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Sisältö

Historiaa

Valmennusyhteistyö

Haasteet

Onnistumiset Lahti ja PyeongChang

Ajatelmia valmennuksesta



Iivo Niskanen



Iivo Niskanen

 Lapsuus

 Monipuolinen urheilutausta

 Innostava ja tukeva ympäristö kotona

 Vuokatin Urheilulukio 2008-2012

 Ohjattuun valmennukseen

 Valmentaja: Esko Paavola 2008-2013

Harjoittelun opettelu ja kovaan harjoitteluun uskominen 

Perinteisen tekniikka

Lahjakkuuden erottuminen



Iivo Niskanen

Halu voittaa!!

Motivaatio tehdä paljon ja kovaa

 Itsensä tunteminen



Iivo Niskanen



Käytännön tilanteita

ongelmia ja onnistumisia



2008-2013

Sotshi

2014 (22 v)

Falun 

2015 (23 v) 2016 (24 v)

Lahti 

2017 (25 v)

PyeongChang

2018 (26 v)

Seefeld

2019 (27 v)

Sairasteluja 

kesäaikaan

Lupaavia 

tuloksia

Sairasteluja 

kesäaikaan

Onnistumisen 

yläkierre

Menestys 

”puun takaa”

Kesä terveenä

Ongelmia 

syksyllä ja 

talvella

Kesä terveenä

Ongelmia 

syksyllä ja 

talvella

Mediakirjoitte

lua

Analyysi ja 

johtopäätös

Harjoittelu- ja 

kilpailu-

suunnitelma 

Seuranta-

menetelmät

Haasteet 

talvella

Hyvän mallin 

viritystä

Haasteet 

talvella

Iivon urheilullinen historia

Hyvän mallin 

viritystä

Useita kertoja 

kauden aikana 

kuormittunut



Sotshi 2014

Harjoituskauden terveysmurheet

Onnistumisen yläkierre

ScanCup – NMM – MC – Olympialaiset

Elämän suurin urheilullinen muutos



2015 - 2016

Kesän terveysmurheet voitettu

Syksyllä ja talvella sairasteluja

Valonpilkahdukset

1. MC voitto Rukalla

Ylivoimainen Suomen mestaruus 50km hiihdossa 

Tarttis tehdä jotain…



Lahti 2017

Analyysi keväällä

Vain yksi tavoite ja sen julkaisu

Harjoittelusuunnitelma

Ohjelmointi

Kuormituksen seuranta

Kilpailusuunnitelma

Pääkilpailujen kautta



Lahti 2017

Maltillinen kilpaileminen

Scandinavia Cup

Taktiikka 15 km kisaan



Lahti 2017



Lahti 2017

Pariviesti

ja sen jälkeiset tapahtumat

https://youtu.be/vHE5H_M9E8Q?t=330


Kuva Iivosta Lahden maailmanmestaruuden jälkeen



PyeongChang 2018

Tavoite: 50 km perinteinen

Vapaan hiihdon nostaminen uudelle tasolle

Toimivien harjoitusmallien viilaamista



PyeongChang 2018

Haasteet valmistavalla leirillä

Skiathlon ja valmentajan tuska

Viimeisen viikon vireen nousu

Taktiikka kisassa

Iivo 50km 4min.mp4


Kuva Iivosta Olympiavoiton jälkeen



Ajatelmia valmennuksesta



Valmentajan polku

Hiihtäjä 

1995-2007



Valmentajan polku

Hiihtäjä 

1995-2007

Hiihtäjä-Valmentaja

2007-2010



Valmentajan polku

Hiihtäjä 

1995-2007

Hiihtäjä-Valmentaja

2007-2010

Valmentaja

2010-



Valmentajan polku

 Suurin oppi omasta urasta

 Kokenut samat tunteet urheilijoiden kanssa niin fyysisellä kuin psyykkisellä 
tasolla

 Sama “kieli” urheilijan kanssa

 Jatkuva oppiminen valmentajana

 Oma työ – Akateeminen kenttä

 Muut hiihtovalmentajat

 Muiden lajien valmentajat

 Urheilijat

KESKUSTELU 
–

TIEDON JAKAMISEN JA 
SAAMISEN MERKITYS



Mentoreiden merkitys

 Jouko Käsmä

 Reijo Jylhä

 Jarmo Riski

 Keskusteluita useiden valmentajien kanssa



Lehdestä luettua IS 6.10.2016

Hannu Rautala, fysiikkavalmentaja

”Ei täällä mitään pyörää ole keksitty uudelleen”

”Jos tämä tuo tuloksia, miksi pitäisi muuttaa? Pelaajalla on vain yksi 
ura. Ketään ei kehtaa käyttää koekaniinina.”

”…Mikään ei ole helpompaa kuin kova harjoittelu. Järkevä, 
rytmitetty harjoittelu ei ole helppoa….”

”Hifistely on poissa. Tämä on perustekemistä…”

”…Yksilöllisyys on tullut enemmän esille: mitkä ovat vahvuudet ja 
heikkoudet, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota.”

https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000005916928.html


Valmennusprosessi



Valmennusprosessi

Tavoitteet ohjaa tekemistä!

Kilpailu- ja harjoitussuunnitelmat

Rytmittäminen

Ei kannata treenata väsyneenä – ainakaan pitkää aikaa

Testaus / mittarointi

Dokumentointi



Eli

Asioiden yksinkertaista toistamista

Perusasioiden ääressä oleminen palkitsee lopulta

Halutaan edetä nopeammin kuin urheilijan 

kehittyminen edellyttäisi. Usein asioita voitaisiin tehdä 

paljon paremmin kontrolloiduissa olosuhteissa



Ajatuksia / huomioita 

 Asioiden tärkeyden/merkityksellisyyden erottelu 
(lajianalyysi)

On asioita mitkä pitää olla tietyllä tasolla (voima)

On asioita mitä tekemällä jatkuvasti kehittyy (kestävyys)

 ”Ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän kuin 
tarpeen” Jarmo Riski / Jari Sarasvuo

 Riski/tuotos suhde: joskus minimaalisen tuoton 
tavoittelu voi aiheuttaa totaalisen epäonnistumisen



Välittäminen

Välittäminen, yhteydenpito, kuunteleminen

Tärkein kysymys: Miltä tuntuu

Urheilijalle kokemus että hänestä välitetään

Urheilijan itsetuntemus ja omien tuntemusten 

erittelykyky kasvaa



Kiitos!

Olli Ohtonen

Valmentaja, tutkija

0504077501

olli.ohtonen@gmail.com


