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Ravitsemusvalmennuksen prosessi, 
esimerkki Akatemiassa 

1. Tapaaminen, Harjoituksissa 
vierailu 

•Urheilijoihin tutustuminen 

•Palaveri valmentajien kanssa 

•Sovitaan kauden pääpainotuksista ja 
tarpeista.  

 

2. Tapaaminen 

•Urheiluravitsemuksen perusteita, 
tehtäviä, keskustelua 

•Lajien erityisvaatimusten läpikäynti 

•Ruokapäiväkirjojen tai Meal Loggerin 
käyttöohjeet 

3. Tapaaminen 

•Palaute ruokapäiväkirjoista tai Meal 
Loggerista 

•Tavoitteiden asettaminen 

•Yksilöiden poiminta, joilla haasteita 

•Yksilötason seuranta ja ohjaus 
tarpeen mukaan 

4. Tapaaminen 

•Syventävää urheiluravitsemustietoa 

•Tehtäviä, keskustelua 

•Tavoitteiden  toteutuminen, 
läpikäyminen 

•Uusi seuranta ML:lla / henk. kohtaisena 
osalle? 

5. Tapaaminen 

•Meal Logger -palautteen läpikäyminen 

•Miltä näyttää nyt? 

•Uusien tavoitteiden asettaminen 
tarvittaessa 

•Yksilötason seurannoista 
henkilökohtainen palaute 

6. Tapaaminen 

•Yhteenveto, kertausta 

•Tavoitteiden läpikäyminen 

•Tavoitteen asettaminen kesäkaudelle 
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Lisäksi:  

• Kokonaiskesto lajista riippuen 6-9 kk 

• Akatemian olosuhteista riippuen kokkauskursseja, kauppakäyntejä jne. 

• Henkilökohtaisia tapaamisia prosessin edetessä 



Ravitsemusvalmennuksen tavoitteet 
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• Tukea harjoittelua, palautumista, kehitystä, terveyttä  

– yhteistyössä terveys- ja valmennustiimin kanssa 

• Tarkistaa ja hioa urheilijan  

– Arkiruokavaliota lajin vaatimusten mukaisesti  

– Lisien käyttöä, mitkä tarpeen? 

– Uskomuksia, trendiruokavalioita 

• Hioa kilpailutilanteita ja niihin valmistautumista 

• Olla osana päivittäistä valmennusta ja valmennuksen suunnittelua 

• Kehittää lajien toimintaa 

– Lisätä toimijoiden ymmärrystä nykyurheilijoiden ravitsemuksen 

haasteista ja tarpeista 

– Ravitsemusvalmennus kiinteäksi osaksi valmennuksen prosesseja 

– Parantaa urheilua ja lajeja kokonaisvaltaisesti 



Kärkiurheilijat akatemioissa - visio 

• Tällä hetkellä asiakkaana kerrallaan noin 5 urheilijaa (Urhea) 

• Ravitsemusvalmennus helpommin lähestyttäväksi  olosuhteet 

• Terveystiimi- yhteistyössä, lähellä urheilijaa, 

valmennuskeskuksissa 

• Osaavan ravitsemusvalmentajan sijoittaminen 

akatemiaympäristöön mahdollistaisi ravitsemusvalmennuksen  

prosessinomaisuuden 

• Tiiviimpi yhteistyö valmentajien ja tukitiimin kanssa 

mahdollistuisi 

• Toimintamallien ja ravitsemusvalmennuksen prosessien 

jalkauttaminen koko akatemiaverkostoon 
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TEEMANA TULOS 

-Tukiurheilijoiden ravitsemusvalmennus - 

visio 

Tukiurheilijoiden 
ravitsemusvalmennusta 

tekee ja koordinoi 
vakituinen asiantuntija  

Urheilijoiden 
Delegointi 

verkostolle, 
toiminnalla oma 

budjetti 

Yhteistyössä 
terveydenhuollon ja 
muiden verkostojen 

kanssa 

Ravitsemusverkoston 
sisäinen kehittäminen ja 
osaamisen lisääminen 

Ravitsemus verkoston 
toimijoilla tiivis yhteistyö 

Akatemioiden rooli? 
Lajien 

maajoukkuetoiminta 

Osallistuvan 
ravitsemusvalmentajan 

mallin kehittäminen  
valtakunnallisesti 

Ravitsemusvalmennuksen 
jalkauttaminen 

suomalaiseen urheiluun 
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Tukiurheilijat, case-esimerkki 
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• Purjehtija, OK:n tukiurheilija 

• Aloitus marraskuussa 2015 

– Kartoitus 

– Toimintasuunnitelma 

– Ruokapäiväkirja Meal Loggerilla 

• Seuranta kuukausittain talvella-keväällä 2016 

– Meal Logger jaksot, 5 vrk kerrallaan 

– Yhteydenpito viestein ja puhelimitse 

• Tavoite olympialaisiin 

– Painon seuranta touko-kesä-heinäkuussa 

• Olympialaisiin mennessä: tavoitepaino saavutettu, 

vatsaoireet parantuneet ja palautuminen parempaa 



Tapaus 

Lentopallomaajoukkue kevät-kesä 2016 

Ravitsemusvalmennus 

 

Teemana arkiruokailu palautumisen, kehityksen ja 

terveenä pysymisen näkökulmasta (leiritysten ulkopuolella) 
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• ALOITUS 

Arkiruokailun kartoitus ennen leiriä 

– ML kuvaruokapäiväkirja kotona, pelaajien suljetussa ryhmässä, 

kommentointi, vertaisoppiminen 

– Palaute kuvista luennolla koko joukkueelle (1 leiri) 

– Tarvittavista toimenpiteistä keskustelu, heti käytäntöön 

– Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen luennolla 

– Yksilöiden poiminta henkilökohtaiseen ohjaukseen  

• Yksilövalmennus osalle heinäkuussa 2016 (4 vk loma) 

– Meal Logger ohjausjakso, (7 vrk) 

– Valmennus: appsin kautta, viestein, soitoin 

– Keskustelut puhelimitse ennen ja jälkeen jakson 

• Pelaajien omia / heille asetettuja tavoitteita 

– palautuminen, terveys, jaksaminen 

– paino/rasva% alentaminen ja fysiikan kehittäminen 

• Palaute ja toiveet pelaajilta  

– painotavoitteisiin päästy, luottamus omaan tekemiseen kasvanut, 

syöminen ja asenne järkevöitynyt, sovelluksen käyttö kivaa ja helppoa 

– Keskustelua: palautumisesta, jaksamisesta, kokonaisrasituksesta, 

tavoitteista, maajoukkuetoiminnan kehittämisestä 
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Kehittämistoiveita  

• Jatkuvuus?  

– Ulottaminen myös seurakaudelle, henkilökohtaiset valmennukset 

• Ravitsemusvalmennus tulisi olla käytettävissä pitkän ajan tavoitteissa 

ja muuttuvissa olosuhteissa (seurakausi, matkat, pelit, mj-toiminta)  

• Jos asiantuntijuus käytettävissä ympäri vuoden: 

– Seuranta, kannustus, reagointi, kokonaisuuden hallinta, prosessi -> 

vaikuttavuuden arviointi mahdollista 

– Joukkueen ja yksilöiden taustat, tavoitteet ja toimet selvillä 

– Joukkueurheilijan osallistaminen omaan valmennusprosessiinsa 

 

• Terveys ja valmennustiimin kanssa suunnittelua yhteistyössä:  

– Terveyden seuranta erit. palautuminen, kokonaisrasitus, 

kehonkoostumus jne. 

• Yhteistyötä tarvitaan ympäri vuoden, myös seurakaudella  
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• Yhteistyö muun valmennus- ja terveystiimin kanssa tarpeen 

• Suunnitelmallisuus: missä vaiheessa kautta painotetaan 

mitäkin? 

• Haasteet:  

– MJ pelaajien koko vuoden aikataulu haastava ja tiukka 

– kesällä lyhyt “lomakausi” (4vk) muuten leiritykset, pelit, matkat jne.  

– Ravitsemus-, fysiikkavalmennuksen, lajivalmennuksen tavoitteet yhteiset; 

tarkoitus, aikataulutus ja arviointi 

• Mahdollisuudet:  

– Lentiksellä paljon leirityksiä Suomessa 

– Motivaatio! Avoin keskusteleva ilmapiiri 

• Joukkueen ryhmän seuranta vs. yksilön ohjaus? 

– Joukkueen tsekkaus etätyökalulla ryhmäkartoituksena helppoa,  

– Yksilöiden valinta etävalmennukseen 
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Esimerkki ravitsemusvalmennuksen vuosi 

suunnittelusta  

-amerikkalainen jalkapallo, USA  

compliments to: Amanda Carlson-Phillips, 

athletesperformance.com 
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