
Urheilijan polku  -Kuopion Reipas

IKÄ 3-4 -vuotta 5-7-vuotta 8-9-vuotta 10-11-vuotta 12-13-vuotta 14-15-vuotta 16-18-vuotta 19-->

Avainasiat liikkumisen ilo, sosiaalisuus
kaverit, omatoimiset pelit ja 
leikit lähiliikuntapaikoilla ja 
koulussa, koulumatkat

sama kuin edellä + 
säännöllinen liikkuminen, 
kiinnostus kilpailemiseen

sama kuin edellä+ 
päivittäinen 
harjoittelu/liikkuminen

Harjoittelemaan oppiminen. 
Lajitaitojen oppiminen

Fyysiset ja psyykkiset 
ominaisuudet kuntoon 
tulevaisuuden harjoittelua 
varten

Lajivalinta, harjoittelu 
lajianalyysin  suunnassa

Harjoittelu laji- ja urheilija-
analyysin suunnassa -
lopullinen lajivalinta

Urheilijana 
kasvu

sosiaalinen toiminta 
ryhmässä,  rohkeus

sosiaalinen toiminta 
ryhmässä, säännöt tutuksi, 
rohkeus, sitkeys

säännöllisyys, roolit ja 
toimiminen harjoituksissa

säännöllisyys, ravinnon 
merkitys, vuorokausirytmi

Ryhmässä toimiminen, 
omatoimisen harjoittelun 
oppiminen ja seuranta

Tavoitteenasettelut pitkälle ja 
lyhyelle tähtäimelle, 24h 
urheilijakäsitys, Toisten 
huomioonottaminen ja 
arvostaminen

Kilpailemisen ja harjoittelun 
suunnittelu, elämän -ja 
aikataulujen hallinta

Kilpa- ja huippu-urheilun 
vaatimustason 
tiedostaminen. Muut elämän 
valinnat urheilun etua 
palvellen

Fyysiset 
ominaisuudet

oman kehon hahmottaminen, 
liikkumisen ilo

nopeutta, ketteryyttä, 
hyppelyitä, tasapainoa ja 
kehonhallintaa 
leikinomaisesti

kuten edellä

kuten edellä ja 
voimaharjoitustekniikoiden 
opettelu (keppijumppa), 
telinevoimistelu, hypyt ja 
loikat, liikkuvuus

Ottelupohjaista monipuolista 
juoksemiseen perustuvaa 
määräharjoittelua. Murrosiän 
alun ja kasvupyrähdyksen 
huomioiminen

Monipuolinen voima, nopeus- 
ja kestävyysharjoittelu 
lajivalinta huomioiden teho- ja 
kestävyyslajien osalta 
(Murrosiän tiedostaminen ja 
hyödyntäminen)

Monipuolista treeniä 
lajianalyysin suunnassa 
mahdollistaen 
tulevaisuudessa kovan 
harjoittelun -tuloksien 
tekeminen ohessa

Nuorisovalmennuksen 
pohjatyön tulosten 
jalostamista lajin vaatimuksiin- 
Valmistaudutaan 
maksimoimaan suorituskyky 
24-25 vuoden iässä.

Lajitaidot oman kehon hahmottaminen
juoksuleikit, lajeihin 
tutustuminen, vauhdista 
ponnistaminen

juoksua eri vauhdeilla ja 
matkoilla, lajien perusteet, 
hyppelyt, loikat

paljon juoksua, loikkia, 
hyppyjä, lajitekniikat

Kaikken yleisurheilun lajien 
yleistaidot ja tekniikat 
opetellaan.. 
Voimaharjoitustekniikat 
opetellaan

Lajitekniikoiden hiominen, 
fyysisten ominaisuuksien 
harjoitustekniikat voiman ym 
osalta viimeistellään

Päälajin lajitekniikoiden 
hiominen, taktinen 
osaaminen kilpailutilanteissa, 
hermojen hallinta

Lajitekniikan hiominen

Testit ja 
seuranta

motorinen kehitys, lihaskunto kuten edellä
motorinen kehitys, lihaskunto, 
lihastasapaino, nopeus, 
kestävyys, liikkuvuus

Kaikille yhteiset nopeus, 
voimantuotto ja 
kestävyystestit  3*/vuosi -
seurataan kehitystä ja 
kartoitetaan lahjakkuutta

Kaikille yhteiset nopeus, 
voimantuotto ja 
kestävyystestit  3*/vuosi -
Lajitestit  lajiryhmästä 
riippuen 

Lajianalyysin mukainen 
testaus ohjaamaan 
harjoituskautta ja 
seuraamaan kehitystä

Testauksen hyväksikäyttö 
ominaisuuksien seurannassa 
harjoituskauden sisällä ja 
ohjaamaan harjoittelua myös 
pitkällä tähtäimellä

Harjoitusmäär
ät

päivittäistä liikkumista 

lukematon määrä 
"harjoituskertoja", 20h 
liikuntaa ja leikkiä, ohjattu 
harjoitus 1krt/vko

 "harjoituskertoja" 20-30/vko, 
20h liikuntaa ja leikkiä, 
ohjattuja harjoituksia 2krt/vko

 "harjoituskertoja" 12-15/vko, 
20h urheilua ja leikkiä, 
ohjattuja harjoituksia 3krt/vko

Monipuolista liikuntaa yht 20h 
viikossa, ohjatusti 
yleisurheilun parissa 3-4*vko 
(Kerran viikossa 
Lajiryhmissä)

Ohjatusti 4-5*vko, yhteensä 
20h viikossa Lajiharjoittelua 5-
6*vko

Lajiryhmän mukana ja 
omatoimisesti, yht 20 h 
viikossa Lajiharjoittelun 
määrä nousee merkittävästi

Riittävät lajin vaatimusten 
mukaisesti 

Toimintatavat 
seurassa/Valm
ennuksessa

naperotreenit kerran viikossa

harjoittelun painotus laji/yleis 
10/90%, urheilukoulu 
1krt/vko, innostuminen 
yleisurheilusta

harjoittelun painotus laji/yleis 
20/80%, urheilukoulu 
2krt/vko, innostuminen 
yleisurheilusta

harjoittelun painotus laji/yleis 
40/60%, urheilukoulu 
3krt/vko, innostuminen 
yleisurheilusta

Nuorisovalmennusryhmissä 
sitoutunutta harjoittelua, 
osaavat vähintään Nuorten 
ohjaakurssin käyneet 
valmentajat. Kaikki ovat 
potentiaalisia menestyjiä!

harjoitusyhmät rakennetaan 
lajiryhmien yhteyteen -
kuitenkin yhteistreenejä 
laajemmalla lajivalikoimalla 
(Valmentaja NVT;n 
käynyt/vastaava)

Henkilökohtainen valmennus 
lajiryhmittäin. Vähintään 
NVT:n käynyt 
valmentaja/vastaava koulutus 
ja kokemus

Urheilija- valmentajapari 
Seuran sisällä valmennuksen 
tietotaidon ja kompetenssin 
jakaminen valmentajien 
kesken -ryhmäharjoittelu

Kilpailut (Hippokisat) seurakisat seurakisat, sisulisäkisat 
osallistutaan kaikkiin piirin 
sisulisäkilpailuihin maastoista 
ja otteluista huipentumaan

Osallistutaan kaikkiin piirin 
sisu-lisäkilpailuihin 
maastoista ja otteluista 
huipentumaan, alueottelut ja 
seuraottelut tavoitteena

Osallistutaan kaikkiin piirin 
sisu-lisäkilpailuihin 
maastoista ja otteluista 
huipentumaan SM-kilpailut 
(+moniottelut) suurimpana 
tavoitteena

Osallistutaan piirin, ja 
kansallisen tason kilpailuihin, 
päätähtäin Nuorten SM-
kilpailuissa ja mahdollisesti 
nuorten arvokisoissa

SM, KV-kisat

Kodin rooli kannustaminen, kiinnostus, 
rohkaisu, yhteisöllisyys

kannustaminen, kiinnostus, 
rohkaisu, yhteisöllisyys

kannustaminen, 
säännöllisyys, tunnollisuus, 
henkinen ja taloudellinen 
tukeminen, kilpailuissa 
mukana oleminen, kaveripiiri, 
yhteisöllisyys

kannustaminen, 
kasvatuksellinen 
kokonaisuus, elämänrytmistä 
ja ravinnosta huolehtiminen, 
henkinen ja taloudellinen 
tukeminen, kilpailuissa 
mukana oleminen, 
kaveripiirin merkitys kasvaa, 

Mahdollistaa urheilijanalulle 
harjoittelun ja tukee 
pyrkimyksissä kehittyä 
(Kuljettaa, Kustantaa ja 
Kannustaa)

Tiedostaa kodin roolin 
urheilijan taustalla, ravinnon, 
levon ja ilmapiirin 
merkityksen. Tukee urheilijan 
pyrkimyksiä edetä urallaan ja 
kannustaa urheilijaa

Tukee urheilijaa 
harjoittelussa ja tukee 
urheilun ehdoilla tehtävissä 
valinnoissa  mm. 
opiskelupaikan suhteen. 

Tukea ja kannustaaa 

Seuran rooli innostaminen, yhteisöllisyys
innostaminen ja ohjaaminen, 
yleiset valmiudet, 
yhteisöllisyys

johdonmukainen toiminta, 
taito opettaa ja luoda 
monipuolisia ärsykkeitä, 
lajien perustaidot, 
yhteisöllisyys, kilpailuihin 
innostaminen

johdonmukainen 
kehittäminen, lajitekniikoiden 
osaaminen, kilpailuihin 
innostaminen ja mukana olo, 
yhteisöllisyys

Tarjoaa valmennuksen 
nuorisovalmennusryhmissä, 
kartoittaa lahjakkuutta 
laijivalintaa silmälläpitäen

Tarjoaa koulutetut 
valmentajat kaikille 
lajiryhmille, ja ohjaa oikean 
lajivalinnan suuntaan

Tarjoaa urheilijoille 
mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen 
valmentajaan lajiryhmän 
sisällä + muut tukitoimet

Urheilija- valmentajaparin 
toiminnan tukeminen kaikin 
mahdollisin keinon -
ryhmäharjoittelun edut,  
Olosuhteet!


