
          VILLE NOUSIAINEN 

Lajit: hiihto, suunnistus, mäkihyppy, yhdistetty,  

           jalkapallo  

           erikoistuminen hiihtoon n.14-16 vuotiana 

 

Saavutukset urheilijana:  

                                            2x MM-mitali (Liberec 2009) 

                                              3x MC-osakilpailu podium 

                                              useita Suomen Mestaruuksia 

 

Saavutukset valmentaja:  

                                             2x MC-osakilpailu voitto 

                                               Suomen Mestaruus 

 

Valmennus tällä hetkellä : valmennan ampumahiihtäjä Tuomas 
Grönmania 



OMAT TERVEYSMURHEET 

 Selkä vaivat 

 Paljon tasatyöntöä kisoissa nuoresta alkaen 

 Keskivartalo ei kuitenkaan kestänyt tätä vielä, mikä johti selkäleikkauksiin. 

 Esinmäinen selkäleikkaus 2006 (22v)  pitkä toipilas jakso sekä kuntoutus 

 2007 keväällä selvisin pitkällä kuntoutuksella 

 2008 heinäkuussa toinen selkäleikkaus  lopetti täysipainoisen juoksemisen 

 

 

 Hengitys vaikeudet 

 Keväällä 2013 todettiin astma 

 Mikä on seurausta pitkälle jatkuneesta rääkistä keuhkoille esim. kovat 

pakkaskisat 

 2014 ja 2015 kaudet meni hyvin lääkityksen kanssa 

 2016 eteenpäin ei saatu enää hengityselimistöä kuntoon 

 

 



ENNALTAEHKÄISY 

 Flunssat: 

  syö ja juo hyvin 

  lepää riittävästi 

  vältä ihmisruuhkia pahimmalla  flunssakaudella 

  taudin puskiessa päälle yritä syödä sinkkiä ja c-vitamiinia isompia annoksia, 

myös sinkkisuihke hyvä 

 

 

 Rasitus vammat(hiihdon lähes ainoat vammat):   

 monipuolinen liikunta lapsesta saakka 

 aerobisen liikunnan merkitys myös teho-/taito lajeissa 

  venyttely, liikkuvuus harjoittelu tärkeää 

  heikkojen kohtien vahvistaminen yksinkertaisilla jutuilla 



LEIRIPÄIVÄ TREENIKAUDELLA(RAMSAU) 

Herätys 6.30  

Aamupala 6.45 

Lähtö jäätikölle 7.30 

Hiihtämässä 8.15-9.00 riippuen jonoista 

Hiihtoa (yleensä pk) 2 tuntia  

Lounas 12.00 

Päiväunet 13 

Välipala 15.00 

Iltapäivän treeniin lähtö 15.30-16 

Iltapäivän treeni rullahiihto testikisa ylämäkeen n. 6km-10km(treeni yht. 2-

2h30min 

Päivällinen 18-19.30 

Hierontoja, venyttelyä yms. 

Iltapala 21 

Nukkumaan n.22 



LEIRIPÄIVÄ KISAKAUDELLA(DAVOS 1600M) 
herätys 7-9.30 riippuen päivän aikataulusta 

aamupala  

Treeni  10-14 suksien testauksesta ja kelistä riippuen 

Lounas 12-14 

Päiväunet 

Välipala n. 15 

Iltalenkki(yleensä kevyt juoksu tai puntti) 17  

Päivällinen klo 18.30 

Hieronnat ja muut toimenpiteet 

Iltapala ja palaveri 21 

Nukkumaan 22-23 



PERUSPÄIVÄ KOTONA 
Herätys 6.30, lapsen koulu alkaa klo 8 

Aamupala 6.45  

Treeniin lähtö 8.00 (treeninä rullahiihtoa 2h, josta 45 min vauhtikestävyys 

vauhtia) 

Lounas 10.30 

Päiväunet 11 

Välipala 14 

Eka treenivuoro 15 alkaa  , jotta keritään viedä lapsi erinäköisiin harrastuksiin. 

(juoksua+ puntti ja loikat yht. 2h)  

Toinen lähtö on heti kun lapsen harrastus on alkanut 

Molemmat valmiina treeneistä n. klo 19 

Päivällinen heti sen jälkeen 

Lapsi nukkumaan n. klo 20 

Omat venyttelyt, jumpat yms. Klo 20 

Iltapala 21  

Nukkumaan 22-23 


