
STEFAN KARKULAHTI

HARJOITTELUN JA OPPIMISEN OPTIMOINTI

- case Black Knights korkeakoulujoukkue



Harjoittelu

• Toistetaan määriteltyä toimintaa tai sen osaa jotta 
saavutetaan haluttu oppimistaso.

• Osaamistasot:
• Tuntee

• Tietää 

• Osaa



Tavoite

• Paineen alla ihminen toimii kuten on harjoitellut.

• Automaatio

Mahdollistetaan oikea toiminta 
paineen alla.



Harjoittelun kulku

Aika

Toistot

Oppimis-
vaihe

Harjottelu-
vaihe

Ylläpito-
vaihe



Harjoittelun vaiheet: 1 Oppimisvaihe
• Opetellaan uusi asia.

• Vaiheelle tyypillistä:

• Hitaat, rauhalliset suoritukset

• Toimitaan tietoisen mielen (kognitiivinen) alueella.

• Aktiivinen ohjaus

• Rikotaan suoritus osiin.

• Nopea palaute –> korjaus -> suoritus

• Pyritään mahdollisimman nopeasti karsimaan väärät suoritukset.

• Vääriä suorituksia ei haluta päästää eteenpäin tältä tasolta.

• Saavutetaan taso: Tuntee

• Vaiheen lopussa pystytään suorittamaan opittu asia itsenäisesti mutta rajoitetussa ympäristössä:’

• Hidastettu, vaiheittainen/osasuoritukset, lunttilaput jne.

• Seuraavaksi: voidaan aloittaa itsenäinen harjoittelu



2 Harjoitteluvaihe

• Toistetaan opittu asia riittävä määrä jolla saavutetaan 
haluttu oppimistaso.

• Vaiheelle tyypillistä:
• Suoritusnopeus kasvaa ajan kanssa 

• Suuret toistomäärät

• Hitaampi feedback –loop

• Saavutetaan tasot: Tietää ja myöhemmin Osaa

• Seuraavaksi: Ylläpidetään taitoa



3: Ylläpitovaihe

• Toistetaan opittu asia säännöllisin ajoin jotta 
ylläpidetään haluttu oppimistaso.

• Vaiheelle tyypillistä:
• Pienet toistomäärät riittävät.

• Unohdettu osaaminen saadaan nopeasti uudelleenopittua.

• Ylläpitovaiheen aikana on toisia taitoja oppimis- ja 
harjoitteluvaiheessa.

• Monesti uudet asiat oppimis- ja harjotteluvaiheessa 
toimivat ylläpitona jo opitulle asialle



Käsitteitä (negatiiviset, vältä näitä!)
• Väärä suoritus: 

• suoritus jonka toisto ei johda haluttuun lopputulokseen.

• Oikea suoritus vaatii uudelleenoppimisen.

  Oppimisvaiheen alussa ok koska edistää oppimista.

• Uudelleenoppiminen:

• Asian oppiminen oikein edellyttää vanhan tavan poisoppimisen

• Työmäärältään moninkertainen oppimiseen nähden.

• Piilo-oppiminen:

• Toistoja tehdään jatkuvasti huomaamatta ja näin opitaan yleensä vääriä toimintatapoja:

• Esimerkkejä: viikonlopun sota, ajoneuvosta nousu ”normaalisti”, aseen käsittely.



Käsitteitä (Positiiviset, edesauta näitä)
• Elämäntapaharjoittelu: 

• Suoritetaan toistoja osana normaalia toimintaa tai 
jokapäiväistä elämää.

• Tuottaa valtavat toistomäärät -> lopputulos refleksitason 
toiminta

• Esimerkkejä: 

• Turvavyön taktinen käyttö

• putkinäön rikkominen (liikenne)

• Teorian ymmärtäminen
• Mahdollistaa soveltamisen vaihtuvissa olosuhteissa.



OODA HistoriaOODA Historia

 Alkuperäinen kehittäjä Eversti John Alkuperäinen kehittäjä Eversti John 
Boyd (USAF) Korean sodan aikana.Boyd (USAF) Korean sodan aikana.

 Alunperin kehitetty hävittäjälentäjien Alunperin kehitetty hävittäjälentäjien 
toiminnan pohjalta.toiminnan pohjalta.

 Voidaan soveltaa kaikkeen Voidaan soveltaa kaikkeen 
päätöksentekoon.päätöksentekoon.



OODA -loop

 OODA -loop on 
jatkuva prosessi ,ei 
pelkkä jana.



Vaiheet

 Observe 
(havainnoi)

Esim aistihavainot, tuotettu tieto 
(tilastot)…

 Orient 
(tilannearviointi)

Ymmärrä havainnot, aseta ne 
johonkin kontekstiin.

Kokemus/ koulutus ja opitut mallit jne.

 Decide (päätä)
Oma tieteenhaaransa

Esim binääripuu tai monihaarainen 
päätöksenteko.

 Act (toimi)
Vasta tässä vaiheessa alkaa 
tapahtumaan...



Käytettävyys

 Kaikki päätöksenteko perustuu OODA 
-looppiin.

 Esimerkkejä:

Sotilastoiminta: Strategiselta tasolta 
heittolaukaukseen.

Liikenne

Urheilu

työelämä



OODA puolustukselle

 Hyökkäyksen sanoessa ”HUT” kaikki siellä 
ovat vaiheessa A-act, kaikki puolustajat 
vaiheessa O (observe)
 DL: liikehavainto (O-observe) -> O-> D (tehty)-A (räjähtävä 

lähtö).

 Pitää olla minimaalinen loop.  120kg lihaa tulossa niskaan 
(OL on liikkeessä kun DL havainnoi ja tekee päätöksiä!).

 Kauempana olevilla pelaajilla ei ole välitöntä 
uhkaa.
 Rajallinen aika päästä tilanteen vaatimaan paikkaan.  

 Lue avain -> liiku



Perusta: 
• Liike; Nopeus- / Valmiusasennossa
• Kontakti; Asento / Lantion käyttö

Yleiset Vastaparit:

       1) Blokki / Torjunta 
       2) Taklaus / Suojautuminen

    2) Hidaste / Ohitus 
    4) Pallonhallinta

pe
lip

aik
ka

ko
ht

ais
et

 

te
kn

iik
at

:

• QB
• K ja P

Muut:
• Lähtöasennot
• Ryhmäpelaaminen
• Vastaparit syvä osaaminen
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