
www.suunnistusliitto.fi

11 – 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa
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Hankkeen tavoitteita

• Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen – erityisesti 

hankeseuroissa, mutta viestinnän myötä myös muissa seuroissa (ja alueilla).

• Urheilullisempi ja tavoitteellisempi ote seurojen (ja toivottavasti myöhemmin 

myös alueiden) toiminnassa.

• Löytyy hyviä toimintamalleja, arjen haasteet tulevat näkyväksi ja seuroissa 

löytyy uusia ratkaisuja.

• Innostuneita nuoria suunnistajia. Jokaisella kiinnostuneella on harrastamisen 

mahdollisuus omalla motivaatio- ja taitotasollaan.

• Moni nuorista innostuu harrastamaan suunnistusta tavoitteellisesti. 

Aktiivisimmilla nuorilla on fyysisesti ja taidollisesti hyviä valmiuksia.

• Innostuneita ja osaavia seuratoimijoita.

Hankkeesta yleisesti
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Hankkeen yhteiset tapahtumat

• Avoin haku seuroille 16.9.-7.10.2011. Tiedotus: Netti ja Suunnistaja-lehti.

• 12 seuraa ja yksi alue haki mukaan hankkeeseen. Kaikki valittiin mukaan ja 

näille ilmoitettiin 20.10.

• Ensimmäinen hankepäivä 12.11. Helsingissä.

• Toinen hanketapaaminen 10.-12.2. Vierumäellä  = perinteinen valtakunnallinen 

ohjaajatapaaminen.

– Tapaamisessa aiheita, jotka tukevat hankeseuroja.

– Muutaman hankeseuran esittely.

– Hankkeiden oma hetki sunnuntaina klo 13-15.

• Kolmas hanketapaaminen 26.5. Paikka ja aihe avoimia.

• Sparraaja tekee 2-3 seurakäyntiä / seura. Ajankohta ja teema sovitaan seuran 

ja sparraajan kesken.

• Hanke päättyy kesällä 2012. Seurojen raportointi lajiliittoon syyskuussa 2012.

• Hankerahoitusta Suunnistusliitolle Nuoresta Suomesta 11000 euroa 

hankekaudelle 1.9.2011-31.8.2012, lisäksi lajiliiton omaa panostusta.

Hankkeesta yleisesti
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Kehitystyön painopisteet

Seuran kehityskohteet ovat mielellään alla olevasta listasta. Seura valitsee 1-3 

kehityskohdetta, joihin seura sitoutuu.

• 11 – 15-vuotiaiden toiminnan vastuuhenkilöiden rekrytointi ja keskinäisen toiminnan 

organisointi.

• Seuran ydinharjoitusten rakenteen, sisällön ja toteutuksen kehitystyö.

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

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

osana harjoitustoimintaa).

• Yksilöllisten ja eriyttävien toimintatapojen löytäminen ryhmätoiminnassa 

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

• Yhdessä nuorten kanssa konkreettisten keinojen löytäminen omaehtoisen liikkumisen ja 

harjoittelun lisäämiseksi.

Hankkeesta yleisesti
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Hankkeessa mukana olevat seurat ja alue sekä sparraajat

Seurat & alue

Angelniemen Ankkuri

Espoon Suunta

Helsingin Suunnistajat

Hämeenlinnan Suunnistajat

Ikaalisten Nouseva-Voima

Kangasala SK

Lapin Suunnistus ry

Lapuan Virkiä

Lounais-Hämeen Rasti

OK Orient

Pargas IF

Rajamäen Rykmentti

Rasti-Jussit

Sparraajat

Jussi-Petri Hirvonen

Toni Jumeri

Katja Kyckling

Mikko Ojanaho

Suvi Pelkonen

Katri Lilja
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Hankkeen tavoittavuus

Hankeseurojen toiminnassa on mukana

Yhteensä:

703    10-15-vuotiasta

65 ohjaajaa / valmentajaa

10-

vuotiaita

11-

vuotiaita

12-

vuotiaita

13-

vuotiaita

14-

vuotiaita

15-

vuotiaita

Ohjaajia / 

valmentajia

160 141 115 123 103 61 65

23 % 20 % 16 % 17 % 15 % 9 %

Hankkeesta yleisesti
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Viestintä hankkeen toimista

• Nettisivut: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > Harjoittelun kehittäminen

– Hankkeen yleisiä toimia.

– Kehityshankkeeseen liittyviä linkkejä, mm. Kasva Urheilijaksi -testistöt

– Linkit seurojen sivuille (seurojen luvalla)

– Seurojen konkreettisia suunnitelmia ja toteutuksia, jotka eivät ole seurojen omilla 

sivuilla (seurojen luvalla)

– Myöhemmin: Hankkeen johtopäätöksiä. 

• Ajoittain nettiuutisia, mm. ensimmäisestä hankepäivästä.

• Suunnistaja-lehti seuraa hanketta.

• Ohjaajatapaamisessa hankkeen sisällöistä myös muille seuroille.

• Hankeseuroilla oma Moodle-oppimisalusta, johon on koottu hankkeen tärkeät 

asiat ja jonne hankeseurat voivat tuoda omia tuotoksiaan.

Hankkeesta yleisesti
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Seuratuki 2012

• Yksi lasten ja nuorten toiminnallisen tuen hankemuodoista on 11-15-

vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittäminen.

• Keskeisiä tavoitteita ovat:

– kasvattaa urheilun ja kokonaisliikunnan määrää

– monipuolistaa harjoitussisältöjä

– synnyttää pysyviä käytänteitä, joilla urheilullista elämäntapaa tuetaan sekä 

– kehittää lajien, seurojen ja urheiluakatemioiden välille uusia, pysyvyyteen 

tähtääviä yhteistyömalleja.

• Muut hankemuodot: Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6–19-vuotiaille ja  

Seuran kehittäminen Sinettiseuraksi sekä UUSI pilottihankemuoto: 

Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen

• Hakuaika päättyy 15.3.

http://www.seuratuki.fi/toiminnallinen-tuki/lasten-ja-nuorten-urheilu/

Hankkeesta yleisesti


