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Hankkeen tavoitteet 

• Kehittää ja vahvistaa tavoitteellisen kilpaurheilun polkua 11–15-vuotiaiden 

seuratoiminnassa yhteistyössä seurojen kanssa. 

 

• Kehitystoimien tavoitteet (nuoret) 

– Nuorille tarjottavien ohjattujen harjoitusten määrän kasvu ja laadun kehittyminen, 

– Nuorten innostus lajiin ja lajiin kuuluvaan harjoitteluun, 

– Nuorten fyysisen monipuolisuuden kehittyminen, 

– Nuorten omaehtoisen harjoittelun ja liikkumisen määrän lisääntyminen, 

– Nuoret omaksuvat urheilullisen elämäntavan. 

 

• Kehitystoimien tavoitteet (seurat) 

– Nuorten monipuolista kehittymistä tukevien harjoituskäytänteiden luominen, 

– Tarkoituksenmukaiset toiminta- ja harjoituskalenterit, 

– Verkostoituminen, yhteistyö (muut hankkeessa olevat seurat/lajit, muut 

yhteistyötahot). 
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Hankkeen tavoitteet / 2 

 

• Kehitystoimien tavoitteet (seuraohjaajat/valmentajat) 

– Toimijoiden mielekäs tehtävänjako, 

– Osaamisen lisääntyminen (ohjaamis- ja valmennustaidot, tehtävien jako seurassa, 

seuran tapahtumat jne.), 

– Innostus tehtäviin, 

– Lisää toimijoita ikäryhmän ohjaukseen / valmennukseen. 

 

• Kehitystoimien tavoitteet (laji, lajiliitto) 

– Tavoitteellisen kilpaurheilun sisältöjen määrittäminen 11-15-vuotiaiden osalta 

suunnistuksessa (harjoitusmallit, määrät, laatu, toimintatavat jne.) 

• Suunnistuksen lajianalyysin päivittäminen ja täsmentäminen erityisesti 11–16-vuotiaiden lasten 

ja nuorten harjoittelun osalta.  

• Urheilijan polun tarkentuminen (suunnistus) 
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Toimenpiteet hankkeessa 

• Seura valitsi kehitystyön painopisteet viiden kohdan valikosta. 

 

• Hankepäivät, 3 kpl 

– 12.11.2011 Helsinki  

– 10.-12.2.2012 Vierumäki 

– 26.5.2012 Tampere 

 

• Ennakkotehtävät seuralle ennen jokaista hankepäivää. 

 

• Nimetty sparraaja seuralle. Sparraaja teki 2–3 käyntiä seuraan hankevuoden 

aikana. Sparrauskäynnin teema sovittiin seuran ja sparraajan kesken. 

 

• Seura toteutti Kasva urheilijaksi –ominaisuustestit. 

 

• Aktiivinen viestintä hankkeesta – erityisesti seurojen kehitystoimista: Netissä, 

Suunnistajassa ja kohtaamisissa. 

 

• Seuratoimijat arvioivat hanketta hankekauden päätteeksi. 
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Kehitystyön painopisteet 

Seura valitsi 2 kehityskohdetta alla olevasta listasta, joihin seura sitoutui. 

 

1. 11 – 15-vuotiaiden toiminnan vastuuhenkilöiden rekrytointi ja keskinäisen toiminnan 

organisointi. 

 

2. Seuran ydinharjoitusten rakenteen, sisällön ja toteutuksen kehitystyö. 

 

3. Seuran kausisuunnitelman ja/tai vuosikalenterin kehitystyö (sisällöt, toteutus, yhteistyö eri 

tahojen kanssa, esim. muiden seurojen kanssa; Kasva Urheilijaksi testien käyttöönotto 

osana harjoitustoimintaa). 

 

4. Yksilöllisten ja eriyttävien toimintatapojen löytäminen ryhmätoiminnassa 

(henkilökohtainen ohjaus / valmennus, harjoitusten eriyttäminen, yksilölliset ”kotiläksyt”). 

 

5. Yhdessä nuorten kanssa konkreettisten keinojen löytäminen omaehtoisen liikkumisen ja 

harjoittelun lisäämiseksi. 
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Mitä hankekauden aikana on tapahtunut? 

Otteita seurojen vastauksista. 

– Olemme saaneet hyvää tietoa ja monia hyviä ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.  

– Hanke lisäsi suunnitelmallisuutta, lisäsi harjoitusten määrää ja nosti harjoitusten 

toteutuksen laatua (fyysinen osuus, suunnistuksen teemat, palautteen anto jne.). 

 

– Aloitimme tehokkaamman yhteistyön seuran muiden ryhmien kanssa (aikuiset, 

suunnistuskoulu, vanhemmat juniorit). 

– Pidimme seuran sisällä hankekokouksia, joissa jaoimme tietoa ja tehtäviä. 

– Hanke viritti seurojen välistä yhteistyötä. 

 

– Yksilöllistämisen kautta on nuorten harjoittelun määrä kasvanut. Yksilöllisyys on 

toteutunut mm seuraavilla asioilla: Kannustaminen, yhteinen tavoite (esim. kisareissu), 

sopivat harjoitukset jokaiselle, pienemmät ryhmät, henkilökohtainen tukihenkilö, osalla 

harjoituspäiväkirjat ym. 

– Omaehtoinen harjoittelu lisääntyi osalla nuorista, osalla ei. 

– Muutimme jonkin verran harjoitusten sisältöä Kasva urheilijaksi –testien tulosten 

perusteella. 

 

– Yksi tärkeimmistä innostavista tekijöistä on hyvä ilmapiiri, sekä seuran nuorten että 

seuran toimijoiden kannalta. 

 

– Haasteena on vapaaehtoistoimijoiden ajankäytön rajallisuus. 

– Seuramme profiili on noussut – seuramme näyttäytyy mielenkiintoisempana. 
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Seurojen palautetta; hankkeen vaikutuksia seuroissa 

• Hanke toi innostusta ja jämäkkyyttäkin seuratoiminnan kehittämiseen. 

Hankkeen kautta seura sai johtolankoja, mihin suuntaan toimintaa voisi 

kehittää. 

 

• Harjoitusten laatu on kehittynyt. Harjoitusmäärä on kasvanut. Olemme tehneet 

enemmän yhteistyötä seuran eri ikäisten harjoitusryhmien kanssa, mm. 

isompien nuorten tai aikuisten valmennusryhmän kanssa. 

 

• Drop out on vähentynyt. Jossakin seurassa drop out on hankevuoden aikana 

ollut nolla! 

 

• Kehitystyö tulee jatkumaan seurassa myös hankekauden päätyttyä. 

 

• On mietittävä, miten seuran sisällä voi viestiä mm. hankepäivissä saatua tietoa 

ja siitä virinneitä ajatuksia eteenpäin seuran muille toimijoille. 

 

• Uusien toimijoiden rekrytointi ei ole helppoa, joskin lasten vanhemmista heitä 

löytyy. Parhaiten uusia toimijoita on saanut pyytämällä henkilökohtaisesti 

sovittuun ja rajattuun tehtävään (esim. ratamestariksi, henkilökohtaiseksi 

tukihenkilöksi). Tervetuloa ohjaajaksi –koulutuksen järjestämisen kautta 

saimme uusia toimijoita. 
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Seurojen palautetta hankkeesta: Hankkeen käytänteet 

• Hanketoimet koettiin pääosin toimiviksi. Hankekausi olisi voinut olla hieman 

pidempi. 

 

• Tavoitteenasettelu ja kehitystyön painopisteiden valinta toimivat seuran 

kehitystoiminnan suuntaajina. 

 

• Hankepäivät onnistuivat pääosin hyvin. Ulkopuoliset esitelmöijät olivat 

pidettyjä. Keskusteluaikaa seurojen kesken toivottiin enemmän. 

 

• Kasva Urheilijaksi –ominaisuustestit toteutettiin useimmissa hankeseuroissa. 

Osassa seurojen testit otettiin osaksi vuosikalenteria. 

 

• Sparraajan käynnit seurassa koettiin hyviksi. Toisaalta koettiin, ettei sparraajaa 

ehkä osattu hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla: Mitä sparraajalta olisi 

parasta toivoa seurakäynnillä? 

 

• Moodle-oppimisalustan aktiivinen käyttö jäi vähiin. 

 

• Seurat saivat muiden seurojen toiminnasta hyviä ideoita seuraesittelyiden ja 

keskusteluiden kautta. 

 

 

8 



www.suunnistusliitto.fi 

Mitä asioita seurassanne tullaan jatkossa kehittämään? 

Poimintoja seurojen vastauksista. 

– Kaikkia ideoita emme pysty toteuttamaan, mutta asia kerrallaan. 

– Perustamme uuden ryhmän (14) 15-16-vuotiaille. 

– Hiihtoleiri yhteistyössä hiihtoseuran kanssa, sulkapallovuoro, yhteisharjoituksia 

naapuriseuran kanssa, kehitämme harjoituksiamme jne. 

– Lisäämme leiritystä. 

– Lisäämme urheilijoiden ja heidän vanhempiensa valmennustietoutta. 

 

– Kehitämme yksilöllisyyttä harjoituksissamme ja kannustamme omaehtoiseen 

harjoitteluun. 

– Harjoittelun alkuun päässeitten nuorten harjoitusinnon lisääminen ja omaehtoisen 

harjoittelun vakiinnuttaminen. 

– Lisäämme määrätietoista valmennusta. 

– Hyödynnämme nettiharjoituspäiväkirjaa ja Garmineita. 

 

– Kehitämme yhteistyötä alueen seurojen välillä. Tarjoamme mm. pienempien seurojen 

nuorille leirejä. 

– Viestimme hankkeen kautta tulleista ajatuksista seuran sisällä. Hyödynnämme 

saamaamme tietoa, kun perehdytämme uusia ohjaajia. 

– Osallistumme jatkossakin tapaamisiin ja hankkeisiin. Näiden kautta saa paljon tietoa ja 

kontakteja. Kannustamme koulutuksiin. 
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Hankkeen toimivuus Suunnistusliiton näkökulmasta 

• Hanke oli onnistunut. 

– Hanketyöskentely innosti seuroja ja sai seurat toimimaan. 

– Seuroissa tapahtui suuriakin kehitystoimia (suunnitelmallisempi kalenteri, 

laadukkaammat harjoitukset, yksilöllistäminen jne.). 

– Seurayhteistyömuotoja käynnistyi seurojen välille. Vaikutukset: Lisää laatua, lisää 

harjoitustoimintaa, yhden seuran kuormituksen vähentyminen. 

– Hanketapaamisten kautta seuratoimijat saivat tietoa, verkostoja ja yleisesti 

rohkeutta ja tukea toimintaansa seurassa. 

• Hankkeen kautta piirtyi kuva seurojen suurimmista haasteista, kehitystarpeista 

ja keinoista tukea seuratoiminnan kehittämistä. 

– Seurojen yhteinen tekeminen innosti ja antoi seuroille näkökulmia. 

– Vapaaehtoisilla toimijoilla tulee vastaan rajalliset ajankäyttömahdollisuudet. 

– Uusien toimijoiden mukaan saamiseksi on joitakin keinoja, mutta se ei ole helppoa. 

– Seurat ovat erilaisia ja kaipaavat eri asioihin tukea ja lisäosaamista. 

• Hankkeen toteutus vaati merkittävän työpanoksen Suunnistusliitossa, mutta sen 

pyörittäminen ei ollut liian raskas kokonaisuus. 

• Hankkeen myötä seuratoiminnasta saatua tietotaitoa analysoidaan vielä 

tarkemmin ja sitä hyödynnetään koulutusten työstössä, materiaaleissa sekä 

tulevissa hankkeissa. 
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Seurojen vastauksia: Minkälainen tuki seuralle edistäisi 

kehitystoimien toteutumista? 

• Seurojen väliset tapaamiset ovat tarpeellisia. 

– Tapaamisessa seurat voisivat esim. yhdessä työstää ideoita eteenpäin toteutettaviksi 

malleiksi. 

• Kuulemme mielellämme kokemuksia muista seuroista. Niistä saa aina vinkkejä 

omaan seuraan. 

• Myös hankerahoitusta seuralle; vain harva sai Nuoren Suomen seuratukea viime 

keväänä. 

• Päätoiminen henkilö olisi tarpeen ison seuran kokonaisuuden hallinnoimiseksi. 

• Ohjaaja- ja valmentajakurssit ovat tarpeellisia. Valmentajakoulutuksia myös 

paikallisesti! 

• Ulkopuolisen sparraajan käynti seurassa edistäisi jatkossa asioiden 

kehittymistä. 

• Alueella ohjaajien tapaaminen. 

• Tämänlaisen  kehityshankkeen tyyppiset toimintatavat edistävät seuran 

toimintaa. 
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11–15-vuotiaiden seuratoiminnan tärkeimpiä piirteitä; 

poimintoja hankkeen kokemusten perusteella 

– Toiminnalla on  ”moottori”, tai useampia henkilöitä, jotka ovat innostuneita ja jotka ovat 

valmiita uhraamaan vapaa-aikaansa seuratoiminnalle. Lisäksi tarvitaan muitakin toimijoita 

eri rooleissa. 

 

– Hyvä ilmapiiri seuratoimijoiden ja nuorten keskuudessa. 

 

– Aktiivinen harjoitustoiminta vuoden ympäri. Monipuolinen harjoitustarjonta. 

 

– Osaamista harjoitusten toteuttamiseksi ja hyvin toteutetut harjoitukset. Yksilöllistäminen 

harjoituksissa. 

 

– Nuoret kokevat itsensä huomioiduiksi. Tämä tunne tulee hyvästä ilmapiiristä, kun nuorista 

oikeasti välitetään ja kun toiminnassa huomioidaan yksilöllisyys. 

 

– Huomioimisen, yksilöllistämisen ja hyvän ilmapiirin kautta nuoret kiinnittyvät lajiin. 

 

– Toiminnalla on tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi leiri, kilpailumatka tai kilpailullinen 

tavoite. 

 

– Kouluttautuminen on tärkeää ja tuo osaamista seuraan. Hanke oli osaltaan 

kouluttautumista ja toi lisäinnostusta ja jämäkkyyttä kehitystoimiin. 
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Seurojen terveisiä Suunnistusliitolle 

• Hanke oli hieno juttu. 

• Kiitos. Saimme paljon, vaikkemme ihan vielä pysty menemään eteenpäin suurin 

askelin. 

• Hyvin vedetty hankeprosessi, antoisa anti sekä upee porukka! 

• Hienoa, kun meistä ollaan kiinnostuneita! 

• 11-15-vuotiaiden hanke on todella vastannut kysyntään ja ollut omalle seuralle 

todella tärkeä. 

• Hanke oli toimiva lisäpotku toiminnallemme. 

• Tällaiset hankkeet ovat tervetulleita. Kiitos! 

• Ehdottomasti hyvä pilotti! 

• Suunnistusliitolle ISO kiitos hankkeen käynnistämisestä! Hanke antoi 

merkittävän kehityspotkun toimintaamme. 

• Oli hienoa ja merkityksellistä jakaa kokemuksia eri seurojen kanssa. Monia 

hyviä ajatuksia ja vinkkejä tuli hankkeen aikana. 

 

13 


