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SUUNNISTUSLIITON VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 

1. YLEISTÄ 

Suunnistusliiton huippu-urheilun linjauksista ja toiminnan kehittämisestä vastaa valmennuspäälli-
kön johdolla kunkin lajin valmennusjohto huippusuunnistusryhmän tukemana. Ryhmän esittelijä-
nä ja huippusuunnistuksen johtajana toimii valmennuspäällikkö. Huippusuunnistuksen valmen-
nusjärjestelmä käsittää: 

-  maajoukkuetoiminnan suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa, pyöräsuunnistuksessa ja tark-
kuussuunnistuksessa 

-  valmennusryhmätoiminnan suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa 

-  alueellisen valmennuksen 

-  valmentajakoulutuksen 

-  kansallisen huippukilpailutoiminnan 

Päätoimisen valmennuspäällikön (100 %) lisäksi huippusuunnistuksen parissa työskentelee pää-
toiminen suunnistuksen päävalmentaja (100 %), kolme päätoimista nuorten olympiavalmentajaa 
(100 %), päätoiminen nuorisotoiminnan kehityspäällikkö (50 % nuoriso / 50 % huippu), hiihto-
suunnistuksen päävalmentaja (50 %), valmennus-/toimistosihteeri (50 % / 50 %), noin 10 maa-
joukkue-/ryhmävalmentajaa (oto) ja noin 20 valmennuksen tukihenkilöä (oto).  

Kuvio 1: Huippusuunnistuksen organisaatiokaavio Suunnistusliitossa. 

 

Suunnistusliiton valmennuksen ja valmentajakoulutuksen linja perustuu tähän valmennusjärjes-
telmäkuvaukseen, suunnistuksen lajianalyysiin sekä ensisijaisesti tutkittuihin, kokemuksen kautta 
hyväksi koettuihin valmennusmenetelmiin. Valmennusjärjestelmäkuvausta ja lajianalyysiä päivite-
tään säännöllisesti toimintaympäristön muuttuessa. Nuorisosuunnistusta ohjaavat Suunnistusseu-
ran huipputreenit -harjoituskorttipaketti sekä Nuoren Suomen Hyvä lasten ja nuorten urheilu. Käy-
tännön tasolla toimintaa ohjaavat liiton visio, missio ja strategia, vuosittaiset toiminta- ja talous-
suunnitelmat sekä kokonaisvaltainen, urheilijakeskeinen valmennusnäkemys. Annettujen raamien 
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puitteissa valmennus- ja koulutustoiminta voi ja saa olla ”tekijänsä näköistä”. Alla oleva kuvio mal-
lintaa suunnistuksen kokonaisvaltaista valmennusta. Tätä on avattu tarkemmin suunnistuksen la-
jianalyysissä. Lajianalyysistä johdettu Suunnistajan polku ohjaa ja lasten ja nuorten valmennusta 
kohti aikuisiän huippua. 

Kaikessa huippu-urheilutoiminnassa painotetaan eettisesti kestävien toimintamallien ja käytäntö-
jen noudattamista Reilua peliä rasteille -ohjelman mukaisesti. Kaikkien lajien valmennustoiminta 
on tasa-arvoista, mikä näkyy niin maajoukkueiden kuin valmennusryhmien kokoonpanoissa. 

Kuvio 2: Kokonaisvaltaisen, urheilijakeskeisen suunnistusvalmennuksen malli. 

 

 

 

Linkit: 
- Suunnistusliiton toimihenkilöt 
- Huippusuunnistusryhmä 
- Suunnistuksen lajianalyysi 
- Hiihtosuunnistuksen ”lajianalyysi” 
- Suunnistajan polku 
- Reilua peliä rasteilla 
 

http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/toimi-ja-otohenkilot/
http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/tyoryhmat/#huippu
http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/08/Huippusuunnistuksen-lajianalyysi.pdf
http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/08/2014_12_18_HiihtosuunnistuksenValmennuksellisetHaasteet_TervalaMikaJaTonnaEivind.pdf
http://www.kihu.fi/urapolku/julkinen_index.php?page=taulukko&laji=102
http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/eettiset-reitinvalinnat/reilua-pelia-rasteilla/
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2. SUOMALAISEN HUIPPUSUUNNISTUKSEN STRATEGIA 2011–2015 

Huippusuunnistajat sekä heidän tavoitteitaan tukeva toimijoiden verkosto oivaltavat menestyksen 
ja kehittymisen kannalta oleellisen kaikissa lajimuodoissa. Huippusuunnistajien ammattimainen ja 
kokonaisvaltainen valmentautuminen sekä huippujen yksilöllisesti rakennettu, optimaalinen val-
mennusympäristö johtavat onnistumisiin oikealla hetkellä. Suunnistuksen valmennusjärjestelmä 
houkuttelee mukaan lahjakkaita nuoria, joiden kehittymistä ja menestystavoitteita kyetään eri ta-
hojen toimesta tukemaan urheilu-uran edetessä.  

Suunnistuksen slogan: Suunnistus – oivalluksia ja onnistumisia! 

Huippusuunnistuksen missio: Suunnistuksen valmennusjärjestelmä tuottaa menestyviä, vastuulli-
sia ja arvostettuja huippusuunnistajia sekä ammattitaitoisia valmentajia kaikissa lajimuodoissa.  

Huippusuunnistuksen arvot: Huippusuunnistusvalmennus on yksilölähtöistä, kokonaisvaltaista, 
vastuullista ja eettisesti kestävällä pohjalla.  

2.1. Suomalainen huippusuunnistus on menestyvää 

Nousemme maailman parhaaksi suunnistusmaaksi Vuokatin MM-kilpailuissa vuonna 2013 ja pi-
dämme asemamme jatkossa. Hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen MM-kilpailuissa saavu-
tamme maailmanmestaruuden. Nuorten MM-kilpailuissa menestymme kaikissa lajimuodoissa. 
Menestyvien urheilijoiden takaa löytyy ammattitaitoisia valmentajia.  

2.2. Suomalainen huippusuunnistus on houkuttelevaa 

Huippusuunnistus on mielekäs valinta. Se on innostava, haastava, palkitseva ja arvostettu ura-
vaihtoehto lahjakkaille ja motivoituneille nuorille. Suunnistusvalmentajana toimiminen on hou-
kuttelevaa ja arvostettua. Valmentaja-, ohjaaja- ja ratamestarikoulutuksemme on laadukasta ja 
kannustaa uusia toimijoita lajin pariin. 

2.3. Suomalainen huippusuunnistus on näkyvää 

Huippusuunnistus näkyy mediassa. Lajiformaatteja kehitetään osittain TV-näkyvyyden lisäämisek-
si ja sen jatkuvuuden varmistamiseksi. Huippusuunnistajat ja -valmentajat ovat tunnettuja ja 
esiintymistaitoisia huippu-urheilijaprofiileja. Huippusuunnistuksen valmennus-, kilpailu- ja koulu-
tustoiminnasta viestiminen on avointa ja se tavoittaa tehokkaasti kohderyhmänsä. 

2.4. Suomalainen huippusuunnistus on arvostettua 

Suomalaiset arvostavat huippusuunnistusta ja huippusuunnistajia. Suosio ja arvostus heijastuvat 
julkisen sektorin tukena, yritysten markkinointipanostuksina sekä median ja yleisön kiinnostukse-
na. Huippusuunnistus ja suunnistusvalmennus ovat lajin parissa toimivien keskuudessa arvostettu-
ja. Olemme suunnistusmaailman aktiivisia ja johtavia osaajia valitsemillamme osaamisalueilla. 

 

 

 

 

 

Linkit: 
- Suunnistuksen strategia 2011–2015 

 

http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/suunnistusliiton-strategia/
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3. HUIPPUSUUNNISTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

3.1. Huippusuunnistuksen kansainvälinen toiminta 

3.1.1. IOF ja kansainvälisen kilpailutoiminnan laajuus 

Kansainvälinen suunnistusliitto IOF (International Orienteering Federation) on perustettu v. 1961. 
Sen jäsenmaiden määrä on tällä hetkellä 79. Suomen Suunnistusliitto on IOF:n jäsen ja sen halli-
tuksessa suomalaisjäsenenä toimii Mikko Salonen. IOF:n eri komissioihin on nimetty viisi suoma-
laista, joista yksi toimii puheenjohtajana.   

Suunnistuksen eri lajimuodoissa MM-kilpailujen osallistujamaiden määrä on viime vuosina vakiin-
tunut suunnistuksessa noin 50, hiihtosuunnistuksessa 20–25 ja pyöräsuunnistuksessa noin 25–30 
maahan. Vuoden 2014 suunnistuksen MM-kisoihin Italiassa osallistui ennätykselliset 54 maata.   

Nuorten MM-kilpailuissa osanottajamaiden määrä on hieman alhaisempi kuin aikuisten kisoissa. 
Suunnistuksessa maita on ollut mukana viime vuosina 35–40 sekä hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa 
15–25.  

Taulukko 1: Osanottajamaiden määrä suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen 
MM-kilpailuissa vuosina 2010–2015. 
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Taulukko 2: Osanottajamaiden määrä suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen 
nuorten MM-kilpailuissa vuosina 2010–2015. 

 

 

3.1.2. Kansainvälinen kilpailukalenteri 

IOF päättää kansainvälisestä kilpailukalenterista ja kilpailutoimintaa ohjaavista lajisäännöistä. Alu-
eellisten mestaruuskilpailujen osalta päätöksenteko tapahtuu alemmalla tasolla. Mm. EM-
kilpailujen järjestämisestä päätöksen tekee Euroopan suunnistusliittojen välinen kokous. Pohjois-
maiden suunnistusneuvosto NORD teki syksyllä 2010 päätöksen olla järjestämättä avoimia Poh-
joismaiden mestaruuskilpailuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkit: 

- Kansainvälinen Suunnistusliitto, IOF

http://orienteering.org/
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Taulukko 3: Huippusuunnistuksen kansainvälisten arvokilpailujen järjestäjämaat vuosina 2014–2016. 

SUUNNISTUS 2014 SUUNNISTUS 2015 SUUNNISTUS 2016 

MM (ITA) MM (GBR) MM (SWE) 

MC (TUR, ESP, POR, NOR/FIN, ITA, SUI) MC (AUS, SWE/NOR, GBR, SUI) MC (CZE, POL, SWE, SUI) 

EM (POR) - EM (CZE) 

Nuorten MM (BUL) Nuorten MM (NOR) Nuorten MM (SUI) 

Nuorten EM (MCD) Nuorten EM (ROU) Nuorten EM (POL) 

HIIHTOSUUNNISTUS 2014 HIIHTOSUUNNISTUS 2015 HIIHTOSUUNNISTUS 2016 

- MM (NOR) - 

MC (FIN, NOR/SWE, RUS)  MC (FIN, GER, AUT) 

EM (RUS) EM (SUI) EM (AUT) 

Nuorten MM (EST) Nuorten MM (NOR) Nuorten MM (AUT) 

Nuorten EM (EST) Nuorten EM (NOR) Nuorten EM (AUT) 

PYÖRÄSUUNNISTUS 2014 PYÖRÄSUUNNISTUS 2015 PYÖRÄSUUNNISTUS 2016 

MM (POL) MM (CZE) MM (POR) 

MC (DEN, SWE, POL) MC (HUN, POR, CZE) MC 

- EM (POR) - 

Nuorten MM (POL) Nuorten MM (CZE) Nuorten MM (POR) 

TARKKUUSSUUNNISTUS 2014 TARKKUUSSUUNNISTUS 2015 TARKKUUSSUUNNISTUS 2016 

MM (ITA) MM (CRO) MM (SWE) 

EM (POR) - EM (CZE) 

 

3.1.3. Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa 

Vuosina 2005–2010 Suomen kansainvälinen menestys oli asetettujen tavoitteiden valossa erin-
omaista. Kun tarkastellaan kolmessa suunnistuksen lajimuodossa saavutettujen aikuisten MM-
mitalien määrää, Suomi oli tilastoissa Venäjän jälkeen toisena. Molemmat maat ovat sekä tavoitel-
leet että saavuttaneet menestystä kaikissa kolmessa lajissa. Muissa tilaston kärkimaissa panostus 
hiihtosuunnistukseen ja/tai pyöräsuunnistukseen ei ole ollut yhtä vahvaa. Strategian mukaiset ta-
voitteet saavutettiin hyvin myös minimitavoitteen suhteen: yksi maailmanmestaruus kustakin 
MM-kilpailusta. Tavoitteesta jäätiin vuoden 2005 jälkeen vain hiihtosuunnistuksen MM-kisoissa 
Venäjällä 2007 ja suunnistuksen MM-kilpailuissa Unkarissa 2009.  
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Taulukko 4: MM-mitalit suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa 2005–2010. 

MM-mitalit 2005–2010 Kulta Hopea Pronssi YHT. 

RUS 35 22 16 73 

FIN 23 21 23 67 

SUI 20 15 17 52 

NOR 8 12 8 28 

FRA 6 5 6 17 

DEN 5 6 5 16 

AUT 5 5 3 13 

AUS 5 2 1 8 

SWE 4 13 18 35 

CZE 2 8 13 23 

SVK 2 2 2 6 

GER 1 1 1 3 

GBR 1 0 2 3 

POL 1 0 0 1 

EST 0 1 1 2 

ITA 0 0 2 2 

LTU 0 0 1 1 

 

Suomalaisen suunnistuksen strategiassa vuosille 2011–2015 menestystavoite kirjataan: Nousem-
me maailman parhaaksi suunnistusmaaksi Vuokatin MM-kilpailuissa vuonna 2013 ja pidämme 
asemamme jatkossa. Hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen MM-kilpailuissa saavutamme 
maailmanmestaruuden. Nuorten MM-kilpailuissa menestymme kaikissa lajimuodoissa. Hiihto-
suunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa olemme vuosina 2011–2015 tavoitteessa pysyneet. 
Suunnistuksessa tavoite jäi 2013 ja 2014 saavuttamatta eikä parhaan maan titteli vaikuta realisti-
selta tavoitteelta Skotlannissa 2015; vuosien 2010–2014 MM-mitalitaulukossa olemme neljänte-
nä. Nuorissa kaikkien kolmen lajin arvokilpailumenestys on ollut viime vuosina hyvää/erinomaista, 
mikä osaltaan valaa uskoa menestykseen ja sen jatkumiseen aikuisten arvokisoissa. 

Suunnistussäätiö jakaa MM-menestyksen perusteella vuosittain menestysbonuksia. Hiihtosuun-
nistuksessa bonukset jaetaan vuorovuosin MM- ja maailmancupin kokonaiskilpailumenestyksen 
perusteella. Vuonna 2014 bonuksia jaettiin yhteensä 3 150 euroa (v. 2013: 17 800 euroa). 

Taulukko 5: MM-mitalibonusten jakoperuste. 

MM-mitalibonukset Kulta Hopea Pronssi 

Suunnistus 2000 1000 500 

Hiihtosuunnistus 1600 800 400 

Pyöräsuunnistus 1200 600 300 

Tarkkuussuunnistus 600 300 150 

 

Suunnistuksessa MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1966 alkaen. Suomen asema kansainväli-
sessä kärjessä on ollut 1990- ja 2000-luvulla suhteellisen vakaa. Aikuisten MM-mitalitilastossa 
vuosina 2010–2014 olemme 5 kullan, 4 hopean ja 2 pronssin myötä neljäntenä Sveitsin (14 + 8 + 
8), Ruotsin ja Norjan jälkeen. Mainitut neljä maata ovat hallinneet MM-kisoja vieden poikkeukset-
ta yli puolet jaossa olleista mitaleista. 
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Nuorten MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1990 alkaen. Suomen menestys on viime vuosina 
kääntynyt selvään nousuun lähes 10 vuotta kestäneen ”taantuman” jälkeen. Nuorten menes-
tysennuste näyttää niin ikään valoisalta 18- ja 16-vuotiaiden EM-menestyksen perusteella. Nuor-
ten MM-mitalitilastossa vuosina 2010–2014 viidentenä olevan Suomen edellä ovat Ruotsi, Tanska, 
Norja ja Tsekki. 

Taulukko 6: Suunnistuksen MM-mitalit 2010–2014. 
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Taulukko 7: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset suunnistuksen MM-kisoissa 2005–
2014. 

 

 

Taulukko 8: Suunnistuksen MM-mitalit 1966–2014. 
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Taulukko 9: Suunnistuksen nuorten MM-mitalit 2010–2014. 

 

 

Taulukko 10: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset suunnistuksen nuorten MM-
kisoissa 2005–2014. 
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Hiihtosuunnistuksessa Suomi on menestynyt erinomaisesti aina lajin MM-historian alusta, vuodes-
ta 1975 alkaen. Vuosien 2007–2015 MM-mitalitilastossa olemme 9 kullan, 15 hopean ja 13 prons-
sin myötä Venäjän (25 + 15 + 11) ja Ruotsin jälkeen kolmantena. Venäjä on noussut lajin ykkös-
maaksi vuosituhannen vaihteen jälkeen, mikä ilmenee mm. taulukosta 13. MM-mitalit on 2000-
luvulla jaettu käytännöllisesti katsoen Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken. Bulgaria, Tsekki 
ja Sveitsi ovat ottaneet viisissä kilpailuissa yhteensä seitsemän mitalia.  

Hiihtosuunnistuksen nuorten MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1994 alkaen. Suomi on menet-
tänyt 2000-luvulla selvän ykkösmaan asemansa. Ruotsi on hallinnut viime vuosien arvokilpailuja; 
Venäjä, Suomi ja Norja taistelevat mitalien valossa tasavahvasti toiseksi parhaan maan asemasta 
ennen Viroa, Latviaa ja Tšekkiä. 

Taulukko 11: Hiihtosuunnistuksen MM-mitalit 2007–2015. 
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Taulukko 12: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset hiihtosuunnistuksen MM-
kisoissa 2002–2015. 

 

 

Taulukko 13: Hiihtosuunnistuksen MM-mitalit 1975–2015. 
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Taulukko 14: Hiihtosuunnistuksen nuorten MM-mitalit 2011–2015. 

 

 

Taulukko 15: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset hiihtosuunnistuksen nuorten 
MM-kisoissa 2006–2015. 
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Pyöräsuunnistuksessa MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 2002 alkaen. Suomi on ollut alusta al-
kaen lajin menestyneimpiä maita Venäjän, Itävallan ja viime vuosina kansainväliseen kärkeen 
nousseen Tanskan kanssa. Vuosien 2010–2014 mitalitilastossa olemme kärjessä ennen Venäjää, 
Sveitsiä, Tanskaa, Itävaltaa ja Australiaa. 

Pyöräsuunnistuksen nuorten MM-kilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Aikuis-
ten tavoin Suomen menestys on ollut hyvää ja vuosien 2010–2014 mitalitilastossa Suomi on kol-
mantena Venäjän ja Tšekin jälkeen.  

Taulukko 16: Pyöräsuunnistuksen MM-mitalit 2010–2014. 
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Taulukko 17: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset pyöräsuunnistuksen MM-
kisoissa 2005–2014. 

 

 

Taulukko 18: Pyöräsuunnistuksen nuorten MM-mitalit 2010–2014. 
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Taulukko 19: Suomen mitalit ja kärkikymmenikköön sijoittumiset pyöräsuunnistuksen nuorten 
MM-kilpailuissa 2008–2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkit: 

- Suomen Suunnistusliiton tilastot 

http://www.suunnistusliitto.fi/tilastot/
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3.2. Huippusuunnistuksen antidopingtoiminta 

3.2.1. Antidopingsäännöstöt, -organisaatiot ja testaus 

Suomen Suunnistusliiton antidopingsäännöstön muodostavat Maailman antidopingtoimiston 
(WADA) kulloinkin voimassa oleva antidopingsäännöstö (World Antidoping Code, WADC) ja siihen 
nojautuvat, kulloinkin voimassa olevat Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöt, 
kansainvälisen lajiliiton (IOF) antidopingsäännöt (IOF Anti-Doping Code) sekä Suomen antidoping-
toimikunnan (ADT) Suomen antidopingsäännöstö sekä täydentävä WADA:n luettelo Kielletyt ai-
neet ja menetelmät urheilussa. Voimassa olevat säännöstöt sekä kiellettyjen aineiden ja mene-
telmien luettelot löytyvät WADA:n ja ADT:n nettisivuilta, IOF:n antidopingsäännöstö puolestaan 
IOF:n sivuilta. 
 
Suunnistusliitto tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Antidopingvalis-
tus on oleellinen osa maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaa sekä valmentajakoulutusta. Liiton 
maajoukkueisiin ja valmennusryhmiin kuuluvat valmentajat ja urheilijat sitoutuvat sopimuksissaan 
noudattamaan antidopingsäännöstöjä. 
 
Maajoukkueurheilijoiden parhaimmisto kuuluu IOF:n ja ADT:n nimeämään testauspooliin. Tes-
tauspooliurheilijat kuuluvat tiiviimmän testauksen piiriin, ja heillä on sääntöjen määräämä velvol-
lisuus päivittää säännöllisesti tietonsa WADA:n olinpaikkatietojärjestelmään Adamsiin. Vuonna 
2014 testauspooliin kuului 2 suunnistajaa, 1 hiihtosuunnistaja ja 1 pyöräsuunnistaja; 1.4.2015 al-
kaen vain 1 pyöräsuunnistaja.  
 
Suunnistajien hiihtosuunnistajien ja pyöräsuunnistajien testausmäärät vuodesta 2000 alkaen käy-
vät ilmi oheisesta taulukosta. Dopingtestien määrä lisääntyi merkittävästi vuoden 2000 jälkeen; 
vuoden 2011 testimäärä oli lajeissamme ennätyssuuri.  
 
Taulukko 20: Suunnistajille, hiihtosuunnistajille ja pyöräsuunnistajille tehtyjen dopingtestien mää-
rä vuosina 2000–2014. 

Vuosi SSL SSL SSL          WADA/IOF                 ADT   

 harj. kilp. kv. kilp. harj. kv.kilp. harj. kilp. YHTEENSÄ 

2000 5 0 10 0 0 10 0 25 

2001 8 18 6 1 28 2 6 69 

2002 10 20 0 0 0 8 11 49 

2003 7 20 0 4 0 18 18 67 

2004 - - - 9 0 27 27 63 

2005 - - - 0 12 36 22 70 

2006 - - - 10 14 26 16 66 

2007 - - - 3 4 17 17 41 

2008 - - - - - 18 20 38 

2009 - - - 5 5 27 20 57 

2010 - - - 1 3 28 18 50 

2011 - - - 4 3 50 40 97 

2012 - - - ? ? 33 39 72 

2013 - - - 1 9 37 30 77 

2014    2 8 28 34 72 
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3.2.2. Suunnistusliiton antidopingohjelma 

Suunnistusliiton antidopingohjelma on osa liiton Reilua peliä rasteilla -ohjelmaa, jossa linjataan 
sen eettistä toimintaa. Toiminnassaan liitto korostaa eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänar-
voja, mitä sen harjoittama antidopingtyö osaltaan tukee.  
 
Suunnistusliiton antidopingohjelma perustuu: 
-  terveen ja puhtaan urheilun sekä reilun pelin periaatteisiin 
-  säännölliseen ja tehokkaaseen antidopingviestintään 
-  avoimuuteen antidopingtyössä 
 
Suunnistusliiton antidopingohjelman tavoitteena on: 
-  sitouttaa liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt antidopingohjelmaan ja 

määritellä heidän vastuualueensa ja tehtävänsä antidopingtoimintaan liittyen 
-  määritellä toimenpiteet, joilla liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden, 

valmentajien ja lääkäreiden sekä luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemus antidopingasi-
oissa päivittyy säännöllisesti ja kattavasti 

-  tehdä yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen (mm. ADT, IOF, WADA) kanssa 
-  vaikuttaa lajin antidopingtyön kehitykseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti harjoittaa 

avointa, säännöllistä ja tehokasta viestintää antidopingasioissa 
-  ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä 
-  pitää suunnistusurheilu puhtaana dopingista säännöllisellä ja mahdollisimman kattavalla antido-

pingvalistuksella 

 
Suunnistusliiton antidopingohjelma on vuodelta 2006, ja sitä on painettu 2000 kappaletta. Anti-
dopingohjelma päivitetään vuonna 2015. 
 

Linkit: 
-  Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry 
- WADA, World Anti-Doping Agency 
- IOF:n antidopingsäännöstö 
- Suomen Suunnistusliiton antidopingohjelma 

 

 

 

3.3. Huippusuunnistuksen rahoitus 

3.3.1. Suunnistusliiton talous 

Suunnistusliiton kokonaisbudjetti on vakiintunut viime vuosina noin 2,5 miljoonaan euroon. Huip-
pusuunnistuksen kulut vuonna 2014 olivat 688 800 euroa (v. 2013: 726 500), kun luvusta on vä-
hennetty urheilijoiden omavastuuosuudet, n. 374 200 euroa (v. 2013: 327 600). Osuus kokonais-
kuluista oli noin 30 %.  
 
Liiton tuotoista yli kolme neljännestä koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-
avustuksesta ja karttarahasta, lisenssi- ja kilpailijamaksuista sekä Suunnistaja-lehden tilausmak-
suista. Yhteistyökumppanituottojen osuus on alle 10 %, esimerkiksi vuonna 2014 noin 7 % (164 
500 euroa). 
 

http://www.antidoping.fi/
http://www.wada-ama.org/
http://orienteering.org/anti-doping/
mailto:http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/SSLn-antidopingohjelma-2006.pdf
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Taulukko 21: Suunnistusliiton kulut vuonna 2014. Huippusuunnistuksen luvuissa ei ole huomioitu 
omavastuuosuuksia. 

 

 

Taulukko 22: Suunnistusliiton tuotot vuonna 2014. Huippusuunnistuksen luvuissa ei ole huomioitu 
omavastuuosuuksia. 
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Taulukko 23: Huippusuunnistuksen kokonaiskulut lajiryhmittäin vuosina 2010–2014.  

 

 

Taulukko 24: Huippusuunnistuksen nettokulut lajiryhmittäin 2010–2014. Pylväät kuvaavat Suun-
nistusliiton osuutta huippusuunnistuksen kokonaiskuluista. 
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Taulukko 25: Huippusuunnistuksen omavastuuosuudet lajiryhmittäin vuosina 2010–2014. 

 
 
 
Huippusuunnistuksen budjetti kasvoi vuosina 2006–2010 strategiatavoitteiden mukaisesti merkit-
tävästi, mutta kasvu tasaantui jakson lopulla. Viime vuosina huippusuunnistuksen budjetti on ollut 
muutaman prosentin kasvussa. Vuoden 2015 budjetin loppusumma (530 000 €) on huippusuun-
nistuksen osalta samalla tasolla kuin edellisvuonna. Alla olevassa taulukossa esitetyt tuotot/kulut -
luvut sisältävät urheilijoiden omavastuuosuudet. Leiriomavastuiden ja ryhmämaksujen määrä on 
toiminnan laajentuessa (mm. kansainvälisen kilpailutoiminnan lisääntyminen ja AV-leiritys) kasva-
nut viime vuosina merkittävästi kaikissa lajeissa. 
 

Taulukko 26: Huippusuunnistuksen budjetti lajiryhmittäin 2015. 

HUIPPUSUUNNISTUS Budjetti 2015 Kulut  Tuotot 

Suunnistus -343 000 -787 000 444 000 

Hiihtosuunnistus -103 000 -193 000 90 000 

Pyöräsuunnistus -28 000 -120 000 92 000 

Tarkkuussuunnistus - 7 000 -20 000 13 000 

Hallinto -49 000 -49 000 0 

YHTEENSÄ -530 000 -1 169 000 639 000 

 

3.3.2.  OKM:n urheilija-apurahat ja Olympiakomitean valmennustuet 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) urheilija-apurahat ja Suomen Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikön (HUY) valmennustuet näyttelevät merkittävää osaa huippusuunnistustoiminnan 
rahoittamisessa. Olympiakomitea on rahoittanut ei-olympialajien valmennusta 1990-luvulta alka-
en, OKM:n urheilija-apurahoja on myönnetty ei-olympialajien edustajille vuodesta 2000 alkaen. 
OKM:n ja Olympiakomitean rooli kasvaa entisestään, kun huomioidaan HUY:n tuki nuorten olym-
piavalmentajien palkkaamiseen (15 000 euroa/valmentaja/vuosi) sekä OKM:n järjestöavustukset 
ja karttamääräraha (ks. 3.3.1). Suunnistusliiton ja sen edustusurheilijoiden saamat valmennustuet 
OKM:ltä ja HUY:ltä käyvät ilmi seuraavien sivujen taulukoista.  
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OKM:n urheilija-apurahat ovat verottomia henkilökohtaisia apurahoja, jotka OKM maksaa suo-
raan urheilijalle. Vuodelle 2014 apurahajärjestelmä uudistui siten, että apurahakategorioita on 
kolme: 20 000 €, 10 000 € ja 5 000 €. Suunnistajista apurahan vuodelle 2015 saivat Minna Kauppi 
(10 000 €), Mårten Boström (10 000 €), Venla Niemi (10 000 €), Merja Rantanen ja Miika Kirmula 
(5 000 €). Lisäksi em. urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille myönnettiin tukea yhteensä 6 
250 €. Talvilajien apurahoista päätökset tehdään touko-kesäkuussa. 

Olympiakomitean valmennustuet myönnettiin vuoteen 2006 asti henkilökohtaisina tukina. Vuo-
desta 2007 alkaen suunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen tuet myönnettiin järjestelmätukena A-
maajoukkuetason urheilijoiden valmentautumisen tehostamiseen. Vuonna 2013 Olympiakomite-
an Huippu-urheiluyksikkö (HUY) uudisti valmennustukia siten, että osa jaetaan yksilötukena, osa 
lajitukena. Kokonaistuessa on huomioitu myös nuorten olympiavalmentajien palkkatuki. Valmen-
nustuki maksetaan liitolle, ja tuen kohdentamisesta sovitaan liiton ja HUY:n lajiryhmävastaavan 
kesken. Suunnistusliiton tukisumma on kasvanut viime vuosina merkittävästi mm. olympiavalmen-
tajien rekrytoinnin myötä. Suunnistuksen valmennustuet ovat olleet viime vuosina kasvussa, mut-
ta hiihtosuunnistuksen tuki laski merkittävästi vuodelle 2014. Pyöräsuunnistukselle on myönnetty 
tukea satunnaisesti. Vuonna 2014 HUY jakoi tuettavat lajit kolmeen tukikategoriaan, joista suun-
nistus kuuluu 2-luokkaan ja hiihtosuunnistus 3-luokkaan. Pyöräsuunnistus ei kuulu tällä hetkellä 
HUY:n tukemien lajien joukkoon. Vuodelle 2015 suunnistuksen HUY:n valmennustuki on 100 000 
euroa, josta 55 000 euroa on yksilö-/lajitukea ja 45 000 euroa nuorten olympiavalmentajien palk-
katukea. Hiihtosuunnistus sai vuodelle 2014 lajitukea 5 000 euroa. Talvilajien valmennustuet vuo-
delle 2015 julkistetaan touko-kesäkuussa 2015. 

Urheilijoiden ammatinedistämissäätiön 2 000 euron apuraha lukuvuodelle 2014–2015 myönnet-
tiin kahdelle suunnistajalle ja kahdelle pyöräsuunnistajalle.  

Taulukko 27: OKM:n urheilija-apurahat SSL:n urheilijoille vuosina 2006–2015. 
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Taulukko 28: OK:n/HUY:n valmennustuet SSL:n urheilijoille vuosina 2006–2015 (hiihtosuunnistuksen tukipää-

tös julkistetaan touko-kesäkuussa). 

 

 

3.3.3. Suunnistussäätiön stipendit 

Suunnistussäätiö tukee suomalaista suunnistusurheilua ja etenkin Suunnistusliiton ja sen jäsenjär-
jestöjen nuorten suunnistajien urheilu- ja liikuntatoimintaa sen kaikissa muodoissa. Tarkoitusta 
toteutetaan tukemalla edellä mainittuja kohderyhmiä stipendein, apurahoin, materiaalilahjoituk-
sin sekä vastaavin toimenpitein. Vuonna 2014 Suunnistussäätiö jakaa stipendejä 69 000 euron ar-
vosta (v. 2013: 86 000 €). 

 

 

 

 

 

 

 

Linkit: 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahat 
- Olympiakomitean valmennuksen tukijärjestelmä 
- Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö 
- Suunnistussäätiö 

 

http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilija-apurahat
http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/valmennuksen-tukijarjestelma
http://www.sport.fi/olympiakomitea/huippu-urheiluyksikko
http://www.suunnistussaatio.fi/


 

 VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 26 (46) 

  18.3.2015  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU 
w
w
w 

www.suunnistusliitto.fi, Puh. (09) 3481 21 

 

4. HUIPPUSUUNNISTUKSEN VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA  

Suunnistusliitolla on aikuisten ja nuorten valmennusryhmät suunnistuksessa, hiihtosuunnistukses-
sa ja pyöräsuunnistuksessa. Niin maajoukkueiden kuin valmennusryhmien toiminta perustuu ko-
konaisvaltaiseen, urheilijakeskeiseen suunnistusvalmennuksen malliin (ks. luku 1). Kaikessa huip-
pu-urheilutoiminnassa painotetaan eettisesti kestävien toimintamallien ja käytäntöjen noudatta-
mista Reilua peliä rasteille -ohjelman mukaisesti. Kaikkien lajien valmennustoiminta on tasa-
arvoista, mikä näkyy niin maajoukkueiden kuin valmennusryhmien kokoonpanoissa. 

 
Kuvio 3: Suunnistusliiton valmennusryhmät ja alueellinen valmennus. 

 

 
 

4.1. Suunnistus 

Suunnistusmaajoukkueen päätavoite on vuosittain järjestettävissä MM-kilpailuissa. Toissijaisina 
tavoitteina ovat vuosittain järjestettävä maailmancup, joka toinen vuosi järjestettävät EM-kilpailut 
(avoimet) sekä joka neljäs vuosi järjestettävä World Games. Vuoden 2015 maailmancupissa on ur-
heilijoiden tasoon ja menestykseen perustuvia omavastuita; mm. avauskierroksella Australiassa oli 
100 % omavastuu. MM-kilpailuissa ei ole omavastuita. Alle 23-vuotiaiden urheilijoilla on em. arvo-
kilpailujen lisäksi tavoitteena Euromeeting. 

Nuorten maajoukkueen pääkilpailut ovat vuosittain järjestettävissä nuorten MM-kilpailuissa sekä 
18- ja 16-vuotiaiden EM-kilpailuissa. Suomi osallistui 18-vuotiaiden EM-kilpailuihin ensimmäistä 
kertaa vuonna 2007 ja 16-vuotiaiden EM-kilpailuihin vuonna 2013. Nuorten MM-kilpailuissa ei ole 
omavastuita, mutta EM-kilpailujen omavastuut ovat lähes 100 % kustannuksista. 

Kauden 2015 edustus- ja katsastusvalintaohjeet on julkistettu lokakuussa 2014. 

4.1.1. Suunnistuksen valmennusryhmät 2015 

Aikuisten suunnistusmaajoukkueen tavoitteena on edesauttaa parhaita urheilijoita parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen suunnistuksen pääkilpailuissa. Maajoukkueeseen (A-/B-maajoukkue) kuu-
luu 8 naista ja 8 miestä, joista osa on realistisia mitalikandidaatteja MM-kilpailuissa. Maajoukkue-
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ryhmä tiivistyy toukokuussa MM-ryhmäksi, joka jatkaa Skotlannin MM-leiritykseen. Maajoukku-
een urheilijoiden omavastuut ja taloudellinen tuki on porrastettu menestyksen ja menestyspoten-
tiaalin perusteella. Maajoukkueen leiritys painottuu ulkomaille ja tähtää arvokilpailumenestyk-
seen, ensisijaisesti MM-kilpailuihin noin 2 vuoden tähtäimellä. Leirityksessä on huomioitu niin 
maasto- kuin sprinttisuunnistuksen vaatimukset. Maajoukkueleiritykseen kutsutaan myös ryhmien 
ulkopuolisia urheilijoita. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) valmennustuella (yksilö- 
ja lajituki) tehostetaan parhaiden maajoukkueurheilijoiden valmennusta ja tukitoimia. Tuen yksi-
tyiskohtaisesta käytöstä ja kohdentamisesta sovitaan HUY:n lajiryhmävastaavan kanssa tukipää-
töksen jälkeen. Maajoukkueen leirityksestä ja kilpailutoiminnasta vastaa päätoiminen (100 %) 
päävalmentaja apunaan päätoiminen (100 %) nuorten olympiavalmentaja, joukkueenjohtaja 
(oto), sprinttivalmentaja (oto), lääkäri (oto), hieroja (oto) ja muita asiantuntijoita.  

Talenttiryhmän (21–23-v.) tavoitteena on kartuttaa lupaavien 21–23-vuotiaiden urheilijoiden kan-
sainvälistä kokemusta ja maastopankkia sekä tukea kokonaisvaltaisesti huippusuunnistajana ke-
hittymistä. Ryhmään kuuluu 7 naista ja 5 miestä. Ryhmään kuuluvilla urheilijoilla on merkittävät 
leiriomavastuut. Ryhmän leiriohjelma on toukokuulle asti sama kuin aikuismaajoukkueella. Lop-
pukaudesta ne urheilijat, jotka eivät tule valituksi MM-ryhmään, jatkavat talenttiryhmän omassa 
leirityksessä. Talenttiryhmällä on oma vastuuvalmentaja (oto). Urheilijoille ja heidän henkilökoh-
taisille valmentajilleen on nimetty valmennuksen tukihenkilö, jonka kanssa tehtävä yhteistyö on 
tiivistä. 

Trimtex-ryhmään (nuorten MM-ryhmä) tavoitteena on kehittää nuoria suunnistajia kokonaisval-
taisesti kohti huippuvaihetta ja lisätä urheilija-valmentajaparien ymmärrystä kokonaisvaltaisesta 
valmennuksesta ja suunnitelmallisesta ominaisuuksien kehittämisestä.  Ryhmään kuuluu 12 tyttöä 
ja 13 poikaa, jotka ovat iältään 17–20-vuotiaita. Valtaosa ryhmään valituista ikäluokkansa parhais-
ta urheilijoista on potentiaalisia menestyjiä vuoden 2014 nuorten MM-kisoissa ja/tai 18-
vuotiaiden EM-kilpailuissa. Ryhmään kuuluvilla urheilijoilla on merkittävät leiriomavastuut. Urhei-
lijoiden henkilökohtaiset valmentajat on sitoutettu kotimaan leiritykseen ja heillä on koulutus-
taustaan perustuva omavastuu, joka pitää sisällään kaikki teemaleiriviikonloput. Nuorten maa-
joukkueen leirityksestä ja kilpailutoiminnasta vastaa kaksi päätoimista (100 %) nuorten maajouk-
kuevalmentajaa, jotka molemmat ovat myös nuorten olympiavalmentajia. Osalla kilpailumatkoista 
ja leireistä on mukana joko apuvalmentaja (oto), hieroja (oto) tai lääkäri (oto). Maajoukkueval-
mentajat ja kolmas nuorten olympiavalmentaja toimivat urheilija-valmentajapareille valmennuk-
sen tukihenkilöinä ja sparraavat näitä myös maajoukkuetoiminnan ulkopuolella. 

4.2. Hiihtosuunnistus 

Hiihtosuunnistuksen aikuismaajoukkueen päätavoite on joka toinen vuosi järjestettävissä MM-
kilpailuissa ja joka toinen vuosi järjestettävässä maailmancupissa. Toissijaisena tavoitteena ovat 
vuosittain järjestettävät EM-kilpailut. Vuoden 2015 EM-kilpailuissa ja joulukuulla käytävissä MC-
osakilpailuissa on merkittävät omavastuut. MM-kisoissa ei ole omavastuita. 

Nuorten hiihtosuunnistusmaajoukkueen päätavoite on joka vuosi järjestettävissä MM-kilpailuissa 
ja toissijainen tavoite 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa. EM-kilpailuihin on osallistuttu vuodesta 2007 
lähtien. Vuoden 2015 nuorten MM-kilpailuissa on merkittävä omavastuu, alle 17-vuotiaiden EM-
kilpailujen omavastuut ovat lähes 100 % kustannuksista. 

Kauden 2014–2015 edustus- ja katsastusvalintaohjeet on julkistettu syyskuussa 2014. Kauden 
2015–2016 edustus- ja katsastusvalintaohjeet julkistetaan syksyllä 2015. 

4.2.1. Hiihtosuunnistuksen valmennusryhmät 2014–2015 

Hiihtosuunnistuksen A-maajoukkueeseen kuuluu 3 naista ja 4 miestä, jotka ovat realistisia mitali-
kandidaatteja MM-kilpailuissa. Ryhmään kuuluvilla urheilijoilla on 1 500 euron ryhmämaksu. Maa-
joukkueen neljästä leiristä kaksi on kotimaassa, yksi Mallorcalla ja yksi Ruotsissa. Leirityksessä ko-
rostuvat lajitaitojen harjoittelu hyvissä olosuhteissa ja ryhmän sisällä toinen toistaan sparraten.  
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön valmennustuella (5 000 € lajituki) tehostetaan ensisijai-
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sesti A-maajoukkueurheilijoiden valmennuksen tukitoimia. A-maajoukkueen kilpailu- ja leiritys-
toiminnasta vastaa päätoiminen (50 %) päävalmentaja asiantuntija-apunaan suksihuollon päällik-
kö (oto), 3 suksihuoltajaa (oto), hieroja (oto) ja lääkäri (oto).  

Hiihtosuunnistuksen leiriryhmään kuuluu 7 naista ja 7 miestä, joilla on realistiset mahdollisuudet 
sijoittua 10–15 parhaan joukkoon MM-tasolla. Ryhmään kuuluu niin 21–25-vuotiaita lupauksia 
kuin kokeneempia urheilijoita ja heillä on lähes 100 % leiriomavastuut. Leiritys noudattelee A-
maajoukkueen leiritystä. Ryhmän leirityksestä vastaa päävalmentaja. 

Nuorten talenttiryhmään kuuluu 7 tyttöä ja 7 poikaa, jotka ovat iältään 17–20-vuotiaita. Ryhmään 
valitut ikäluokkansa parhaat urheilijat ovat potentiaalisia menestyjiä vuoden 2014 nuorten MM-
kisoissa ja/tai 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa.  Ryhmään kuuluvilla urheilijoilla on 150 euron ryh-
mämaksu ja merkittävät leirikohtaiset omavastuut. Kaikki leirit järjestetään kotimaassa ja osa niis-
tä yhteistyössä aikuismaajoukkueen ja/tai haastajaryhmän kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa 
laadukas laji-/ryhmäharjoittelu säännöllisin väliajoin sekä lisätä nuorten urheilijoiden ymmärrystä 
kokonaisvaltaisesta valmennuksesta ja suunnitelmallisesta ominaisuuksien kehittämisestä huippu-
vaihetta silmällä pitäen.  Nuorten maajoukkueen ja talenttiryhmän toiminnasta vastaa nuorten 
maajoukkuevalmentaja (oto). Osalla kilpailumatkoista ja leireistä on mukana 1–2 suksihuoltajaa 
(oto).   

Liiton ryhmien taustalla toimii oto-valmentajien vetämä haastajaryhmä, jonka urheilijat on valittu 
hakemusten perusteella. Kaudella 2013–2014 ryhmään kuuluu noin kolmekymmentä 17–25-
vuotiasta urheilijaa. 

Kauden 2015–2016 ryhmät julkistetaan toukokuussa 2015. 

4.3. Pyöräsuunnistus 

Pyöräsuunnistusmaajoukkueen päätavoite on vuosittain järjestettävissä MM-kilpailuissa ja maail-
mancupissa sekä toissijainen tavoite vuorovuosin järjestettävissä EM-kilpailuissa. Vuoden 2015 
MM-kilpailuissa, EM-kilpailuissa ja maailmancupissa on merkittävät omavastuut. 

Pyöräsuunnistuksen nuorten maajoukkueen tavoitteet ovat vuosittain järjestettävissä nuorten 
MM-kilpailuissa sekä ensimmäistä kertaa järjestettävissä 20- ja 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa. Kai-
kissa nuorten arvokilpailuissa on lähes 100 % omavastuut. 

Kauden 2015 edustus- ja katsastusvalintaohjeet on julkistettu marraskuussa 2014. 

4.3.1. Pyöräsuunnistuksen valmennusryhmät 2015 

Pyöräsuunnistuksen A-/B-maajoukkueeseen kuuluu 7 naista ja 7 miestä, joista puolet on realistisia 
mitalikandidaatteja MM-tasolla ja puolet potentiaalisia 10 parhaan joukkoon sijoittujia. Ryhmään 
kuuluvilla urheilijoilla on merkittävät, lähes 100 % leiriomavastuut. Leirityksestä noin puolet suun-
tautuu kotimaahan ja puolet ulkomaille. Tavoitteena on mahdollistaa laadukas laji-
/ryhmäharjoittelu. Maajoukkueen toiminnasta vastaa maajoukkuevalmentaja (oto) apunaan leiri-
valmentaja/lääkäri (oto). Kilpailumatkoilla ja leireillä voi olla lisäksi mukana 1–2 pyörähuoltajaa 
(oto). 

Nuorten MM-ryhmään kuuluu 2 tyttöä ja 8 poikaa, joista osalla on realistiset mahdollisuudet 
nuorten MM-mitaliin. Ryhmään kuuluvilla urheilijoilla on 700–1 000 euron ryhmämaksu ja merkit-
tävät, lähes 100 % leiriomavastuut. Leiritys noudattelee aikuisten maajoukkueen leiritystä ja sen 
tavoitteena on lajivalmiuksien kehittäminen. Toiminnasta vastaa maajoukkuevalmentaja (oto). 

4.4. Tarkkuussuunnistus 

Tarkkuussuunnistusmaajoukkue osallistuu vuosittain järjestettäviin MM-kilpailuihin ja joka toinen 
vuosi järjestettäviin EM-kilpailuihin ilman liiton linjaamia menestystavoitteita. Lisäksi maajoukkue 
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kilpailee vuosittain avoimessa Pohjoismaisessa maaottelussa. Tarkkuussuunnistuksen kv. kilpai-
luissa on avoin sarja ja paralympiasarja. Maajoukkueen toiminnasta vastaa lajipäällikkö. Tarkkuus-
suunnistuksessa ei toistaiseksi ole valmennusryhmää. 

4.5. Alueellinen valmennus 

Suunnistusliiton alueellinen valmennus koostuu sekä alueellisissa kasvukeskuksissa toimivista ur-
heiluakatemioista/valmennuskeskuksista että perinteisistä aluevalmennusryhmistä. Alueellisen 
valmennuksen peruslähtökohtana on tukea parhaiden urheilijoiden – pääsääntöisesti suunnista-
jien – päivittäistä harjoittelua sekä tarjota koti- ja ulkomaan leiritystä perusharjoittelun tueksi. 
Valmennuksen käytännön toteutuksessa otetaan lähtökohtaisesti huomioon alueiden erilaisuus. 
AV-ryhmien urheilijat on valittu hakemusten, kilpailumenestyksen ja AV-hakutestien perusteella. 
Kaikkiaan 218 hakijasta (v. 2014: 211) vuoden 2015 ryhmiin valittiin 101 (v. 2014: 111), joiden pää-
laji oli lähes poikkeuksetta suunnistus. Vuonna 2015 hakutestit järjestetään elo-syyskuussa ja va-
linnat tehdään lokakuun alussa. Kunkin alueen valmennusryhmien kokoonpanot, harjoituskalen-
terit, testiarkistot ja muu toiminnan kannalta oleellinen tieto löytyvät liiton AV-sivustolta. Hiihto-
suunnistuksen aluevalmennusta toteutetaan haastajaryhmän toimintaan integroituna, pääsään-
töisesti Vuokattiin keskitettynä leirityksenä. 

Liitto pyrkii toimenpiteillään kannustamaan monipuolisen ja alueen lähtökohdat huomioivan val-
mennustoiminnan järjestämiseen. Päivittäisharjoittelua tukevaa valmennusta toteutetaan siellä, 
missä kyseisen toiminnan järjestäminen on luontevaa mm. etäisyyksien, huippu-urheilijoiden 
määrän ja toimintaan sitoutuvien seurojen suhteen. Tällaisen toiminnan edellytyksenä on päätoi-
minen valmentaja. Muualla toiminta painottuu tarjottavaan aluevalmennusleiritykseen. Tavoit-
teena on yhtenäistää urheiluakatemia- ja aluevalmennustoiminnan käytäntöjä pitkäjänteisesti si-
ten, että toiminta on valtakunnallisesti mahdollisimman yhdenmukaista. Avainasioita toiminnan 
yhdenmukaistamisessa ovat mm.: 

- alueiden, seurojen ja muiden toimijatahojen sitoutuminen akatemia-/aluevalmennus- 
  toiminnan järjestämiseen ja rahoittamiseen 
- akatemia-/aluevalmentajien palkkaus- ja korvauskäytännöt valmennus- ja koulutustoiminnassa 
- urheiluakatemioiden ja aluevalmennusryhmien ryhmämaksut ja omavastuut 

Vuonna 2015 alueellista valmennustoimintaa järjestetään seuraavasti: 

Häme/Uusimaa/Varsinais-Suomi: 

Hämeessä (Tampere), Uudellamaalla (Helsinki) ja Varsinais-Suomessa (Turku) alueellisen valmen-
nuksen toteutuksesta vastaavat Suunnistusliiton palkkaamat päätoimiset (100 %) nuorten olym-
piavalmentajat. Valmentajien palkkaukseen saadaan tukea Olympiakomitealta 15 000 
€/valmentaja/vuosi. Nuorten olympiavalmentajien päätehtävänä on alueen parhaiden suunnista-
jien valmennuksen jatkuva tukeminen. Tampereen, Helsingin ja Turun urheiluakatemiat ja -lukiot 
ovat päivittäisvalmennuksen tarjonnassa merkittäviä kumppaneita. Lisäksi nuorten olympiaval-
mentajat koordinoivat alueen seurojen välistä valmennustyötä. Tiivis yhteistyö seurojen kanssa 
mahdollistaa laadukkaan taitoharjoittelun. 

Valmennus painottuu nuorten olympiavalmentajien johdolla huippuryhmän, urheiluakatemian 
(ml. urheilulukio) ja AV+ -ryhmän päivittäisharjoittelun tukemiseen (n. 3–5 krt/vko). AV-ryhmän 
vuotuinen perustoiminta koostuu AV-taitoharjoituksista (n. 20 krt/vuosi), leiripäivistä (3–4 
krt/vuosi), rata- ja maastotesteistä (3–5 krt/vuosi) sekä 5–6 valtakunnallisesta leiristä, joista 2–3 
järjestetään ulkomailla. Leirit ovat omakustanteisia (100 %). Vuonna 2015 Huippuryhmän ryhmä-
maksu on 350 euroa, AV+:n ja urheiluakatemian valmennusryhmän 350 euroa ja AV-ryhmän 150 
euroa.  
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Muut alueet: 

Muilla alueilla alueellisen valmennuksen toimintatavat ja vastuut vaihtelevat. Finlands Svenska 
Orienteringsförbund (FSO) on palkannut kesästä 2013 alkaen päätoimisen (100 %) valmentajan, 
jonka toimenkuva on samansuuntainen kuin nuorten olympiavalmentajilla. FSO-valmentaja vastaa 
ensisijaisesti FSO:n, Vaasan urheiluakatemian ja Vöyrin urheilulukion valmennuksesta. Lisäksi hä-
nen vastuullaan on Lännen (E-P, K-P, ÖID) aluevalmennus.  

Osassa urheiluakatemioita ja -lukioita tarjotaan suunnistus- tai hiihtosuunnistusvalmennusta, 
osassa lajivalmennus on integroitu muiden lajien valmennukseen. 

AV-ryhmän vuotuinen toiminta koostuu 5–6 valtakunnallisesta leiristä, joista 2–3 järjestetään ul-
komailla. Leirit ovat omakustanteisia (100 %). Alueet voivat tarjota lisäksi leiripäiviä, harjoituksia ja 
testejä mm. yhteistyössä seurojen kanssa. Ohjeellinen ryhmämaksu on 0–150 euroa valmennus-
tarjonnasta riippuen. Ryhmiin valitaan valintakriteereiden mukaisesti 15–20-vuotiaille urheilijoita. 

Suunnistusliitto kannustaa monipuoliseen alueiden ja seurojen väliseen valmennusyhteistyö-
hön sekä aluevalmennusta pienempien, seurojen välisten "toiminnallisten yksikköjen" perustami-
seen.  

Urheiluakatemiat: 

Urheiluakatemiat ovat alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
tukea urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle tai ammattiin urheilu-uran ohessa. Ur-
heiluakatemian toimijoita ovat lajiliitot ja seurat, alueen oppilaitokset, julkinen sektori sekä erilai-
set tukipalvelujen tarjoajat. Urheilijat valitaan akatemioihin hakemuksesta. Akatemioiden val-
mennus- ja palvelumaksuissa on eriäviä käytäntöjä. 

Urheiluakatemioista Tampere, Helsinki ja Turku ovat liittojohtoisen valmennuksen merkittävim-
mät kumppanit. Niissä toimii päätoiminen suunnistusvalmentaja (nuorten olympiavalmentaja). 
Näiden kolmen urheiluakatemian valmennusryhmiin valinta perustuu aluevalmennuksen (AV+) va-
lintakriteereihin. Lisäksi yhteistyö on tiivistä Vaasan urheiluakatemian kanssa. Tavoitteena on Kes-
ki-Suomen Urheiluakatemian (Jyväskylä) suunnistus- ja hiihtosuunnistusvalmennuksen käynnistä-
minen ja valmentajan rekrytointi. 

Suunnistusliiton urheiluakatemiayhteistyöstä vastaa valmennuspäällikkö. Urheiluakatemia- ja -
oppilaitosvalmennuksen toimintatavat yhdenmukaistetaan. Lajivalmennusta kehitetään suunnis-
tuksen akatemiavalmentajien (pääsääntöisesti nuorten olympiavalmentajia) ja muiden lajien val-
mentajien kanssa. Suunnistuksen opetus-/valmennussuunnitelma päivitetään siten, että urheili-
joiden ikä ja kehitysvaiheet tulevat huomioiduksi. 

Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset: 

Valtakunnallisen erityistehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten tehtävänä on tarjota aktiivisesti 
urheileville nuorille mahdollisuus valmentautumiseen opiskelun ohella. Urheiluoppilaitokset pyy-
tävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Urheiluoppilaitok-
siin hakevien suunnistajien pisteytyksessä huomioidaan kilpailumenestyksen lisäksi Kasva urheili-
jaksi -ominaisuustestien tulokset. Testejä järjestetään maalis–huhtikuulla ainakin Helsingissä, 
Tampereella, Turussa, Vöyrillä, Kouvolassa ja Rovaniemellä. Oppilaitokset voivat lisäksi järjestää 
omia testejä oppilaitospisteytyksen tueksi. 

Suunnistuksella on vahva asema Mäkelänrinteen (Helsinki), Kerttulin (Turku), Sammon (Tampere) 
ja Vöyrin urheilulukioissa. Muissa urheilulukioissa suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuun-
nistajat valmentautuvat pääsääntöisesti muiden lajien valmentajien johdolla.  

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi Suomessa on useita urheilupainotteisia lukioita ja ammat-
tioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on mahdollista opiskella urheilun ehdoilla. Hankasalmen 
suunnistuslukio on urheilupainotteinen lukio, jossa on päätoiminen valmentaja. 
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Puolustusvoimien Urheilukoulu: 

Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakun-
nallinen valmennuskeskus, joka tukee Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmiä sekä toimii ikä-
luokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Suunnistajien ja pyöräsuunnista-
jien valmennus on keskitetty syksystä 2014 alkaen Santahaminaan ja hiihtosuunnistajien keväästä 
2014 alkaen Kajaaniin. Molempien yksikköjen valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikal-
listen urheiluakatemioiden kanssa. 

4.6. Seuravalmennus 

Seurojen valmennustoiminta on suomalaisen suunnistusvalmennuksen kivijalka. Seuravalmenta-
jien ja urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien osaaminen on tavoitteellisessa huippuval-
mennuksessa avainasemassa. Ns. huippuseuroissa toiminnan ensisijaisena tavoitteena on useim-
miten suurviesteissä (Jukola, Tiomila, SM) menestyminen; monet suomalaisseurat ovat hankkineet 
riveihinsä paitsi kotimaisia myös ulkomaisia huippusuunnistajia moninkertaisista maailmanmesta-
reista lähtien. Myös suurviestimenestys on ollut 2000-luvulla sen mukaista. Seurojen valmennuk-
sen sisällöt ja laatu vaihtelevat varsin paljon eikä seuravalmennus pelkästään vastaa huippusuun-
nistajien henkilökohtaisen valmennuksen tarpeisiin ja haasteisiin. Seuravalmennuksen lisäksi ke-
hittymiseen ja huipulle pääsemiseen vaaditaan aina myös intohimoista, omaehtoista valmentau-
tumista, jossa henkilökohtaisilla valmentajilla ja muilla valmennuksen tukihenkilöillä on merkittävä 
rooli. Liittojohtoisen maajoukkue-/valmennusryhmätoiminnan sekä alueellisen valmennusjärjes-
telmän kautta liitto tarjoaa tukea niin seurojen kuin yksilöiden valmennukseen.  

Suunnistusliiton tavoitteena on parantaa seuravalmennuksen laatua ja valmentajien osaamista 
tarjoamalla laadukasta ja houkuttelevaa valmentajakoulutusta. Oppimista ja valmentajana kehit-
tymistä ei tapahdu pelkästään valmentajakoulutuksen lähijaksoilla, vaan pääsääntöisesti kunkin 
valmentajan omassa toimintaympäristössä seuravalmennuksen ja henkilökohtaisen valmennuksen 
parissa. Osaavien valmentajien, mm. akatemia- ja aluevalmentajien, mentoroinnilla on merkittävä 
rooli seuravalmentajien osaamisen kehittämisessä. Vuoden 2015 valmennusseminaarissa käynnis-
tetään prosessi, jolla lajianalyysi jalkautetaan aiempaa konkreettisemmin mahdollisimman monen 
seuran toimintaan. Oleellista on se, kuinka hyvin kokonaisvaltaisen valmennuksen malli näkyy jo-
kaisen valmentajan ja seuran arjessa.   

4.7. VOL- ja Leimaus-leirit 

Valtakunnalliset oravapolkuleirit ovat Suunnistusliiton valmennusleirejä 15–16-vuotiaille nuorille. 
Leirit ovat oleellinen osa lahjakkaiden urheilijoiden rekrytointia nuorten valmennusryhmiin. Liitto-
tasolla toiminnasta vastaa nuorisotoiminnan kehityspäällikkö.   

Leirille valitaan edellisen vuoden 16-sarjojen loppurankin perusteella 110 nuorta, jotka leirivuonna 
täyttävät 16 vuotta. Tyttöjen ja poikien suhde määräytyy rankilla olevan ikäluokan suuruudesta ja 
rankipisteiden ja rankisijan suhteesta siten, että tytöillä ja pojilla on samantasoiset mahdollisuu-
det päästä leirille. Mikäli alueelta ei valinnassa tule valituksi yhtään nuorta, myönnetään aluepaik-
ka harkinnan mukaan. Samalla määritellään montako tyttöä ja poikaa valitaan leireille keväällä. 
Leirivuoden keväällä tehdään lisävalintoja seuraavasti: SM-keskimatkan jälkeen valitaan rankin pe-
rusteella D16-sarjasta ja H16-sarjasta tyttöjä ja poikia talven valinnan yhteydessä ilmoitetut mää-
rät, yhteensä 45 urheilijaa. Valittujen tulee ko. vuonna täyttää joko 15 tai 16 vuotta. Vuoden 2015 
VOL-leirit järjestetään muutaman aiemman vuoden tavoin Kisakeskuksen ja Vuokatin urheiluopis-
toissa. Ajankohta on totutusta kesäkuusta poiketen heinä–elokuun vaihde. 

Hiihtosuunnistuksen VOL-leirille valitaan 20 tyttöä ja 20 poikaa kevään hiihtosuunnistusrankilta 
sarjoista D16 ja H16, jotka ovat valintavuonna täyttäneet 15 vuotta ja kilpailevat seuraavana 
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vuonna 16-sarjassa. Hiihtosuunnistusleiri(t) pidetään marraskuussa ja niistä vastaa Vuokatin urhei-
luopisto. 

Leimaus-leirillä on laadukkaita monipuolisia harjoituksia 5–6 eri taitotasolla. Leiri antaa seuraoh-
jaajille esimerkin laadukkaasta harjoitustoiminnasta. Leiri kannustaa urheilulliseen elämäntapaan 
ja monipuoliseen liikkumiseen. Leiri on tarkoitettu 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkit: 
- Suunnistusliiton valmennusryhmät (> suunnistus / hiihtosuunnistus / pyöräsuunnistus) 
- Edustus- ja katsastusvalintaohjeet (> suunnistus / hiihtosuunnistus / pyöräsuunnistus) 
- Kansainväliset arvokilpailut (> Calender & Results) 
- Suunnistusliiton alueellinen valmennustoiminta ja AV-sivusto 
- VOL-leirit 
- Kasva Urheilijaksi -testit 
- Huippu-urheilija.fi 
- Urheilijan polku 
 

http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/valmennusryhmat/
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/valintaohjeet/
http://orienteering.org/
http://www.aluevalmennus.info/
http://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/tapahtumat/vol-leirit/
http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/
http://www.huippu-urheilija.fi/
http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijan-polku
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5. SUUNNISTUSLIITON VALMENTAJAKOULUTUS  

5.1. Valmentajakoulutuksen kehittäminen (VOK) 

Suunnistusliiton tason valmentajakoulutus ja tason 2 ohjaajakoulutus integroidaan vuosien 2013 
ja 2014 aikana yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisällöt tulevat jatkossa tukemaan aiempaa paremmin 
lasten ja nuorten seuravalmennuksen suunnittelua, organisointia ja toteutusta. Ensimmäiset uu-
simuotoiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2014.  

Suunnistusliiton tason 2 ja 3 valmentajakoulutukset perustuvat syksyllä 2010 päättyneeseen kak-
sivuotiseen kehittämishankkeeseen. Hankkeen tiivistettiin koulutusyhteistyötä Suomen Urhei-
luopiston kanssa. Tason 2 ja 3 koulutukset on keskitetty Vierumäelle, minkä lisäksi koulutuksissa 
käytetään opiston Foppa-oppimisalustaa. Koulutuksen toimintatavat, rakenne ja oppimisalustan 
käyttö mahdollistavat aiempaa tehokkaammin valmentajien oppimisen omassa toimintaympäris-
tössään. Osaamisen ja oppimisen arviointi on niin ikään terävöitynyt oppimisalustan käytön myö-
tä.  

5.2. Suunnistusliiton valmentajakoulutus tasoilla 1–3 

Suunnistusliiton valmentajakoulutuskokonaisuus rakentuu Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen pe-
rusteiden teemoihin, mikä varmistaa eri lajiliittojen järjestämän koulutuksen yhdenmukaisuuden 
tasoilla 1–3.  

Kuvio 5: Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen teemat. 

 

 

Suunnistusliitto järjestää suunnistuksen valmentajakoulutusta tasoilla 1–3. Koulutukseen voidaan 
integroida soveltuvin osin myös hiihtosuunnistusta ja pyöräsuunnistusta. Hiihtosuunnistuksessa 
tason 1 koulutusta järjestetään Vuokatissa haastajaryhmän leirityksen yhteydessä. Hiihtosuunnis-
tuksen tason 2 koulutus integroidaan osaksi lumilajien valmentajakoulutusta Rovaniemellä ja 
Vuokatissa. Kaikki koulutukset toteutetaan pääosin omakustannusperiaatteella.  
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Tason 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa -kursseja järjestetään n. 10 koulutetun kou-
luttajan toimesta. Tasojen 2 ja 3 koulutuksista vastaavat pääkouluttaja ja valmennuspäällikkö. 
Suunta Huipulle -kurssit (taso 2) toteutetaan Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Suunnistus-
valmentajatutkintoon (SVT, taso 3) kuuluu Vierumäellä toteutettavien kolmen lähijaksojen lisäksi 
yksi ulkomailla järjestettävä lähijakso. Suunnistusliitto tekee valmentajakoulutuksessa tiivistä yh-
teistyötä Vierumäen kanssa ja käyttää koulutuksissaan opiston Foppa-oppimisalustaa.  

5.2.1. Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1) 

Suunnistusliiton aiempi toteutusmalli tason 1 valmentajakoulutuksesta ja tason 2 ohjaajakoulutus 
on integroitu vuosien 2013 ja 2014 kehitystyön aikana yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisällöt tukevat 
jatkossa aiempaa paremmin lasten ja nuorten seuravalmennuksen suunnittelua, organisointia ja 
toteutusta. Koulutus koostuu kahden viikonlopun lähijaksoista sekä tehtävistä. Ennakkotehtävät 
näkyvät ilmoittautumislomakkeella. Koulutetut valmentajat tuovat lisää laatua ja innostusta nuor-
ten seuravalmennukseen. Seurat tai alueet voivat tilata koulutuksen Suunnistusliitosta. Tilaaja jär-
jestää koulutukselle tilat ja muut sovittavat olosuhteet. Seuran tilaama koulutus on pääsääntöi-
sesti avoin myös muiden seurojen osallistujille. 

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus antaa seu-
ravalmentajalle eväitä kehittää nuorille suunnattujen harjoitusten määrää ja laatua seurassa. Kou-
lutuksesta saa johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen harjoitustoiminnan toteutukseen. Koulu-
tuksen käynyt valmentaja saa valmiudet vetää nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmär-
tää pääpiirteet yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa. Koulutuksen 
innostava ilmapiiri tuo virtaa seuravalmennuksen kehittämiseen. Koulutuksessa saa myös val-
miuksia henkilökohtaisen valmentamisen alkeisiin. 

5.2.2. Suunta Huipulle -kurssi (taso 2) 

Suunta Huipulle -kurssi on suunnattu niin lapsuus-, valinta- kuin huippuvaiheen urheilijoiden pa-
rissa toimiville valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään tason 1 tietojen ja taitojen 
hallitsemista sekä aktiivista toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä. Koulutuksen laajuus on 4 
opintoviikkoa (160 tuntia), josta lähiopetusta 70 tuntia ja etäopiskelua 90 tuntia. Lähiopetus koos-
tuu kolmesta Vierumäellä järjestettävästä lähijaksosta. Lähijaksojen lisäksi kurssi sisältää käytän-
nön valmennustehtäviä valmentajan omassa toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien rapor-
tointia sähköisellä oppimisalustalla (Suomen Urheiluopiston Foppa). Tutkintotodistuksen saami-
nen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ja lähijaksoille osallistumista. 

5.2.3. Suunnistusvalmentajatutkinto, SVT (taso 3) 

SVT-koulutus on suunnattu Suunta Huipulle -kurssin (taso 2) suorittaneille tai vastaavat tiedot hal-
litseville nuorten/huippujen valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään lisäksi aktiivista 
toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä. Koulutuksen laajuus on 6 opintoviikkoa (240 tuntia), jos-
ta lähiopetusta 110 tuntia ja etäopiskelua 130 tuntia. Lähiopetus koostuu neljästä lähijaksosta, 
joista kolme järjestetään Vierumäellä, yksi ulkomaisen tai kotimaisen leirin/kilpailutapahtuman 
yhteydessä. Lähijaksojen lisäksi kurssi sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan omassa 
toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia sähköisellä oppimisalustalla (Suomen 
Urheiluopiston Foppa). SVT:n tutkintotodistuksen saaminen edellyttää oppimistehtävien hyväk-
syttyä suorittamista ja lähijaksoille osallistumista. 

5.2.4. Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen osaamistavoitteet 

Valmentajakoulutuksen osaamistavoitteet on johdettu valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perus-
teista. Seuraavassa on kuvattu suunnistuksen valmentajakoulutuksen tavoitteita tasoilla 1–3 tee-
moittain. Sininen väri kuvaa koulutuksemme keskeisiä, tärkeimpiä teemoja, vihreä väri oppimista 
tukevia teemoja. 
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OSAAVA VALMENTAJA: Valmentajana ja urheilijana kehittyminen  

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Tuntee SSL:n valmentajakoulutuksen 
kokonaisuuden  

Osaa SSL:n valmentajakoulutuksen 
pääpiirteet 

Hallitsee SSL:n valmentajakoulutuksen 
oppisisällöt ja tietää suomalaisen liikun-
tajärjestörakenteen yleisellä tasolla 

Osaa hahmottaa oman oppimispol-
kunsa 

Osaa hahmottaa itselleen kehittymis-
suunnitelman 

Osaa analysoida ja kehittää omaa val-
mennustehtäväänsä 

Ymmärtää urheilijoiden yksilöllisyy-
den ja erilaisuuden (STA) 

Osaa käsitellä urheilijoita erilaisina 
yksilöinä (STA) ja ymmärtää ryhmädy-
namiikan periaatteet 

Ymmärtää oman valmennusfilosofiansa 
ajankohtaisuuden ja tietää, miten 
suunnistushuiput valmentautuvat sekä 
osaa soveltaa tietoa valmennettaviinsa 

Tietää oman toiminnan suunnittelun 
merkityksen ja sen liittymisen jaksa-
miseen ja hyvinvointiin 

Osaa suunnitella oman toiminnan ja 
ymmärtää sen merkityksen jaksami-
seen ja hyvinvointiin 

Osaa suunnitella oman toiminnan ja 
hallitsee sen merkityksen jaksamiseen 
ja hyvinvointiin 

Tuntee suunnistusseuransa toimin-
taa 

Osaa kuvata oman suunnistusseuransa 
rakenteen ja toiminnan 

Toimii aktiivisesti suunnistusseurassa 

Tietää suunnistuksen kehityksen 
urheilulajina 

Osaa seurata suunnistuksen kehitystä 
ja ymmärtää lajin merkityksen suoma-
laisessa urheilukulttuurissa 

Osaa seurata suunnistuksen kansallista 
ja kansainvälistä kehitystä 

   OSAAVA VALMENTAJA: Oppimisen tukeminen 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Oppiminen Vuorovaikutus Johtaminen 

Tuntee oppimisen ja opettamisen 
perustaidot 

Osaa oppimisen ja opettamisen perus-
taidot 

Hallitsee oppimisen ja opettamisen 
taitoja 

Tuntee tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen perusteita 

Tietää tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
perusteet 

Osaa riittävät tunne- ja vuorovaikutus-
taidot 

   OSAAVA VALMENTAJA: Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Tuntee suunnistuksen lajikulttuurin, 
toimintaympäristön ja erityispiirtei-
den merkityksen suunnittelussa 

Osaa ottaa huomioon lajikulttuurin, 
toimintaympäristön ja erityispiirteiden 
merkityksen suunnittelussa  

Osaa kehittää valmennustoimintaansa 
huomioiden lajikulttuurin, toimintaym-
päristön ja erityispiirteiden merkityksen  

Osaa suunnitella ja toteuttaa yksit-
täisen harjoitustapahtuman 

Ymmärtää tavoitteenasettelun merki-
tyksen yhdessä valmennettavien kans-
sa 

Hallitsee pitkäjänteisen kehitystyön 
(urheilijan urasuunnittelu) 

Osaa jaksottaa harjoittelun vuoden 
aikana 

Osaa laatia jaksosuunnitelman osana 
isompaa kokonaisuutta ja arvioida sitä 

Osaa laatia vuosisuunnitelman ja hah-
mottaa harjoittelua useamman vuoden 
aikajänteellä 

Ymmärtää arvioinnin ja seurannan 
yleiset periaatteet sekä valmennet-
tavien tarpeet ja toiveet 

Ymmärtää jatkuvan arvioinnin ja seu-
rannan merkityksen oman toimintansa 
ja valmennettavien kehittymisen seu-
rannassa 

Osaa arvioida ja seurata toimintaansa 
sekä valmennettavien kehittymistä 
kriittisesti ja reagoida tilanteen vaati-
malla tavalla 

Hallitsee harjoitusolosuhteet Hallitsee kilpailuolosuhteet Hallitsee seuraorganisaation toiminta-
tavan ja kykenee kehittämään sitä  
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   HYVÄ HARJOITTELU: Ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Tietää ihmisen kasvun ja kehittymi-
sen vaiheet sekä eri ominaisuuksien 
kehittymisen herkkyyskaudet 

Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehitty-
misen vaiheet sekä eri ominaisuuksien 
kehittymisen herkkyyskaudet 

Ymmärtää urheilijan koko elämänkul-
kuun liittyviä psyykkisiä tekijöitä 

Tietää kasvun, kehityksen ja herk-
kyyskausien merkityksen suunnista-
jan harjoittelun suunnittelussa ja 
toteutuksessa 

Osaa huomioida kasvua, kehitystä ja 
herkkyyskausia suunnistajan harjoitte-
lun suunnittelussa ja toteutuksessa 

Osaa huomioida kasvua, kehitystä ja 
herkkyyskausia yksilöllisesti suunnista-
jan harjoittelun suunnittelussa ja toteu-
tuksessa 

Tietää hermo-lihasjärjestelmän ra-
kenteen ja toimintamekanismin 
pääkohdat ja ymmärtää niiden mer-
kityksen harjoittelussa 

Ymmärtää hermo-lihasjärjestelmän 
rakenteen ja toimintamekanismin ja 
osaa soveltaa tietoa harjoittelussa ja 
kilpailuissa 

Osaa hermo-lihasjärjestelmän raken-
teen ja toimintamekanismin ja osaa 
soveltaa tietoa yksilöllisesti harjoitte-
lussa ja kilpailuissa 

Tietää hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön rakenteen ja toimintamekanis-
min pääkohdat ja ymmärtää niiden 
merkityksen harjoittelussa 

Ymmärtää hengitys- ja verenkiertoeli-
mistön rakenteen ja toimintameka-
nismin ja osaa soveltaa tietoa harjoit-
telussa ja kilpailuissa 

Osaa hengitys- ja verenkiertoelimistön 
rakenteen ja toimintamekanismin ja 
osaa soveltaa tietoa yksilöllisesti har-
joittelussa ja kilpailuissa 

Tietää energiantuottojärjestelmän ja 
-mekanismien periaatteet ja osaa 
soveltaa tietoa suunnistajan harjoit-
telussa 

Ymmärtää energiajärjestelmän toimin-
nan ja tietää voimantuoton biomekaa-
niset periaatteet sekä osaa soveltaa 
tietoa suunnistajan harjoittelussa ja 
kilpailuissa 

Osaa energiajärjestelmän toiminnan ja 
ymmärtää voimantuoton biomekaani-
set periaatteet sekä osaa soveltaa tie-
toa suunnistajan harjoittelussa ja kilpai-
luissa 

   HYVÄ HARJOITTELU: Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Ymmärtää ominaisuuksien kehitty-
misen liittyvän harjoittelun toteutuk-
seen 

Ymmärtää tavoitteenasettelun merki-
tyksen ja osaa toteuttaa tavoitteellista 
harjoittelua ominaisuuksien kehittämi-
sessä 

Osaa urheilusuoritukseen vaikuttavat 
ominaisuudet ja osaa soveltaa tavoit-
teenasettelua pitkäaikaisessa ominai-
suuksien kehittämisessä 

FYSIIKKA -> taito -> suorituksen ko-
konaisuus / psyyke 

Fysiikka -> TAITO -> suorituksen koko-
naisuus / psyyke 

Fysiikka -> taito -> SUORITUKSEN KO-
KONAISUUS / psyyke 

Ymmärtää suunnistajan fyysisen 
valmennuksen periaatteet ja tietää 
taitovalmennuksen sekä psyykkisen 
valmennuksen periaatteet 

Osaa suunnistajan fyysisen valmennuk-
sen periaatteet ja ymmärtää taitoval-
mennuksen periaatteet sekä tietää 
psyykkisen valmennuksen periaatteet  

Osaa suunnistajan fyysisen ja taitoval-
mennuksen periaatteet sekä ymmärtää 
psyykkisen valmennuksen periaatteet ja 
osaa seurata ominaisuuksien kehitty-
mistä ja tarvittaessa tehdä muutoksia 
harjoitteluun 

Tietää harjoittelemiseen liittyviä 
haasteita 

Ymmärtää harjoittelemiseen ja kilpai-
lemiseen liittyviä haasteita ja kehittää 
valmennettaviaan niiden kohtaamises-
sa 

Osaa harjoittelemiseen ja kilpailemi-
seen liittyviä haasteita ja kehittää val-
mennettaviaan niiden kohtaamisessa 



 

 VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 37 (46) 

  18.3.2015  

 

 

Suomen Suunnistusliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU 
w
w
w 

www.suunnistusliitto.fi, Puh. (09) 3481 21 

 

 

   HYVINVOIVA URHEILIJA: Terveyden edistäminen valmennuksessa 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Tuntee oman roolinsa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä 

Tietää oman roolinsa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa toteut-
taa erilaisia terveyden edistämisen 
toimia 

Ymmärtää oman roolinsa terveyden ja  
hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa suunni-
tella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ter-
veyden edistämisen toimia 

Tietää miten terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen huomioidaan val-
mennustilanteessa 

Ymmärtää miten terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen huomioidaan 
valmennustilanteessa 

Osaa hyödyntää terveyden edistämi-
seen liittyviä tukitoimia valmennustoi-
mintansa suunnittelussa ja toteutuk-
sessa 

Tietää mitä tarkoitetaan urheilullisel-
la ja terveyttä edistävällä elämänta-
valla 

Osaa ohjata valmennettaviaan terveel-
liseen elämäntapaan heille ajankoh-
taisten ja tärkeiden aiheiden suhteen 

Osaa ohjata valmennettaviaan terveel-
liseen elämäntapaan heidän erityispiir-
teensä huomioiden  

   HYVINVOIVA URHEILIJA: Valmentajan eettiset valinnat 

TASO 1 TASO 2 TASO 3 

Arvot -> eettiset periaatteet Arvot -> eettiset periaatteet -> tunne-
osaaminen 

Arvot -> eettiset periaatteet -> tunne-
osaaminen -> elämän hallinta 

Tietää oman roolinsa ja merkityksel-
lisyytensä valmennettaviensa kehi-
tykselle ja hyvinvoinnille 

Ymmärtää oman roolinsa ja merkityk-
sellisyytensä valmennettaviensa hyvin-
voinnille, tunnistaa eettiset ongelmati-
lanteet ja pyrkii ratkaisemaan niitä 

Osaa suunnitella ja toteuttaa omaa 
valmennustoimintaansa eettiset näkö-
kulmat huomioiden 

Tietää suunnistuksen eettiset reitin-
valinnat ja antidopingtyötä tukevan 
lajikulttuurin 

Ymmärtää suunnistuksen eettiset rei-
tinvalinnat ja antidopingtyötä tukevan 
lajikulttuurin 

Osaa luoda luottamusta herättävän 
valmennusilmapiirin, jossa vaikeitakin 
asioita uskalletaan käsitellä ja ymmär-
tää, millaiset asiat vaikuttavat yhteisöl-
lisyyden rakentumiseen 

 

5.2.5. Suunnistusliiton valmentajakoulutusprosessit tasoilla 1–3 

 
Suunnistusvalmennuksen peruskurssi (taso 1) 

 
Sisältöalue Teema Etätehtävät (Foppa) 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 1: 

 3 etätehtävää 

1. Valmentajana ja urheilijana kehit-
tyminen 
 
1. lähijakso ----------------------------- 
 
 
 
2. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
1.1) Kehityspolku valmentajana 
 
Tehtävä dd.mm. mennessä 
1.2) Persoonallisuus ja ryhmähenki 
1.3) STA ja jaksaminen 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 2: 

 2 etätehtävää 

2. Oppimisen tukeminen 
 
 
1. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
2.1) Motivointi ja avoimuus 
2.2) Oppiminen ja tunteet 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 3: 

 2 etätehtävää 

3. Toiminnan suunnittelu, toteutus ja 
arviointi 
 
1. lähijakso ----------------------------- 
 
 
2. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
3.1) Harjoituskerta ja suunnistajan 
elämä 
 
Tehtävä dd.mm. mennessä 
3.2) Toimintaympäristö ja suunnitel-
mallisuus 
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HYVÄ HARJOITTELU, OSA 1: 

 2 etätehtävää 
4. Ihmisen elimistön rakenne, toimin-
ta, kasvu ja kehittyminen 
 
 
1. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
4.1) Ihmisen elimistöt ja järjestelmät 
4.2) Kasvu, kehitys ja kehonhuolto 

HYVÄ HARJOITTELU, OSA 2: 
 3 etätehtävää 

5. Ominaisuuksien kehittäminen ja 
seuranta 
 
1. lähijakso ----------------------------- 
 
 
2. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
5.1) Fyysiset ominaisuudet 
 
Tehtävä dd.mm. mennessä 
5.2) Kehittymisen seuranta ja arviointi 
5.3) Suunnistusominaisuudet 
 

HYVINVOIVA URHEILIJA, OSA 1: 
 2 etätehtävää 

6. Terveyden edistäminen valmen-
nuksessa 
 
 
2. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
6.1) Terveyskäsitys 
6.2) Turvallinen valmennus 

HYVINVOIVA URHEILIJA, OSA 2: 
 2 etätehtävää 

7. Valmentajan eettiset valinnat 
 
2. lähijakso ----------------------------- 

Tehtävä dd.mm. mennessä 
7.1) Arvot valmennuksessa 
7.2) Lajisäännöt ja etiikka 

 
1. lähijakso dd.–dd.mm.20yy:  

- Valmentajana ja urheilijana kehittyminen, osa 1 
- Oppimisen tukeminen 
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, osa 1 
- Ihmisen elimistön rakenne, toiminta ja kehittyminen 
- Fyysisten (ja taidollisten) lajiominaisuuksien kehittäminen ja seuranta, osa 1 
- Huippusuunnistajan taitoharjoitus käytännössä 
- Fyysisten ominaisuuksien käytännön harjoitus 

 
2. lähijakso dd.–dd.mm.20yy: 

- Valmentajana ja urheilijana kehittyminen, osa 2 
- Terveyden edistäminen valmennuksessa 
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, osa 2 
- Valmentajan eettiset valinnat 
- Taidollisten (ja fyysisten) lajiominaisuuksien kehittäminen ja seuranta, osa 2 
- Huippusuunnistajan fyysinen harjoitus käytännössä 
- Koordinaation (motorinen taito) käytännön harjoitus 
- Haastekeskustelu – akuutteja kysymyksiä 

 
Lähijaksojen fyysisen ja taitoharjoituksen suunnitelma 
Tavoite: miksi tehdään ja mitä kehittää? 
Valmistautuminen: miten harjoitukseen asennoidutaan? 
Alkuverryttely: miksi tehdään? 
Pääharjoitus: miten toteutetaan? 
Loppuverryttely: miksi tehdään? 
Palaute/analyysi: olennaisen oivaltaminen – toteutuiko tavoite? 
 
Taso 1: taitoharjoitus / esimerkkiharjoitus, suunnistusajatteluharjoitus 
 
Tavoite: miksi tehdään ja mitä kehittää? 

- aktivoida suunnistusajattelua ja tunnistaa omaa suunnistustekniikkaa 
 
Valmistautuminen: miten harjoitukseen asennoidutaan? 

- taitoharjoittelun vuosisuunnitelma? 
- ennakkoinfo harjoituksesta edeltävinä päivinä esim. sähköpostilla 

- suunnitelma: havainnoitavat kohteet rengastettuna rastivälille  
- tavoitteiden kertaus harjoituspaikalla ennen verryttelyä 
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Alkuverryttely: miksi tehdään? 

- muistisuunnistus 1,5km (5 rastia) 
- kartta rastilla 

 
Pääharjoitus: miten toteutetaan? 

- ennakkojen rengastusharjoitus 
- pitkä reitinvalintaväli (eri reitit kaverin kanssa) 
- loppuveto 1,5km x2 

 
Loppuverryttely: miksi tehdään? 

- kevyt juoksu 
 
Palaute/analyysi: olennaisen oivaltaminen – toteutuiko tavoite? 

- palautekysymykset: 
- oletko havainnoinut maastokohteita, joita suunnittelit näkeväsi? 
- oliko mielessäsi reitinvalintavaihtoehtoja? miten toteutit välin? 
- kysymykset kartan kulmaan!? 
- miksi tein näin? miten teen paremmin jatkossa?  

 
Taso 1: fysiikkaharjoitus / esimerkkiharjoitus, kiihtyvä rataharjoitus 
 
Tavoite: miksi tehdään ja mitä kehittää? 

- sileän juoksuvauhdin ja juoksutekniikan ylläpitäminen/kehittäminen  
- laaja-alaisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittaminen 

 
Valmistautuminen: miten harjoitukseen asennoidutaan? 

- vedetään kovaa ja palautuneena – huomioitava edellispäivien harjoittelussa 
- ennakkoinfo: harjoituksen kokonaiskesto 1,5h, intervallien kesto/teho,  

harjoituksen tehon nousujohteisuus! 
 
Alkuverryttely: miksi tehdään? 

- kehon fyysinen valmistaminen harjoitukseen 
- 10+ min lihasten aktivointi, 10+ min kevyt juoksu, 10+ min aitakävely + juoksutekniikka, 

5x30s/30s pal. rennosti kiihdyttäen 
 
Pääharjoitus: miten toteutetaan? 

- tasoryhmissä 
- miehet: 3x1500m/2min(VK1/VK2) + 4x600m/1,5min(VK2/MK) + 5x200m/1min(NK)  

+ 5x15s/45s (voi toteuttaa ulkona/maastossa aikaan sidottuna) 
- naiset/nuoret: 3x1200m/2min(VK1!) + 4x400m/1,5min + 5x150m/1min + 5x15s/45s  
- harjoituksen edetessä vauhti kiihtyy, 5s/km/veto 

  
Loppuverryttely: miksi tehdään? 

- kevyt hölkkäjuoksu (urheilijoiden keskinäinen arviointi harjoituksen onnistumisesta) 
- lyhyet venyttelyt + keskustelu harjoituksen onnistumisesta 

 
Palaute/analyysi: olennaisen oivaltaminen – toteutuiko tavoite? 

- kiihtyikö vauhti loppua kohti? 
- aloititko liian kovaa vai pystyitkö juoksemaan rennosti loppuun saakka? 
- miltä vauhdit tuntuivat? 
- olitko palautunut – vaikutus tuleviin harjoituksiin? 
- oma tasosi muihin verrattuna 
- oma kehitys harjoituksessa 
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Suunta Huipulle -kurssi (taso 2) 
 

Sisältöalue Teema Etätehtävät (Foppa) 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 1: 

 3 oppimistehtävää 
 3 lähijaksoa 

1. Valmentajana ja urheilijana kehit-
tyminen 
 
1. lähijakso ------------------ 
 
 
 
2. lähijakso ------------------ 
 
 
 
3. lähijakso ------------------ 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
1.1) Valmentajana kehittymisen 
suunnitelma 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
1.2) Oman seurasi organisaatio, toi-
mintakulttuuri ja roolisi/tehtäväsi 
seurassa 
  
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
1.3) Urheilijat yksilöinä ryhmässä 
(STA) ja oman toiminnan suunnittelu 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 2: 

 1 oppimistehtävä 
 1 lähijakso 

2. Oppimisen tukeminen 
 
1. lähijakso ------------------ 
 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
2) Oppiminen, tunteet ja vuorovaiku-
tus valmennuksessa 
  

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA, OSA 3: 

 3 oppimistehtävää 
 3 lähijaksoa 

 

3. Toiminnan suunnittelu, toteutus ja 
arviointi 
 
1. lähijakso ------------------ 
 
 
2. lähijakso ------------------ 
 
 
 
3. lähijakso ------------------ 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
3.1) Suunnistuksen lajikulttuuri ja 
toimintaympäristö 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
3.2) Tavoitteenasettelu ja harjoittelun 
suunnittelu 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
3.3) Valmentautumisen onnistumisen 
arviointi harjoittelussa ja kilpailuissa 
 

HYVÄ HARJOITTELU, OSA 1: 
 2 oppimistehtävää 
 2 lähijaksoa 

4. Ihmisen elimistön rakenne, toimin-
ta, kasvu ja kehittyminen 
 
1. lähijakso ------------------ 
 
 
2. lähijakso ------------------ 
 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
4.1) Nuoren suunnistajan herkkyys-
kaudet ja aktiivinen palautuminen 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
4.2) Ihmiskehon keskeiset elimistöt ja 
järjestelmät suunnistajan kannalta 

HYVÄ HARJOITTELU, OSA 2: 
 3 oppimistehtävää 
 3 lähijaksoa 

5. Ominaisuuksien kehittäminen ja 
seuranta 
 
1. lähijakso ------------------ 
 
 
2. lähijakso ------------------ 
 
 
3. lähijakso ------------------ 
 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
5.1) Suunnistajan lajinomainen fyysis-
motorinen harjoittelu 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
5.2) Suunnistajan taitojen kehittämi-
nen ja taito-ohjelmointi 
 
Tehtävät: dd.mm. mennessä 
5.3) Psyyke suunnistajan harjoittelus-
sa ja kilpailuun valmistautumisessa 
 

HYVINVOIVA URHEILIJA, OSA 1: 
 1 oppimistehtävä 
 1 lähijakso 

6. Terveyden edistäminen valmen-
nuksessa 
 
2. lähijakso ------------------ 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
6) Terveys on valmentautumisen 
perusta 

HYVINVOIVA URHEILIJA, OSA 2: 
 1 oppimistehtävä 
 1 lähijakso 

7. Valmentajan eettiset valinnat 
 
3. lähijakso ------------------- 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
7) Suunnistuksen lajisäännöt ja do-
pingin vastainen toiminta 

 
1. lähijakso dd.–dd.mm.20yy:  

- Valmentajana ja urheilijana kehittyminen, osa 1: hyvä valmentaja 
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, osa 1: vuosisuunnitelma 
- Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta, osa 1: juoksuvauhti + taidon kehittäminen  

+ toiminnallinen liikkuvuus 
- Oppimisen tukeminen 
- Ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen, osa 1 
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2. lähijakso dd.–dd.mm.20yy: 

- Valmentajana ja urheilijana kehittyminen, osa 2: hyvä seura 
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, osa 2: jaksosuunnitelma  

(painopisteajattelu) 
- Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta, osa 2: juoksuvoima/lajivoima  

+ taidon kehittäminen + toiminnallinen voima  
- Terveyden edistäminen valmennuksessa 
- Ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen, osa 2 

 
3. lähijakso dd.–dd.mm.20yy: 

- Valmentajana ja urheilijana kehittyminen, osa 3: hyvä valmentaja-urheilija pari (STA) 
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, osa 3: viikko- ja päiväsuunnitelma 
- Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta, osa 3: suunnistusjuoksu  

    + suorituksen hallinta + keskivartalon hallinta (syvät lihakset) 
- Valmentajan eettiset valinnat (ADT-luennoitsija 1h) 

-  haastekeskustelu – akuutteja kysymyksiä 
 
Suunnistusvalmentajatutkinto, SVT (taso 3) 

 
Sisältöalue Teema Etätehtävät (Foppa) 

OSAAVA VALMENTAJA JA URHEILI-
JA: 
Valmennusfilosofian 1.osa 

1. Valmentajana ja urheilijana 
kehittyminen 

2. Oppimisen tukeminen 
3. Toiminnan suunnittelu, toteu-

tus ja arviointi 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
 (3 oppimistehtävää) 

HYVÄ HARJOITTELU: 
Valmennusfilosofian 2.osa 

4. Ihmisen elimistön rakenne, 
toiminta, kasvu ja kehit-
tyminen 

5. Ominaisuuksien kehittäminen 
ja seuranta 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
 (2 oppimistehtävää) 

HYVINVOIVA URHEILIJA: 
Valmennusfilosofian 3.osa 

6. Terveyden edistäminen val-
mennuksessa 

7. Valmentajan eettiset valinnat 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
 (2 oppimistehtävää) 

KOKONAISUUDESTA SYNTYY VALMENNUSFILOSOFIASI VALMENTAUTUMISEN KEHITTÄMISEN JA VALMENTAJANA 
KEHITTYMISEN TYÖKALUKSI 

1. Lähijakso:  
Vierumäki dd.–dd.mm.20yy 

 Miten Suomen suunnista-
januorista kasvatetaan 
kansainvälisesti menesty-
viä aikuishuippuja? 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
 (1 pohdintatehtävä) 

2. Lähijakso:  
Nuorten MM-katsastukset dd.–
dd.mm.20yy 

 3 kilpailua: keskimatka, suun-
nistusjuoksu, pitkämatka 

 Kisa-analyysit: taito ja fysiikka 
(suorituksen hallinta) – 
jaetaan jokaiselle yksi kil-
pailusuoritus analysoita-
vaksi 

 JWOC-valintakeskustelu 
(Sprint avoin?) 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
(1 analysointi- ja pohdintatehtävä) 
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3. Lähijakso:  
Nuorten MM-kisat dd.–
dd.mm.20yy 

 4 kilpailua:  
sprint, long, middle, relay 

 Kisa-analyysit: suorituksen 
hallinta (urheilijahaastatte-
lu) + taito ja fysiikka – jae-
taan jokaiselle kolme kil-
pailusuoritusta analysoita-
vaksi 

 Miten onnistuimme maajouk-
kueena? 

 Miten voisimme kehittyä ensi 
vuodeksi maajoukkueena? 

Tehtävät: dd.mm. mennessä 
 (3 analysointi- ja pohdintatehtävää) 

4. Lähijakso:  
SVT-tutkinto Vierumäki dd.–
dd.mm.20yy 

 Tutkintotehtävien purku 
 Yhteenveto valmennusfiloso-

fiasta: tee tiivistelmä val-
mennusfilosofiasi ydinasi-
oista lähijaksolle 

 Ratamestarikoulutus (5h) 

Valmennusfilosofian tiivistelmä mu-
kaan dd.mm. mennessä. 

 

5.3. Suunnistusvalmennusseminaari 

Suunnistusliitto on järjestänyt tammi-helmikuussa suunnistusvalmennusseminaarin Vierumäellä 
vuodesta 2010 alkaen. Suunnistusliiton maajoukkueiden ja valmennusryhmien leirejä järjestetään 
rinnan seminaarin kanssa, jolloin seminaariväellä on mahdollisuus päästä seuraamaan huippu-
urheilijoita ja -valmentajia tositoimissa.  

Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia valmennusta ja valmennusjärjestelmän kehittämistä koske-
via aiheita. Mm. vuoden 2012 teemana oli sprintin kilpailu- ja valmennustoiminta, vuonna 2013 
seuravalmennus ja vuonna 2014 nuorten valmennus. Vuoden 2015 seminaarissa johtavana tee-
mana on lajianalyysin jalkauttaminen. Valmennusta ja sen toimintaympäristöä tullaan ruotimaan 
monesta suunnasta. Johtavana ajatuksena on löytää pelimerkkejä siihen, miten lajianalyysi konk-
retisoituu urheilijoiden, valmentajien ja seurojen arjessa.  

5.4. Suunnistuksen valmentajakoulutuksen osallistujamäärät ja valmentajien määrä 

Suunnistuksen valmentajakoulutusten osallistujamäärät viime vuosilta käyvät ilmi alla olevasta 
taulukosta. Tasojen 1 ja 2 koulutukset ovat jokavuotisia, tason 3 koulutus järjestetään joka toinen 
vuosi. 

Taulukko 29: Valmentajakoulutuksen määrät 2010–2014. 

Valmentajakoulutuksen määrät 2010 2011 2012 2013 2014 

Taso 1 / osallistuneet 64 35 30 57 115 

Taso 1 / tutkinnon suorittaneet 39 17 30 36 11 

Taso 2 / osallistuneet 24 16 14 16 17 

Taso 2 / tutkinnon suorittaneet 23 12 14 - 17 

Taso 3 / osallistuneet 19 - - 16 - 

Taso 3 / tutkinnon suorittaneet 17 - - 13 - 

Taso 4 / osallistuneet 3 4 4 5 5 

Taso 4 / tutkinnon suorittaneet 1 2 1 2 2 

Taso 5 / kirjoilla (JYY)   9 8 n. 10 

Taso 5 / tutkinnon suorittaneet ? ? 1 ? ? 

Suunnistusvalmennusseminaari 65 41 73 72 107 
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Suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen parissa aktiivisesti toimivista valmen-
tajista osa kuuluu Suunnistusvalmentajat ry:hyn, joka on Suomen Valmentajien yhteisöjäsen. 
Suunnistusvalmentajissa on jäseniä 112 ja Suomen Ammattivalmentajissa 9 (tilanne 10/2014). 
 
Suunnistusliiton valmentajista 6 on päätoimisia (valmennuspäällikkö 100 %, suunnistuksen pää-
valmentaja 100 %, 3 nuorten olympiavalmentajaa 100 % ja hiihtosuunnistuksen päävalmentaja 50 
%); kaikilla on tason 4–5 valmentajatutkinto. Muut liiton maajoukkueiden ja valmennusryhmien 
parissa työskentelevät n. 10 valmentajaa toimivat oto-periaatteella ja ovat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta tason 3–5 valmentajia. Urheiluakatemioissa ja -oppilaitoksissa toimii 7–8 suun-
nistusvalmentajaa, joista viisi on päätoimisia (Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa ja Hankasalmi). 
Seurojen palkkalistoilla on n. 10 suunnistusvalmennuksen parissa toimivaa henkilöä, joista viisi on 
päätoimisia (Koovee, Turun Suunnistajat, Sibbo Vargarna ja Kouvolan Suunnistajat) ja loput oto-
valmentajia. Seurojen palkkaamien henkilöiden – varsinkin päätoimisten – toimenkuvaan kuuluu 
useimmiten myös muita seuratoimintaan liittyviä tehtäviä valmennuksen ohella. 

 

5.5. Tutkimustoiminta 

Liitto seuraa urheiluvalmennuksen tutkimusta ja valmennustoiminnan kehittymistä sekä arvioi kil-
pailu- ja valmennustoimintaa muissa maissa ja muissa lajeissa. Omaa lajivalmennukseen liittyvää 
tutkimusta tehdään resurssien puitteissa, mm. yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikön, Kihun ja muiden lajiliittojen sekä Jyväskylän yliopiston valmennuksen opiskelijoi-
den kanssa. Vuodenvaihteessa valmistui opinnäytetyönä selvitys alueellisen valmennuksen kehit-
tämiskohteista ja käynnistymässä opinnäytetyö suunnistusperäisistä akillesjännevammoista ja nii-
den ennaltaehkäisystä. 

Suunnistusvalmennuksen tutkimussuunnitelma päivitettiin vuonna 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkit: 
- Suunnistusliiton valmentajakoulutus tasoilla 1–3 
- Suunnistusliiton koulutuskalenteri 
- Suunnistusvalmennusseminaari 
- VOK, valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen 
- Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet 
- Suomen Valmentajat 
- Suunnistusvalmentajat 
- Kihu 
- Urheilututkimustietokanta 
- Suunnistusvalmennuksen tutkimussuunnitelma 

 

http://www.suunnistusliitto.fi/valmentajakoulutus/
http://www.suunnistusliitto.fi/koulutus/
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/valmennusseminaari/
http://www.valmentajakoulutus.fi/mita_on_vok/
http://www.valmentajakoulutus.fi/vok/
http://www.suomenvalmentajat.fi/
http://www.suomenvalmentajat.fi/jasenyydet/suomen-valmentajien-lajiyhteisot/
http://www.sport.fi/kihu
http://www.urheilututkimukset.fi/
http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/11/2012_12_03-Suunnistusvalmennuksen-tutkimussuunnitelma.pdf
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6. KANSALLINEN HUIPPUKILPAILUTOIMINTA  

Suunnistusliiton koordinoimaa kansallista kilpailutoimintaa järjestetään ympäri vuoden. Suunnis-
tuksessa ja pyöräsuunnistuksessa kilpailukausi kestää huhtikuulta loka-marraskuuhun, hiihto-
suunnistuksessa marraskuulta maaliskuuhun. Huippujen kannalta merkittävimpiä kilpailuja ovat 
SM-kilpailut, katsastus-/näyttökilpailut, Huippuliiga ja maailmanrankikilpailut. Maailmanrankista-
tus myönnetään kuudelle suunnistus-, kolmelle hiihtosuunnistus- ja kolmelle pyöräsuunnistuskil-
pailulle vuosittain. Niin maailmanrankikilpailut kuin katsastus-/näyttökilpailut integroidaan mah-
dollisuuksien mukaan SM- ja Huippuliigakilpailuihin. 
 
Kilpailujen järjestämistä, kilpailemista ja karttojen valmistusta ohjataan lajisäännöillä ja karttojen 
kuvausohjeilla. Kilpailujen laadun valvonta ratamestarityön ja muiden kilpailutoimintojen osalta 
on Suunnistusliitossa hyvin organisoitu. Huippukilpailutoiminnan yksi laadullisista haasteista on 
suomalaisen ratasuunnittelukulttuurin muuttaminen kansainvälisempään suuntaan. Katsastus-
/näyttökilpailujen osalta valmennusjohdolla on mahdollisuus vaikuttaa ratasuunnitteluun ja maas-
tovalintaan, jolloin kilpailut palvelevat myös kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautumista. Ar-
vokilpailujen ”täsmämaastoja” ei kotimaista useinkaan löydy, minkä vuoksi niin aikuisten kuin 
nuorten MM-katsastuksia järjestetään osittain ulkomailla, pääsääntöisesti arvokilpailut järjestä-
vässä maassa. 

6.1. SM-kilpailut 

Suunnistuksen kaikissa lajimuodoissa järjestetään SM-kilpailuja 15 ikävuodesta alkaen seuraavasti: 
-  suunnistus: pitkämatka, keskimatka, sprintti, erikoispitkämatka, yö, viesti 
-  hiihtosuunnistus: pitkämatka, keskimatka, sprintti, erikoispitkämatka, viesti, parisprinttiviesti 
-  pyöräsuunnistus: pitkämatka, keskimatka, sprintti, viesti 
-  tarkkuussuunnistus: tarkkuussuunnistus ja aikarastikilpailu 
 
Lisäksi suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen SM-kilpailut on laajennettu 
vuodesta 2012 alkaen koskemaan 14-vuotiaita seuraavasti: 
-  SM-sprinttiin sarja 14-vuotiaille; osallistumisoikeus kilpailijalla, joka täyttää kilpailuvuonna 14 

vuotta 
-  SM-keskimatkalla kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävällä kilpailijalla on osallistumisoikeus vanhem-

pien sarjaan 
-  SM-viestissä kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävillä kilpailijoilla on osallistumisoikeus vanhempien 

sarjaan; joukkue voi koostua kokonaan 14-vuotiaista 
 

Taulukko 30: Suunnistuksen SM-kilpailuihin osallistuneiden yksittäisten henkilöiden määrä sarjois-
sa H/D14–21 vuosina 2013 ja 2014. 

 

Suunnistus H21 D21 H19-20 D19-20 H17-18 D17-18 H15-16 D15-16 H14 D14 YHT. 

2013 427 228 92 72 134 105 202 211 47 42 1560 

2014 393 211 95 78 149 102 191 187 73 59 1538 

            
Hiihtosuunnistus H21 D21 H19-20 D19-20 H17-18 D17-18 H15-16 D15-16 H14 D14 YHT. 

2013 75 64 28 27 48 32 72 54 17 10 427 

2014 42 33 18 10 16 10 19 22 5 9 184 

            
Pyöräsuunnistus H21 D21 H19-20 D19-20 H17-18 D17-18 H15-16 D15-16 H14 D14 YHT. 

2013 42 26 10 13 13 5 24 14 9 2 158 

2014 35 26 13 10 16 6 25 13 7 4 155 
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6.2. Huippuliiga 

Suunnistuksen Huippuliiga on 4–5 kilpailusta koostuva huippukilpailusarja, jonka osakilpailut ovat 
pääsääntöisesti keskimatkan kilpailuja tai sprinttejä. Vuonna 2014 osakilpailuja oli neljä, jotka 
kaikki YLE televisioi. Suunnistusliitto jakoi kokonaiskilpailun kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle 
palkintorahaa yhteensä 9 500 euroa, minkä lisäksi osakilpailujen kolmelle parhaalle oli rahapal-
kinnot. Vuonna 2015 osakilpailuja on viisi ja YLE televisioi ne kaikki. 

6.3. Arvokilpailukatsastukset ja -näyttökilpailut 

Suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa järjestetään vuosittain katsastus- 
ja näyttökilpailuja kansainvälisiä arvokilpailuvalintoja varten. Joukkuevalinnoissa tärkeällä sijalla 
ovat myös aiemmat kansainväliset näytöt (kv. arvokilpailumenestys, maailmanrankipisteet), me-
nestys muissa kotimaisissa huippukilpailuissa (SM, Huippuliiga) sekä valintaryhmän näkemys. 
Tarkkuussuunnistuksessa valinnat perustuvat nimettyihin näyttökilpailuihin. Valintaryhmän muo-
dostavat pääsääntöisesti kunkin lajin aikuisten/nuorten maajoukkue-/ryhmävalmentajat yhdessä 
huippusuunnistusryhmän jäsenen ja valmennuspäällikön kanssa. 

6.4. Maailmanrankikilpailut 

Kansainvälinen suunnistusliitto myöntää vuosittain maailmanrankiarvon merkittäville suunnistus-, 
hiihtosuunnistus ja pyöräsuunnistustapahtumille. Vuonna 2014 Suomessa järjestettiin kuusi maa-
ilmanrankikilpailua suunnistuksessa, kolme hiihtosuunnistuksessa (kaksi peruttiin) ja kaksi pyörä-
suunnistuksessa.  

6.5.  Rankijärjestelmä 

Suunnistuksen, hiihtosuunnistuksen ja pyöräsuunnistuksen kansallinen ranki on sarjakohtainen 
(nuorissa 2 vuoden välein) ja se perustuu kansallisista kilpailuista saataviin pisteisiin. Suunnistuk-
sessa on vuoden 2014 alusta alkaen laskettu rinnakkain kolmea rankia: kokonaisranki, maastoran-
ki ja sprinttiranki. Kokonaisranki käsittää kaikki kilpailut, maastoranki pitkän matkan ja keskimat-
kan kilpailut sekä sprinttiranki sprintit.  

6.6. Kultainen kompassi 

Vuonna 2009 ensimmäistä kertaa järjestetty Kultainen kompassi -cup on Suomen Suunnistusliiton 
ja suunnistusalueiden yhteistyössä toteuttama 14-sarjan suunnistuscup. Kultaisessa kompassissa 
on neljä alueellista karsintakilpailua ja valtakunnallinen finaali. Kultainen kompassi -cupin tavoit-
teena on lisätä 13- ja 14-vuotiaiden suunnistavien tyttöjen ja poikien kilpailumahdollisuuksia ja 
kilpailemisen haasteita sekä aktivoida alueiden kilpailutoimintaa. Alueet nimeävät neljä alueen 
kilpailua, joiden tulosten perusteella valitaan neljän tytön ja neljän pojan muodostamia aluejouk-
kueita valtakunnalliseen finaaliin. Yhdeltä alueelta voi finaaliin osallistua useita joukkueita. Finaali 
toteutetaan yhteislähtökilpailuna hajontaradoille, joissa on neljä ratavaihtoehtoa tytöille ja neljä 
pojille. Yhteistuloksiin huomioidaan joukkueen kolmen parhaan pojan ja kolmen parhaan tytön 
yhteenlaskettu pistemäärä. Pisteitä jaetaan kunkin radan sijoitusten perusteella. Ensimmäiseksi si-
joittunut tuo joukkueelle 50 pistettä, toinen 40, kolmas 35, neljäs 32, viides 29, kuudes 28 jne. Fi-
naalin voittaja on suurimman pistemäärän kerännyt aluejoukkue. Alueen karsintakilpailuissa voi 
olla myös 13-vuotiaiden sarja, jolloin pistelasku on 40, 30, 25, 22, 19, 18 jne. 
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Kuvio 6: Kultaisen kompassin formaatti. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkit: 
- Lajisäännöt 
- Suunnistusliiton kilpailutoiminta 
- Suunnistusliiton karttatoiminta 
- Karttarekisteri 
- Kilpailukalenteri, Suunnistuksen IRMA-palvelu 
- Huippuliiga 
- Kultainen Kompassi -cup 
- Edustus- ja katsastusvalintaohjeet (> suunnistus / hiihtosuunnistus / pyöräsuunnistus) 
- Päätapahtumat 
 

http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/lajisaannot/
http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/
http://www.suunnistusliitto.fi/kartta/
http://www.karttarekisteri.fi/
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/huippuliiga/
http://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/tapahtumat/kultainen-kompassi/
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/valintaohjeet/
http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/paatapahtumat/

