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Mitä nuorisotoiminta HyRassa on?



 

Mukana olevat lapset/nuoret ja ohjaajat

Suunnistuskoulu

Lapsia 84

Ohjaajia 15

Ohjausryhmä

Lapsia/nuoria 13

Valmentajia 6

Nuorten ryhmä

Nuoria 16

Valmentajia 5



 

Suunnistuskoulun vuosi

• Huhtikuu-lokakuu kesäkausi

– Viikkoharjoitukset

– Leirejä

– Kilpailumatkoja

• Marraskuu-maaliskuu talvikausi

– Saliharjoitukset



 

Mistä uusia ohjaajia saatu ja 

mikä ohjaajia pitää mukana…

• Ohjaajat kysyneet tuttujaan 

mukaan, jotka taas kysyneet 

tuttujaan…

• Suunnistuskoululaisten 

vanhempia kysytty talven 

saliharkoissa.

• ”Hyvä ilmapiiri syntyy tuttujen 

kesken helpommin. Ohjaajat 

ovat iloisia ja avoimia, opet 

osaa vetää ryhmiä.”



 

Mistä uusia ohjaajia saatu ja 

mikä ohjaajia pitää mukana…

• ”Jokainen ohjaaja voi tehä

hommia ”omalla 

panoksellaan”, joustoa löytyy, 

”lapsivahteja” löytyy/lasten 

kierrätys, jotta jokaisen 

ohjaajankin lapsi pääsee 

treeneihin vaikka ohjaajan 

puoliso ei pääsisi mukaan.”

• ”Erilaisia 

harjoituksia/tapahtumia 

lapsille, ryhmäytymisen kautta 

uusia kavereita niin lapsille 

kuin aikuisillekin”.

Suunnistuskoulu 2010



 

Lasten ja vanhempien kommentteja 

miksi suunnistuskoulussa on kivaa

”Siellä tapaa kavereita ja oppii uutta”, poika 6 v.

”Tapaa kavereita”, tyttö 5 v.

”Oppii asioita ja saa olla kavereiden kanssa”, poika 9 v.

”Näkee uusia paikkoja”, poika 9 v.

”Alku- ja loppulämmittelyt oli kivoja”, poika 6 v.

”Pyöräsuunnistus oli kivaa”, poika 9 v. ja tyttö 5 v.

”Pyörällä harjoituksiin meneminen”, poika 6 v.

”Salitreeneissä temppuradat on kivoja”, poika 6 v.

”Telttaleirillä oli kivaa”, suunnistuskoululaisen äiti

”Sisäharkoissa on kivat leikit ja kivaa kun juostaan”, poika 9 v.

”Sisäharkoissa on kivaa kun etsitään karttamerkkejä”, tyttö 6 v.

”Sisäharkoissa on kivaa kun on lämmin”, poika 4 v.

”On kivaa kun saa mennä yksin siimaria ja saa katsoa karttaa”, tyttö 6 v.

”Kivaa kun juostaan”, poika 9 v.

”Kivaa kun saa mennä iskän ja kummitädin kanssa suunnistamaan”, poika 4 v.



 

Perhesuunnistus

– Helppo tapa tulla lapsille ja perheille mukaan.

– Myös vanhemmat innostuvat lajista

– Uusien ohjaajien helppo tulla mukaan vaikka ei olisi paljoa 

kokemusta.



 

Yhteisiä kilpailumatkoja

• Särkänniemi-suunnistus

• Oravapolkukilpailut

• Nuorisoviesti



 

Erilaisia tapahtumia

• Halloween-suunnistus

• Pyöräsuunnistus



 

Erilaisia tapahtumia

• Lumikenkä-suunnistus

• Makkararetki



 

Leirejä

• Leimaus-leiri

• Telttaleiri

• Syysleiri



 

KIITOS!

Esityksen kuvat

Sami Friman

Marika Damskägg

Ira Kantelinen

Teemu Kantelinen


