
Pitkäaikaisen 

valmennusprosessin jaottelu

( käytännössä oma valmennuspolkuni 

pähkinänkuoressa



Valmennussuunnitelma 

• - Yksilölliset valmennussuunnitelmat

• - Ryhmäsuunnitelmat

• - Ryhmäsuunnitelmien ja yksilöllisten 

suunnitelmien sekamuoto ( uinti ) 



Nuorten suorituskyky ja 

kuormitettavuus

• - Kuormitusta ja palautusta on tarkasteltava 

yhtenäisenä prosessina.

• - Jokaisella optimia lähenevällä 

kuormituksella on hiukan 

superkompensaatio vaikutusta
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Biologinen sopeutumiskyky 

• - Nuorten ikäspesifiset erityispiirteet. 

Ihmisen biologinen kehitys vaikuttaa 

tietyssä määrin urheilusuoritusten 

kehittymistä sääteleviin lainalaisuuksiin.

• - Se vaikuttaa nuorten uimareiden 

sopeutumiskykyyn, kuormittavuuteen, 

motoriseen oppimiskykyyn ja psyykkiseen 

kehitykseen. 



Rollo ja Ikm menestyksellä ei 

merkittävää painoarvoa

• - Fyysisen kypsymisajan biologinen 

vaihtelualue on suuri

• - Kehon mittojen arvioiminen pelkästään 

iän perusteella on epävarmaa, mutta se 

saadaan luotettavammaksi , kun otetaan 

huomioon myös biologinen kypsyysaste. 



Mikä on sitten nuorten 

valmennuksen tavoite ja tehtävä

• - Nuorten uintivalmennuksessa on erityisen 

tärkeää luoda perusta hyvälle yleiselle 

suorituskyvylle. Tästä syystä yleiskehittävät 

harjoitukset muodostavat tärkeän osan 

kokonaisvalmennuksessa.

• Erityisharjoittelu kasvaa jatkuvasti uimarin 

kehittyessä.



Pitää muistaa myös että kehitystä 

ei välttämättä tule koko aikaa

• Uimarilta vaaditaan kovaa työtä 

menestyäkseen. Tässä ei ole mitään uutta. 

Se tulisi kuitenkin tehdä järkevästi. 

Työmäärää on lisättävä  vähitellen.

• - Entä sitten, jos uimari ei edisty? Usein ei 

olla varmasti selvillä tasaantumisen ja 

taantumisen erosta. 



Henkinen puoli on myös tärkeää 

nuorten valmennuksessa

• - Tie henkiseen lujuuteen kulkee itsensä 

voittamisen kautta.

• Yritin parastani joka hetki. Panin 100 % 

itseni likoon.

• - Ylläpidin korostetusti myönteistä, 

terveellistä ja optimistista asennetta itseeni.

• Otin itsestäni kaiken vastuun sekä kaikesta 

siitä, mitä tein tai jätin tekemättä



Mitä tarkoitetaan hyvällä 

itsetunnolla

• - Hyvä itsetunto tulee hyvien harjoituksien 

ja hyvien tulosten kautta.

• - Hyvän itsetunnon omaavalta huokuu 

positiivisuutta ja antaa voimaa myös 

joukkuetovereille. 

• Hyvän itsetunnon omaava osaa myös 

käsitellä voitot ja tappiot kypsästi 



Mikä on valmentajan tehtävä 

pähkinänkuoressa?

• Kun uimari on päättänyt pyrkiä korkealle, 

on hänen omistauduttava täysin 

harjoitteluun. Jos valmentaja odottaa 

uimareiltaan täydellistä omistautumista, on 

valmentajan omistauduttava asialleen 

syvemmin kuin innokkainkaan uimari.



Vanhempien tehtävät

• Valmentajan ja vanhempien yhteistyö

• - Jos teemme yhteenvedon vanhempien 

tehtävästä uintiharrastuksessa, voimme 

sanoa heidän vastaavan toiminnan 

jatkuvuudesta. Varmistavalla, että uimari 

osallistuu harjoituksiin säännöllisesti ja 

luomaan elintavan, johon kuuluu järkevä 

ajankäyttö sekä urheilussa että opinnoissa.



Mitä on sitten huippuvalmennus 

johon koko nuorten 

valmennuksen pitää pyrkiä
- Huippuvalmennuksen aikana uimari 

valmennetaan henkilökohtaiseen 

huippusuorituksiin. 

Nuortenvalmennuksessa on painopiste 

suunnattu harjoituskuormituksen määrän 

nopeaan progressiiviseen korottamiseen.

- Huippuvalmennuksessa on sitä vastoin 

etusijalla pyrkimys laajaan, intensiiviseen 

harjoitteluun



Mikä sitten on valmentajan 

filosofi

• - Jokainen valmentaja luo oman filosofiansa

• - Jos valmentajalla ylipäätänsä on omassa 

filosofiassaan paikka rehellisyydelle, 

totuudenmukaisuudelle ja vilpittömyydelle, 

niin uskon, että mikään ei estä häntä 

saavuttamasta huipputuloksia uimareittensa 

kanssa.  



Eri kausien tarkkailu



Kausijakautumat 

1. Uintia edeltävä kausi    

2. Peruskuntokausi 1 

3. Peruskuntokausi 2    

4. Kova kausi 1 

5. Kova kausi 2   

6. Huipennuskausi 

7. Kilpailukausi



Peruskuntokausi 1

• Aerobista uinti matkoilla 

100-1500m. 

Vetoharjoituksia ja nopeus 

mukana ylläpitävänä. 

Tekniikkaa tehdään 

määrätietoisesti aste 

kerrallaan. Tämän kuun 

tärkein laji tekniikaltaan on 

vapaauinti ja sen tärkeimmät 

osat.
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Koko tämän kuun uidaan vain 

aerobisia uinteja ja tekniikkaa

17



Peruskuntokausi 2

Tekniikkaa selkäuinnissa Integroitu alkaa puolivälissä

• Integroitu harjoitus tulee 

mukaan jossa mukana lähes 

kaikki harjoittelumuodot. 

Pyritään kehittämään ennen 

kaikkea selkäuinnin 

tekniikkaa. Myös nostavat 

mukaan.
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Peruskuntokausi 2
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Kova kausi 1

Anaerobinen uinti lisääntyy Tekniikkaa perhonen 

• Kovakausi 1 ja 

tehointervalli - harjoitteet 

mukaan vahvasti ja 

submaksimaaliset uinnit ja 

edelleen  mukana aerobinen 

puoli. Tekniikkaa kaikkia 

lajeja painopiste perhosessa.
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Kovakausi 1
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Kovakausi 2

Nopeuskestävvys/ starteilla Tekniikka rintauinti

• Kovat nopeus-kestävyys 

harjoitteet/ palautuksen 

tärkeys/ uintia paljon 

starteilla. Myös puhtaasti 

nopeuden kehittämistä 

edelleen. Kovia 

toistoharjoituksia!
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HUIPENNUSKAUSI

Kuuntelen uimarin tuntemuksia enemmän kuin koskaan 



MITÄ JÄRJESTELMIÄ KÄYTÄN 

ERI KAUSILLA

Alkukausi kolme menetelmää

YLIMATKA , INTERVALLI , VAUHTIL + NOPEUS

Energian tuotto suurinpiirtein/treeni

ATP-CP            maitohappo        aerobinen

4,4 %                6,6%                  89%



Keskivaihe  neljä menetelmää

YLIMATKA , INTERVALLI , VAUHTIL , TOISTO+ NOPEUS

Energian tuotto suurin  piirtein/treeni

ATP-CP             maitohappo         aerobinen

6,6%                 20%                     73,4% 



Loppukausi viisi menetelmää

YLIMATKA , INTERVALLI , VAUHTIL , TOISTO  

NOPEUS-KESTÄVYYS- NOPEUS

Energian tuotto suurinpiirteen/treeni

ATP-CP             maitohappo          aerobinen

12.2%                 33%                      54.8% 



SUPERKOMPENSAATIO

Jani 14-15 vu maksimi  1.00 / 100m 

vu 16 v 52.8 100 m vu maksimi 

testissä
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Ensimmäinen taso 

VU. Lähtö: 4.50 Aika 4.20 

Sarjat: 3x400 4x400 5x400

Toinen taso 

VU. Lähtö 4.46 Aika 4.16

Sarjat 3x400 4x400 5x400

Kolmas taso 

VU Lä 4.42 Ai 4.12

Sa.3x400 4x400 5x400

Neljäs taso 

VU.Lä.4.38 Ai. 4.08 

Sar. 3x400 4x400 5x400

Viides taso

VU. LÄ. 4.34 Ai. 4.04

Sar.3x400 4x400 5x400

Kuudes taso

VU. Lä. 4.30 Ai. 4.00

Sar.3x400 4x400 5x400

Seitsemäs taso                         

VU.Lä.4.26 Ai 3.56             

Sar. 2x400 3x400

Kahdeksas taso

VU.Lä.4.22 Ai. 3.52

Sar. 2x400 3x400



Ensimmäinen taso SU 

Lä. 2.35 Ai. 2.15 

Sar.3x200 4x200 5x200

Toinen taso SU 

Lä. 2.33 Ai. 2.13

Sar. 3x200 4x200

Kolmas taso SU 

Lä. 2.31 Ai. 2.11

Sar. 3x200 4x200

Neljäs taso SU 

Lä. 2.29 Ai. 2.09 

Sar. 3x200 4x200

Viides taso SU

Lä. 2.27 Ai. 2.07

Sar. 3x200 4x200

Kuudes taso SU

Lä.2.25 Ai. 2.05

Sar. 3x200 4x200

Seitsemäs taso SU 

Lä. 2.23 Ai. 2.03 

Sar. 3x200

Kahdeksas taso SU

Lä. 2.20 Ai.2.01

Sar. 2.200



VOIMAHANKINTA

31



Käsivarsia alas painavat lihakset ovat 

tärkeimmät meidän voimaharjoittelussa

Nousujohteisesti vastusta koventamalla tarkkaan mittaamalla voiman 

kehitys
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Pään yliveto

•
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ALASVETO
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KYYNÄRPÄÄN OJENTAJAT
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PENKKIPUNNERRUS
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HYPYT/TAKA SEKÄ ETU 

KYYKYT
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Nuorten soveltuvuus lajiin
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Suomen Uimaliitto
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