisuus parani. Toiminta 

ryhmässä kehittyi. Silti vielä paljon 

kehityspotentiaalia!



Harjoittelu

Naiset (keskiarvot); 

- Määrä 752h (698 - 810)

- Tehot  6.2% (5.2 - 9)

- Voima 7.7% (6 - 10.5)

- Hiihto/RH 57.5% (49 - 63.5)

- Jalkalenkit 28% (22 - 33)

Miehet (keskiarvot); 

- Määrä 758h (650 - 878)

- Tehot 8,84% (7.2 - 11.4)

- Voima 6%!!! (3.5 - 10.2)

- Hiihto/RH 55% (46-60)

- Jalkalenkit 34% (30-38)



Joukkue 16-17

Naiset; 

- Katri Lylynperä (-94)

- Johanna Matintalo (-96)

- Leena Nurmi (-94)

- Susanna Saapunki (-92)

Miehet; 

- Karri Hakala (-96)

- Lauri Lepistö (-96)

- Joni Mäki (-95)

- Antti Ojansivu (-93)

- Lauri Vuorinen (-95)



Suunnitelmat

- Jatkaminen urheilijan (ja valmentajan) 

oman toiminnan (ja leiritoiminnan) 

kehittämisessä.  Halu kehittyä pitää näkyä 

päivittäisessä tekemisessä. Siitä pitää myös 

itseä muistuttaa.

- Harjoittelu yhä enemmän 

kilpailuvaatimuksien mukaan

- Tehot

- Perusharjoittelu

- Nopeus 

- Voima



Suunnitelmat/pohdintaa

- Hyökkäävyys

- Tukitoimet ja reagoiminen paremmaksi (!)

- Tavoitteenasettelu konkreettisemmaksi

- Myös lyhyellä aikavälillä

- Miten pääsen tavoitteeseen?

- Miten huipulla harjoitellaan? Teenkö asiat 

riittävän hyvin? 

- Positiivinen itsepuhe ja minäkuva, muista 

nauttia!


