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Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 

Toiminnan luonne ja sisällöt 
eri ikäryhmissä 
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< 10 v 10-12 v 13-16 v 

Psyykkinen 
kehitys 

Kognitiivinen 
kehitys 

Sosiaalinen 
kehitys 

Löytöretkeilijä Valloittaja Seikkailija 

Konkreettiset 
käsitteet 

Suhteiden 
ymmärrys 

Kohti abstraktia 
ymmärrystä 

Ryhmään 
sitoutuminen 
Itsenäisyys 
Vastuutehtäviä 
 
 

Kaverit tärkeitä Ohjaaja on idoli 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 

Harrastus tukee kokonais- 
valtaista kehitystä 



Arkiliikkuminen, 
pihapelit,  
eri lajien 
harrastaminen 
 

< 10 v 10-12 v 13-16 v 

Fyysinen 
kehitys 

Omatoiminen 
liikkuminen 

Perusliikkeiden 
vahvistuminen 
leikkien ja liikkuen: 
Juoksu, hyppy, 
kehon hallinta 

Lajiharjoittelu 
lisääntyy: 
Perusharjoitteiden 
oppiminen 
Murrosiän muutosten 
tiedostaminen 

Perusominaisuuksia 
leikinomaisesti: 
Nopeus, kimmoisuus, 
kestävyys, ketteryys, 
juoksutaito, 
liikkuvuus, tasapaino 
 Arkiliikkuminen, 

pihapelit, 
ulkoilu,  
perheen kanssa 
liikkuminen 

Innostus itsenäi-
seen harjoitteluun 
Valmentajan 
etsiminen 
 

Seuratoiminnan lähtökohtana 
lapsen ja nuoren kehitys 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 
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Suunnis- 
tuksen 
kulmakivet 

Johdattelevia  
kulku-uria ja 
selkeitä maasto- 
kohteita 
Tukiviitoitus 

Maaston korkeus- 
erot hahmottuvat 
Johdattelevien 
maaston muotojen 
hyödyntäminen 

Kartanluku kehittyy 
Reitinvalinnat 
nojautuvat johdat- 
televiin kulku-uriin 

Seuratoiminnan lähtökohtana 
lapsen ja nuoren kehitys 

Kehittymi- 
nen 
kilpailijana 

Kilpailu on leikin 
jatke 
Tutustuminen 

Halu tehdä 
paremmin 
Iloinen kisaaminen 
 
 

Tavoitteellinen 
tekeminen 
Yksilöllinen 
mielekäs  
harrastaminen 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 
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Suunnistuskoulu, 
tapahtumat, 
kiva yhdessäolo 

Osallistujien toiveiden 
huomioiminen 
Yksilöllinen tukeminen 
Valtakunnalliset leirit 

Seuran harjoitukset 
Kilpailut, leirit 
Ympärivuotista 

Seurojen monipuolinen 
toiminta eri ikäryhmille 

Seura- 
toiminnan 
luonne 

Iloinen ryhmän 
vetäjä 
Turvallinen  
aikuinen 
Suunnistuksen  
ohjaaja 

Innostaja 

Osaava ja 
kannustava ohjaaja 
Harjoitusten eriyt- 
täminen tarpeen 
mukaan 

Osaava ja kannustava 
Ryhmän innostaja 
Henk.koht. valmen- 
tajan etsiminen  
halukkaille 

Ohjaaja / 
valmen- 
taja 
innos- 
tajana 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 
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Suunnistus 

Luonto- 
kasvatus 

Lähimaastot Monipuoliset harjoitteet, 
monenlaiset maastot, 
valtakunnalliset kilpailut 

Harjoitukset, 
alueen kilpailut 

Ympäristöteot Luontokokemukset Luonnon 
havainnointi 

Seurojen monipuolinen 
toiminta eri ikäryhmille 

Liikuntaleikit Perusvalmiudet Laadukkaat harjoitukset 
Innostus harjoitteluun 

Liikkuminen 

Yhdessäolo Tuttu ryhmä Ryhmän yhteinen 
toiminta 

Ryhmänä toimiminen 
Ryhmän omaehtoinen 
toiminta 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 
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Kilpailutoiminta on innostava 
osa harrastusta 

Paikalliset ja 
alueelliset 
kilpailut  

RR 
Tulosten 
merkitys 
pienempi  

Sopivat  
kilpailumuodot  

Tavoitteena lisätä paikallisten ja alueellisten kilpailujen 
määrää. Hyviä puolia: 
• jokainen osallistuja huomioidaan 
• maasto ja radat sopivat osallistujille 
• lähellä ja lyhytkestoinen tapahtuma 
• tapahtumat innostavat kilpailemaan 

Turvallisuus 
tärkeää 
TR vaihtoehtona 
 

Kehittävät kilpailut 
Osallistumisen 
vaihtoehtoja  

Tapahtumien 
laatu  

Hyvät suunnistusradat lisäävät innostusta 
Laadukas tapahtuma houkuttelee aina uudelleen 

Suunnistus lasten ja 
nuorten harrastuksena 


