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Työn toimeksiantajana toimii Vuokatin Urheiluopisto. Vuokatin urheiluopisto on Vuokatissa sijaitseva Suomen johtava lumiliikunnan koulutuskeskus ja asiantuntijataho. Vuokatin Urheiluopisto teki keväällä 2018 yhteistyösopimuksen Kiinan urheiluministeriön kanssa. Tämän seurauksena Vuokattiin perustettiin talvilajien kiinalainen urheiluakatemia. Tämän 1+3 vuotisen sopimuksen seurauksena Vuokattiin saapui iso määrä kiinalaishiihtäjiä. Työssämme keskitymme
China Ski Academy -ryhmään, mutta saimme vastauksia kyselyyn myös China B-teamilta ja WinterSport -ryhmältä, jotka harjoittelevat myös suomalaisen valmennusjärjestelmän alaisuudessa.
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toteutettu ja miten se vastaa nykyhiihdon vaatimuksia, millaiset ovat kiinalaishiihtäjien fyysiset
ominaisuudet, miten urheilijat ovat kokeneet harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla, ja mitä kehitettävää ryhmän harjoittelussa on jatkoa ajatellen.
Opinnäytetyömme aineistonkeruu toteutettiin kolmella eri menetelmällä. Ensimmäinen menetelmä oli China Ski Academy -ryhmän valmentajilta saadut tiedot harjoittelusta. Toisena menetelmänä käytettiin itse laadittua kyselylomaketta, jonka avulla tietoa saadaan enemmän urheilijoiden itsensä näkökulmasta. Kyselylomake on rajattu China Ski Academyn, sekä China B-teamin/
WinterSports -ryhmän urheilijoihin. Otanta tutkimuksessa oli 13 urheilijaa. Lisäksi saimme tiedot
urheilijoiden testituloksista, jotka auttoivat tekemään johtopäätöksiä harjoittelun onnistumisesta.
Tutkimuksemme perusteella ryhmän harjoittelu noudattaa joiltakin osin kansainvälisen nykyhiihdon harjoittelun vaatimuksia. Suurimpana kehityskohteena harjoittelussa on oikeanlaisen peruskestävyysharjoittelun toteuttaminen ja lajiharjoittelumäärän kasvattaminen. Urheilijat olivat
myös kyselylomakkeen perusteella tyytyväisiä Vuokatissa saamaansa valmennukseen sekä Vuokattiin harjoitteluympäristönä. Tutkimuksemme oli onnistunut, koska toimeksiantaja oli samoilla
linjoilla kanssamme harjoittelun kehittämiskohteista ja johtopäätöksistä.
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The commissioning party of this thesis was Vuokatti Sports academy located in Kainuu, Vuokatti.
Vuokatti Sports academy is the leading Finnish training center of snow sports and specialist facet.
In Spring 2018, the academy made a co-operation contract with the Sports Ministry of China. As
a result of this co-operation, a Chinese winter sports academy was born. This 1+3-year contract
brought approximately 150 Chinese students to Vuokatti, all accommodated by the Sports Academy. The academy has three different co-operation programs with China: winter sports and ice
hockey development initiatives and the Team China cross country skiing project. This thesis
mainly concentrates on the China Academy group, but material was also obtained from the China
B-team and WinterSport group, which are also training under the Finnish training system.
This thesis aims to research how the present requirements of cross-country skiing are fulfilled by
the training undergone by the Chinese skiers and what kind of are China Ski Academy -skiers´
physical properties. Another objective is to research how the skiers experience their training in
Vuokatti Sports Academy and what parts of the training will need to be improved in the future.
Our thesis material was collected using three methods: training files and physical test results provided by the cross-country skiing coaches and a self-made questionnaire. The responses to the
questionnaire provided information from the skiers’ perspective, and the questionnaire was sent
to the China Ski Academy and China B-team/ WinterSport -groups only. The sample comprised 13
athletes.
Our China Ski Academy athletes’ answers, training diaries and test results shows that in the future
Chinese cross-country skiers should train more specifically and aerobically. The athletes were
content with the training and the training environment they had experienced in Vuokatti. The
China Ski Academy group’s training partly follows the current international standards of modern
cross-country skiing. Finally, the thesis suggests some conclusions and improvement targets concerning the China Academy group’s future training.
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1

Johdanto

Vuokatin Urheiluopistoa voidaan pitää suomalaisen hiihdon ydinkeskuksena. Vuokatissa
tehdään koko ajan merkittävää työtä suomalaisen, sekä myös kansainvälisen hiihtourheilun puolesta. Tällä hetkellä yksi käynnissä olevista projekteista on valmentaa nuoria kiinalaisurheilijoita kohti Pekingin 2022 talviolympialaisia. Tällä hetkellä Vuokatin urheiluopistolla asuu vuosittain 150 kiinalaisurheilijaa, jotka harjoittelevat Vuokatin laadukkaissa olosuhteissa kohti tulevaa päämääräänsä. Tämän uuden ja mielenkiintoisen projektin seurauksena saimme myös opinnäytetyömme aiheeksemme kiinalaishiihtäjien harjoittelun analysoinnin.
Tutkimme Vuokatin Urheiluopistolla harjoittelevien China Ski Academyn ryhmän ensimmäisen harjoitteluvuoden onnistumista. Aihe on täysin uniikki ja aikaisempia tutkimuksia
aiheesta ei ole tehty. Vuokatin Urheiluopisto tarjoaa kiinalaishiihtäjille kaikki tarvittavat
palvelut, jotta ammattimainen harjoittelu on mahdollista. Kiinalaishiihtäjät harjoittelevat
suomalaisen valmennusjärjestelmän ja suomalaisten valmentajien alaisuudessa. Vuokatin urheiluopisto toimii siis työmme toimeksiantajana ja yhteyshenkilöinämme toimivat
kiinalaishiihtäjien valmentajat.
Työmme tutkimus on rajattu yhteen kuusitoistahenkiseen China Ski Academyn ryhmään
ja China B-teamiin/ WinterSport -ryhmään, joita tutkitaan tässä työssä yhtenä joukkona.
Suurin osa ryhmien urheilijoista on syntynyt vuosina 1996–2000. Mielenkiintoisen Vuokatin Urheiluopiston projektista tekee se, että suuri osa näiden ryhmien urheilijoista eivät
omaa hiihtotaustaa, vaan ovat lähtöisin muista eri lajeista, kuten esimerkiksi soudusta tai
juoksusta. Näin ollen lähtökohdat maastohiihtouralle poikkeavat merkittävästi suomalaisesta mallista, jossa menestyshiihtäjät ovat harjoitelleet lajia jo lapsesta asti.
Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytämme kyselylomaketta, jolla saamme tietoja
harjoittelusta urheilijan näkökulmasta. Toisena aineistonkeruu menetelmänä toimii valmentajien tiedot ja suunnitelmat harjoittelusta. Lisäksi analysoimme urheilijoiden fyysisten testien tuloksia. Toimeksiantajan on tärkeä saada informaatiota kyselystä ja analyysistamme seuraavaa harjoituskautta ja tulevia vuosia varten.
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Aihe kiehtoi, koska on mielenkiintoista saada tietoa ja kokemusta siitä, miten tämä uusi
ja ainutlaatuinen projekti on lähtenyt liikkeelle urheilijoiden näkökulmasta. Lisäksi pääsemme tutustumaan suomalaiseen valmennusjärjestelmään ja siihen kuinka täysin eri
harjoittelukulttuurista tulleiden urheilijoiden sopeutuminen hiihdon harjoitteluun on onnistunut. Näin ulkopuolisena tutkijana on myös mielenkiintoista nähdä, pystymmekö tuomaan kiinalaisten harjoitteluun jotain uutta ja havaitsemaan siinä puutteita, joita hiihtäjien valmentajat eivät välttämättä ole itse huomanneet.
Työmme omana tavoitteenamme oli nimenomaan kehityskohteiden löytäminen kiinalaisten harjoitteluun ja oman maastohiihtoasiantuntijuuden syventäminen. Näille tavoitteille
Vuokatin Urheiluopisto on toimeksiantajana erinomainen, sillä Vuokatin alueella työllistyy merkittävä määrä suomalaisen maastohiihdon ammattilaisia niin valmennuksen kuin
testauksenkin osalta. Yleisesti oppimisprosessina opinnäytetyö on tekijälleen erinomainen ja syventää koko liikunta-alan osaamista sekä antaa mahdollisuuden kehittyä tutkimustyössä.
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Vuokatin Urheiluopisto ja kiinalaisten hiihtoryhmien valmennus

Vuokatin Urheiluopisto on Vuokatissa sijaitseva Suomen johtava lumiliikunnan koulutuskeskus ja asiantuntijataho. Urheiluopisto on perustettu 1945 Suomen ladun toimesta ja
1949 sen toimintaan mukaan tuli myös Suomen Hiihtoliitto. Vuokatin Urheiluopisto toimii
koulutuslaitoksena sekä kilpailujärjestäjänä. Opisto kehittää ja vie eteenpäin suomalaista
maastohiihtoa. Suomen olympiakomitea nimesi Urheiluopiston syksyllä 2018 Suomen talvilajien olympiavalmennuskeskukseksi. Se tarjoaa hyvät, monipuoliset ja laadukkaat harjoitusolosuhteet maastohiihtäjien harjoitteluun. Eri lajien suorituspaikat palvelevat niin
junioria kuin huippu-urheilijaa, täten opiston palvelut kattavat koko pitkän urheilijan polun vaiheet. (Vuokattisport 2019.)
Opisto mahdollistaa maastohiihdossa ympärivuotisen lajiharjoittelun ja sillä on pitkät perinteet kilpahiihtäjien valmennuskeskuksena ja se on pystynytkin luomaan olosuhteet ja
palvelut usean arvokisamitalistin harjoittelulle. Vuokatin Urheiluopisto tarjoaa lokakuussa ensimmäisten joukossa maailmassa ensilumenladun hiihtomahdollisuuden. Talvella hiihtolatuverkostoa löytyy noin 150 kilometrin verran. (Vuokattisport 2019.)
Vuokatin Urheiluopisto teki keväällä 2018 yhteistyösopimuksen Kiinan urheiluministeriön
kanssa. Sopimuksen seurauksena Vuokattiin perustettiin talvilajien kiinalainen urheiluakatemia. Hanke on myös opistolle merkittävä tulonlähde. Tämän 1+3 vuotisen sopimuksen seurauksena Vuokattiin saapui noin 150 opistolla asuvaa kiinalaisurheilijaa. Vuokatilla on kolme erilaista yhteistyölinjaa Kiinan kanssa. Näihin yhteistyölinjoihin kuuluvat
talviurheilun kehityshanke, Team China -hiihtoprojekti sekä jääkiekon kehitystyö. Opistolla on myös kiinalaisia valmentajia, jotka toimivat suomalaisten valmentajien apuna.
Kiinan maajoukkuetason urheilijoiden leiritykset kestävät Vuokatin Urheiluopistolla 1–2
kuukautta ja hiihtoakatemian osalta toiminta järjestetään useaksi vuodeksi. Maastohiihdon lisäksi Vuokatin Urheiluopistolla on kiinalaisia jääkiekkoilijoita ja alppihiihtäjiä. Talvilajien urheiluakatemian tilaajana on Kiinan urheiluministeriö ja sopimus kattaa valmennuksen, harjoittelun, opetuksen ja asumisen. (Nikander 2018, 12; Vanhatalo 2018.)
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Vuokatinhovi toimii Kiinan hiihtoakatemian pääpaikkana, jossa on majoitustilat, ravintola, kuntosali, opetustilat sekä huoltotilat. Opisto tarjoaa valmennuksen, opetuksen
sekä päivittäisen elämän edellytykset kiinalaisille talviurheilijoille. (Vanhatalo 2018.)
Kiinalaisten ryhmä on myös ylivoimaisesti suurin kansainvälinen ryhmä Vuokatissa. He
ovat esimerkiksi leireilleet 3000 päivän verran Vuokatin olosuhteissa. Kiinalaiset ovat olleet vaikuttuneita Vuokatin talviurheiluosaamisesta, kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopiston yksikön tutkimuslaitoksesta, joka tutkii talveen ja talviurheiluun liittyviä asioita. Urheilijoitten tueksi opisto työllistää uusia työntekijöitä. Hanke työllistää esimerkiksi valmentajia, opettajia, keittäjiä, huoltajia, terveydenhoitajia ja toimistotyöntekijöitä. (Rein
2018.)
Kansainvälinen olympiakomitea päätti, että Kiinan Peking saa talviolympialaiset 2022. Tämän seurauksena Pekingistä tulee ensimmäinen kaupunki, joka on isännöinyt kesä ja talviolympialaisia. Kiinalaisten tavoitteena on menestyä kotikisoissaan. Kiinan presidentti on
asettanut tavoitteen, että vuoteen 2030 mennessä 300 miljoona kiinalaista on saatava
talviurheilun pariin, tämä tarkoittaa lähes joka neljättä kiinalaista. Kiinalaiset eivät kuitenkaan ole kovinkaan kokeneita talviurheiluosaajia, koska suurin osa kiinalaisista asuu
täysin lumettomilla alueilla. Esimerkiksi tilastojen mukaan yksi kiinalainen sataa kiinalaista kohden on ollut suksilla edes kerran. (Matikainen 2019.)
Kiinaan luodaan kovaa tahtia talviurheilukulttuuria ja Suomi haluaa olla mukana tässä
prosessissa (Pajari 2019). Suomi on valikoitunut kiinalaisten pääpaikaksi, koska Kiinan ja
Suomen välisillä suhteilla on pitkä ja erittäin hyvä suhde. Vuokatin Urheiluopisto on pystynyt tuottamaan useita kansainvälisiä menestyshiihtäjiä. Kiinalaiset uskovat, että heidän
urheilijansa pystyvät samaan, kun he saavat suomalaista valmennusta Vuokatin Urheiluopistolla. (Marjakangas 2017.) Kiinalaiset ovat kokeneet myös suomalaisvalmentajat
innokkaiksi kehittämään kiinalaisurheilijoiden taitoja. Lisäksi kiinalaiset ovat olleet erittäin vaikuttuneita suomalaisten tekniikka- ja teknologiaosaamisesta. Kiinalaiset aikovat
perustaa maahansa valmennuskeskuksen ja hiihtokouluja. (Vanhatalo 2018.)
Päätavoitteena on kasvattaa ja kehittää urheilijoita kohti Pekingin 2022 talviolympialaisia,
joten Kiina käynnisti niin sanotun ”kykyjenmuokkausohjelman.” Tämä tarkoitti sitä, että
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kinalaiset alkoivat etsiä olympiakisojen talvilajeihin potentiaalisia menestyjiä toisista urheilulajeista. Esimerkiksi soutajista ja yleisurheilijoista aloitettiin tekemään hiihtäjiä. Kykyjenmuokkausohjelma ei koskenut pelkästään valmiita urheilijoita, vaan kouluista aloitettiin myös rekrytoida liikunnallisesti kyvykkäitä ihmisiä. Vuoden 2018 lokakuuhun mennessä peräti 20 000 kiinalaista oli pyrkinyt mukaan talvilajien maajoukkueeseen. Kiinalla
on 31 eri talvilajien maajoukkuetta, joissa on kaiken kaikkiaan 3257 urheilijaa. (Matikainen 2019.)
Kiina haluaa ostaa Vuokatista myös talviurheiluosaamista, esimerkiksi hiihtoputkiosaamista, sekä rakentamistaitoja. Kiinalaisten uusien hankkeiden joukossa on kopioida Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toimintamalli omaan käyttöön kiinalaisille opiskelijoille. Kiinalaisten yhteistyön seurauksena hyötyy myös suomalainen maastohiihto, koska Vuokattiin rakennetaan tulevaisuudessa aina vain parempia olosuhteita, kuten uusia hiihtolatuja
sekä rullahiihto- ja ampumaratoja. (Nikander 2018, 12.)
Tässä opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan nimenomaan Vuokatissa majoittuvia maastohiihtäjiä. Nämä hiihtäjät on jaettu kolmeen eri valmennusryhmään: China Ski Academy,
China B-team ja WinterSport -ryhmään. Tutkimuksen pääkohdejoukkona toimii China Ski
Academy -ryhmä, johon kuuluu 16 urheilijaa. Näistä urheilijoista yhdeksän on naisia ja
seitsemän miehiä. China Ski Academy -ryhmä on tasoltaan näistä kolmesta harjoitusryhmästä keskimmäinen. China B-teamiin kuuluu Kiinan maastohiihdon B-maajoukkue ja on
ennakolta harjoitusryhmistä kovatasoisin. WinterSport -ryhmään taas kuuluu suurimmaksi osaksi urheilijoita, jotka eivät ennen Vuokattiin tuloaan omanneet juurikaan maastohiihtokokemusta.
B-teamin ja WinterSport -ryhmän osalta tutkimuksen aineistonkeruu tapahtuu ainoastaan hiihtäjille laaditun kyselyn avulla. Tästä syystä kokonaiskuvaa heidän harjoittelustaan ei voida täysin esittää. China Ski Academyn osalta saamme käyttöömme myös heidän fysiikkatestinsä ja niiden tulokset sekä harjoituspäiväkirjat kuluneen harjoitusvuoden
(2018–2019) osalta. Näin ollen tämän ryhmän harjoittelusta saadaan kattavampi ja yksityiskohtaisempi kuvaus.
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3

Maastohiihto

Maastohiihto on ollut mukana ensimmäisistä talviolympialaisista lähtien ja lajin evoluutio
on kulkeutunut siihen pisteeseen, että kilpailuvauhdit ovat kehittyneet enemmän kuin
missään muussa olympialajissa (Ohtonen & Mikkola 2016, 491). Esimerkiksi 1952 Oslon
talviolympialaisissa voittaja käytti viidenkymmen kilometrin hiihtoon aikaa 3.33.33. Vuoden 2014 Sotšin Olympiakisoissa samaiseen matkaan kului voittajalta aikaa enää 1.46.55,
eli lähes puolta vähemmän kuin vuoden 1952 kisoissa. (FIS-Ski 2019.)
Suurimmalta osalta vauhtien kehitys selittyy väline- ja voidekehityksellä, paremmilla hiihtoalustoilla, luistelutekniikan mukaantulolla, erikoistekniikoilla sekä urheilijoiden kehittyneillä fyysisillä ominaisuuksilla Nykyään keskivauhdit perinteisen kilpailuissa on noin 6,5
m/s ja luistelutekniikalla 7,5 m/s. Sprinttihiihdossa vauhdit saattavat liikkua jopa 7–10
m/s tienoilla. (Ohtonen & Mikkola 2016, 491.)
Hiihtokilpailun aikana hiihtäjä joutuu varioimaan erilaisia tekniikoita maastonkohtien, kelin ja urheilijan ominaisuuksien mukaan. Urheilijalla pitää olla valmiudet eri tekniikoiden
käyttämiseen. Luisteluhiihtotekniikka voidaan pitää kilpailulaskelmien perusteella 10–25
% nopeampana kuin perinteistä hiihtotekniikkaa. Tämä ero selittyy pääasiassa välineiden, taloudellisuuden, voimantuoton sekä maastonkohtien takia. Erilaisten hiihtourheilun muutosten takia vauhdikkaimpien hiihtotekniikoitten, kuten Wassberg tekniikka luisteluhiihdossa, sekä tasatyönnön käyttö perinteisessä hiihdossa ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana. (Anttila & Roponen 2012, 51; Ohtonen & Mikkola 2016, 491;
Ojanen 2014, 11.)
Kauden 2018/2019 maailman cup kalenteri sisälsi kolmekymmentäkaksi henkilökohtaista
kilpailua, kolme viestiä, Tour de Skin, sekä kaksi pienempää, useamman osakilpailun sisältävää kilpailukiertuetta (FIS 2019). Nykypäivänä maastohiihdon maailmancupin tasolla
kilpailtavat matkat vaihtelevat sprintin kahdesta minuutista aina viidenkymmenen kilometrin kahteen ja puoleen tuntiin. Kansainvälisen hiihtoliiton tavoitteena onkin ollut nostaa hiihdon kiinnostavuutta enemmän draamaa ja tapahtumia tarjoavilla kilpailumuo-
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doilla, jotka houkuttelevat katsojia televisioiden ääriin. Pärjätäkseen nykypäivänä maastohiihdon kokonaismaailmancupissa vaaditaan äärimmäistä monipuolisuutta matkavariaatioiden takia. Maailmancup kausi alkaa marraskuun lopulla ja se kestää aina maaliskuun
loppuun saakka. (Ohtonen & Mikkola 2016, 491.)
Maastohiihdon maailmancup kalenteriin on 2000-luvun puolen välin jälkeen tullut paljon
yhteislähtökisoja, sprinttejä sekä erilaisia kiertueita. Nämä erilaiset kilpailumuodot vaativat nykyhiihtäjiltä maksimivauhtista hiihtoa, rytminvaihtoja, kiihdytyksiä sekä taktista pelisilmää. Televisiointi on myös yksi syy miksi kilpailumatkat ovat muuttuneet sekä kilpailuissa käytettävät radat ovat lyhentyneet. Radat sisältävät enemmän hyvää suorituskykyä
vaativia ominaisuuksia, kuten lyhyitä ja jyrkempiä nousuja kuin aikaisemmin. Yleisin käytetty rata maailmancupissa nykyään onkin 3,75 kilometriä, joten sen pituisille radoille onkin vaikea sisällyttää useita minuutteja ja hapenottoa vaativia nousuja. (Ohtonen & Mikkola 2016, 491.)
Suomalaisessa maastohiihdon kilpailukalenterissa yritetään peilata mahdollisimman paljon kansainvälisen maastohiihdon suuntauksia. Tämän seurauksena on luotu Suomen
Cup -kilpailusarja, johon kuuluvat myös SM-kilpailut. Sarjan myötä viestit, yhteislähdöt
sekä sprintit ovat lisänneet osuutta kilpailukalenterissa. Sarja kokoaa myös Suomen parhaimmat kilpailijat vastakkain, mikä lisää kilpailujen tasoa. (Ohtonen & Mikkola 2016,
492.)

3.1

Hiihdon biomekaniikka

Hiihtotekniikassa pääasiana voidaan pitää painopistettä. Painopisteen oltaessa riittävän
edessä suksi alkaa viemään hiihtäjää. Hyökkäävä hiihtoasentoa voidaan pitää perusedellytyksenä helpolle ja kovavauhtiselle hiihdolle, koska se mahdollistaa laajat liikeradat ja
tehokkaan voimantuoton eteenpäin. Huippuhiihtäjille tyypillisiä tekniikan ominaispiirteitä ovat hiihtoasennon eteenpäin kallistuminen, lantion korkealla oleminen työnnön
alussa, sekä tehokas vartalon ja käsien käyttäminen. (Anttila & Roponen 2012, 51; Kotiranta & Seppänen 2016, 258; Ohtonen & Mikkola 2016, 492–494; Ojanen 2014, 11.)
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Maastohiihtotekniikat jaetaan kahteen pääryhmään perinteisiin ja luisteluhiihtotekniikoihin. Perinteisen hiihdossa käytetyt tekniikat ovat vuorohiihto, tasatyöntö, yksipotkuinen
tasatyöntö. Tasatyönnön avulla saavutetaan suurempi nopeus kuin muilla perinteisen
hiihtotavan tekniikoista (Suomen Latu 2002, 108). Jyrkemmissä nousuissa käytetään
myös niin sanottua Klæbo-juoksua ja haarakäyntiä. Luistelu hiihdon päätekniikat ovat
Wassberg (1-vaiheinen luistelu), Mogren (2-vaiheinen luistelu) ja kuokka (perusluistelu).
Kuokka tekniikka käytetään eniten jyrkimmissä ylämäissä, puolestaan Wassberg ja Mogren tekniikkaa soveltuu parhaiten nopeisiin ja vauhdikkaisiin maastonkohtiin. (Ohtonen
& Mikkola 2016, 493; Ojanen 2014, 52.)
Nopeimpien hiihtotekniikoiden, kuten Wassberg ja tasatyöntö tekniikka vaativat myös lihas- hermojärjestelmältä entistä enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että lihasten on oltava
hallinnassa ja suorituksen aikainen aktivoitumisjärjestys on oltava oikea. Lisäksi työtä tekevien tukilihasten on oltava kunnossa, koska kaikki liike tapahtuu hiihdossa lantion seudulta. Kovissa hiihtovauhdeissa vaaditaan myös hyvää liikkuvuutta, koska liikeradat viedään raajojen äärirajoille. Hyvällä liikkuvuudella pystytään säilyttämään tai jopa parantamaan hiihto suorituksen taloudellisuuta. (Jauhojärvi 2019, 31.)
Nykyään luisteluhiihdossa pyritään voimakkaasti heilurilla heilauttamaan painopiste liukuvan suksen päälle ja paino pyritään pitämään koko ajan päkiällä. Pakara saadaan myös
paremmin käyttöön painamalla pohkeella ponnistus loppuun. Näin ollen missään vaiheessa ei tule pitkää puristus vaihetta lihaksille, mikä taas huomattavasti enemmän kuluttaisi energiaa lihaksista. Niin sanotusti Klæbo-tekniikaksi voidaan kuvailla hiihtämistä,
jossa painopiste säilyy edessä, lantio on ylhäällä, säärikulma kohdillaan ja polvi makaa
suorastaan varpaitten päällä. Nykyhiihdon tekniikan ominaispiirteitä kuokassa on, että
työntävän puolen suksi isketään voimakkaasti lumeen. Tämän seurauksena saadaan pakara aktiiviseksi ja hiihdosta tulee täten tehokkaampaa ja taloudellisempaa, kun puristava
vaihe jää lyhyemmäksi. (Jauhojärvi 2019.)
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3.2

Hiihdon fysiologia

Hiihto on kestävyyslaji, joka vaatii hyvää maksimaalista hapenottokykyä, lihaskestävyyttä,
pitkäaikaista kestävyyttä ja palautumiskykyä, sekä kykyä suuritehoisin anaerobisiin lajisuorituksiin (Fogelholm & Vuorimaa 1991, 114). Maailmancup ja arvokisojen tasoisissa
hiihdoissa kilpailujen kestot vaihtelevat sprintin kahdesta minuutista aina viidenkymmenen kilometrin reiluun kahteen tuntiin. Maratonhiihdot voivat puolestaan kestää useita
tunteja. (Ohtonen & Mikkola 2016, 494–495.) Hiihto on luonteeltaan intervallityyppistä,
jossa nousut, laskut ja tasaiset osuudet vaihtelevat. Hiihtäjän täytyy vaihdella vauhtiaan
eri maastonkohdissa. (Kantola & Rusko 1985, 176.)
Maastohiihto on kestävyyslaji, jossa aerobisella kapasiteetillä on erittäin suuri merkitys.
Menestystä niittäneillä maastohiihtäjillä on erittäin korkeat hapenottoarvot. Anaerobisella kapasiteetilla on myös iso merkitys, koska hetkellisesti ylämäissä voidaan käyttää yli
120 % maksimaalisen hapenottokyvyn tehosta kolmenkymmenen kilometrin kilpailussa.
Tämä tarkoittaa sitä, että osa energiaa tuotetaan anaerobisesti. Sprintit, kisojen loppukirit sekä välikirit asettavat urheilijoille vaatimuksen jaksamisen lisäksi kyvylle hiihtää absoluuttisesti kovaa vauhtia väsyneenä. Tämä vaatii äärimmäisten kestävyysominaisuuksien
lisäksi hyviä hermo- lihasjärjestelmän voimantuotto- ominaisuuksia. (Ohtonen & Mikkola
2016, 494–495.)
Osalla hiihtäjistä hermo-lihasjärjestelmän voimantuottokyky rajoittaa suorituskykyä ja
menestystä etenkin helpoissa maastonkohdissa ja yhteislähtökisojen loppukireissä. Tämä
ongelma saattaa olla etenkin vahvan aerobisen kapasiteetin ja hitaamman lihassolutyypin
urheilijoilla. Nopean lihassolutyypin omaavilla urheilijoilla voi olla puolestaan päinvastainen ongelma eli hiihtosuorituskykyä rajoittaa voiman tuottaminen riittävän pitkään kilpailun aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että väsymisen vastustuskyky ei ole riittävällä tasolla.
(Ohtonen & Mikkola 2016, 494–495.)
Matkasta ja kuntotasosta riippuen keskimääräinen hapenkulutus kilpahiihdossa on 70–
98 % maksimaalisesta hapenotosta (Kantola & Rusko 1985). Normaalimatkoilla urheilija
ei pysty hiihtämään koko aikaa maksimaalisella aerobisella teholla. Tämä tarkoittaa sitä,
että maksimaalisen hapenottokyvyn ohella korostuu se, kuinka suurella prosentuaalisella
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osuudella hiihtäjä pystyy suoriutumaan omasta maksimihapenottokyvystään. Tämä puolestaan on suorassa yhteydessä anaerobiseen kynnystehoon. Kymmenen ja viidentoista
kilometrin matkalla hiihtäjä pystyy hiihtämään 90–95 % teholla maksimihapenotostaan.
Kolmenkymmen kilometrin matkalla suhteellisesti tämä tarkoittaa sitä, että hiihtäjä pystyy hiihtämään 85–90 % maksimihapenottokyvystään. Viidenkymmen kilometrin matkalla hiihtäjä pystyy hiihtämään 80–85 % maksimihapenottokyvystään, joten anaerobiset
kynnysominaisuudet korostuvat entisestään matkan pidentyessä. Maastonkohdat vaikuttavat myös hetkellisesti hapenottoarvoihin. Pitkissä nousuissa hapenkulutus nousee lähelle maksimia ja laskuosuuksilla ollaan puolestaan matalimmilla hapenoton tasoilla. (Ohtonen & Mikkola 2016, 495.)
Hiihdossa yli kahden minuutin suorituksissa suurin osa energiantuotosta tapahtuu aerobisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että energiaa muodostetaan hiilihydraateista ja yhä pidempikestoisissa suorituksissa käytettään rasvoja hapen avulla. Suorituksen kesto ja intensiteetti määrittävät energiantuottoprosessien ja käytettävien energianlähteiden suhteet.
(Ohtonen & Mikkola 2016, 496.) Suoritustehoa kasvattaessa hiilihydraattien osuus nousee ja rasvojen osuus vähenee (Kantola & Rusko 1985, 178).
Glykogeenivarastot riittävät noin 1–2 tunnin mittaiseen maksimaaliseen suoritukseen,
mikä tarkoittaa sitä, että varastojen riittävyys voi tulla ongelmaksi yli kolmenkymmen kilometrin matkoilla. Hiihdon taloudellisuus korostuu entisestään pidemmillä matkoilla.
Tämä sen takia, koska taloudellisempi hiihtäjä pystyy etenemään pienemmällä energiankulutuksella ja alhaisemmalla prosentuaalisella osuudella maksimihapenkulutuksestaan,
jolloin happamuus pysyy elimistössä paremmin kurissa. (Ohtonen & Mikkola 2016, 496.)
Rasvojen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun hiihdetään yli kaksi tuntia kestävän suorituksen loppumatkaa (Kantola & Rusko 1985, 178). Hiilihydraattivarastojen riittävyys voi
olla loppumatkasta merkittävämmässä roolissa kuin energiantuottonopeus. Uupumista
pitkillä matkoilla voidaan ehkäistä järkevällä vauhdinjaolla, koska tällöin voidaan säästää
lihasglykogeeni varastoja loppumatkalle. Yli tunnin mittaisissa ja poikkeuksellisen lämpimissä olosuhteissa on kiinnitettävä huomiota myös nestetasapainon ylläpitoon. (Ohto-
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nen & Mikkola 2016, 496.) Kestävyysharjoittelun seurauksena glykogeenivarastot kasvavat ja samalla parantuvat myös muut mekanismit, jotka säästävät glykogeenia kuormituksen aikana (Kantola & Rusko 1985, 185).
Monipuolisuus tekee maastohiihdosta lajin, jossa voi menestyä hyvinkin erityyppisillä
vahvuuksilla. Hiihtäjät voidaan luokitella korkean hapenoton eli hyvät kestävyysominaisuudet omaaviin urheilijoihin, sekä korkeat voiman- ja tehontuotto-ominaisuudet omaaviin sprintti tyyppeihin. Voidaankin sano, että optimitilanteessa korkean kapasiteetin
kummastakin kategoriasta omaava urheilija on kilpailutilanteessa todella vahvoilla. Suurimmaksi osaksi hiihtäjiä sijoittuu johonkin kohtaan kategorian ääripäitä. Nykysuuntauksena voidaan todeta, että aivan absoluuttisella huipulla ja maailman cupin kokonaiskisanvoitosta taistelevat urheilijat omaavat äärimmäisen korkean kapasiteetin kestävyys ja
sprintti ominaisuuksista. (Ohtonen & Mikkola 2016, 498.) Henkilökohtaiseen optimi suoritukseen voidaan päästä ainoastaan kehittämällä kaikkia suoritukseen liittyviä tekijöitä
tasapainoisesti (Weineck 1982, 14).
Valmennusohjelmia ja kilpailusuunnitelmia laadittaessa täytyy ottaa huomioon, millainen
urheilijatyyppi on kyseessä. Pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että tietyt vahvuudet omaava
urheilija haluaa tehdä itselleen sopivaa harjoittelua. Kestävyystyyppi haluaa tehdä aerobista harjoittelua sekä pitkiä aerobisia tehoja. Sprinttityypin harjoittelu painottuu puolestaan vahvuuksien eli voima-, nopeus- ja suorituskykyharjoittelu kehittämiseen. Ongelmana tämän tyyppisessä harjoittelun painottamisessa on se, että urheilijan heikot ominaisuudet, jotka ovat jääneet puutteelliselle harjoitellulle saattaa rajoittaa tuloksentekokykyä. Joiltakin osin tämä tilanne pitäisi ollakin päinvastainen, että urheilija keskittyy harjoittelussaan myös heikkouksiensa kehittämiseen. (Ohtonen & Mikkola 2016, 497–498.)
Tärkeää on muistaa, että eri jaksojen painotettavien ominaisuuksien kehittymisen varmistamiseksi, on kehitettävää ominaisuutta uskallettava harjoituttaa riittävästi. Painotusjakson alussa pitäisi olla muutama harjoituksen totuttelujakso, jotta kroppa tottuisi ja sopeutuisi harjoitukseen. Tämän jälkeen ominaisuuden kehittämiseen keskittyviä harjoitteita pitäisi tehdä putkessa muutamia kertoja, jotta harjoitusvaikutuksen perillemeno
taattaisiin. Harjoittelussa olisi syytä muistaa, että tuottavan ja laadukkaan harjoittelun
tavoitteena on kilpailuvauhdin parantaminen ja kehittäminen. Kovastakaan kunnosta ei
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ole hyötyä, jos sitä ei saada siirrettyä kilpaladulle. Tämän takia harjoittelussa tulisikin painottaa kovan kilpailuvauhdin tekniikkaa ja sen taloudellisuutta. Kilpailuvauhdin optimoimiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä tehoharjoittelu, vaan sen lisäksi tarvitaan vauhtiharjoitteita. Jotta tehokkaan ja tuottavan harjoittelun tuotto saadaan otettua ulos ja käyttöön lihaksissa on sen takia tehtävä myös selkeitä palauttavia harjoitteita ja jaksoja.
(Manninen 2017, 332.)
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4

Valmennuksen ohjelmointi

Maastohiihdon suomalaisessa harjoitusmallissa harjoituskausi alkaa yleensä toukokuun
alkuvaiheilla. Suomessa perustapa on, että harjoitteluvuoden 52 viikkoa on jaettu 13 jaksoon, joista kunkin mitta on neljä viikkoa. Harjoitusvuosi jaetaan myös viiteen kauteen,
jotka ovat peruskuntokausi yksi, peruskuntokausi kaksi, kilpailuun valmistava kausi, kilpailukausi ja siirtymäkausi. (Ohtonen & Mikkola 2016, 509.)
Tätä harjoitusvuoden jakoa voidaan pitää turhan kaavamaisena, koska tällöin harjoittelusta tulee kesällä liian peruskestävyys painotteista ja syksyllä liian teho painotteista. Tärkeää on huolehtia tehokkaista harjoituksista myös kesällä, jotta tuntuma kovaan vauhtiin
säilyy. Esimerkiksi norjalaiset ovat toteuttaneet tällaista mallia jo huomattavasti pidempää kuin suomalaiset, koska harjoitteluolosuhteet ovat Norjassa touko- ja kesäkuussa
parhaimmillaan. (Anttila & Roponen 2012, 111.)
Peruskuntokausi yksi on ainut vaihe harjoitusvuodessa, milloin lihasvoimaa voidaan kehittää järkevästi, jos voimatasoissa on puutteita. Peruskuntokausi ykkösen harjoittelussa
olennaisessa osassa on runsas ja laadukas aerobinen harjoittelu, jonka avulla elimistö
pääsee hyvään harjoitustilaan. Lihaskestävyysharjoitukset korostuvat tasatyöntämällä,
sekä sauvoittaluisteluharjoituksilla. (Ohtonen & Mikkola 2016, 509.) Perusharjoittelukaudella on myös mahdollista vaikuttaa elämän kokonaisuuteen liittyviin asioihin. Urheilijan
olisi myös hyvä tehdä rentoutumis- ja mielikuvaharjoituksia. (Heino 2000, 16.)
Peruskuntokausi kakkosella laatuharjoitusten, kuten vauhtikestävyys, anaerobisen kynnyksen ja maksimikestävyyden harjoitukset nousevat hallitusti. Määräviikkojen ja tehoviikkojen välillä on selkeitä jaksoja. Tehopainotteisimmilla viikoilla aerobinen harjoittelu
on huoltavaa ja tasapainottavampaa harjoittelua. Puolestaan määräjaksoilla tehoharjoittelu on pidettävä maltillisena ja tällöin on huolehdittava nopeusharjoittelusta. Voimaharjoittelu säilyy ylläpitävänä, toimien laatu ja kilpailunomaisiin harjoituksiin valmistavana ja
hermottavana. (Ohtonen & Mikkola 2016, 509.)
Suomalaisessa mallissa harjoittelumäärä lisääntyy nousujohteisesti ja se on kovimmillaan
jaksoilla 2–4. Nykyään harjoittelukausi alkaa toukokuun alussa, mikä aiheuttaa sen, että

14

harjoittelua voidaan keventää elokuussa (Anttila & Roponen 2012, 120). Tämän jälkeen
harjoittelu voi jatkua nousujohteisesti kohti vuoden tärkeintä jaksoa syys- lokakuussa,
koska elimistö on stabiilimmassa tilassa. (Anttila & Roponen 2012, 120; Ohtonen & Mikkola 2016, 509.)
Maajoukkuetason urheilijalla ohjelmassa on myös yleensä vähintään yksi pidempi 2–3 viikon mittainen korkeanpaikanleiri, jolla haetaan etenkin vaativimpia harjoitusolosuhteita.
Kilpailuun valmistavalla kaudella monet urheilijat suuntaavat pitkille määrävoittoisille
korkeanpaikan leireille esimerkiksi Val Senalekseen tai Ramsauhun, joilla ei oikeastaan
haeta veriarvojen parantamista, vaan etusijalla on etenkin laadukkaat lumiolosuhteet ja
harjoitukset hyvissä olosuhteissa. (Anttila & Roponen 2012, 153; Ohtonen & Mikkola
2016, 509.) Kilpailuun valmistavalla kaudella on mahdollista myös kokeilla harjoitusten
toimivuutta ja silloin harjoituksiin voi tehdä myös tarvittavia muutoksia (Heino 2000, 16).
Vuoristoleireille monet maajoukkuehiihtäjät tapaavat myös muiden maiden maajoukkue
urheilijoita, jotka saapuvat samoihin paikkoihin harjoittelemaan. Ennen kilpailukauden alkua on huolehdittava riittävästä aerobisesta harjoittelusta sekä siirrettävä painotusta kovempiin hiihdon taloudellisuutta kehittäviin vetoihin. (Ohtonen & Mikkola 2016, 509.)
Kilpailukaudella harjoittelun määrä vähenee, jotta elimistön kokonaiskuormitus pysyy
hallinnassa. Kilpailukaudella on myös otettava joitakin lyhempiä määrällisiä jaksoja pelkän kilpailemisen sijasta. (Ohtonen & Mikkola 2016, 509.)
Hiihdossa käytetään yleisesti viikkorytmitystä, jossa kahden tai kolmen kovan harjoitusviikon jälkeen ohjelmassa on kevyt viikko. Riskinä tällaisessa systeemissä on, että urheilija
saattaa väsyä ja harjoittelun laadukkuus kärsii, eikä tällöin kevyt viikko välttämättä kerkeä
korjata tilannetta. Osa hiihtäjistä harjoittelee myös muutamien päivien sykleissä tehokkaasti, ja sen jälkeen ottavat kevyemmin yhdestä kahteen päivää. Tämä harjoittelun rytmittäminen mahdollistaa myös lepopäivät jokaiselle viikolle. Harjoittelu pitäisi olla mahdollisimman paljon tuottavaa. Viikon aikana ei pysty kehittämään monia ominaisuuksia,
joten tärkeää olisi suunnitella kahdesta kolmeen pääharjoitusta, joiden tavoitteet asetetaan etusijalle. (Anttila & Roponen 2012, 116–177.)
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Kotiharjoittelua tehtäessä tyypillinen rytmitys on kuusi harjoituspäivää ja sitä seuraa yksi
lepopäivä. Lepopäivät ovat säännöllisiä joka viikko. 6+1 systeemissä harjoitellaan kaksi
kertaa päivässä ja yleensä yhtenä harjoituspäivänä ohjelmassa on vain yksi harjoitus.
Yleensä lepopäivää ennen ja jälkeen ohjelmassa on kevyempi aerobinen harjoitus, joka
valmistaa elimistön uuteen viikkoon. Suomalaisessa systeemissä pääsääntönä on, että
päivässä voi tehdä vain yhden kehittävän harjoituksen, tällöin toinen harjoitus on tyypillisesti palauttava tai valmistava. (Ohtonen & Mikkola 2016, 510.)
Maastohiihtäjän harjoittelusta suurin osa koostuu kestävyysharjoittelusta. Harjoittelu
jaetaan yleisesti ottaen eri tehoalueisiin. Suomessa käytettävän mallin mukaan harjoittelun perusalueita ovat peruskestävyys 1, peruskestävyys 2, vauhtikestävyys 1 ja 2, anaerobinen kynnys ja maksimikestävyys alue. Tyypillisimpiä harjoittelumuotoja ovat hiihto, rullahiihto, juoksu, ja voimaharjoittelu. (Anttila & Roponen 2012, 22–24.)
Huipulle pääseminen vaatii vuosien työtä ja korkeita harjoitusmääriä. Kansainvälisellä
huipulla pärjääminen vaatii karkeasti ottaen 800–1000 tuntia määrätietoista harjoittelua
vuodessa kymmenen vuoden ajan. (Ohtonen & Mikkola 2016, 503.) Muutamia vuosikymmeniä sitten ajatusmalli oli, että maastohiihdossa ei pysty nousemaan kovinkaan nuorena
huipulle. Nykyään on poikkeuksellisia esimerkkejä, jotka nousevat jopa hämmästyttävän
nuorena suoraan maastohiihdon huipulle.
Suomalaista valmennusjärjestelmää pidetään hyvin konservatiivisena ja systeemissä korostuu henkilökohtaisten valmentajien rooli. Suomalainen valmennuslinja perustuu hyvin
pitkälti kestävyysharjoitteluun, ja näin ollen voimaan ja räjähtävyyteen satsaaminen on
jäänyt vähäisemmälle. Kestävyysharjoittelu on edelleen tärkeimmässä roolissa, mutta
monipuolisuutta ei saa unohtaa. Suomalainen valmennuslinja on pysynyt vuosia samana,
vaikka nykyhiihdon muutoksiin pitäisi pystyä reagoimaan ja saada tietoa kulkemaan myös
ruohonjuuritasolle. (Karttunen 2019.)
On muistettava, että urheilija ei harjoittele harjoittelemisen vuoksi, vaan parantaakseen
suorituskykyään mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on myös kilpailuiden ja testikilpailuiden kautta todeta harjoittelun ja valittujen harjoitus keinojen toimivuuden ja niiden toimimattomuuden. Harjoittelun optimoiminen on mahdollista vain tekemällä tarkat
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harjoitus ja kilpailusuunnitelmat etukäteen. Lisäksi näitä suunnitelmia on osattava analysoida jälkikäteen kriittisesti, koska näin ollen voidaan poistaa virheitä ja tehdä mahdollisia
korjausliikkeitä. (Weineck 1982, 222.)

4.1

Nykyhiihdon vaatimukset

Hiihtoharjoittelun ja valmentautumisen perusajatus on se, että on mahdollisimman tarkat tiedot siitä mitkä tekijät vaikuttavat menestymiseen kilpailusuorituksessa (Kantola &
Rusko 1985). Laji on kehittynyt hurjaa vauhtia esimerkiksi hiihtovauhtien, tekniikan, latujen, välineiden ja voiteiden myötä. Hiihtoa voidaan silti edelleen pitää puhtaasti kestävyyslajina, joka kuormittaa isoja lihasryhmiä. Maksimaalisella hapenottokyvyllä on edelleen erittäin iso merkitys hiihdossa ja se on hiihdon yksittäinen tärkein ominaisuus. Hapenottokyvyn merkitys on kuitenkin nykyhiihdon tuloksenteossa vähentynyt merkittävällä tavalla, koska kilpailuradat eivät ole niin rankkoja ja kovaa hapenottoa vaativia. Tämän lisäksi vaaditaan hyvää lihaskestävyyttä, sekä väsymyksen sietokykyä, kilpailukykyisiä varusteita, priorisointia ja kovaa päätä. Nykyään anaerobinen kapasiteetti, ylävartalon
tehontuotto, korkeavauhtiset tekniikat, palautumiskyky ja taktinen pelisilmä korostuvat
nykyhiihdossa kuitenkin entistä enemmän. (Anttila & Roponen 2012, 13; Jauhojärvi 2019,
28; Ohtonen & Mikkola 2016, 495.)
Nouseminen kansainväliselle huipulle vaatii edelleen karkeasti ottaen kymmenen vuotta
ja kymmentä tuhatta tuntia määrätietoista ja oikein toteutettua harjoittelua. Jatkuvaan
menestymiseen kansainvälisellä huipulla vaatii noin 800–900 tuntia harjoittelua vuodessa. Tietysti poikkeuksia ja yksilökohtaisia eroja harjoittelumäärissä on urheilijoiden välillä. (Ohtonen & Mikkola 2016, 503.)
Hyvä kestävyys on keskeisin hiihtäjän menestystä selittävä tekijä, mutta hiihtäjän tekninen taito, suorituksen taloudellisuus, sekä vauhtireservi ovat nykyhiihdossa yhä suuremmassa roolissa. Kovavauhtisessa hiihdossa urheilijan täytyy pystyä tuottamaan eteenpäin
vievää voimaa liukua hyödyntäen. Erittäin nopeat rytminvaihdokset, sekä valmius hiihtää
kovaa kaikissa maastonkohdissa korostuvat tämän päivän maastohiihdossa. (Anttila &
Roponen 2012, 51; Manninen 2018, 16; Ohtonen & Mikkola 2016, 491; Ojanen 2014, 11.)
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Urheilijoiden voimatasojen kehittyessä vauhdikkaimpien hiihtotekniikoitten, kuten wassberg tekniikka luisteluhiihdossa, sekä tasatyönnön käyttö perinteisessä hiihdossa ovat lisääntyneet kilpailuissa merkittävästi viime vuosien aikana. Ylävartalon merkitys on korostunut molemmilla hiihtotyyleillä. Lisääntyneen voiman seurauksena hiihdosta on tullut
dynaamisempaa sekä frekvenssi on lisääntynyt aiempaan verrattuna. Keski- ja ylävartalon
voiman lisääntyminen on aiheuttanut myös tekniikan kehittymisen. Huippuhiihtäjät pystyvät tekemään 90–95 % teholla maksimihapenotosta ylävartalo painotteista työtä hyvinkin pitkiä aikoja. Näistä tekniikan muutoksista sekä osittain helpottuneitten latuprofiilien
takia hiihto on muuttunut yhä enemmän voimaa vaativaksi lajiksi. Tämän seurauksena
yksi suurimmista harjoituksellisista muutoksista on ollutkin ylävartalon kapasiteetin kasvattaminen lisäämällä voima ja lihaskestävyys harjoittelua. Voima ja lihaskestävyys harjoittelu parantaa voimaominaisuuksia ja lihastasapainoa ja sitä kautta myös hiihtovauhtia. Hiihtäjät ovat nykyään myös lihaksikkaampia verrattuna parinkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Tämän seurauksena urheilijoiden keskipaino on myös noussut lähes
kymmenen kiloa. (Ohtonen & Mikkola 2016, 491; Jauhojärvi 2019, 28.)
Voimaominaisuuksien kehittäminen on tuonut yhden muuttujan lisää harjoittelun rytmitykseen, koska usean ominaisuuden kehittäminen yhtä aikaa ei ole helppoa. Vuosikymmen sitten pystyttiin keskittymään hapenoton ja kestävyyden kehittämiseen, mutta nykyään voimaharjoittelu täytyy ottaa huomioon, joten harjoittelu vaatii entistä tarkempaa
rytmitystä. Vuosikymmen sitten hiihdossa pystyttiin käytännössä keskittymään vain hapenottokyvyn ja kestävyyden kehittämiseen. Hiihtourheilun muutoksista huolimatta peruskestävyys on harjoittelun kulmakivi. Harjoittelusta noin 80 % pitäisi tapahtua edelleen
hiihtäjän peruskestävyysalueella. (Anttila & Roponen 2012, 21; Jauhojärvi 2019, 30.)
Nopeimpien hiihtotekniikoiden, kuten Wassberg ja tasatyöntö tekniikka vaativat myös lihas- hermojärjestelmältä entistä enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että lihasten on oltava
hallinnassa ja suorituksen aikainen aktivoitumisjärjestys on oltava oikea. Lisäksi työtä tekevien tukilihasten on oltava kunnossa, koska kaikki liike tapahtuu hiihdossa lantion seudulta. Kovissa hiihtovauhdeissa vaaditaan myös hyvää liikkuvuutta, koska liikeradat viedään raajojen äärirajoille. Hyvällä liikkuvuudella pystytään säilyttämään tai jopa parantamaan hiihto suorituksen taloudellisuuta. (Jauhojärvi 2019, 31.)
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Nykyään luisteluhiihdossa pyritään voimakkaasti heilurilla heilauttamaan painopiste liukuvan suksen päälle ja paino pyritään pitämään koko ajan päkiällä. Pakara saadaan myös
paremmin käyttöön painamalla pohkeella ponnistus loppuun. Näin ollen missään vaiheessa ei tule pitkää puristus vaihetta lihaksille, mikä taas huomattavasti enemmän kuluttaisi energiaa lihaksista. Niin sanotusti Klæbo-tekniikaksi voidaan kuvailla hiihtämistä,
jossa painopiste säilyy edessä, lantio on ylhäällä, säärikulma on pieni ja polvi melkeinpä
makaa varpaitten päällä. Nykyhiihdon tekniikan ominaispiirteitä kuokassa on, että työntävän puolen suksi isketään voimakkaasti lumeen. Tämän seurauksena saadaan pakara
aktiiviseksi ja hiihdosta tulee täten tehokkaampaa ja taloudellisempaa, kun puristava
vaihe jää lyhyemmäksi. (Jauhojärvi 2019.)
On myös havaittu, että huippuhiihtäjät pystyvät tasoltaan heikoimpia hiihtäjiä paremmin
käyttämään suuremman osuuden maksimaalisesta hapenottokyvystään pitkillä matkoilla
ja nopeatempoisessa hiihdossa. Tämä johtuu siitä, että huippuhiihtäjillä on parempi anaerobinen kynnystaso, lihastason väsymisen vastustuskyky ja hermo- lihasjärjestelmän
suorituskyky. Parempi hermo- lihasjärjestelmän suorituskyky tarkoittaa sitä, että voimantuotto ei rajoita aerobisen kapasiteetin käyttöä kovassakaan vauhdissa. Taloudellisuus
korostuu myös nykyhiihdossa, koska hyvällä taloudellisuudella voidaan säästä energiavarastoja, sekä kompensoida hiukan heikompaa aerobista kapasiteettia. (Ohtonen & Mikkola 2016, 495–496.)

Monipuolisuus tekee maastohiihdosta lajin, jossa voi menestyä hyvinkin erityyppisillä
vahvuuksilla. Hiihtäjät voidaan luokitella korkean hapenoton eli hyvät kestävyysominaisuudet omaaviin urheilijoihin, sekä korkeat voiman- ja tehontuotto- ominaisuudet omaaviin sprintti tyyppeihin. Voidaankin sano, että optimitilanteessa korkean kapasiteetin
kummastakin kategoriasta omaava urheilija on kilpailutilanteessa todella vahvoilla. Suurimmaksi osaksi hiihtäjiä sijoittuu johonkin kohtaan kategorian ääripäitä. Nykysuuntauksena voidaan todeta, että aivan absoluuttisella huipulla ja maailman cupin kokonaiskisanvoitosta taistelevat urheilijat omaavat äärimmäisen korkean kapasiteetin kestävyys ja
sprintti ominaisuuksista. (Ohtonen & Mikkola 2016, 498.)
Valmennusohjelmia ja kilpailusuunnitelmia laadittaessa täytyy huomioida se, millainen
urheilijatyyppi on kyseessä. Pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että tietyt vahvuudet omaava
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urheilija haluaa tehdä itselleen sopivaa harjoittelua. Kestävyystyyppi haluaa tehdä aerobista harjoittelua sekä pitkiä aerobisia tehoja. Sprinttityypin harjoittelu painottuu puolestaan vahvuuksien eli voima-, nopeus- ja suorituskykyharjoittelu kehittämiseen. Ongelmana tämän tyyppisessä harjoittelun painottamisessa on se, että urheilijan heikot ominaisuudet, jotka ovat jääneet puutteelliselle harjoitellulle saattaa rajoittaa tuloksentekokykyä. Joiltakin osin tämä tilanne pitäisi ollakin päinvastainen, että urheilija keskittyy harjoittelussaan myös heikkouksiensa kehittämiseen. Yleinen suuntaus on ollut, että urheilija voi menestyä ainoastaan vahvuuksiensa kautta, sekä kehittämällä heikkoutensa sille
tasolle, etteivät ne rajoita tuloksentekokykyä. (Ohtonen & Mikkola 2016, 497–498.)
Sprinttityypeille on ominaista, että nopeuden-, voiman- ja tehontuoton ominaisuudet
ovat riittävällä tasolla hiihdon näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että sprinttereille prioriteettina voidaan tällöin pitää lihaksiston kestävyysominaisuuksien ja kyvyn hiihtää teknisesti hyvin kovissa vauhdeissa tärkeimpinä harjoittelun kehittämisen osa-alueina. Kestävyysharjoittelun ollessa sprintti tyypeillä liian vähäistä ongelmat ovat huomattavasti
suurempia kuin hyvät kestävyysominaisuudet omaavilla urheilijoilla. (Ohtonen & Mikkola
2016, 497–498.)
Tärkeää on muistaa, että eri jaksojen painotettavien ominaisuuksien kehittymisen varmistamiseksi, on kehitettävää ominaisuutta uskallettava harjoituttaa riittävästi. Painotusjakson alussa pitäisi olla muutama harjoituksen totuttelujakso, jotta kroppa tottuisi ja sopeutuisi harjoitukseen. Tämän jälkeen ominaisuuden kehittämiseen keskittyviä harjoitteita pitäisi tehdä putkessa muutamia kertoja, jotta harjoitusvaikutuksen perillemeno
taattaisiin. Harjoittelussa olisi syytä muistaa, että tuottavan ja laadukkaan harjoittelun
tavoitteena on kilpailuvauhdin parantaminen ja kehittäminen. Kovastakaan kunnosta ei
ole hyötyä, jos sitä ei saada siirrettyä kilpaladulle. Tämän takia harjoittelussa tulisikin painottaa kovan kilpailuvauhdin tekniikkaa ja sen taloudellisuutta. Kilpailuvauhdin optimoimiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä tehoharjoittelu, vaan sen lisäksi tarvitaan vauhtiharjoitteita. (Manninen 2017, 332.)
Jotta tehokkaan ja tuottavan harjoittelun tuotto saadaan otettua ulos ja käyttöön lihaksissa on sen takia tehtävä myös selkeitä palauttavia harjoitteita ja jaksoja. Tuottavan har-
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joittelun jalostaminen kohti kilpailukuntoa ja vauhtia vaatii tiedon siitä, missä tilassa ollaan menossa kullakin hetkellä. Tätä voidaankin kontrolloida erilaisilla testeillä ja kontrolliharjoitteilla. Kunto- ja vauhtialueiden kehittämisessä on huomioitava se, että aikaisempi
harjoittelu voidaan jalostaa asteittain kohti tavoitetta. Esimerkiksi kesä- ja syksyharjoittelussa suurella määrällä toteutunut tasatyöntö harjoittelu voi lumien tultaessa maahan
jäädä huomattavasti vähemmällä painotukselle, joten silloin se jää myös jalostamatta itse
kilpailuihin. (Manninen 2017, 332.)
Äärimmäisen tärkeää on muistaa, että kaikki mahdolliset ylimääräiset häiriötekijät on karsittava harjoittelusta pois. Suurin osa urheilijoista pystyy toteuttamaan ohjelman mukaiset harjoitukset, mutta olennaista on myös se, ketkä pystyvät palautumaan harjoituksista
parhaiten. Huippu- urheilu on suunnitelmallisuutta ja kurinalaisuuta, joka vaatii myös kykyä elää hetkessä. (Jauhojärvi 2016, 502.)

4.2

Fyysisten ominaisuuksien testaaminen maastohiihtäjällä

Testauksen tarkoituksena on pyrkiä seuraamaan oman kuntotason kehittymistä ja tavoitteena on myös löytää henkilökohtaiset raja-arvot erilaisille harjoituksille. Testaus on
myös erittäin hyvä keino kontrolloida ja seurata eri osa-alueiden kehittymistä. Yksinkertaisetkin testit kertovat oman elimistön tilasta, kunhan testit muistetaan toistaa aina samalla tavalla. Testien ei tarvitse siis olla kovinkaan monimutkaisia. (Ojanen 2014, 35.)
Harmanin (2008, 239) mukaan Johnson ym. (1974) urheilijan olisi tärkeää tehdä sellaisia
testejä, jotka mittaavat niitä ominaisuuksia, joita myös itse lajisuorituksessa tarvitaan.
Hiihtäjän täytyisi tehdä mielellään 2–3 pitkää aerobisen kapasiteetin maksimaalista laboratoriotestiä vuosittain. Testit pitäisi toteuttaa harjoituskauden alkuvaiheilla, syksyllä ja
kilpailukauden alussa. Maksimaalinen testi eli niin sanottu suora testi voidaan toteuttaa
perinteisellä sauvakävelymallilla tai vaihtoehtoisesti rullasuksilla hiihtämällä juoksumatolla. Nykyään suositaan rullahiihtotestiä, koska näin ollen kynnystasot saadaan selvitettyä lajinomaisella tavalla. (Ohtonen & Mikkola 2016, 512.)
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Huppuhiihtäjät eivät välttämättä tee mattotestejä niin paljon kuin nuoremmat huipulle
pyrkivät urheilijat. Tämä johtuu siitä, että huippujen kehityskohteet ovat enemmän lajinomaisia eivätkä ne näy suoraan mattotestissä. Kenttätesteissä on huomioitava olosuhteet, koska esimerkiksi kylmä ja tuulinen sää voivat heikentää tulosta merkittävästi. Testin
tuloksia on osattava myös analysoida ja tulkita, eikä tuijottaa pelkästään maksimaalista
hapenottokyvyn arvoa. Tärkein tavoite onkin harjoittelun tarkentaminen ja tehostaminen. (Anttila & Roponen 2012, 47–49.)
Testauksessa voidaan käyttää myös epäsuoraa testiä, joka on hyvä kynnysten ja eri tehoalueiden määrittämisessä. Urheilijan saavuttaessa kynnystasot epäsuora testi loppuu.
Testi tehdään yleensä maskin kanssa, joka mittaa myös happisaturaatiota, jolloin tehoalueiden määrittämisestä tulee näin ollen tarkempaa. (Ojanen 2014, 38.) Mattotesti ei
kuitenkaan vastaa kenttäolosuhteita, koska laboratorio testissä elimistön lämpötila nousee korkeaksi, mikä aiheuttaa sykerajojen nousemisen kenttäolosuhteita korkeammaksi.
(Anttila & Roponen 2012, 49.)
Urheilijoilla voi olla myös niin sanottuja omia kuormitustestejä, joilla voidaan kontrolloida
kuormituksen seurantaa. Parhaina testeinä kilpailukaudella voidaan pitää itse kilpailuja,
koska niistä näkee urheilijan tilan ja vaadittavat harjoitustarpeet. (Ohtonen & Mikkola
2016, 512). Kilpailutuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että hiihto on välineurheilua ja olosuhteet vaikuttavat yksittäisiin suorituksiin erittäin paljon. Esimerkiksi
voitelulla tehdään maastohiihtokilpailuissa suuria eroja aivan maailman huipputasolla
asti (Johnson 2017, 53).
Testauksessa on myös syytä muistaa lihaskuntotestit, joilla mitataan ja kartoitetaan lihaskuntoa. Lihaskuntotestejä tehdään yleensä yksinkertaisilla liikkeillä, jotka on helppo toteuttaa ja mitata. (Ojanen 2014, 37.) Hiihtäjän ylävartalon voiman mittauksessa on
helppo käyttää myös maksimaalisia testejä ja niitä on uskallettava myös toteuttaa esimerkiksi penkkipunnertamalla. (Anttila & Roponen 2012, 49.)

3000 metrin testiä voidaan pitää myös äärimmäisen hyvänä kestävyyskapasiteetin mittarina maastohiihtäjille. Lisäksi kiinalaisten käyttämää vaaran testijuoksua (5km ylämäkeen) voidaan pitää hyvänä kestävyysominaisuuksien mittarina. (Valmentajapankki
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2019.) Maksimaalisella vakionopeuden testillä mitataan maksimaalista juoksunopeutta
nopeuden ollessa vakio. Testi soveltuu myös kaikille lajiryhmille. (Mero 2007, 166–167.)
Huippuhiihtäjien viitearvoja China Ski Academy –ryhmän käyttämiin lihaskuntotesteihin,
juoksutestiin ja loikka- ja nopeustesteihin on haastavaa löytää. Hiihtoliiton sivuilta löytyy
kuitenkin Hiihtoliiton laatimat 18-vuotiaiden suuntaa antavat testiarvot. Nämä arvot on
esitelty taulukoissa 1 ja 2.
Taulukko 1 – Hiihtoliiton asettamat viitearvot 18-vuotiaille mieshiihtäjille juoksutestin, lihaskuntotestien sekä kimmoisuus- ja nopeustestien osalta (Hiihtoliitto, 2019).
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Taulukko 2 – Hiihtoliiton asettamat viitearvot 18-vuotiaille naishiihtäjille juoksutestin, lihaskuntotestien sekä kimmoisuus- ja nopeustestien osalta (Hiihtoliitto, 2019).
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5

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Vuokatissa olevien kiinalaishiihtäjien harjoittelua. Opinnäytetyömme tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ryhmän tulevien vuosien harjoittelua varten toimeksiantajan, Vuokatin Urheiluopiston käyttöön. Koska kyseessä on teoriasidonnainen tutkimustyö, pyritään hankittua aineistoa analysoimaan teoriapohjaa apuna käyttäen.
Tutkimuksessa pyrimme selvittämään seuraavat asiat:
1. Miten China Ski Academy -ryhmän harjoittelu Vuokatissa on toteutettu ja miten se vastaa nykyhiihdon vaatimuksia?
2. Millaiset ovat China Ski Academy -ryhmän urheilijoiden fyysiset ominaisuudet?
3. Millaiseksi kiinalaisurheilijat kokevat harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla?
4. Mitä kehitettävää kiinalaisryhmien harjoittelussa on jatkoa ajatellen?
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6

Tutkimusprosessi ja sen eteneminen

Tehty työ on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Se sisältää piirteitä kvalitatiivisesta (laadullisesta) tutkimuksesta, mutta ennen kaikkea opinnäytetyö on kvantitatiivinen (määrällinen) tutkimus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 131.) Kiinalaisryhmän harjoittelusta
esitetään tarkkoja numeroita. Näin harjoittelusta esitettyjä lukuja pystyttiin vertaamaan
siihen, täyttävätkö ne nykymaastohiihdon ohjeelliset vaatimukset, jotka selvitetään opinnäytetyön teoriaosuudessa. Myös kyselylomakkeen monivalinta- ja skaalakysymyksistä
pystyttiin esittämään tarkkoja tilastoituja arvoja, jotka on asetettu taulukkomuotoon kyselylomaketta käsittelevässä kappaleessa. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli löytää kehittämisehdotuksia Vuokatin Urheiluopiston ja kiinalaisten hiihtäjien väliseen valmennusyhteistyöhön, jolloin pelkkien numeeristen arvojen esittäminen ei riittänyt, vaan
määrällisiä tuloksia tulkittiin, jotta ne olisivat paremmin Urheiluopiston hyödynnettävissä. Tavoitteena oli siis arvioida valmennuksen laatua niin urheilijoiden kuin valmennuksen suunnittelun näkökulmasta hyödyntämällä valmentajilta saatua tietoa harjoittelusta
ja urheilijoille laaditun kyselylomakkeen vastauksia.
Tutkimuksen perusjoukkona toimi China Ski Academy -ryhmän Vuokatin Urheiluopistolla
majoittuvat hiihtäjät sekä kuusi China B-team/ WinterSport -ryhmään kuuluvaa hiihtäjää.
China Ski Academy -ryhmään kuuluu 16 hiihtäjää ja nimenomaan heidän osaltaan valmennusta tulkittiin myös heidän ryhmälleen suunnitellun harjoittelun pohjalta. Kun tutkimusmenetelmiä on useita, niin kuin tässä tapauksessa, parantaa se tutkimuksen kokonaisvaltaisuutta (O´Donoghue 2010, 53). China B-team /WinterSport -ryhmän harjoitustietoja ei ollut käytettävissä, joten heidän osaltaan tutkimus perustuu ainoastaan kuuteen
kyselylomakevastaukseen. Monella hiihtäjällä on aiempaa kilpailutaustaa jonkin muun
urheilulajin parista, varsinkin China Ski Academy ja WinterSport -urheilijoiden osalta.
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin syyslukukaudella 2018. Molemmat tutkimuksen tekijät omaavat kilpailutaustaa maastohiihdon parista ja siksi opinnäyteyön tekeminen lajin
pariin oli molemmille luontaista. Lopulta aiheeksi rajautui suhteellisen helposti tutkimuksen tekeminen Vuokatissa asuvista kiinalaisista maastohiihtäjistä, sillä aihe oli ollut useaan kertaan esillä mediassa. Toimeksiantajaksi työhön saatiin Vuokatin Urheiluopisto,
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joka vastaa kiinalaishiihtäjien majoittamisesta, valmennuksesta ja muusta ylläpidosta. Yhdessä kiinalaishiihtäjien valmentajien kanssa keskusteltiin syyskuussa 2018 tarkemmin aiheesta ja tutkimuskohteista, jonka jälkeen aihevalinta oli lopullinen.
Ensimmäisen kerran opinnäytetyöstä keskusteltiin ohjaavan opettajan kanssa syyskuussa
2018. Tässä vaiheessa suuntaviivat tutkimukselle olivat vielä hyvin häilyvät, mutta opettajalta saatiin silti neuvoja esimerkiksi aineiston ja teoriapohjan hankintaan. Varsinainen
aiheanalyysi saatiin kokoon ja esiteltyä marraskuussa, kun tutkimuksen tavoitteiksi oli selvinnyt kyselylomakkeen tekeminen kiinalaisurheilijoille sekä heidän harjoittelunsa analysointi.
Aiheanalyysin esittelyn jälkeen päästiin kirjoittamaan opinnäytetyösuunnitelmaa. Tavoitteena oli löytää ne ongelmat, joita tutkimuksessa pyrittiin ratkaisemaan sekä muut tutkimuksen päämäärät. Tutkimuskysymyksistä jouduttiin käymään jonkin verran keskusteluja
vielä suunnitelman esitysvaiheessa, mutta lopulta ne muotoutuivat neljännen kappaleen
mukaisiksi ja näistä päästiin yhteisymmärrykseen niin toimeksiantajan kuin ohjaavan
opettajankin kanssa.
Suunnitelmavaihe esitettiin keskiviikkona 23.1. ja sen mentyä hyväksytysti läpi aloitettiin
varsinainen lopputyön tuottaminen. Ensimmäiseksi ryhdyttiin laatimaan kyselylomaketta
kiinalaisurheilijoille. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman paljon tietoa urheilijoiden
omista näkemyksistä harjoittelusta Vuokatissa sekä löytää heidän mielestään kehitettäviä
asioita valmennukseen ja harjoitteluun. Oli tärkeää saada urheilijoista ennakkotietoja valmentajilta ennen kyselyn laatimista, sillä näin osattiin varautua esimerkiksi käännöstyöhön, jota kyselyn onnistuminen ehdottomasti vaati. Kyselylomakkeesta tarkemmin kappaleessa 9.
Kyselylomakkeen teon yhteydessä tutustuttiin tarkemmin työn teoreettiseen viitekehykseen. Teoriapohjan kokoamisessa keskityttiin hankkimaan kattavasti tietoa maastohiihdosta lajina, nykyhiihdon vaatimuksista, harjoittelusta sekä hiihtäjien fyysisten ominaisuuksien testaamisesta. Myös kyselylomaketta ajatellen täytyi hankkia tietoa esimerkiksi
sen muotoiluseikoista sekä laatimisesta yleisesti. Maastohiihdosta varsinaisia teoksia löy-
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tyy suomen kielellä melko paljon, mutta monet teoksista on suunnattu lähinnä kuntohiihtäjille ja siksi niiden hyödyntäminen tässä tutkimuksessa oli hieman haastavaa. Kuitenkin
esimerkiksi englanninkielisiä tutkimustöitä löytyi sähköisestä tietokannasta runsaasti ja
niitä pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon. Varsinkin englanninkieliset lähteet
toivat erilaista, ulkomailla käytettyä näkökulmaa opinnäytetyöhön ja auttoi laajentamaan
tutkijoiden omaa ammattitaitoa lajista.
Kysely pilotoitiin pienellä, viiden henkilön ryhmällä. Oikeastaan pilotointivaiheen kyselylomake jäi sellaisenaan voimaan myös varsinaisessa työn vaiheessa. Pilotointivaiheen ongelmaksi muodostui testiryhmän heikko tietämys maastohiihdossa yleisesti käytettyihin
sanoihin. Näitä ei kuitenkaan lähdetty muuttamaan urheilijoille pidettyyn kyselyyn, sillä
oli oletettavissa, että lähes vuoden suomalaisessa hiihtovalmennuksessa harjoitelleet urheilijat olisivat jo omaksuneet kyselyissä käytetyt sanat ja sanonnat.
Kyselylomakkeiden käännöstöiden aikana pystytiin keskittymään tarkemmin valmennusryhmän harjoitusohjelmiin sekä heidän fyysisten ominaisuuksien testaamiseen. Näistä
kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
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7

China Ski Academy -ryhmän harjoittelun toteutuminen

China Ski Academy -maastohiihtoryhmän harjoittelun toteutuminen harjoituskaudella
2018–2019 pystytään näkemään valmentajilta saaduista harjoittelupäiväkirjoista. Näistä
tiedoista voidaan havaita, miten China Ski Academy -ryhmän harjoittelu on toteutettu ja
miten se vastaa nykyhiihdon vaatimuksia. Harjoittelua tutkitaan tässä osiossa harjoittelun
tuntimääriä sekä harjoitustapojen ja -intensiteetin jakautumista laskemalla.
China Ski Academy -ryhmän harjoitusohjelmat saatiin sähköpostin kautta heidän vastuuvalmentajiltaan. Harjoituspäiväkirjoihin on merkattu ryhmän toteutuneet harjoitteet viikkotasolla sekä jokaisen päivän osalta. Valmentajilta saaduista harjoituspäiväkirjoista
puuttuivat kuitenkin merkinnät viikoilta 41, 44, 52, 1–4, 9 ja 12–17. Tästä syystä vuositason harjoitusmääriä ei tähän opinnäytetyöhön pystytty laskemaan muuta kuin arvioidusti.
Sekä harjoittelun vuosirungosta että viikoittaisista harjoitusohjelmista pystytään näkemään urheilijoiden harjoittelun laatua, määrää ja sen jakaumaa. Harjoittelun jakaumalla
tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kokonaisharjoittelun määrästä harjoittelua tapahtuu esimerkiksi rasittavuuden peruskestävyysalueella, jossa veren laktaattipitoisuus pysyy alle
2,5 mmol/l (Ohtonen & Mikkola 2016, 500). Harjoitusohjelmista nähdään myös se, kuinka
paljon harjoittelua tapahtuu eri harjoitusmuodoilla, kuten juosten, pyöräillen tai rullahiihtäen. Ohjelmista saatua harjoittelun dataa pystytään näin ollen vertaamaan melko suoraan suomessa käytettyihin harjoittelun viitearvoihin tai kansainvälisiin hiihdon vaatimuksiin. Näin nähdään, onko kiinalaisryhmän valmentautumisessa selkeää poikkeamaa
esimerkiksi suomalaiseen harjoittelumalliin.
China Ski Academy -ryhmän valmentajilta saaduissa harjoituspäiväkirjoissa kokonaisharjoittelua oli jaoteltu ja laskettu monella eri tavalla. Koko harjoitusvuosi 2018–2019 oli jaoteltu viikkotasolla niin harjoituksen kuormittavuuden kuin eri harjoitusmuotojenkin
osalta. Ryhmän harjoittelussa tehoalueet eli harjoittelun intensiteetti on jaettu seitsemään alueeseen: easy eli peruskestävyyden ala-alueella tapahtuva harjoittelu (PK1), basic
eli peruskestävyysharjoittelu (PK), aerobic threshold eli aerobisen kynnyksen harjoittelu
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(AerK), medium eli vauhtikestävyysharjoittelu (VK), anaerobic threshold eli anaerobisen
kynnyksen harjoittelu (AnaK), hard eli anaerobisen kynnyksen ylittävä harjoittelu sekä
maximum eli maksimaalisen tehon harjoittelu (Max). Lisäksi vuositasolla harjoittelun laatua arvioitaessa, eli millä intensiteetillä harjoittelua on toteutettu, valmentajat ovat ottaneet kahdeksanneksi ”intensiteettialueeksi” voimaharjoittelun.
Viikko- ja vuositasolla eri harjoitusmuodot oli jaoteltu erikseen. Harjoitusmuotoina toimivat hiihto, rullahiihto, sauvakävely, sauvarinneharjoittelu, juoksu, pyöräily, voimaharjoittelu, loikkaharjoittelu ja muu harjoittelu. Sekä hiihto- että rullahiihtoharjoittelu oli jaettu
vielä erikseen perinteisen (classic) ja vapaan (skate) tyylin harjoitteluun, tasatyöntöharjoitteluun (DB) ja sauvoittahiihtoon vapaalla hiihtotavalla (SWP). Yhteismääriä laskettaessa kiinalaishiihtäjien valmentajat lukevat hiihtoharjoitteluun harjoitusmuodoista hiihdon, rullahiihdon, sauvakävelyn sekä sauvarinneharjoittelun.
Myös China Ski Academy -ryhmän voimaharjoittelu on jaoteltu useisiin eri osa-alueisiin.
Voimaharjoitteluun kuuluvat aerobinen voimaharjoittelu eli kestovoima- ja lihaskestävyysharjoittelu, basic eli perusvoimaharjoittelu, speed eli nopeusvoimaharjoittelu ja maximum eli maksimivoimaharjoittelu. Lisäksi valmentajat katsovat voimaharjoitteluun kuuluvaksi erilaisten loikkaharjoitusten.
China Ski Academy -ryhmän valmentajilta saadusta vuoden harjoitusrungosta pystyttiin
laskemaan harjoittelun kokonaismäärä vuoden 2018 viikosta 18 vuoden 2019 viikkoon 17
asti. Kokonaisharjoittelun kertymäksi saatiin 678,8 tuntia. Kuvioon 1 on merkattu harjoitusvuoden kertymä viikkoihin jaoteltuna. Kuitenkin valmentajilta saaduista tiedoista
puuttui harjoittelua yhteensä 14 viikon ajalta, mikä vääristää vuotuista harjoittelun kokonaismäärää. Kuviossa 2 onkin esitetty ryhmän harjoitusmäärät niin, että viikot, joista tuntimäärä puuttuu, on korvattu keskimääräisellä viikoittaisella harjoitusmäärällä eli 17,85
tunnilla. Tällöin päästään lähemmäksi todellista vuotuista harjoituskertymää (928,7 tuntia), joskaan arvio ei ole täysin paikkaansa pitävä. Tämä siksi, että viikot, joista harjoituskertymät puuttuivat, ajoittuivat pääsääntöisesti kilpailu- ja ylimenokaudelle. Näinä harjoituskausina harjoittelua kertyy yleensä keskimääräistä harjoittelua vähemmän.

30

Kuvio 1 – China Ski Academy -ryhmän ohjelmoitu harjoitusmäärä kaudelle 2018–2019 viikoittain jaoteltuna. Yhteensä harjoittelua kertyy 678,8 tuntia ja tästä summasta puuttuvat viikkojen 41, 44, 52, 1–4, 9 ja 12–17 harjoittelutunnit.

Kuvio 2 – China Ski Academy -ryhmän ohjelmoitu harjoitusmäärä kaudelle 2018–2019.
Yhteensä harjoittelua 928,7 tuntia, kun tyhjät viikot on korvattu keskimääräisellä viikoittaisella tuntikertymällä 17,85 tuntia.
China Ski Academy -ryhmän vuotuinen harjoittelu voidaan pilkkoa myös eri harjoitusmuotojen mukaan. Ryhmän eri harjoitusmuotojen vuotuiset kokonaismäärät on esitetty tunteina kuviossa 3. Lumella tapahtuvaa hiihtoharjoittelua ryhmälle kertyy harjoituskauden

31

aikana yhteensä 297,85 tuntia ja rullahiihtoa 59,75 tuntia. Jalkalenkkien osuus on suhteellisen suuri 220,4 tunnilla. Jalkalenkkeihin on laskettu kuuluvaksi juoksu, sauvakävelyja sauvarinneharjoitukset. Voimaharjoittelua ryhmälle kertyy yhteensä 84,3 tuntia ja
muuta harjoittelua 16,5 tuntia.

Kuvio 3 – China Ski Academy -ryhmän harjoittelun vuotuinen jakauma harjoitusmuodon
mukaan. Luvut esitetty tunneissa.
Lajiharjoitteluksi luettavaa harjoittelua ryhmälle kertyy hiihdosta, rullahiihdosta, sauvakävelystä ja sauvarinneharjoituksista. Tällaista harjoittelua kertyy vuositasolla yhteensä
438,5 tuntia. Lajiharjoittelun osuus kokonaisharjoittelun määrästä on siis 64,6 %.
Kuviossa 4 esitetään ryhmän harjoittelun jakautuminen harjoitusten intensiteettitason
mukaan. Eri intensiteettitasot on kuviossa jaoteltu peruskestävyysharjoitteluun, tehoharjoitteluun sekä voima- ja nopeusharjoitteluun. Peruskestävyysharjoittelulla (PK) tarkoitetaan ryhmän harjoituksia, joissa harjoituksen kuormittavuus pysyy aerobisella kynnyksellä tai sen alapuolella. Tehoharjoitteluun kuuluvat vauhtikestävyysharjoitukset, anaerobisen kynnyksen harjoittelu, anaerobisen kynnyksen ylittävä harjoittelu sekä maksimikestävyysharjoittelu. Voima- ja nopeusharjoituksiin katsotaan kuuluvaksi aerobisen voiman
harjoittelu eli lihaskestävyys- ja kestovoimaharjoitukset, perusvoimaharjoittelu, nopeusvoimaharjoittelu (sisältäen erilaiset loikkaharjoitukset) sekä maksimivoimaharjoittelu.
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Peruskestävyysharjoittelun osuus ryhmän vuotuisesta harjoittelusta on 549,45 tuntia,
mikä tarkoittaa 80,4%. Tehoharjoittelua kertyy 49,65 tuntia eli 7,3 % ja voima-/nopeusharjoittelua loput 12,3 %.

Kuvio 4 – China Ski Academy -ryhmän harjoittelu jaoteltuna harjoitusten intensiteetin
mukaisesti. Luvut kuviossa on esitetty tunneissa.
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8

China Ski Academy -urheilijoiden fyysiset ominaisuudet

Tässä osiossa kerrotaan, mitkä ovat China Ski Academy -ryhmän hiihtäjien fyysiset ominaisuudet ja miten ne kehittyivät harjoituskaudella 2018–2019. Kappaleessa esitellään
urheilijoiden käyttämät fysiikkatestit ja niiden tulokset. Lisäksi johtopäätös -osiossa arvioidaan ryhmän hiihtäjien ominaisuuksia sekä testejä itsessään suhteessa nykyhiihdon
vaatimuksiin.
Pelkkä harjoittelun suunnittelun ja harjoitusohjelmien analysointi ei anna täydellistä kuvaa harjoittelun ja valmentautumisen onnistumisesta. Tärkein mittari hiihtoharjoittelun
onnistumisessa on ennen kaikkea kilpailuvauhdin kehittyminen suhteessa muihin urheilijoihin. Kuitenkin kilpailuvauhdin kehittymiseen vaikuttavat hyvin paljon muutkin tekijät
kuin pelkästään harjoittelun tuomat muutokset fyysisiin ominaisuuksiin. Tästä syystä harjoittelun onnistumista ja vaikutusta fyysisiin ominaisuuksiin analysoitiin Vuokatissa järjestettyjen testitulosten pohjalta, jotka oikein valittuna ja toteutettuna mittaavat hiihdossa
tarvittavia fyysisen kunnon osa-alueita.
Testejä ja testituloksia arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, millaisia ovat kiinalaisurheilijoiden testitulokset suhteessa kansainvälisen tason maastohiihtäjiin ja ovatko ryhmän käyttämät testit itsessään hyviä mittaamaan hiihdossa tarvittavia ominaisuuksia. Eli
olisiko testaustapoja jatkossa syytä muuttaa, jotta niistä nähtäisiin paremmin urheilijan
hiihdossa tarvittavien fyysisten ominaisuuksien kehittyminen.
China Ski Academy -ryhmä käyttää fyysisten ominaisuuksien mittaamiseen Vuokatissa
3000 metrin juoksutestiä radalla, viiden kilometrin maastojuoksutestiä Vuokatin vaaralla
ja maksimaalista hapenottokykyä mitataan suoralla mattotestillä Vuokatin testiasemalla.
Mattotestissä etenemistapana on sauvakävely ja -juoksu. Lihaskuntoa ryhmä testaa
penkkipunnerruksella (kuormana puolet omasta kehonpainosta, maksimitoistot minuutin aikana), istumaan nousulla (maksimaaliset toistot viiden minuutin aikana) ja leuanvedolla (maksimitoistomäärä). Alaraajojen nopeutta ja kimmoisuutta arvioitaessa käytetään 20 metrin juoksutestiä lentävällä lähdöllä sekä 5-loikkatestiä (pisin mahdollinen
edetty matka viidellä vuoroloikalla).
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Fyysisten ominaisuuksien testejä on kuluneen harjoitusvuoden 2018–2019 aikana järjestetty seuraavalla tavalla: 3000 metrin testijuoksu kahdesti (23.5. ja 1.11.), Vuokatin vaaran testijuoksu kahdesti (4.6. ja 28.8.), lihaskuntotestit kuusi kertaa (24.5., 26.7., 27.8.,
28.9., 30.10. ja 21.12.), 5-loikkatesti kuusi kertaa (29.6., 26.7., 27.8., 28.9., 30.10. ja
21.12.) sekä 20 metrin juoksutesti kuusi kertaa (12.3., 24.5., 29.6., 27.8., 28.9. ja 21.12.).
Lihaskuntotestien tulokset
Lihaskuntotesteihin China Ski Academy -ryhmällä kuuluvat penkkipunnerrus, leuanveto
ja istumaan nousu. Näitä testejä ryhmälle järjestettiin kuusi kertaa vuoden 2018 aikana:
touko-, heinä-, elo-, syys-, loka- ja joulukuussa. Lihaskuntotesteillä testataan urheilijoiden
kehonpainoon suhteutettua ylävartalon voimaa sekä keskivartalon lihaskuntoa.
Kuvioista 5 ja 6 nähdään urheilijoiden penkkipunnerruksen kehittyminen eri kuukausina.
Miehillä keskimääräiset tulokset pysyttelevät 40 toiston molemmin puolin eikä varsinaista kehitystä ole havaittavissa. Vaihteluväli miesten testien toistomäärissä oli toukokuussa 32–54, heinäkuussa 33–53, elokuussa 31–57, syyskuussa 26–56 ja lokakuussa 34–
57. Joulukuussa miehiä osallistui penkkipunnerrustestiin ainoastaan neljä, mikä saattaa
vääristää joulukuun tulosta jonkin verran. Tällöin tulosten vaihteluväli oli 32–40. Myöskään vaihteluväleissä ei keskimääräisten tulosten tavoin voida havaita selkeää muutosta
suuntaan eikä toiseen.
Naisilla varsinkin harjoituskauden alussa (touko–heinäkuussa) tapahtuu penkkipunnerrustestin tuloksissa selkeä hyppäys. Toukokuussa keskimääräinen toistomäärä testissä on
25, kun taas heinäkuussa se on jo 29,75. Tällä välillä kehitystä tapahtuu jopa 19 %. Kuitenkaan heinäkuun jälkeen tulokset eivät enää kehity vaan pysyvät melko samalla tasolla
tai jopa laskevat. Vaihteluvälit naisten testeissä olivat seuraavat: toukokuussa 16–39, heinäkuussa 17–41, elokuussa 14–39, syyskuussa 26–39, lokakuussa 20–40 ja joulukuussa
18–41.
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Kuvio 5 – China Ski Academy -ryhmän naisurheilijoiden penkkipunnerrustestin keskiarvotulokset. Maksimitoistot minuutin aikana, kuormana puolet testattavan omasta painosta.

Kuvio 6 – China Ski Academy -ryhmän miesurheilijoiden penkkipunnerrustestin keskiarvotulokset. Maksimitoistot minuutin aikana, kuormana puolet testattavan omasta painosta.
Keskivartalon lihaskestävyyttä testattiin viiden minuutin istumaan nousu testillä. Testissä
on tavoitteena tehdä viiden minuutin aikana niin monta istumaan nousua kuin vain mahdollista. Testi suoritetaan lattialla, kädet niskan takana eikä jalkoja tueta millään tavalla.
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Kuiviossa 7 on esitelty naisten ja kuviossa 8 miesten istumaan nousu -testin tulokset kuukausittain. Molemmilla ryhmillä kehitystä tapahtuu selvästi kolmen ensimmäisen testikerran välillä. Naisilla toukokuun ja elokuun välillä nousua keskimääräisissä toistomäärissä tuli noin 21 % ja miehillä vastaavassa ajassa peräti 29 %. Elokuun jälkeen tulokset
pysyvät kuitenkin naisilla melko stabiileina, kun muutosta testien välillä tapahtuu korkeintaan reilun prosentin verran. Miehillä vaihtelua on enemmän mutta muutosta on silti alle
kymmenen prosenttia eikä selvää progressiivista kehitystä pystytä enää havaitsemaan.

Kuvio 7 – Viiden minuutin istumaan nousu -testin keskiarvotulokset China Ski Academy ryhmän naisurheilijoilla.
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Kuvio 8 – Viiden minuutin istumaan nousu -testin keskiarvotulokset China Ski Academy ryhmän miesurheilijoilla.
Maksimitoistojen testaaminen leuanvedolla kertoo yläraajojen koukistajalihasten lihaskunnosta. Koska testissä joudutaan liikuttamaan omaa kehonpainoa, on leuanveto hyvä
suhteellisten voimaominaisuuksien näyttäjä. Ryhmä vetää leukoja testeissä vastaotteella
eli kämmenet osoittavat kohti urheilijaa.
Kuviossa 9 on kerrottu kuukausittaiset muutokset naisurheilijoiden keskimääräisissä leuanvetotuloksissa. Lokakuussa testiin osallistui ainoastaan yksi naisurheilija, joten tulos 16
voitaneen jättää arvioista kokonaan pois. Jälleen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
naisurheilijat kohensivat tuloksiaan toukokuun keskimääräisestä 6,67:stä elokuiseen
13,4:ään. Tällä välillä kehitystä tuli yli 100 %. Elokuun jälkeen tulokset kuitenkin lähtivät
tippumaan (lokakuuta huomioon ottamatta) ja joulukuussa keskimääräinen leuanvedon
tulos oli 8,6. Pudotusta elokuusta tapahtui 36 %.
Miehillä tuloskehitys pysyi leuanvedossa naisia tasaisempana (kuvio 10). Eroa lokakuun
huipputuloksen 25 ja toukokuun tuloksen 20,6 välillä on noin 21 %. Lisäksi lokakuun testiin osallistui ainoastaan neljä miesurheilijaa mahdollisesta seitsemästä, jolloin tulosta
voidaan pitää jossakin määrin epäluotettavana. Voidaankin sanoa kehityksen olevan jälleen merkittävää touko–heinäkuun välillä (15 %), jonka jälkeen muutokset ovat vain marginaalisia.
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Kuvio 9 – Leuanvetotestin keskimääräiset toistomäärät China Ski Academy -ryhmän naisurheilijoilla.

Kuvio 10 – Leuanvetotestin keskimääräiset toistomäärät China Ski Academy -ryhmän
miesurheilijoilla.
Alaraajojen kimmoisuus- ja nopeustestit
Alaraajojen kimmoisuuden ja nopeuden arviointiin ja testaamiseen ryhmä käyttää kahta
eri testiä. Nopeutta (maksimaalista vakionopeutta) mitataan 20 metrin juoksutestissä,
jossa testattava juoksee kahden valokennon läpi maksimaalisella nopeudella. Toiset kaksi
valokennoa on asetettu 20 metrin päähän ja aika pysähtyy, kun urheilija on ohittanut
nämä kennot. Testi suoritetaan siis niin kutsutusti lentävällä lähdöllä, jolloin alaraajojen
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maksimaalinen juoksunopeus tulee testatuksi eikä kiihdytykseen liittyvät osa-alueet vaikuta testitulokseen. Juoksu tapahtuu myös sisätiloissa niin sanotusti laboratorio-olosuhteissa, jossa ulkoiset tekijät (esimerkiksi tuuli) on rajattu mahdollisimman pieneen vaihteluväliin. Tämä perustesti soveltuu kaikille lajiryhmille, maastohiihto mukaan luettuna
(Mero 2007, 166).
Tutkittavan joukon 20 metrin juoksutestien keskimääriset ajat on esitetty miesten ja naisten osalta kuviossa 11. Sekä miehissä että naisissa ajat ovat joulukuun testien osalta keskimäärin nopeampia kuin maaliskuussa. Miehillä kehitys on kuitenkin ollut hieman lineaarisempaa syyskuun testiä lukuun ottamatta, kun taas naisissa heilahtelua tapahtuu
enemmän. Huomionarvoista on syyskuun testien suhteellisen heikot tulokset molemmilla
ryhmillä, mikä voi osaltaan johtua viikon harjoittelun kuormittavuudesta. Viikolla 39, jolloin testi järjestettiin, harjoittelua kertyi yhteensä 21 tuntia eli selvästi keskimääräistä
enemmän.

Kuvio 11 – 20-metrin juoksutestin keskimääräiset ajat China Ski Academy -ryhmän urheilijoilla.
5-loikka testi mittaa alaraajojen kimmoisuutta ja räjähtävää voimantuottoa. Testi aloitetaan paikaltaan tasajalkaponnistuksella, jota seuraa neljä vuoroloikkaa. Testissä pyritään
maksimaaliseen pituuteen viidellä loikalla. Maastohiihtäjille on hankala löytää testistä
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omia viitearvojaan, mutta ryhmän kehitystä pystytään seuraamaan heidän omia tuloksiaan vertailemalla. China Ski Academy -ryhmän loikkatestien tulokset on esitelty kuviossa
12.
Ryhmän naisten keskimääräiset tulokset ovat kehittyneet hyvinkin suoraviivaisesti. Kesäkuussa 2018 ryhmän keskimääräinen viiden loikan mitta oli 10,44 metriä, kun se joulukuuhun 2018 mennessä oli kehittynyt 10,92 metriin (kehitystä noin 5 %). Miehillä keskimääräiset huipputulokset sijoittuvat jo heinä- ja elokuun testeihin, jolloin ryhmän keskimääräinen tulos ylittää jopa 13 metriä. Huomionarvoista on syyskuun notkahdus suhteessa elokuun ja lokakuun testeihin. Syyskuun testi pidettiin samana päivänä 20 metrin
juoksutestin kanssa ja myös juoksutestin tulokset olivat normaalia heikompia. Näin ollen
voidaankin olettaa viikon harjoituskuorman vaikuttaneen miesten osalta myös loikkatestin tuloksiin.

Kuvio 12 – China Ski Academy -ryhmän 5-loikkatestin keskimääriset tulokset kuukausittain, naiset ja miehet.
Juoksutestit
Juoksutesteillä pyritään mittaamaan ryhmän kestävyysominaisuuksia. Kestävyyssuorituskykyyn vaikuttaa olennaisesti maksimaalinen hapenottokyky, kynnysominaisuudet, suorituksen taloudellisuus ja hermo-lihasjärjestelmän toiminta (Peltonen & Nummela 2018,
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65). Hiihtäjillä näiden ominaisuuksien mittaaminen olisi parasta tehdä rullahiihtäen matolla, sillä silloin testisuoritus olisi kaikkein lajinomaisin (Ohtonen & Mikkola 2016, 512).
Tällaista testiä ei kuitenkaan ole Academy-ryhmän osalta tehty eikä tuloksia ole käytettävissä. Sen sijaan kestävyysominaisuuksia mitataan epäsuorasti kahdella eri juoksutestillä:
3 000 metrin juoksulla radalla ja noin viiden kilometrin maastojuoksulla suurimmaksi
osaksi ylämäkeen (Vuokatin vaaran testijuoksu).
Valitettavasti näistäkään testeistä ei ole virallisia viitearvoja kuin nuorten hiihtäjien osalta
3 000 metrin testijuoksusta. Vuokatin vaaran testijuoksu on kyllä yleisesti käytössä aina
maajoukkueurheilijoita myöten, mutta virallisia tuloksia ei tutkimukseen käytettäväksi
löydy. Näin ollen vertailua voidaan lähinnä tehdä ryhmän sisäisesti.
3 000 metrin testijuoksu järjestettiin Academy-ryhmälle vuoden 2018 aikana kahteen otteeseen. Ensimmäinen kerta juostiin 23. päivä toukokuuta ja toinen 1. marraskuuta. Ryhmän naisista viisi urheilijaa juoksi testin molempina päivinä ja heidän osaltaan vertailua
tulosten kehittymisestä voidaan tehdä. Näiden viiden urheilijan osalta ensimmäisen testijuoksun keskiaika oli 11 minuuttia ja 43 sekuntia. Toisella testikerralla keskiaika oli 11
minuuttia ja 48 sekuntia. Keskimäärin urheilijat juoksivat siis viisi sekuntia hiljempaa kuin
ensimmäisellä testikerralla. Näistä viidestä urheilijasta kuitenkin kolme paransi aikaansa
suhteessa ensimmäiseen testikertaan.
Miehistä 3 000 metrin testijuoksun suoritti kahteen kertaan kolme urheilijaa. Ensimmäisellä juoksulla toukokuussa näiden kolmen juoksijan keskiaika oli 9 minuuttia ja 46 sekuntia. Toisella testauksella marraskuussa kolmen mieshiihtäjän aikojen keskiarvo oli 9 minuuttia ja 54 sekuntia. Näin ollen aika heikkeni keskimäärin kahdeksan sekuntia ja ainoastaan yksi urheilija pystyi parantamaan aikaansa. On kuitenkin muistettava sekä miesten
että naisten osalta, että näin pienellä otannalla ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että
koko ryhmän osalta juoksukunto olisi heikentynyt tämän verran.
Toisena juoksutestinä ryhmällä on Vuokatin vaaran testijuoksu. Testijuoksu juostaan kokonaisuudessa maastossa ja suurimmaksi osaksi ylämäkeen. China Ski Academy -ryhmä
juoksi vaaran testijuoksun kahdesti: 4. kesäkuuta ja 28. elokuuta.

42

Kesäkuun testeissä Academy-ryhmän naisurheilijoiden keskimääräinen aika oli 26 minuuttia ja 32 sekuntia. Ryhmän nopein juoksija käytti reitillä aikaa 24 minuuttia ja 17 sekuntia, kun taas hitaimmalla aika oli 29 minuuttia ja 29 sekuntia. Toisella suorituskerralla
naisten keskiaika oli kohentunut yli minuutilla ollen 25 minuuttia ja 30 sekuntia. Tällöin
parhaan juoksijan ajaksi muodostui 24.30 ja heikoimman 27.14.
Miehissä ensimmäisen testikerran aikojen keskiarvo oli 22 minuuttia ja 38 sekuntia. Nopein juoksija pääsi reitin alle kahdenkymmenen minuutin ajan ollessa 19.59. Hitaimmalla
aikaa kului 26.37. Myös miesten toisen testikerran aikojen keskiarvo kohentui huomattavasti aikaan 21.46 (51 sekuntia edelliskertaa nopeammin). Tällöin paras urheilija käytti
aikaa 19.35 ja hitain 24.30.
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9

Kiinalaishiihtäjien kokemukset harjoittelusta Vuokatissa

Tiedonkeruu urheilijoiden näkökulmasta tapahtui kyselylomakkeen avulla. Näin haluttiin
selvittää urheilijoiden omia näkemyksiä ja kokemuksia Vuokatissa oleskeluajan valmennuksesta ja harjoittelusta. Osiota työstäessä päällimmäisenä tutkimuskysymyksenä kulki,
millaiseksi urheilijat kokevat harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla. Kyselyn vastausten
perusteella pyrittiin myös tekemään johtopäätöksiä, mitä kehitettävää ryhmän harjoittelussa jatkoa ajatellen on urheilijoiden näkökulmasta. Kyselyyn vastasi urheilijoita China
Ski Academy, B-team ja WinterSport -ryhmistä. Tulemme kappaleissa 9.1 ja 9.2 käsittelemään urheilijoiden vastauksia monivalinta- ja skaalakysymyksiin sekä kyselyn avoimiin
kohtiin.
Lomakkeessa kysyttiin esimerkiksi urheilijoiden omia tuntemuksia harjoitusmääristä, harjoittelun jakautumisesta eri intensiteettitasoille, harjoittelun seurannasta, kilpailuista
sekä valmentajista. Kysymykset olivat pääosin puolistrukturoituja kysymyksiä, joissa monivalintakysymysten vastauksen urheilija pystyi halutessaan perustelemaan avoimeen
kohtaan omin sanoin. Monivalintakysymysten tarkoituksena on helpottaa vastausryhmien muodostamista ja saada yleiskuvaus urheilijoiden tyytyväisyydestä Vuokatissa harjoittelusta. Avoimet vastaukset taas tarkentavat tutkimusta ja antavat urheilijoille enemmän mahdollisuuksia tuoda omia näkemyksiään valmennuksesta esiin. Avoimilla kysymyksillä pyrittiinkin hankkimaan tietoa, jota olisi suljetuilla vastausvaihtoehdoilla hankala
saada (Gratton & Jones 2010, 132–133). Kysymysten asettelu pyrittiin pitämään yksinkertaisena ja hyvin spesifejä ammattisanoja vältettiin (Ahola, Godenhjelm & Lehtinen 2002,
41). Kuitenkin erityisesti hiihtosanastoa jouduttiin jonkin verran käyttämään, jotta haluttuja tietoja saatiin hankittua. Kyselyn suunnittelu- ja työstämisvaihe kuvattiin aiemmin
tutkimusprosessia käsittelevässä kappaleessa.
Kysely toteutettiin osittain paperisena ja osittain sähköisenä versiona. Maaliskuussa 2019
kysely toimitettiin ja täytettiin paperisena, sillä hetkellä Vuokatissa oleskelleiden China
Ski Academy -ryhmäläisten kanssa. Tällöin kyselyyn vastasi seitsemän urheilijaa. Lopuille
ryhmän hiihtäjille sekä China B-team ja WinterSport -ryhmille kokonaisuudessaan kysely-
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lomakkeet toimitettiin tämän jälkeen sähköisenä versiona kiinalaisten oman viestintäpalvelun (WeChat) kautta. Näin ollen jokainen China Ski Academy - ja China B-team/ WinterSport -ryhmän urheilija sai mahdollisuuden vastata kyselyyn. Kyselyyn paperisena vastanneiden vastausprosentti oli oletettavastikin sata (100 %), kun taas sähköisiä vastauksia
palautettiin huomattavasti vähemmän. Olisikin ollut tutkimuksen ja sen luotettavuuden
kannalta parempi, jos useampi urheilija olisi päässyt vastaamaan kyselyyn paikan päälle.
Kuitenkin varsinkin China Ski Academy -ryhmän osalta kyselystä saadaan melko hyvin
suuntaa urheilijoiden kesimääräisestä kokemuksesta valmennuksen onnistumisesta.
Tästä ryhmästä kyselyyn vastasi seitsemän urheilijaa kuudestatoista eli vastausprosentti
oli 44. China B-teamin ja WinterSport-teamin osalta kyselyyn vastasi ainoastaan kuusi urheilijaa neljästäkymmenestä, jolloin vastaajien suhteellinen osuus jäi hyvin alhaiseksi (15
%). Vastauksia pyrittiin saamaan lisää ottamalla yhteyttä valmentajiin ja kääntäjään, jotka
yrittivät yhteydenotolla saada nostettua vastaajien määrää. Tämä ei kuitenkaan tuottanut lisävastauksia.
Koska kiinalaisten urheilijoiden kielitaito oli tässä tapauksessa heikko, täytyi kyselylomakkeet kääntää heidän äidinkielelleen. Kyselylomakkeen suomenkielinen versio käännettiin
ensin englanniksi ja tutkijoiden huonon kiinankielentaidon takia englanti–kiina -käännöksestä vastasi Vuokatissa työskentelevät, kiinaa äidinkielenään puhuvat englanninopettajat. Kyselylomakkeen englannin-/kiinankielinen versio, mikä myös urheilijoilla teetätettiin, on nähtävissä liitteessä 3 ja suomenkielinen versio liitteessä 4. Kyselyyn laadittu saatekirje on nähtävissä sekä suomeksi että kiinaksi liitteissä 1 ja 2.
Kyselyyn osallistui yhteensä 13 urheilijaa, joista seitsemän kuului China Ski Academy -ryhmään ja kuusi China B-teamiin tai WinterSport -ryhmään. B-team/ WinterSport -urheilijat
vastasivat kyselyyn sähköisesti kiinalaisten oman sähköisen palvelimen kautta, kun taas
Ski Academy -urheilijat vastasivat kyselyyn paperisena versiona paikan päällä Vuokatissa.
Kaikista vastanneista urheilijoista kuusi oli naisia, viisi miehiä ja kaksi ei maininnut sukupuoltaan lainkaan. China Ski Academy -ryhmästä neljä oli naisia ja kolme miehiä. B-teamin
ja WinterSport -ryhmän vastaajista kaksi oli naisia, kaksi miehiä ja kaksi ei maininnut sukupuoltaan. Kyselyn englannin- ja kiinankielinen versio on nähtävissä liitteessä 3 ja suomenkielinen versio liitteessä 4. Näistä nähdään jokaiset kysymykset ja niihin tarjolla olleet
vastausvaihtoehdot.
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9.1

Kiinalaisurheilijoiden vastaukset monivalinta- ja skaalakysymyksiin

Tässä kappaleessa tullaan käsittelemään urheilijoiden vastauksia kyselyn monivalinta- ja
skaalakysymyksiin eli kysymyksiin, joissa on tarjottu valmiit vastausvaihtoehdot. Koska
vastausvaihtoehdot on rajattu, urheilijoiden vastaukset voidaan jaotella helposti sen mukaan, moniko valitsi minkäkin vastausvaihtoehdon. Vastausten jakautuminen tullaankin
kappaleessa esittämään taulukoin tai sanallisesti avaamalla.
Kyselyllä pyrittiin mittaamaan urheilijoiden yleistä tyytyväisyyttä valmennukseen, omaan
kehitykseen/ tuloksiin, harjoittelun jakautumiseen ja määrään sekä kilpailujen määrään.
Näillä kyselyn osa-alueilla saatiin kerättyä tietoa urheilijoiden kokemuksista Vuokatissa
toteutetusta hiihdon valmennuksesta ja sen onnistumisesta. Lisäksi ennen kaikkea ryhmän valmentajille tuotettiin tietoa selvittämällä urheilijoiden näkemyksiä omista vahvuuksista maastohiihtäjänä ja urheilijoiden tapaa seurata toteutunutta harjoitteluaan.
Yleinen tyytyväisyys valmennukseen
Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin urheilijoiden yleistä tyytyväisyyttä valmennukseen. Kysymys oli vastausvaihtoehdoiltaan monivalintainen ja kuului: ”Kuinka tyytyväinen
olet valmennukseen, jota olet saanut Vuokatissa olosi aikana?” China Ski Academy -ryhmän urheilijoista neljä oli täysin tyytyväisiä valmennukseen ja kolme melko tyytyväisiä. Bteamin/ WinterSport -ryhmän vastaajista puolet oli täysin tyytyväisiä ja puolet melko tyytyväisiä valmennukseen. Vastausten jakautuminen kaikkien vastanneiden kesken on esitelty kuviossa 13.
Vastausten jakautumisesta voidaan päätellä, että urheilijat ovat tyytyväisiä valmennukseen, jota heille Vuokatissa tarjotaan. Ennalta määrätyissä vastausvaihtoehdoissa jokainen urheilija valitsi joko kohdan ”melko tyytyväinen” tai ”täysin tyytyväinen”. Muita vastausvaihtoehtoja eivät urheilijat valinneet lainkaan.

46

Kuvio 13 – Molempien valmennusryhmien vastausten jakautuminen kysymykseen:
”Kuinka tyytyväinen olet Vuokatissa saamaasi valmennukseen?”

Tyytyväisyys tuloksiin
Kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli mitata urheilijoiden omaa tyytyväisyyttä kehitykseensä hiihtäjänä. Omaa kokemusta kehittymisestä pyrittiin hakemaan nimenomaan
Vuokatissa harjoittelun ajalta. Kysymys kuului: ”Kuinka tyytyväinen olet kehitykseesi/ tuloksiisi urheilijana Vuokatissa olosi aikana?”
Suurin osa vastaajista (8 henkilöä) oli melko tyytyväisiä kehitykseensä Vuokatissa. Yksi
vastaajista oli melko tyytymätön ja yksi ei ollut kehitykseensä lainkaan tyytyväinen. Vastaaja, joka oli melko tyytymätön kehitykseensä/ tuloksiinsa kuului China B-team/ WinterSport -ryhmään ja urheilija, joka ei ollut kehitykseensä/ tuloksiinsa lainkaan tyytyväinen
kuului China Ski Academy -ryhmän hiihtäjiin. Kuviossa 14 on esitelty vastausten jakautuminen Academy-ryhmän osalta. B-teamista/ WinterSport -ryhmästä kysymykseen vastasi
vain kolme urheilijaa, joista yksi oli kehitykseensä melko tyytymätön ja kaksi melko tyytyväisiä.
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Kuvio 14 – Urheilijoiden henkilökohtainen tyytyväisyys omaan kehitykseen/ urheilutuloksiin Vuokatissa harjoittelun aikana. Kuviossa esitelty China Ski Academy -ryhmän vastaukset.

Heikkoudet ja vahvuudet maastohiihtäjänä
Neljännellä kysymyksellä pyrittiin hahmottamaan urheilijoiden omaa käsitystä heikkouksista ja vahvuuksista hiihtäjänä. Vaihtoehtoina oli lueteltu kahdeksan maastohiihtäjälle
tärkeää ominaisuutta, jotka piti asettaa itselle vahvuusjärjestykseen vahvimmasta (merkaten numerolla yksi) heikoimpaan (merkaten numerolla kahdeksan). Tulokset analysoitiin laskemalla jokaisen ominaisuuden vastausten keskiarvo. Mitä lähempänä ominaisuuden keskiarvo on yhtä (1), sitä enemmän se kertoo koko ryhmän vahvuudesta kyseisellä
osa-alueella. Tulokset on laskettu niin China Ski Academy- kuin B-team/ WinterSport ryhmänkin osalta erikseen kuin myös kaikkien vastausten osalta yhteen. Academy-ryhmän tulokset löytyvät kuviosta 16 ja B-teamin/ WinterSport-teamin kuviosta 17. Molempien ryhmien yhteenlasketut tulokset ovat kuviossa 15.
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Kuvio 15 – Molempien valmennusryhmien urheilijoiden omat näkemykset omista ominaisuuksista hiihtäjänä. Mitä lähempänä ominaisuuden keskiarvo/ mediaani on lukua yksi,
sitä vahvempana ominaisuutena urheilijat tätä itsellään pitävät. Jos keskiarvo/ mediaani
on taas lähellä lukua kahdeksan, se kertoo, että ominaisuutta urheilijat pitävät yleisesti
itsellään heikkona.

Kuvio 16 – China Ski Academy -urheilijoiden kokemukset ominaisuuksistaan hiihtäjänä.
China Ski Academy -urheilijat kokivat yleisesti vahvimmaksi osa-alueekseen voimaominaisuudet. Toiseksi vahvimmaksi koettiin nopeus. Heikoimmaksi taas arvioitiin taktiikka ja
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hapenottokyky. B-/ WinterSport -tiimit kokivat suurimmaksi vahvuudeksi aerobisen ja anaerobisen kapasiteetin. Eniten kehitystä heidän mukaansa vaatisivat taktinen osaaminen,
hapenottokyky ja tekniikka.

Kuvio 17 – China B-team/ WinterSport -urheilijoiden kokemukset ominaisuuksistaan hiihtäjänä.
Urheilijoiden mielipide harjoittelun jakautumisesta ja harjoitusmääristä
Kysymyksellä 5 mitattiin urheilijoiden mielipidettä harjoittelun jakautumisesta eri osaalueille. Harjoittelu oli jaettu kuuteen eri alueeseen ja näitä harjoittelun intensiteetin mittareita käytetään Vuokatissa myös jokapäiväisessä valmennuksessa. Jokaisessa osa-alueessa urheilijan oli ympyröitävä yksi vaihtoehto, kuinka hän haluaisi kyseistä osa-aluetta
jatkossa harjoittaa. Harjoittelun osa-alueita ovat: easy training, basic training, medium
training, hard training, speed training ja strenght training.
B-teamin/WinterSport-teamin vastauksissa on havaittavissa puutteellisia käännöksiä harjoittelun osa-alueiden kanssa, jolloin heidän vastauksiaan ei ole luotettavaa huomioida
tässä osiossa. Easy training oli B-teamin/ WinterSport -teamin osalta käännetty simple
training ja hard training oli muuttunut muotoon difficulty training. Tällöin harjoitusintensiteetin merkitys voi muuttua ja vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. China Ski Academy ryhmän vastaajista kaksi halusi vähentää jonkin verran easy training -harjoittelua, neljä
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halusi pitää tämän määrän ennallaan ja yksi olisi kaivannut tämän tyyppistä harjoittelua
jonkin verran enemmän.
Basic training -osa-alueen harjoittelua jonkin verran vähemmän halusi urheilijoista yksi.
Myös yksi urheilija halusi lisätä tällaista harjoittelua jonkin verran. Loput viisi vastaajaa
halusi säilyttää määrän yhtä suurena kuin tähänkin mennessä.
Medium- eli keskitason harjoittelua urheilijat toivoivat joko saman verran tai jonkin verran nykyistä enemmän. Neljä urheilijaa halusi nostaa tämän harjoittelun määrää jonkin
verran ja kolme halusi säilyttää harjoittelumäärän ennallaan. Sen sijaan kovaa harjoittelua (hard) urheilijoista peräti kuusi toivoi olevan jonkin verran enemmän ja vain yksi halusi
pitää kovan harjoittelun määrän nykyisellä tasolla.
Nopeusharjoittelun (speed) suhteen vastaajat olivat täysin yksimielisiä ja jokainen halusikin nostaa nopeusharjoittelun määrää jonkin verran. Voimaharjoittelun osalta tulokset
jakautuivat enemmän: urheilijoista kaksi halusi pitää voimaharjoittelun määrän ennallaan, neljä halusi lisätä jonkin verran ja yksi toivoi voimaharjoittelua olevan paljon enemmän.
Kyselyyn vastanneet Academy-ryhmän urheilijat toivoivat saavansa ennen kaikkea lisää
nopeus- ja voimaharjoittelua. Myös kovatehoista (hard) harjoittelua haluttiin lisätä. Sen
sijaan kevyemmän intensiteetin harjoittelumääriin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä.
Kysymyksillä 7 ja 8 haluttiin selvittää urheilijoiden mielipidettä kokonaisharjoittelumäärään. Seitsemäs kysymys mittasi samalla urheilijoiden tietämystä omasta vuotuisesta harjoittelukertymästä ja kuului: ” Kuinka paljon harjoittelet arviolta määrällisesti kuluvalla
harjoituskaudella (30.4.2018—28.4.2019)?”. Academy-urheilijoista kuusi vastaajaa seitsemästä kertoi harjoittelevansa harjoitusvuoden aikana yhteensä 700–800 tuntia. Yksi urheilijoista ei tiennyt harjoitusmääriään. Harjoitusmäärät on esitetty kuviossa 18. Ryhmän
hiihtäjistä viisi koki pystyvänsä jatkossa harjoittelemaan jonkin verran nykyistä enemmän
ja kaksi saman verran kuin tällä hetkellä. Ryhmän valmentajilta saatujen harjoitustietojen
mukaan harjoitusmäärät China Ski Academy -ryhmällä lähentelevät 900 tunnin kokonaismäärää.
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B-teamin/ WinterSport -ryhmän urheilijoilla vaihtelua harjoitusmäärissä oli selvästi
enemmän kuin Academy-ryhmässä ja vastaukset on esitetty kuviossa 19. B-team/ WinterSport -urheilijoista kaksi ei tiennyt harjoittelumääriään, kaksi kertoi harjoittelevansa
250–400 tuntia ja yksi 500–600 tuntia. Yksi urheilija vastasi harjoittelua kertyvän 700–800
tuntia harjoitusvuonna. B-teamista/ WinterSport -ryhmästä yksi koki, että harjoittelua pitäisi vähentää selvästi nykyisestä ja yksi koki pystyvänsä harjoittelemaan jatkossa yhtä
paljon kuin tällä hetkellä. Kaksi vastaajaa oli valmis lisäämään harjoittelua jonkin verran
ja kaksi hyvin paljon.

Kuvio 18 – China Ski Academy -urheilijoiden harjoituskauden 2018–2019 arvioitu harjoitusmäärä tunteina ilmaistuna.
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Kuvio 19 – China B-team/WinterSport -urheilijoiden harjoituskauden 2018–2019 arvioitu
harjoitusmäärä tunteina ilmaistuna.
Harjoittelun seuranta
Kuudennella kysymyksellä selvitettiin toteutuneiden harjoitusten kirjaamista. Kysymys
kuului: ”Seuraatko harjoitteluasi esimerkiksi harjoituspäiväkirjan avulla?” Vastausvaihtoehtoina olivat ”kyllä” ja ”ei”. Lisäksi kohtaan liittyi jatkokysymys eli jos vastasi edelliseen
”kyllä”, tuli omin sanoin kertoa, millä tavalla omaa harjoitteluaan seuraa.
Kaikki kyselylomakkeen täyttäneet molemmista harjoitusryhmistä vastasivat ensimmäiseen kysymykseen. Vastaajista 12 kertoi seuraavansa toteutunutta harjoitteluaan jollakin
menetelmällä. Vain yksi China Ski Academy -urheilija vastasi, ettei seuraa harjoitteluaan
muistiinpanoin tai muilla menetelmillä. Samainen vastaaja ei myöskään tiennyt vuotuisia
harjoittelumääriään niitä käsittelevissä kysymyksissä.
Jatkokysymykseen vastasi edelliseen kohtaan ”kyllä” vastanneista yhteensä 8 henkilöä.
Vastanneista kolme kertoi seuraavansa harjoittelua sykemittarin harjoituspäiväkirjan
avulla. Viisi vastaajaa vastasi taas kirjaavansa toteutuneet harjoitukset ylös kirjallisesti
joko paperille, tietokoneelle tai puhelimeen.
Harjoituspäiväkirjan täyttäminen ja seuraaminen on erinomainen tapa kerätä dataa ja
tuntemuksia omasta harjoittelusta. Harjoituspäiväkirjasta on myöhemmin helppo todeta
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esimerkiksi, mitä kehityskohtia tai muutoksia voisi tehdä seuraavalle kaudelle. Harjoituspäiväkirjaan merkataan yleensä tehty harjoitus, sykkeet, kilometrit, tuntemukset ja kommentit harjoittelusta.
Kilpailujen määrä
Kysymyksillä haluttiin selvittää urheilijoiden kauden kilpailumäärää sekä sitä, että kokevatko he pystyvänsä jatkossa kilpailemaan määrällisesti enemmän vai vähemmän. Yhdeksäs kysymys oli avoin ja siinä kysyttiin suoraan kauden kilpailumäärää: ”Kuinka monta kilpailua hiihdät arviolta tällä kaudella?” Vastaukset vaihtelivat yhdestä kahteenkymmeneenyhteen (1–21). Osa ei vastannut kysymykseen lainkaan (kaksi vastaajaa) ja kolme
vastaajaa ei muistanut kilpailuidensa määrää. Viisi vastaajaa mainitsi testikisojen suuren
määrän vastauksissaan.
Kymmenennellä kysymyksellä kysyttiin, kuinka urheilijat haluaisivat muuttaa kauden kilpailumääriään. Molempien ryhmien yhteenlasketut tulokset on merkitty kuvioon 20.
China Ski Academy -ryhmän urheilijoista yksi halusi vähentää kilpailujen määrää jonkin
verran ja kaksi lisätä kilpailemista jonkin verran. Neljä vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen
kilpailujen määrään (kuvio 21). B-teamin/ WinterSport -ryhmän urheilijoista neljä halusi
säilyttää kilpailujen määrän ennallaan ja kaksi toivoi kisoja selvästi nykyistä enemmän. Bteamin/ WinterSport -ryhmän vastaustulokset kirjattu taulukkoon 22.
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Kuvio 20 – Kuinka molempien valmennusryhmien urheilijat haluaisivat muuttaa hiihtokilpailujensa määrää verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen.

Kuvio 21 – Kuinka China Ski Academy -urheilijat haluaisivat muuttaa hiihtokilpailujensa
määrää verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen.
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Kuvio 22 – Kuinka China B-team/ WinterSport -urheilijat haluaisivat muuttaa hiihtokilpailujensa määrää verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen.
Tulosten perusteella kiinalaishiihtäjät haluaisivat hiihtää enemmän kilpailuja. Tämä johtunee siitä, että Suomessa olon aikana he kilpailivat melko vähän. Hiihtäjille kilpailut ovat
tärkeimpiä harjoituksia, koska niissä todellisuudessa näkee, miten harjoittelu on onnistunut etenkin muihin nähden. Kilpailut ovat aina tärkein onnistumisen mittari, koska niitä
varten pääasiassa harjoitellaan. Lisäksi tällaisille urheilijoille, jotka aloittelevat uraansa
olisi tärkeää saada kilpailuja, koska vain siten tottuisi kilpailurutiineihin. Kiinalaiset hiihtivät hyvinkin paljon omia harjoituskilpailuja Vuokatissa, mutta täytyy muistaa, että omat
testikilpailut eivät ole sama asia kuin kovat kansalliset kilpailut. Esimerkiksi FIS-kisoissa on
mahdollisuus nähdä, millaiseen vauhtiin pitäisi pystyä, jos meinaa taistella kärkisijoista.
Kansainvälisen huipun saavuttaminen
Kysymyksellä 12 pyrittiin selvittämään urheilijoiden uskoa siihen, pystyvätkö he tällä harjoittelulla saavuttamaan maastohiihdon kansainvälisen kärjen. Kysymys kuului: ”Uskotko
tällä harjoittelulla saavuttavasi maastohiihdon eliittitason?” Vastausvaihtoehtoina olivat
”kyllä” ja ”ei.” Lisäksi vastauksensa sai perustella avoimeen kohtaan. Avoimia vastauksia
tuli yhteensä viisi kappaletta (neljä China Ski Academy -ryhmältä ja yksi China B-team/
WinterSport -ryhmältä). Yksi B-team/ WinterSport -urheilija jätti vastaamatta kysymykseen kokonaan.
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Vastaukset jakaantuivat niin, että kahdeksan urheilijaa kahdestatoista uskoi saavuttavansa tämän hetkisellä harjoittelulla maastohiihdon kansainvälisen huipun. Näistä urheilijoista neljä kuului China B-team/ WinterSport -ryhmään ja neljä China Ski Academy ryhmään. Neljästä urheilijasta, jotka eivät uskoneet saavuttavansa kansainvälistä kärkeä,
yksi kuului B-team/ WinterSport -ryhmään ja kolme China Ski Academy -urheilijoihin.

9.2

Hiihtäjien avoimet kommentit

Avoimet vastaukset toivat hyvää lisätietoa urheilijoiden mielipiteistä. Urheilijoiden avoimet vastaukset tukivat etenkin kolmanen tutkimuskysymyksemme kohtaa, koska näistä
vastauksista saimme parhaan tiedon siitä, millaiseksi urheilijat kokevat harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla. Vastauksista nousi pari seikkaa ylitse muiden. Ylivoimaisesti parhaiten avoimien vastauksien kohdista nousi esille urheilijoiden tyytyväisyys harjoitteluolosuhteita ja -ympäristöä kohtaan. Harjoitteluympäristöä pidettiin todella viihtyisänä.
Urheilijat kertoivat avoimissa vastauksissa esimerkiksi, että: ”Harjoitteluympäristö viihtyisä” ja ”Harjoitteluympäristö erinomainen. Paljon vapauden tunnetta.” Vuokatin Urheiluopistosta on tullutkin osin olosuhteiden ja ympäristön takia yksi maastohiihtomaailman
johtavimmista harjoittelupaikoista, jota myös useat maastohiihdon isot maat hyödyntävät harjoittelussaan.
Toinen esiin tullut asia oli urheilijoiden tyytyväisyys suomalaisia valmentajia kohtaan. Urheilijat arvostavat suomalaisten valmentajien valmennustyyliä. China Ski Academyn valmennuksesta vastaavat suomalaiset meritoituneet ammattivalmentajat, joten urheilijat
ovat hyvissä käsissä. Valmennuksen rooli on isossa osassa tässä vaiheessa uraa oleville
urheilijoille, koska heillä ei ole vielä vuosikymmenen kokemusta maastohiihdon harjoittelusta ja kilpailemisesta. Avoimissa vastauksissa ilmeni myös valmentajien selkeä ja hyvä
kommunikaatio harjoitellessa. Tämän seurauksena valmennustyyli nuorta kiinalaisten
ryhmää kohtaan on hieman erityyppistä, kuin mitä se olisi esimerkiksi kokeneemmille
vuosia harjoitelluille urheilijoille. Valmentaja joutuu toimimaan hyvin paljon opettajamaisessa roolissa nuorten ryhmän kanssa. Kokeneemmalle urheilijalle valmentaja muuttuu
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enemmän mentoriksi ja keskustelukumppaniksi, koska urheilija alkaa olemaan oman harjoittelunsa asiantuntija (Ohtonen & Mikkola 2016, 505). Esimerkiksi avoimessa vastauksessa urheilija kertoi: ”Valmentajat hauskoja. Harjoitellessa antavat ohjeita.”
Muita kohtia mitä avoimista vastauksista nousi esiin, oli toive urheilijoiden jakamisesta
pienempiin ryhmiin. ”Pitäisi jakaa pienempiin ryhmiin, jotta tulos parempi.” Varsinkin
isossa ryhmässä harjoiteltaessa tasoerot saattavat olla isoja, mikä tarkoittaa sitä, että samalla vauhdilla hiihdettäessä ryhmän paras ja ryhmän huonoin tekevät täysin eri harjoitusta. Silloin on myös selvää, että kukaan ryhmän jäsenistä ei hyödy toistensa harjoitteluseurasta. Optimitilanteessa harjoitusryhmässä on hyvin paljon samalla tasolla kilpailutuloksellisesti olevia urheilijoita eikä harjoitusryhmä ole liian suuri. Tässä tilanteessa harjoitteluryhmässä eri vahvuuksilla olevat urheilijat hyötyvät toistensa harjoitusseurasta,
koska he pystyvät sparraamaan ja täten kehittämään toisten ominaisuuksia.

58

10 Johtopäätökset

Työmme tarkoituksena oli löytää kehittämisehdotuksia ryhmän tulevaisuuden harjoittelua ajatellen. Voidaksemme vetää tähän neljänteen tutkimuskysymykseen johtopäätöksiä täytyi meidän tutkia ja löytää vastaukset muihin tutkimuskysymyksiin. Pohdittaessa
miten kiinalaishiihtäjien harjoittelu vastaa nykyhiihdon vaatimuksia, jouduimme perehtymään heidän harjoittelusuunnitelmiinsa, testituloksiin ja kyselylomakkeeseen. Harjoittelusuunnitelman ja kyselylomakkeen perusteella suurin osan kiinalaishiihtäjistä harjoittelee noin 800 tuntia vuodessa. Kiinalaishiihtäjien harjoitusmäärää voidaan pitää todella
hyvänä ja laadukkaana määränä. Tämä lähentelee huippu- hiihtäjien määriä, koska (mm.
Ohtonen & Mikkola 2016, 503) mukaan vaaditaan 800–900h harjoittelua, jotta kansainvälisellä huipulla voisi menestyä.
Harjoituspäiväkirjojen, harjoittelun vuosisuunnitelman, kyselylomakkeen, urheilijoiden ja
valmentajien analyysin perusteella voidaan todeta, että aerobisen eli peruskestävyys harjoittelun määrää on lisättävä jatkossa, koska tällöin se on lähempänä nykyhiihdon vaatimuksia. Tätä arviota tukee se, että urheilijat ovat olleet omien tuntemuksiensa mukaan
väsyneitä, kuten osa valmentajista ilmaisi keskusteluissa talvella. China Ski Academyn
harjoittelusta peruskestävyys harjoittelun osuus on ollut noin 81 %. Muun muassa Roposen ja Anttilan (2012, 21) sekä Jauhojärven (2019, 30) mukaan normaalisti huipputason
hiihtäjillä peruskestävyys harjoittelun osuus on 80–90 % kokonaisharjoittelun määrästä.
Huomioitavaa on, että jos lasketaan aerobisen kynnyksen tuntumassa oleva harjoittelun
osuus pois peruskestävyyden määrästä, lukema on 72 % kokonaismäärästä.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että China Ski Academy -ryhmän harjoittelu on
ollut melko kuormittavaa. Harjoitustietojen mukaan peruskestävyyslenkeillä on menty
liian useasti yli aerobisen kynnyksen, vaikka tarkoituksena on tehdä harjoitusta reilusti
aerobisen kynnyksen alapuolella. Varsinkin isossa ryhmässä harjoiteltaessa tasoerot saattavat olla isoja, mikä tarkoittaa sitä, että samalla vauhdilla hiihdettäessä ryhmän paras ja
ryhmän huonoin tekevät täysin eri harjoitusta. Suomalaisen olympiavoittajan harjoittelutiedoissa 2013–2015 tehoharjoittelun osuus on ollut 5,4–6,7 % välillä ja lajinomaista harjoittelua on tapahtunut 70–73 % (Ohtonen & Mikkola 2016, 500). Kiinalaisten harjoittelua
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verrattaessa näihin tietoihin tehoharjoittelun osuus on ollut liian korkea ja lajinomaisen
harjoittelun määrä liian vähäinen. Kiinalaishiihtäjien tulisikin tutkimuksemme perusteella
lisätä lajinomaisen harjoittelun eli hiihdon, rullahiihdon ja sauvalenkkien määrää.
Peruskestävyysharjoittelusta saadaan paras vaikutus, kun sitä toteutetaan sykealueella
100–130, koska tällöin rasva- aineenvaihdunta toimii kaikista tehokkaimmin. Lisäksi jatkuvasti aerobisen kynnyksen tuntumassa tehty harjoittelu kuormittaa hyvin paljon lihaksistoa, mikä verottaa sitten muista tehokkaimmista laatu harjoituksista. (Roponen 2016.)
Urheilijoiden mielipide omista ominaisuuksista avasi sen, mihin harjoittelussa pitäisi jatkossa keskittyä. Tärkeää onkin, että urheilijat tuntevat omat vahvuudet ja heikkoudet,
koska se auttaa harjoittelusuunnitelman laatimisessa. Esimerkiksi kyselyn neljännen ja
viidennen kysymyksen tulokset korreloivat melko hyvin toisiaan, koska ominaisuudet
mitkä urheilijat kokevat vahvoiksi, niin sen seurauksena he haluaisivat tehdä enemmän
vahvoja ominaisuuksia kehittävää harjoittelua. Näitä tuloksia ja johtopäätöksiä tukee
(mm. Ohtonen & Mikkola 2016, 498) analyysi siitä, että tietyt vahvuudet omaava urheilija
haluaa tehdä itselleen sopivaa harjoittelua.
Esimerkiksi (Ohtonen & Mikkola 2016,497–498) mukaan kestävyystyyppi haluaa tehdä
aerobista harjoittelua, sekä pitkiä aerobisia tehoja ja sprinttityypin harjoittelu painottuu
puolestaan vahvuuksien eli voima-, nopeus- ja suorituskykyharjoittelu kehittämiseen.
Tästä pystymme myös vetämään johtopäätöksen, että China Ski Academy ja China Bteam/ WinterSport -ryhmässä urheilijatyypit ovatkin hyvin pitkälti sprinttityyppisiä ominaisuuksia omaavia urheilijoita, koska kyselyssä he pitivät vahvuuksinaan esimerkiksi voimaa ja nopeutta. Tämä pätee tietenkin vain kyselyyn vastanneisiin urheilijoihin eikä johtopäätöstä voida yleistää koko ryhmään.
Jos urheilijat tekisivät liikaa vahvuuksiaan kehittävää harjoittelua ongelmallista tämän
tyyppisessä harjoittelun painottamisessa olisi, että urheilijan heikot ominaisuudet, jotka
ovat jääneet puutteelliselle harjoitellulle saattaisi rajoittaa tuloksentekokykyä. Urheilijoiden vastauksista kysymyksen ”harjoittelun jakautumisesta” kohdalla voisimme päätellä,
että urheilijoiden pitäisikin keskittyä harjoittelussaan myös heikkouksiensa kehittämiseen. (mm. Ohtonen & Mikkola 2016, 497–498.)
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Tämä tarkoittaisi juuri sitä, että China Ski Academyn ja China B-teamin/ WinterSport ryhmien harjoittelussa olisikin keskityttävä etenkin rasva-aineenvaihduntaa kehittävään
aerobiseen peruskestävyysharjoitteluun. Tätä analyysiä tukee myös se, että harjoituspäiväkirjojen mukaan peruskestävyysharjoittelun määrä oli ollut liian kuormittavaa ja peruskestävyyden kokonaismäärä oli suositusten alarajalla. Harjoittelutietojen mukaan basiceli peruskestävyysalueella harjoittelua oli kertynyt peräti 500 tuntia, kun taas easy-alueella, jota voidaan pitää huoltavan ja peruskestävyys yksi alueen harjoitteluna, oli kertynyt vain 40 tuntia. Tutkimuksen mukaan kiinalaisten basic-alueella tehtävästä harjoittelusta olisi tehtävä enemmän huoltavalla alueella, koska (esim. Roponen 2016) mukaan
kuormitus ei ole niin kovaa harjoitellessa syke alueella 100–120. Tätä päätelmää tukee
myös kiinalaisten valmentajien tiedot siitä, että urheilijat kokevat olevansa usein melko
väsyneitä.
Tutkimuksemme perusteella harjoittelua pitäisi kehittää siihen suuntaan, että kehitettäviä ominaisuuksia pitäisi painottaa enemmän harjoittelukauden aikana (esim. Manninen
2017, 332), jotta ominaisuuksien kehittyminen varmistettaisiin. Liian montaa kehitettävää ominaisuutta ei voi olla harjoitusohjelmassa samaan aikaan. Esimerkiksi analysoitaessa kiinalaisten harjoituspäiväkirjoja, viikon sisältö saattoi olla liian monipuolinen, koska
tällöin (mm. Manninen 2017, 332) mukaan ominaisuuksia mitä urheilija ja valmentaja haluavat kehittää, täytyy harjoituttaa säännöllisesti vähintään kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Kiinalaisten ohjelmissa emme havainneet sitä, että kehitettäviä ominaisuuksia olisi
painotettu riittävästi, minkä voi havaita liitteistä 5 ja 6 olevista harjoituskauden esimerkkiviikoista. Lisäksi kesällä ja syksyllä hyvin harjoitetut ominaisuudet saattavat jäädä liian
vähällä toteutukselle kilpailukauden aikana. Esimerkiksi tasatyöntö harjoittelua tehdään
paljon rullahiihtäen kesällä ja syksyllä, mutta talven tultaessa sen harjoittelu jää usein
puutteelliselle tasolle. Tämä ongelma on havaittavissa yleisesti ottaen suomalaishiihtäjien harjoittelussa (Manninen 2017, 332).
Yksi silmään pistävä asia harjoituspäiväkirjoista on se, että aamupäivän ja iltapäivän harjoituksen välinen palautusaika jää liian lyhyeksi. Aamupäivän harjoitus alkaa yleensä yhdeksältä ja iltapäivän harjoitus kolmelta. Tämä tarkoittaa sitä, että palautusaikaa harjoi-
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tusten välissä yleensä on noin kolmesta neljään tuntia. Esimerkiksi Suomen maajoukkuehiihtäjät lähtevät maajoukkueleireillä toiseen harjoitukseen vasta kello neljän jälkeen
(Ohtonen & Mikkola 2016, 510).
Urheilijat olivat täyttäneet harjoituspäiväkirjaa kyselytulosten perusteella kiitettävällä tavalla. Harjoittelun analysointiin ja seurantaan harjoituspäiväkirja on kaikista paras työväline. Ilman huolella täytettyä harjoituspäiväkirjaa kaikki analyysit harjoittelusta jäävät
muistinvaraiseksi tuntumaksi. (Ohtonen & Mikkola 2016, 517.)
Toinen tutkimuskysymys eli millaiset ovat kiinalaishiihtäjien fyysiset ominaisuudet
saimme vastauksia urheilijoiden testitulosten perusteella. Testitulosten ja urheilijoiden
fyysisten ominaisuuksien perusteella ei voida vetää suuria johtopäätöksiä urheilijoiden
lajinomaisesta kehityksestä ja harjoittelusta, koska tutkimuksemme mukaan kiinalaishiihtäjien testit eivät palvele miesten ja naisten nykyhiihdon vaatimuksia. Kiinalaishiihtäjien
tuloksia vertailtaessa Hiihtoliiton 18-vuotiaiden suositusarvoihin, voidaan todeta, että kiinalaisten testitulosten taso on hyvää keskivertoa (3 kategoria). Vertailtaessa kuitenkin
urheilijoiden fyysisten testien tuloksia urheilijoiden omaan lähtötasoon, voidaan todeta,
että tulokset kehittyivät lähtötasoa paremmiksi.
Esimerkiksi (Harmanin 2008, 239) mukaan urheilijoiden olisi tehtävä sellaisia testejä,
jotka mittaavat niitä ominaisuuksia, joita itse lajisuorituksessa tarvitaan. Esimerkiksi Suomen hiihdon maajoukkueen hiihtäjille rakennettuun testipatteristoon kuuluu pitkä mattotesti rullasuksilla hiihtäen wassberg-tekniikalla, tasatyöntämällä tehtävä hermo-lihasjärjestelmän suorituskykyä mittaava testi ja lyhyt noin 2 minuutin tasatyönnön testi. Tämän lisäksi toteutetaan voimatestit, jotka sisältävät hyppytestit, penkkipunnerrustestin
ja tehotestit. (Ohtonen & Mikkola 2016, 512.) Keskusteltuamme toimeksiantajamme
kanssa he olivat yhtä mieltä kanssamme siitä, että osa Suomen hiihdon maajoukkueen
testeistä tulee hyvin todennäköisesti myös Kiinan ryhmien käyttöön.
Kolmanteen tutkimuskysymykseen eli millaiseksi urheilijat kokevat harjoittelun Vuokatin
Urheiluopistolla saimme parhaiten vastauksia urheilijoille laaditusta kyselylomakkeesta.
Kysymyksiä laadittaessamme pyrimme nimenomaan ottamaan huomioon tämän tutkimuskysymyksemme. Tuloksista voimme hyvin vetää päätelmän, että China Ski Academyn
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valmennuksesta vastaavat ammattivalmentajat, joten urheilijat ovat hyvissä käsissä. Valmennuksen rooli on isossa osassa tässä vaiheessa uraa oleville urheilijoille, koska heillä ei
ole vielä vuosikymmenen kokemusta maastohiihdon harjoittelusta ja kilpailemisesta. Äärimmäisen tärkeässä osassa on tekniikka ja lajiharjoittelu, koska eri urheilulajeista tulleilla
urheilijoilla ei vielä hiihdon tekniset ominaisuudet ole kehittyneet niin hyvälle tasolle,
kuin kokeneilla hiihtäjille.
Esimerkiksi (Ohtonen & Mikkola 2016, 495–496) mukaan nykyhiihdossa on tärkeää pystyä
hyvällä taloudellisuudella säästämään energiavarastoja ja kompensoida mahdollisesti
hieman heikompaa aerobista kapasiteettiään. Kiinan ryhmän valmentajien mukaan Vuokatissa vietetyn vuoden tärkein anti on ollutkin se, että kiinalaishiihtäjät ovat oppineet
maastohiihdon ja suomalaisen maastohiihdon harjoittelun perusasioita.
Olosuhteet ja oheispalvelut ovat (esim. Vuokatti Sport 2019) mukaan ja urheilijoiden
avointen vastausten perusteella kiinalaishiihtäjillä huippuluokkaa. Urheilijat saavat keskittyä täysipäiväisesti harjoitteluun, mikä on hyvä tilanne urheilullisen menestymisen
kannalta.
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11 Pohdinta

Erittäin tärkeänä osana opinnäytetyötämme voidaan pitää koko työn vaiheiden oppimisprosessia. Koko oppimisprosessia on hyvä peilata ja arvioida ennalta asetettuihin tavoitteisiin, joita opinnäytetyöllemme asetimme. Tietysti ei sovi unohtaa opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteita, ja sitä saako toimeksiantaja työstämme joitakin konkreettisia asioita
käyttöönsä. Peilaamme työmme vaiheita, onnistumisia sekä myös virheitä asettamiimme
tavoitteisiin, ammatillisen osaamisen kehittymiseen, eettisiin näkökulmiin sekä myös liikunta- alan kompetensseihin. Esittelemme myös työmme aikana heränneitä haasteita
tutkimustyömme eri vaiheissa.
Opinnäytetyön onnistumisen arviointi
Työmme arvioinnissa pidämme tärkeimpinä mittareina sitä, että antaako työmme vastauksia tutkimusongelmiin ja myös sitä yltääkö työmme sille tasolle mille asetimme tavoitteet. Pidämme myös opinnäytetyömme onnistumisen arviointina sitä, että onnistuiko
työmme toimeksiantajan mielestä ja saavutimmeko toimeksiantajan kertomat tavoitteet.
Toimeksiantajalta pyydämme kirjallisen palautteen ja käymme myös keskustelut työn onnistumisesta. Ei pidä myöskään unohtaa meidän omaa rehellistä arviointia opinnäytetyömme onnistumisesta ja prosessin etenemisestä.
Tutkimusongelmiin vastaamisen näkökulmasta voimme pitää työtämme jossain määrin
melko onnistuneena. Ensimmäisenä tutkimusongelmana pyrimme selvittämään sitä, miten kiinalaishiihtäjien harjoittelu Vuokatissa vastaa nykyhiihdon vaatimuksia. Tähän ongelmaan pyrimme selvittämään vastausta etenkin kiinalaishiihtäjien harjoittelusuunnitelman avulla. Apuna käytimme myös laatimamme kyselylomakkeen tiettyjä kysymyksiä,
jotka palvelivat ja tukivat harjoittelusuunnitelmista tehtyjä päätelmiä. Toimeksiantajan
näkökulmasta tämä kysymys oli äärimmäisen oleellinen, jos tarpeita harjoittelun muutoksille seuraavalle kaudelle täytyisi tehdä, mikäli harjoittelu ei vastaa nykyhiihdon vaatimuksia. Tärkeää toimeksiantajan kannalta on myös saada kyselylomakkeesta tietoja, kuinka
heidän valmentajiensa laatima harjoittelusuunnitelma on toteutunut urheilijoiden näkökulmasta. Tähän ongelmaan selvityksen antoi laatimamme kyselylomake, jossa urheilijoiden mielipide tulee eri tavalla esille, kun urheilijat saavat kertoa tuntemuksiaan paperille.
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Mielestämme tutkimuksemme antaa erityisesti tietoja Kiinan ryhmien valmentajille esimerkiksi siitä, mitä heidän omassa valmennus filosofiassaan tulisi ottaa huomioon jatkoa
ajatellen. Onnistumisena voimme pitää sitä, että saimme perehdyttyä nykyhiihdon vaatimuksiin useiden eri lähteiden kautta ja peilattua nykyhiihdon vaatimuksia kiinalaishiihtäjien harjoitteluun. Saimme erityisesti tähän tutkimuskysymykseen vastauksia kiinalaishiihtäjien harjoitusohjelmista. Testistulosten perusteella emme pystyneet tekemään johtopäätöksiä tähän ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.
Toisena tutkimusongelmana selvitimme millaiset ovat kiinalaishiihtäjien fyysiset ominaisuudet. Tähän tutkimuskysymykseen pohdittaessa vastausta, jouduimme analysoimaan
kiinalaishiihtäjien fyysisten testien tuloksia. Mielestämme tämän tutkimuskysymyksen
tärkein anti oli se, että kiinalaishiihtäjien testejä olisi kehitettävä lajinomaiseen suuntaan,
koska tämän hetkiset testit eivät ole miesten ja naisten sarjan nykyhiihdon vaatimusten
mukaisia.
Kolmantena tutkimuksen pääongelmana selvitimme sen, millaiseksi urheilijat kokevat
harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla. Tähän kohtaan saimme vastauksen kyselylomakkeen avulla. Mielestämme kyselylomake aiheutti suurimmat ongelmat tutkimuksemme
aikana. Kyselyn kysymykset olisivat mielestämme täytyä laatia huolellisemmin ja asetella
kysymykset enemmän loogisempaan järjestykseen. Kyselyssä olisi ollut myös ehkä järkevämpää keskittyä ja painottaa vielä enemmän tiettyihin harjoitteluun liittyviin seikkoihin,
koska loppujen lopuksi kaikkia kysymyksiä emme kokeneet järkeväksi käsitellä opinnäytetyössämme. Kysymykset olivat kuitenkin melko selkeitä, vaikka väärinymmärryksiltä ei
kuitenkaan kyselyn aikana vältytty. Ongelmaa tuotti lähinnä vahvuuksien merkkaaminen
kysymykseen numero 4 (katso liite 3 ja 4).
Suurimpana ongelmana työssämme voimme kuitenkin pitää kyselyyn vastanneiden urheilijoiden määrää. Toisaalta emme usko, että tämä olisi kuitenkaan muuttanut kyselyn
tulosten ja yhteenvetojen tulkintaa. Tietysti suurempi vastausprosentti olisi tuonut työllemme lisäuskottavuutta ja arvoa. Monivalintakysymysten tulosten perusteella pystyimme vetämään yhteenvedon, että urheilijat ovat todella tyytyväisiä saamansa valmennukseen Vuokatin Urheiluopistolla.
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Avoimet vastaukset antoivat tähän tutkimusongelmaan todella paljon lisäarvoa, koska
niistä esiin nousi jopa toimeksiantajalle yllättäviä seikkoja. Esimerkiksi yllätyksenä meille,
sekä toimeksiantajalle tuli se, että kaikki asiat harjoittelussa ei välttämättä kiinalaisten
urheilijoiden mielestä ollutkaan niin hyvin mitä olimme kuvitelleet. Toisaalta näistä avoimista vastauksista emme opinnäytetyömme kannalta voi vetää kuitenkaan suuria johtopäätöksiä, koska vastaukset olivat hajanaisia. Ainut asia mikä avoimista vastauksista voidaan yleistää, oli tyytyväisyys harjoitteluympäristöön.
Tulimme siihen tulokseen, että neljäs tutkimusongelma muodostui työmme ja toimeksiantajan kannalta kaikista tärkeimmäksi. Pyrimme tutkimaan sen, mitä kehitettävää ryhmän harjoittelussa olisi jatkoa ajatellen. Tämä oli myös yksi meidän asettamistamme
omista tavoitteista, että saisimme löydettyä kehittämiskohteita kiinalaishiihtäjien harjoitteluun. Mielestämme onnistuimme myös vastaamaan tähän tutkimusongelmaan ja löytämään kehitettäviä asioita ryhmän jatkoa ajatellen. Tähän tutkimusongelmaan molemmat aineistonkeruu menetelmät tukivat toisiaan ja vahvistivat näkemyksiämme harjoittelusta. Tästä esimerkkinä voidaan pitää tutkimuksessa havaittuja asioita, kuten liian
kuormittavaa peruskestävyysharjoittelua ja liian vähäistä painotettaviin ominaisuuksien
harjoitteiden toteuttamista. Suurimpana antina työmme onnistumisen arvioinnin kannalta voimme ehdottomasti pitää sitä, että toimeksiantaja oli samoilla linjoilla harjoittelun kehittämiskohteista. Lisäksi nämä esittämämme kehityskohteet tulevat hyvin todennäköisesti näkymään kiinalaishiihtäjien seuraavan kauden harjoittelussa.
Henkilökohtaisesti koemme, että onnistuimme melko hyvin täyttämään opinnäytetyöprosessille asettamat tavoitteet eli löytämään kehityskohteita kiinalaisten ryhmän harjoitteluun. Omien ammatillisten ja asiantuntijan valmiuksiemme parantamisessa ja osaamisen kartuttamisessa prosessi onnistui tyydyttävästi. Olemme prosessin aikana syventyneet ja perehtyneet maastohiihdon teoriaan, sekä erityisesti työn loppua kohden pystyimme tiivistämään ja keskittämään teorian työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Välillä
saatoimme keskittyä teoriataustaan perehdyttäessä työmme kannalta toissijaisiin ja epäolennaisiin seikkoihin. Mutta täytyy tietysti muistaa, että ammatillisesta ja asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta nämä olivat hyvin tärkeitä perehtymisen hetkiä.
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Jouduimme myös perehtymään työn varrella useisiin muihin opinnäytetöihin, jotka eivät
välttämättä edes liittyneet maastohiihtoon. Saimme kuitenkin apua tästä perehtymisestä
tutkimustulosten esittelyn ja työn rakenteen kannalta. Tulimme myös siihen tulokseen,
että työmme täyttää sille asettamat merkityksellisyyden tavoitteet, koska toimeksiantaja
hyvin todennäköisesti puuttuu tuomiimme kehityskohteisiin suunnitellessa ja laatiessa
ryhmän tulevan kauden harjoittelua. Tietysti puhuttaessa niin laajasta kokonaisuudesta,
mitä työssämme tarkastelimme, jäi sen seurauksena hyvin todennäköisesti myös joku
merkittävä asia läpikäymättä.
AMK-opintojen kompetenssit
Pohdittaessa opinnäytetyötä liikunnanohjaajan kompetensseihin, voimme tehdä se päätelmä, että lajitieto ja termistö maastohiihdosta on erinomaisen hyvällä tasolla. Työn perusteella tekijät voivat toimia asiantuntijoina maastohiihtoon liittyvissä tehtävissä. Oppimisen taitojen kompetenssin näkökulmasta tultiin siihen tulokseen, että pystyimme prosessin aikana kehittymään tiedon hankinnassa ja etenkin sen kriittisessä arvioinnissa.
Opimme myös löytämään hyviä ja kehittäviä puolia opinnäytetyö prosessin aikana
omasta oppimisestamme. Lisäksi erityisen tärkeään rooliin nousi ryhmätyötaidot, koska
koko prosessin aikana tarvitsimme hyvää yhteistyötä toistemme ja myös toimeksiantajan
kautta.
Eettisen osaamisen kompetenssin perusteella tärkeimpänä oppina voimme pitää sitä,
että jouduimme ottamaan vastuuta omista tekemisistään ja kantamaan vastuuta prosessin aikana. Pystyimme myös toimimaan ammattieettisten perusteiden mukaisesti. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa vaati myös työyhteisöosaamista, koska jouduimme toimimaan viestintä ja vuorovaikutustilanteissa. Innovaatio- osaamisen näkökulmasta työmme
opetti sen, että pystymme tekemään tutkimuksellisia hankkeita. Mahdollisesti tämä taito
olisi jäänyt oppimatta, jos olisimme tehneet toiminnallisen opinnäytetyön.
Pohdittaessa työtämme kansainvälistymisosaamisen kannalta opinnäytetyömme palveli
erinomaisesti tätä kompetenssia. Tämä sen takia, että tutkimuksessa päästiin toimimaan
monikulttuurisen yhteisön kanssa. Saimme kehitettyä kielitaitoamme ja jouduimme otta-
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maan huomioon myös kansainvälisyyskehityksen vaikutukset ja mahdollisuudet. Kansainvälistymisosaaminen nousi työmme aikana suureen roolin, koska kyseessä on jopa maailman mittakaavalla ainutlaatuinen projekti mihin pääsimme perehtymään.
Peilatessamme työtämme liikunnan ja vapaa- ajan koulutuksen opinto- oppaassa määriteltyihin kompetensseihin, voimme todeta kaikkien muiden kohtien kehittyneen paitsi
aktiviteettimatkailun osaamisen. Tietenkään pelkkä opinnäytetyöprosessi ei kata kaikkia
laajoja osaamisalueiden tavoitteita, vaan ne ovat kehittyneet vuosien varrella oman oppimisen ja opiskelupolun varrella opittujen asioiden takia. Opinnäytetyö prosessissa suurimmassa roolissa oli ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen, koska työmme
vaati asiantuntevaa tietoa harjoittelusta ja valmennuksesta.
Luotettavuus
Opinnäytetyön aineiston keruusta vastasi urheilijoiden harjoitustietojen ja fyysisten ominaisuuksien testien osalta toimeksiantaja, joten näiden osalta emme pysty ottamaan kantaa niiden luotettavuuteen. Urheilijoiden valmentajat ovat kuitenkin alansa ammattilaisia
ja omaavat pitkän kokemuksen esimerkiksi ominaisuustestien tekemisestä. Tästä syystä
tätä aineiston osaa voinemme pitää luotettavana.
Kyselylomakkeen laatimisvaiheessa pystyimme vaikuttamaan sen luotettavuuteen. Kyselyn tekemisestä ja esimerkiksi kysymysten vastausvaihtoehtojen asettelusta pyrimme hakemaan teoriatietoa useiden teosten avulla (esimerkiksi Vilkka 2007 ja Ahola ym. 2002).
Kysymysten järjestyksessä pyrimme loogisuuteen ja kysymyksistä yritettiin tehdä mahdollisimman helposti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä. China Ski Academy -ryhmän osalta
päästiin vastausmäärissä jo lähes puoleen, mitä voidaan pitää varsin hyvänä otantana.
Mahdollisuus tämän ryhmän osalta olisi kuitenkin ollut jopa kokonaisotantaan, jolloin kyselyn tuomien tulosten luotettavuus olisi ollut jo todella hyvällä tasolla. B-teamin/ WinterSport -ryhmän osalta kuuden vastaajan joukko on niukka ja siksi siitä on hankala vetää
johtopäätöksiä koko ryhmää ajatellen.
Oman haasteensa kyselyn toteutukseen toi käännöstyö. Koska tutkijoina emme ymmärtäneet kiinan kieltä lainkaan, emme pystyneet olemaan varmoja esimerkiksi hiihtosanas-
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tojen oikeasta muotoilusta kyselyn kiinankieliseen versioon. Pyrimme kuitenkin tekemään englanninkielisestä versiosta mahdollisimman paikkansapitävän, jotta mahdollisilta
käännösvirheiltä vältyttäisiin. Kiinan kielisestä kääntämisestä vastasivat kiinalaisten hiihtäjien kielenopettajat, jotka työskentelevät päivittäin ammattitason hiihtovalmentajien
kanssa. Näin ollen pystyimme luottamaan käännöstyön laatuun.
Johtopäätöksiä ja analysointia tehdessä pyrittiin viittaamaan teoriapohjaan. Näin tehtyjä
tulkintoja pystyttiin perustelemaan tutkimuksen lähteiden avulla. Pohdinnassa pyrimme
tuomaan esiin, ettei tämän kaltaisella tutkimuksella päästä tilastolliseen yleistettävyyteen.
Eettisyys
Tutkimusta tehdessämme meidän täytyi ottaa huomioon monia erilaisia eettisiä lähtökohtia ja periaatteita. Vaikka arkielämässä eettiset kysymykset, kuten vaikkapa oikean ja
väärän jaottelu, ovat usein hankalia ja vaikeaselkoisia, on tutkimuksen tekemiseen liittyvät tutkimuseettiset periaatteet yleisesti hyväksyttyjä. Jotta tutkimus olisi kaikissa sen tekovaiheissa eettisesti hyväksyttävä, oli sen toteuttamisessa noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2007, 23.)
Opinnäytetyössämme yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytimme kyselylomaketta.
Vastaajille oli laadittava kyselylomakkeen toimittamisen yhteyteen saatekirje, joka vakuutti vastausten ja tutkimuksen luottamuksellisuutta. Vastaajien informointi saatekirjeessä ei ollut monisivuista, sillä kyselyssä ei käsitelty erittäin arkaluontoisia asioita tunnistettavasti (Kuula 2006, 103). Määrällistä tutkimusta tehdessä ja nimettömänä täytettävää kyselylomaketta käytettäessä tutkimustulokset ilmaistiin numeroita käyttäen. Näin
ollen tutkittavan kohderyhmän yhdenkään yksilön tunnistamisriskiä ei ole. Tulosten ilmaisemisen lisäksi tärkeäksi eettiseksi kysymykseksi nousi myös kirjoittamistapa. (Vilkka
2007, 164.)
Tulosten numeeristen tietojen sanallisessa tulkinnassa meidän oli oltava tarkkana. Tulkittaessa hiihtäjien kyselylomakkeiden tuloksia oli vältettävä ilmaisutapoja, jotka voisivat
olla tutkimuksen perusjoukkoa loukkaavia, epäkunnioittavia tai mustamaalaavia. Tutkittavia ei ilmaisuin saanut asettaa myöskään halveksunnan, pilan tai vihan kohteiksi. Koska
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tutkittava perusjoukko oli pieni, olisi kielteisellä ilmaisutyylillä saatettu leimata koko
ryhmä. Tutkijana meidän oli muistettava vastuu myös omaa oppiainettamme ja koko tiedeyhteisöä kohtaan. (Vilkka 2007, 164–165.) Tuloksia raportoitaessa ei kuitenkaan saanut
olla kritiikitön. Tuloksia ei saatu esittää suurpiirteisesti eikä niistä saanut antaa totuudesta
poikkeavaa kuvaa. Jos tutkimuksestamme saatuja tuloksia olisi esimerkiksi yleistetty perusjoukkoa huomattavasti suurempaan määrään, olisi tätä voitu pitää tiedeyhteisön harhauttamisena. (Hirsjärvi & kumpp. 2007, 26.)
Plagiointi on nykypäivänä internetinkin myötä yleistynyt ja sitä piti tutkimusta tehdessä
välttää kaikin keinoin. Esimerkiksi maastohiihdon valmennuksesta ja harjoittelusta kertovaa teoriaa emme voineet esittää omana tietonamme, vaan muiden tekemälle tutkimustyölle oli annettava arvoa. Tällöin lähdeviitteistä ja -luettelosta huolehtiminen oli tärkeää,
jotta tieto pystytään tarkistamaan ja varmentamaan alkuperäisestä teoksesta. Suoria lainauksia yritimme välttää. Myöskään näin kahdestaan toteutetussa opinnäytetyössä kumpikaan tekijä ei ottanut lopputuloksesta suurempaa kunniaa vaan se jaettiin ja tullaan
jakamaan tasapuolisesti molempien kesken. (Hirsjärvi & kumpp. 2007, 26–27; Bui 2014,
87.)
Jatkotutkimusaiheet
Mielestämme näemme tässä myös mahdollisuuden jatkotutkimusaiheille. Olisi hyvin mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan China Ski Academy ja China B-team/ WinterSport ryhmä lähtevät viemään harjoittelua ja etenkin uskaltavatko valmentajat tehdä harjoitteluun muutoksia. Maastohiihdossa omanalaisensa oikean harjoituslinjan löytyminen ei tapahdu hetkessä, vaan siihen kuluu aikaa. Tämän takia olisikin esimerkiksi järkevää tutkia
minkälainen harjoituslinja urheilijoille toimii parhaiten, koska yhtä ainoaa oikeaa totuutta
ei ole. Mielestämme olisi myös järkevää tutkia, jos harjoittelumuutoksia ryhmän harjoitteluun tehdään, että vaikuttiko nämä muutokset kilpailuvauhdin kehittymiseen ja paranemiseen.
Mielenkiintoista olisi nähdä jatkotutkimus, jossa nykyhiihdon vaatimusten toteutumista
seurattaisiin esimerkiksi nuorilta Vuokatti-Ruka urheiluakatemian urheilijoilta. Tämä sen
seurauksena, koska suomalaisessa maastohiihdossa ollaan huolissaan tulevaisuuden kilpailukyvystä kansainvälisellä huipulla (Reponen 2018; Manner 2018). Kaikki mahdolliset
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maastohiihtoon lajinomaisesti liittyvät tutkimukset ovat tärkeitä, sillä tutkimusaiheita lajista löytyy vielä paljon.
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Liite 1: Saatekirje kyselylomakkeeseen suomeksi
Hyvä Vuokatin Urheiluopiston urheilija!
Olemme Joonas Huttunen ja Lauri-Aleksi Laitinen. Opiskelemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajiksi. Teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston
kanssa.
Tutkimuksemme tavoitteena on saada tietoa harjoittelun ja valmennuksen onnistumisesta Vuokatin Urheiluopiston kiinalaisilla hiihtäjillä. Selvitämme tutkimuksessa:
-

Millainen on suomalainen maastohiihdon harjoitusmalli ja miten se näkyy China Ski
Acade-my -ryhmän harjoittelussa?
Miten urheilijat kokevat harjoittelun Vuokatin Urheiluopistolla?
Mitä kehitettävää ryhmän harjoittelussa on jatkoa ajatellen?

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada teiltä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää Vuokatin Urheiluopiston valmennusta ja harjoittelua kiinalaisurheilijoille. Valmennuksen suunnittelu ja kehittäminen on tärkeässä osassa mietittäessä menestymistä kilpaurheilussa.
Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen tuloksista Teitä ei voi tunnistaa vastaajaksi. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tutkimukseen, johon tämä saatekirje liittyy. Aineiston tulosten tallentamisen jälkeen vastauslomakkeet tullaan hävittämään.
Vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Vastauksenne auttaa Vuokatin Urheiluopistoa kehittämään valmennusta Vuokatissa asuville kiinalaisille maastohiihtäjille. Tutkimuksemme valmistuu
toukokuussa 2019 ja opinnäytetyöhön ja sen tuloksiin voi tutustua tämän jälkeen Kajaanin ammattikorkeakoulun informaatiopalvelussa.
Vastatkaa kysymyksiin ohjeiden mukaan. Tutkimusta koskeviin kysymyksiinne vastaa Joonas
Huttunen puhelimitse (050-4636845) tai sähköpostitse osoitteessa
huttunen.joonas.95@gmail.com.
Ystävällisin terveisin
opiskelijat Lauri-Aleksi Laitinen ja Joonas Huttunen
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Liite 2: Saatekirje kyselylomakkeeseen kiinaksi
亲爱的 Vuokatti 运动训练中心的运动员！
我们是 Joonas Huttunen 和 Lauri-Aleksi Laitinen。 我们在 Kajaani 应用科学大学学
习。 我们正在与 Vuokatti Sport 合作完成我们的论文。
我们在这项研究中的目标是收集中国运动员在 Vuokatti 的跨国训练信息。 在这项研究
中，我们将尝试找出：
- 什么是芬兰的越野滑雪训练以及它在中国运动员训练中的表现？
- 运动员如何看待 Vuokatti 运动训练中心的训练？
- 我们希望将来培训的内容是什么？
通过这份调查问卷，我们可以收集信息，我们可以用这些信息为未来几年的中国运动员开
展培训。 规划培训和持续发展培训计划对于竞技体育的成功至关重要。
您的答案将以保密方式处理。 您将无法在研究结果中识别出来。 您的答案将仅用于此特
定研究。 保存结果后，这些答案将被删除。
回答大约需要 15 分钟。您的答案将有助于 Vuokatti 运动训练中心为中国越野滑雪运动员
开发培训。 我们的论文将于 2019 年 5 月完成。之后您将能够在 Kajaani 大学的信息服务
中看到论文。
请按照说明回答问题。 所有关于该研究的问题将由 Joonas Huttunen 用英语回答（电
话：050-4636845，电子邮件：huttunen.joonas.95@gmail.com）。
最诚挚的问候
学生 Lauri-Aleksi Laitinen 和 Joonas Huttunen
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Liite 3: Kyselylomake kiinalaishiihtäjille englanniksi/ kiinaksi
Questionnaire for Chinese cross-country skiers the Vuokatti Olympic Training Center
中国 XC 滑雪者在 Vuokatti 奥林匹克训练中心的问卷调查表
Gender (circle one option):
性别（圈出合适的选项）：
female 女

male 男

other 其他

prefer not to answer 不想回答

1.How satisfied you are with the coaching you have had here in Vuokatti? Circle one option:
1. 您对 Vuokatti 的教练满意度如何？ 圈选一个选项：
1. I don´t know 我不知道
2. not satisfied at all 根本不满意
3. quite dissatisfied 十分不满意
4. quite satisfied 比较满意
5. completely satisfied 完全满意

Justify your answer (optional) 请解释您的选择（可选）:

2. How have you settled into Finnish training culture here in Vuokatti? Circle one option:
2. 您在 Vuokatti 适应芬兰训练文化的情况如何？ 圈选一个选项：
1. I don´t know 我不知道
2. I´m not settled at all 我根本没有适应
3. I´m partially settled 我已经部分适应了
4. I´m settled quite well 我适应得很好
5. I´m compeletely settled 我完全适应了
Justify your answer (optional) 请解释您的选择（可选）:

3. How satisfied are you with your development/ results as an athlete during your stay in
Vuokatti? Circle one option:
3. 在您 Vuokatti 生活期间，您对自己的运动发展/成绩满意吗？ 圈选一个选项：
1. I don´t know 我不知道
2. not satisfied at all 完全不满意
3. quite dissatisfied 非常不满意
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4. quite satisfied 比较满意
5. completely satisfied 完全满意
Justify your answer (optional) 请解释您的选择（可选）:

4. What are your strengths and weaknesses as a cross-country skier? Assign numbers from the
strongest (1) to the weakest (8):
4. 作为越野滑雪运动员，您的优点和缺点是什么？请 按照数字（1）表示最强---（8）表
示最弱，进行标识：
__ speed 速度
__ strength 力量
__ aerobic capacity 有氧能力
__ anaerobic capacity 无氧能力
__ VO2max
__ technique 技术
__ tactical intelligence 战术理解
__ mental strength 心理素质

5. In your own opinion, how you should implement these training components in the future?
Circle one option in every group:
5.您认为将来如何践行这些培训内容？ 每组圈出一个选项：
Easy training 简单训练：
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一些

Hard training 难度训练：
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一些

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多

Basic training 基础训练：
1. much less
少很多
2. somewhat less 少一些

Speed training 速度训练：
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一些

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多
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Medium training 中等训练:
1. much less
少很多
2. somewhat less 少一些

Strenght training 力量训练：
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一些

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多

3. as much as before 和以前一样多
4. some more 多一点
5. much more 多得多

6. Do you follow your training, for example by writing an exercise diary? Circle one option:
6.您是否追踪自己的训练进程，例如记训练日记？ 圈选一个选项：
yes 是

no 否

If yes, how do you follow your training?:
如果是，您如何追踪您的培训进程？：

7. How many hours of training it will be for you in this training season (30.4.2018 –
28.4.2019)? Mark one option:
7.在这个训练季（4 月 30 号 2018 - 4 月 28 号 2019），你将接受多少小时的训练？ 在下列
选项中，标记一个选项：
__ 0—250 hours 小时
__ 250—400 hours 小时
__ 400—500 hours 小时
__ 500—600 hours 小时
__ 600—700 hours 小时
__ 700—800 hours 小时
__ over 超过 800 hours 小时
__ I don´t know 我不知道

8. If you think about the training hours, how are you going to be able to train in the future
compared to nowadays? Circle one option:
8.在培训时间上，与现在相比，你对未来训练时间的预计是怎样的？ 圈选一个选项：
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一点
3. as much as nowadays 和现在一样多
4. some more 多一些
5. much more 更多

Liite 3 4/4
9. How many cross-country skiing competitions do you have in this season?
9.本赛季你有多少场越野滑雪比赛？

10. Would you like to change the amount of your competitions?
10.您想改变比赛的数量吗？
1. much less 少很多
2. somewhat less 少一点
3. as much as before 一样多
4. some more 多一点
5. much more 更多

11. Tell what do you think about your own group’s trainers? (interaction, guidance, personal
cognition):
11.您如何看待自己团队的芬兰教练？ （比如：互动，指导，个人了解等方面）：

12. With this training amount, do you believe that you will achieve an international crosscountry ski elite? Circle one option:
12.基于目前的培训强度，您是否相信您将成为一名国际越野滑雪的精英？请圈选一个选
项：
yes 是

no 否

Justify your answer (optional) 请解释您的选择（可选）:

13. Free word about training here in Vuokatti:
13.请用自己的语言，分享您在 Vuokatti 培训的感受：
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Liite 4: Kyselylomake kiinalaishiihtäjille suomeksi
Kyselylomake kiinalaisille maastohiihtäjille, Vuokatin Urheiluopisto
Olen
nainen mies

muu

en halua vastata

1.Kuinka tyytyväinen olet Vuokatissa saamaasi valmennukseen? Ympyröi yksi vaihtoehto:
1.en osaa sanoa
2.en lainkaan tyytyväinen
3. melko tyytymätön
4. melko tyytyväinen
5. erittäin tyytyväinen
Perustele halutessasi vastauksesi:

2. Kuinka koet sopeutuneesi harjoitteluun, jota Vuokatissa toteutetaan? Ympyröi yksi vaihtoehto:
1. en osaa sanoa
2. en koe sopeutuneeni ollenkaan
3. koen sopeutuneeni osittain
4. koen sopeutuneeni melko hyvin
5. koen sopeutuneeni täysin
Perustele halutessasi vastauksesi:

3. Kuinka tyytyväinen olet kehitykseesi/ tuloksiisi kilpahiihtäjänä Vuokatissa oleskelun aikana:
1. en osaa sanoa
2. en lainkaan tyytyväinen
3. melko tyytymätön
4. melko tyytyväinen
5. erittäin tyytyväinen
Perustele halutessasi vastauksesi:
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4. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi hiihtäjänä. Numeroi järjestykseen vahvimmasta (1)
heikoimpaan (8):
__ nopeus
__ voima
__ peruskestävyys
__ vauhtikestävyys
__ maksimaalinen hapenottokyky
__ tekniikka
__ taktinen silmä kilpailussa
__ henkinen vahvuus
5. Oma näkemyksesi siitä, miten seuraavia harjoittelun osa-alueita pitäisi jatkossa toteuttaa,
jotta kehittyisit paremmaksi hiihtäjäksi. Ympyröi jokaisesta osiosta yksi vaihtoehto:
Easy training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

Hard training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

Basic training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

Speed training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

Medium training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

Strenght training:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän

6. Seuraatko toteutunutta harjoitteluasi kirjallisesti? Ympyröi:
kyllä ei
Jos kyllä, miten:
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7. Kuinka paljon harjoittelet arviolta määrällisesti kuluvalla harjoituskaudella (30.4.2018—
28.4.2019)? Rastita yksi vaihtoehto:
__ 0—250 tuntia
__ 250—400 tuntia
__ 400—500 tuntia
__ 500—600 tuntia
__ 600—700 tuntia
__ 700—800 tuntia
__ yli 800 tuntia
__ en tiedä

8. Oma tuntemuksesi siitä, kuinka pystyisit harjoittelemaan jatkossa määrällisesti verrattuna
nykyiseen:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän
9. Kuinka monta kilpailua arviolta hiihdät kuluvan kilpailukauden aikana:

10. Miten haluaisit muuttaa kilpailuiden määrää:
1. selvästi vähemmän
2. jonkin verran vähemmän
3. saman verran
4. jonkin verran enemmän
5. selvästi enemmän
11. Kerro omin sanoin, mitä mieltä olet ryhmäsi valmentajista yleisesti (esim. vuorovaikutus,
ohjaus, yksilöllinen huomiointi, ammattitaito):

12. Uskotko saavuttavasi tällä harjoittelulla kansainvälisen maastohiihdon huipun? Ympyröi:
kyllä

en

Perustele halutessasi vastauksesi:

13. Vapaa sana harjoittelusta Vuokatissa:
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Liite 5: Harjoituskauden esimerkkiviikko viikko 20
Vko:
Rytmitys:

20

Painotus ja valmentajan sana:
Suunnitelma

Toteutus
Skiing Skate 15x20sek 1h 45min

MA
Game + jumps 1,5h

Strenght 1h 45min
TI
Running/waking 2h

Running 4-5x1000m/4-5min rest 1,5h
KE
Running 45min + Core 45min

Nordic walking 2h
TO
Game 45min + stretching

Strenght 1h 45min
PE
Skiing 1,5h 50% DP 50% skate

Running/Walking 4h
LA

SU
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Liite 6: Harjoitusviikko viikko 43
Vko:
Rytmitys:

43

Painotus ja valmentajan sana:
Suunnitelma

Toteutus
Skiing Classic speed

MA
Running + Strenght

Test race classic 5km
TI
Nordic walking 90min easy

Skiing Skate Basic 1h 40min
KE
Muscle care

Skiing Classic Basic 75min
TO
Game 1h

Skiing Skate speed 75min
PE
Running easy 30min + stretching

Race sprint Skate
LA
Running 30min easy

Race classic relay 4-6km
SU
Running easy 30min

