
Lasten ja nuorten 

suunnistustaitovalmennus
Näkökulmia seuravalmennukseen



Mikä on suunnistustaidon ydin?

� Kartan ymmärtäminen (karttakuva)

� Kartan suuntaaminen

� Oman olinpaikan määrittäminen

� Miten näitä taitoja voi opettaa?



Toistojen määrä yhdessä vuodessa

� 100 karttaharjoitusta vuodessa?

� ”Ei niin huonoa harjoitusta ettei lapsi kehittyisi!”

� Harjoitusten määrä seurassa suuremmaksi

� Yhteistyötä naapuriseurojen kesken

� Kuntorastit on hyvä harjoitus

� Omatoimisia taitoharjoituksia

� Taiton oppimisessa ei voi oikaista (eikä RR-radalla) ;)



Toistojen määrä yhdessä harjoituksessa

� Kartan mittakaavassa pätee matematiikan laki

� 1:1000 mittakaavan kartassa on sadan metrin matkalla kymmenkertainen määrä 

luettavaa/suunnistettavaa 1:10 000 karttaan verrattuna

� Vrt. lapsen etenemisvauhti ja lapsen keskittymiskyky ja lapsen hahmottamiskyky ja 

lapsen ”näkökyky” kohteisiin jne…

� Olisiko vastaus pihakartoissa?

� Pienellä alueella (pihakartta) saadaan 2-3 km kulkumatkalla tehtyä paljon 

erilaisia suunnistusharjoituksia jolloin toistojen määrä on suuri ja mielekkyys 

harjoitteluun korkea

� Pienellä alueella harjoituksen järjestäminen on helpompaa tai ainakin 

kevyempää kuin laajalla alueella



Pihakartalla ”taidon voi nähdä”

� Normaalilla suunnistusradalla voi yhdestä kohtaa nähdä ajatteluprosessia 1-

5 krt riippuen radan rakenteesta

� Pihakartalla eri suuntiin risteilevät lapset ovat ohjaajan silmien alla jopa 

suurimman osan harjoitusajasta, jolloin havainnointi on helppoa

� Toiminta pihakartalla on turvallista, jolloin eri tehtävissä olevat lapset voivat 

ja joutuvat suunnistamaan yksin



Mihin asti ”pihalla leikkiminen” taitoja 

kehittää?

� Nykytekniikalla mielikuvitus on rajana karttojen ja ratojen muokkauksessa

� Kova alusta kehittää juoksutaitoa

� Pieni alue rytmittää vetojen pituutta itsestään

� Ennakointi, suunnitelman tekeminen yms. suunnistustaidot joutuvat todella 

koetukselle kun ”luettava tulee syliin”

� Kokemus on että aluksi ei pysty edes juoksemaan kunnolla

� Yleistäminen kehittyy luonnostaan

� Siirryttäessä 1:4000 kartalle aikaa tuntuu yhtäkkiä olevan paljon

� Eli pitkälle! Perustekniikan (suuntaus, olinpaikka) ”kertauksessa” kaikilla!



Harjoituksia pihakartalle

� Viuhkoja (kuten bingo)



Harjoituksia pihakartalle

� Taitoa (kuten vihikoirat)



Harjoituksia pihakartalle

� Vauhtia (kuten kaksintaistelut)



Harjoituksia pihakartalle

� Kaikki tämä pienellä alueella vain 16 rastilla !



Rastireitti

� Harjoitellaanko rastireitin kisasuoritusta

vai opetellaanko rastireitin avulla suunnistustaitoja?

� Siimari helpottaa, ohjaa, antaa palautetta, jne…

� Siimarin avulla pääsee myös maastoon (monipuolisuus)

� Oikea suunnistustekniikka mahdollista oppia alusta alkaen

� Rastinotto helppoa

� Mahdollisuus ennakkosuunnitteluun ja sujuvaan rastityöskentelyyn

Miten siimarilla voi ”oikeasti” opettaa suunnistustaitoa?



Väli 1-2

Noviisi = vihreä

Taitaja = keltainen

Kokenut = punainen

Seikkailija = siniharmaa

Harjoitus 6 Santa Park

- RR, TR, Taso1 ja Taso2



Rastireittistä on moneksi!

� Kaksi lyhyttä on parempi kuin yksi pitkä = ”kasi”

� Eriyttäminen rastireitillä = samalla vaivalla jokaiselle jotakin ;)

� Rastireitti

� Tukireitti

� Reittiviiva

� ”Latusuunnistus”

+ suora suunnistus



Rastireittistä on moneksi!

� Rastireitti



Rastireittistä on moneksi!

� Tukireitti



Rastireittistä on moneksi!

� Reittiviiva



Rastireittistä on moneksi!

� Latusuunnistus



Rastireittistä on moneksi!

� D -rata



”Jos metsään haluat mennä nyt…”

� Ajantasaiset kartat ja pedagoginen mittakaava

� Pienellä alueella paljon rasteja

� Paljon ratoja � itsenäinen työskentely

� Eriyttäminen eri taitotasoille ei tapahdu ratapituuksilla (D � A) vaan 

� Karttamuutoksin (käyräkartta)

� Suunnistustehtävin (viivasuunnistus)

� Fyysinen eriyttäminen syntyy kierrettyjen ratojen määrällä

� Ohjaaminen helpompaa ja harjoituksen järjestäminen kevyempää!



Eritasoiset radat sprinttikartalla (metsä)

� Perusrata (H/D 10 – H/D 12 –taso)



Eritasoiset radat sprinttikartalla (metsä)

� Viiva (H/D 12 – H/D 14 –taso) 



Eritasoiset radat sprinttikartalla (metsä)

� Väylä (H/D 14 �)



Taidon oppiminen vaatii siis toistoja,

toistoja, toistoja, toistoja, …

� MUTTA myös

� Sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta

� Koettua autonomiaa

� Koettua pätevyyttä

� JA tärkeintä on välittäminen!

� KISS


