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Miten suunnistuskoulun sisältö 

suunnitellaan
• ohjaajapalaveri on suunnittelun alku (ratamestari  

mukana jo suunnitteluvaiheessa, vastuualueet)

• kuka ohjaa, mitäkin ryhmää (Tuikut, Tähdet, 
sTaRs)

• vastuuvetäjät koulutettuja

• ajankohdasta päättäminen

• käydään läpi harjoituspaikat ja suunnitelmat eri 
kerroille



Miten lapset jaetaan ryhmiin

• Ikä (n. 7-9 v, n. 9-12 v)

• Suunnistustaito  

• Kaverit

• Sisarukset



Suunnistuskoulu 2011

• 7-9 vuotiaat Tuikut

* ohjaajia 2 (-4); lapsia n. 25

* apuohjaajia 2-3

• 9-11(12) vuotiaat Tähdet

* ohjaajia 2; lapsia n. 25

* apuohjaajia 2-3

* sTaRsit apuohjaajina tarvittaessa

• 12 v -> sTaRsit

* omat ohjaajat; erillisharjoitukset



Suunnistuskoulu jatkoa

• Tuikkujen ja Tähtien harjoitukset pidetään yhtä 
aikaa (sama paikka, aika, eri vetäjät)

• Aloitus täsmällisesti sovittuun aikaan

• Nimenhuuto, Rastipassit, nilkkajumppa, 
alkuleikki, info harjoituksesta

• Lapset jaetaan pienempiin ryhmiin, max 4-6 lasta 
/ ohjaaja

• Ennalta suunniteltu harjoitus

• Harjoituspalaute, loppuleikki, venyttely…. ☺

• Lopetus täsmällisesti



Rastipassi

Rastipassi sisältää:

• Suunnistuskoulun aikataulun ja harjoituspaikat

• Osallistumiskertojen ”tarrapaikat”

• Paikalliset iltarastit = Sata-Häme rastit

• Lähialueella olevat lapsille sopivat 

suunnistuskilpailut

• Ohjaajien yhteystiedot

Kyrös-Rastin Suunnistuskoulu 2011
RASTIPASSI

Rastipassin piirrokset: Suomen 
Suunnistusliitto



Eri kertojen teemat / leiri(t)

• karttamerkit ja –värit

• viuhka

• reittiviivaharjoitukset

• kompassin käyttö

• suunnassakulku harjoitukset

• RR, TR ja suora harjoitukset (saattajan kanssa ja 
ilman)

• viestiharjoitukset (kaikki juoksee, saattajia, 
STaRsit mukana)

• kilpailuharjoitukset



Miten vetäjät / ohjaajat hankitaan ja 

koulutetaan

• kartoitetaan entiset vetäjät – halukkuutta jatkaa?

• suunnistuskoululaisten vanhemmista uusia

• apuohjaajiksi ”vahingossa” omien lasten myötä

• seuran omat nuoret (mm. sTaRsit)

• TOK-koulutus

• Nuori Suunta koulutus taso 1 ja taso 2

• Seuratoiminnan kehittämistuki v. 2011 ohjaajien 

ja valmentajien kouluttamiseen



Yhteistyö vanhempien kanssa

• ensimmäisellä kerralla alkuinfoa tulevasta 
suunnistuskoulusta sekä lapsille että vanhemmille 
yhteisesti

• vanhemmille oma info ja yhteisten pelisääntöjen 
luominen

• kartoitetaan halukkuus suunnistuskoulun 
toimintaan

apuohjaaja, muuten vaan….

• halukkuus seuran toimintaan

• vanhemmat otetaan mukaan alusta lähtien 



Yhteistyö vanhempien kanssa jatkoa

• ”matalan kynnyksen” ohjaajia

• yhteystiedot 

• sähköpostitse lisäinfoa kauden mittaan 

• kirjallinen palaute vanhemmilta 

suunnistuskoulun päätteeksi



Markkinointi

• paikallislehden ilmoitus

• seuran nettisivut www.kyros-rasti.fi

• sähköpostia aiemmin suunnistuskoulussa 

mukana olleiden vanhemmille

• viikoittain ilmoitus paikallislehden 

seuratoimintapalstalle

• paikallislehden kutsuminen seuraamaan 

suunnistuskoulua



Seuran tuki suunnistuskoululle

• tiukka budjetti ☺

• suunnistuskoulupaidat (laina)  

suunnistuskoululaisille

• kevät- ja syyskauden päätösmehut & piparit 

kaikille

• kansiot; muut huomiot aktiivisuudesta



Seuran tuki suunnistuskoululle

• Nuori Suunta vakuutukselliset lisenssit kaikille 
suunnistuskoululaisille

• seura maksaa pääsääntöisesti kaikki 
kilpailumaksut; rajoitus vain yksi rastiviikko 

• omat leirit pääsääntöisesti ilmaisia

• isommat leirit, esim. Leimaus, seura osallistuu 
tietyllä osuudella kustannuksiin

• ”Turun reissu” kauden päätökseksi kaikille

• kauden päättäjäiset kaikille seuran jäsenille, myös 
suunnistuskoululaisille



Kiitos


