
Pudasjärven Urheilijat ry

”Yhdessä PuU:n parhaaksi”



Toimintaedellytykset

- yleisseura (8 jaostoa)
- kasvattajaseura
- yhteisiä tapahtumia (mm. Umpihanki, Kesäpilikki) 
- jaostojen juttuja Syöte-Suunnistus

Huippukymppi/Syötehölkkä, Syötehiihto jne.
- talkoillaan yhdessä, suunnistajat aktiivisia 
- positiivinen ilmapiiri kouluttautumiseen (jaostot/lajit, 

ohjaaja/valmentaja!)
- Maaseuturahasto mukana Syötteen alueen 

kartoittamisessa



Markkinointi ja viestintä

- Pudasjärvi n. 8000 asukasta

- Pudasjärven Urheilijat suurin seura

- hyvät kontaktit kuntaan sekä paikalliseen pankkiin

- yritykset myötämielisiä urheilulle; matkailu kärkenä 
(kartoitusprojektit), tapahtumia paikkakunnalle

- paikallislehdet, palstatilaa löytyy



PudUn Nusu-tiimi

• 10 nuorta (H/D18-20)

• Tavoitteet kaudelle 2016: SM:t ja viestit

• Anttola 527 km / yo-lakki kahdelle!

• Kirkkonummi 725 km

• Tampere 573 km

• Lappeenranta 626 km, Kurikka   442 km

• haasteena: välimatkat, talven pituus ja lumimäärä  



Nusu-tiimin taustaa

• PudUssa 2005 ->

• ”normaalit” hippo-kuviot 2006, painotus 
kesäajassa (yleisseura – monipuolisuus: yu, 
hiihto, uinti, voimistelu, jalkapallo)

• Kalevan Rastiviesti 2007: 4 x RR-joukkuetta

-> tästä se alkoi

• omia ja yhteisiä hippo-leirejä

naapuriseurojen kanssa



Nusu-tiimi perustetaan

• H/D13-14 normaali suunnistus (12 mukana)

• kokoontumisia myös talvella (satunnaisia 
harjoituksia, omia leirejä, Leimaus)

• kesällä suunnistusharjoituksia iltarastien 
yhteydessä – ei hyvä

• leirit, kisareissut, 

Nuorten Jukola 2011 

(seurahistoriaa)

-> tiimi pysyy koossa



Intoa riittää
• H/D15-16 tavoitteet eriytymässä (10 jatkaa)
• haastava tilanne, apuja tarvitaan taitoharjoitteluun

(suunnistusharjoituksia satunnaisesti, iltarastit!)
• salitreenit talvella kahdesti viikossa yu:n kanssa, 

monipuolisuus (kestävyysjuoksu, hiihto ja uinti)
• omat aamutreenit talvella ti 7.00 – 8.30
• kerran viikkoon kuntosali tai uimahalli
• kova into treenata:

”Eikö voitas pittää leiri!”  
• ohjaajakoulutus taso1 x7, 

jaostoon x2



Treeni jatkuu

• tiimi harjoitteli omin päin – huoli: rasitus/lepo

• valojänistesti, lihaskuntotestit 2013->

• lihashuolto- ja ravintoluentoja, eettiset säännöt  

• valmentajahaku päällä

• PudUsta puuttuu suunnistuksen kokemus: tieto – taito

• tiedonmurusten keräämistä, suunnistuksen taitotreeniä lisää!

• katse naapureihin ja vähän etäämmällekin



Seurayhteistyö alulle

• alueella yleisseuroja, muutama nuori suunnistaja/seura 

• yhteisiä leirejä, aluksi kahdenkeskistä (naapurissa 
suunnistusosaamista), jatkossa useampi seura mukaan

• alueen yhteisiä leirejä, suunnistusharjoituspainotteisia

• kisamatkoja etelään (SK Pohjantähti -vetoiseti Oulusta)



Pohjois-Pohjanmaan seurojen 
yhteistyö

• P-P:n nuorisosuunnistusvastaavien palaveri (2014), 
koossa porukka, jolla tahtotila ja tekemisen halu 

• joka kuukausi jokin suunnistusjuttu, vetovastuu vaihtui 
(avoin harjoitus, leiri jne.)

• vuonna 2015 seuroja mukana 5 – 7 / 30 – 40 leiriläistä

• tiedottaminen lyhyelläkin varoitusajalla ohjaajien 
sähköposti, nuorten facebook (hiljaiseloa)

• nuoret tykänneet: kavereita, yhteisöllisyys…

-> homma toimi, jatkoa toivottiin



Vuosi 2016 Pohjois-Pohjanmaalla

• kohderyhmä 13-20 -vuotiaat (omat jutut hippolaisille)

• toimintasuunnitelma + budjetti

• leiri tai jokin yhteinen suunnistusjuttu joka kuukausi 

• seuratukihakemus OKM:lle (8 seuraa, SK Pohjantähti-
vetoinen)

• toiminta P-P:n suunnistuksen alla epävirallisesti, Kainuu 
kiinnostunut toiminnasta (leiri Vuokatissa?)

• farmisopimukset viestissä tarpeen  

• aloitus 2016: päivän leiri 4.1. PudU, 25 osallistujaa







Nusu-tiimi tänään…
• mukana 10 suunnistajaa  (H/D18-20)
• viidellä valmentaja, viisi harrastepohjalla 
• taitoa: satunnaisia suunnistustreenejä + leirit
• saliharjoitukset talvella ke+pe yu:n kanssa (sählyä, voimaa, 

kimmoisuutta, keskikehoa…)
• ti-aamuna omat (jotain suunnistusjuttuja, juoksutekniikkaa, 

koordinaatiota, ketteryyttä, kehon hallintaa…)
• uinti/kuntosali kerran viikossa omalla aikataululla + 

omatoiminen harjoittelu
• juoksutestit (valojänistesti), lihaskuntotestit, lajitestit 

(PoPLi)



…ja sama kuvina



”Koutsin” tehtäviä/ajatuksia

• viikkoharjoitukset talvella ok, (kesäaika haaste!)

• leirit - taitoa, testit, kisamatkat, yhdessäoloa…  

• rasitusvammoja, loukkaantumisia!

• lisää ravintotietous- ja lihashuoltoluentoja

• lisää ”karttasulkeisia” (yksin ja yhdessä)   

• yleisseuran plussat: lainaustoimintaa yu:lta
viestiin; yu:lle rata, maantie, maasto, lisäksi 
maakuntaviestihiihto



Nusu-tiimin tulevaisuus

Suunnistaminen jatkuu, tavoitteet eriytyvät
• Suunnistajan polku -materiaali tutummaksi (kaksi 

valmentajaa, VOL 3 + 3, 
yksi lukion liikuntadiplomi)

• taitoharjoituksia tarvitaan
• maastopankin kartuttaminen
• menestymistä tavoitellaan
• opiskelupaikat?
• PudU kasvattajaseura, tervemenoa suunnistuksen 

erikoisseuroihin, vaikka tippa tulee silmään 



ja nusujen jälkeen tulevat Nasut


