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Alppihiihto 
Edellä: 
+Valmentajien kontakti pohja hyvä – helppo kommunikoida, saada asioita tapahtumaan 
+Juniorimenestys edellä 
+Pohjat rakennettava huolella 
+Valmentajien tieto-taito hyvä 
Jäljessä: 
-Lajikulttuurin laaja leviäminen 
-Tietopohjainen valmentajakoulutus 
 
Ampumahiihto 
Edellä: 
+Keskittäminen nuorten vaiheessa 
+Olosuhteet 
+Maastohiihdon kanssa yhteistyö nuorissa 
+Keskittäminen 
+Lajien välinen yhteistyö (maastohiihto) 
Jäljessä: 
-Lajin arvostus 
-Valmentajaresurssit 
-Suorituksen hallinta 
-Ryhmäharjoittelu 
→Yhteishenki 
-Ammattimaisuudessa jäljessä 
-Keskittäminen aikuisvaiheessa 
→Päivittäisvalmennuksessa 
-Lajiominaisuudet (fysiikka, ammunta) 
 
Autourheilu 
Edellä: 
+Nuorten kuljettajien kehittäminen 
Jäljessä: 
-Taloudelliset resurssit 
 
Cheerleading 
Edellä: 
+Taidoissa 
+Valmennus 
Jäljessä: 
-Valmentajakoulutus (huiput) 

Suomalaiset menestystekijät ja kansainvälinen vaatimustaso: 
Missä asioissa lajisi on kansainvälisessä vertailussa 

a) Muita edellä? 
b) Muita jäljessä?  

 



  

 
 
 

-Fysiikka 
 
Hiihto 
Edellä: 
+Olosuhteet 
Jäljessä: 
-Urheilijoiden + valmentajien ammattimaisuus (ajankäyttö) 
-Enemmän yhteistyö kumppaneita 
 
Jalkapallo 
Edellä: 
+Harrastajamäärä 
 
Judo 
Edellä: 
+Hallinnon tehokkuus 
+Sähköinen taloushallinto 
+Yksilölliset ratkaisut 
Jäljessä: 
-Resurssit 
-Ammattimainen toiminta kaikilla tasoilla 
-Harrastajamassat 
-Valmennusosaaminen 
-Valmentajien määrä ja osaaminen 
 
Jääkiekko 
Edellä: 
+Lajilitton ja seurojen yhteistyö 
+Seurojen välinen yhteistyö 
+Valmennuksen jalkauttaminen seuroihin 
+Lajiliitto ja seurayhteistyö 
+Kv-pelin tieto menee tekijöille (pelaaja palaute) 
+Valmennuskoulutus 
→Osaaminen kärjessä 
Jäljessä: 
-Koulunkäynti + urheilu 
-Yksiö keskiössä 
-Olosuhteet 
-Jään määrä 
-Fysiikka tilat 
-Pelaajamassa 
-Olosuhteet 
-Harrastajamäärissä 
 
Jääkiekko (naiset) 
Edellä: 
+Osaaminen/valmennus 
+Fysiikka 
+Resurssit (maajoukkue) 
+Taidot 
+Yhteistyö 
Jäljessä: 
-Seurojen resurssien jako 
-Psyykkinen osaaminen 
-Pelaajamäärät 
-Palkka 



  

 
 
 

 
Kamppailulajit 
Jäljessä: 
-Ammatillisuus ja mahdollisuus siihen 
-Tukitoimien resursointi ja keskittäminen  
 
Karate 
Edellä: 
+Ammattivalmennuksessa 
+Valmennusoaamisessa 
+Vähäiset resurssit pakottavat luoviin ratkaisuihin 
Jäljessä: 
-Turun päivittäisharjoittelu 
-Kokonaisuus 
-Taloudellisissa resursseissa 
-Keskittämisratkaisuissa 
 
Keilailu 
Edellä: 
+Kilpailuolosuhteet 
+Osaaminen, tieto-taito, taktinen puoli 
Jäljessä: 
-Ammattimainen harjoittelu 
-Taloudelliset resurssit 
 
Koripallo 
Edellä: 
+Lahjakkuuksista ”huolenpito” 
→Parhaat pysyvät mukana 
+Valmentajien osaaminen (pedagogiikka ja johtaminen) 
Jäljessä: 
-Kilpailuolosuhteet: hallit, katsomot → Viihdebisnes 
-Talent pool 
-Pitkiä pelaajia ei osata valmentaa taitaviksi 
→ Joukkueet jää pienikokoisiksi (sama lentopallossa) 
 
Käsipallo 
Edellä: 
+Maalivahtivalmennus liittovetoisesti yläkoulusta aikuisten maajoukkueehen asti 
Jäljessä: 
-Pelaajamäärät 
-Resurssit 
-KV-menestys 
 
Lentopallo 
Jäljessä: 
-Valmennusverkoston laajuutta ei hyödynnettä (pois keskittäminen) 
-Pitkiä pelaajia ei osata valmentaa taitaviksi 
→ Joukkueet jää pienikokoisiksi (sama koripallossa) 
 
Maalipallo 
Edellä: 
+Tukitoimet → KIHU-yhteistyö 
+Keskittyminen 
Jäljessä: 
-Olosuhteet 



  

 
 
 

-Talousresurssit 
 
Maastohiihto 
Edellä: 
+Suksihuolto ja sen kehittäminen 
+Asiantuntijapalveluiden osallistaminen 
+Olosuhteiden (lumi) kehittäminen 
+Näkyvyys 
+Perinteinen laji Suomessa 
+Lajitietoisuus 
+Vuokatti 
+Idolit 
+Resurssit 
+Keskittäminen 
+Lajien välinen yhteistyö (ampumahiihto) 
Jäljessä: 
-Resurssit kärkimaihin verrattuna 
-Harrastajamäärät 
-Valmentajien määrä laskussa 
-Valmentajaresurssit 
-Lajin arvostus 
 
Miekkailu 
Edellä: 
+Sähköinen taloushallinto 
Jäljessä: 
-Ei mahdollisuutta ammattimaiseen harjoitteluun 
-Kokonaisvaltainen valmennus 
 
Mäkihyppy 
Edellä: 
+Asenteessa 
+Perusharjoittelussa 
Jäljessä: 
-Kehitystyö 
-Resurssit 
-Harrastajien ja toimijoiden määrä 
-Lajin organisoituminen koko polun varrella 
 
5-ottelu 
Edellä: 
+Sähköinen taloushallinto 
Jäljessä: 
-Vähäinen harrastaja/urheilijamäärä 
 
Naisten nyrkkeily kokonaisuus 
Edellä: 
+Urheilijan huomioiminen ja yksilöllisyys (taekwondo) 
+Vammojen ennaltaehkäisy 
 
Nyrkkeily 
Edellä: 
+Yksilölliset ratkaisut 
Jäljessä: 
-Valmentajien määrä ja osaaminen 
 



  

 
 
 

Painonnosto 
Edellä: 
+Harjoitusolosuhteet 
+Oheisharjoittelu 
+Henkilökohtainen valmentaja 
Jäljessä: 
-Vajavaiset tekniikat nousevilla junnuilla 
-Valmennuksen pirstaloituneisuus 
-Näkyvyys 
-Osaamisen jakaminen 
 
Ratsastus 
Edellä: 
+Pararatsastus integroitu kiinteästi osaksi liiton huippu-urheilutoimintaa 
Jäljessä: 
-Kv kilpailutoiminnan ero kansalliseen kilpailutoimintaan iso 
 
Rytminen voimistelu 
Edellä: 
+Tehokkuus (resurssien optimointi) 
→Henkilö-olosuhde ja talousresurssit hyödynnetty tehokkaasti 
+Kv-yhteistyö 
Jäljessä: 
-Osaaminen, etenkin lapsuusvaiheen valmentajat 
-Seuratyö 
-Tuotantokoneisto (valmennus) järjestelmä ei kykene nostamaan nuoria huipulle riittävän nopeasti 
 
Salibandy 
Edellä: 
+Pelaajapolku  
+Urheiluakatemia 
→+Nuorten kehittyminen huippua 
+Antaa mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden huippuja 
+Pelaajapolku: ”akatemiamainen” valmennus 
+Joukkuepelaamisessa 
+Toisen asteen akatemiauran hyödyntämisessa 
Jäljessä:  
-Ammattivalmentajissa, seurojen toiminnan laadussa 
-Yksilön taktinen osaaminen (vs. Ruotsi) 
-Seurojen ammattilaisissa ja ammattimaisessa toiminnassa 
-Nopeus ja ketteryys 
 
Sulkapallo 
Edellä: 
+Keskittäminen  
+Keskittäminen (valm.keskus) 
Jäljessä: 
-Seuratoiminnan valmennuksen laatu 
-Pelaajamäärät – kilpailujen taso 
-Resurssit 
 
Suunnistus 
Edellä: 
+Harrastajamäärät 
+Näkyvyys ja arvostus 
+Yläkoulut ja urheilulukiot 



  

 
 
 

+Suunnistuksessa 
+At-palveluissa 
+Massa/talentit 
+Olosuhteet 
Jäljessä: 
-Kansainvälinen valmentajalinja 
-18-22-v. toiminta 
-Menestys (aikuiset) 
-Ammattimainen asenne ja osaaminen 
-Fysiikka 
-Kovauhtinen suunnistus 
-Suorituksen hallinta 
-Ammattimaisuus 
-Paukkuja taletteihin 
 
Taitoluistelu 
+Paljon halleja 
+Laji on tunnettu ja arvostettu 
+Urheilijoiden, liiton ja olympiakomitean yhteistyö toimivaa 
+Liitolla ja kv-lajiliitolla hyvät suhteet  
Jäljessä: 
-Tiiviimpi yhteistyö huippumaiden kanssa 
-Rohkeampaa kansainvälistä verkostoitumista 
-”Sports for all”- ajattelu vääristää käsitystä ”todellisesta” huippu-urheilusta 
 
Uinti 
Edellä: 
+Ihmisten kohtaaminen 
+Urheilijan ja valmentajan vuorovaikutus 
Jäljessä: 
-Laadukas kilpailusuoritus 100-1500 matkassa 
→vauhdinjako 
→käännökset 
→startit 
→frekvenssit + vetopituus 
 
Voimistelu 
Edellä: 
+Valmentajien avoin keskustelu 
+Ilmapiiri salilla 
+Ihmisten kohtaaminen 
+Urheilijan ja valmentajan vuorovaikutus 
Jäljessä: 
-Harjoitusmäärät lapsuus ja valinta vaiheessa 
-Liikkeiden vaikeus 
-Treeniolosuhteet 
-Harjoittelun intensiteetti 
-Valmennusosaaminen laajemmin 
 
Yleisurheilu 
Edellä: 
+Olosuhteet 
+Seuranta 
+Testaus 
+Tekniikka lajeissa (esim aitajuoksu) 
Jäljessä: 



  

 
 
 

-Sponsorointi 
-Kiinnostavuus 
-Ammatillisuuden mahdollistaminen 
-Valmentajan arvostus 
-Ammattimaisuus (ajankäyttö) 
 
Yleisurheilu (keihäs) 
Edellä: 
+Vahva pitkä historia 
+Teknologian hyödyntäminen valmennuksen tukena 
Jäljessä: 
-Valmentajien yhteen hiileen puhaltamisessa 
-Nuoriin lahjakkuuksiin päästään vaikuttamaan liian myöhään 
 
 
 
 
Muut: 
 
Kuortane 
Edellä: 
+Hyvät olosuhteet (tilat) 
+Keskittämisratkaisu valmennuskeskuksen tietyissä lajeissa 
+Dual career (yläkoulu/lukio) 
Jäljessä: 
-Resurssit tuottamaan valmennuksen tukipalveluita 
-$$$ 
 
 
Liitto-seurat 
Edellä: 
+Ammattimainen organisaatio 
+Yhdessä tekeminen 
Jäljessä: 
-Valmennusosaaminen 
-Kohdata uusi sukupolvi 
 
Psyykkinen valmennus 
Edellä: 
+ ? 
Jäljessä: 
-Tutkimuksen puute Suomessa 
 
 
Lajia ei mainittu: 
+Harjoittelu olosuhteet 
-Intohimo tekemiseen ja ammattimainen harjoittelu 
 
+Olosuhteissa 
+Valtakunnan kattava/toimiva järjestelmä (pieni maa) 
+Dual career -ratkaisut 
+Nuorten harjoittelu/akatemiataso 
 
+Ei missään 
-Kaikissa 
 



  

 
 
 

+Kansainvälinen yhteistyö 
 
-Urheilulääketieteen hyödyntäminen 
-Siirtyminen toiselta asteelta korkea-asteelle 
 
-Valmentajien palkka 
-Tieteen soveltamisessa: Ei kilpailua opiskelussa/tutkimuksessa 
-Ajatusten diversiteetti suppea 
 
-Valmennuksen resurssit 
-Ammattivalmentajat 


