
 

Valmennusseminaari ja ohjaajatapaaminen 2017, la 28.1.  

VAUHTIA!TAITOA!KANTTIA! Yksilötyö: Mitä vien seuraan? Mitä vaikutuksia seuran toiminta- ja 

harjoituskalenteriin? 

 

 

LAPSUUSVAIHE alle 12 v. 

Organisointi 

Pääorava / Seuraorava  

Seurustelu-upseeri  vanhempien rekrytointi 

Pienet lapset ja perheet mukaan kilpailutoimintaan: tuki ja kannustus 

Kilpailemisen kynnyksen madaltaminen 

Aloittamisen kynnystä mataloitettava  helpot radat / pihakartat 

Kehitä koulutoiminnasta seuraava vaihe seuratoimintaan 

 

Toiminnan luonne 

Nuoret mukaan isompien harjoituksiin 

Idolitoiminta 

Seuran huippujen (idolien) parempi jalkautus lasten suunnistuskouluihin 

Enemmän ’Kivaa yhdessä’ -toimintaa. Ryhmäytyminen jo tässä (lapsuus) vaiheessa. 

Kannustaminen 

Harjoitusten oheen yhteistä muuta kivaa 

 

Kausisuunnitelmassa huomioitavia asioita 

Ympärivuotisuus 

Alle 12-vuotiaiden toiminnan vahvistaminen  ilo, monipuolisuus, ketteryys, liikkuvuus, 

koordinaatio 

Mahdollisimman monipuolisesti eri lajeja 

Kaikilla on kivaa! Monipuolista ketteryys, liikkuvuus, koordinaatio, nopeus harjoittelua 

Viikoittainen salivuoro talven ajaksi 

Viikoittainen karttavaellus 

 



Harjoitustoiminta 

Fyysis-motoristen taitojen harjoittelu oravapolulla 

Motoriikkaprojekti 

Motoriset harjoitukset esteradoilla salissa talvella ja kesällä metsässä 

Puissa kiipeily, aidoilla tasapainoilu ”treeneihin” 

Temppuratoja ja peliä metsässä 

 

Herkkyyskaudet tarkempaan huomioon 

 

Suunnistusharjoitukset 

Helpompia, vauhdikkaampia harjoituksia 

Vielä helpompia ja pidempiä ratoja harjoituksiin 

Eri tasoisia suunnistusharjoituksia 

Kilpailullisuus, leimausrata, vauhti 

 

Yhteistyö 

Seurayhteistyö 

Seurayhteistyö – leirivaihdot 

Yhteisharjoitukset naapuriseurojen kanssa 

Säbämatsit ja leiripäivät seurayhteistyössä 

Lajien yhteistyötä 

 

 

VALINTAVAIHE alle 12 v. 

Organisointi 

Vuosisuunnitelma 

Varmistetaan toiminnan jatkuvuus  toimintasuunnitelma 

Seuran pitää tunnistaa omat vahvuudet/heikkoudet:  

- mitä voidaan helposti tarjota 

- mitä pitää erikseen järjestää 

Seuraorava pienimmille ja suuremmille 

Siirtymän helpottaminen ryhmien välillä 

Seuralaisten vahvuuksien hyödyntäminen harjoitusten teossa ja organisoinnissa 

Huippuseurasertifikaatti 

 



Toiminnan sisältö 

Monipuolisuus 

Monipuolisuuden lisääminen talvikauden harjoittelussa  lähes joka treeneihin 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen monipuolisesti 

Testit 

Tavoitetasojen systemaattinen mittaaminen 

Lihaskunto ja 800 m testit 

200 m testit 

Kartta-analyysi  merkitys myös nuorille tiedoksi 

Kisa treenin analysointi parina/ryhmänä 

Jokaiselle juniorille kausisuunnitelma kokonaisuuden hahmottamiseksi 

Taitosuunnitelma ja treenipäivät sitoviksi 

Ymmärrys siihen, mitä eri asioita huipulle pyrkiminen vaatii 

 

Toiminnan luonne 

Kavereita ja kivaa tekemistä yhdessä 

Nuorten kuunteleminen suunnitteluvaiheessa 

13 v  Konkreettinen suunnitelma pysymään toiminnassa mukana 

Pari/ryhmäharjoituksia  sosiaalinen paine pysyä mukana 

12-15 v ryhmän toiminnan panostus entistä enemmän ja tavoitteellisesti 

 

Osallistaminen 

Nuoret enemmän mukaan kausisuunnitteluun  yhteinen tavoite. 

Nuoret mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Enemmän kivoja leirejä. 

Innostuksen lajiin säilyminen 

Nuorten kuuleminen 

Kilpailuihin kannustus ja tuki 

Määritetään oma unelma 

 

Yhteistyö 

Eri lajien välinen yhteistyö 

Seurayhteistyö 

- leirit 

- teemapäivät 



’Heitto’ toiseen seuraan kun omat taidot omassa seurassa loppuu 

 

Muuta 

Seuran huiput nuorten pariin 

Huippujen esimerkki 

Seuran huippujen mukaantulo nuorten harjoituksiin 

Seuran aikuiset huiput samoihin treeneihin kisailemaan  onnistumisia nuorille 

Idolitoiminta 


