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1 Perustiedot

• HSL jo 28 vuotta!

• HUVKY ry

• Hankasalmen kunta

• Hankasalmen Hanka

• SSL

• Hankasalmen lukio

• Muut yht.työ.tahot



1 Perustiedot: fasiliteetit
• Asuntola

• Koulu (ruokapalvelu)

• ”Monnari”

• Toimisto

• Kuntakeskus 700m

• Ladut

• Hankamäki 1km

• Kääkkö 1km



1 Perustiedot: valmennussopimus

• Treenit 6 krt/vko + 
luento

• Leirit 2 x vuosi

• Henk.koht.valmennus

• Mihin nuori sitoutuu?

• Aktiivinen 
osallistuminen

• My-O -päiväkirja



2 Valmennuksen ideologia

Urheiluvalmennuksen pääperiaatteet:
1. Urheilija harjoittelee, kehittyy, kilpailee ja mahdollisesti myös menestyy

2. Valmentajan, yhteisten harjoitusten ja koulun tehtävä on auttaa aktiivista 
urheilijaa monipuolisin tavoin

3. Urheilijan halu, terveys, monipuolinen lahjakkuus ja valmentautumisen 
onnistuminen ratkaisevat menestyksen tason.

”Lukiovalmennuksessa keskitytään harjoittelun kokonaisuuteen. Päätoimisen 
valmentajan ohjauksessa ja valvonnassa motivoitunut urheilija oppii oikeat 
harjoitustavat ja -tekniikat. Urheilijan kasvu ja kehitys ovat toiminnan 
pääperiaatteet. Tavoitteena on, että urheilija kehittyy tasapainoisesti ja 
monipuolisesti. ”



3 Valmennuksen sisällöt

• Luentokurssit:
• LIS 1, Valmennusoppi

• LIS 2, Harjoittelun tukitoimet

• LIS 3, Harjoittelun suunnittelu 
ja ohjelmointi

• LIS 4-5, Suunnistuksen & HiSun
teoriat

• Käytännön kurssit:

• LIS 6-8, Suunnistajan 
kestävyys 1-3

• LIS 9-10, Voima
LIS 11-12, Nopeus ja 
ketteryys

• LIS 13, Lihashuolto

• LIS 14, Harjoittelun 
seuranta ja testaus



3 Valmennuksen sisällöt

• LIS 15-18, Suunnistustaito

• LIS 19-20, Suunnistuksen 
erityispiirteet: Leirit

• LIS 21-22, Hiihtosuunnistajan 
kestävyys

• LIS 23, HiSu voima

• LIS 24-25, HiSu taito

• LIS 26, HiSu-tekniikat

• LIS 27, Seuratoimijakurssi



4 Omia näkemyksiä
• 28 vuoden historia -> 

hyvin vähän asioita 
mitä pitäisi muuttaa!

• Suunnistusmäärää

• ”Maksimihaastavuus”

• Facebook ja…

• Taitokoulu

• Jukola2014 –treenit, 
KurkoCup



4 Omia näkemyksiä
• Aktiivisia oppilaita 

”palvellaan” täysillä

• Vaikeina hetkinä tuetaan 
Kiinteä ryhmä: helpompi 
olla rohkeasti oma 
itsensä?

• Ruokailut oppilaiden kans!

• Porukalla karttakävelyt

• Perässäjuoksut, videot

• Fyysisellä puolella ”liian 
kiltti”, mutta:

”Lahjakkaat urheilijat 
eivät kysele kuinka 
paljon pitää treenata, 
vaan kuinka paljon saan
treenata?”

Tue tätä!



Kiitos!

Hakeminen 
Hankasalmen 
suunnistuslukioon
15.2.2014 mennessä 

http://edu.hankasalmi.fi
/suunnistuslukio/hakemi
nen.html

• ”Paras porukka ja hyvää fiilistä 24/7”

• ”Hyvä yhteishenki”

• ”Hyviä, kivoja ja monipuolisia treenejä”

• ”Hankasalmella saa hyvin sovitettua treenit ja koulun yhteen”

• ”Suunnistajaporukasta on tullut vähän niin kuin toinen perhe. 
Aina on joku jolle jutella ja tekemistä löytyy aina”

• ”Uusia kavereita on löytynyt myös paikallisista. 
Hankasalmelaiset ovat urheilullista ja hauskaa porukkaa”

• ”Porukalla on kiva treenata”

• ”Siis onhan tämä aika mahtavaa”

• ”Ryhmän tukiessa on hyvä kasvaa suunnistajana ja ihmisenä 
omatoimiseksi ja menestyväksi”

• ”Reipas, reilu ja rento porukka”

• ”Hyvä ja ammattitaitoinen valmentaja, jolta ei kannustus lopu”

• ”Hyvät ja monipuoliset treenit, joissa eri lajimuodot otetaan 
huomioon”

• ”Vaikka Hankasalmi on pieni paikka, niin meidän suunnistaja-
asuntola sitäkin vilkkaampi”

• ”Kaikki on otettu mukaan ryhmään ja kaikkia tsempataan”

• ”On kivaa, kun aina löytyy lenkki seuraa ja myös apua läksyihin”

• ”Huippu treenejä, loistava valmentaja ja paras yhteishenki”

• ”Hankasalmelle hakeminen oli elämäni paras päätös”



Tukitoimet käytännössä:

SIS



Ohjelmointi & teoriat käytännössä:

SIS



Kestävyys käytännössä:

SIS



Voima käytännössä:

SIS



Nopeus & ketteryys käytännössä:

SIS



HiSu käytännössä:

SIS



Testaus käytännössä:

SIS



Testauspatteri:

• VK-testi (P 12km, T 10km) 3-4krt/vuosi

• MK-testit 4+ krt/vuosi. MK-testi:
• 2000 m tasamaarykäisy

• 1570-1690 m raskas maastorata

• 1000 m ylämäki

• Lihaskuntotestit 5-6 krt/vuosi:
• Penkkipunnerrus, 5-loikka, vauhditon pituus, vatsat 30s & 5min ja 

ketteryysrata

• Tasotesti 2 krt/vuosi

SIS



VK-testi 10/12km

TES



MK-testit

TES



Tasotesti

SIS



Suunnistustaito:

SIS



Suunnistustaito:

SIS



Suunnistustaito:

SIS



Leirihistoriaa…

• 2002 Lahti

• 2003 Viro

• 2003 Säkylä

• 2004 Ahvenanmaa

• 2004 Jämi

• 2005 Halden

• 2005 Joensuu

• 2006 Liettua

• 2006 Lapua

• 2007 Åhus

• 2007 Laitila

• 2008 Ahvenanmaa

• 2008 Tammisaari

• 2009 Latvia

• 2009 Vihti

• 2010 Italia

• 2010 Joensuu

• 2011 Puola

• 2011 Ruotsi

• 2012 Paimio

• 2012 Koli

• 2013 Turkki

• 2013 Kouvola

• 2014 Alicante, Espanja

• 2014 Syöte..?

SIS



Leiriohjelma Kouvola 2013:

SIS



Seuratoimijakurssi:

SIS


