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osataan kehitettävää

1. Urheilijaksi kasvamisen polku ja seuran jäsenet
Ryhmävalmennustoiminta 

on toiminnan perusta. 

Paljon yhteistreenejä!

Hyvätasoinen 

ryhmävalmennus

Seuravalmennuksen polku Taitoharjoituksissa eri 

ikäluokat ja taitotasot 

huomioitu

Innostava 

suunnistuskoulu

Runsaasti monipuolista 

laadukasta toimintaa

Aktiivinen iso porukka 

ruokkii urheilijoiden ja 

valmentajien yhdessä 

tekemistä

Seuran järjestämät 

matkat, leirit ja 

harjoitukset

Seuralla on toimintaa, 

joita eritason urheilijat 

löytänyt

Seuran rahallinen tuki Punainenlanka lapsissa ja 

nuorissa: runsas ja 

laadukas toiminta

Onnistuttu kasvattamaan 

nuorten ja aikuisten 

maajoukkueurheilijoita

Herkkyyskausia ei 

huomioida riittävästi eri 

ikäkausien treeneissä

Lasten saaminen 

kilpailemaan

Seuran jäsenmäärä Kilpailuihin enemmän 

väkeä

Herkkyyskausien 

huomiointi

Kehityspolku nuorista 

huipulle = välittäminen

Huippu-urheilijan arki 

(muualla kuin Turussa)

Suunnistajan polku 

käytäntöön

Lasten urheilullisuuden 

tukeminen

Drop-out 

suunnistuskoulun jälkeen

2. Valmennustoiminta
Valmennustoiminta on 

pitkäjänteistä ja 

suunnitelmallista

Suunnitelmallisuus ja 

pitkäjänteisyys

Tukitoiminnot Hyviä lajinomaisia 

harjoituksia

Huippu-urheilijan 

tukeminen

Vetovoimaisuus, uudet 

urheilijat

Testaus ja kehityksen 

seuranta

Lajinomaisuuden 

huomiointi

Tukitoimien 

riittämättömyys

Ei tukitoimintoja

3. Valmentajuus
Eri lajien välinen yhteistyö 

käynnistymässä

Hyvä henki 

valmennusporukassa

Valmentajaresurssit Palkattu valmentaja ja 

oma alueellinen akatemia

Valmentajuuden 

tukeminen

Hiljaista tietoa (vanhat 

edustussuunnistajat)

Annetaan mahdollisuus 

kehittyä valmentajana

Valmentajaresurssit Intohimo Säännölliset tapaamiset Valmentajien koordinointi

Henk.koht. Valmentajina 

amatöörejä ja niitäkin 

liian vähän

Työnjaosta huolimatta 

valmennusresurssit liian 

vähäiset

Valmennustoiminnan 

suunnitelmallisuus, 

pitkäjänteisyys

Arkivalmennus on jäänyt 

muiden toimien (esim. 

kisajärjestelyt) jalkoihin

Ammattimaisuus Liian vähän 

henkilökohtaisia 

valmentajia

Liian vähän valmentajien 

keskinäistä sparrausta

Valmentajan roolikuvaus Eri lajien välisen 

valmennusosaamisen 

jakaminen

Hyvin vähän valmentajia Yksilöllinen 

valmennustoiminta 

puuttuu

Valmentajaksi kasvamista 

ei tueta

Nuorimpien ohjaajia ja 

valmentajia liian vähän

Harvalla on oma 

valmentaja

Avainhenkilöiden 

ylikuormittuminen

Toimijoiden vähäisyys

4. Seuran johtaminen
Monialaista osaamista 

johtokunnassa

Jaostojen itsenäisyys Seuran talousresurssien 

kohdentaminen

Energinen hallitus uuden 

seuran luomiseen

Seuratoimijoiden 

osaaminen

Tiivis, toimiva, uudistunut 

johtokunta

Taloudellinen kehitys

Kuormitus kertyy harvoille Rahallisen tuen kriteerit 

puuttuvat

Seuran pitkäntähtäimen 

suunnittelu ja strateginen 

kehittäminen

Systematiikka liian 

henkilöriippuvaista

Enemmän avoimuutta ja 

vuorovaikutusta

Talousresurssien 

kehittäminen

Seuran johdon tiedotus 

puutteellista

Viestintä Seuran strateginen 

kehittäminen on ollut 

pysähdyksissä

Hallinnon kuormitus liikaa 

käytännön tekijöille

SEURAN NYKYTILAN ARVIOINTI



5. Arvostus, seurakulttuuri ja yhteisöllisyys
Usein yhdessä kivaa Yleinen tyytyväisyys 

seuratoimintaan

Seuran toimintatapojen 

kehittäminen

Hyvä seurahenki Seuran urheilijoiden 

panostuksen 

arvostaminen

Hyvä seurahenki, iso 

seura

Henki tekemisessä ja 

seurahenki

Urheilijoiden arvostus

Urheilijoiden panostuksen 

arvostaminen

Toimintatapojen kuvaus

6. Varainhankinta, markkinointi ja näkyvyys
Some-viesintä aktiivista Iltarastien ja Firmaliigan 

tuotteistaminen

Erilaisten tapahtumien, 

tuotteiden ja palveluiden 

kehittäminen

Ulospäin hyvä näkyminen 

ja hyviä tapahtumia

Viestintä ja näkyvyys Hyvä kehitys viestinnässä Näkyvyys 

kuntosuunnistustoiminna

ssa

Yhteistyö sponsoreiden 

kanssa

Sponsorien hankinta on 

nihkeää

Yhteistyökumppanien 

saaminen

Seuran viestintä ja 

näkyvyys

Seuran sisäinen viestintä Yhteistyö sponsorien 

kanssa

Kumppanuuksien 

hankinta

Viestintä Vuorovaikutteisuus

Yhteistyö naapuriseurojen 

kanssa

Kaupungin karttatuki Yhteistyö 

urheiluakatemian kanssa

Hyvät maastot ja kartat Seurojen yhteistyö Vahvasti verkostoitunut 

alueen seurat, akatemia, 

kv huiput

Yhteistyö kaupungin 

kanssa

Seurayhteistyö Yhteistyö kuntien kanssa

Yhteistyö muiden lajien 

kanssa

Pitkät välimatkat Seuran ja liitonvälinen 

yhteistyö

Yhteistyö SSL akatemian 

kanssa yksipuolista, 

seuralaiset ei hyödynnä 

harjoituksia välimatkan 

vuoksi

Toimintatapojen 

kehittäminen

Jääkö toiminta-alueen 

ulkopuoliset seurat 

huomioimatta

Harjoitusmaastoja 

niukasti

Eri lajien välistä 

yhteistyötä

7. Seuran toimintaympäristö ja yhteistyö


