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Huippu-urheilun valmennusja rjestelma  
Tomi Rantamäki 
 
Nämä periaatteet on käsitelty ja hyväksytty Curlingliiton hallituksen kokouksessa 27.1.2015. Taustalla on 

Curlingliiton strategia 2014-2018 ja sen huippu-urheilua koskevat linjaukset. Päivitetty dokumentti on 

hyväksytty Curlingliiton hallituksessa 19.8.2015. 
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1 Valmennusjärjestelmän periaatteet 

1.1 Curlingliiton strategiassa listattuja toimenpiteitä  

Kilpajoukkueiden 
kannustaminen kv-
kilpailuihin 

 Curlingliitto kannustaa A-ryhmän urheilijoista koostuvia joukkueita 
kiertämään kauden aikana kansainvälisiä kilpailuja 

 Liitto kannustaa myös muita joukkueita hakemaan kokemusta kv-
kilpailuista 

Korkeatasoisen 
urheiluosaamisen 
hyödyntäminen 

 Curlingliitto kehittää valmennuskeskusyhteistyötä Kisakallion 
Urheiluopiston kanssa. 

 Curlingliitto osallistuu aktiivisesti tarkkuuslajien väliseen 
yhteistyöhön. 

 Valmennuspäällikkö hyödyntää tehokkaasti HUY:n Tarkkuuslajien 
kautta tarjolla olevia ammattilaisia 

 Valmennuspäällikkö suunnittelee A-ryhmän kokonaisvaltaisen 
valmennuksen (erityisesti off season) yhdessä Kisakallion ja/tai HUY:n 
ammattilaisten kanssa 

Valmennus ja 
huippucurlingin 
edistäminen 

 Menestyneimmät miesten ja naisten joukkueet valitaan jatkossa 
edustusjoukkueiksi liitteen 1 mukaan 

 Valmennuspäällikkö koordinoi edustusjoukkueiden 
valmentautumista 

1.2 EM-edustusjoukkueen valinnasta Curlingliiton strategiassa 
Suomea edustamaan valitaan joukkue, joka on antanut riittävät näytöt ja sitoutuu valmennuspäällikön 

kanssa läpikäydyn valmennusohjelman toteuttamiseen. Valmennusohjelmaa voi toteuttaa millä tahansa 

paikkakunnalla, mutta liiton järjestämiin testeihin ja leireihin pitää osallistua A-ryhmän ohjelman mukaan. 

Edustusjoukkuestatus vahvistetaan, kun valmennusjärjestelmässä määritellyt kriteerit ovat täyttyneet. 

1.3 Valmennusjärjestelmän tarkoitus 
Valmennusjärjestelmä tarjoaa urheilijoille viitekehyksen, jossa ohjataan kehittämään omaa toimintaa ja 

osaamista haluttuun suuntaan. Tämä tapahtuu vuosittain tarkennettavin keinoin, joita ovat esimerkiksi: 

 Testileirit 

 Henkilökohtaiset kehittymistavoitteet 

 Asiantuntijatiedon hyödyntäminen 

 Urheilijoiden seuranta 

 Asiantuntijatuki arvokisoissa ja niihin valmistautumisessa 

 Mahdollinen taloudellinen tuki 

Ylläkuvattut keinot täsmennetään joka kaudelle käytettävissä olevan budjetin mukaan. Tämä dokumentti 

sisältää siis valmennusjärjestelmän periaatteet ja kausikohtaiset suunnitelmat dokumentoidaan erikseen. 

1.4 Valmennusjärjestelmän merkitys sidosryhmille 
Olympiakomitea edellyttää, että Curlingliitolla on kehittyvä huippu-urheilukulttuuri, jossa liitolla on vahva 

rooli mm. lajin valmennusjärjestelmän, urheilijoiden valmentautumisen ja valmennuksen kehittämisessä. 

Lajin huippu-urheilun kehittyminen ei voi perustua sattumaan, vaan pitkäjänteisen menestyksen takana 

täytyy olla voimakas panostus valmennuksen ja valmentautuminen kehittämisessä.  
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2 Valmennusjärjestelmän sisältö 

2.1 Kartoitukset ja analysointi 
Vuosittain kartoitetaan ratkaisevat tekijät menestymisen suhteen ja toimintasuunnitelmaa päivitetään 

näiden ydinkohtien parissa. Tietoa kansainvälisen tason kehittymisestä sekä toiminnan suuntauksista 

kerätään osallistumalla arvokisoihin ja kansainvälisiin turnauksiin, joissa seurataan omien joukkueiden ja 

muiden joukkueiden toimintatapoja ja tuloksia. 

Tehdään ja päivitetään lajianalyysiä sekä analysoidaan liiton järjestämien urheilijatestien tuloksia. 

Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteiostyötä eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa tulosten 

tulkinnassa ja jatkotoimenpideiden suunnittelussa. 

2.2 Urheilijoiden seuranta ja testaaminen 
Urheilijat aktivoidaan oman harjoittelunsa seurantaan ja kirjaamiseen. Näin aikaansaatua tietoa 

hyödynnetään analysoitaessa harjoittelun ja sen vaikutusten yhteyksiä. Lajitestejä sekä fysiikkatestejä 

järjestetään sopivina ajankohtina. 

2.3 Urheilijoiden ohjaaminen ja valmentaminen 
Toistaiseksi liitto ei tarjoa urheilijoille suoraa valmennusapua, jota on tarkoitus hoitaa joukkueiden omien 

valmentajien kautta. Joukkueilla ei yleensä ole ollut omia valmentajia, mutta siihen suuntaan pitää mennä. 

Jokaisen joukkueen pitäisi nimetä oma valmentajansa, joka voi myös pelata joukkueessa. Näin saadaan 

otettua askel oikeaan suuntaan ja päästään kehittämään joukkuekohtaista valmennusrutiinia. . Joukkueen 

valmentajat vastaavat siitä, että valmennusjärjestelmänmukaiset urheilijakohtaiset toimenpiteet on 

hoidettu asianmukaisesti. Liiton valmennusjärjestelmän budjetti ei riitä joukkuetason valmentamiseen tällä 

hetkellä. Joukkueet voivat sopia erikseen valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesta valmentamisesta. 

2.4 Valmennusjärjestelmän kattavuus 
Valmennusjärjestelmä kattaa seuraavat kokonaisvaltaisen valmentautumisen osa-alueet: 

1. Lajitekniikka 

2. Lajitektiikoita tukevat liikunnalliset taidot 

3. Taktiikka 

4. Lajin vaatima fysiikka ja sen harjoittelu 

5. Henkinen valmentautuminen ja psyykkinen harjoittelu 

6. Terveydellinen tietämys ja sen toteuttaminen käytännössä 

7. Joukkueen toiminnan suunnittelu kausitasolla 

 

Tällä hetkellä käytettävissä oleva budjetti sekä havaitut erot suhteessa kärkimaiden pelaajiin ovat johtaneet 

kohtien 1,2 ja 4 painottamiseen. Tilannetta tarkastellaan vuosittain ja painotuksia muutetaan sen mukaan. 
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3 A- ja B-valmennusryhmät 

3.1 A-ryhmä 
A-ryhmään valitaan noin 12 miestä ja 8 naista. Valinnat perustuvat ennalta asetettuihin painotettuihin 

kriteereihin sekä pelilliseen menestymiseen. A-ryhmän täyttämisjärjestys on seuraava: 

Pelilliset näytöt: 

1. SM-kultaa voittaneesta joukkueesta ne, jotka pelasivat vähintään 1/3 SM-sarjan peleistä, 

korkeintaan 4 pelaajaa (eniten pelanneet). 

2. Mikäli edustuspaikan on ansainnut WCT-rankingin peusteella eri joukkue kuin SM-sarjan voittaja, 

myös tästä joukkueesta valitaan ne, jotka pelasivat vähintään 1/3 SM-sarjan, WCT:n, CCT:n, CCT 

challenge tourin, EM-kisojen ja MM-kisojen joukkueen pelaamista peleistä, korkeintaan 4 pelaajaa 

(eniten pelanneet). 

Pelliset ja muut näytöt 

3. Loput paikat täytetään rankinglistan perusteella. Rankinglista perustuu pelillisten näyttöjen lisäksi 

urheilijan suorittamiin testeihin sekä osallistumisaktiivisuuteen valmennusjärjestelmän 

tilaisuuksissa. 

Valinnat tehdään kaudeksi kerrallaan edellisen kauden pelillisten näyttöjen perusteella (kohdat 1-2 edellä) 

sekä kevätkauden testileirien rankingin perusteella (kohta 3 edellä). A-ryhmän urheilijoille laaditaan 

henkilökohtaiset kehittymistavoitteet joukkueen tai urheilijan oman valmentajan toimesta. 

Valmennuspäällikkö katselmoi tavoitteet ja hyväksyy ne mahdollisesti tarvittavien muutosten jälkeen. 

Valitut urheilijat allekirjoittavat liiton laatiman urheilijasopimuksen ja sitoutuvat harjoittelemaan A-ryhmän 

ohjelman mukaisesti. Curlingliiton hallitus vahvistaa valmennuspäällikön esityksestä alkavan kauden A-

ryhmän kokoonpanon elo-syyskuussa kesän off-season kauden jälkeen, kun syyskauden ensimmäinen leiri 

on pidetty.  

Mikäli urheilija ei noudata A-ryhmän ohjelmaa, voi valmennuspäällikö nimetä tilalle uuden urheilijan 

rankinglistan tai mikäli lista on käyty loppuun asti, tarvittaessa muun näytön perusteella. Urheilija voi myös 

oma-aloitteisesti luopua A-ryhmästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti valmennuspäällikölle. 

A-ryhmän urheilijiat ovat rahallisen tuen piirissä.  

3.2 B-ryhmä 
B-ryhmän koko on toistaiseksi rajoittamaton ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa. B-ryhmälle ja siihen 

haluaville uusille urheilijoille järjestetään erilliset testileirit (B-leirit voidaan järjestää myös A-ryhmän 

testileirien yhteydessä, mikäli ohjelma antaa myöden).B-ryhmän urheilijat eivät ole rahallisen tuen piirissä. 

Perusperiaate on, että B-ryhmän urheilijat kustantavat leirikustannukset itse. 
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4 Urheilijoiden testaus, seuranta ja maajoukkueiden vahvistaminen 

4.1 Testauksen tarkoitus 
Testauksella on kaksi päätarkoituksta: a) koota tietoa suorituskyvystä ja sen kehittymisestä analysointia 

varten ja b) tuottaa urheilijoille palautetta harjoittelun vaikuttavuudesta sekä tarjota laaja näkökulma 

valmentautumiseen. 

Osa testituloksista voi toimia perusteena urheilijoiden tukien ja valmennusryhmäpaikkojen jakamiselle. 

Testitulosten pohjalta urheilijat voivat itsenäisesti tai valmentajansa kanssa laatia harjoitusohjelmia 

painottaen niiden sisältöä kausittain. Esimerkiksi kesäkaudella keskitytään fyysisten edellytysten luomiseen 

seuraavalle kaudelle. 

Testaus rytmittyy pääsääntöisesti siten, että kuntoa mittaavat testit tehdään kauden alussa ja päätyttyä, 

lajitestit kauden alussa ja lopussa. Testitapahtumat sovitetaan siten, että ne eivät osu päällekkäin CCT-

turnausten tai arvokisojen kanssa. Testit pyritään rakentamaan siten, että ne tukevat arvokisoihin 

valmistautuvia joukkueita. Kilpailukauden keskelle voidaan ottaa tarkoituksenmukaisia lajitestejä.  

4.2 Urheilijoiden seuranta 
Urheilijat kirjaavat harjoitteensa sähköiseen järjestelmään, josta voidaan tehdä yhteenvetoja 

taustatekijöittäin tai seurata yksittäisten urheilijoiden aktiivisuutta ja kehittymistä. Järjestelmään luodaan 

valmiiksi listat harjoitteista kategorioittain, jolloin analysoitavaksi kertyy yhdenmukaista tietoa. 

Testitulosten ja joukkuekohtaisten tavoitteiden perusteella asetetaan urheilijakohtaisia tavoitteita 

harjoitusmäärille, harjoittelun sisällölle ja seurantatuloksille. Seurantatulokset ovat esimerkiksi 

lajiharjoitteiden tuloksia, jotka perustuvat annettuihin harjoitteisiin. Niitä urheilijat suorittavat 

joukkueidensa harjoitusten yhteydessä ja raportoivat tulokset järjestelmään. Kaikki toteutumat ovat 

seurattavissa järjestelmälmästä. Valmennuspäällikkö ja joukkueen valmentaja puuttuvat laiminlyönteihin ja 

voivat auttaa urheilijaa löytämään keinoja tulosten parantamiseksi. 

Urheilijoille voidaan toteuttaa kyselyitä erilaisista aiheista. Kyselyiden avulla kerätään tietoa 

valmennusjärjestelmän tai sen osien edelleen kehittämiseksi. 

4.3 Maajoukkueiden valinta ja A-ryhmän kokoonpanon vahvistaminen  
Maajoukkueet valitaan pelillisten näyttöjen perusteella, kuten Curlingliiton strategian 2014-2018 liitteessä 

1 on kuvattu.  

Keväällä alustavasti nimetty maajoukkue ja muut A-ryhmän urheilijat laativat henkilökohtaisen 

kehittymissuunnitelman. Se sisältää kesän harjoitusohjelman ja tavoitteet, joiden toteutuminen mitataan 

elo-syyskuussa.  

Maajoukkuestatus, kuten myös A-ryhmän kokoonpano alkavalle kaudelle, vahvistetaan elo-syyskuussa, 

mikäli valmennuspäällikön kanssa sovittua valmentautumisohjelmaa on noudatettu ja sen tulokset näkyvät 

testeissä. Varasijalle haluava joukkue sitoutuu vastaavaan ohjelmaan, jolloin meillä on aina yhtä hyvin 

valmistautunut varajoukkue, vaikka sen kaikki pelaajat eivät kuuluisikaan A-ryhmään.  
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Edustusoikeuden vaatimuksiin kuuluu testien lisäksi velvollisuus noudattaa urheilijasopimusta, jonka kaikki 

A-ryhmäläiset allekirjoittavat. Siinä määritellään pelisäännöt useilla osa-alueilla, esimerkiksi 

käyttäytyminen, toiminnnan rakentava kehittäminen, dopingin ehkäiseminen. 

Maajoukkue vastaa siitä, että sen jokainen jäsen noudattaa asetettuja ehtoja. Tarvittaessa joukkue voi 

muuttaa kokoonpanoaan vanhan joukkueen määritelmän puitteissa. Mikäli ehdot eivät täyty, ei joukkueen 

edustuspaikkaa vahvisteta syyskuussa ja tilalle nostetaan varalla oleva joukkue, kunhan se täyttää samat 

ehdot. 

Mikäli maajoukkuestatusta ei voida heikon valmistautumisen perusteella vahvistaa, voidaan tilalle nostaa 

pelillisten näyttöjen perusteella seuraava joukkue, joka on toteuttanut valmistautumisensa kunnolla 

(joukkueen jäsenet ovat toteuttaneet A-ryhmän ohjelmaa, vaikka kaikki eivät kuuluisikaan A-ryhmään). 

Maajoukkuestatuksen vahvistaa Curlingliiton hallitus valmennuspäällikön esityksestä. 

5 Valmennuspäällikön tehtävät ja rooli 
Valmennuspäällikkö vastaa valmennusjärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Käytännössä se 

tarkoittaa: 

 Testileirien järjestämistä 

 Tulosten analysointia 

 Raporttien laatimista urheilijoille, liitolle ja olympiakomitealle 

 Palautteen keräämistä urheilijoilta 

 Kansainvälisen kilpailutoiminnan seuraamista eli arvokisoihin osallistumista maavalmentajana 

 Arvokisojen kivitietojen keräämistä ja analysointia 

 Sähköisen harjoittelupäiväkirjan hallinnointia 

 Urheilijoiden harjoittelun ja kilpailusuoritusten seurantaa 

 Maajoukkueiden valmistautumisen suunnittelun avustamista ja seurantaa 

 Osallistumista kotimaisen kilpailutoiminnan rakenteen suunnitteluun 

 Urheilijoiden erityistarpeisiin vastaavien asiantuntijoiden etsimistä ja asiantuntijoiden hankkimista 

liiton leireille 

Valmennuspäällikkö voi valintakriteerit täytettyään kuulua itse valmennusryhmään ja seurattaviin 

urheilijoihin ja siten olla oikeutettu edustamaan Suomea arvokisoissa pelaajana tai osallistua itse pelaajana 

kotimaisiin ja kansainvälisiin sarjoihin ja turnauksiin. 

Mikäli valmennuspäällikön asema pelaajana aiheuttaa merkittävän eturistiriidan jonkun asian hoitamisessa 

tai päättämisessä, pyytää valmennuspäällikkö liiton hallitusta toimimaan asiassa päättäjänä tai nimeämään 

muun henkilön hoitamaan kyseistä asiaa. 


