
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUIPPU-UIMARIN 50 M VAPAAUINNIN LAJIANALYYSI JA 

HARJOITTELU 

 
Mikko Alpola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Valmennus- ja testausoppi 

                                                                                        Valmentajaseminaarityö 

                                                                                                                      Kevät 2017 

                                                                                                                      Liikuntabiologia 

                                                                                                                      Jyväskylän yliopisto 

                                                                                                                      Työnohjaaja: Antti Mero   



TIIVISTELMÄ 

 

Mikko Alpola (2017). Huippu-uimarin 50m vapaauinnin lajianalyysi ja harjoittelu, 

Liikuntabiologia. Jyväskylän yliopisto, 41 s. 

 

Kansainvälisten arvokilpailuiden lyhyin kilpailumatka on 50 m vapaauinti. Maailmanennätys on 

tällä hetkellä pitkällä radalla 20,91 s ja lyhyellä radalla 20,26 s. Suomen ennätys pitkällä radalla on 

21,92 s ja lyhyellä radalla 21,23 s. Starttivaihe vie suorituksesta noin 7.7 – 26,1 %. Barcelonan 

MM-kilpailuissa vuonna 2013 miesten 50 m vapaauinnin finaalissa uimareiden reaktioaika 

starttisignaaliin oli keskimäärin 0,63 s, ensimmäisen 25 m aika 9,52 s, toisen 25 m aika 12,10 s, 

kokonaisaika 21,62 s ja nopeus 2,31 m/s. Vesi elementtinä tuo haasteita biomekaanisten ja 

fysiologisten vaatimusten tarkkaan määrittämiseen. Veden vastus on noin 1000 kertaa suurempi 

kuin ilman ja propulsion tuottaminen nesteessä on vaikeaa. Näin ollen uimarin taito vähentää veden 

vastusta ja tuottaa propulsiivista voimaa ovat avaintekijöitä suorituksen kannalta. Uinnin 

sprinttimatkoilla (50 m matkoilla) energiantuotto perustuu pitkälti lihaksen sisäisiin, 

korkeaenergisiin fosfaattivarastoihin adenosiinitrifosfaattiin (ATP) ja fosfokreatiiniin (FK). 

 

Ari-Pekka Liukkonen on Jyväskyläläinen huippu-uimari, joka pitää hallussaan edellä mainittuja 

sekä pitkän- että lyhyen radan 50 m vapaauinnin Suomen ennätyksiä. Häntä on valmentanut 

vuodesta 2005 lähtien Marko Malvela, joka on valmentanut myös muita Jyväskyläläisiä huippu-

uimareita, Jere Hårdin Euroopan mestariksi ja Mimosa Jallown EM-pronssimitalistiksi. Tässä 

työssä tarkastellaan haastattelujen kautta Ari-Pekan ja Markon valmistautumista Berliinin EM-

kilpailuihin vuonna 2014, joissa Ari-Pekka voitti pronssia 50 m vapaauinnissa. Ari-Pekka on 

kotoisin Pieksämäeltä ja muuttanut Jyväskylään opiskelemaan Voionmaan urheilulukioon ja 

harjoittelemaan Malvelan valmennukseen vuonna 2005. Hän pitää tuuria isoimpana tekijänä sille, 

miksi hänestä on tullut huippu-uimari. Tuuri on ollut hänen mukaansa läsnä perimässä, 

kannustavissa vanhemmissa, vapaamuotoisessa lapsuusiän harjoittelussa, Jyväskylän valitsemisessa 

harjoittelupaikaksi ja Berliinin EM-kilpailuiden välierässä sattuneessa käden liian pitkälle 

lipsauttamisessa, jonka avulla hän kykeni muokkaamaan tekniikkaansa hetkessä nopeammaksi. Ari-

Pekka harjoittelee Malvelan johtamassa Sprinttitallissa noin seitsemän kertaa viikossa. 

Harjoittelusta suunnilleen 70 % tapahtuu kilpailuvauhdeilla tai kovemmilla vauhdeilla. Hän ei 

tehnyt juurikaan kuivaharjoittelua Berliinin EM-uinteja edeltäneellä kaudella, mutta tekee tällä 

hetkellä yhteistyötä fysiikkavalmentajan kanssa voimaharjoittelun muodossa. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Kansainvälisten arvokilpailuiden lyhin uintimatka on 50 m vapaauinti. Se on ollut 

Olympiaohjelmassa vuodesta 1988 Soulin Olympialaisista lähtien. Tuolloin mestariksi nousi 

Yhdysvaltain Matthew Biondi. Lontoon Olympialaisissa 50 m vapaauinnissa oli kaikista uinnin 

henkilökohtaisista lajeista eniten osallistujia (58 uimaria). Voittajan aika oli 21,34 s ja välieriin 

selvisi ajalla 22,27 s. (Olympic.org) Viime Olympialaisissa Rio de Janeirossa osallistujia oli 85, 

voittajan aika oli 21,40 s ja välieriin selvisi ajalla 22,10 s. 

 

Uintinopeus on karkeasti sanottuna vetopituuden ja vetotiheyden tulo. Vuoden 2012 EM-

kilpailuiden 50 m vapaauinnin finaalissa finalistien keskimääräinen vetotiheys oli ensimmäisellä 25 

metrillä 61 vetoa/minuutti ja toisella 25 metrillä 60 vetoa/minuutti. (swim.ee) Uinnin lajianalyysejä 

alettiin tehdä 1980 -luvun puolivälistä. Analyysissä jaetaan kilpailumatkan pieniin osiin ja 

selvitetään, millä tasolla mikäkin osista on verrattuna muihin uimareihin. Selvitettäviä muuttujia 

ovat perinteisesti starttiin, käännökseen ja maaliintuloon käytetty aika sekä vetopituus, vetotiheys ja 

vedot/altaanmitta. Osa analyyseistä käyttää vielä pienempiä suorituksen osia (Mason & Formosa 

2011) 

 

Lyhyessä 50 m vapaauinnissa tuotetaan energiaa pääosin välittömien energianlähteiden (lihaksen 

sisäiset ATP- ja fosfokreatiinivarastot) sekä anaerobisen glykolyysin avulla (Pyne & Sharp 2014). 

Näiden energiantuotto järjestelmien spesifi harjoittaminen onkin pääosassa sprinttereiden 

harjoittelussa (Maglischo 2003). Kilpailuvauhtinen harjoittelu onkin Ari-Pekka Liukkosen 

harjoittelussa keskiössä koostaen noin 70% kokonaisharjoitusmäärästä (Malvela 2014, 

henkilökohtainen tiedonanto). 

 

Tätä työtä varten haastattelin Ari-Pekka Liukkosta (A-P) ja hänen valmentajaansa Marko Malvelaa. 

A-P on 28 -vuotias ammattiuimari, joka voitti ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisamitalinsa 

kesän 2014 EM -uinneissa Berliinissä. Hän oli siellä pronssilla 50 m:n vapaauinnissa silloisella 

Suomen ennätyksellä 21,93 s. Tätä aiemmin hänellä on arvokisoista viestimitali lyhyen radan EM -

uinneista. Hän pitää hallussaan pitkän radan 50 m vapaauinnin lisäksi sekä lyhyen radan 100 m 

vapaauinnin (47.56 s) että pitkän radan 100 m vapaauinnin (49,44 s) ja 50m vapaauinnin (21.23 s) 

suomenennätyksiä. Marko Malvela puolestaan on Suomen ainut uintivalmentaja, joka on 

valmentanut oman uimarinsa sekä Olympialaisiin että pitkän radan EM -mitaleille kahdesti. Markon 
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toinen EM-mitalisti ja Olympiakävijä oli myöskin jyväskyläläinen Jere Hård, joka ui itsensä pitkän 

radan Euroopan mestariksi kahdesti 50 m perhosuinnissa (2000 ja 2002). Tämän työn tarkoitus on 

tarkastella 50 m vapaauintia tutkimustiedon näkökulmasta sekä tuoda huippu-uimarin ja hänen 

valmentajansa henkilökohtaisia kokemuksia näkyville kyseisen matkan kilpailemisesta ja 

harjoittelemisesta. 
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2 LAJIN OMINAISPIIRTEET 

 

 Lyhyin olympiamatka on 50 m vapaauinti, joka on ainut 50 m matka kisaohjelmassa. 

Maailmanennätys pitkällä radalla on Brasilialaisen Cesar Cielon nimissä (20,91 s) ja lyhyellä 

radalla Florent Manadoun nimissä (20.26 s). Nuo ajat on tosin tehty muun muassa kelluvuutta 

parantaneella kokovartalouimapuvuilla, jotka kiellettiin vuonna 2010. Berliinin EM-kilpailuiden 

2014 voittaja ui 21,32 s ja vuoden 2016 pitkän radan SM-kilpailuiden voittaja 22,43 s. Suomen 

ennätys on siis Ari-Pekka Liukkosen nimissä oleva 21,92 s.  

 

 

2.1 Vesielementti 

 

Uinti eroaa kävelystä ja juoksusta energiankulutuksen näkökulmasta siinä, että se sisältää sekä 

kelluttavuuden ylläpitoon että horisontaaliseen liikkumiseen vaadittavan, käsillä ja jaloilla tuotetun 

energian. Uimarin on lisäksi voitettava veden vastusvoima, joka estää eteenpäin liikettä. 

Vastusvoiman määrä riippuu uimarin koosta, muodosta, nopeudesta (McArdle ym. 2015, 220), ja 

asennosta (Miyashita 1999). Vapaauinnin mekaaninen hyötysuhde onkin vain 5-9,5%. Tämän 

vuoksi saman matkan eteneminen kuluttaa noin neljä kertaa enemmän energiaa uiden kuin juosten. 

(McArdle ym. 2015, 220.) 

 

Vesi luokitellaan semisolidiksi aineeksi kuten ilma. Se on kuitenkin noin 1000-kertaa tiheämpää 

kuin ilma ja aiheuttaa huomattavan vastuksen uimarin liikkumiselle vedessä. Tämän vastuksen saa 

aikaan paine-ero uimarin edessä olevassa vedessä ja takana olevassa vedessä. Esineillä on taipumus 

tulla työnnetyksi suuremman paineen alueelta pienemmän paineen alueelle. Näinpä veden paineen 

ollessa suurempi uimarin edessä, taaksepäin pienemmän paineen alueelle pyrkivä vesi hidastaa 

uimaria, jos hän ei kykene pääsemään yli lisätystä vastuksesta tuottamalla enemmän voimaa veteen. 

(Maglisco 2003, 6.) Vesi aiheuttaa myös staattisen nostevoiman uimarin kehoon, joka vaikuttaa 

suoritukseen. Tämän vuoksi suhteellisella hapenottokyvyllä ei ole niin suurta merkitystä uinnissa 

kuin absoluuttisella. Ylimääräisellä rasvalla kehossa on vain minimaalinen negatiivinen vaikutus 

suoritukseen. (Gullstrand 2000, 824.) Nostevoima tuotetaan kohtisuoraan vastusvoimaa vastaan ja 

myös se syntyy paine-eroista kappaleen eri puolilla. Vastusvoimalle päinvastaiseen tapaan 

nostevoima pyrkii työntämään kappaletta muodostuneen voiman suuntaisesti. Nostevoima syntyy, 

kun vesimolekyylit virtaavat korkeamman vedenpaineen alueelta matalamman vedenpaineen 

alueelle. Nostevoima toimii kohtisuoraan vastusvoimaan nähden. (Maglisco 2003, 6-7.) 
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Maglischo (2003, 6) jakaa veden vastuksen kahteen luokkaan: Vastustava veden vastus (resistive 

drag) ja propulsiivinen vastus (propulsive drag). Vastustava voima tapahtuu aina päinvastaiseen 

suuntaan liikkeen kanssa. Vastustavia veden vastuksia on kolmea erilaista: Muotovastus (form 

drag), aaltovastus (wave drag) ja kitkavastus (frictional drag). Muotovastus tarkoittaa uimarin 

etuprofiilin muodon muodostamaa vastusta. Mitä suurempi pinta-ala etuprofiililla on, sitä enemmän 

muotovastusta. Etuprofiilin suuruuteen voidaan pitkälti vaikuttaa virtaviivaisella uintiasennolla. 

Käden osuessa veteen muodostuu aaltoja ja turbulenssia veteen. Tästä johtuu pitkälti aaltovastus. 

Kitkavastuksella tarkoitetaan uimarin ihon ja veden välistä kitkaa. Muun muassa ihon karvoitus 

lisää tätä vastusta, mutta yllämainituista kolmesta vastustavasta voimasta se on vähäpätöisin. 

(McMaster & Troup 2001.) 

 

Veden vastus voi siis olla myös propulsiivista pelkän uimaria hidastavan vastuksen lisäksi. 

Vastusvoima tuotetaan aina vastakkaiseen suuntaan kappaleen liikkeen kanssa. Uimari tuottaa 

voimaa tätä veden vastusta vastaan aina tehdessään käsivedon, samalla tavalla kuin juoksija tuottaa 

voimaa maata vastaan. Erona tietenkin se, että vesi on neste ja antaa periksi voimaa sitä vasten 

tuotettaessa eikä propulsio ole näin ollen yhtä tehokasta kuin maata vasten voimaa tuotettaessa. 

(Maglisco 2003, 6.) Koska vastusvoimia on niin vaikea mitata aktiivisesti itseään liikuttavassa 

uimarissa, on ne määritetty yleensä silloin kun uimarit eivät ole itse aktiivisesti liikkeessä 

(Miyashita 1999).  

 

Liikkeessä olevalla nesteellä on hyvin erilaisia ominaisuuksia staattiseen nesteeseen verrattuna 

(Colwin 1992, 51). Viskositeetin vuoksi nesteen läpi matkaava esine kokee liikettä vastustavaa 

vastusvoimaa. Tämän vuoksi systeemiin on jatkuvasti lisättävä energiaa, jotta liike säilyisi. 

(Smetana 1997, 62.) Vesimolekyylit virtaavat häiriöttömässä tilanteessa siistissä järjestyksessä 

toistensa päällä ja vierekkäin muodostaen laminaariseksi kutsutun virtauksen. Molekyylit liikkuvat 

tällöin samaan suuntaan ja samalla nopeudella. Uimarin kulkiessa veden halki vesi häiriintyy, koska 

järjestäytyneisiin molekyylivirtoihin tulee aukkoja uimarin kohdalle. Tämän häiriön tapahtuessa 

virtauksesta tulee paikoittain uimarin kohdalla turbulenttista, eli vesimolekyylit sinkoilevat eri 

suuntiin eri vauhdilla. (Maglisco 2003, 46.) Turbulentit virtaukset syntyvät yleensä pienistä 

ulkoisista häiriöistä laminaarisessa virrassa ja pienetkin vaikutukset yleensä kasvavat 

turbulenttiseksi virraksi (Yaglom 2012, 1.). Laminaarinen virtaus muodostaa pienimmän 

mahdollisen veden vastuksen kun taas turbulenttinen virtaus lisää veden paine-eroja ja vastustavaa 

voimaa. Uimarin vartalon taakse jäävä alue jää hetkeksi aikaa turbulenttiseksi ennen kuin se täyttyy 
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uudestaan kokonaan vesimolekyyleillä. Tällä alueella veden paine on huomattavasti matalampi kuin 

uimarin edessä olevassa häiriöttömässä vedessä. Tästä seuraava paine-ero pyrkii imemään uimaria 

taaksepäin. Tämä vastus uimarin on voitettava tarpeeksi suurilla propulsiivisilla voimilla. (Maglisco 

2003, 46.) Mitä suurempi turbulenssi, sitä suurempi veden vastus (Colwin 1992, 56). 

 

2.2 Energiantuotto 50 m vapaauinnissa 

 

Vesi elementtinä tuo haasteita fysiologisten vaatimusten tarkkaan määrittämiseen (Seifert ym. 

2010) ja propulsion tuottaminen nesteessä on vaikeaa. Näin ollen uimarin taito vähentää veden 

vastusta ja tuottaa propulsiivista voimaa saattavatkin olla tärkeämmässä asemassa fysiologisten ja 

energiantuotollisten vaatimusten määrittämisessä kuin yksinkertainen kinemaattinen analyysi 

uintimatkan pituudesta. Uinnin sprinttimatkoilla (50 m matkoilla) energiantuotto perustuu pitkälti 

lihaksen sisäisiin, korkeaenergisiin fosfaattivarastoihin (ATP, FK). (Pyne & Sharp 2014). Ei 

kuitenkaan tiedetä varmasti, missä vaiheessa suoritusta ATP – ja FK -varastojen hallitsevuus 

energianlähteenä vaihtuu anaerobiseen glykolyysiin (Soares ym. 2014). Sprinttiuinnissa pienilläkin 

eroilla maksimaalisessa voimantuotossa ja anaerobisen energiantuoton tehokkuudessa voi olla 

ratkaiseva merkitys lopputuloksen kannalta (Aspenes & Karlsen 2012).  

 

Lyhyillä 50 m matkoilla vaaditaan suuri määrä nopean tyypin lihassoluja tuottamaan huomattava 

määrä energiaa (yli 200 mlO2 x kg
-1

 x min
-1

) matkan aikana. Korkeaenergiset fosfaattivarastot ovat 

nopeasti tyhjennetty ja glykolyysi käynnistyy lähes saman tien kisan alkamisesta ja muuttuu 

tärkeimmäksi energialähteeksi lihaksille. Voimakasta lihaksen happamoitumista ei ehdi muodostua 

suhteellisen lyhyen suorituksen aikana, laktaattiarvot ovat 50 m kilpailun jälkeen noin 12-14mmol x 

L
-1

. Aerobisen energiantuoton aktivoitumista ei tarvitse ottaa huomioon, koska kilpailusuoritus on 

myös mahdollista suorittaa hengittämättä. (Seifert ym. 2011)  

 

Lihassolusuhde pysyy tyyppien I ja II solujen suhteen suhteellisen muuttumattomana. Suhde kunkin 

lihassolutyypin pinta-alaan nähden voi kuitenkin harjoittelun seurauksena muuttua. Esimerkkinä 

urheilija, jolla on 60 % nopeita ja 40 % hitaita lihassoluja. Tuo on yleisesti ottaen alarajoilla 

puhuttaessa eliitti-sprinttereiden nopeiden solujen osuudesta. Tästä voisi päätellä, että kyseisen 

urheilijan kannattaisi siirtyä pidemmille matkoille menestyäkseen. Kuitenkin, jos tämä kyseinen 

urheilija alkaa tehdä harjoittelua, joka kasvattaa spesifisti nopeiden lihassolujen kokoa, esimerkiksi 

30 % ilman muutoksia hitaiden lihassolujen koossa, on nopeiden lihassolujen suhteellinen osuus 

tässä tilanteessa 70 %. Ja jos nopeiden lihassolujen koko kasvaa 50 % ja hitaiden lihassolujen koko 
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pienenee 25 %, on tuloksena 75 % nopeita lihassoluja lihaksen pinta-alasta. Harjoittelulla ei siis 

päästä samoihin prosenttiosuuksiin nopeiden lihassolujen määrässä, mutta suhdetta voi muuttaa 

kuitenkin huomattavasti. Fosfokreatiinin pitoisuus ei muutu paljoa lihassolussa harjoittelun ja 

ravinnon avulla, mutta lihasmassan lisääntymisen myötä sen määrä ainakin jonkin verran kasvaa. 

(Maughan & Gleeson 2010, 235) 

 

Intervallien pituus harjoituksissa määrittää paljon, mikä energiantuottojärjestelmä rasittuu eniten. 

Tehon tuoton kannalta on myös oleellista, minkä mittaisia intervallit ovat, kuten käy ilmi kuvasta 1. 

Hazellin ym. (2010) tutkittiin erimittaisten, polkupyöräergometrillä suoritettujen intervallien ja 

palautusten vaikutuksia tehon tuottoon, hapenottokykyyn ja suorituskykyyn. Koehenkilöt jaettiin 

ryhmiin, jotka tekivät toistuvasti joko 30 s sprintin ja 4 min palautuksen (30:4), 10 s sprintin ja 4 

min palautuksen (10:4) tai 10 s sprintin ja 2 min palautuksen (10:2). Kuvasta 1 nähdään selvästi, 

kuinka ratkaisevaa on tehdä tarpeeksi lyhyitä toistoja pitkillä palautuksilla, jos haluaa kehittää 

nimenomaan tehon tuottoa. Huomattavaa tutkimuksessa oli myös, että kaikki ryhmät kehittyivät 

kaikissa testeissä (VO2Max, 5 km aika-ajo ja 30 s Wingaten testi) merkitsevästi, lukuun ottamatta 

10:2 -ryhmän hapenottokyvyn testiä. Tutkijat arvelivat huipputehon saavuttamisen olleen syynä 

siihen, miksi 10 s sprinttien olivat tässä tutkimuksessa yhtä tehokkaita suorituskyvyn kehittämisen 

kannalta kuin 30 s sprintit.  
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KUVA 1. Hazellin ym. (2010) tutkimus erimittaisten sprintti-intervallien vaikutuksista muun 

muassa tehon tuottoon harjoituksen aikana. 

 

 

2.3 50 m vapaauinnin biomekaniikka 

 

Ajallisesti starttivaihe vastaa noin 7.7 – 15 % kokonaissuorituksesta (Beretić ym. 2013) ja Sydneyn 

2000 Olympialaisista tehdyn analyysin mukaan jopa 26.1 % (Cossor & Mason 2001).  West ym. 

(2011) havaitsivat 15 metrin ajan startilla olevan yhteydessä alavartalon tehon –ja voimantuottoon 

kansainvälisen tason 50 m vapaauimarimiehillä. Beretić ym. (2013) puolestaan havaitsivat yhteyden 

10 m ajan startilla ja absoluttisen sekä suhteellisen isometrisen voimantuoton ja absoluuttisen sekä 

suhteellisen voimantuottonopeuden välillä. Barcelonan MM-kilpailuissa vuonna 2013 miesten 50 m 

vapaauinnin finaalissa uimareiden reaktioaika starttisignaaliin oli keskimäärin 0.63 s, ensimmäisen 

25 m aika 9.52 s, toisen 25 m aika 12.10 s, kokonaisaika 21.62 s ja nopeus 2.312 m/s (Ovidiu 

2014).  

 

Eliittitason uimareiden tekniikat ovat tyypillisesti sekoitus geneettistä perimää, otetta vedestä, 

kokeneiden valmentajien vaikutusta sekä yrityksen ja erehdyksen kautta opittuja toimintamalleja. 
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Vaikka tätä pidetään tehokkaana tekniikan oppimisena, niin silti tiedetään vähän hydrodynaamisia 

perusteita sille, miksi jokin tekniikka on toista nopeampi. Ainakin kolmenlaisia menetelmiä on 

käytetty vastuksen ja propulsion sekä virtauskuvioiden arvioimisessa: 1) Fyysiset testit 

voimalevyillä, vetoköysillä tai hinauslaitteilla. 2) Virtauskuvioiden ja pyörteiden näkyväksi 

saaminen väriaineella ja näiden kuvioiden tarkastelu. 3) Kokonaan numeeriset 

mallinnusmenetelmät, jotka käyttävät hyväkseen arvioita vastuksesta ja inertiasta ihmisen raajoja 

muistuttavista muodoista. Uinnin biomekaniikan tutkimista nimenomaan hydrodynamiikan puolella 

vaikeuttaa suuresti ja tekee hyvin monimutkaiseksi ihmisen vartalon säännötön ja uinnin aikana 

jatkuvasti muuttuva muoto. (Keys ym. 2010)  

 

 

2.4 Väsymys 50 m vapaauinnissa 

 

Väsymys määritellään kyvyttömyydeksi pitää yllä määrättyä tai oletettua voimantuottoa ja on 

maksimaalisten suoritusten väistämätön ominaisuus. Voimantuotto vähenee yleisesti ottaen 30 s 

maksimaalisen suorituksen aikana 40-60 %. Huippusprinttereillä tehdyssä maksimaalisessa 

polkupyöräergometritestissä havaittiin, että voimantuoton huippu saavutetaan jo 3-4 s kuluttua 

testin alkamisesta, jonka jälkeen vauhti hidastuu. Juoksussa huippuvauhti on saavutettu noin 4-5 s 

kuluttua kisan alusta, mutta vauhti ei eteenpäin suuntautuvan momentin vuoksi laske yhtä nopeasti 

kuin polkupyöräergometrillä. Huippusuoritus sprinttimatkoilla (100-200 m juoksu, 50 m uinti) 

koostuukin siis saavutetusta huippunopeudesta ja kyvystä minimoida väistämätön väsymys, joka 

seuraa kiihdytysvaihetta. (Maughan & Gleeson 2010, 90) Harjoittelun 50 m vapaauinnissa tulisi 

keskittyä vedon voimaan ja anaerobiseen energiantuottoon. Puskurikapasiteetin ja aerobisen 

aineenvaihdunnan kehittäminen ei ole tärkeää. (Maglischo 2003, 370) 

 

Väsymys sprinttimatkoilla ei ole yksioikoinen asia. Päällimmäinen syy väsymykseen alle 30 s 

kestävissä suorituksissa löytyy kuitenkin ATP:n anaerobisen tuotannon vähenemisestä tai ADP:n 

akkumuloitumisesta. Nämä molemmat johtuvat kreatiinifosfaattivarastojen ehtymisestä ja 

glykolyysin hidastumisesta. ATP:n nopea hydrolysoiminen kovatehoisen suorituksen aikana saa 

fosfori-ionien konsentraation nousemaan, mikä taas inhiboi lihaksen supistumista. Tämä tapahtuu 

kuitenkin samaan aikaan kreatiinifosfaattivarastojen tyhjenemisen kanssa, joten niiden vaikutuksia 

on vaikea erottaa toisistaan. Tämän lisäksi suorituksen aikana lihakseen kertyy vety -ja laktaatti-

ioneja, jotka aiheuttavat myös lihasväsymystä. Myös kalsiumin kuljetus sarkoplastisesta 
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retikulumista sarkomeereihin ja takaisin hidastuu väsymyksen seurauksena, mikä taas hidastaa 

lihassupistusta. (Maughan & Gleeson 2010, 91)  

 

2.5 Korkeaintensiteettinen harjoittelu 

 

Anaerobisessa harjoittelussa intensiteetin tulee olla lähellä tai yli maksimaalisen hapenottokyvyn. 

Energiantuotto tällaisessa harjoittelussa perustuu pitkälti lihaksen sisäisiin ATP- ja PCr varastoihin. 

Näin ollen anaerobisen harjoittelun päätarkoitus on tehostaa anaerobista kapasiteettia, eli kykyä 

tuottaa energiaa ilman hapen osallistumista. Tämä tapahtuu pääosin joko anaerobisten entsyymien 

aktiivisuuden tehostuessa tai puskurikapasiteetin kehittyessä. (Ogita 2011)  

 

Anaerobisen harjoittelun on todettu lisäävän glykolyysiin osallistuvien entsyymien, kuten 

heksokinaasin ja fosfofruktokinaasin aktiivisuutta. Myös mitokondriossa aerobiseen 

energiantuottoon osallistuvien entsyymien, kuten sitraatti syntaasin ja sukkinaatti dehydrogenaasin, 

aktiivisuuden on osoitettu lisääntyvän korkeaintensiteettisen intervalliharjoittelun myötä. (Ogita 

2011) Tällaisia aerobisen energiantuoton adaptaatioita lyhytkestoisilla sprintti-intervalleilla on 

havaittu ainakin polkupyöräergometrillä tehdyissä tutkimuksissa (Burgomaster ym. 2006, 2008; 

Gibala ym. 2006). Näistä esimerkiksi Burgomasterin (2008) tutkimuksessa sprintti-intervalliryhmän 

koehenkilöt tekivät kolme kertaa viikossa 4-6x30 s kovalla teholla, kun taas kestävyysryhmä teki 

40-60 min yhtäjaksoisen pyöräilyn noin 65% VO2Max:stä viisi kertaa viikossa kuuden viikon ajan. 

Molempien ryhmien mitokondrion entsyymien, kuten sitraatti syntaasin, aktiivisuus nousi saman 

verran. Oksidatiivisia entsyymejä muun muassa lihassoluissa reguloivan PGC-1α:n (peroxisome 

proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α) määrä kasvoi molemmilla harjoitusmuodoilla yhtä 

paljon.  

 

PGC-1α:n on katsottu olevan ratkaisevassa roolissa mitokondrioiden biogeneesissä ja tätä kautta 

aerobisen aineenvaihdunnan tehostumisessa. Erilaiset signalointireitit samanlaisilla vaikutuksilla 

lihassoluissa (Kuva 3) saattavat tarjota selityksen aerobisille adaptaatioille lihaksessa 

korkeaintensiteettisen, luonteeltaan anaerobisen harjoittelun seurauksena. Korkeaintensiteettisen 

kuormituksen seurauksena lihaksen ATP -konsentraatio pienenee ja AMP -konsentraatio kasvaa. 

Lisääntynyt AMP aktivoi AMP -aktivoidun proteiini kinaasin (AMPK), joka puolestaan aktivoi 

PGC-1α:n. Harjoitusmäärän ollessa korkea ja lihassupistusten toistuessa pitkään alkaa lihakseen 

kertyä kalsiumia. Tämä kalsiumkonsentraation nousu aktivoi kalsium-calmodulin kinaasi -lähetin, 
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joka aktivoi PGC-1α:n. Näin ollen sekä korkeaintensiteettisellä että määräharjoittelulla saadaan 

aikaan sama vaikutus lihassolussa, ATP:n aerobisen tuotannon tehostuminen. (Laursen 2010) 

 

 

KUVA 2. Yksinkertaistettu malli erilaisten kuormitusmuotojen signalointireiteistä soluissa. 

(Laursen 2010) 

 

Costill ym. (1991) tutki klassisessa tutkimuksessaan uintivolyymin lisäämisen vaikutuksia 

suorituskykyyn college-ikäisillä uimareilla. Uimarit toteuttivat ensin 4 viikkoa samanlaista, kerran 

viikossa harjoittelua. Tämän jälkeen toinen ryhmä tuplasi harjoitusmääränsä tekemällä toisenkin 

harjoituksen päivässä, kun taas toinen ryhmä jatkoi kerran viikossa harjoittelua. Tuon 6 viikon 

jakson aikana suorituskyvyssä ei näkynyt muita merkitseviä eroja kuin enemmän harjoittelevan 

ryhmän nopeusominaisuuksien heikkeneminen. Tuon jakson jälkeen oli vielä 15 viikon kerran 

päivässä harjoitusjakso kaikille. Suorituskyvyssä ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien välillä 

tämänkään jakson jälkeen, ja enemmän harjoittelevan ryhmän nopeusominaisuudet olivat 

palautuneet samalle, parantuneelle tasolle vähemmän harjoittelevien kanssa. 6 viikkoa erilaista 

treeniä on tosin melko lyhyt aika sanoa mitään pitkäaikaisemmista vaikutuksista. Enemmän 

harjoittelevien aerobiset ominaisuudet olisivat saattaneet parantua, jos interventiojakso olisi ollut 

pidempi. Nopeus taas olisi saattanut heikentyä entisestään, mikä taas olisi johtanut luultavasti 

pienentyneeseen tehontuottoon intervalli -ja sprinttiharjoituksissa, heikentäen näin pidemmällä 

aikavälillä korkeaa tehontuottoa vaativia sprinttimatkoja. Faude ym. (2008) päätyivät myös 
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lyhytkestoisen (4 viikkoa) kova teho-matala volyymi vs. matala teho-korkea volyymi intervention 

jälkeen siihen johtopäätökseen, että ylimääräisestä harjoitusvolyymistä ei näyttäisi olevan 

merkitsevää hyötyä suorituskyvylle. Mujikan ym. (1995) 44 viikon retrospektiivisessä tarkastelussa 

kauden pääkisoissa onnistuneiden ja epäonnistuneiden välillä löydettiin ainoastaan harjoittelun 

kokonaisintensiteetin korreloineen parantuneen suorituskyvyn kanssa (Kuva 4), harjoitusmäärällä ei 

ollut merkitystä. 

 

 

KUVA 3. Kauden keskimääräisen intensiteetin ja suorituksen parantumisen suhde Mujikan (1995) 

tutkimuksessa. 

 

Uintitutkijoista Maglischo (2011a) ehdottaa näille sprinttiharjoittelun aerobisille adaptaatioille 

syyksi nopeiden tyypin IIa ja IIx lihassolujen aerobisten ominaisuuksien parantumista. 

Kokoperiaatteen mukaan suorituksen alkaessa ensin rekrytoituvat pienemmät, tyypin I lihassolut ja 

supistusvoiman vaatimusten kasvaessa nopeammat tyyppien IIa ja IIx lihassolut. Intensiteetin 

ollessa matala eivät IIa ja IIx solut siis rekrytoidu, vaan ainoastaan I tyypin solut rekrytoituvat. Näin 

ollen IIa ja IIx soluja voidaan harjoittaa ainoastaan, jos matalaintensiteettinen harjoittelu on 

kestänyt niin kauan aikaa, että tyypin I solut ovat väsyneet eivätkä kykene enää supistumaan tai jos 

intensiteetti on tarpeeksi korkea, jotta IIa ja IIx solut rekrytoituvat jo aikaisin suorituksessa.  
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KUVA 4. Kuvaus eri lihassolutyyppien rekrytoinnista uintivauhdin kasvaessa. (Maglischo 2011a) 

 

 

Valmentajan on hyvä ottaa huomioon anaerobisen ja aerobisen energiantuoton osuudet paljon 

käytetyssä sprintti-intervalli harjoittelussa. Peyrebrune ym. (2014) tarkastelivat tätä suhdetta 

tuoreessa tutkimuksessaan. Koehenkilöt suorittivat sekä yksittäisen 30 s maksimaalisen vastustetun 

uinnin että 4x30 s vastustetun uinnin 30 s passiivisilla palautuksilla toistojen välissä. Yksittäisen 30 

s sprintin energiantuotolliset osuudet olivat 33 % aerobinen ja 66 % anaerobinen. Suhde muuttui 

huomattavasti 4x30 s testissä. Jo toisessa 30 s sprintissä energiaa tuotettiin aerobisesti lähes 50 % 

edestä, ja tämä suhde kasvoi vielä hieman yli 50 %:iin kokonaisenergiantuotosta (Kuva 6). 

Sprinttien intensiteetti oli noin 154 % maksimaalisesta hapenottokyvystä, mikä vastaa suunnilleen 

100 m vapaauinnin intensiteettiä. Näennäisesti anaerobista energiantuottoa kehittävä sarja rasittikin 

loppupuolella enemmän aerobista energiantuottoa. Tämä on valmentajalle tärkeää, sillä sprinttien 

välistä palautusten pituutta säätelemällä voidaan vaikuttaa aerobisen ja anaerobisen energiantuoton 

osuuksiin harjoittelussa. Tämä tutkimus tuo lisätodisteita korkeaintensiteettisen harjoittelun 

mahdollisuuksista parantaa aerobista suorituskykyä ja ominaisuuksia, myös nopeissa lihassoluissa. 
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KUVA 5. Anaerobisen ja aerobisen energiantuoton osuudet 4x30 s vastustetussa uinnissa 30 s 

passiivisella palutuksella välissä. (Peyrebrune ym. 2014) 

 

     

2.6 Nopeuden jaksotusmalleja 

 

Sprintterit jakavat kauden yleensä kahteen kilpailuiden ajankohtaan perustuen. Nopeusharjoittelun 

jaksotuksen voi jakaa useaan alaluokkaan: aerobinen ja anaerobinen kestävyys vaihe, 

maksiminopeus- ja anaerobinen kestävyys vaihe sekä spesifi nopeus-, ketteryys- ja reaktiivinen 

ketteryys vaiheet. (Bompa & Haff 2009, 144) Ensin urheilijalle tulisi luoda fysiologinen pohja, joka 

antaa tekniset taidot nopeasti liikkumiseen. Sprinttereille tähän on olemassa useita erilaisia 

metodeja, kuten intensiivinen tempoharjoittelu. Sen tarkoituksena on parantaa anaerobista 

kapasiteettia ja eri energiantuottojärjestelmiä. Tätä kutsutaan myös korkeaintensiteettiseksi 

harjoitteluksi. Nämä korkeatehoiset harjoitusmenetelmät luovat edellytykset kovatehoisen 

kestävyyden kehittymiselle ja nämä adaptaatiot ovat monille sprinttilajeille hyvin spesifisiä. Niiden 

on raportoitu parantavan sekä aerobista että anaerobista energiantuottoa kun taas perinteisemmän, 

pitkään ja hitaaseen tekemiseen nojaavan harjoittelun on todettu heikentävän anaerobista 

aineenvaihduntaa. Koska liikkeen nopeus ja sprinttikyky perustuvat vahvasti energiantuoton 

nopeuteen, ei anaerobista aineenvaihduntaa heikentävien harjoitusmenetelmien käyttö ole 

suositeltavaa. (Bompa & Haff 2009, 145) 

 

Tässä vaiheessa kautta voidaan käyttää myös nopeuskestävyysharjoittelua, esimerkiksi 15m-37,5 m 

vedot korkealla intensiteetillä (90-100 %) ja vaihtelevilla tauoilla vetojen (1-10 min) ja sarjojen (3-4 

min) välissä. Tällainen harjoittelu aiheuttaa kovan fysiologisen stressin ja luo pohjaa, jolle on hyvä 
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rakentaa lisää nopeutta. Tämän jälkeen ohjelmaan voidaan ottaa lisää lajispesifistä harjoittelua 

siirryttäessä kohti spesifistä valmistavaa kautta kohti, kuten nopeusharjoittelua vaihtelevilla 

intensiteeteillä. Kilpailukauden lähestyessä harjoittelun tulisi muuttua yhä intensiivisemmäksi, 

matkaspesifisemmäksi ja jalostetummaksi. Tämä tarkoittaa nopeuden kehittämistä lyhyillä toistoilla 

ja pitkillä palautuksilla fosfageenijärjestelmän tehostamiseksi. Glykolyyttistä järjestelmää ja 

laktaatin sietoa voi kehittää toistuvilla lyhyillä korkeaintensiteettisillä (95-100%) sprinteillä lyhyillä 

palautuksilla toistojen välissä ja pidemmillä sarjojen välissä. (Bompa & Haff 2009, 145) 

 

Uinnin perinteiseen jaksotukseen kuuluu neljä jaksoa: yleinen kestävyys, spesifi kestävyys, 

kilpailukausi ja viimeistelyjakso. Tämän perinteisen jaksotuksen yksi luonteenpiirre on suuri määrä 

kevyttä aerobista uintia yleiskestävyys -ja spesifi kestävyys -jaksojen aikana, myös sprinttereille. 

Käänteisessä jaksotuksessa kausi käännetään intensiteetin ja määrän puolesta toisin päin, eli 

korkean intensiteetin jakso uidaan kauden alkuun ja matalamman intensiteetin ja suuremman 

määrän jakso sen jälkeen (Arreyo-Toledo ym. 2013a). Tällä tavalla on saatu merkitsevästi parempia 

tuloksia 100 m vapaauinnissa verrattuna perinteisen jaksotukseen 14 viikon harjoittelun jälkeen 

sekä kilpauimareilla (Arreyo-Toledo ym. 2013b) että kohtuullisesti uintiharjoitelleilla tytöillä 10 

viikon harjoittelun jälkeen (Arreyo-Toledo ym. 2013a). Jaksotuksessa sprinttereille näyttäisi siis 

olevan vielä paljon sellaista, mitä ei ole tutkittu ja mitä ei tiedetä. Esimerkiksi tätä analyysiä varten 

haastateltu Marko Malvela ei käytä omassa valmennuksessaan lainkaan jaksotusta tai suunnitelmaa.  

 

    

 

KUVA 6. Intensiteetin ja määrän jakautuminen perinteisessä ja käänteisessä jaksotuksessa. 

(Arreyo-Toledo ym. 2013a) 
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2.7 Antropometriset ominaisuudet uinnissa 

 

 

Uinnissa on pituudesta yleisesti katsoen hyötyä. Suuremmat työntöpinta-alat parantavat uinnin 

taloudellisuutta vetotiheyden pienentyessä. Pitkä uimari luo pienemmän veden aaltovastuksen 

samalla nopeudella kuin lyhyempi uimari. Pidemmän uimarin tarvitsee myös kuljettaa kehon 

massakeskipistettä lyhyemmän matkaa kuin lyhyemmän uimarin. Massakeskipisteen liike edustaa 

kehon keskimääräistä liikettä. Esimerkiksi käännöksissä massakeskipiste ei kosketa päätyä ja on 

pidemmällä uimarilla kauempana seinästä ja samoin maaliin tullessa. Myös startissa kehon 

massakeskipiste on korkeammalla pidemmällä uimarilla ja muiden asioiden ollessa samalla tasolla 

hyppää näin ollen pidempi uimari pidemmälle startista. Kehon rasvaprosentti nuorilla naispuolisilla 

uimareilla on raportoitu olevan noin 16 %, yliopistouimareilla naisilla 26 % ja miehillä 14 %. 

(Kjendlie & Stallman 2011) 

 

2.8 Ravitsemus sprinttiuinnissa 

 

Hiilihydraateista saadaan suurin osa energiasta, kun suorituksen aikainen hapenotto nousee yli 75 % 

Vo2max ja on polttoaineena sekä glykolyysissä että oksidatiivisessa fosforylaatiossa (Stellingwerff 

ym. 2011). Korkeaa määrää hiilihydraatteja suositellaan olevan saatavilla, kun harjoitellaan kovalla 

intensiteetillä ja korkealla tasolla. Tämä saavutetaan päivittäisellä 3-12 g/kg hiilihydraattien 

nauttimisella, riippuen harjoituksen kuormittavuudesta. (Burke & Shaw 2014) Sprinttiurheilijoilla 

hiilihydraatin saannin on raportoitu olevan 5-6 g/kg, sukupuolesta riippumatta (Slater ym. 2014). 

Kokonaisenergiansaannin on raportoitu olevan miesuimareilla 3600-4800 Kcal/päivä ja 

naisuimareilla 1900-2600 Kcal/päivä (Shaw ym. 2014). Hiilihydraattien jatkuva saatavuus auttaa 

pitämään riittävää lihastyötä yllä ja vähentää sekä sentraalista- että periferistä hermoston väsymistä. 

Tämä on tärkeää erityisesti koordinoitua tekniikkaa vaativissa lajeissa. Lisäksi hiilihydraatien 

saatavuudella on merkityksensä immuunipuolustuksen toiminnassa, etenkin pitkien ja intensiivisten 

harjoitusjaksojen aikana. (Burke & Shaw 2014) Hiilihydraattien saannilla on tärkeä rooli hormoni- 

ja immunijärjestelmien homeostaattisessa säätelyssä (Pyne ym. 2014). Liian vähäisen hiilihydraatin 

saannin kovan harjoitusjakson aikana on näytetty tyhjentävän lihasten glykogeenivarastot ja 

johtavan krooniseen lihasväsymykseen (Costill ym. 1988). Juuri ennen harjoituksia nautitusta 

hiilihydraatista ei ole yksimielistä näyttöä suorituskyvyn parantamisen kannalta sprinttiurheilijoilla. 

Vaikutus näkyykin luultavasti pidemmissä ja korkeamman volyymin harjoituksissa 
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sprinttiurheilijoilla (Slater ym. 2014). Pynen ym. (2014) hiilihydraatin nauttiminen suoritusta ennen 

ja aikana vähentää stressihormonien, kuten kortisolin, erittymistä.    

 

Uimareiden tulisi nauttia 20-25 g hyvälaatuista proteiinia kovan harjoituksen tai kilpailun jälkeen 

maksimoidakseen kuormituksen jälkeisen aikaisen proteiinisynteesin (Burke & Shaw 2014). Toinen 

suositus teholajien urheilijoille on ~0,3 g/kg heti harjoituksen jälkeen (Stellingwerff ym. 2011) 

Teholajien eliittiurheilijoille, jotka treenaavat paljon ja kovalla intensiteetillä, suositellaan 

saatavaksi 1,5-1,7 g/kg päivässä. Länsimaisten urheilijoiden ruokapäiväkirjoista selviää, että 

urheilijat, jotka saavat enemmän kuin 3000 Kcal/päivä pääsevät todennäköisesti noihin lukemiin tai 

isompiin. (Stellingwerff ym. 2011) Kuitenkaan pelkkä proteiinin saannin vertailu viitearvoihin ei 

vielä kerro, onko proteiinin saanti optimoitu lihaskasvun tai lihasvaurioiden korjaamisen kannalta. 

Kokonaisenergian saantiin, proteiinin nauttimisen ajoitukseen harjoituksiin nähden ja proteiinin 

lähteeseen on myös kiinnitettävä huomiota (Slater ym. 2014). Paras aika proteiinin nauttimiselle 

suorituskyvyn parantamisesta kiinnostuneelle urheilijalle vaikuttaisi olevan heti harjoituksen 

jälkeen (Phillips & Van Loon 2011). Harjoituksen anabolisen vasteen maksimoimiseksi tulisi 

hiilihydraatteja ja proteiineja nauttia pian harjoituksen päätyttyä (Stellingwerff ym. 2011). 

Monipuolinen ruokavalio, joka koostuu ravintoainerikkaista aterioista pitäisi olla riittävä täyttämään 

vitamiini- ja hivenaineiden saantisuositukset. (Shaw ym. 2014) Pyne ym. (2014) taas suosittelevat 

uimareille raudan, sinkin ja vitamiinien A, D, E ja B12 nauttimista terveyden ja suorituskyvyn 

ylläpitämiseksi.  
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3 VALMENTAJAN HAASTATTELU 

 

Ari-Pekan valmentajaa Marko Malvelaa haastateltiin kuluneesta EM-pronssiin johtaneesta 

kaudesta. Haastattelussa Marko avasi hieman A-P:n harjoittelua ja omia ajatuksiaan 

valmentamisesta. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. 

 

3.1 Tärkeät tekijät EM-pronssiin johtaneella kaudella 

 

Tärkeistä tekijöistä EM-pronssia ajatellen puhuttaessa Marko nostaa ensimmäisenä esille terveyden. 

A-P:lla on nimittäin ollut viime kausien aikana terveyden kanssa ongelmia. Vuoden 2012 kausi 

meni käytännöllisesti katsoen kokonaan mykoplasmaa sairastaessa ja vuoden 2013 kausi myös 

osittain. Oikeastaan vasta keväällä 2014 hän alkoi olla kunnolla terve. Tämä mahdollisti lyhyiden ja 

laadukkaiden treenien vetämisen ympäri kauden eli hän kykeni pitämään tehon yllä treeneissä 

paremmin. Hän mainitsee myös laadukkaan lepäämisen, eli A-P uskalsi levätä tarpeeksi ja Marko 

uskalsi laittaa hänet lepäämään tarpeeksi. Esimerkiksi viimeisellä viikolla ennen EM-kilpailuja A-P 

ei uinut juuri mitään. 

 

Taktis-teknillisistä tekijöistä puhuttaessa frekvenssi nousee esille. Silloin kun A-P:lla oli selkä 

kipeänä alkukesästä eikä hän kyennyt uimaan kunnolla, niin Marko opetti Excel-taulukoiden avulla 

A-P:lle, miten hän kykenisi frekvenssiä lisäämällä uimaan huomattavasti kovempaa kuin 

satsaamalla esimerkiksi liu’un harjoitteluun. Eli yksinkertaisesti, jos muut elementit saisi pidettyä 

kasassa ja tempoa lisättyä, niin se toisi sitten tuloksen. Tekninen fokus oli tuossa ideassa oikeastaan 

kesäkuun alusta elokuun lopun EM-kisoihin saakka. Ohessa kyseisiä taulukkoja vetopituuden ja 

vetotiheyden suhteesta (Taulukko 1; Taulukko 2; Taulukko 3) 
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TAULUKKO 1. Ensimmäisen 15m liu’un, tempon (1=60 vetoparia/min), uintinopeuden, 

vetomäärän ja 50m vapaauinnin ajan suhteita erilaisilla parametrien variaatioilla. (Malvela) 

      

Kun vetopituus kasvaa optimaalisella tempolla +1 cm jokaisella vedolla… 

liuku tempo vetopituus nopeus vetomäärä aika 

5,2 0,95238095 1,97 1,87619048 17,7664975 22,1204738 

5,2 0,95238095 1,98 1,88571429 17,6767677 22,0350168 

5,2 0,95238095 1,99 1,8952381 17,5879397 21,9504188 

      

      

Kun tempo on less than optimal, ja nousee kohti ja ohi optimalll  

5,2 1,03448276 1,97 2,03793103 17,7664975 23,5791353 

5,2 1 1,97 1,97 17,7664975 22,9664975 

5,2 0,98360656 1,97 1,93770492 17,7664975 22,6752434 

5,2 0,96774194 1,97 1,90645161 17,7664975 22,3933846 

5,2 0,95238095 1,97 1,87619048 17,7664975 22,1204738 

5,2 0,9375 1,97 1,846875 17,7664975 21,8560914 

      

kun liuku (15m) parantuu .10s    

liuku tempo vetopituus nopeus vetomäärä aika 

5,2 0,95238095 1,97 1,87619048 17,7664975 22,1204738 

5,1 0,95238095 1,97 1,87619048 17,7664975 22,0204738 

5 0,95238095 1,97 1,87619048 17,7664975 21,9204738 

      

      

aika voi parantua monella tapaa, mutta mikä on HELPOIN TAPA parantaa siten 

että 

a) se ei vaikuta muihin parametreihin heikentävästi   

b) on helppo toteuttaa ilman suurta puristamista   

c) on jopa välittömästi tulosta antavaa…   

 

TAULUKKO 2. Tempon vaihtelun vaikutus aikaan vetopareittain kuvattuna (Malvela) 

2 0,938 0,952 0,952 0,952 

3 0,938 0,952 0,952 0,952 

4 0,938 0,952 0,952 0,952 

5 0,938 0,952 0,952 0,952 

6 0,938 0,952 0,952 0,984 

7 0,938 0,952 0,952 0,984 

8 0,938 0,952 0,984 0,984 

9 0,938 0,952 0,984 0,984 

10 0,938 0,952 0,984 1,000 

11 0,938 0,952 0,984 1,000 

12 0,938 0,952 0,984 1,000 

13 0,938 0,952 0,984 1,017 

14 0,938 0,952 0,984 1,017 

15 0,938 0,952 1,000 1,017 

16 0,938 0,952 1,000 1,034 

17 0,938 0,952 1,000 1,034 

18 0,938 0,952 1,000 1,034 

aika 22,075 22,343 22,752 23,051 
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TAULUKKO 3. Tempotaulukko sekunneiksi muutettuna. (Malvela) 

Tempotaulukko sekunneiksi 

muutettuna: 

56 1,07142857  

57 1,05263158  

58 1,03448276  

59 1,01694915  

60 1  

61 0,98360656  

62 0,96774194  

63 0,95238095  

64 0,9375  

65 0,92307692  

  

 

3.2 Jaksotus ja painopisteet A-P:n harjoittelussa EM-kisoja edeltäneellä kaudella 

 

Marko ei käytä harjoittelussa minkäänlaista jaksotusta. Hän pyrkii rakentamaan olosuhteet 

päivittäin sellaisiksi, että uimarit pystyvät joka päivä uimaan kilpailuvauhtia, joka palvelee suoraan 

kilpailusuoritusta, riippuen kunkin uimarin päivän kunnosta ja yleisfiiliksestä. Joskus uidaan 

pidempää kovaa, joskus lyhyempää kovaa mutta aina uidaan jotain kovaa. Hän on luopunut 

kokonaan sellaisesta järjestelmällisestä ajattelusta, jota hän harrasti aiemmin, että tietynlaisen 

harjoituksen tulee seurata tietynlaista harjoitusta viikkosuunnitelmassa. Koko vuosi A-P:n kanssa 

mentiin käytännöllisesti katsoen niin, että koko ajan uitiin kovaa ja otettiin irti mitä saatiin. A-P 

viettää altaassa aikaa noin 1-1,5 h kerralla ja 7-9 kertaa viikossa. Uiduista metreistä A-P ui 

kilpailuvauhtia tai kovempaa noin 70 %. 

 

Selkeänä painopisteenä oli siis kilpailuvauhtinen harjoittelu. Marko oli katsonut 

kilpailuanalyyseistä, minkälaista vauhdin ja väliaikojen tulisi olla A-P:n kilpailumatkoilla, 

minkälainen pitää olla liuku – ja käännösnopeuden ja niin edelleen. Näihin vauhteihin pyrittiin 

sitten pääsemään treeneissä tarkasti ja rentouttamaan tuota kyseistä vauhtia kauden mittaan.  

 

Kuivaharjoittelua A-P ei juuri tee. Tärkein elementti kuivaharjoittelussa on kuitenkin kehonhuolto, 

koska pitkänä uimarina loukkaantumisriski on suuri, jos kehoaan ei huolla esimerkiksi olkapäitä 

vahvistavalla kuminauhaharjoittelulla. Markolla olisi kuitenkin sellainen toive, että A-P vahvistuisi 

sellaisen 3-5 % talven aikana. Sitä ei kuitenkaan testata millään tavalla. Markolla ei ole muitakaan 

testejä käytössä A-P:n harjoittelussa, se riittää testiksi, että kykenee uimaan treeneissä oikeilla 

kilpailuvauhdeilla.  
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Henkisestä valmennuksesta puhuttaessa Marko mainitsee kaiken treenaamisen olevan henkistä 

valmennusta. Tehty työ nostaa itseluottamusta, parantaa kehosuhdetta ja antaa tunteen siitä, että 

pystyy tekemään mitä tahansa. Hyvät keskustelut ovat myös henkistä valmennusta, sekä myöskin 

intentionaaliset henkisen valmennuksen keinot. Markon sanoin: ”Musta A-P:lle ne keskeisimmät 

jutut on henkisen valmennuksen puolella ehkä se, että hän saa olla sellainen kuin hän on ja sitä 

kautta tulee myöskin hyvät keskustelut että on aikaa jutella hänen kanssaan asioista ja maailmasta ja 

niin poispäin. Se inhimillistää niitä juttuja ja hänellä on hyvä olla, hän on onnellinen siinä ja sitten 

hän tekee hyvää tulostakin.” 

 

Tulevaisuuden suunnitelmista puhuttaessa Maken toive olisi, että A-P pystyisi tekemään enemmän 

oheisharjoittelua ja tulemaan sitä kautta nopeammaksi. Altaan puolella frekvenssin, rentouden ja 

pituuden tutkiminen tulevat olemaan avainasemassa. Hän uskoo myös, että urheilija, joka on 

päässyt maistamaan menestystä, haluaa sitä lisää. Tuolle tasolle päästyään urheilija tuntee 

kuuluvansa siihen porukkaan ja haluaa ottaa seuraavan askeleen kehityksessä. Näin kävi myös 

Markon aikaisemmalle valmennettavalle Jere Hårdille.  

 

 

3.3 Viimeistely Berliinin EM-kilpailuihin        

 

Marko kertoo menettäneensä uskonsa tarkkaan viimeistelyn suunnitteluun. Nytkin 2 viikkoa ennen 

EM -kisoja A-P tuli valittelemaan, että selkä on niin huonossa kunnossa, ettei hän oikein pysty 

uimaan mitään kovaa. Silloin Marko sanoi vain, että nyt ei ole mikään kiire, työ on jo tehty ja lepo 

on nyt tärkeämpää. Kisoissa alkupäivien lajit käytettiin ikään kuin pienenä harjoituskautena ja 

valmistautumisena ennen kisojen lopussa odottanutta päälajia. Tuota usean valmistavan lajin 

taktiikkaa A-P on itse asiassa käyttänyt monissa muissakin kilpailuissa onnistuneesti. Markon 

mielestä tällainen lähestymistapa, missä oltiin koko ajan raikkaasti hereillä arjessa, toimi paremmin 

kuin koko elokuun vääntäminen jonkinlaiseen muottiin.   

 

3.4 Huippu-uimari A-P:n harjoitusryhmä 

 

A-P harjoittelee Markon vetämässä Sprinttitallissa, joka harjoittelee Jyväskylässä. A-P edustaa 

kuitenkin kilpailuissa Espoon Cetusta, Sprinttitalli kun ei ole uimaseura vaan rekisteröity yhdistys. 

Marko kuvaili ryhmäänsä seuraavalla tavalla: ”Sprinttitalli koostuu tällaisista elämän taiteilijoista, 
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siinä on hyvin erilaisia taustoja niillä urheilijoilla, osa opiskelee, osa ei opiskele ja on lukiolaisia ja 

niin poispäin, että tota niin hyvin erilaisia, tulevat ja menevät miten sattuu. Kuitenkin se on 

semmonen hyvin perhemäinen ryhmä, tärkee A-P:lle ja A-P on tärkee ryhmälle. Se ei mee 

semmosena laumana niinkun ryhmät yleensä menee, tappituntumalla ja tee kaikkee samalla tavalla 

vaan ennemminkin se on välillä vähän liian hajallaan, välillä tuntuu että tosissaan semmosia 

taiteilijoita kaikki mutta erittäin hyvähenkinen ja tiivis ryhmä.” 
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4 CASE HUIPPU-UIMARI ARI-PEKKA LIUKKONEN 

 

Ari-Pekka Liukkosen haastattelu toteutettiin avoimilla kysymyksillä ja haastattelu nauhoitettiin sekä 

litteroitiin. Haastattelussa hän kertoi EM -pronssiin johtaneita tekijöitä sekä myös hieman 

matkastaan huippu-uimariksi. 

 

 

4.1 Lapsuuden ajan harjoittelu 

 

Ari-Pekka (A-P) aloitti uintiharrastuksen 8-vuotiaana Pieksämäellä. Muista lajeista hän pelasi 

pienenä lentopalloa, jonka aloitti 4-5 -vuotiaana ja jatkoi 5. luokalle asti, jolloin kiinnostus siihen 

lopahti. Suunnistus oli myös ala-aste ikäisenä ohjelmassa joitakin kertoja kesässä. Seuratoiminnan 

ulkopuolella tuli talvisin liikuttua lumitöiden ja lumileikkien parissa sekä kesäisin pyörän selässä. 

Pyöräilyssä tilastoista innostunutta A-P:ta innosti kilometrimittariin kertyneet ajokilometrit. 

 

Uinnin puolesta A-P:n harjoittelu oli pitkälti omatoimista ala-aste ikäisenä. Valmentaja saattoi 

jättää ohjelman, joka tulisi uida, mutta vaihtelua ja valmennusosaamista oli kovin vähän tarjolla. A-

P uikin paljon oman mielen mukaan, ja kertoi innostuneensa kilpailuvauhtisesta harjoittelusta jo 

tässä iässä. Hän sanoi harjoitelleensa esimerkiksi rintauinnin käsivetoa ensin altaan matalassa 

päädyssä seisten nopeuteen keskittyen ja ponnistaen siitä kovavauhtiseen uintiin. Kilometrejä kertyi 

hyvin vaihtelevasti 10 kilometristä 30 kilometriin viikossa.  

 

Ylä-aste iässä hallilla tuli kuulemma tuntimäärällisesti vietettyä paljon aikaa, mutta kilometrejä tuli 

edelleen vaihtelevasti, suurin osa viikoista 10-15 km ja vuositasolla 400-500 km. A-P:n isä oli 

nuoruudessaan maajoukkuetason lentopalloilija ja ymmärsi valmennuksen merkityksen nuorelle 

urheilijalle. Hän oli Varkauden uimaseuran valmentajaan yhteydessä ja alkoi A-P:n äidin kanssa 

kuskata A-P:ta Varkauteen kerran viikossa valmentajan valvovan silmän alle ja uimaan ryhmän 

kanssa. Tuossa iässä alkoi ylä-asteen lähestyessä loppuaan nousta esille kysymys muutosta pois 

Pieksämäeltä. A-P:n äiti oli ollut aluksi sitä mieltä, että A-P:n ja hänen siskonsa kannattaisi 

opiskella lukiossa tai ammattikoulussa Pieksämäellä ja asua kotona. Kuitenkin 9. luokan 

loppupuolella äiti alkoi kysellä A-P:lta mahdollisesta kotoa pois muuttamisesta, kun huomasi 

uintiharrastuksen tärkeyden pojalleen. Pieksämäellä oli kaiken lisäksi menossa halli remonttiin ja 

A-P oli treenannut käytännössä 8.-9. luokan yksin Varkauden reissuja lukuun ottamatta. 

Kehittyminen urheilijana olisi muodostunut siis hyvin haastavaksi kotipaikkakunnalla ylä-asteen 

jälkeen. 
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4.2 Lukioikä ja aikuisikä 

 

A-P punnitsi erilaisia vaihtoehtoja lukion suhteen 9. luokalla. Hän pohti Mäkelänrinteen 

urheilulukiota ja Voionmaan urheilulukiota. Hän päätyi Jyväskylään vierailukäynnin ja lähemmän 

sijainnin perusteella. Muutto vieraaseen kaupunkiin vailla sukulaisia tai vanhoja kavereita oli iso 

muutos A-P:lle. Samaan aikaan treenimäärät moninkertaistuivat hänen siirtyessään harjoittelemaan 

Swimming Jyväskylän edustusryhmän kanssa. Hän kertoi, että maanantain kahdessa treenissä 

saattoi tulla enemmän kilometrejä kuin edellisenä kautena koko viikolla, eli myös fyysinen 

kuormitus oli kovaa. Hän oli kuitenkin varautunut tähän henkisesti ja tästä kertoi toteamus, että hän 

odotti jopa suurempaa treenimäärän lisäystä. Samaan aikaan hän kävi lukiota 2,5 vuoden tahtia, eli 

oli suorittanut 1,5 vuoteen 52 kurssia. Muutos edelliseen vuoteen oli A-P:n sanoin radikaali. 

Lukioiässä tuli sellainen kolmen vuoden jakso, jossa tuli metrimäärällisesti uitua uran aikana eniten, 

sarjaesimerkkinä 3x(8x100) kynnystä. Sen jälkeen treeni meni ”sprinttitouhuiluksi”, eli pitkälti 

sellaiseksi harjoitteluksi, jota A-P tekee nykyisin. Tämä muutos tapahtui vuoden 2010 tienoilla. 

 

Puolitoista vuotta menikin hyvin harjoituksissa ja koulussa, mutta sitten alkoi tökkiä vähän joka 

suunnalla. Valmennusryhmän porukkaan pääsy tuotti A-P:lle vaikeuksia ja hän jäi ulkopuoliseksi. 

Koulussa rasitus oli kovaa ja samoin treeneissä. Treenimotivaatio oli hukassa, kuten myös 

opiskelua kohtaan. Samaan aikaan alkoi ilmaantua ongelmia olkapäiden kanssa ja A-P puhuu 

suoranaisesta masennuksestakin tuossa vaiheessa elämää. Hän alkoi myös pohtia entistä enemmän 

omaa seksuaalisuuttaan tuossa iässä, joten hän oli monellakin tapaa yksin. 

 

Tilanne alkoi aueta tuosta pahimmasta pisteestä pikkuhiljaa. Edustusryhmään alkoi nousta kavereita 

ja päätös lukion käymisestä neljään vuoteen tehtiin. Tämä kevensi taakkaa huomattavasti ja välillä 

alkoikin tulla hyviä treenijaksoja huonojen väliin. 50 m vapaauinti ei tosin kehittynyt vuosien 2006 

ja 2009 välissä pitkällä radalla laisinkaan. Muissa lajeissa kehitystä tuli, ja A-P pysyi juuri ja juuri 

Uimaliiton toiminnassa mukana. Vuoden 2008 syksyllä hommat alkoivat pikkuhiljaa rullata kun 

100 m vapaauintiin lyhyellä tuli 1,5 s ennätysharppaus. Se johti seuraavan vuoden alussa 

ensimmäiseen Suomenmestaruuteen ja myöhemmin samana vuonna ensimmäiseen Suomen 

ennätykseen ja siitä kutsuun aikuisten arvokilpailuihin. Tuo aika 2008 syksystä vuoden 2009 

syksyyn oli isojen harppausten aikaa, johon tietenkin kokovartalouimapukujen tulo uima-altaille 

vaikutti (Muun muassa Silveira ym. (2010) totesivat tutkimuksessaan kokovartalouimapukujen 

parantavan merkitsevästi suorituskykyä erityisesti 50 m sprintin toisella puoliskolla lyhentäen 

propulsiota tuottamatonta aikaa ja pidentäen vetopituutta). Todellisesta harppauksesta kertoo 
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kuitenkin se, että A-P kykeni rikkomaan ennätyksiään myös seuraavalla kaudella 2010, kun 

kyseiset uima-asut kiellettiin. 

 

4.3 Menestyksen kulmakivet 

 

A-P:lta kysyttäessä, mikä tekee sinusta huippu-urheilijan, on ensimmäinen vastaus yllättäen tuuri. 

Hän näkee olleensa onnekas monessa kriittisessä uransa kohdassa. Tällaisena tuurin kohtana hän 

mainitsee esimerkiksi sen, että kasvoi lapsena sellaisella paikkakunnalla, missä ei ollut 

minkäänlaista valmennusjärjestelmää, joka olisi onnistunut hänet ”ihan varmasti tuhoamaan”. 

Hänen motivaationsa ei kuulemma olisi kestänyt peruskunnon kehittämistä ja pohjien luomista tai 

sitten olkapäät olisivat menneet siinä rikki. Tuuriksi hän luokittelee myös juuri Jyväskylän 

valitsemisen Helsingin sijaan, sillä muuten hän ei olisi päässyt Markon valmennukseen. Tuuria oli 

myös siinä, että A-P:n isä oli maajoukkuetason lentopalloilija, joka oli muuttanut Pieksämäelle 

kotipaikkakunnaltaan 18-vuotiaana lentopallon perässä, joten ymmärrystä ja tukea huippu-

urheilulleen löytyi kotoa. Tuuria löytyi Berliinin EM-välierässä, jossa käsi lipsahti palautukseen 

vahingossa hieman liian kauas 10 m ennen maalia ja lennokkuus löytyi. Voisi sanoa palasten 

loksahtaneen kohdilleen monessa kohdassa matkaa juuri oikealla tavalla.  

 

Tärkeimpinä tekijöinä, jotka mahdollistivat EM-pronssin juuri tällä kaudella, A-P näkee 

helmikuisen kaapista ulostulon, joka vapautti paljon voimavaroja itse treenaamiseen. Hän oli myös 

terveenä tällä kaudella paljon pidempiä pätkiä. Harjoituksellisesta näkökulmasta kysyttäessä ei hän 

löytänyt yhtä isoja tekijöitä. Treeniä ei oltu paljon muutettu pariin viime vuoteen, joten isommat 

syyt löytyivät luultavasti edellä mainituista asioista. Terveenä harjoittelu tosin sai aikaan sen, että 

samoista treeneistä sai paremmin irti kuin sairastellessa. 

 

Harjoittelun kulmakivistä kysyttäessä A-P mainitsi heti kilpailuvauhtisen harjoittelun merkityksen. 

Se on ollut hänelle lähellä sydäntä jo ala- ja ylä-aste iästä lähtien ja nykyisin harjoittelusta noin 70% 

tulee vietettyä kilpailuvauhdeilla tai kovemmalla. Kaikki mikä tehdään, tehdään laadukkaasti. 

Lisäksi kilpailuasetelmaa treeneissä hän pitää tärkeänä, samoin kuin riittävän levon merkitystä. 

Treenikertoja A-P:lle tulee keskimäärin 7 viikossa. Mahdollisuus olisi käydä 10 treeniä viikossa, 

mutta hän ei kuitenkaan niissä kaikissa käy. Kisaviikonloput ovat tuohon vielä erikseen. 
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4.4 Berliinin EM-Kilpailut 

 

Viimeistelyssä EM-kilpailuihin ei kuulemma ollut tällä kertaa mitään ihmeellistä. Normaalistikin 

kuulemma harvemmin kaikki menee suunnitelmien mukaan viimeistelyvaiheessa ja silloin kun ei 

mene aivan suunnitelmien mukaan, menevät kilpailut yleensä paremmin. Koko kauden puolestaan 

sujuessa suunnitelmien mukaan on tulos yleensä kaikkea muuta kuin odotettu. Syyksi tähän A-P 

arvelee löytyvän yliyrittämisestä. Kun kaikki menee A-P:lla suunnitelmien mukaan, tulee hänelle 

monesti sellainen olo, että nyt vaan kaasu pohjaan, nyt lähtee. Tämä johtaa usein tarpeettomaan 

puristamiseen ja yliyrittämiseen. Sen välttäminen hyvin menneen kauden jälkeen on aina hieman 

haastavaa.  

 

A-P kuvailee kaikkia kolmea 50m vapaauintia kisoissa (alkuerät, välierät ja finaali) erilaisiksi 

toisiinsa nähden. Alkueräuinti oli vain yksi startti muiden joukossa EM-kilpailuissa, alla oli 

kuitenkin jo useita matkoja uituna. Hän oli luottavainen siitä, että menee heittämällä illan 

semifinaaleihin ja tekee kovan ajan. Uinti ei kuitenkaan tuntunut aivan sellaiselta kuin sen olisi 

pitänyt ja aika 22.3 s oli lievä pettymys.  

 

Illan semifinaalissa oli ajatuksena saada kierrokset ylös mutta lisäksi sellainen keveys ja 

lennokkuus mukaan. Se löytyikin sitten 10 m ennen maalia, kun yksi käsiveto lipsahti vahingossa 

sellaisen 10 cm liian pitkälle ja siinä hetkessä syntyi oivallus että hei, näinhän minun pitäisi 

palauttaa se veto koko ajan. A-P lähti sitä sitten kokeilemaan seuraavilla vedoilla tuota oivallusta ja 

huomasi, että sai pidettyä myös kierrokset korkealla tuolla pidemmällä vedolla ja pääty alkoi 

suorastaan imemään häntä kohti. Tuloksena oli uusi ennätys 22,1 s ja paikka seitsemäntenä 

finaaliin. Hän oli lisäksi katsonut edellisestä semifinaalista, että uusi ennätys pitää uida, jos mielii 

finaaliin. Jos oivallus olisi syntynyt yhtä vetoparia myöhemmin tai hän olisi jättänyt sen 

käyttämättä, olisi tuloksena saattanut olla silti uusi ennätys, mutta karsiutuminen finaalista. 

 

Semifinaaliuinti antoi paljon itseluottamusta seuraavan päivän finaaliin. Kesän Mare Nostrum -

kilpailuissa A-P oli uinut vielä huonoimpia aikoja pitkään aikaan, 23,1 s 50 m vapaauinnissa. Siellä 

vasta viimeinen 50 m vapaata oli tuonut siedettävän 22,5 s tuloksen ja tunne lennokkaan uinnin 

löytymisestä ei ollut kaukana. Illan semifinaalissa löydetty lennokkuus oli tuonut varmuutta siitä, 

että hän kykenisi finaalissa uimaan pidemmän pätkän tuollaista semifinaalin viimeisen 10 m uintia, 

tuli sellainen olo että kyllä tämä lähtee. Toisaalta hän tiedosti myös sen, että sieltä saattaa tulla 
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myös se 23,1 s illan uintiin, jolla oltaisiin sekunnilla viimeisiä. Mutta jos kaikki onnistuisi ja 

lennokkuus löytyisi, niin aika saattaisi painua alle 22 s ja mikä vain olisi mahdollista.  

 

Sunnuntain kisapäivänä A-P nukkui pitkään ja latasi akkuja. Olo oli odottava, ”pääsisi jo 

kisaamaan”. 50 m vapaauintia oli heti jakson alussa ja A-P:n saapuessa verryttelyaltaalle, ei siellä 

ollut vielä ketään verryttelemässä pari tuntia ennen starttia. Hän teki normaalit lämmittelyrutiinit 

altaan laidalla, mihin kuuluu yleensä olkapäiden huolellinen lämmittely, pienet venytykset selkään 

ja kroppaan pituuden tunteen saaminen. Olkapäiden lämmittely on sen vuoksi tärkeässä roolissa, 

että A-P:lla ovat olkapäät pitkien käsien vuoksi kovassa rasituksessa ja ne on saatava lämpimäksi 

ennen viileään allasveteen hyppäämistä. Altaassa kroppa täytyi saada kunnolla hereille, koska 

aamulla ei ollut mitään startteja. Hän teki samantyyppisen verryttelyn kuin yleensä aamuisin, eli 

siinä oli oltava jotakin kevyesti hapottavaa ja kilpailuvauhtista mukana, esimerkiksi 125 m pätkissä 

kiihtyen kynnykseltä kilpailuvauhtiin.  

 

A-P oli aikaisemmin kuin yleensä verrytellyt ja tappoi hieman aikaa ennen kisauikkarien päälle 

laittamista. Hän jutteli hieman Markon kanssa ennen call-roomiin menemistä jostain mitä hän ei 

muista. Tuntui, että muut valmentajat ja uimarit olivat enemmän innoissaan ja levottomia tulevasta 

finaalista. Oli paljon tsemppaamista ja levotonta tunnelmaa, kun A-P olisi ehkä halunnut vain 

jutella Markon kanssa rauhassa jostain muusta kuin tulevasta finaalista, kuten ensi kauden 

suunnitelmista tai maailmancupin lajeista seuraavalle viikolle. Olipa Marko näyttänyt 

kissavideoitakin viikon mittaan ennen starttia. Loppujen lopuksi A-P vietti aika lailla yksin aikaa 

ennen starttia ja matkaa call-roomiin. 

 

Call-roomissa oli perineistä ”läpänheittoa” finalistien kesken. Osa on kuulemma todella 

stressaantuneita ja keskittyneitä lajiin ja osa on sosiaalisempia. A-P yritti pysyä sosiaalisena, jotta 

välttyisi miettimästä liikaa tulevaa suoritusta. Suorituksesta hän pohti lähinnä sitä välieräuinnin 

lopussa löytynyttä lennokkuutta ja sen saamista aikaisemmin uintiin, saada se rullaamaan 

aikaisemmin. Ennen starttia hän koettaa saada ajatukset varsinaiseen suoritukseen ja sopivan rennon 

olon. Pää on yleensä aika tyhjä ajatuksista, hän koettaa pitää yhden avainjutun päässä. Ennen tätä 

finaalia avainasioina oli saada kierrokset nousemaan parilla ensimmäisellä vedolla ja samanlainen 

pituus ja imu päälle kuin semifinaaliuinnin lopussa.  

 

Uinti alkoi finaalissa tuntumaan lennokkaalta hieman aikaisemmin, mutta ei saavuttanut missään 

vaiheessa samanlaista tunnetta kuin semifinaalin lopussa. Jos uinnin lennokkuus oli 100 
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semifinaalin lopussa ja kauden aikaisemmissa uinneissa 70, niin finaaliuinnissa se oli 90. Tuloksena 

21,93 s, uusi Suomen ennätys ja EM -pronssia. A-P näki videolta finaaliuinnista monet samoista 

virheistä, jotka olivat näkyvissä jo kaksi vuotta sitten uidussa Suomen ennätysuinnissa edellisissä 

EM-kilpailuissa. Tämän hän näki positiivisena yllätyksenä, koska aika oli kuitenkin lähes 0,4 s 

kovempi ja osa samoista virheistä on edelleen korjaamatta. Potentiaalia parantaa on siis vielä.  

 

4.6 Suhde valmentajaan 

 

A-P on ollut Marko Malvelan valmennuksessa vuoden 2005 elokuusta lähtien. Nykyistä suhdetta 

hän kuvailee enemmänkin ystävyyssuhteeksi, jonka pohjalta homma toimii.  Alkuun suhde oli 

kuitenkin hyvin perinteinen: A-P tuli treeneihin, kuunteli mitä valmentaja sanoi ja niin tehtiin.  

Kuitenkin heti ensimmäisestä palaverista lähtien hän piti siitä, että henkinen valmennus on läsnä 

jatkuvasti. Hän kuvailee sitä Markon kykynä nähdä uimareista heidän potentiaalinsa ja tuoda se 

uimarille esille. Marko oli sanonut esimerkiksi A-P:lle 2005 syyskauden alkaessa, että kyllä 

kannattaa laittaa nuo kesän Nuorten EM -kilpailut ja vuoden 2006 talven lyhyen radan EM -

kilpailut tavoitteeksi. A-P oli uinut tuolloin 100 vu pitkällä radalla 58 s ja lyhyellä radalla 56 s 

(Lyhyen radan EM-raja ensi vuodeksi 100 vu 47.71 s ja 50 vu 21.71 s). Moni valmentaja ei 

varmasti olisi nähnyt potentiaalia eikä järkevänä sanoa tuon tasoiselle urheilijalle, että pystyt 

uimaan puolentoista vuoden päästä aikuisten EM -kilpailuissa viestissä 50 vu. Tavoitteet eivät 

kuitenkaan jääneet kauas, sillä hän pääsi Nuorten Pohjoismaisiin Mestaruusuinteihin 4 kk treenillä 

uudessa ryhmässä ja helmikuisissa Nuorten SM -uinneissa A-P ui 100 vu jo 52 s, eli teki 

aikamoisen harppauksen. Eivätkä ne nuorten EM -kilpailutkaan jääneet kesällä kuin muutaman 

sadasosan päähän. 50 m vapaauinnissa olisi ollut potentiaalia jo päästä niihin 2006 EM -

kilpailuihin, mutta A-P ei koskaan saanut kilpiluissa siitä lajista irti kaikkea tuohon aikaan urastaan. 

Muodostui eräänlainen henkinen lukko, joka aukesi vasta 2009 kotimaan GP -kilpailuissa. A-P 

sanoo, että Marko on käyttänyt tuollaista lähestymistapaa useammankin oman uimarinsa kanssa. Eli 

asettaa tavoitteen niin korkealle, että se saattaa aluksi tuntua uimaristakin naurettavalta. Jotenkin se 

usko omaan tekemiseen on kuitenkin useasti löytynyt, ja tuloksena on ollut, jos nyt ei ihan 

tavoitteiden täyttyminen, niin ainakin huomattavan suuret tulosparannukset. 
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4.7 Berliinin EM-kilpailuiden jälkeinen aika 

 

A-P kuvasi EM-mitalin voittamisen jälkeistä syksyä 2014 kiireiseksi, arkeen tuli paljon 

haastatteluja ja muita treenaamista jollain tavalla sotkevia asioita. Syksyn lyhyen radan kaudella tuli 

kuitenkin ennätysparannuksia, ja vaikka lyhyen radan MM-kilpailuista ei sairastelun vuoksi 

tullutkaan kummoista menestystä, niin rintauintimatkat kehittyivät. Keväällä 2015 pitkän radan 

kauden alkupuolella järjestettyjä GP-kilpailuja A-P kuvailee yksiksi parhaimmista kisoista mitä on 

uinut. Hän alitti 50 m vapaauinnin olympiarajan heti näyttöikkuna auetessa uiden uransa toiseksi 

parhaan ajan. Lisäksi viestissä hän ui lentävällä lähdöllä 50 m vapaauinnin aikaan 21.01, joka 

saattaa A-P:n mukaan olla jopa nopein koskaan lentävällä uitu viestiosuus pitkällä radalla 

tekstiiliuima-asuissa. Pitkällä radalla tosin uidaan harvoin kansainvälisissä kilpailuissa viestejä.  

 

Kysyin A-P:lta, että muuttuiko seuraavan kesän pitkän radan MM-kilpailuihin valmistautuessa 

mikään, kun oli päässyt maistamaan menestystä kovissa arvokilpailuissa. A-P:n mukaan se ei itse 

asiassa muuttanut juurikaan mitään kesän kilpailuita ajatellen, koska siitä oli kuitenkin jo vuosi 

aikaa. Hän kuvailee Berliinin EM-kilpailuiden menestyksen tuoneen samankaltaista itseluottamusta 

kuin maailmancupin kiertue aikaisemmin: Kun voittaa uimareita, joita ei ole ennen voittanut, niin 

tietää heidän olevan voitettavissa myös seuraavissa kilpiluissa. Itse kesän 2015 MM-kilpailut 

Kazanissa eivät sujuneet toivotulla tavalla, viimeistelyleirillä selkä meni kovaan jumiin ja 

kilpailupaikalla iski kuume ja flunssa. A-P jäi 50 m vapaauinnissa alkueriin.  

 

Syksy 2015 oli A-P:n terveyden kannalta merkittävä. Hän sai diagnoosin sekä astmasta että pitkään 

vaivanneista sydämen rytmihäiriöistä. Rytmihäiriö hoidettiin sydänoperaatiolla samana talvena heti 

kohtuullisesti sujuneiden lyhyen radan EM-kilpailuiden jälkeen. Tämän operaation ja astman 

hoitamisen seurauksena A-P kykeni harjoittelemaan selkeästi kovempaa kuin aiemmin. Pitkän 

USA:n leirin loppupuolella olleita kovia harjoituksia hän kuvaili sanoin ”…tuntu et sai happee tosi 

hyvin ja sit kun ne sykkeet oli tasaantunu ni ei ollukaan heti ensimmäisen kierroksen jälkeen ihan 

kuollu ja näin ni se oli semmonen wau, et näinkös tää homma oikeesti meneekin…”. Kovempi 

harjoittelu näkyi muun muassa 2016 keväällä, kun hän rikkoi Jani Sievisen nimissä olleen pitkän 

radan 100 m vapaauinnin suomenennätyksen. Samana keväänä Lontoon pitkän radan EM-

kilpailuissa hän rikkoi Berliinin pronssiuinnissa tekemänsä suomen ennätyksen ajalla 21,92. 

Noitakin kisoja varjosti tosin sairastelu paikan päällä ja finaaliuinti ei sujunutkaan aivan yhtä 

vauhdikkaasti.  
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Kesän 2016 Rion Olympialaisissa tarina oli hyvin samankaltainen kuin Kazanin 2015 MM-

uinneissa. Valmistautuminen Jyväskylässä sujui hyvin, mutta paikan päällä oli pientä tukkoisuutta 

alusta alkaen ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta. Viimeisenä parina päivänä ennen 

starttia olo oli jo sellainen, että ”…vois lähtee kotiin täältä…” ja 50 m vapaauinnin aika jäi 

uupumaan suomen ennätyksestä muutamalla kymmenyksellä ja hän jäi alkueriin. Kisat olivat 

luonnollisesti pettymys ja kilpailuiden jälkeisessä analyysissa jatkuvan arvokisasairastelun syyksi 

arveltiin jonkin näköistä ”hermostollista juttua”, joka laukaisee flunssan oireet kun pitäisi olla 

parhaassa kunnossa, eikä niinkään epäonnea bakteereiden ja virusten suhteen. 

 

Tuo analyysi johti pohdintaan siitä, että miten kilpailuihin pitäisi oikeasti valmistautua, jotta olisi 

mahdollista kunnolla kisata. Talven 2016 lyhyen radan MM-kilpailuissa Kanadassa oireet eivät 

olleetkaan enää niin pahoja ja A-P selvitti itsensä ”vähän tuurillakin” semifinaalivaiheeseen 50 m 

vapaauinnissa ja reilun suorituksen parannuksen seurauksena ensimmäistä kertaa urallaan MM-

finaaliin. Finaaliin lähdettäessä hän tunsi, että kaikki olisi mahdollista ja että laji oli voitettavissa. 

Todella hyvän alun jälkeen käännös meni kuitenkin aivan liian lähelle ja maaliintulo epäonnistui, 

lopputuloksen viides sija parin kymmenyksen erolla maailmanmestaruudesta. Kilpailuista jäi 

kuitenkin sellainen tunne, että enää ei tarvitse olla edes ”unelmien päivä” ja kaiken osua nappiin 

jotta kykenee taistelemaan MM-mitaleista ja että sai nostettua itseään seuraavalle tasolle. Tuota 

tunnetta vahvisti se, että hän oli ollut olympialaisten jälkeen kaksi kuukautta poissa altaasta ja 

senkin jälkeen harjoittelu oli ollut todella vähäistä. Seuraava tähtäin on Budapestin MM-uinneissa 

2017 kesällä ja A-P ei näe mitään syytä, miksi lähtökohdat noissa kilpailuissa eivät olisi yhtä hyvät 

kuin lyhyellä radalla viime talvena. ”…siellä tietysti on porukka kovemmassa kunnossa varmaan 

kun nyt olympialaisten jälkeen oli lyhyen radan MM:eissä, mutta sama juttu se on itelläkin.”   
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5 Pohdinta 

 

A-P:n ja Markon haastattelut antoivat syvyyttä tutkimustiedolle sprinttiuinnista. Isona pohdinnan 

aiheena haastatteluaineistosta nousi A-P:n vastaus kysymykseen ”Mikä tekee sinusta huippu-

urheilijan?”. Hän vastasi siihen epäröimättä ”Mulla on ollut tuuria”. Tämä vastaus on tietysti 

liikuntatieteilijän näkökulmasta hieman pettymys, tuuria kun on kovin vaikea opiskella tai soveltaa 

käytäntöön. Olikin pakko esittää jatkokysymys tuohon haastattelun lopulla, kun tuuri oli A-P:n 

toimesta mainittu niin moneen kertaan. Hän piti siitä edelleen kiinni, kun tarkentavana 

kysymyksenä kysyttiin ”Tuuria vai oikeita asioita?” 

 

Mikä on tuurin rooli huippu-urheilussa? Miten pitkälle huippusuorituksen voi suunnitella ja mikä 

osa siitä vain tapahtuu? Perimään ei voi vaikuttaa, ja sillä on isot vaikutukset suorituskykyyn 

nopeiden ja hitaiden lihassolujen osuuksista lähtien. Lihassolujakauma näyttäisi olevan ominaisuus, 

jota ei ole mahdollista muokata kovinkaan paljon harjoittelulla. Tätä tukevat tutkimukset 

monozygoottisilla kaksosilla, joissa kaksosten välinen lihassolujakauma näyttäisi olevan 

suunnilleen sama. Sprinttereillä on löydetty lihasbiopsioissa suurempi osuus nopeita ja 

kestävyysurheilijoilla hitaita lihassoluja, ja variaatio jakaumissa saman urheilijaryhmän sisällä on 

pientä. Harjoittelemattomilla henkilöillä nopeat lihassolut ovat suurimmaksi osaksi IIx tyypin 

soluja, jotka ovat glykolyyttisiä ja väsyvät nopeasti. Urheilijoilla nopeista lihassoluista suurin osa 

taas on IIa tyypin nopeita glykolyyttis-oksidatiivisia, jotka vastustavat väsymystä paremmin. Tätä 

suhdetta on mahdollista muokata jonkin verran harjoittelulla. (Maughan & Gleeson, 2010, 219) 

 

Rotilla tehdyissä kokeissa on osoitettu suorituskyvyssä valtava ero hyvien juoksijoiden ja huonojen 

juoksijoiden pariuduttua toistensa kanssa 28 sukupolven ajan (Ren ym. 2013). Tästä ei tietenkään 

voida vetää ihmiseen suoraa johtopäätöstä tai tutkia samaa asiaa ihmisillä, mutta se antaa 

jonkinnäköistä vihjettä siitä, että perimällä saattaa olla hyvinkin merkittävä rooli urheilusta 

puhuttaessa. A-P:n kilpailumatka 50 m vapaauintia on uinnin lyhyin matka, joten siinä tarvitaan 

erityistä nopeutta. Enemmän hitaita lihassoluja omaavan olisi vaikea kuvitella pärjäävän tuossa 

paljon kilpaillussa nopeus -ja nopeuskestävyyslajissa. Koska ihminen ei voi valita vanhempiaan, on 

tuuri perinnöllisyydestä puhuttaessa ratkaisevassa roolissa. Tuuria on ollut pituuden suhteen, sillä 

pidemmällä uimarilla on edellytykset suurempaan uintinopeuteen mm. pienemmän veden vastuksen 

ja massakeskipisteen pienemmän keskimääräisen siirtymän vuoksi (Kjendlie & Stallman 2011). A-

P on 206 cm pitkä uimari. 
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Tuuria oli myös siinä, että vanhemmat olivat urheilulle myönteisiä, suorastaan kannustavia. Isän 

lentopallotausta maajoukkueessa toi tietynlaista ymmärrystä siitä, mitä vaatimuksia huippu-urheilu 

asettaa urheilevan lapsen perheelle. Ilman tätä taustaa uinti olisi hyvinkin saattanut jäädä A-P:lle 

pelkäksi harrastukseksi, eihän hänellä ollut edes valmentajaa omalla kotipaikkakunnallaan ylä-aste 

iässä. Ilman ymmärrystä valmentajan tärkeydestä olisi A-P treenaillut yksin kotihallissa ja sen 

jäätyä remonttiin kenties lopettanut uinnin kokonaan tai jättänyt ainakin huomattavasti vähemmälle 

lukion alkaessa. Mutta vanhempien ymmärrys lajin tärkeydestä A-P:lle ja ymmärrys laadukkaan 

valmennuksen merkityksestä saivat vanhemmat tukemaan A-P:n muuttoa Jyväskylään 

urheilulukioon ja Markon valmennukseen aiempien suunnitelmien vastaisesti. Markon 

valmennukseen pääsyä voisi myös kuvailla tuuriksi. A-P ei tiennyt, että Markosta tulisi juuri se 

valmentaja, joka auttaa häntä pääsemään huipulle. Hän olisi yhtä hyvin saattanut valita Helsingin ja 

Mäkelänrinteen urheilulukion, jossa valmennus ei olisi välttämättä sopinut hänelle yhtä hyvin. Tai 

sitten se olisi voinut sopia vielä paremmin, mahdotonta sanoa varmasti. A-P on kuitenkin sitä 

mieltä, että tuuri oli hänen puolellaan tuossa päätöksessä.  

 

Dramaattisimmillaan tuuri oli puolella Berliinin EM-kilpailuiden välierä-uinnissa. Siinä uinnissa 

hän pitää tuurina sitä, kun käsi lipsahti vahingossa 10 cm pidemmälle palautuksessa kuin oli 

tarkoitus. Kilpailuiden ja niiden valmistautumisen analysoinnin kannalta tuntuu oudolta todeta, että 

sattumalla oli noin merkittävä osuus EM -pronssin saavuttamisessa. A-P piti kiinni siitä, että käsi 

meni ehdottoman vahingossa liian pitkälle. Taito ja kokemus ratkaisivat siinä, että hän osasi tuossa 

sekunnin murto-osassa päättää lipsauttaa käden liian pitkälle lopuillakin vedoilla, muuttaa 

tekniikkaansa EM-kilpailuiden semifinaalin viimeisellä 10 metrillä, ja päästä muutaman sadasosan 

turvin finaaliin uimaan EM -mitaleista. Tässä vaiheessa analyysin kannalta on vaikea todeta, mikä 

osa kaudesta valmisteli A-P:ta tuohon hetkeen, vai tuliko se jostain muualta? Olisiko A-P osannut 

tehdä tuon muutoksen harjoittelusta huolimatta vai juuri siitä johtuen? 

 

Tuuriksi A-P kuvaili valmennusjärjestelmän puutetta Pieksämäeltä. Hän oli sitä mieltä, että 

järjestelmällinen pohjien ja peruskunnon rakentaminen olisi tappanut hänen motivaationsa uintiin. 

Motivaatio säilyi tekemällä niitä asioita altaassa, joista hän itse piti. Tämä nostaa tietysti 

kysymyksiä nuorisovalmennuksesta ja miten se toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toteutetaanko valmennus parhaalla mahdollisella tavalla, jos Berliinin EM -kilpailuiden 

menestynein suomalainen pitää itseään onnekkaana, kun ei ole ollut osana suomalaista 

valmennusjärjestelmää lapsuusvaiheessa? Onko kaikilla paikkakunnilla tietoa monipuolisesta 

harjoittelusta ja innostuneita tekijöitä? A-P:n tarinasta pistää esille myös päättämisen vapaus 
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lapsena treenatessa. Hän treenasi enimmäkseen asioita, joista piti lapsena altaassa hyvin itsenäisesti 

ja onnistui luomaan itselleen pohjan harjoittelulle, joka teki hänestä EM -mitalistin. Van Praagh 

(2000) onkin todennut lyhytkestoisten ja kovatehoisten pätkien olevan lapselle luonnollisempi tapa 

liikkua kuin pitkäkestoinen, matalatehoinen suoritus. A-P tuntuu noudattaneen itsenäisessä 

harjoittelussaan juuri tätä toteamaa. Sperlich ym. (2010) raportoivat samanlaisia parannuksia 9-11 -

vuotiailla uimareilla maksimaalisessa hapenottokyvyssä, 2000 m testiuinnissa ja 100 m 

kilpailusuorituksessa kovatehoisella harjoittelulla ja matalatehoisella, volyymiltään huomattavasti 

suuremmalla harjoittelulla. Lisäksi laktaatin tuotto maksimaalisen suorituksen jälkeen kasvoi 

kovatehoisessa ryhmässä ja laski matalatehoisessa ryhmässä. A-P:n itse valitsemalle 

harjoitustyylille näyttää löytyvän siis myös tieteellisiä todisteita. Otetaanko lasten omat toiveet 

tarpeeksi huomioon valmennuksessa ja valitsisivatko kaikki lapset itselleen sopivia vaihtoehtoja vai 

helpoimman tien? Muiden lajien harrastamisella lapsena on varmasti ollut myös oma osuutensa A-

P:n yleisen liikunnallisuuden kehittämisessä. Muiden lajien harrastusmäärät eivät ole tosin olleet 

kovin suuria missään vaiheessa. 

 

Valmennuksellisesta näkökulmasta A-P:n harjoittelussa pistää silmään hyvin korkea osuus 

kilpailuvauhtista uintia, jopa 70 % kokonaisharjoittelusta. Tämä on huomattavasti korkeampi määrä 

kuin esimerkiksi Stewardin ja Hopkinsin (2000) seurantatutkimuksessa, jossa kevyen uinnin osuus 

oli keskimääräisesti yli 50 % kokonaismäärästä. Mujikan (1995) paljon lainatussa tutkimuksessa 

selvisi, että ainoastaan harjoittelun intensiteetti korreloi parantuneen tuloksen kanssa 44 viikon 

kauden aikana. Kokonaisharjoitusmäärä ei kuitenkaan ole A-P:lla iso, keskimäärin seitsemän kertaa 

viikossa ja 1-1,5 tuntia kerrallaan. Harjoittelu on siis äärimmäisen lajispesifiä ajatellen 50 ja 100 

metrin uintimatkoja. David Costillin (1991) sanoin: ”Valtaosan uintimatkoista ollessa kestoltaan 

alle 3 min, on vaikea ymmärtää, miten kilpailuvauhtia huomattavasti hitaammin 3-4 tuntia 

harjoittelu valmistaa uimaria kilpailun supramaksimaaliseen suoritukseen” 

 

Sekä Marko että A-P mainitsevat haastatteluissaan laadukkaan tekemisen korostumisen sekä 

riittävän levon merkityksen. Nämä tekijät ovatkin varmasti ratkaisevassa roolissa harjoitusmäärien 

ollessa kokonaisuudessaan noin pienet, mutta samanaikaisesti harjoittelun ollessa todella 

kuormittavaa intensiteettinsä puolesta. Harjoittelun nojatessa noin vahvasti intensiteettiin on helppo 

todeta, että menneellä kaudella terveenä säilymisellä on ollut iso merkitys treenien laadun kannalta.  
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