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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kamppailulajiseura Ahjo Training Centerille ur-

heilijan urapolkuoppaaseen sisältö. Oppaan tarkoitus on jakaa tietoa seuran harrastajille ja 

lasten vanhemmille harjoittelusta ja kamppailu-urheilijan urapoluista. Oppaan sisältö on 

luotu syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Toimeksiantaja tulee luomaan oppaalle mielei-

sensä visuaalisen ilmeen sekä lisää siihen kuvia myöhemmin keväällä. 

 

Tarve oppaalle havaittiin, kun lasten vanhemmat eivät tienneet kamppailulajien urheilijan 

urapoluista ja harjoittelun painopisteistä eri ikäkausina. Oppaassa kerrotaan harjoittelu-

määristä ja harjoittelun tavoitteista eri ikävaiheissa. Esimerkiksi lapsuus- ja nuoruusvuo-

sina painotetaan monipuolista ja riittävää harjoittelumäärää, jotta huippuvaiheessa keho 

kestää lajiharjoittelun tuoman kuormituksen. Opas on suunniteltu ensisijaisesti nuorille ur-

heilijoille ja heidän vanhemmilleen, mutta oppaasta hyötyvät seuran arvojen mukaisesti 

myös seuran muut harrastajat. Opas on tarkoitettu luettavaksi alusta loppuun, jotta siitä 

saa parhaan mahdollisen hyödyn irti. 

 

Opasta työstettiin pääsääntöisesti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen sekä suo-

men olympiakomitean tekemien tutkimusten pohjalta ja näitä tuettiin kansainvälisten lähtei-

den avulla. Oppaassa on huomioitu seuran eri kamppailulajit, jonka takia apuna käytettiin 

myös judoliiton, nyrkkeilyliiton ja painiliiton tekemiä urheilijan urapolkuja. Oppaassa on käy-

tetty lähteinä myös kansainvälisiä teoksia ja tutkimuksia lasten harjoitteluun ja urheilijan 

urapolkuihin liittyen.  Opasta on madollista kehittää tulevaisuudessa esimerkiksi kohdenta-

malla se tietylle kohderyhmälle tai tietylle lajille. Oppaan voi myös luoda sähköiseen muo-

toon, jolloin se täydentää seuran nettisivuja ja on helpommin kaikkien saatavilla. 

Asiasanat 
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1 Johdanto 

Lapsuuden harjoittelu luo pohjan urheilijan polulle pyrkiville urheilijoille. Lapsuusvaiheessa 

lasten kuuluu liikkua kolme tuntia päivässä. Liikunnan tulee olla monipuolista ja tapahtua 

eri ympäristöissä ja eri välineiden kanssa. Lapsuudessa riittävällä ja monipuolisella liikun-

nalla voidaan tukea lapsen liikuntataitojen ja eri elinjärjestelmien kehittymistä. Liikuntatai-

dot voidaan jakaa tasapainoilu-, liikkumis- ja välineen käsittelytaitoihin. Elinjärjestelmät 

puolestaan jaetaan hermostoon, lihaksistoon, tukielimistöön sekä hengitys- ja verenkier-

toelimistöön. Monipuolisella harjoittelulla voidaan tukea kaikkien elinjärjestelmien tasaista 

kehittymistä ja mahdollistaa myöhemmin urheilijan urapolulle siirtyminen. 

 

Lapsuusvaiheessa luodun liikuntainnostuksen on havaittu olleen merkittävänä syynä 

huippu-urheilijoiden menestymiselle. Liikuntainnostuksen pohja luodaan lapsuuden ja 

nuoruuden harjoittelulla. Lapsuusvaiheessa harjoittelusta on pyritty tekemään hauskaa 

pelien ja leikkien avulla, koska sen on havaittu vaikuttaneen urheilijan polulle siirtymiseen 

positiivisesti. Useat urheilijat ovat lapsuudessa harrastaneet myös useita eri urheilulajeja, 

joista ovat valintavaiheessa valinneet itselleen mieluisimman. Usean lajin harjoittelulla väl-

tetään liian varhainen erikoistuminen yhteen lajiin ja saadaan onnistumisia, jolloin harjoit-

telu pysyy monipuolisena ja innostavana. Urheilijoiden lapsuusvaiheen liikuntainnostuksen 

luojina lapsilla ovat vanhemmat ja sisarukset. Perheen yhteiset liikuntapelit ja -leikit ovat 

luoneet monille huippu-urheilijoille koko elämän kestävän liikuntainnostuksen. Vanhem-

pien merkitys on lapselle sitä suurempi, mitä nuorempi lapsi on kyseessä, kun taas sisa-

rusten merkitys on suurempi, mitä vanhempi lapsi on kyseessä.  

 

Vanhemman rooli on riippuvainen urheilijan iästä. Vanhemman rooli voi olla lapselle urhei-

lun mahdollistaja, tukija tai kannustaja. Pienelle lapselle vanhempi toimii liikunnan mahdol-

listajana mahdollistamalla lapselle liikunnan esimerkiksi tarjoamalla erilaisia ympäristöjä 

liikunnalle ja kustantamalla liikuntaharrastuksen. Pienelle lapselle vanhempi toimii myös 

kasvattajana ja esimerkkinä, koska lapsi kopioi vanhemmalta esimerkkiä, arvoja ja ajatuk-

sia, joilla on vaikutus lapsen liikunta-aktiivisuuteen myöhemmin. 

 

Suomalaisen mallin mukaan urheilijan urapolku voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka 

ovat lapsuusvaihe, valintavaihe ja huippuvaihe. Lapsuusvaiheessa on tärkeää, että liiku-

taan vähintään kolme tuntia päivässä eri tavoin ja eri ympäristöissä. Valintavaihe käsittää 
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nuoruuden harjoittelun ja se sijoittuu eri lajeissa eri aikajaksolle. Valintavaihe voidaan ja-

kaa erikoistumis- ja panostusvaiheeseen. Erikoistumisvaiheessa tehdään lajivalinta ja pa-

nostusvaiheessa aloitetaan lajiharjoitteluun panostaminen. Erikoistumisvaihe on lajista 

riippuvainen ja se voi olla joko varhainen- tai myöhäinen erikoistuminen. Varhainen eri-

koistuminen on eduksi lajeissa, joissa huippusuoritukset voidaan tehdä ennen biologista 

kypsymistä. Varhaisen erikoistumisen lajeja ovat esteettiset lajit, kuten esimerkiksi taito-

luistelu ja voimistelu. Myöhäisen erikoistumisen lajeissa lajiin erikoistutaan vasta 15 ikä-

vuoden paikkeilla, koska lajeissa menestyminen vaatii keholta biologisen kypsymisen. 

Myöhäisen erikoistumisen on havaittu olleen lapsen liikuntainnostuksen ja urheilijan po-

lulle siirtymisen kannalta parempi. Urheilijan urapolun huippuvaihe sijoittuu lajista riippuen 

17-35 ikävuoden välille. Huippuvaiheessa menestyminen edellyttää muun muassa onnis-

tuneen lapsuus- ja valintavaiheen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kamppailulajiseura Ahjo Training Centerille Urheilijan 

urapolku -opas. Opas on suunnattu ensisijaisesti seuran nuorille harrastajille ja lasten 

vanhemmille. Ahjo Training Centerin arvojen mukaisesti oppaassa on huomioitu kaikki 

seuran harrastajat, minkä takia sitä ei ole rajattu pelkästään urheilijoille. Oppaan tavoite 

on jakaa tietoa harrastelijoille ja vanhemmille urheilijan harjoittelusta eri ikävaiheissa sekä 

jakaa tietoa lasten vanhemmille heidän roolistaan liikuntainnostuksen luojina. 
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2 Lasten liikunta ja vanhempien monet roolit 

Lapsuuden harjoittelu luo myöhemmin pohjan huippu-urheilijan harjoittelulle. Ilman lap-

suuden ja nuoruuden riittävää ja monipuolista harjoittelumäärää ei voi edetä menestyväksi 

huippu-urheilijaksi. 

 
 Lapsuuden liikunta 

Lapsuuden liikunta-aktiivisuus on erittäin vaihtelevaa. Osa lapsista liikkuu kuin pienet ’’ai-

kuisurheilijat’’ eli lapsen iän ja fysiikan huomioiden aivan liikaa, sekä he harjoittelevat vain 

yhtä lajia, jolloin samalla laiminlyövät monipuolista kehittymistään. Toisessa päässä kirjoa 

meillä on lapset, jotka eivät juurikaan liiku ja ovat ylipainoisia, yliruokittuja, aliravittuja ja 

huonoryhtisiä. Maailman laajuisena ongelmana on, että lapset lihovat yhä nuorempina, 

syövät epäterveellisemmin ja ovat koko ajan vähemmän aktiivisia. (Bompa & Carrera 

2015, 2)  

 

Lapsella on synnynnäinen tarve liikkua. Lapsuuden liikunta alkaa heti, kun lapsi oppii itse 

liikkumaan. Lapsuudessa liikunnan tulee olla monipuolista ja lapsen pitää päästä liikku-

maan monin eri tavoin. Liikkua voi sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina. Suomessa alle kou-

luikäisten lasten yleinen liikuntasuositus on vähintään kolme tuntia liikuntaa päivässä, 

josta ainakin kolmanneksen tulee olla vauhdikasta liikuntaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016, 9-10) Kouluikäisen lasten liikuntasuositukset ovat 1.5-2 tuntia liikunta päivässä, 

josta puolet olisi hyvä olla raskaampaa liikuntaa. (UKK 2008, 6) Lapsen liikunnaksi laske-

taan kaikki liikunta, joten hyvä keino riittävien liikuntamäärien varmistamiseen ovat per-

heen yhteinen liikunta ja liikuntaleikit sekä pelit ikätovereiden kanssa. (Salasuo 2015, 98-

99) Lapselle oma-aloitteinen liikunta on erityisen tärkeää, koska sen kautta lapsi itse kiin-

nostuu omien taitojen kehittämisestä. Oppiminen tapahtuu lapsella kokeilujen ja onnistu-

misten kautta. Onnistumiset myös lisäävät lapsen liikunta-aktiivisuutta, joten niillä on lap-

selle kauas kantoiset seuraukset. (Konttinen 2016, 36)  

 

Lapsuudessa liikkumisen ja urheilemisen mahdollistavat toimintaympäristöt ovat perhe, 

kotipiha, koulut, kerhot ja urheiluseurat. Edellä mainittujen tahojen yhteistyö onkin lapsuu-

den ajan liikunnassa tärkeää. Useiden toimijoiden yhteistyön avulla pitäisi mahdollistaa 

kaikille lapsille mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Tällöin mahdollisimman moni lapsi saa 

mahdollisuuden myöhemmin elämässä edetä urheilijan polulla. (Mononen 2016, 30-31) 
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Lapset osallistuvat liikuntaan eri syistä. Osa lapsista osallistuu liikuntaan oppiakseen uu-

sia taitoja ja kehittääkseen kuntoa. Osa lapsista osallistuu liikuntaan saadakseen uusia 

kavereita ja osa lapsista osallistuu liikuntaan nautinnon vuoksi eli sen takia, että liikun-

nasta saa energiaa ja rentoutuu.  (MacDonald, Cote, Deakin & Eys 2011, 33) Liikunnasta 

on lapselle useita hyötyjä. Osa hyödyistä on fyysisiä, kuten kunnon kohoaminen ja taitojen 

oppiminen. Osa hyödyistä on psyykkisiä, kuten johtamistaitojen kehittyminen, auktoriteetin 

kunnioittaminen, kilpaileminen, yhteistyötaidot, itsevarmuus ja urheiluhenki. Ja osa hyö-

dyistä on sosiaalisia, kuten uusien kavereiden saaminen ja kommunikointitaitojen kehitty-

minen. (Smoll, Cumming & Smith 2011, 15) 

 

Liikkumalla lapsuudessa voidaan parantaa terveyttä, kuntoa ja kehittää liikuntataitoja. 

(Smoll ym 2011, 15) Liikkuminen lapsuudessa on terveellistä, koska sen avulla voidaan 

edistää lihaksiston ja luuston kehitystä, parantaa kehon koostumusta, kehittää lapsen 

hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä parantaa sokeriaineenvaihduntaa. Riittävällä lap-

suuden liikuntamäärällä voidaan vaikuttaa lihavuuteen sekä rasva- ja sokeriaineenvaih-

dunnan häiriöihin myös myöhemmällä iällä. Monipuolinen ja riittävä liikuntamäärä estävät 

liikkumattomuuden haittoja.(Laine, Kalaja & Mero 2016. 75)  

 

Lapsen liikuntataitojen kehittymistä voidaan tukea liikunnan avulla. Liikuntataidoista puhu-

taan motorisina taitoina ja ne voidaan jakaa liikkumis-, tasapaino- ja välineen käsittelytai-

toihin. Lapset voivat kehittää motorisia taitoja liikkumalla monipuolisesti ja harjoittelemalla 

useita eri urheilulajeja. (Taulukko 1) (Gallahue & Donelly 2003, 15; 54)  

 

Taulukko 1. Motoriset taidot. (Mukaillen Gallahue & Donelly 2003) 
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Motoristen taitojen lisäksi monipuolisuus nähdään liikunnassa myös eri elinjärjestelmien 

kehittymisenä. Elinjärjestelmät voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään, jotka ovat her-

mosto, lihaksisto, tukielimet sekä hengitys- ja verenkiertoelimistö. Elinjärjestelmien tasai-

nen kehittyminen vaatii lapsuudessa se, että harjoitellaan useita lajeja ja niitä eri tavoin. 

Yksipuolisella harjoitelulla voidaan kehittää vain yksittäisiä elinjärjestelmiä, minkä takia on 

tärkeää, että harjoittelussa kuormitetaan kaikkia elinjärjestelmiä. (Hakkarainen 2015, 179-

180) Hermostoa kehitetään opettelemalla uusia liikuntataitoja ja tekemällä nopeusharjoit-

teita. Lapsuudessa hermostoa voidaan kehittää esimerkiksi pelaamalla pallopelejä, pelaa-

malla pihapelejä ja leikkimällä liikunnallisia leikkejä. Lihaksisto kehittyy kehittämällä lihas-

ten voimaa, liikkuvuutta ja elastisuutta. Lapsuudessa lihaksistoa voidaan kehittää esimer-

kiksi telinevoimistelun ja kiipeilyn avulla. Tukielimet eli luut, jänteet ja nivelet tarvitsevat tu-

ekseen harjoitteita, jotka sisältävät hyppelyä, tasapainoilua ja liikkuvuusharjoittelua. Hyviä 

lajeja tukielimien tukemiseen ovat esimerkiksi parkour, voimistelu ja tanssi. Keuhkoja ja 

verenkiertoelimistöä voidaan kehittää esimerkiksi juoksulajeilla, hiihdolla ja uinnilla. Hengi-

tys- ja verenkiertoelimistöä kehitetään nopeutta, voima ja lihaskestävyyttä vaativilla la-

jeilla. Sellaisia lajeja ovat esimerkiksi juoksu, hiihto ja uinti. (Hakkarainen 2015, 179-180; 

Hakkarainen 2009, 66) Jokaista elinjärjestelmää tulee kehittää myös monipuolisesti, jotta 

kaikki kyseisen elinjärjestelmän ominaisuudet kehittyvät. Esimerkiksi kestävyysharjoittelu 

voidaan jakaa, peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys harjoitteluun. Moni-

puolinen kestävyysharjoittelu tarkoittaa sitä, että kestävyysharjoittelun tulee kuormittaa 

kaikkia kestävyysharjoittelun osa-alueita aina aerobisesta harjoittelusta anaerobiseen har-

joitteluun. (Finni 2015, 322) 

 

Lapsuudessa liian kova ja tavoitteellinen harjoittelu liian varhain tuottaa lapselle fyysistä ja 

psyykkistä stressiä, joka puolestaan voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia lapsen kehitty-

miseen. Sillä saattaa olla vaikutusta esimerkiksi luuston kypsymiseen sekä se sattaa vii-

västyttää murrosiän alkamista. Kehitykseen vaikuttava kuormitus on riippuvainen lapsen 

iästä, harjoituksen tyypistä, kestosta ja intensiteetistä. Lapsuudessa liikuntamäärät sekä 

henkinen ja fyysinen kuormitus tulee pitää maltillisissa lukemissa. (Laine, Kalaja & Mero 

2016. 76) 
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 Vanhemmat ja lasten urheilu 

Vanhempien vaikutus lapsen urheiluun voi olla positiivinen tai negatiivinen. Nykyään yh-

deksi lasten liikunnan ongelmaksi on noussut yli-innokkaat vanhemmat kenttien ja kauka-

loiden reunoilla, jotka yrittävät saada lapset erikoistumaan tiettyyn urheilulajiin jo yhdek-

sän vuotiaina. Pahimmillaan laji on sellainen, jonka vanhemmat ovat lapselle valinneet il-

man, että lapsi haluaa kyseistä lajia edes harrastaa. Lasten urheilussa edellytys huippu-

vaiheen menestykselle ja useiden vuosien tavoitteelliselle harjoittelulle on se, että liikun-

nasta ja urheilusta nautitaan ja se mielletään mukavaksi puuhaksi. (Reed 2015, 53-69) 

 

Vanhempien täytyy tiedostaa ero ammattilaisurheilun ja lasten urheilun välillä. Lasten ur-

heilun tavoite on kasvattaa ja kehittää lasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa tai-

doissa. Urheiluympäristö luo tilanteita, joista on lapselle hyötyä myös muilla elämän osa-

alueilla. Ero aikuisten ammattilaisurheiluun on niinkin suuri, että ammattilaisurheilussa ta-

voitteena on luoda rahaa kilpailemalla ja viihdyttämällä katsojia. Jos lasten urheilussa 

pääosioon nousee kilpaileminen ja voittaminen, niin silloin unohdetaan lapsen omat tar-

peet liikunnalle. (Smoll, Cumming & Smith 2011, 14) Vanhempien tehtävä on antaa lasten 

urheilla ja liikkua ilman paineita, jotta saadaan lasten urheilusta lapsilta turha stressi pois. 

(Reed 2015, 53-56;58-59) Vanhemmat, jotka asettavat odotuksia lapsen käyttäytymiselle, 

antavat lapselle päätösvaltaa, antavat lapselle vastuuta, antavat lapsen hankkia kokemuk-

sia urheilusta puuttumatta siihen itse ja kertaavat tarvittaessa sääntöjä, niin heidän lasten 

on havaittu olleen urheilussa pätevämpiä, kuin sellaiset lapset, joiden vanhemmat hallitse-

vat kaikkea tai eivät lainkaan välitä. (Holt & Black 2007, 170) 

 

 Vanhempien rooli urheilijan tukena 

Vanhemman rooli ja tehtävät riippuvat urheilijan iästä. Pienelle lapselle vanhempi toimii 

liikunnan mahdollistajana. Vanhempi voi mahdollistaa lapselle harrastuksen esimerkiksi 

kuljettamalla lasta harjoituksiin, kustantamalla harrastuksen sekä välineet ja kannusta-

malla lasta liikkumaan oman esimerkin avulla. (Horn ym 2007, 696; Lämsä 2009, 32) Van-

hemman tehtävä on tarjota lapselle erilaisia ympäristöjä ja mahdollisuuksia liikuntaan, 

joilla tuetaan lapsen motoristen taitojen kehittymistä. Lasten monipuolinen liikunta kehittää 

motorisia taitoja laajasti, millä tuetaan myöhemmin lajiin erikoistumista. Monipuolisella lap-

suuden harjoittelulla on vaikutuksia jopa aikuisuuteen asti. (Gallahue & Donelly 2003, 60) 
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Useissa tutkimuksissa nousee esiin vanhempien rooli lapsen liikuntainnostuksen luojana. 

Monet menestyneet urheilijat ovat lapsuudessa liikkuneet yhdessä perheensä kanssa ja 

aloittaneet liikuntaharrastuksen, koska vanhemmat tai muut perheen jäsenet ovat urheil-

leet. (Ronbeck & Vikander 2010, 65; 68; Salasuo 93-94) Vanhemman rooli voi lapsuuden 

liikunnassa olla myös lapsen peli- ja harjoittelukaverina olemista sekä liikunnallisen ympä-

ristön luomista. (Ronbeck & Vikander 2010, 67; Salasuo 93-94) Horn:ien tutkimuksessa 

(2007) ilmenee, että vanhemmat toimivat lapsille tietynlaisina roolimalleina, joiden arvot, 

asenteet, käyttäytyminen ja toimintamallit eri tilanteissa välittyvät lapselle. Vanhempien 

toiminta vaikuttaa myöhemmin lapsen käyttäytymiseen ja lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. 

(Gallahue & Donelly (2003) tutkimusten mukaan vanhemman liikkumattomuus ja passiivi-

set elintavat kopioituvat lapselle, koska lapsi ottaa mallia vanhemmista. Horn ym (2007, 

695) tutkimuksessa ilmenee myös, että vanhempien oma fyysinen aktiivisuus vaikuttaa 

lapsen aktiivisuuteen, joten olemalla itse fyysisesti aktiivinen ja näyttämällä lapselle liikun-

nallista esimerkkiä, niin suuremmalla todennäköisyydellä lapsikin on. Salasuon, Piispan ja 

Huhtan tekemien tutkimusten (2015) mukaan liikunta voidaan nähdä myös yhtenä per-

heen kasvatuskäytäntönä. (Salasuo ym 2015) Liikunta voi olla myös keino perheen yhtei-

selle tekemiselle ja oikein käytettynä se voi parantaa perheen yhteishenkeä. (Smoll, Cum-

ming & Smith 2011, 15) 

 

Lapsuuden jälkeen vanhemman rooli vaihtuu ohjaavasta roolista enemmän kannustajaksi 

ja tukijaksi. Tukijana vanhempi voi olla joko tukematta lasta, tukea ja kannustaa sopivasti 

tai olla yli-innokas ja lasta painostava tukija. Näistä vaihtoehdoista keskimmäisen on ha-

vaittu olleen paras lapsen harrastuksen jatkumiselle. (Renbeck & Vikader 2010, 66-67; 69; 

Lämsä 2009, 32) Vanhempien tuki on tärkeää lapsen liikuntainnostuksen kehittymiselle. 

Vanhemman pitää tukea lasta liikkumaan, mutta välttää painostamasta lasta tiettyyn har-

rastukseen. Liikuntamotivaation kannalta on parempi, mikäli lapsi saa itse päättää harras-

tuksensa. (Ronbeck & Vikander 2010, 66-67)  

 

Vanhemmilla on usein odotuksia lapsen urheilusta. Odotuksilla voi olla positiivinen tai ne-

gatiivinen vaikutus lapsen urheiluun. On hyvä, että vanhemmat kannustavat ja haastavat 

lasta pienillä odotuksilla, koska sillä he tukevat lapsen intoa harjoitteluun. Jos vanhemman 

odotukset kasvavat lapselle liian suuriksi, niin silloin lapselle muodostuu stressiä täyttää 

vanhemman toiveet. Lapsen stressillä on negatiivinen vaikutus urheilu-uran jatkumiseen. 

(Horn ym 2007, 694) Vanhemmat toimivat nuorelle myös taloudellisena tukena eli mahdol-

listavat urheilun ravinnon ja levon kautta, maksavat nuoren harjoittelu- ja välinemaksut 
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sekä toimivat kotona kuuntelijoina. Kuuntelijan roolissa vanhemmat auttavat tarvittaessa 

urheilijoita myös käsittelemään urheilussa vaikeita tai uusia asioita, kuten häviöitä ja louk-

kaantumisia. Vanhempien tehtävänä onkin monesti liittää merkitys nuoren urheilijan koke-

muksiin, oli kyse sitten häviöstä, harjoittelusta tai mistä tahansa urheiluun liittyvästä. 

(Lämsä 2009, 32; Ronbeck & Vikander 2010, 67)  

 

Valintavaiheessa monet lapset lopettavat urheilun. Yleisimpiä lopettamisen syitä ovat 

loukkaantuminen, uupumus, stressi ja epäonnistuminen. (Ronbeck & Vikander 2010, 67) 

Vanhemmat saattavat liiallisella painostuksellaan aiheuttaa nuorelle stressiä, liiallisella 

harjoittelumäärillä aiheuttaa lapselle uupumusta ja yksipuolisella tai liiallisella harjoittelulla 

aiheuttaa lapselle rasitusvammoja tai muita loukkaantumisia. (Reed 2015, 53) Lopettami-

sesta lasten urheilussa puhutaan drop-outtina. Drop-out ilmiön välttämiseksi on tärkeää, 

että lapselle luodaan lapsuudessa into liikuntaa kohtaan. Liikunnasta nauttiminen, oikean 

lajin löytäminen ja vähäinen kilpaileminen lapsena edesauttavat liikunnan jatkumista valin-

tavaiheessa. (Ronbeck & Vikander 2010, 68)  

 

Vanhempien lisäksi myös sisarusten kanssa harjoittelun lapsuudessa on havaittu vaikutta-

neen huippu-urheilijan ominaisuuksiin positiivisesti. Sisarukset ovat toimineet monesti lii-

kuntainnostajina omalla esimerkillään tai omilla onnistumisillaan liikunnassa. He ovat ol-

leet urheilijalle roolimalleja ja sosiaalisia tukijoita. (Horn & Horn 2007, 702-703) Sisarusten 

välinen pelailu ja leikkiminen on ollut monella lajinomaista leikkimistä, josta on ollut hyötyä 

myöhemmin. Siitä on esimerkiksi saatu nautintoa ja sen on havaittu olleen yhtenä syynä 

liikuntamotivaation syntymiselle. Sen on myös havaittu vaikuttaneen urheilijan psyykkisiin 

valmiuksiin sekä peliälyyn. (Salasuo 2011, 98-99) Sisarusten merkitys on vanhempien 

merkitystä suurempi urheilijan teinivuosina, kun taas vanhempien merkitys on lapselle 

suurempi lapsuusvuosina. (Horn & Horn 2007, 703) On hyvä muistaa, että huippu-urheili-

jaa ei kumminkaan tehdä perheen kotona tai pihapelejä leikkimällä lapsen kanssa, vaan 

huipulle pääseminen vaatii useiden vuosien onnistuneen harjoittelun. (Salasuo 2011, 96)  
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3 Urheilijan urapolku 

Urheilijan urapolulla tarkoitetaan tietyn lajin ja tietyn urheilijan useiden vuosien urheiluaktii-

visuutta ja -harjoittelua. Urheilijan polulla urheilija tavoittelee menestystä joko ammattilai-

sissa tai amatööreissä. (Alfermann & Stambulova 2007, 713) Suomessa urheilijan ura-

polku on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat lapsuusvaihe, valintavaihe ja huippu-

vaihe. Lapsuusvaihe käsittää koko lapsuusajan liikunnan ja se kestää aina murrosiän kyn-

nykselle saakka. (Hämäläinen 2015, 26-27) Lapsuusvaiheen jälkeen tulee valintavaihe, 

jolloin nuori tekee lajivalinnan. Valintavaihe alkaa useimmissa lajeissa teini-iän alettua, 

kun biologinen kypsyminen mahdollistaa eri ominaisuuksien kehittämisen. (Hämäläinen 

2015, 26-27) Valintavaiheen jälkeen tulee huippuvaihe, joka alkaa yleensä aikuisuuden 

kynnyksellä, kun urheilijalla on riittävät taidot ja ominaisuudet pärjätä, tahto menestyä ja 

syvä intohimo omaa lajiaan kohtaan. (Nummela 2016, 11.) Huippuvaiheessa tavoitellaan 

oman lajin parissa huippusuorituskykyä. Huippuvaihe sijoittuu lajista riippuen 17-33 ikä-

vuoden välille. (Bompa & Carrera 2015, 5 ; 47)  

 

Urheilijan urapolku on malli siitä, kuinka huippu-urheilijaksi matkaavan tulisi harjoitella, 

kasvaa ja kehittyä oman lajinsa parissa saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen. 

Mallissa käsitellään kaikki se, mitä kyseisessä lajissa huipulle aikovan tulisi tehdä ja mitä 

ominaisuuksia kehittää. Siinä käsitellään esimerkiksi kyseisen lajin harjoitusmääriä, kilpai-

lumääriä, vaadittavia taitoja ja harjoituksen painopisteitä eri ikäkausina. (KIHU 2011-

2018a; Mononen 2016, 29) Suomessa huippu-urheiluksi määritellään aikuisten ja 16-18-

vuotiaiden nuorten maajoukkuetasoinen toiminta, jossa tavoitellaan kansainvälistä menes-

tystä. (Kaski 2006, 21) Jokaisen urheilijan urapolku on yksilöstä ja yksilön valinnoista riip-

puvainen, jonka takia urheilijan polku kannattaa ajatella yksittäisen reitin sijaan useina 

reitteinä. Kaikki tehdyt asiat, harjoitukset ja valinnat polulla vaikuttavat siihen, millainen ur-

heilijan polku tietylle urheilijalle lopulta muodostuu. (Mononen 2016, 29) Urheilijaksi kehit-

tyminen vaatii useiden vuosien systemaattisen harjoittelun pitkäntähtäimen tavoitteet huo-

mioiden. (Bompa & Carrera 2015, 5)  

 

 Lapsuusvaihe 

Urheilijan urapolun ensimmäinen vaihe on Suomessa lapsuusvaihe ja se pitää sisällään 

kaiken liikunnan, mikä tapahtuu ennen murrosikää. (Hämäläinen 2015, 26-27) Urheilijan 
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urapolun voidaan nähdä alkavan lajista riippuen 7-10 vuoden iässä ja joissakin lajeissa tä-

täkin aikaisemmin. (Alfermann & Stambulova 2007, 713) Suomalaisen mallin mukaan 

kaikki lapset, jotka harrastavat liikuntaa tai urheilua ovat lapsuusvaiheessa samalla po-

lulla. Urheilijan polku voidaan todellisuudessa erottaa tavallisen liikkujan polusta vasta sit-

ten, kun nähdään, että onko kyseinen henkilö päässyt jossakin lajissa huipulle vai ei. (Mo-

nonen 2016, 29-30; Hämäläinen 2015, 31) Lapsuusvaihetta voidaan nimittää myös etsi-

mis- ja kokeiluvaiheeksi, koska oman harrastuksen löytyminen tapahtuu etsimisen ja ko-

keilemisen kautta. Tutkimustiedot osoittavat, että lukuisat huippu-urheilijat ovat lapsuudes-

saan kokeilleet ja harrastaneet useita eri lajeja, joista he ovat valintavaiheessa itse valin-

neet mieluisimman lajin ja pärjänneet tässä. (Salasuo, Piispa & Huhta 2015, 126-143)  

 

Lapsuusvaiheessa harjoittelua tulee olla vähintään kolme tuntia päivässä ja se voidaan 

muodostaa monipuolisesti liikkumalla. (Hämäläinen, 2015, 32) Lapsuusvaiheen harjoitte-

lussa pääosassa on matalatehoinen harjoittelu, josta on tehty innostavaa leikkien ja pelien 

avulla. Tässä ikävaiheessa harjoittelun kuuluu olla hauskaa ja turhaa kilpailemista on hyvä 

välttää. Harjoittelussa korostuu urheilijaksi kasvaminen, yleisten liikuntataitojen opettelu, 

usean lajin harjoittelu ja monipuolinen harjoittelu yksittäisen lajin harjoittelun sijaan. 

(Bompa & Carrera 2015, 24-25) 

 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus on koonnut lapsuusvaiheen harjoittelulle laatute-

kijät, jotka muuttuvat huipulle pääseille menestystekijöiksi. Yhtenä laatutekijänä on innos-

tus urheiluun. (Mononen 2016, 30) Lapsen innostusta urheiluun tukemalla ja edesautta-

malla mahdollistetaan myöhemmin innostuksen muuttuminen intohimoksi. Innostusta voi-

daan tukea muun muassa kannustamalla lasta liikkumaan ja vahvistamalla lapsen koke-

maa pätevyyttä oikeiden ja sopivan tasoisten harjoitteiden kautta. (Liukkonen & Jakkola 

2013, 149) Lapsen innostusta liikuntaan voidaan tukea hyvän motivaatioilmaston avulla. 

Motivaatioilmastolla tarkoitetaan motivaatioon vaikuttavia asioita tietyssä ympäristössä. 

Esimerkiksi vanhemmat, valmentajat ja kaverit vaikuttavat motivaatioilmaston syntymi-

seen urheiluseuran harjoituksissa. (MacDonald ym 2011, 33) Liikuntamotivaatiota voidaan 

tukea sillä, että lapset kokevat kuuluvansa harjoitteluryhmään, lapset kannustavat toisiaan 

ja harjoituksissa painotetaan lapsen omaa osaamista ja oppimista sen sijaan, että koros-

tettaisiin tasoeroja kilpailemalla keskenään. Liikunta innostuksen syntymisen edellytyk-

senä on sisäinen motivaatio harjoitteluun eli se, että harjoitteluun osallistutaan sen takia, 

että harjoittelu on kivaa ja se tuottaa iloa. (Liukkonen & Jaakkola 2013,148-153; 299-301) 



 

 

11 

 

 

 

Lasten valmentaja voi luoda lapsille tavoitteita, joissa korostetaan tehtäväsuuntautunei-

suutta sen sijaan, että kilpailtaisi tuloksilla muiden tulosten kanssa. (MacDonald 2011, 33) 

Tehtäväsuuntautuneet tavoitteet ajavat lapsen tai urheilijan vertaamaan omaa tulostaan 

omaan aiempaan tulokseensa sen sijaan, että vertailisivat itseään muihin. Näin lapsi ko-

kee itsensä paremmaksi, mikä nostaa myös liikuntaa kohtaan koettua motivaatiota. (Liuk-

konen & Jaakkola 2013, 153) Lapsuusvaiheessa liikunnan mahdollistajina sekä innostuk-

sen luojina toimivat myös lapsen vanhemmat tai muut läheiset, jotka kannustavat lasta 

liikkumaan ja mahdollistavat lapselle pääsyn liikunnan pariin. (Hämäläinen 2015, 32) Per-

heen suhtautuminen liikuntaan vaikuttaa lapsen liikuntamääriin myös myöhemmin elä-

mässä. Salasuon ym (2015, 82-83; 97-102) tutkimusten mukaan urheilijat, jotka ovat liik-

kuneet vanhempiensa tai sisarustensa kanssa lapsuudessa ovat myös liikunnallisesti ak-

tiivisia myöhemmin elämässä. Perheen yhteinen liikunta luo kasvavalle lapselle merkityk-

sellisen suhteen liikuntaan.  

 

Lapsuusvaiheessa muita urheilijan urapolun laatutekijöitä ovat esimerkiksi monipuolisten 

liikuntataitojen hankinta ja lapsen hyvä fyysinen harjoitettavuus. Edellä mainitut voidaan 

saavuttaa liikkumalla monipuolisesti ja riittävästi. (Mononen 2016, 30) Riittävällä liikunta-

määrällä tarkoitetaan lapsuudessa kolmea tuntia päivässä ja vähintään 20 tuntia viikossa. 

(Olympiakomitea 2012) Urheilijat, jotka harjoittelevat lapsena monipuolisesti ja riittävästi 

pääsevät parhaisiin tuloksiin myöhemmin. (Bompa & Carrera 2015, 21) Lapsuus on taito-

jen oppimisen tehokkainta aikaa, joka kannattaakin käyttää monipuolisesti eri liikuntataito-

jen harjoitteluun. Monipuolisuutta voidaan lisätä harrastamalla useita eri lajeja sekä yhtä-

kin lajia kehoa monipuolisesti rasittaen. Monipuolisuudella urheilussa tarkoitetaan sitä, 

että kehitetään motorisia taitoja ja eri elinjärjestelmiä. (Hakkarainen & Nikander 2009, 143; 

Jaakkola 2009, 345-347) Monipuolinen harjoittelu pitää sisällään monipuolisen ja mielek-

kään tekemisen sekä suoritusten ja toistojen suuren määrän. (Olympiakomitea 2012) 

 

 Liikuntataitojen kehittymistä voidaan tukea harjoittelemalla useaa lajia, koska silloin lapsi 

pääsee kehittämään liikuntataitojaan eri lajien parissa sekä oppimaan uusia motorisia tai-

toja. Usean lajin harjoittelulla voidaan myös tukea liikuntainnostuksen muodostumista, 

koska lapsi saa onnistumisen elämyksiä eri lajeista. Motoriset taidot ja eri elinjärjestelmien 

kehittäminen ovat edellytyksenä lajitaitojen kehittämiselle myös myöhemmin. (Mononen 

2016, 29-31) Lapsuudessa hankittujen liikuntataitojen päälle rakennetaan myöhemmin la-

jitaidot, joten liikunnan monipuolinen harrastaminen on erittäin tärkeää myös taitojen oppi-

misen kannalta myöhemmin. (Konttinen 2016, 38-39) Lapsuusvaiheessa lajiharjoittelu on 
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leikin ohella tapahtuvaa harjoittelua ja sitä tulee lajista riippuen yhdestä useampaan tuntiin 

viikossa. (Kihu2011-2018a; Kihu2011-2018b) Monipuoliselle ja riittävällä harjoittelulla luo-

daan lapselle hyvä fyysinen harjoitettavuus, jolloin valintavaiheessa voidaan lisätä lapsen 

harjoittelua ja parantaa harjoittelun laatua. (Mononen 2016, 30). Lapsuuden monipuolinen 

motoristen taitojen kehittäminen ja liikkuminen vaikuttavat jopa aikuisuuteen asti. (Gal-

lahue & Donelly 2003, 60) 

 

Lapsuusvaiheessa yhtenä laatutekijänä on kasvaminen urheilulliseen elämäntapaan ja -

rytmiin, joista kehitytään terveeksi urheilijaksi. (Mononen 2016, 30) Urheilullinen elämän 

tapa vaatii, että lapsi harjoittelee, syö ja lepää riittävästi sekä välttää päihteitä. Vanhem-

mat voivat omalla liikunnallisella käyttäytymisellään vaikuttaa lapsen urheilullisen elämän-

tavan ja -rytmin syntyyn. (Mononen 2016, 30) Yhtenä ehtona urheilijaksi kehittymiselle on 

myös se, että urheilija pysyy terveenä. Terveydellä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja so-

siaalista terveyttä. Fyysistä terveyttä voidaan tukea esimerkiksi ravinnon ja levon avulla. 

Harjoittelussa ja urheilijana kehittymisen edellytyksenä onkin, että kehittymisen kulmakivet 

eli harjoittelu, lepo ja ravinto ovat tasapainossa. (Hakkarainen 2015, 91) Mitä enemmän 

urheilija harjoittelee, niin sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota myös levon ja ravinnon 

riittävyyteen sekä laatuun. (Kuva 1)  

 

 

Kuva 1. Kehittymisen kulmakivet (Mukaillen Hakkarainen 2015, 91) 
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Lapsuuden harjoittelussa täytyy huomioida lasten yksilöllinen kasvu ja kehitys. Jokainen 

lapsi kasvaa ja kehittyy omaa vauhtiaan. Erot saman ikäluokan sisällä voivat olla niin fy-

siikassa kuin biologisessa kypsymisessäkin aivan eri tasolla. Vahvinten tämä tulee ilmi 

murrosiässä. Kaikkien lasten ja nuorten kehittyminen sekä kasvaminen on yksilöllistä ja 

harjoitteiden sekä liikunnan rasituksen lisääminen on riippuvainen yksilöstä. Esimerkiksi 

14-vuotias urheilijalla saattaa olla suorituskyvyltään ja fysiikaltaan 16-vuotiaan urheilijan 

tasolla, mikäli on varhain kehittynyt. Vastaavasti taas toinen 14-vuotias saattaa olla biolo-

giselta kehittymiseltä ja fysiikaltaan vielä 12-vuotiaan nuoren tasolla, mikäli hän on myö-

hemmin kehittyvää sorttia. Tällöin saman ikäluokan sisällä voi fysiikassa ja biologisessa 

kypsymisessä olla jopa neljän vuoden ero. Lapsen fyysinen ja biologinen kasvu ja kehitys 

vaikuttavat lapsen kykyyn oppia ja omaksua asioita. (Bompa & Carrera 2015, 21;12) 

Kasva lapsi saattaa ottaa nopeita kasvupyrähdyksiä, jotka saattavat heikentää hetkelli-

sesti esimerkiksi lapsen koordinaatiota, koska luut kasvavat nopeammin kuin lihakset. 

(Bompa & Carrera 2015, 26) 

 

Lapsuusvaiheen laatutekijöiden oleellisessa osassa on myös valmentajien valmen-

nusosaaminen polun eri vaiheissa sekä sellaisen toimintaympäristö hankkiminen, mikä 

mahdollistaa lapselle liikkumisen ja urheilemisen. (Mononen 2016, 30) Kärsimättömät val-

mentajat ja vanhemmat saattavat tehdä lasten valmennuksessa virheen painostamalla 

lapsia saavuttamaan tuloksia urheilussa liian nopeasti esimerkiksi vaatimalla lasta harjoit-

telemaan liian kovaa lapsen kehitykseen nähden. Suurin osa lapsista, jotka ovat joutuneet 

harjoittelemaan lapsuudessa paineen alaisina lopettavat harjoittelun ennen aikuisurheili-

jaksi kasvamista. (Bompa & Carrera 2015, 21) Valmentajat ja vanhemmat tukevat lapsen 

terveyttä ja mahdollistavat lapsen urheilijaksi kehittymisen noudattamalla lapsen ja nuoren 

harjoittelun perusperiaatteita sekä jakamalla harjoittelun eri tasoisiin tavoitteisiin harjoitteli-

jan kehityksen ja iän huomioiden. (Bompa & Carrera 2015, 21) 

 

Nykyiset tutkimustiedot osoittavat, että kaikissa lajeissa liian kova, liian useasti toistuva, 

yksipuolinen ja tavoitteellinen harjoittelu lapsuusvaiheessa aiheuttaa urheilu-uran päätty-

misen jo ennen huippuvaihetta. Tästäkin syystä monipuolinen liikunta ja harjoittelu on erit-

täin tärkeää lapsuudessa. (Bompa & Carrera 2015, 7; Salasuo 2015, 146) Kilpailemisen 

merkitys lapsuudessa ei saa olla suuri ja missään tapauksessa aikuisten ei kuulu korostaa 

voittamista tai häviämistä. Tärkeintä tässä ikävaiheessa on se, että lapsi uskaltaa kokeilla 

kilpailemista ja oppii kilpailupäivän kulun. Kilpailujen määrän tulee olla hyvin vähäinen, 
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jotta lajivalintaa tai erikoistumista lajiin ei tehdä liian varhaisessa vaiheessa. Lapsuusvai-

heessa monipuolinen harjoittelu on tärkeämpää kuin kilpaileminen. (Mononen 2016, 31)  

 

 Valintavaihe  

Urheilijan polun toinen vaihe on suomalaisen mallin mukaan valintavaihe ja se käsittää la-

jista riippuen suunnilleen ikävuodet 13-19. (Hämäläinen 2015, 34) Valintavaiheessa teh-

dään valinta urheilijan polulle lähtemisen suhteen. Vain pieni osa nuorista valitsee huippu-

urheilijan urapolun. (Mononen 2016, 32) Valintavaiheessa monet lapset lopettavat urhei-

lun. Yleisimpiä lopettamisen syitä ovat loukkaantuminen, uupumus, stressi ja epäonnistu-

minen. (Ronbeck & Vikander 2010, 67) Valintavaihe voidaan nähdä kahtena eri vaiheena, 

jotka ovat yläkouluiän erikoistumisvaihe ja yläkoulun päättymisen jälkeinen panostus-

vaihe. Erikoistumisvaihe sijoittuu yleensä 13-15 ikävuoden välille ja panostusvaihe alkaa 

tämän jälkeen. (Stambulova ym 2009, 493) Erikoistumisvaiheessa toimintaympäristönä on 

yleensä seurat, kun taas panostusvaiheessa mukaan astuvat lajiliitot ja akatemiat. (Aarre-

sola & Lämsä 2016, 44-45). Suomessa urheilijan polku on pyritty yhdistämään koulutuk-

sen kanssa, jonka takia on useita urheilupainotteisia yläkouluja, lukioita, ammattikouluja ja 

urheiluakatemioita, jotka mahdollistavat harjoitusten lisäämisen esimerkiksi aamuharjoi-

tusten muodossa. Niillä pyritään tukemaan myös mahdollista tulevaa urheilu-uran jälkeistä 

uraa. (Hämäläinen 2015, 40-41) 

 

Valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijät alkavat vähitellen rakentua urheilijalle me-

nestystekijöiksi. Urheilijan palo harjoittelua ja kilpailemista kohtaan kasvavat sekä urheili-

jan innostus liikuntaan muuttuu intohimoksi lajia kohtaan. Kilpaileminen lisääntyy ja tahto 

pärjätä kasvaa. Urheilijan oma intohimo ja motivaatio harjoitteluun mahdollistavat vähitel-

len huippu-urheilijaksi kehittymisen. (Hämäläinen 2015, 35; Mononen 2016, 32) Valmen-

taja voi hyvällä valmennusosaamisella tässä ikävaiheessa lisätä urheilijan motivaatiota 

esimerkiksi ottamalla urheilijan mukaan päätöksentekoihin ja harjoitusohjelman suunnitte-

luihin. Valmennus tulee toteuttaa urheilijan ikätasolle sopivalla tavalla, jotta urheilija tuntee 

olevansa toiminnan keskiössä sen sijaan, että olisi toiminnan kohteena. (Nikander 2009, 

150; Mononen 2016, 29) Urheilijakeskeinen valmennus on isossa osassa tätä ikävaihetta 

ja se lisää urheilijan motivaatiota. Urheilijakeskeinen valmentaja ottaa urheilijan mukaan 

päätöksen tekoihin, tavoitteiden asetteluun ja auttaa urheilijaa oppimaan, sen sijaan, että 
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valmentajakeskeisesti päättäisi itse kaikesta ja käskisi urheilin tehdä asioita. Urheilija kes-

keisessä valmennuksessa vastuuta oppimisesta annetaan myös urheilijalle. (Mononen 

2016, 48)  

 

Urheilijan tavoitteeksi valintavaiheessa muodostuu tahto saavuttaa lajinsa huippu, jolloin 

hän joutuu tekemään päätöksen harjoittelun ja muun elämän suhteen. Aikataulutus on 

isossa osassa nuoren urheilijan elämää, ja mikäli huipulle tahtoo, niin on elettävä kuin ur-

heilija ja panostettava harjoitteluun riittävästi. (Salasuo 2015, 173-178) Harjoittelua lisä-

tään, lajiharjoittelun määrä kasvaa ja toiminnasta tulee systemaattista sen sijaan, että jat-

kettaisiin lapsuusvaiheen leikin varjolla harjoittelua. Lapsuusvaiheessa luotu pohja hyvälle 

fyysiselle harjoitettavuudelle mahdollistaa harjoitusmäärien kasvattamisen ja laadukkaa-

seen harjoitteluun siirtymisen. Hyvä fyysinen harjoitettavuus näkyy harjoittelun sietoky-

kynä sekä alhaisena vamma- ja sairastelukierteenä. (Hämäläinen 2015, 35; Mononen 

2016, 30-32) Valintavaiheessa harjoittelumääriä voidaan kasvattaa, koska keho on tottu-

nut harjoitteluun. Fyysisten muutosten myötä on tärkeää lisätä fysiikkaharjoittelua eli har-

joitella liikkuvuutta, voimaa, koordinaatiota ja kestävyyttä. Tässä vaiheessa myös lajihar-

joittelumäärät kasvavat ja tekemisen laatu harjoituksissa paranee. (Bompa & Carrera 

2015, 28-29)  

 

Lajista riippumatta urheilija joutuu valintavaiheessa erikoistumaan tiettyyn lajiin eli teke-

mään lajivalinnan. Erikoistumisen aika on lajista riippuvainen. Edellytyksenä on, että ur-

heilijalla on riittävän monipuolinen harjoittelu pohjana ja tahto alkaa tavoitella lajinsa huip-

pua. Jokaisessa lajissa tarvitaan huipputason osaaminen fysiikassa, tekniikassa, taktii-

kassa ja psyykkisissä ominaisuuksissa. Myös lajiin erikoistumisvaiheessa harjoittelussa 

tulee muistaa harjoitella lajiharjoitteiden lisäksi muita liikuntataitoja. (Bompa & Carrera 

2015, 7-9) Lajivalinnan sijoittumiseen vaikuttavat lajien vaatimukset sekä se, että onko ky-

seessä varhaisen- vai myöhäisen erikoistumisen laji. Lajeissa, joissa huippusuorituskyky 

saavutetaan jo ennen murrosiän kypsymistä, niin on erikoistuminen aloitettava varhain. 

Lajista riippuen jopa jo 9 vuoden iässä. Tällaisia esteettisiä lajeja ovat esimerkiksi taito-

luistelu ja naisten voimistelu. (Stambulova, Alferman, Statler & Cóte 2009, 403; Bompa & 

Carrera 2015, 10-11)  

 

Varhainen erikoistuminen mahdollistaa huippusuorituskyvyn kehittymisen tietyissä lajeissa 

aiemmin. Tällöin paras suorituskyky lajin ominaisuuksissa ja lajin huippu saavutetaan jo 

15-16 -vuotiaana nuorten sarjoissa. Liiallisella ja yksipuolisella harjoittelulla on kumminkin 
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negatiivisia seurauksia, koska urheilijalle ei ehditä luomaan monipuolista pohjakuntoa, 

joka kestää lajiharjoittelun tuoman kuormituksen. (Salasuo 2015, 141-142) Varhaisen eri-

koistumisen lajeissa harjoittelua ei voida pitää lapsille hauskana ja leikkien ohella tapahtu-

vana liikkumisena, jolloin usein harjoittelijat kyllästyvät lajiin ja lopettavat harjoittelun en-

nen aikuisuuteen pääsemistä. (Bompa & Carrera 2015, 4-7; Bompa:n & Carrera:n tutki-

muksissa (2015, 10) yhtenä esimerkkinä varhaisen erikoistumisen lajeista on esteettiset 

lajit, kuten voimistelu ja taitoluistelu. Niissä huippusuoritukset tehdään ennen biologista 

kypsymistä, jonka takia erikoistuminen lajiin tehdään lajista ja yksilöstä riippuen 9-13 vuo-

den iässä. Polkujen ero on havaittavissa myös kyseisten lajien urheilijan urapolkujen suo-

malaisissa versioissa, sillä harjoittelumäärät ovat todella suuria lapsuudessa verrattuna 

muiden lajien lapsuusvaiheiden harjoitteluun. (KIHU 2011-2018c; KIHU 2011-2018d) 

 

Lajeissa, joissa esimerkiksi nopeus ja voima määrittelevät suorituskykyä on erikoistumi-

nen lajiin myöhäisen erikoistumisen mallin mukaan. Näissä lajeissa fyysisten ominaisuuk-

sien huippusuorituskyky vaatii, että urheilija on saavuttanut aikuisurheilijalle vaadittavan 

biologisen kypsyyden. (Bompa & Carrera 2015, 11) Useimmissa lajeissa erikoistutaan ja 

kohdennetaan harjoittelu yhteen lajiin vasta 16 ikävuoden jälkeen, jolloin lajista puhutaan 

myöhäisen erikoistumisen lajina. (Stambulova ym 2009, 403) Myöhäisen erikoistumisen 

lajeissa päälaji valitaan myöhemmin, jolloin rinnalla harrastetaan monesti muita lajeja, 

mikä tutkitusti vaikuttaa urheilijan motivaatioon tätä lisäävästi sekä suurentaa todennäköi-

syyttä pysyä urheilijan polulla. Usean lajin harrastaminen valintavaiheessa kehittää laa-

jemmin myös urheilijan liikuntataitoja, mutta se myös vähentää päälajiin määrää. Tämä 

puolestaan aiheuttaa sen, että tulosta ei välttämättä tehdä nuorten ikäluokissa, mikä myös 

sekin saattaa sekin heikentää motivaatiota. (Konttinen 2016, 35) Myöhäisellä erikoistumi-

sella huippusuorituskyky saavutetaan hitaammin, mutta harjoittelu jatkuu todennäköisem-

min aikuisiälle saakka. Monipuolisella ja pitkäntähtäimen tavoitteellisella harjoittelulla ur-

heilija saavuttaa parhaan suorituskykynsä 18 ikävuoden jälkeen, koska silloin kehon kaikki 

fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet ovat kehittyneet. Myöhäisellä erikoistumisella urheili-

jan ura on monipuolisempi ja pidempi, jolloin on suurempi todennäköisyys tehdä tulosta 

aikuisten sarjoissa. (Bompa & Carrera 2015, 4-7) Bompa:n & Carreran (2015,10) tutki-

musten mukaan esimerkiksi nyrkkeilyssä huippusuoritukset tehdään vasta aikuisiässä, 

jonka takia kamppailijalla valintavaihe ja lajiin erikoistuminen on yksilöstä riippuen 15-18 -

vuoden iässä. Kilpa- ja huippu-urheilututkimuskeskuksen nyrkkeilyn urapolun (Kihu 2011-

2018b) mukaan Suomeen on saatu arvokisamitaleja nyrkkeilyssä, vaikka koko lajiharjoit-

telu olisi aloitettu vasta täysi-ikäisenä. 
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Useiden tutkimusten mukaan sekä myöhäisen- että varhaisen erikoistumisen poluilla voi-

daan päästä huipulle, mutta myöhäisen erikoistumisen polku on suositeltavampi, koska se 

tukee terveenä pysymistä, viihtymistä ja mukana olemista, sekä vähentää urheilijoiden ah-

distusta ja drop-out ilmiötä. (Konttinen 2016, 38; Bompa & Carrera 2015; 9) Droup-out il-

miöllä tarkoitetaan urheilun lopettamista, jolloin urheilija joko lopettaa harrastamisen tie-

tyssä seurassa, lopettaa tietyn lajin harrastamisen tai lopettaa urheilun kokonaan. Syitä 

urheilun lopettamiselle ovat muun muassa se, että urheilu ei ole enää hauskaa, urheilulaji 

ei enää kiinnosta, tulee ongelmia urheilun ja opintojen yhdistämisessä, valmennus on 

huonoa tai tulee loukkaantuminen. (Lämsä 2009, 42)  

 

 Lapsuusvaiheessa kehitettyjen liikuntataitojen pohjalta voidaan valintavaiheessa lajitaitoi-

hin panostamisella kehittää vahvat lajitaidot, jotka ovat yhtenä menestystekijänä matkalla 

huipulle. (Konttinen 2016, 38) Valintavaiheen loppupuolella urheilijalla ei yleensä riitä aika 

useiden lajien harrastamiselle, jonka takia on tärkeää, että lajitaitoja harjoitellaan mahdolli-

simman monipuolisesti, jotta taataan mahdollisimman laaja oppiminen niissä. Tässä ikä-

vaiheessa myös fyysisten ominaisuuksien harjoittelu (esimerkiksi voima, liikkuvuus & no-

peus) tulee kyseeseen, koska toisinaan vasta niiden riittävä taso mahdollistaa lajitaitojen 

syventämisen ja urheilijana kehittymisen. (Hämäläinen 2015, 36) Lajiharjoittelun osuus ko-

rostuu uran edetessä. Lapsena ja nuorena harjoittelussa painotetaan yleisiä taitoja ja 

huippuvaiheen kamppailijoiden lajiharjoittelussa pyritään yksilöllisen tekniikan ja taktiikan 

kehittämiseen, jotta saadaan lajitaidot kansainvälisen huipun tasolle. (Särkkinen & Väntti-

nen 2016. 548-549; Kihu 2011-2018a) Murrosiän loppuvaiheessa nuoren on kyettävä har-

joittelemaan määrällisesti ja tehollisesti erittäin kovaa. Esimerkiksi painijoilla kuormitus 

saattaa 18-20 ikävuoden kohdalla olla korkeammalla kuin mitä aikuishuippujen kuormitus 

on. Tämä on yksi syy lapsuus- ja nuoruusvuosien harjoittelun riittävyyden ja nousujohtei-

sen harjoittelun tärkeydestä. (Särkkinen & Vänttinen 2016, 546) Tässä ikävaiheessa ei 

voida ennustaa mahdollista menestystä aikuisurheilijana, koska lapsuus- tai nuoruusvai-

heessa saavutettu menestys ei takaa tulosta aikuisuudessa. (Mononen 2016, 32; Bompa 

& Carrera 2005, 47) 
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 Huippuvaihe ja sen jälkeinen vaihe 

Urheilijan polun huippuvaihe on riippuvainen urheilijan tavoitteista. Urheilijan tavoite voi 

olla urheilussa alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen menestys. (Alfermann & Stam-

bulova 2007, 713) Suomalaisen mallin mukaan urheilijan polun kolmannen vaiheen eli 

huippuvaiheen aikana korostuu kansainvälisen menestyksen ja huipputulosten tavoittelu, 

minkä lapsuus- ja valintavaiheen laatu- ja menestystekijät onnistuessaan mahdollistavat. 

(Mononen 2016, 29) Huippuvaiheeseen pääsee vain harvat urheilijoista, joista suurin osa 

jää kansalliselle huipputasolle ja vain pieni osa nousee kansainväliselle huipputasolle. 

(Aarresola 2016, 46; Alfermann & Stambulova 2007, 713) Huippuvaiheen aloittaminen ja 

kesto ovat lajista ja urheilijasta riippuvaisia. Keskimäärin huippuvaihe alkaa noin 18-20 

ikävuoden kohdalla. (Salasuo 2015, 233) Poikkeuksia toki on lajien välillä ja lajien sisällä. 

Esimerkiksi ammuntalajeissa huippuvaihe on 30 ikävuoden kieppeillä, kun taas varhaisen 

erikoistumisen lajeissa huippuvaihe voi alkaa jo 15 vuoden iässä. (Bompa & Carrera 

2015, 47) Huippuvaiheen sijoittumiseen ikähaitarilla vaikuttaa lajikulttuuri ja laji. Esimer-

kiksi vuoden 1968-1992 välillä käytyjen olympialaisten urheilijoiden keski-ikä on ollut kori-

pallossa 24.7 vuotta, pyöräilyssä 23.4 vuotta, ammunnassa 33.2 vuotta, judossa 24 

vuotta, naisten voimistelussa 17.2 vuotta ja miesten uinnissa 18.9 vuotta. Voidaan huo-

mata, että ikähaitari arvokilpailuissa on eri lajien välillä suuri. (Bompa & Carrera 2015, 47)  

 

Huippuvaiheessa menestyminen vaatii 10 vuoden tavoitteellisen ja onnistuneen harjoitte-

lun. (Alferman & Stambulova 2007, 713) Huippuvaiheessa siirrytään nuorten sarjoista ai-

kuisten sarjoihin, jolloin kilpailuissa taso kovenee ja aikuisuuden haasteet astuvat esiin. 

Tämä on urheilijan polulla kaikkein kriittisin ja haastavin vaihe. (Stambulova ym 2009, 

404-405) Menestyminen huippuvaiheessa vaatii maksimaalista suorituskykyä ja menes-

tyvä kilpaileminen edellyttää huippuvaiheessa pitkäjänteistä, asteittain kasvavaa, yksilölli-

sen kasvun ja kehityksen huomioivaa sekä lajivaatimukset täyttävää lapsuus- ja valinta-

vaihetta. (Finni 2016, 39-40) Bomba & Carrera (2015, 47) toteavat, että menestyminen 

edellisissä ikävaiheissa ei takaa menestystä aikuisten sarjoissa. Sen perusteella, että me-

nestyykö junioreiden sarjoissa ei voida taata menestystä yleisissä sarjoissa. Huipulle 

pääsy vaatii pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja onnistunutta harjoittelua.  

 

Huippu-urheilijana menestymisen edellytyksenä on, että urheilijalta löytyy riittävästi intohi-

moa, motivaatiota ja tahtoa päästä lajinsa huipulle sekä urheilijalla on oltava halu ja mah-
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dollisuus harjoitella optimaalisesti. (Mononen 2016, 30) Urheilija voi päästä huippusuori-

tuksiin, jos hän on harjoitellut tarpeeksi, luottaa omaa osaamiseensa ja onnistuu kilpailuti-

lanteessa paineen alaisena tekemään parhaan mahdollisen suorituksensa. Huippusuori-

tus vaatii henkistä ja fyysistä valmistautumista sekä onnistumista kilpailuissa. (Kaski 2006, 

79-80) Huippuvaiheessa harjoittelussa kehitetään omia kisatekniikoita, omia fyysisiä omi-

naisuuksia ja ottelutaktiikkaa kansainvälisen kärjen tasolle. (Kihu 2011-2018c) Lapsuus-, 

valinta- ja huippuvaiheen menestys- ja laatutekijät ratkaisevat lopulta sen saavuttaako ur-

heilija lajinsa huippua vai ei. (Pekkala & Paavolainen 2012, 95)  

 

Huippuvaiheen harjoittelussa pyritään huippusuorituksiin omassa lajissa, minkä takia har-

joittelu on kovaa ja se edellyttää hyvää terveyttä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ta-

voitteena huippu-urheilussa on maksimoida tehokkaiden, terveiden ja laadukkaiden harjoi-

tuspäivien määrä ja samalla minimoida loukkaantumisten määrä. Tämän takia harjoittelun, 

levon ja ravinnon on oltava tasapainossa. Ehjänä ja terveenä pysymisen kannalta onkin 

kiinnitettävä myös huomiota harjoittelu- ja kilpailuvälineiden laatuun ja kuntoon. (Mononen 

2016, 34) Huippuvaiheessa toiminta on tavoitteellista ja urheilijalle on ominaista, että hä-

nen päivittäistä toimintaansa ohjaavat erilaiset tavoitteet, joita on asetettu menestymiselle, 

tuloksille, ominaisuuksien kehittämiselle ja henkilökohtaisten taitojen kehittämiselle. (Kont-

tinen 2016, 37) Huippuvaiheessa myös valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa saavutta-

maan kansainvälinen huippu, jonka takia myös valmennukselta edellytetään huipputason 

osaamista. (Aarresola 2016, 48)  

 

Huippu-urheilija saattaa olla huipulla jopa 5-10-vuotta, jonka jälkeen joissakin lajeissa on 

mahdollista jäädä massiivisten tulojen vuoksi eläkkeelle, kun taas toisissa lajeissa edessä 

on uudet urapolut. (Alfermann & Stamnulova 2007, 713) Huippuvaihe ajoittuu lajista riip-

puen noin 20-35 ikävuoden vaiheille. Huippuvaiheen jälkeen Suomessa on haasteena 

monesti se, että urheilu-uraa ei nähdä ammattina, jolloin urheilija putoaa uran jälkeen 

’’tyhjän päälle’’. Urheilija on tottunut, että elämä pyörii harjoittelun ympärillä, jolloin uran 

lopettaminen on iso asia ja se saattaa pahimmillaan johtaa jopa masennukseen asti. Moni 

urheilija joutuu aloittamaan uran jälkeen elämän rakentamisen tyhjältä pöydältä, koska 

päästäkseen huipulle urheilija ei ehdi välttämättä urheillessa rakentamaan uraa ja per-

hettä. (Urheiluhullut 2018) Huippuvaiheen jälkeen urheilu-urasta saadut kokemukset anta-

vat hyvän pohjan siirtyä urheiluun liittyville urille. Uravaihtoehtoina ovat esimerkiksi val-

mennukseen, ohjaukseen, hallintoon ja urheilutapahtumajärjestelyihin liittyvät työtehtävät. 

(Viitanen & Ukkonen 2009, 386) 
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4 Erilaisia mahdollisuuksia kamppailulajeissa 

Kamppailulajiseurojen harrastajapiirit ovat usein tiiviit ja ryhmähenki seuroissa on niin 

hyvä, että salilla viihtyy hyvin eri ikäiset, eri kokoiset ja eri taustoista olevat ihmiset. Kai-

kista kamppailulajien harrastajista ei tule huippu-urheilijoita syystä tai toisesta, mutta lajien 

parissa on monia muitakin mahdollisuuksia. Kamppailulajeja voi harrastaa harrastusmie-

lessä ja lajin parissa voi toimia esimerkiksi valmentajana tai tuomarina. Tässä osiossa esi-

tellään lyhyesti harrastajan/liikkujan polku, valmentajan polku ja tuomarin polku. Kamppai-

lulajiseuroissa voi toimia seuran koosta myös muissakin tehtävissä. Tehtäviä on aina las-

ten valmennuksesta huippu-urheilijoiden valmennukseen ja liikuntatapahtumien järjeste-

lyistä hallinnollisiin tehtäviin. Urheiluseuran koko vaikuttaa työtehtävien ja palkattujen 

työntekijöiden määrään. Isoissa seuroissa ja liitoissa on enemmän palkallisia tehtäviä tar-

jolla, kun taas monissa pienissä urheiluseuroissa toimintaa pyöritetään vapaaehtoistyönte-

kijöiden avulla. 

 

 Liikkujan polku 

Kamppailulajiharjoittelun voi aloittaa urheiluseuroissa jopa 3-6 -vuoden iässä yhdessä 

vanhemman kanssa. Alle kouluikäisten lasten kamppailulajiryhmissä tutustutaan lajin 

sääntöihin ja kehitetään liikuntataitoja lajinomaisten leikkien ja harjoitteiden avulla. Yli 6-

vuotiaille lapsille järjestetään lasten ryhmiä, joihin lapset voivat osallistua ilman omaa ai-

kuistaan. Lasten ryhmissä pääpainona on yleisten lajitaitojen opettelu ja liikuntainnostuk-

sen muodostaminen. Lasten ryhmissä harjoittelee 6-12 vuotiaita lapsia, jonka jälkeen nuo-

ret siirtyvät aikuisten ryhmiin. Nuorille ja aikuisille järjestetään yleensä yhteisiä ryhmiä, 

mutta toisinaan saattaa olla myös seurasta riippuen huomioitu esimerkiksi harjoittelijan 

kunto, ikä, vyöarvo tai tavoite. Tällöin harjoitusryhmä voi olla eri esimerkiksi nuorille ja 

keski-ikäisille harjoittelijoille. Kilpailijoiden ja kuntoilijoiden harjoitukset ovat yleensä järjes-

tetty erikseen, jotta seuroissa voidaan huomioida erilaiset liikkujat. 

 

Suomessa on luotu harrastajille liikkujan polku, jossa tavoite on liikunnallisen elämäntavan 

syntyminen. (Olympiakomitea 2018) Liikunnallisen elämäntavan muodostuminen alkaa jo 

lapsuudessa ja tutkimusten mukaan lapsuus onkin juuri tärkeintä aikaa tämän muodostu-

miselle. Vanhempien, koulujen ja kaikkien lasten liikuttajien kannattaa huomioida tämä 

omassa toiminnassaan. (LIKES 2019) Liikkujan polun lapsuusaika ei juurikaan eroa urhei-
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lijan polun lapsuusvaiheesta, koska suomalaisen mallin mukaan siinäkin pyritään tavoitte-

lemaan juuri liikuntaan innostumista ja liikunnallisen elämäntavan syntymistä. Laaduk-

kaalla ja innostavalla lapsuusajan liikunnalla voidaan tukea liikunnallisen elämäntavan 

syntymistä ja sitä tukemalla myös useammalle lapselle syntyy mahdollisuus lähteä myös 

urheilijan polulle. Liikkujan polun tavoitteena on liikunnallinen elämäntapa, mikä sisältää 

vähintään terveysliikunnan suositusten mukaisen liikuntamäärän viikossa. Liikkujan polulla 

ei ole ikärajoja vaan liikkujan polulla ovat kaikki harrastajat vauvasta vaariin. (Kuva 2) (Hä-

mäläinen 2015, 26) 

  

 

Kuva 2. Liikkuva lapsuus. (Olympiakomitea 2018) 

 

Liikunta tukee kaiken ikäisten suomalaisten terveyttä ja sitä varten on luotu terveysliikun-

nan suositukset. Terveysliikunnan suositusten mukaan liikkumalla voidaan ylläpitää ja 

edistää terveyttä sekä estää useimpia liikkumattomuuden haittoja. Liikuntamääriksi laske-

taan kaikki vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti kestävä liikunta. (UKK-instituutti 2008) 

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositusten mukaan kaikkien alle 8-vuotiaiden lasten tulisi liik-

kua vähintään kolme tuntia päivässä. Pienillä lapsilla liikunnan tulisi koostua vauhdik-

kaasta, reippaasta ja kevyestä liikunnasta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 13-14) 

Alakouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositeltu vähimmäismäärä on vähintään 2 tuntia 

liikuntaa päivässä. Päivittäisessä liikunnassa tulee huomioida myös tehokkaampi liikunta, 

joka nostaa lapsen sykettä ja parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä. (UKK-instituutti 

2008, 18-20) Suositusten mukaan 13-18 vuotiaille riittävä vähimmäisliikuntamäärä on 1.5 

tuntia päivässä, josta puolet pitäisi liikkua tehokkaasti. Aikuisten terveysliikuntasuositukset 
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sanovat, että liikuntaa olisi hyvä harrastaa kestävyysliikunnan muodossa liikkumalla vii-

kossa joko kevyesti yhteensä 2.5 tuntia tai rasittavasti yhteensä 75 minuuttia. Tämän li-

säksi lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa tulisi harjoitella ainakin kahdesti vii-

kossa. (UKK-instituutti 2018b) Senioreille suositellaan kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelun 

lisäksi tasapainoa ja notkeutta lisäävää harjoittelua. (UKK-instituutti 2018c)  

 

 Valmentajan polku 

Yhtenä polku vaihtoehtona kamppailulajeissa on valmentajan polku. Motiiveja valmentajan 

polulle lähtemiselle voivat olla oman urheilu-uran päättyminen, oman lapsen harrastami-

nen ja valmennuksen kiinnostaminen ammattina tai valmennuksen kiinnostaminen harras-

tuksena. (Olympiakomitea 2016) Eri motiivit vaikuttavat siihen, miten valmentajaksi lähde-

tään kehittymään. Toisinaan valmentajaksi halutaan omasta mielenkiinnosta ja toisinaan 

valmentajaksi ajaudutaan lapsen harrastuksen tai oman koulutuksen vuoksi. (Danskanen 

2015, 43) 

 

Valmentajille on tehty valmentajan polku, jonka tavoitteena on kannustaa valmentajia op-

pimiseen ja itsensä kehittämiseen. Valmentajan polku koostuu harkintavaiheesta, valmis-

tavasta vaiheesta, jalostusvaiheesta ja hallintavaiheesta. (Olympiakomitea 2016) Harkin-

tavaiheessa harkitaan valmentajaksi ryhtymistä ja silloin polulla etenemisen edellytys on, 

että syttyy innostus valmentamiseen. Tässä vaiheessa toimintaympäristö eli mahdollinen 

ohjattava ryhmä tai urheilija määräytyy sen hetkisen kokemuksen mukaan. Mikäli valmen-

tajaksi haluaa esimerkiksi urheilijan vanhempi, niin osaaminen saattaa olla lajin ja valmen-

tajatietämyksen kannalta nollassa, kun taas huippu-urheilun lopettaneella urheilijalla saat-

taa valmentajaksi aikoessaan olla jo lajitietämystä ja pohjaa valmentamisesta. Valmista-

vassa vaiheessa valmentajaksi aikova opettelee valmentamista seuran valmennustilan-

teissa ja sieltä tulleiden kokemusten pohjalta kehittää omaa valmennus toimintaansa. 

(Danskanen 2015, 43- 46) Valmentaja polun kolmasvaihe on jalostusvaihe, jossa valmen-

taja nähdään kehittyvänä valmentajana. Kehittyvä valmentaja osaa kehittää itseään ja hä-

nellä on näkemys omasta tavasta valmentaa. Valmentaja kykenee selviämään oman toi-

mintaympäristönsä vaatimuksista. Jalostusvaiheessa valmennustoiminta on suunnitelmal-

lista ja ennakoivaa. (Danskanen 2015, 46) Polun neljäs vaihe on hallintavaihe ja tässä vai-

heessa valmentaja kehittää omaa osaamistaan ja hän kykenee soveltamaan osaamistaan 

eri kohderyhmille. Hallintavaiheen valmentaja kykenee neuvomaan muita ja jakamaan 
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omaa osaamistaan heille. Tässä vaiheessa valmentaja voi olla erikoistunut olemaan huip-

puosaaja myös tietyssä urheilijan polun vaiheessa. (Danskanen 2015, 46)  

 

Suomalaisen valmennusosaamisen malli koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat toimintaym-

päristö, urheilija ja valmentajan osaamistarpeet. (Blomqvist & Hämäläinen 2016, 49) Toi-

mintaympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat valmentamiseen. Val-

mentajan toimintaympäristö käsittää urheilijan iän, tason, sukupuolen ja ryhmän huomioin-

nin. Valmentajan toimintaan vaikuttaa myös valmentajan rooli, koska rooli on eri, jos on 

esimerkiksi henkilökohtainen valmentaja, ominaisuus- tai akatemiavalmentaja tai pääval-

mentaja. Valmentajan toimintaympäristöä muuttavat myös lajikulttuuri, urheilu- ja valmen-

nuskulttuuri sekä urheilijan etninen tausta. Myös olosuhteet valmennuksella, kuten paikka-

kunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, vanhemmat ja muut toimijat vaikuttavat valmenta-

jan ja urheilijan toimintaympäristöön. (Aarresola 2016, 51) Valmentajan osaamistarpeet 

ovat urheiluosaaminen, itsensä kehittämistaidot ja ihmissuhdetaidot ja voimavarat. Urhei-

luosaamista on esimerkiksi lajiosaaminen, yleinen urheiluosaaminen ja opettamistaidot. 

Ihmissuhdetaitoja ovat muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaidot, organisointitaidot, 

keskustelutaidot ja ihmistuntemus. Itsensä kehittämistaitoja ovat arviointitaidot, oppimaan 

oppimisen taidot, ajatteluntaidot ja tiedonhankintataidot. (Hämäläinen 2015, 25) Valmenta-

jan osaamistarpeet ovat riippuvaisia urheilijasta, urheilijan iästä, lajista ja ryhmästä. Van-

hemmalle urheilijalle valmentajan rooli on suurempi kuin mitä pienelle lapselle. Valmenta-

jan rooli kasvaa merkittävämmäksi urheilijan kasvaessa. (Hämäläinen 2017)  
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Valmentajaksi voi kouluttautua harrastustoiminnan pohjalta tai suorittamalla liikunta-alan 

opintoja. Valmennuksesta kiinnostuneille järjestetään eri tason koulutuksia aina eri järjes-

töjen koulutuksista ammattiin ja ammatista korkeakouluopintoihin. (Kuva 3) (Olympiakomi-

tea 2016) 

 

 

Kuva 3. Valmentajan koulutuspolut (Olympiakomitea 2016)  

 

 Tuomarin polku 

Yhtenä polku vaihtoehtona kamppailulajien harrastajille on myös tuomarin polku. Kaikissa 

kamppailulajeissa on mahdollista toimia tuomarina. Lajiliitot järjestävät tuomaritoiminnasta 

kiinnostuneille muutaman päivän kestäviä kursseja, jotka usein päättyvät harjoituskilpai-

luissa tuomarina toimimiseen. Tuomarointi kokemuksen karttuessa tuomari voi kehittyä, 

ylentyä ja kouluttautua aina kotimaisten harjoituskilpailuiden tuomarista suurten arvokilpai-

luiden tuomariksi asti. Oman lajin tuomaritoiminnasta voi ottaa selvää lajiliitosta tai urheilu-

seurasta. 
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Esimerkiksi Suomen Judoliitto järjestää koulutuksia judotuomariksi haluaville. Tuomarin 

peruskoulutukseen päästäkseen on oltava judoliiton jäsen sekä vähintään 15-vuotta täyt-

tänyt sinivöinen judoka tai 18-vuotta täyttänyt vihreävöinen judoka. Judossa tuomariksi 

kouluttaudutaan ensin käymällä 15 oppitunnin mittainen peruskoulutus. Koulutus on kaksi-

päiväinen kurssi, jonka päätteeksi kurssilaiset toimivat tuomarina harjoituskilpailussa. Pe-

ruskoulutuksen jälkeen tuomarina voi toimia kotimaan kilpailuissa D- tai C-lisenssillä tie-

tyssä ikäluokassa, mikä riippuu tuomarin iästä, vyöarvosta ja kokemuksesta. Tuomariko-

kemuksen karttuessa tuomari voi jatkaa kouluttautumistaan suorittamalla jatko- ja täyden-

nyskoulutuksia ja edetä aina kansainvälisten kisojen tuomarikoulutuksiin asti. (Taulukko 

2). (Suomen Judoliitto 2015. 6-9) 

 

Taulukko 2. Vähimmäisvaatimukset judossa tuomarilisensseille ja korotuksille. (Mukaillen 

Suomen Judoliitto 2015, 8-9) 

Lisenssi Ikä Vyöarvo Vähimmäisvaatimus Oikeudet 

D 15v 

18v 

Sininen 

Vihreä 

Peruskurssi ja lisenssikoe 

-//- 

Alle 15-vuotiai-

den kansalliset 

kisat 

C 18v Sininen Peruskurssi tai D-lisenssi Kansalliset ki-

sat, ei arvokisat 

tai Samurai Cu-

pit 

B 18v Ruskea Vähintään 16 kisapäivää C- tai D- li-

senssin aikana sekä B-lisenssiin val-

mistava koulutus  

Kansalliset ki-

sat ja nuorten 

arvokisat 

A 21v Musta Vähintään 20 kisapäivää B-lisenssin ai-

kana. Ja A-lisenssiin valmistava koulu-

tus sekä vähintään yksi ulkomailla tuo-

mittu kilpailu ja kaksi tarkkailua 

Kaikki kansalli-

set ja kansain-

väliset kilpailut 
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5 Ahjo Training Center  

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Ahjo Training Center, joka on keravalainen 

kamppailulajiseura. 

 
 Yleistietoa seurasta 

Ahjo Training Center on OY ja se on yksityinen kamppailusali Keravalla. Sali on perustettu 

vuonna 2014 Ilari Marstion ja Tomi Jaakkolan toimesta. Miesten tavoitteena oli luoda har-

joittelupaikka, jossa pystyy harjoittelemaan eri kamppailulajeja saman katon alla. Salia pe-

rustettaessa lajeiksi valittiin sellaiset lajit, joissa on mahdollista myös kilpailla. Brasilialai-

nen jiujitsu, lukkopaini, judo, thai-nyrkkeily, kuntonyrkkeily ja vapaaottelu olivat seuran en-

simmäiset lajit. Toiminnan laajentuessa vuonna 2018 mukaan tulivat myös nyrkkeily ja 

paini. Seuran tavoitteena on, että jonain päivänä seurassa on kansainvälisen tason 

huippu-urheilijoita, jonka takia toiminta urheiluseurassa on laadukasta ja asioita kehitetään 

jatkuvasti. (Ahjo Training Center)  

 

Ahjo Training Centerillä on 360 harjoittelijaa, joista noin 150 on lapsia. Seurassa on har-

rastajia 3-vuotiaista lapsista aina 60-vuotiaisiin aikuisiin. Harrastajia on kuntoilijoista kilpai-

lijoihin ja kaikkea siltä väliltä. (Jaakkola & Marstio 28.1.2019) Ahjolla on harjoittelutilaa 

1500m2 edestä, josta 1200m2 on uudessa tilassa ja 300m2 on vanhassa tilassa. Matto-

aluetta ahjolla on 200m2, johon sisältyy tatami, molski, häkki ja kehä. Ahjo Training Cen-

terilla harjoittelevat myös Keravan painijat ja Keravan nyrkkeilijät. Ahjon tiloissa toimii 

myös huoltavan harjoittelun puoli Ahjo Recorvery Studio sekä tiloista löytyy myös TFW 

Keravan harjoittelu mahdollisuudet. Ahjo Recorvery Studio järjestää erilaisia kehonhuolto 

harjoituksia ja TFW Kerava järjestää toiminnallista voimaharjoittelua. (Ahjo Training Cen-

ter, 2019) 

 

Seuran arvot ovat intohimo, laatu, yhdessä ja hyvinvointi. Intohimo tarkoittaa, että asioita 

tehdään, koska niistä ollaan kiinnostuneita. Ahjon valmentajat ovat kaikki intohimoisia 

kamppailulajien harrastajia ja se heijastuu seurassa kaikkeen toimintaan. Toinen arvo on 

yhdessä, joka voidaan nähdä koko seuran yhteisenä tekemisenä, mikä tarkoittaa sitä, että 

asioita tehdään yhdessä, niin harjoituksissa, kuin harjoitusten ulkopuolellakin. Kolmas 

arvo on laatu, joka pitää sisällään kaiken seurassa tapahtuvan toiminnan. Valmennus, ti-

lat, ohjaajat, osaaminen ja kaikki materiaalit, joita seurassa jaetaan ovat laadukasta ja laa-
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dukkaasti tehtyjä. Ja neljäs arvo, joka on hyvinvointi pitää sisällään hyvän fiiliksen, turvalli-

sesti harjoittelun ja koko elämän mittaisen kamppailuharrastuksen löytämisen. Nämä neljä 

arvoa kuvastavat Ahjon toimintaa ja ovat pohjana seuran kaikelle toiminalle. (Marstio 

18.2.2019) 

 

 Kamppailulajien harrastaminen Ahjolla 

Alle kouluikäisille lapsille seura järjestää kamppailun perheryhmiä, joissa lapset voivat yh-

dessä vanhemman kanssa tutustua lajien perusteisiin. Ahjo järjestää kahta perheryhmää, 

joista toinen on Mininuju, joka on tarkoitettu 3-4 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmil-

leen. Toinen perheryhmä on Muksunuju, joka on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille lapsille ja hei-

dän vanhemmilleen. Perheryhmissä lapset ja vanhemmat pääsevät tutustumaan kamppai-

lulajien perusteisiin leikkien ohella. (Ahjo Training Center 2019) 

 

Aloittaville lapsille seurassa on yleinen kamppailuryhmä eli kamppailukoulu, jossa lapset 

pääsevät tutustumaan kaikkien lajien perusteisiin. Kamppailukoulu kestää vuoden verran, 

jonka jälkeen lapset siirtyvät haluamansa lajin tai lajien jatkoryhmien harjoituksiin. Seura 

järjestää lasten ryhmiä judossa, brasilialaisessa jiu-jitsussa, nyrkkeilyssä, painissa ja thai-

nyrkkeilyssä. Lasten ryhmien toiminta on suunnattu 7-13 vuotiaille lapsille, jonka jälkeen 

siirrytään aikuisten ryhmiin. (Ahjo Training Center 2019) 

 

Nuorille ja aikuisille seura järjestää brasilialaista jiujitsua, judoa, nyrkkeilyä, kuntonyrkkei-

lyä, painia, thai-nyrkkeilyä, lukkopainia ja vapaaottelua. Harjoitukset ovat pääsääntöisesti 

kilpailijoille ja kuntoilijoille yhteiset. Osa harjoituksista on otteluharjoituksia ja osa on tek-

niikkaharjoituksia. (Ahjo Training Center 2019) Näiden lisäksi kaikki harrastajat saavat 

harjoitella salin aukioloaikoina vapaasti omia juttujaan seuran oheisharjoittelutiloissa. 

(Jaakkola & Marstio 28.1.2019) 

 

 Ahjon kamppailulajit  

Ahjo Training Centerin lajit ovat Brasilialainen jiu-jitsu, lukkopaini, paini, judo, nyrkkeily, 

kuntonyrkkeily, potkunyrkkeily, thainyrkkeily ja vapaaottelu. 

 

Brasilialainen jiujitsu ja lukkopaini ovat kamppailulajeja, joissa molemmissa on tavoitteena 

saada vastustaja antautumaan nivellukon tai kuristuksen seurauksena ja hallita maassa 

käytävää kamppailua. Brasilialainen jiujitsu eroa lukkopainista enimmäkseen sillä, että 
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siinä otteluasuna on jiujitsupuku, johon vastustaja saa tarttua. Lukkopainissa otellaan var-

talon myötäisissä vaatteissa, joihin tarttuminen on kiellettyä. Lajeissa on käytössä myös 

muutamia eri tekniikoita. (Brazilian Jiujitsu Federation 2019; Jiujitsu legazy.com) 

 

Suomessa paini jaetaan vapaapainiin, kreikkalais-roomalaiseen painiin ja naisten painiin. 

Paini on kamppailulaji, jossa on tarkoitus saada selätettyä vastustaja. Painissa selätys tar-

koittaa sitä, että saadaan vastustajan yläselkä koskettamaan painimattoa. Selätyksen voi 

saada heiton tai väännön seurauksena. Painiottelut käydään kolmessa erässä, joista voit-

taakseen tarvitsee joko kaksi erävoittoa, ylivoimaisen pistevoiton (8 pisteen ero vastusta-

jaan) tai selätyksen. (Painiliitto 2019) 

 

Judo on pystyssä käytävä kamppailulaji, jossa tavoitteena on tehdä ippon. Ipponin saa, 

kun onnistuu heittämään vastustajan suoraan selälleen tai saa pidettyä tätä 20 sekuntia 

hallinnassa mattokamppailussa. Judossa tarkoituksena on selättää vastustaja käyttämällä 

vastustajan voimaa ja liikettä itse hyödyksi. Judossa otellaan judopuvussa, josta saa repiä 

ja liikuttaa vastustajaa. (International Judo Federation 2018) 

 

Nyrkkeilyssä pyritään tekemän pisteitä vastustajasta. Pisteitä saa, kun onnistuu osumaan 

vastustajaa päähän tai vartaloon. Ja pisteitä voi menettää sääntörikkomuksista. (AIBA 

2019) Nyrkkeilyä voi harrastaa kilpailumielessä, jolloin harjoituksissa painotetaan omaa 

kilpailutekniikkaa ja ottelutaktiikkaa. Nyrkkeilyä voi harrastaa myös kuntoilumielessä, jol-

loin lajista puhutaan kuntonyrkkeilynä. Kuntonyrkkeilyssä harjoitellaan kunnon kohotus 

edellä, jolloin oleellista ei ole ottelutekniikat ja -taktiikat vaan monipuolinen ja kuntoa nos-

tattava harjoittelu. (Alanen 01.03.2019) 

 

Potkunyrkkeilyssä ja thainyrkkeilyssä vastustajasta tehdään pisteitä lyönneillä ja potkuilla. 

Thainyrkkeilyssä on sallittua tehdä polvipotkuja ja kyynerpäälyöntejä. Thainyrkkeilyyn kuu-

luu myös pystypaini sekä kiinniotto- ja puolustustekniikat. Potkunyrkkeilyssä on eri sään-

töjä, joilla voidaan hallita kontaktin määrää ja lyöntien kovuutta. Eri säännöillä voidaan 

muokata ottelua niin, että painotus vaihtuu. Painotus voi olla säännöistä riippuen esimer-

kiksi pistehakuisuudessa tai sitten täydessä kontaktissa, jolloin on sallittua myös painia 

pystyssä. Potkunyrkkeilyssä on eri sääntöjä, joillakin säännöillä on sallittua tehdä ala- ja 

polvipotkuja sekä kyynärpäälyöntejä ja joillakin säännöillä taas ei. Säännöistä riippuen 

tekniikoita voidaan tehdä kilpailuissa täydellä voimalla tai sitten pistehakuisuus edellä. 

(Muay Thai 2018; Suomen potkunyrkkeilyliitto 2019)  
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Vapaaottelu on Ahjon kamppailulajeista kaikkein sallivin. Vapaaottelussa voi otella pys-

tyssä ja matossa. Vapaaottelussa myös eri lajien tekniikat on sallittuja, joten vapaaotte-

lussa voi lyödä, potkia, kuristaa ja tehdä nivellukkoja. Vapaaottelussa on erilaisia sään-

töjä, jotka määrittelevät sallitut ja kielletyt tekniikat sekä otteluajat. Vapaaottelua voi otella 

ammattilaisena ja amatöörinä. Esimerkiksi UFC:n säännöillä (UFC 2001-2018) vastusta-

jaa ei saa esimerkiksi tökkiä silmiin, repiä hiuksista, nipistää tai heittää ulos kehästä.   
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6 Projektin tavoite  

Projektin tavoite oli luoda Ahjo Training Centerin harrastelijoille ja lasten vanhemmille 

opas, jossa käsitellään kamppailulajien harjoittelua eri ikävaiheissa. Oppaalla halutaan 

vastata ongelmaan, joka oli havaittu, kun vanhemmat eivät olleet tietoisia lasten harjoitte-

lusta ja harjoittelun painopisteistä eri ikävaiheissa. Vanhemmat halusivat pienille lapsille 

enemmän lajiharjoittelua, vaikka kamppailulajeissa lajiharjoittelua tärkeämpää pienillä lap-

silla on monipuolinen liikkuminen ja riittävien harjoitusmäärien saaminen viikkoihin.  

 

Tämän lisäksi tavoitteena oli ennaltaehkäistä lasten liikunnassa vallitsevaa yleistä ongel-

maa, jossa vanhemmat puuttuvat lasten valmennukseen sen sijaan, että tukisivat oman 

lapsensa liikuntainnostusta kannustamalla lasta liikuntaan. Tämän takia oppaassa käsitel-

lään myös vanhemman roolia ja annetaan vinkkejä heille, miten he voivat parhaiten omaa 

lastaan tukea. Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa etenkin seuran nuorille harrastajille ja 

lasten vanhemmille kamppailijan harjoittelusta eri ikävaiheissa. Pääpaino oppaassa on 

lasten ja nuorten harjoittelussa sekä vanhemman roolissa. 
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7 Projektin vaiheet 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi syksyllä 2018. Työskentely alkoi syyskuussa palaverista, 

jossa rajattiin työn aihe ja luotiin alustavat raamit oppaalle. Toimeksiantaja oli tietoinen op-

paan kohderyhmästä/lukijoista ja heidän tapeistaan, joiden pohjalta luotiin aiheet oppaa-

seen. Syksy 2018 meni oppaan suunnittelussa ja tiedonkeruun parissa. Tammikuussa pi-

dettiin toinen palaveri, jossa sen hetkistä suunnitelmaa rajattiin ja muokattiin. Tämän jäl-

keen projektin työstö jatkui tiedonkeruulla, suunnittelulla, palavereilla ja uusilla palautteilla. 

Viimeinen palaveri pidettiin helmikuun lopussa, jolloin toimeksiantaja totesi tekstiosuudet 

hyviksi. Tekstiosuus oli valmis maaliskuun alkuun mennessä, minkä jälkeen se lähetettiin 

visuaalisen ilmeen luontia varten eteenpäin. Alla on kuva projektin vaiheista. (Kuva 4) 

 

 

Kuva 4. Projektin vaiheet. 

 

   Oppaan työstön aloitus  

Opinnäytetyöntekijä otti yhteyttä Ahjo Training Centerin perustajiin ja tiedusteli mahdolli-

sista opinnäytetyön aiheista. Alkuperäisenä toiveena oli tehdä opas, joka liittyisi lasten lii-

kuntaan tai lasten ohjaamiseen. Alustavissa keskusteluissa selvisi, että seuralla voisi olla 

hyvä aihe opinnäytetyötä varten. Aloituspalaveri sovittiin Ahjo Training Centerille 

09.09.2018 päivälle. Palaverin alussa keskusteltiin aiheista, joista opinnäytetyön voisi 
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tehdä. Muiden ohitse nousi tilanne, jossa vanhemmat olivat vaatineet pienille lapsille lisää 

lajiharjoittelua. Tähän tilanteeseen oli seurassa puututtu kertomalla vanhemmille lasten 

harjoittelusta ja harjoittelun painopisteistä kamppailulajeissa. Huomattiin, että vanhemmat 

eivät olleet tietoisia lasten harjoittelusta tai kamppailulajiharjoittelun vaatimuksista. Palave-

rissa päätettiin, että tähän aiheeseen olisi hyvä tarttua oppaan muodossa.  

 

Ahjo Training Centeristä tuli opinnäytetyön toimeksiantaja. Alustavasti sovittiin, että opas 

tulisi olemaan maksimissaan 15 sivuinen ja A5- kokoinen vihko. Opas olisi suunnattu lap-

sille ja heidän vanhemmilleen ja oppaan visuaalisessa ilmeessä huomioitaisiin lapsilukijat. 

Visuaalisesta ilmeestä tulisi värikäs, selkeä ja siinä olisi vähän tekstiä sekä paljon kuvia. 

Palaverissä sovittiin, että oppaaseen tulisi tietoa eri ikäryhmien kilpailu- ja harjoittelumää-

ristä, harjoittelun painopisteistä ja siinä korostettaisiin monipuolisen ja riittävän liikunta-

määrän tärkeyttä lapsuusvaiheen harjoittelussa. Palaverissä sovittiin, että oppaassa pää-

paino on urheilijan urapoluissa ja siinä huomioitaisiin seuran arvot. 

 

Palaverin jälkeen kommunikoinnin helpottamiseksi luotiin Whatsapp-keskusteluryhmä, 

jossa toimeksiantaja ja opinnäytetyöntekijä pystyisivät keskustelemaan ja sopimaan op-

paan asioista. Samalla myös mahdollistettiin se, että jokaisen kysymyksen kohdalla ei tar-

vitsisi järjestää erikseen palaveria tai odottaa sähköpostitse vastausta. 

 

 Oppaan sisällön tuottaminen ja rakenteen suunnittelu  

Syksy 2018 meni oppaan sisältöä ja rakennetta suunnitellessa. Projektina oli tehdä opas, 

johon eri kamppailulajien urapolut koottaisiin yhdeksi urapoluksi. Oppaan sisältöä suunni-

teltiin olympiakomitean sekä kilpa- ja huippu-urheilututkimuskeskuksen tekemien tutki-

musten ja lähteiden pohjalta. Aiemmin ei ole tehty yhteenvetoa urheilijan urapoluista eri 

kamppailulajeihin ja Ahjon lajeista vain judoon, nyrkkeilyyn ja painiin on tehty lajiliittojen 

toimesta urheilijan urapolut. Oppaan suunnittelussa käytettiin hyödyksi kyseisten lajiliitto-

jen tekemiä urheilijan urapolkuja, mutta niissä oli lajikohtaisia eroja esimerkiksi harjoittelu- 

ja kilpailumäärissä. Niiden pohjalta voitiin kumminkin luoda suuntaa antavat keskiarvot eri 

ikävaiheiden harjoitteluiden alle.  

 

Oppaan rakennetta suunniteltaessa tutustuttiin erilaisiin oppaisiin, jotta saataisiin ideoita 

Ahjon opasta varten. Ideoita nousi niin sisältöön, rakenteeseen kuin visuaaliseen ilmee-
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seenkin liittyen. Oppaan rakenteen suunnittelussa käytettiin hyväksi esimerkiksi opinnäy-

tetyö -tietokannasta eri oppaita. Oppaan suunnittelun yhteydessä käytiin jatkuvasti toimek-

siantajan kanssa keskustelua WhatsApp -keskusteluryhmässä asioista, jotka kulloinkin 

nousivat esiin. Keskustelua syntyi niin oppaan rakenteeseen kuin sisältöönkin liittyen.  

 

Oppaan sisältö laajeni jatkuvasti sitä suunnitellessa. Parhaillaan oppaassa oli sisältöä yli 

25 sivun verran ja tässä vaiheessa opas oli vielä A4-kokoisena. Oppaan sisältö vain kas-

voi ja kasvoi, mitä enemmän aiheisiin tutustui. Tammikuussa opasta koitettiin saada tiivii-

seen muotoon, mutta tietoa ja suunnitelmia oli niin paljon, että oli pakko sopia toimeksian-

tajan kanssa toinen palaveri ja katsoa oppaan suunnitelmat yhdessä läpi. 

 

 Oppaan sisällön kehittäminen 

Tammikuun loppupuolella pidettiin toimeksiantajan kanssa palaveri ja käytiin läpi suunni-

telmia ja ideoita, joita siihen mennessä oltiin pyöritelty oppaassa. Oppaan aihetta hieman 

laajennettiin ja oppaaseen haluttiin mukaan seuran arvot. Seuran arvoihin kuuluu yhdessä 

tekeminen, jonka takia opasta ei haluttu rajata pelkästään urheilijan urapolkujen ympärille. 

Seuran arvojen mukaisesti oppaaseen haluttiin mukaan myös muita polkuvaihtoehtoja ur-

heilijan polun lisäksi, jotta huomioisimme seuran kaikki harrastajat. Toimeksiantajien 

kanssa sovittiin, että oppaan sisällössä huomioidaan myös seuran muut harrastajat, jotta 

opas olisi seuran arvojen mukainen. 

 

 Palaveri oli samalla myös palaute syksyllä luodulle suunnitelmalle. Palaverissa sovittiin, 

että oppaaseen tulee myös muita mahdollisuuksia kamppailulajien parissa. Oppaaseen 

otettaisiin mukaan myös harrastajan polku, valmentajan polku ja tuomarin polku ja op-

paassa korostettaisiin liikunnallisen elämäntavan hankkimista riippumatta siitä, että onko 

lukija urheilijan vai liikkujan polulla. Opas huomioisi sitten paremmin seuran kaikki harras-

tajat. Suunnitelmien pohjalta palaverissa päätettiin myös, että oppaassa tullaan kerto-

maan kehittymisen kulmakivistä, terveellisestä ravinnosta, riittävästä unesta ja vanhem-

pien rooleista lyhyesti. Palaverissä kerrottiin myös seuraan liittyvistä asioista. Asioita tuli 

niin harrastajamääriin, seuran arvoihin, seuran tavoitteisiin kuin valmentajien osaamiseen-

kin liittyen.  
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 Oppaan sisällön kehittäminen ja oppaan rakenteen muokkaaminen 

Palaverin jälkeen opasta työstettiin etsimällä tietoa kamppailulajien muista poluista. Muut 

polut nousivat alkuperäistä suunnitelmaa isompaan osaan uudessa suunnitelmassa, 

koska faktaa on, että suurin osa urheiluseurojen harrastajista päätyy muille kuin urheilijan 

poluille. Liikkujan polusta ja suositelluista liikuntamääristä löytyi tietoa jonkin verran ja sa-

moin valmentajan polusta. Tuomarin polusta taas ei ollut kamppailulajien osalta juurikaan 

tietoa, mutta koska kyseiset polut mainitaan oppaassa vain lyhyesti, niin ei ollut tarpeen 

ottaa yhteyttä lajiliittoihin jokaisen lajin kohdalla. Tuomaritoiminnasta kiinnostuneet ohjat-

tiin oppaassa ottamaan itse selvää seurasta tai lajiliitoista, jotta he saavat ajan tasalla ole-

vat tiedot koulutusmahdollisuuksista. 

 

Oppaan rakenne muutettiin toimeksiantajan toiveesta Haaga-Helian raportointi pohjankal-

taiseksi, koska se oli paljon selkeämpi kuin oppaan alkuperäinen suunnitelma. Oppaan si-

sältöön lisättiin urheilijan polkujen jatkoksi vanhemman rooli, liikuntasuositukset, eri mah-

dollisuudet harrastajille, valmentajien koulutuspolut, painonpudotus ja kehittymisen kulma-

kivet. Asiat olivat tässä vaiheessa oppaassa käsiteltyinä kukin omien otsikoiden alla. 

Tässä vaiheessa oli melko haasteellista jäsennellä oppaan sisältö järkeväksi, koska tietoa 

oli todella paljon ja yritettiin pysyä siinä noin 15 sivun suosituspituudessa. Opas lähetettiin 

toimeksiantajalle sähköpostitse 13.2, jotta opasta voisi jatkaa heidän haluamaansa suun-

taan.  

 

 Oppaan sisällön selkeyttäminen 

Oppaasta tuli palautteeksi, että urheilijan polut ovat hyviä ja muutkin osiot ovat asiasisäl-

löltään hyvät, mutta oppaaseen haluttiin lisää selkeyttä. Toimeksiantajan mielestä urheili-

jan urapolkujen jälkeiset osiot olivat irrallaan muusta oppaasta. Tässä vaiheessa toimeksi-

antaja muistutti myös seuran arvoista, joiden mukaista olisi, mikäli harrastajien muut polut 

olisivat yhdistettyinä urheilijan urapolun kanssa sen sijaan, että ovat erillisenä osiona op-

paan lopussa.  

 

Oppaassa oli tässä vaiheessa yhtenä polkuvaihtoehtona myös seuratyön mahdollisuus, 

mutta toimeksiantaja pyysi sen poistamaan, koska se lähti liian kauas alkuperäisestä ai-

heesta ja kokonaisuudesta tulisi liian laaja. Lisäksi toimeksiantaja toivoi, että myös alle 

kouluikäisten harjoittelun alle tulisi loppuun yhteenveto ja toimeksiantaja toivoi myös op-

paaseen enemmän tiivistelmiä. 
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 Oppaan sisällön muokkaaminen ja kehittäminen 

Oppaaseen tehtiin kaikki pyydetyt korjaukset. Urheilijan polut avattiin niin, että niissä käsi-

teltiin tietyn ikäryhmän harjoittelua, jolloin kunkin ikäryhmän alle onnistuttiin lisäämään 

myös liikkujan polku. Kaikissa ikävaiheessa käsiteltiin ensin yleisesti kyseisen ikäryhmän 

harjoittelua, jonka jälkeen tuli erillinen otsikko urheilijoiden harjoittelusta.  Lasten harjoitte-

lussa on saman otsikon alla harrastajan ja urheilijan polku, koska lapsuusvaiheessa ne ei-

vät juurikaan eroa toisistaan, koska tavoite on molemmissa sama. Nuorten harjoittelu jaet-

tiin erikoistumis- ja panostusvaiheeseen, jonka takia harjoittelu on jaettu kahteen ikäluok-

kaan kamppailulajien vaatimusten mukaisesti. Nuorten harjoittelun alla on käsitelty nuor-

ten harjoittelun lisäksi myös urheilijan urapolun valintavaihetta ja kerrottu eri polkuvaihto-

ehdoista kamppailulajien parissa.  

 

Oppaassa oli muutosten jälkeen selkeästi otsikoitu aina harrastajan polku ja urheilijan 

polku, millä saavutettiin seuran asettama tavoite siitä, että opas olisi tasavertainen kaikille 

seuran harrastajille eikä vain kilpailijoille. Oppaasta myös poistettiin seuratyön -osio ja li-

sättiin tiivistelmä alle kouluikäisten harjoittelun alle. Korjausten jälkeen opas lähetettiin jäl-

leen arvioitavaksi ja palautetta varten toimeksiantajalle. 

 

 Oppaan sisällön muokkaaminen  

Palautteeksi tuli, että valmennuspolku ja tuomarin polku pitäisi laittaa yhteen muiden osioi-

den kanssa, koska ne olivat edelleen irtonaiset muusta sisällöstä. Tämän lisäksi toimeksi-

antaja halusi oppaaseen tiedon siitä, miten seuran harrastaja voisi osallistua kilpailuihin. 

Oleellisempana pointtina tässä oli se, että urheilija tai lapsi, joka haluaa kilpailemaan, kes-

kustelisi valmentajan kanssa asiasta ja sitten kunkin lajin valmentajat ohjeistaisivat omat 

juniorit ilmoittautumaan näille sopiviin kilpailuihin. Toimeksiantaja antoi myös palautetta 

elinjärjestelmiä käsittelevästä kappaleesta. Toimeksiantaja muistutti, että opas tulee van-

hemmille ja harrastelijoille, jotka eivät ymmärrä liikunta-alan termejä, minkä takia kyseinen 

kohta tulisi muokata helpommin ymmärrettävään muotoon. 

 

Valmennuspolku ja tuomarin polku laitettiin lopulta myös valintavaiheen alle, mutta tämän 

takia opas pitäisi jatkossa lukea kokonaan, mikäli haluaa tietoa muista polkuvaihtoeh-

doista. Alkuun oppaan oli tarkoitus toimia niin, että lukija lukee itseään koskevan ikäluo-

kan alta asiat, mutta tämän muutoksen jälkeen opas täytyy lukea alusta loppuun, mikäli 
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sieltä haluaa kaiken tiedon saada. Myös elinjärjestelmät- kappale tiivistettiin selkeämpään 

muotoon ja suunnilleen puolet tiedoista otettiin pois. Elinjärjestelmät -osio tiivistettiin niin, 

että siinä käsitellään vain pääasiat. Tämän jälkeen, elinjärjestelmät osiosta tuli helpommin 

ymmärrettävä, jonka takia myös liikunta-alan ulkopuolinen lukija sen ymmärtää. Oppaa-

seen lisättiin tässä vaiheessa myös ohjeet siitä, miten lapsi voi osallistua kilpailuihin. 

 

 Oppaan tekstien tarkastus ja kirjoitusvirheiden korjaaminen 

Toimeksiantajani oli järjestänyt oppaan tarkastusta varten lukijan, joka tarkasti kielellisen 

sisällön. Kielellisestä sisällöstä tuli palautetta, että muutamat lauseet olivat kirjoitettu liian 

pitkästi ja ne pyydettiin tiivistämään. Tämän lisäksi oppaassa oli muutamia sanavalintoja, 

jotka tulisi muokata. Oppaassa oli myös muutama kirjoitusvirhe, jotka pyydettiin korjaa-

maan. Näiden lisäksi oppaissa olleisiin kuviin kehotettiin lisäämään lähdemerkinnät. Kor-

jauskehotukset korjattiin, minkä jälkeen keskusteltiin toimeksiantajan kanssa muutamasta 

muokkauskehotuksesta ja muokattiin ne siihen muotoon, kuin toimeksiantaja ne halusi.  

 

 Oppaan viimeistelyt ja sen lähetys visuaalisen ilmeen luontiin 

Kolmas tapaaminen pidettiin Ahjon tiloissa 28.2, jolloin saatiin vielä kasvotusten keskus-

teltua oppaan asiat läpi ja katsottiin, että tuleeko mieleen vielä jotain mitä korjattaisiin tai 

lisättäisiin. Opas käytiin kokonaisuudessaan läpi ja palaverissa keskusteltiin vielä muuta-

masta pienestä muokkauksesta, jotka tehtäisiin oppaaseen ennen sen lähettämistä eteen-

päin. Toimeksiantaja halusi, että oppaassa käsiteltäisiin vielä lyhyesti leirit, vierailut mui-

den saleilla ja otettaisiin oppaaseen vielä se, että jos haluaa urheilijaksi, niin mitä sitten 

tulee Ahjon Training Centerin urheilijana tehdä. Oppaaseen lisättiin nämä asiat, minkä jäl-

keen oppaan tekstiosuus oli valmis. Opas lähetettiin visuaalisen ilmeen luontia varten 

eteenpäin maaliskuun alussa.  

 

Palaverin päätteeksi sovittiin toimeksiantajan kanssa, että opas esiteltäisiin vielä Ahjon 

valmentajille toukokuussa infotilaisuudessa. Silloin käydään läpi oppaan sisältö ja tarkas-

tellaan asioita valmentajan näkökulmasta. 
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8 Ahjo Training Centerin urheilijan urapolkuopas  

Opinnäytetyönä on tehty Ahjo Training Centerille urheilijan urapolkuopas. Oppaan tarkoi-

tus on tukea lasten ja nuorten harjoittelua välittämällä tietoa lasten harjoittelusta vanhem-

mille. Oppaassa on huomioitu seuran arvojen mukaisesti kaikki seuran harrastajat, mutta 

pääpainona oppaassa on urheilijan urapolut. Oppaan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 

nuoret harrastajat ja heidän vanhemmat. Oppaan alussa esitellään seuran arvot, koska 

opas on rakennettu niiden kautta. Seuran arvot ovat yhteistyö, intohimo, laatu ja hyvin-

vointi, joiden kautta Ahjo Training Centerin liikunnassa ja harrastelussa tavoitteena on 

hyvä terveys, ilo tekemiseen ja yhdessä tekeminen. Opas on liitteenä. (Liite 1) 

 

Opas alkaa pienten lasten liikunnalla, jolla oppaassa tarkoitetaan alle kuusi vuotiaiden las-

ten liikuntaa. Alle kuusi vuotiaiden lasten liikunta otettiin oppaassa erikseen esiin, koska 

Ahjo Training Center tarjoaa perheryhmien kautta 3-6 -vuotiaille lapsille ja heidän van-

hemmilleen yhteisen harrastuksen. Tämän takia koettiin tärkeäksi, että opas aloitetaan jo 

alle kouluikäisten lasten liikunnasta. Oppaassa haluttiin luoda ero lasten liikunnan ja har-

rastelun välille, koska näin pienet lapset eivät tarvitse harrastuksia, jonka takia ensimmäi-

sessä osiossa puhutaan lasten liikunnasta termillä lasten liikunta. Oppaassa tämän ikävai-

heen tärkein anti on lapsen riittävä ja monipuolinen liikkuminen leikkien ohessa, jotta voi-

daan tukea lapsen kehittymistä ja liikuntataitojen oppimista. Tässä ikävaiheessa vanhempi 

ja lapsi voivat halutessa käydä yhdessä ohjatulla liikuntatunnilla leikkimässä muiden las-

ten ja aikuisten kanssa. Vanhempi toimii pienelle lapselle liikunnan mahdollistajana ja use-

asti myös liikuntainnostuksen luojana.  

 

Seuraava ikäluokka oppaassa on 7-12 vuotiaat lapset. Oppaassa kerrotaan koululaisten 

harjoittelusta. Oppaassa käytetään termiä koululaisten harjoittelu, jotta voidaan huomioida 

tämän ikävaiheen harjoittelussa kaikki seuran 7-12 -vuotiaat lapset. Urheilijan urapolun 

lapsuusvaiheeksi lasketaan yli 7-vuotiaiden lasten liikunta, mutta koska oppaassa on ha-

luttu huomioida koko seura ja kaikki lapset, niin oppaan lapsuusvaiheessa ei ole eroteltu 

urheilevaa lasta ja liikkuvaa lasta toisistaan. Lapsuusvaiheessa liikunnan tavoite on kai-

killa lapsilla liikunnallisen elämäntavan syntyminen, riippumatta siitä haluaako lapsi urheili-

jaksi vai ei.  
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Seuraava osio käsittelee urheilijan urapolun valintavaihetta, mutta oppaassa huomioidaan 

jälleen seuran arvot, jonka takia tästä ikävaiheesta puhutaan nuorten harjoitteluna. Nuor-

ten harjoittelussa on tehty erilliset osiot harrastajille ja urheilijoille. Urheilijoiden osiot käsit-

televät urheilijan urapolun erikoistumis- ja panostusvaiheita, kun taas harrastelijoiden 

polku käsittelee yleisesti liikunnallista elämäntapaa ja valintavaiheen eri polkuvaihtoehtoja.  

Nuorten harjoittelu on jaettu valintavaiheen mukaisesti erikoistumis- ja panostusvaihee-

seen, ja Ikäluokat oppaassa ovat kamppailulajien ikäjaotuksen mukaan 13-15 vuotiaat 

sekä 16-19-vuotiaat. 

 

Seuraavassa osiossa käsitellään lyhyesti aikuisten harjoittelua. Aikuisten harjoittelu on ja-

ettu harrastajan ja urheilijan osioihin. Harrastajan polulla käsitellään liikuntamahdollisuuk-

sia Ahjo Training Centerillä ja aikuisten yleisiä liikuntasuosituksia. Urheilijan osiossa käsi-

tellään urheilijan urapolun huippuvaihetta. Huippuvaiheesta kerrotaan urapolun muita vai-

heita lyhyemmin, koska opas on suunnattu ensisijaisesti seuran nuorille harrastelijoille ja 

lasten vanhemmille. Tämän takia huippuvaiheen enempi käsittely ei ole yhtä oleellista op-

paassa.  

 

Urheilijan urapolkujen jälkeen oppaassa käsitellään lyhyesti kehittymisen kulmakiviä, 

joista tarkastellaan tarkemmin ravintoa ja lepoa. Oppaassa painotetaan monipuolista ra-

vintoa ja riittävän unen määrää. Näiden jälkeen oppaassa mainitaan painonpudotuksesta, 

koska se ei ole lapsille terveellistä. Moni kamppailulajeja harrastavista lapsista pudottaa 

kilpailuja varten painoa, jonka takia asia haluttiin ottaa oppaassa lyhyesti esiin ja kertoa 

etenkin painon pudotuksen negatiivisista vaikutuksista kasvuun.  

 

Viimeisessä osiossa käsitellään vanhempien roolia. Oppaaseen on luotu vanhemmille viisi 

vinkkiä, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lapsen liikuntainnostusta ja motivaatiota 

harjoitteluun. Viimeisellä sivulla on oppaan lukijoille muutama kirja ja nettisivu merkattu 

lähteeksi, joista halukkaat voivat etsiä oppaassa käsiteltyihin aiheisiin liittyen lisää tietoa.  
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyönä tehtiin Ahjo Training Centerin kamppailulajien harrastajille urheilijan ura-

polkuopas. Oppaasta tuli suunniteltua laajempi, koska seuraan ei ole tehty aiemmin 

opasta. Tämän takia oppaassa oli tärkeää käsitellä eri ikäryhmien harjoittelua, eri mahdol-

lisuuksia kamppailulajien parissa ja vanhemman roolia. Toimeksiantajan toive oli, että 

opasta ei suunnata pelkästään urheilijoille, vaan että siinä huomioitaisi seuran arvojen 

mukaisesti myös seuran muut harrastajat. Oppaasta pyrittiin tekemään tiivis ja selkeä tie-

topaketti, jossa pääpaino on urheilijan urapolussa, mutta mistä myös muut harrastajat 

hyötyvät. 

 

Aluksi tarkoituksena oli luoda noin 15 sivun mittainen opas, jossa käsiteltäisiin urheilijan 

urapolkua. Ehdot olivat, että opas olisi selkeää luettavaa ja tiivistetty sellaiseksi, että seu-

ran harrastajat jaksaisivat sen lukea. Oppaan sisältöä laajennettiin matkan varrella seuran 

arvojen mukaiseksi. Oppaassa haluttiin huomioida kaikki seuran harrastajat riippumatta 

siitä, että haluavatko he urheilijoiksi vai harrastelijoiksi. Oppaaseen lisättiin urheilijan pol-

kujen lisäksi eri mahdollisuuksia kamppailulajien parissa.  Oppaan työstön aikana oli sel-

vää, että opasta ei saataisiin 15 sivun mittaiseksi, koska tietoa oli paljon enemmän. Op-

paaseen tuli tekstiä lopulta 19 sivun verran. Toimeksiantaja tulee lisäämään oppaaseen 

vielä kuvat ja muokkaa oppaan visuaalisen ilmeen heille mieleisekseen, jonka jälkeen si-

vumäärät todennäköisesti kasvavat vielä hieman. Toimeksiantaja oli kuitenkin tyytyväinen 

oppaan sisältöön eikä nähnyt tarpeelliseksi tiivistää oppaan sisältöä enempää. 

 

Oppaan sisältö koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa esitellään Ahjo Training 

Centerin arvot, koska ne ovat pohjana oppaan sisällölle. Ahjo Training Centerin arvot ovat 

laatu, intohimo, yhdessä tekeminen ja hyvinvointi. Arvot näkyvät oppaassa esimerkiksi si-

ten, että siinä on huomioitu kaikki seuran harrastajat. Opas antaa tietoa harjoittelusta seu-

ran harrastajille, nuorille urheilijoille ja lasten vanhemmille. Pääpaino oppaassa on kum-

minkin urheilijan urapolussa. (Liite 1) Urheilijan urapolulla tarkoitetaan tietyn lajin ja tietyn 

urheilijan useiden vuosien urheiluaktiivisuutta ja -harjoittelua. Urheilijan polulla urheilija ta-

voittelee menestystä joko ammattilaisissa tai amatööreissä. (Alfermann & Stambulova 

2007, 713) Urheilijan urapolku voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat lapsuus-

vaihe-, valinta- ja huippuvaihe. (Hämäläinen 2015, 26-27) Vaiheiden sijoittuminen urheili-

jan urapolulle on lajista ja urheilijasta riippuvaisia. Esimerkiksi huippuvaihe voi sijoittua la-

jista ja urheilijasta riippuen 17-33 ikävuoden välille. (Bompa & Carrera 2015, 5 ; 47) 
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Opas alkaa pienten lasten liikunnalla, millä tarkoitetaan oppaassa alle kouluikäisten lasten 

liikuntaa. Ikäryhmäksi on laitettu 3-6 -vuotiaat. Pienten lasten liikunta otettiin oppaaseen 

lyhyesti mukaan, koska seura järjestää liikuntaa jo tämän ikäisille lapsille. Oppaassa tässä 

ikävaiheessa esitellään varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset, koska ne ovat tässä ikä-

vaiheessa tavoitteellisen kehittymisen ehtona. (Liite 1) Liikuntasuositusten mukaan pien-

ten lasten tulee liikkua vähintään kolme tuntia päivässä ja eri tehoalueilla. Liikuntasuosi-

tusten määrien mukaisesti liikkumalla voidaan tukea lapsen kasvua- ja kehitystä. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2016, 13-14) Tässä ikävaiheessa oppaassa esitellään myös motori-

set taidot, jotka on taulukoitu. Motoriset taidot ovat oppaassa, jotta vanhemmat tietävät 

mitä kaikkea liikunnan avulla voidaan kehittää. Samalla myös tuetaan sitä, että on tärkeää 

liikkua monipuolisesti ja eri ympäristöissä pelkän lajiharjoittelun sijaan. (Liite 1) Liikkumalla 

vähintään kolme tuntia päivässä eri ympäristöissä ja eri välineiden kanssa voidaan tukea 

myös lapsen liikuntataitojen kehittymistä. Liikuntataidot voidaan jakaa tasapainoilu-, liikku-

mis- ja välineenkäsittely taitoihin. (Gallahue & Donelly 2003. 15; 54)  

 

Seuraava ikävaihe oppaassa on koululaisten harjoittelu. Tämä ikävaihe on kohdennettu 6-

12 vuotiaiden harjoitteluksi. Alkuun kerrotaan Ahjo Training Centerin harjoitusmahdolli-

suuksista lapsille ja tämän ikävaiheen tavoitteesta seuran liikunnassa. (Liite 1) Useat tutki-

mukset osoittavat, että lapsuuden liikunnassa tavoitteena tulee olla liikuntainnostuksen 

muodostuminen. Liikunnan tulee olla hauskaa, innostavaa ja lasten tulee saada itse päät-

tää omat harrastuksensa. (Mononen 2016, 30; Reed 2015, 53-69) Lapsuuden liikunnalla 

tuetaan myös terveyttä ja ennalta ehkäistään sairauksia, jotka aiheutuvat liikkumattomuu-

den tai ylipainon vuoksi, minkä takia on erittäin tärkeää liikkua lapsuudessa. (Laine, Kalaja 

& Mero 2016. 75; Smoll ym 2011, 15) Oppaassa korostetaan liikunnan tärkeyttä ja käsitel-

lään tämän ikävaiheen kohdalla paljon liikuntainnostusta, sen muodostumista ja sen tuke-

mista.  

 

Oppaan tavoitteena on jakaa tietoa lasten harjoittelusta etenkin urheilevien lasten van-

hemmille. Tämän takia oppaassa korostetaan liikuntainnostuksen lisäksi monipuolisen 

harjoittelun tärkeyttä. Sen sijaan, että vanhemmat pyytävät lapsille lisää lajiharjoittelua, 

niin heidän tulee ymmärtää, että tässä ikävaiheessa monipuolinen liikunta on lajiharjoitte-

lua tärkeämpää. (Liite 1) Monipuolisella harjoittelulla kehitetään lapsen motorisia taitoja 

sekä eri elinjärjestelmiä tasapuolisesti. Näiden tasainen kehittyminen on edellytyksenä ke-

hittymiselle myöhemmin urheilijan polulla. (Gallahue & Donelly 2003. 15; 54; Hakkarainen 
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2015, 179-180) Elinjärjestelmät ovat hermosto, tukielimet, lihaksisto ja keuhkot ja ne on 

avattu oppaassa sellaiseen muotoon, että ne ovat kaikkien lukijoiden ymmärrettävissä. 

Oppaassa kerrotaan etenkin vanhemmille, että miten näitä voidaan kehittää, minkä takia 

oppaassa mainitaan esimerkkejä eri lajien harjoittelusta. Myös tämä on yksi oppaan keino 

todistaa vanhemmille, että monipuolinen harjoittelu on tärkeää. 

 

Oppaassa lapsuusvaihetta ei ole jaettu muiden ikävaiheiden tavoin harrastajan- ja urheili-

jan polkuihin, koska tutkimukset osoittavat, että ei voida tietää vielä lapsuudessa, että 

onko lapsi urheilijan vai liikkujan polulla. Tämä selviää vasta sitten, kun lapsi siirtyy valin-

tavaiheessa urheilijan polulle. Tällöin voidaan tarkastella taaksepäin, että mitä valintoja on 

tehty urheilijan polun lapsuusvaiheessa. (Mononen 2016, 29-30; Hämäläinen 2015, 31) 

Koululaisten harjoittelussa (6-12v) on oppaassa sama tavoite riippumatta siitä, että halu-

aako lapsi urheilijan polulle vai ei. Tavoitteena on innostua liikunnasta ja harjoittelusta 

sekä liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Oppaassa kuitenkin käsitellään lapsuusvai-

heen lajiharjoittelumääriä, kilpailumääriä ja harjoittelun painopisteitä. Lajiharjoittelu- ja kil-

pailumäärät on laskettu kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen sekä lajiliittojen luo-

mien urheilijan urapolkujen pohjalta. Oppaan luonnissa on käytetty apuna judon, painin ja 

nyrkkeilyn urheilijan urapolkuja, koska kaikki kyseiset lajit löytyvät Ahjolta. Ahjon muihin 

lajeihin ei ole luotu lajiliittojen tai kilpa- ja huippu-urheilututkimuskeskuksen toimesta urhei-

lijan urapolkuja, minkä takia esimerkiksi kilpailumääristä on laskettu oppaaseen suuntaa 

antavat keskiarvot. Oppaaseen on laitettu myös selvästi esille, että lapsuusvaiheessa laji-

harjoittelun tavoite on oppia lajin perustaitoja, millä myöskin tuetaan monipuolisen harjoit-

telun tärkeyttä. 

 

Lasten yleisten liikuntasuosituksen mukaan kouluikäisten lasten tulee liikkua 1.5-2 tuntia 

päivässä. (UKK-instituutti 2008, 18-20) Urheilijan polun lapsuusvaiheen liikuntasuositukset 

sanovat, että liikuntaa tulee olla vähintään kolme tuntia päivässä. (Hämäläinen 2015, 32) 

Suomen terveysliikunnan asettamien liikuntasuositusten ja Olympiakomitean luomien lii-

kuntasuositusten välillä on kumminkin valtavan iso ero liikuntamäärässä. Samalla kum-

minkin sanotaan, että urheilijan polku voidaan todellisuudessa erottaa tavallisen liikkujan 

polusta vasta sitten, kun nähdään, että onko kyseinen henkilö päässyt jossakin lajissa hui-

pulle vai ei. (Mononen 2016, 29-30; Hämäläinen 2015, 31) Toisin sanoen kaikki lapset 

ovat lapsuudessa samalla polulla, mutta osa lapsista ohjeistetaan kumminkin liikkumaan 

vähintään kolme tuntia päivässä ja osa ohjeistetaan liikkumaan vain 1.5-2 tuntia päivässä. 
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Suositusten mukaan osa saattaa liikkua viikossa 10.5 tuntia, kun osa taas liikkuu 21 tun-

tia. Pahimmillaan liikuntamääriin tulee liikkuvilla lapsilla jopa 50 prosentin ero. Suositukset 

ovat pahassa ristiriidassa toistensa kanssa, koska suositukset mahdollistavat sen, että 

kaikilla liikuntaa harrastavilla tai liikkuvilla lapsilla ei ole mahdollisuutta valita myöhemmin, 

että lähtevätkö he urheilijan polulle vai eivät. Edellä mainittu ero liikuntamäärissä on val-

tava. Oppaaseen on Ahjo Training Centerin lapsille laitettu liikuntasuositukseksi kummin-

kin se kolme tuntia päivässä, koska silloin kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus 

myöhemmin päättää, että haluavatko he siirtyä urheilijan polulle vai eivät. Oppaassa on 

tietoa lapsille ja lasten vanhemmille urheilijan urapoluista ja myös siltä kantilta on tärke-

ämpää, että liikuntaa tulee mieluummin enemmän kuin vähemmän. (Liite 1)  

 

Oppaan seuraavassa ikäluokassa käsitellään nuorten harjoittelua. Nuorten harjoittelua kä-

sitellään alkuun yleisesti 13-18 ikävuoden harjoitteluna. Osion alussa esitellään Ahjon har-

rastusmahdollisuudet nuorille ja kerrotaan liikuntasuosituksista. (Liite 1) Liikuntasuositus-

ten mukaan alle 18-vuotiaiden nuorten tulee liikkua vähintään 1.5 tuntia päivässä, josta 

puolet on hyvä olla tehokasta liikuntaa, mikä nostaa sykettä ja aiheuttaa hikoilua. Tervey-

den kannalta riittäväksi liikunnaksi voidaan laskea kaikki liikunta, mikä kestää yhtäjaksoi-

sesti vähintään 10 minuuttia. (UKK-instituutti 2008, 18-20) Tässä ikävaiheessa nuoret 

pohtivat harrastuksensa jatkoa, koska tulee muita kiinnostuksen kohteita iän karttuessa. 

Ahjo Training Centerille luodussa oppaassa esitelläänkin eri vaihtoehtoja kamppailulajien 

parissa. Vaihtoehtoja on valmentajasta tuomariin ja liikkujasta urheilijaan. Valmentajan, 

tuomarin ja liikkujan mahdollisuudet käydään lyhyesti läpi ja lukijaa ohjataan selvittämään 

lisätietoa oman lajin valmentajilta ja seuralta.  

 

Opas jatkuu lyhyellä urheilijan polun esittelyllä, jonka jälkeen tulee enemmän tietoa urheili-

jan urapolusta. (Liite 1) Valintavaihe sijoittuu lajista riippuen nuoruuteen. Valintavaihe voi-

daan nähdä kahtena eri vaiheena, jotka ovat yläkouluiän erikoistumisvaihe ja yläkoulun 

päättymisen jälkeinen panostusvaihe. Erikoistumisvaihe sijoittuu yleensä 13-15 ikävuoden 

välille ja panostusvaihe alkaa tämän jälkeen. (Stambulova ym 2009, 493) Valintavai-

heessa erikoistuminen voi olla aikaisen- tai myöhäisen erikoistumisen mukaan, mikä vai-

kuttaa valintavaiheen sijoittumiseen urheilijan polulla. Erikoistumisen edellytyksenä on, 

että urheilijalla on riittävän monipuolinen harjoittelu pohjana ja tahto alkaa tavoitella lajinsa 

huippua. Jokaisessa lajissa tarvitaan huipputason osaaminen fysiikassa, tekniikassa, tak-

tiikassa ja psyykkisissä ominaisuuksissa. (Bompa & Carrera 2015, 7-9) Kamppailulajeissa 

valintavaihe on 13-19 ikävuoden välillä. Erikoistumisvaihe on kamppailulajeissa noin 13-



 

 

43 

 

 

 

15 ikävuoden välillä ja panostusvaihe on noin 16-19 ikävuoden välillä. Kamppailulajeissa 

erikoistuminen on myöhäisen mallin mukaan, koska kamppailulajit vaativat urheilijalta bio-

logisen kypsymisen, jotta voidaan saavuttaa huippusuorituskyky lajissa vaadittavissa tai-

doissa. (Liite 1) Lajeissa, joissa esimerkiksi nopeus ja voima määrittelevät suorituskykyä 

on erikoistuminen lajiin myöhäisen erikoistumisen mallin mukaan. Näissä lajeissa fyysis-

ten ominaisuuksien huippusuorituskyky vaatii, että urheilija on saavuttanut aikuisurheili-

jalle vaadittavan biologisen kypsyyden. (Bompa & Carrera 2015, 11) 

 

Ahjo Training Centerin urheilijan urapolulla erikoistumisvaihe on siis 13-15 ikävuoden 

paikkeilla. Tässä ikävaiheessa lajiharjoittelun tavoitteena on saavuttaa monipuoliset lajitai-

dot. Urheilija kehittää monipuolisesti fyysisiä ominaisuuksiaan ja niiden kehittymistä voi-

daan tukea vielä muiden lajien harjoittelulla. Erikoistumisvaiheessa lajiharjoitusmääriä 

kasvatetaan ja harjoitusten laatu nousee lapsuuden leikkimisestä hieman totisemmaksi, 

koska nuori siirtyy lasten ryhmästä aikuisten yleiseen ryhmään. Tämä ikävaihe on urheili-

jan polulla kaikkein kriittisin vaihe, mutta lapsuuden innostavalla harjoittelulla sekä hyvällä 

harjoittelupohjalla voidaan helpottaa tässä vaiheessa asioita. Harjoitusmäärien kasvatta-

minen, lajiharjoittelun laadun parantaminen ja aikuisten kanssa harjoittelu vaativat hyvän 

ja monipuolisen liikuntataustan. Sen avulla nuoren motivaatio pysyy mahdollisimman hy-

vänä muutoksista ja haasteista huolimatta. Urheilija joutuu tässä ikävaiheessa myös teke-

mään lajivalinnan, koska kamppailulajeissa se on tehtävä noin 15 vuoden iässä. (Liite 1) 

Monosen (2016) tutkimusten mukaan vain pieni osa nuorista valitsee huippu-urheilijan 

urapolun.  

 

Urheilijan urapolku jatkuu myönteisen päätöksen jälkeen lajiharjoitteluun panostamisella. 

Panostusvaihe alkaa lajivalinnan tehtyä noin 16 ikävuoden paikkeilla. Harjoittelu määriä 

kasvatetaan ja harjoittelun laatu paranee edelleen. (Liite 1) Lajiharjoittelun osuus korostuu 

uran edetessä. Lapsena ja nuorena harjoittelussa painotetaan yleisiä taitoja, kun taas 

huippuvaiheen kamppailijoiden lajiharjoittelussa pyritään yksilöllisen tekniikan ja taktiikan 

kehittämiseen, jotta saadaan lajitaidot kansainvälisen huipun tasolle. (Särkkinen & Väntti-

nen 2016. 548-549; Kihu 2011-2018a) Valintavaiheessa muiden lajien harjoittelu muuttuu 

lajia tukevaksi oheisharjoitteluksi. Valintavaiheessa fyysisten ominaisuuksien harjoittelu 

tulee kyseeseen, koska toisinaan vasta niiden riittävä taso mahdollistaa lajitaitojen syven-

tämisen ja urheilijana kehittymisen. (Hämäläinen 2015, 36) Murrosiän loppuvaiheessa 

nuoren on kyettävä harjoittelemaan määrällisesti ja tehollisesti erittäin kovaa. Esimerkiksi 
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painijoilla kuormitus saattaa 18-20 ikävuoden kohdalla olla korkeammalla kuin mitä aikuis-

huippujen kuormitus on. Tämä on yksi syy lapsuus- ja nuoruusvuosien harjoittelun riittä-

vyyden ja nousujohteisen harjoittelun tärkeydestä. (Särkkinen & Vänttinen 2016, 546) Va-

lintavaiheen loppupuolella tavoitteena on päästä kansalliseen kärkeen ja nuorten arvoki-

soihin. Harjoittelumäärät ovat isoja, lajiin panostetaan ja harjoittelu on systemaattista. 

 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään aikuisten harjoittelua, joten ikäryhmänä siinä on kaikki 

yli 18-vuotiaat. Luku on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee aikuisten har-

joittelua yleisesti ja jälkimmäinen osio käsittelee urheilijoiden harjoittelua. Ensimmäinen 

osio alkaa jälleen yleisten liikuntasuositusten kertomisella ja Ahjon harrastusmahdollisuuk-

sien esittelyllä. (Liite 1) Terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisten tulee liikkua vähin-

tään 2.5 tuntia viikossa kevyesti tai 75minuuttia rasittavasti. Tämän lisäksi suositellaan, 

että aikuiset harrastaisivat lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa vähintään kah-

desti viikossa. Senioreille suositellaan edellä mainittujen lisäksi myös tasapainoa ja not-

keutta lisäävää harjoittelua. (UKK-instituutti 2018b & UKK-instituutti 2018c) Jälkimmäi-

sessä osiossa esitellään urheilijan urapolun huippuvaihe ja kerrotaan lyhyesti tämän vai-

heen harjoittelusta. Huippuvaihe alkaa kamppailulajeissa yleensä vasta 20 ikävuoden jäl-

keen, koska kamppailulajeissa lajinvaatimukset vaativat huippusuorituskyvyn useissa eri 

ominaisuuksissa. Harjoittelumääristä puhutaan jopa 10 000 tuntien harjoitteluna. (Liite 1) 

Urheilijan polun huippuvaihe on riippuvainen urheilijan tavoitteista. Urheilijan tavoite voi 

olla urheilussa alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen menestys. (Alfermann & Stam-

bulova 2007, 713) Suomalaisen mallin mukaan urheilijan polulla tavoitellaan yleensä kan-

sainvälistä menestymistä. (Mononen 2016, 29) Menestyminen huippuvaiheessa vaatii 

maksimaalista suorituskykyä ja menestyvä kilpaileminen edellyttää huippuvaiheessa pit-

käjänteistä, asteittain kasvavaa, yksilöllisen kasvun ja kehityksen huomioivaa sekä lajivaa-

timukset täyttävää lapsuus- ja valintavaihetta. (Finni 2016, 39-40) 

 

Oppaan kolmas osio käsittelee urheilijan kehityksen tukemista ja tukijoukkoja. Tässä osi-

ossa käsitellään kehittymisen kulmakiviä, painonpudotusta ja vanhemman roolia. Kehitty-

misen kulmakivistä käsitellään tässä osiossa vain ravintoa ja lepoa, koska harjoittelua on 

käsitelty edellisissä osioissa. (Liite 1) Urheilijaksi kehittyessä pelkkä urheileminen ei riitä. 

Urheilemisen lisäksi urheilulliset elämäntavat vaikuttavat urheilijaksi kasvamiseen. (Hämä-

läinen 2015, 30) Urheilullisiin elämäntapoihin kuuluvat urheilun lisäksi muut päivittäistottu-

mukset, joita ovat ravinto, uni, ruutuaika ja päihteet. Laadukkaalla ja riittävällä unella ja ra-
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vinnolla voidaan tukea kehittymistä. Päihteitä välttämällä ja ruutuaikaa vähentämällä voi-

daan myös vaikuttaa kehittymiseen. (Kokko 2015, 101) Kehittymistä voidaan tukea kehit-

tymisen kulmakivien tasapainolla. Kehittymisen kulmakivet voidaan jakaa ravintoon, le-

poon ja harjoitteluun. (Hakkarainen 2015, 91) Oppaan ravinto-osiossa käsitellään ravin-

non laatua, riittävyyttä ja ateriarytmiä. Näiden lisäksi käsitellään lyhyesti myös nesteytystä. 

Osio on pääsääntöisesti kaikille suunnattu ja siihen on lisäksi laitettu nuorille urheilijoille 

kilpailupäivän ravitsemusta koskevia huomioita. (Liite 1) Ravitsemuksen perusta rakenne-

taan lasten ja nuorten kotona, minkä takia vanhempien pitää olla tietoisia urheilijoiden ra-

vitsemusasioista. Samat ravitsemus ohjeet ovat myös terveellisen elämäntavan kannalta 

kaikille suotuisat. (Hiilloskorpi, Ojala, Laaksonen & Borg 2012,157) 

 

Toinen käsitelty kulmakivi on lepo. Osiossa kerrotaan lyhyesti levon vaikutuksista kehitty-

miseen ja palautumiseen sekä riittävistä uni määristä urheilijalle. Harri Hakkaraisen (2015) 

tutkimusten mukaan kuormituksen jälkeinen palautuminen ja kehittyminen tapahtuvat har-

joitusta seuraavan levon aikana. Tutkimuksissa ilmenee myös, että monilla nuorilla on on-

gelmana se, että lepoa ei tule riittävästi. (Hakkarainen 2015; 94) Tämän takia oppaaseen 

otettiin lepo mukaan, jotta vanhemmat ja urheilijat saavat tietoa asiasta. Lopuksi käsitel-

lään vielä lyhyesti painonpudotuksen vaikutuksia elimistölle, koska useat kamppailulajeja 

harrastavat lapset pudottavat tai laitetaan pudottamaan painoa, jotta he pääsisivät kevy-

empään painoluokkaan. (Liite 1) Painonpudotus ei ole lasten tehtävä ja aikuistenkin on 

suoritettava painonpudotus hyvässä ohjauksessa. Painon pudottaminen voi aiheuttaa 

muun muassa ylirasitus herkkyyden, kasvattaa vammariskiä, aiheuttaa muutoksia hormo-

nitoiminnoissa ja pitkittää mahdollisia vammoja. (Hiilloskorpi, Ojala, Laaksonen & Borg 

2012, 177-178) 

 

Tukijoukkojen osalta oppaassa tartutaan vain vanhemman rooliin. Oppaassa kerrotaan 

vanhempien mahdollisista rooleista, joita ovat roolimalli, liikunnan mahdollistaja ja tuntei-

den tulkitsija. Oppaassa tehdään vanhemman ja valmentajan välille, jotta voidaan ennalta 

ehkäistä vanhempien puuttuminen lasten valmennuskuvioihin. Valmentaja valmentaa ja 

vanhempi kannustaa ja vastaa urheilijan asioista kotona. Oppaan loppuun on tehty van-

hemmille vinkkilista, johon on koottu viisi vinkkiä. Vinkit ovat lapsen innostaminen, urhei-

lun mahdollistaminen, lapsen tukeminen, lapsen kannustaminen ja lapsen suorituksista 

iloitseminen. (Liite 1) Useiden tutkimusten mukaan vanhemman vaikutus lapsen urheiluun 

voi olla positiivinen tai negatiivinen. Ongelmana ovat nykyään yli-innokkaat vanhemmat, 
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kenttien ja kaukaloiden laidoilla, jotka ehdoin tahdoin haluavat lapselleen lisää lajiharjoitte-

lua ja haaveilevat arvokisamitaleista lapsensa liikuntainnon kustannuksella. Vanhempien 

pitäisi muistaa, että edellytys menestykselle on, että urheilusta nautitaan, jotta sitä jakse-

taan vielä aikuisuudessa uran huippuvaiheessa harjoitella. (Reed 2015, 53-69) Vanhem-

pien rooli nähdään useissa tutkimuksissa kumminkin liikuntainnostuksen luojina lapsuus-

vaiheessa. Monet urheilijat ovat tutkimuksissa sanoneet harrastaneensa lapsuudessa 

useita urheilulajeja ja liikkuneensa yhdessä vanhempien kanssa. (Ronbeck & Vikander 

2010, 65; 68; Salasuo 93-94) Hornien tutkimuksissa (2007) ilmenee myös, että vanhem-

mat toimivat lapsille roolimalleina. Vanhempien omat arvot, asenteet, käyttäytyminen ja 

toimintamallit eri tilanteissa välittyvät lapselle. Vanhempi voi tämän huomioimalla lisätä 

lapsen liikunta-aktiivisuutta näyttämällä lapselle itse esimerkkiä olemalla aktiivinen. Gal-

lahue & Donellyn (2003) mukaan vastaavasti liikkumattomuus ja passiiviset elintavat kopi-

oituvat lapselle.  Salasuon ym (2015) tutkimusten mukaan liikunta voidaan nähdä myös 

perheen yhtenä kasvatuskäytäntönä. Ja oikein käytettynä se voi olla keino perheen yhtei-

selle tekemiselle ja parantaa jopa perheen yhteishenkeä. (Smoll, Cumming & Smith 2011, 

15) Voidaan huomata, että vanhempien merkitys lapsen liikunta-aktiivisuudessa ja liikun-

tainnostuksessa on erittäin suuri. Tämä haluttiin tuoda oppaassa esiin, niin vanhemman 

roolien esittelyn yhteydessä, kuin myös vanhemman vinkkilistassa. 

 

Oppaan neljäs ja viimeinen osio on lähdeluettelo. Lähdeluetteloon on valittu kohderyhmän 

huomioiden viisi suomenkielistä ja sisällön kannalta oleellisinta lähdettä, joista halukkaat 

voivat löytää helposti aiheisiin liittyviä lisätietoja. Oppaassa käytettiin paljon lähteitä, mutta 

ei nähty tarpeelliseksi laittaa kaikkia tutkimuksia ja teoksia oppaan lähdeluetteloon. (Liite 

1) Kaikki oppaan teossa käytetyt lähteet olivat pääsääntöisesti yhtenäiset toistensa 

kanssa. Oppaan teossa käytettiin lähteinä muun muassa Olympiakomitean ja kilpa- ja 

huippu-urheilututkimuskeskuksen tekemiä tutkimuksia ja teoksia sekä kansainvälisiä las-

ten liikuntaan ja urheiluun liittyviä teoksia ja tutkimuksia, jotka tällä kertaa kaikki tukivat toi-

siaan.  

 

Opasta voi kehittää tulevaisuudessa esimerkiksi kohdentamalla oppaan tietylle lajille tai 

ikäryhmälle, jolloin oppaassa voisi käsitellä tarkemmin kyseisen ikäryhmän harjoittelua, 

lajin vaatimuksia sekä antaa vinkkejä oheisharjoitteluun.  Opasta voi myös laajentaa, niin 

että kerrotaan laajemmin esimerkiksi harjoittelun kulmakivistä, valmennuksesta, oheishar-

joittelusta ja muista mahdollisuuksista. Lisäksi oppaassa voisi käsitellä yleisimmät louk-

kaantumiset ja vammat kamppailulajeissa sekä mahdollisesti kertoa myös sen, kuinka 
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niitä voitaisiin oikealla harjoittelulla estää tai vähentää. Valmentajaksi haluaville ja lajien 

tuoreille valmentajille voi tulevaisuudessa luoda erillisen oppaan, jossa käsitellään laajem-

min esimerkiksi sitä, että millainen on hyvä valmentaja, miten valmentajan ominaisuuksia 

voi kehittää, mitkä ovat lajien säännöt ja miten valmentajaksi voi tietyssä lajissa kouluttau-

tua. Oppaassa on tiivistettynä todella paljon asioita, joten oikeastaan kaikista aiheista on 

mahdollista tehdä halutessa laajempi opas. Opas voidaan myös luoda sähköiseen muo-

toon, jolloin se on helpommin kaikkien seuran harrastajien saatavilla. 

 

Seuraavien kuukausien aikana toimeksiantaja muokkaa oppaan visuaalisen ilmeen heille 

mieleisekseen ja lisää kuvat, jonka jälkeen opas on valmis. Opinnäytetyön tekijä tulee 

esittelemään valmiin oppaan Ahjon valmentajille toukokuussa ja tällöin urheilijan urapol-

kua sekä opasta tarkastellaan valmentajan näkökulmasta.  
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