
Keskustelutilaisuus Kultainen kompassi -leiri Kangasala 13.9.2014 

osallistujat: Mikko Toivonen, alustaja; Katri Lilja SLL; Marja Molin 
Alueiden edustajia; huoltajia, vanhempia 

Ajatuksia ja kysymyksiä , tärkeitä asioita, huomioitavia asioita alustuksen perusteella 

 

LIITON ROOLI 

- Koulutus: urheilija, valmentaja 
- Aluevalmennus tehostaminen, liiton tuki 
- Valmennusmateriaali   vrt Ruotsin Idebanken 
- Maksut korkeita matkoista, liiton pitäisi maksaa edes coachien osuus, eikä niin, että urheilijat 
maksavat coachien osuuden ( esim. EOYC-kisamatka) 
- Alueiden valmennusillat > seurojen ajatusten vaihto 
- "valvoa" ja ohjata ratamestarityötä. Ei ole varaa olla yhtään liian vaikeaa kisarataa alle 14-vuotiaiden 
sarjassa 
- Riittävästi kaikille avointa leiri- ja valmennusmahdollisuuksia 
- Suunnistushuippujen blogeissa on hyvää materiaalia 
- Koulutus, säännöt 
- Ajan hermolla pysyminen 
- Aluevalmennus maanlaajuisesti 
- leirit monipuolisissa maastoissa 
- pienet seurat-united: yhdistelmäjoukkuemahdollisuus viesteissä 
- piiri aktiivisemmin mukana 
- selkeä tiedotus + opastus, + koulutustarjonta 
- viesteissä pienille seuroille helppo mahdolisuus saada "virallinen" osallistuminen 

- suunnistaja-lehti, tiedotus 

 

SEURAN ROOLI  

-Ohjaajien tukeminen; 
- selkeät pelisäännöt 
- yhteistyö -seuran sisällä ja seurojen välillä 

-Miten delegoida seuran töitä laajemmalle joukolle toimijoita 
- seuratoiminta houkuttelevaksi myös nuorille 
- Toiminta avointa kaikille;   Ei liikaa "suljettuja" ryhmiä 
- valmennus 
- kilpailutoiminta 
- kuuden juniorin seura > mission impossible 
- Kaikki vanhemmat eivät osaa valmentaa, löytyykö seuralta apua/osaaviva valmentajia 
- Luoda tasapuoliset mahdollisuudet verrattuna muihin seuroihin ja yksilöihin 
- olla mukana kehittämässä alueen toimintaa 
- Leirit yhteisöllisyyden edistämisessä tärkeitä > ohjelman variointi niin että 
huiput/kilapilijat/harrastajat ovat tyytyväisiä 
- seurayhteistyö 
- tehtävien määräaikaisuus 
- paikallinen koordinointi 
- yhteisö: veistijoukkueet, puku jne 
- vanhempien informointia voi (etenkin ei-suunnistavien) kehittää 
- Naapuriseurojen yhteisreenit 
- mukavaa toimintaa > syntyy rakkaus lajiin 
- organisoitu nuoriso/valmmennustyö 
- me-identitetti 
- eritasoisten nuorten huomioiminen 
-seura on me 
- rahoitus; rahoitus nuorille 



- yhteistyö eri lajien kanssa 
 

VANHEMMAN ROOLI 

- Kimppakyydit kisoihin 
- kuljetus harjoituksiin/kisoihin 
- 3 K = kuljettaa, kannustaa, kustantaa 
- aikataulut ja taloudellinen tuki, kuljetus jne 
- keskustelut 
- talkoolaisten aneleminen kisatalkoisiin tms on ikävää 
. Millä saataisiin aikaan se, että ilmoittaudutaan oma-aloitteisesti -tai edes pyydettäessä 
- tärkeintä on järjestää lasten kulkemimnen harjoituksiiin ja kisoihin (ilman tätä ei aktiivinenkaan lapsi 
pysty harrastamaan ja monen alkutaival katkeaa tässä) (etenkin kilpailut) 
- Rohkaisu, kannustus, onnistumisten löytäminen 
- monipuolisuus tärkeää, mutta rajansa kaikella 
- Nuoren ensimmäinen "valmentaja" suunnistuskoulussa, oppii itsekin samalla 
- EI-suunnistavat vanhemmat: leirijärjestelyt, varainkeruu 
- Suunnsitavat vanhemmat: harjoitusten järjestely, valmennus 
- arki sujuvaksi urheilijalle, tähän vanhemmat tarvitsee opettaa 
- kuljetukset harjoituksiin/kisoihin 
- talkooväki 
- ei kokemusta suunnistuksesta: -rahan hankinta 
                                                - matkajärjestelyt 
                                                - ilmoittautumiset 
- Pitääkö vanhemman etsiä, kuljettaa , löytää erilaisiin maastoihin kilapilemaan vai luotanko seuraan, 
että he huolehtivat ja ehdottavat kisoja? 

- EI-suunnisstustaitoinen: - autokuski 
                                      - sponsorointi 
                                      - talkoot 
-Suunnistustaitoinen: - kannustava rinnallaeläminen 

- seuran nuorisotoimintaan osallistuminen 
- suunnistustaitoinen: oma ryhmä , jonka perään katsoo 
                               - taitoharjoitusten suunnittelu 
- EI-suunnistustaitoinen: - kilapiluissa järjestelytehtäviä 
                                    - harjoitus/kisamatkojen kuskaaminen 
                                    -kisoissa pienten avustaminen 
                                    - jos on muuta urheilutaustaa, voi tehdä 
                                       fysiikkaharjoituksia 
                                     - yhteisten asioiden hoitoa ja koordinointia 
- realistiset odotukset 

-kuljetttaja, järjetelijä, varaa matkat ja majoitukset 


