Ravitsemusvalmennus
nuoren urheilijan polulla
Turun Seudun Urheiluakatemian vuosi
Laillistettu ravitsemusterapeutti Laura Mierlahti, laura.mierlahti@utu.fi

Ravitsemus osana nuoren urheilijan
valmennusta
Verrattain uutta – monessa paikassa vasta kokeilua / kehitteillä

Aikaisemmin tyypillistä ulkopuolisen asiantuntijan
hyödyntäminen kertaluontoisesti
• yksityisten lääkäritalojen vastaanotto ”kun on jo jotain pielessä”
• kertaluento, jolla halutaan oppia ”kaikki” oleellinen urheiluravitsemuksesta
• ostetaan valmis ruokavaliopohja tms.
Suunnitelmallisuus usein puuttunut

• Pohjan rakentaminen unohtuu – ”hifistely” on hauskempaa ja kiinnostavampaa

Tavoite
Ravitsemus osana urheilijan valmennusta
• Asiantuntija ohjaa urheilijan oppimisprosessia
• Ei valmiita pakettiratkaisuja
Asiantuntija on läsnä urheilijan / valmentajan arjessa
Akatemiaympäristössä
• Helppo tavoitettavuus
Valmentajien koulutus / vuoropuhelu on tärkeää
• Sama viesti toistuu myös valmentajan toimesta arjessa

Lapsuus, ala- ja yläkoulu:
Perhe mukana
Opettelua yhdessä esim. välipalat, kisaeväät, kouluruoka

Nuoruus, toinen aste:
Kannustus omatoimisuuteen
Itsearviointi esim. ateriarytmi, ruoan laatu

Aikuisuus, huippu-urheilu:
Omatoiminen urheilija, ammattimainen ote
Lajinomainen viilaus, kun perusta kunnossa

TSUA lukuvuonna 18-19

PNK & Akatemian

Yksi ilmainen
yksilöohjaus kaikille
huippu- tehostetunja haastajaryhmien
urheilijoille

yhteispalkkauksella
ravitsemusterapeutti
osana
valmennustiimiä

Kaksi luentoa osana
1 lk.
valmennusoppia

Lajikohtaiset
ravitsemustyöpajat,
tavoittaneet vajaat
100 urheilijaa

Lajikohtaiset työpajat
Pienryhmätyöskentelyä
(3-15 urheilijaa ja
valmentaja(t))

3 x 1h työpaja, esim.
aamutreenien tilalla
kolmena peräkkäisenä
viikkona

Alkukeskustelu
valmentajan kanssa ->
asetetaan tavoitesisällöt
ja hahmotetaan
urheilijoiden nykyistä
ravitsemusosaamista

Sisällöt vaihdelleet perusteista hyvin spesifeihin
lajikohtaisiin haasteisiin
• esim. lautasmalli, ruokarytmi, energiaravintoaineet
• esim. painoluokkalajeissa painonveto, energiansaatavuuden optimointi

Työpajat
Perusideana, että urheilijat joutuvat itse aktiivisesti soveltamaan opittua
tietoa omaan elämäänsä huolellisesti suunniteltujen tehtävien kautta.
Liittynyt mm. kotitehtäviä, valokuvaruokapäiväkirja
Urheilijoilla mahdollisuus itse vaikuttaa sisältöihin mm. lähettämällä
nimettömänä kysymyksiä
Valmentajan läsnäolo mahdollistanut mm. yhteisten ”pelisääntöjen”
luomisen liittyen treeni- tai pelimatkaruokailuihin

Urheilijoilta pyydetty palautetta työpajojen jälkeen

Mitä opimme
Luennoilla ei sisäistetä asioita – samat aiheet jouduttu toistamaan usein
työpajoissa (tehokkuus?)
Työskentely pitää aloittaa valmentajasta, jonka kanssa luodaan suunnitelma
ja joka aktiivisesti osallistuu työpajoihin + toistaa läpikäytyjä asioita myös
arjessa esim. treenien yhteydessä palauttava välipala
Työpajatyöskentely on tehokas ja mielekäs tapa perehtyä lajinomaisiin
sisältöihin ja soveltaa tietoja käytäntöön/omaan elämään (100%
palautekyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että tehtävät ovat hyviä!)
Yksilövastaanotoille tullaan edelleen usein vain ongelmien kanssa,
tehostusta kaivataan, jotta etenkin huippuvaiheen urheilijat saisivat
yksilöohjausta myös ennaltaehkäisevästi

Jatkossa visio
Yläkoulussa vanhempien ”valmennusoppi”
• Suunnitteilla; sisällöt esim. Ravitsemus, psykologia, uni, palautuminen…

Valmennusopin kurssi lukion 1 lk.
• 2 luennon sijaan pienryhmätyöskentelyä (esim. ravitsemus ja urheilupsykologia), jossa opitaan perusasiat
ja pohjustetaan tulevia lajityöpajoja

Työpajat
• Oletuksena, että perusteet hallussa – voidaan siirtyä selkeämmin syventämään taitoja ja perehtymään
lajikohtaisiin haasteisiin
• Yhteistyö lajivalmentajan kanssa; aiheiden suunnittelu, ryhmän valinta jne.

Yksilövastaanotto
• Ilmainen käynti huippu-, tehostettu- ja haastajaryhmät
• Suositellaan kaikkia ko ryhmissä hyödyntämään – ennaltaehkäisevä näkökulma / tavoitteen asettelu
yhdessä valmentajan kanssa
• Jos ongelmia – moniammatillinen tiimi PNK/Akatemia
• Huom! Häiriöoireiluun puuttuminen niin aikaisessa vaiheessa, kuin mahdollista!

Suomen Urheiluravitsemuksen
Asiantuntijat ry.
Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa urheiluravitsemuksen
asiantuntijoiden verkostoa ja lisätä laadukasta
urheiluravitsemusosaamista mm. seminaarien kautta

Yhdistys pystyy tarjoamaan asiantuntevan yhteisön
urheiluravitsemuksen alan kehityksen tueksi ja auttamaan esim.
oppilaitoksia ja akatemioita kehittämään toimintaa osaltaan
Uutta yhdistystä perustamassa: Patrik Borg, Laura
Manner, Mari Lahti, Jaakko Mursu, Tomi Valtanen,
Maria Heikkilä, Jan Verho, Anna Ojala, Laura Mierlahti

Suomen Urheiluravitsemuksen
Asiantuntijat ry.
Varsinaiset jäsenet 30 euroa
Opiskelijajäsenet 20 euroa

https://urheiluravitsemus.wordpress.com/liity-jaseneksi/

Varsinaisiksi jäseniksi Ravitsemustieteen yliopistotutkinto (ETM, TtM, ETT, TtT tms.) Liikunta- tai lääketieteen
yliopistotutkinto (LItM, LL tms.) joka lisäksi perehtynyt urheiluravitsemukseen työn, opintojen tai harrastuneisuuden
kautta. Urheiluravitsemuksen parissa työskentelevä, jolla muu ravitsemuksen ja/tai liikunnan alan peruskoulutus.
Opiskelijajäseneksi ravitsemus-, liikunta- tai lääketieteen opiskelija, joka osoittaa perehtyneisyyttä urheilun ja/tai
liikunnan alaan jäsenhakemuksessaan.

Tenttiakvaario
Kerttulin lukio

•250 m2

TENTTIAKVAARION KAAVIOKUVA

Tenttitilassa
Tenttiakvaarion palvelin
Abitti-koepalvelin
• Koeverkko
Yhteys internettiin
• Etähallinta
Koepankki
Automaatiojärjestelmät
• Kokeiden arvonta
• Vastausten vienti
• Kokeiden generointi

Opiskelijoiden työpisteen
• Abitti-järjestelmä
• Lisälaitteet: hiiri, kuulokkeet
Kameravalvonta

Tilan ulkopuolella:
Varausjärjestelmä
Kulunvalvonta

Miksi tenttiakvaario?
•
•
•
•
•

Opiskelijamäärä noin 570
Vuosittain noin 500 rästi- tai uusintakoetta
Vuosittain noin 200 itsenäistä suoritusta
Leirit, flunssat, lomamatkat yms.
Joustava
• Kokeet voi tehdä yksilölle parhaiten sopivaan ajankohtaan
• Mahdollistaa myös yksilöllisen etenemisen joissakin tapauksissa

• Ainakin toistaiseksi kokeet ja muut kuulustelut keskeinen osa arviointia
useissa aineissa
• Vähentää selkeästi uusinta-, rästi- ja täydentävien kokeiden
järjestämistarvetta

Tenttiakvaarion toiminta:
• Tenttiakvaario koostuu:
• Tilasta, jonne opiskelija pääsee tekemään koetta valitsemaan aikaan
• Tilan kulunvalvonnasta
• Tilan kameravalvonnasta
• Koesuorituksen varausjärjestelmästä
• Koepalvelimesta ja opiskelijoiden työasemista
• Tentti/tehtäväpankista, jossa on valmiita kokeita kaikkien aineiden
kaikkiin kursseihin
• Toimintaa automatisoidaan tietoteknisillä ratkaisuilla. Tämä toteutetaan
vaiheittain, kun tenttiakvaarion käytöstä saadaan käytännön kokemuksia
• Konseptin toimivuus on testattuja toimikasi todettu syksyllä 2018

Tenttitila
• Opiskelija pääsee koetilaan itsenäisesti ja on kulunvalvonnan
alainen
• Tilassa neljä suorituspaikkaa. Jokaisessa paikassa on valmiina
päätelaite lisälaitteineen Abitti-kokeen suorittamiseksi
• Tarvittaessa määrää voidaan kasvattaa
• Tilassa on tallentava kameravalvonta ja yksisuuntainen peili koetilan
palvelinhuoneeseen. Huoneesta voi myös valvoa koetilassa olevia
opiskelijoita
• Opiskelija saa viedä tenttitilaan mitään mukanaan, vaan kaikki
tarvittava on siellä jo valmiina

Kokeiden varausjärjestelmä
• Kokeisiin varataan aika varausjärjestelmästä, jonka kokeesta
vastaava opettaja hyväksyy
• Varausjärjestelmä on yksinkertaisuudessaan sähköinen kalenteri
• Mahdollisuuksien mukaan integroidaan johonkin olemassa olevaan
järjestelmään

Koepalvelin ja kokeet
• Tenttiakvaarion kokeet suoritetaan Abitti-järjestelmässä
• Koetilan abitti-palvelimen lisäksi palvelimella pyörii mahdolliset
koejärjestelmän automaattiset järjestelmät
• Kokeiden automaattinen luonti opiskelijoille
• Vastausten automaattinen palautus omaAbitti-järjestelmään
• Kokeet ovat joko ennalta määriteltyjä kokonaisuuksia tai
automaattisesti yksittäisistä tehtävistä generoituvia
• Yksittäiseen kurssiin monia eri kokeita, josta joko arvotaan tai
generoidaan jokaiselle suorittajalle oma koe

Vaihe 1 (testaus)
• Syksyllä 2018 konseptia testattiin muutamia kertoja
• Tila ei ollut vielä valmis, mutta koeympäristö täysin toimiva
• Mitään automaatiota ei ollut käytössä

• Konsepti toimi suunnitellusti
• Opettaja ja opiskelija sopivat kokeesta sekä suoritusajankohdasta
• Opettaja toimitti kokeen koejärjestelmään
• Opiskelija suoritti kokeen tilassa itsenäisesti

Vaihe 2

• Tilan valmistuttua mahdollisesti jo keväällä tai alkukesästä
2019 voidaan tilan toimivuutta testata uudelleen
• Viimeistään syksyllä 2019 tenttiakvaario toiminnassa siten,
että:
• Koetta voi pyytää vastaavalta opettajalta wilman kautta
• Opettaja tarkastaa sähköisestä kalenterista vapaat ajat ja sopii
ajan opiskelijan kanssa
• Tenttiakvaarion koepankissa on valmiita kokeita, joita voi
käyttää, mutta nyt myös opettaja voi toimittaa oman kokeen
järjestelmän ylläpidolle
• Järjestelmän ylläpitäjä tarkistaa iltaisin, että tehtyjen kokeiden
vastaukset viedään omaAbitti-järjestelmään ja vie mahdolliset
seuraavan päivän kokeet koejärjestelmään
• Koetilan palvelimelle etäyhteys, jotta ylläpitäjä pääsee
järjestelmään käsiksi verkon kautta

Vaihe3
• Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana tarkastellaan prosessin
toimivuutta, parannetaan mahdollisia puutteita ja lisätään
järjestelmään automaatiota
• Automaattinen vastausten palauttaminen ja uusien kokeiden
järjestelmään asettaminen
• Opiskelijoilla tulevan kokeen arpominen olemassa olevista
kokeista
• Varausjärjestelmän kehittäminen jos tenttiakvaarion käyttöaste
nousee tasolle, jossa yksittäiselle opettajalle tulee kohtuuton
vaiva hoitaa varauksia
• Uusien kokeiden ja tehtävien lisääminen tenttiakvaarion
koepankkiin
• Uusien yksilöllisten kokeiden generointi yksittäisistä tehtävistä

Tulevia haasteita

• Tenttiakvaarion valvontaan liittyvät prosessit
• Miten taata, että oikea opiskelija tekee oikean kokeen?
• Miten taata, ettei koetilaan tuoda mitään ylimääräisiä apuvälineitä?
• Miten toimitaan vilppiä epäiltäessä?

• Automaation muodostaminen ylioppilaslautakunnan omaAbittijärjestelmän kanssa
• Järjestelmä on suunniteltu toimivan manuaalisesti, joten automaation
tekeminen voi asettaa joitain teknisiä haasteita (ei valmiita rajapintoja)

• Varausjärjestelmän integrointi olemassa oleviin järjestelmiin
• Onko joku jo käytössä oleva järjestelmä sopiva tähän käyttöön vai
luodaanko oma varausjärjestelmä?

Tulevia haasteita
• Uusien kokeiden generointi

• Joissakin aineissa(esimerkiksi matematiikassa) yksittäisistä tehtävistä on
hyvinkin mahdollista koota automaattisesti uusia kurssikokeita, mutta on
myös aineita, joissa kokeen tulee olla kokonaisuus, joka on vaikea luoda
automaattisesti vain yksittäisistä tehtävistä
• Osassa oppiaineissa kokeet sidoksissa käytettyyn kirjasarjaan eli jos
kirjasarja vaihtuu pitää myös kokeet kaikki uusia

• Kokeessa tapahtuvan ongelmatilanteen ratkaisu
• Nyt koetilanteessa ongelman kohdatessa opiskelija käynnistää Abittijärjestelmän uudelleen ja kokeen valvoja antaa opiskelijalle kokeen
jatkamiskoodin koetilan palvelimelta. Tämän prosessin automatisointi on
hankalaa.

