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OHJAAJATAPAAMISEN RYHMÄTYÖ LA 27.1.

• Neljä eri pistettä, joissa pohdittiin lapsuusvaiheen polun tavoitetta: Reppu 

täyteen.

• Mistä rakentuu hyvä fyysinen harjoitettavuus ja miten monipuoliset 

liikuntataidot karttuvat?

• Miten syntyy innostus urheiluun?

• Miten urheilullinen elämäntapa tarttuu?

• Miten nämä näkyvät oman seuran toiminnassa?

• + Mitä haasteita omassa/seuran toiminnassa on tällä hetkellä? Millaisia 

ratkaisuja löytyy?
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MITÄ HAASTEITA OMASSA/SEURAN TOIMINNASSA ON 

TÄLLÄ HETKELLÄ? MILLAISIA RATKAISUJA LÖYTYY?

Työtaakka jakautuu harvoille! –Tiimiajattelu seurassa

Puute vastuuhenkilöistä –Henkilökohtainen rekrytointi -> kysy

Uusien harrastajien löytyminen lajin ulkopuolelta

-Sana kiirimään laadukkaasta toiminnasta

Yksilöllisen polun löytäminen ja siinä tukeminen ”oikein” -> drop out

-Yksilön huomioiminen

Kilpailuihin osallistumisen tukeminen

-Korvataan ”oma harjoitus” samaan ajankohtaan osuvalla kilpailulla.

Viestinnän merkitys, seuran sisäistä

-Avoin viestintä ulospäin omat resurssit huomioiden

Harrastuksen jatkuvuus suunnistusaloituksesta muihin lasten ja nuorten ryhmiin

-Perhesuunnistuskoulut

-~13+ ikäisten itsenäistymisen tukeminen -> oma ryhmä -> annetaan vastuuta

-Suunnitelmallinen palkitseminen aktiivisuudesta
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INNOSTUS URHEILUUN SYTTYY

YHTEENKUULUVUUS:

- Leirit: seuran omat, Leimaus, bussimatkat, yhteiskyydit, lähteminen

- Kisat (+kisadiscot): NuJu, KLL, Särkänniemi, Oravatonni, 25Manna, Halikko, 

Jukola

- Retket

- Yhdessä tekeminen

- Ryhmäytyminen omassa seurassa/seurayhteistyö, samanikäiset (alueleirit) 

’kuuma ryhmä >13 v’

- Muut jutut kuin suunnistus: vaellukset

YHTEISÖLLISYYS:

- Koko perhe keskiössä, vaikka yksilölaji

- Kiinnostus

- Seura-asut

JOKAINEN HARRASTAA OMALLA TASOLLAAN:

- Loppuhuuto 
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INNOSTUS URHEILUUN SYTTYY

- Kuunnellaan lasten ja nuorten mielipiteitä:

”Mitä haluatte seuralta?” ”Millaisia treenejä?” ”Minkälaista toimintaa?”

- Annetaan mahdollisuus valita – tietyt rajat

- Koetaan onnistumisia -> kisamenestys

- Seurataan kehitystä (harjoittelun tulos)
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FYYSINEN HARJOITETTAVUUS

- Tavoitteen asettaminen lapsen osaamistason mukaan -> harjoituskerta, 

viikoittain, jaksoittain, kausitavoite jne.

- Oikea tekniikka

- Levon merkityksen tiedostaminen

- Ravinnon huomioinen -> esimerkit, leirit, vanh. Info

- 14-v. + vanhemmat: kerrotaan harjoitusten teema ja tarkoitus

- Harjoittelupäiväkirjan merkitys



www.suunnistusliitto.fi

MONIPUOLISET LIIKUNTATAIDOT

- Lähtökohtana lapsen maailma

- Hauskuus

- Leikinomaisuus

- Pelit

- Lapsena monipuolista liikuntaa – laajat motoriset taidot ennen valintavaihetta

- Seurayhteistyö yli lajirajojen

- Mahdollistetaan ja tuetaan muiden lajien harrastamista -> ei kalenteria 

täyteen, ei este osallistua esim. viestikilpailuun. Hyväksytään, ettei kaikki 

osallistu kaikkiin.

-> toisaalta ei liian vaikeille radoille viesteissä 
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URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

- Paljon ilmaista materiaalia tarjolla -> näitä jakoon vanhemmille

- Ohjaajan tehtävä:

+ Kasvata nuorta urheilijaa (ruoka, juoma, harjoitus, lepo, uni)

Miksi? Kuinka paljon? Koska?

- Liikunnan monipuolinen tekeminen

- Esimerkin kautta so. vanhemmat / seura

- Idolit, ulkopuoliset esimerkit

- Leirien yhteydessä

- Ryhmän voima

- Säännöllisesti

- Harjoituspaikan valinta mahdollistaa pyörällä tulon

- Vanhempainpalaveri?

- Asiantuntijan tietoisku


