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Valmentajat: Juho Halonen ja Jussi Piirainen

Urheilijat:
Tytöt (8)

Anni Alakoski (-97)  Vilma Nissinen (-97)
Sonja Eskelinen (-98)  Rebecca Immonen (-98)
Emmi Lämsä (-98)  Eveliina Piippo (-98)
Emelie Svenlin (-98)  Anita Korva (-99)

Pojat (9)
Aleksi Parttimaa (-97)  Turo Sipilä (-97)
Verneri Suhonen (-97)
Miro Karppanen (-98)  Remi Lindholm (-98)
Lauri Mannila (-98)  Santeri Pirneskoski (-98)
Verneri Poikonen (-98)  Juuso Tossavainen (-98)

ST1 nuorten maajoukkue 2016 –2017 



Lähtötilanne

- Kaksi valmentajaa ja iso ryhmä

- Leireillä keskittyminen hyvään kestävyysharjoitteluun ja 
valmennukseen

- Tukitoimet: lihastasapainokartoitus + MM-kisojen 
suksihuoltoryhmä viimeiselle leirille

- Nopeusharjoitus joka leirillä
- Leiriohjelmien rakenne

- Tavoitteet kehittymisessä kohti aikuishuippua sekä talven 
nuorten MM-kisoja

- Ominaisuuksien kehittyminen (vaatimustaso)

Kausi 2016 -2017



Valmennus

• 2 valmentajaa

• 7 leiriä (43 vrk, 50 päivää)
• Vuokatti 6.-12.6.

• Vuokatti  27.6.-3.7.

• Ylläs 29.7.-5.8.

• Syöte 2.9.-7.9.

• Vuokatti 3.10.-9.10.

• Olos 7.-16.11.

• Vuokatti 7.-11.12.

• Päivittäisharjoittelu Vuokatissa

• Pääteemat
• ylämäet rullilla ja tasatyöntö

• Lumileireillä hiihto ja hiihtotekniikat

• Leirien välillä kontaktoinnit urheilijoiden ja henk.koht. valmentajien kanssa



Harjoittelun yhteenveto

Tytöt

Harj.määrä PK VK MK+kilp voima+LK Nopeus (krt) Hiihto km

k.a. 665 81,1 4,5 2,6 9,0 50 3055

max 710 87,1 9,3 3,1 16,1 98 3243

min 600 76,9 2,1 1,5 5,0 15 2905

Pojat

PK VK MK+kilp voima+LK Nopeus (krt) Hiihto km

k.a. 690 82,7 4,7 2,0 8,0 40 3260/3500

max 764 88,9 6,7 3,4 16,9 52 3989

min 600 75,5 3,6 1,3 (1,9) 3,7 33 2362/1800



-Leiriharjoittelukontrollit
-Leirikisat neljällä leirillä
-Laktaatit
-Videokuvaus (+Drive)
-Nousuaikojen seuranta vaaralle hiihdossa
-Valmentajan silmä

- Testit 
-Vaaran testijuoksu
- Nopeustestit
- Sotkamon urheilulukiolaisilla lisäksi:

- 9/12km testijuoksut
- Mattotestit
-Matolla RH tekniikkatestit

-Muilla omaehtoiset mattotestit
- Harjoituspäiväkirja
- Lisäksi osalla ortostaattinen sykeseuranta

Seuranta



- Leirikausi
- Testeissä omia ennätyksiä kautta linjan (etenkin kestävyys)
- Syksyllä tilanne pääosin hyvä
- Useammalla isojakin haasteita terveyden kanssa talvella

- Kisakausi
- Nuorten MM-kisoissa menestys hyvää, vaikka sairastelu vaikutti 

kokonaispanokseen
- Perinteisen sprintti joukkueena vahvin matka
- Vapaalla ollaan edelleen perässä, mutta suunta parempaan
- Parhaat sijoitukset: 

- Anita Korva 4. (Sprint p)
- Eveliina Piippo 5. (Skiathlon) + 8. (5km v)
- Verneri Suhonen 5. (Sprint p)
- Turo Sipilä 9. (Sprint p)
- Miro Karppanen 12. (10km v)
- Vilma Nissinen 17. (Skiathlon)

- Poikien Sprintissä ollaan hyvässä vauhdissa
- Esimerkiksi MM-kisojen aikaan:
• Yleisen SM-kisoissa 2 poikaa välierissä (Mannila, Poikonen)

Tulokset



- Ryhmätasolla harjoittelu- ja leirikausi onnistui suunnitellusti
- Kehitettävissä asioissa kehityttiin (Ylämäet rullilla ja TT)
- Harjoittelumäärät ovat keskimäärin riittävällä tasolla

- Alkutalven suunnittelu onnistui ryhmätasolla hyvin
- Harjoittelua määrällisesti paljon alkutalveen, kisoja vähän

- Nuorten MM-kisoissa yksittäisiä onnistumisia laajasti (tavoitteenakin)
- Perinteisellä ollaan lähempänä
- Vapaalla ollaan edelleen takamatkalla, vaikka sekin parantunut

- Hapenottoa kehitettävä (juoksu paremmaksi)
- Hyvä verrannollisuus vaaran 5km vs. arvokisat korkealla

- Talvella harjoitellaan ja kilpaillaan kotimaassa li ian 
pienipiirteisissä maastoissa

- Joukkueena talvella usealla vaikeuksia (sairastelut/ 
loukkaantumiset) jossakin kohtaa

- Tärkeää kuitenkin, että taustalle saatiin hyvä 
harjoituskausi, ja lähes kaikki onnistuivat jossakin kohtaa 
talvea näyttämään hyvää kehittynyttä vauhtiaan!

Pohdinta



- Sama valmennustiimi
- Lääkäri mukaan toimintaan (systemaattinen 
terveysseuranta)
- Pienempi kokoinen ryhmä (normaalimpi), 
haastajaryhmän toiminnan profilointia myös
- Iso osa urheilijoista ryhmävalmentajan johtamassa 
päivittäisharjoittelussa (Sotkamon Urheilulukio)

- Samoilla pääharjoitusteemoilla jatketaan 
--> Ylämäet ja juoksun merkitys
--> Tasatyöntö ja keskivartalon merkitys
--> Kyky hiihtää kovaa ja sen kontrollointi

Kausi 2017 -2018



Näihin kuviin ja tunnelmiin…

Kiitos!

Kuva: Susanna Heiska


