
Turun Suunnistajat

Nuorten ohjaus- ja 
valmennustoiminta



Turun Suunnistajat
Perustettu v. 1954

Jäseniä noin 450
- Alle 18v. noin 150 (2-95 v.)

Toiminta-alue Turun ympäristö

Vahva nuorisotyö
- Sinettiseura vuodesta 2006

Aktiivinen kuntosuunnistus
- Turku-Rastit ja TalviRastit

Huippusuunnistus aiemmin kovatasoista, viime vuosina hiljaisempaa



Hanke: TuS nuorisotoiminnan kehittäminen 2013-2015

Hankkeen aloitus 2012
- Seuraseminaari 30.9.2012
- Puolipäiväisen nuorten valmennuspäällikön palkkaus 
   1.11.2012 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen haku ja myöntö 2013-2015
- Päätoimisen työntekijän palkkaus 1.9.2013 alkaen

Uusi haku vuosille 2016-2018
- Seuraseminaari 14.11.2015



Kehittämishankkeen tavoitteet
Nuorisotoiminnan laadun parantaminen

- suunnitelmallisuus
- erilaisten harrastajien huomioiminen

Mahdollisuus valita suunnistus päälajiksi
- monipuolisuus
- ympärivuotisuus
- harjoitusmäärät

Harrastuskustannusten kohtuullisuus

Vapaaehtoisten ohjaajien tukeminen ja talkootyön tasoittaminen



Mitä uutta hanke on tuonut seuran nuorisotoimintaan
Laatua

- hyvin suunnitellut ja toteutetut harjoitukset
- harkittu vuosisuunnitelma

Määrää
- useita viikoittaisia harjoituksia (2015 kevätkausi 143 tapahtumaa, syksy 95 tapahtumaa)

- enemmän harjoituksia myös talvikaudelle
Monipuolisuutta

- monipuolisia lajiharjoituksia
- juoksu-, voima- ja koordinaatioharjoittelua
- leirejä ja kilpailumatkoja



Mitä muuta hanke on tuonut seuran 
nuorisotoimintaan?
Nuorten valmennusryhmä (→ valmennusryhmä ja nuorten ryhmä)

- 19-22 tavoitteellisesti harjoittelevaa 11-20 –v junioria
Nuorten harrasteryhmä
Uusia junioreita

- Tervetuloa suunnistamaan –tapahtumat ja TS-suunnistuskoulu
Uusia tiedotuskeinoja

- Nimenhuuto, ohjaajien materiaalikansiot
Innostusta

- Nuorissa ja ohjaajissa
Yhteistyötä

- Seuran sisällä ja seurojen välillä



Nuoriso numeroina

Viikkoharjoitukset kaikille

syyskaudella 2014 yhteensä 63 osallistujaa

kevätkaudella 2015 yhteensä 88 osallistujaa

syyskaudella 2015 yhteensä 73 osallistujaa

keskimäärin harjoituksissa kävijöitä/ kerta:

 27 (v. 2012) → 21 (v. 2013) → 28 (v. 2014) 

 → 39 (kevät 2015) → 40 (syksy 2015)

Valmennusryhmä (19-22 nuorta)

kevätkaudella 2015 (tammi-kesäkuu) 143

harjoitus-, leiri- tai kilpailutapahtumaa

syyskaudella 2015 (elo-joulukuu) 95 
tapahtumaa



Nuorten tuloksissa
2012
SM-mitalit 1kpl
NuJu 34.

2013
SM-mitalit 1kpl
NuJu 28.

2014
SM-mitalit 11kpl
NuJu 12.

2015
SM-mitalit 11kpl (plaketit 14kpl)
NuJu hyl. (4os. jälk. 5.)



Haasteita työnantajalle
Työnantajana toimimisen velvollisuudet:

○ paljon uutta ja lakisääteistä byrokratiaa
○ esimiesasema ja roolit seurassa

Vaihtuvat ja osa-aikaiset työntekijät etenkin pitkien lomien aikana

Työnkuvan määrittely ja oikean työmäärän arviointi

Taloudellinen vastuu



Haasteita työntekijälle
Työntekijä seurassa - vapaaehtoiset toimijat asetelma
- Oma tunne, että ei kehtaa pyytää
- Sitoutuneet ohjaajat, oman tehtävänkuvan ja vastuun moninaisuus

→ Kaiken tekemisestä koordinointiin ja vakiintuneiden   
toimintatapojen luontiin
- Työn ja vapaa-ajan raja, työaika ja -tila
- Työnohjaus, perehdytys ja tuki

Seuran rooli - Akatemiatoiminta
 - mahdollisuuksia ja uhkia seuratoiminnalle

- Kehittäviä vai tukevia harjoituksia, vkl-harjoitukset, leirit



Ilonaiheita työntekijälle

- Haasteita, vastuuta ja uuden 
luomista

- Harrastus / intohimo = työ
- Mukana yksilön, ryhmän ja seuran 

kehityksessä
- Hyvällä asenteella tekeviä urheilijoita
- Mukavia ihmisiä
- Onnistumiset ja opit kilpailuissa



Nuorisotoiminnan lähtökohdat
Sopiva harrastustapa kaikille

- Ikä, kehitys- ja valmiustaso huomioiden

Perheharrastuksesta huippuvalmennukseen 
- kukin omalla tasollaan ja intressiensä mukaan
- yhdessä ja erikseen

Monipuolinen ja lajinomainen valmennus

Tulevaisuutta seuralle ja suunnistukselle - hyvälle elämäntavalle



Nuoriso- ja valmennusjaoston ryhmät

suunnistuskoulu
nuorten ryhmä 11-
15v.

valmennusryhmä 
14v.-
viestiryhmä

Mini-Hippo 
perheryhmä 0-6v.

Hipot 7-9v.

Turbo-Hipot 10-
12v.

Nuorten 
Harrasteryhmä 



suunnistuskoulu
nuorten ryhmä 11-
15v.

valmennusryhmä 
14v.-
viestiryhmä

Mini-Hippo 
perheryhmä 0-6v.

Hipot 7-9v.

Turbo-Hipot 10-
12v.

Nuorten 
Harrasteryhmä 

Lapsi
Lapsuusvaihe

Nuori
Valintavaihe

Aikuinen
Huippuvaihe

Urheilijan polulla

löytöretkeilijä

seikkailija

valloittaja

urheilija, haastaja, voittaja



Jaoston organisaatio
Valmennus- ja nuorisojaoston pj (H.Huhtinen)

Valmennuspäällikkö (K.Lindeqvist)

Suunnistuskouluvastaava (E.Sinervä)

Valmennusryhmän valmentajat (K.Lindeqvist,V.König-Salmi,J.Salmi)

Nuorten ryhmän valmentajat (K.Lindeqvist,H.Niemi,E.Haavisto,H.Huhtinen,T.Sundell)

Suunnistuskoulun pääohjaajat 2hlö/ryhmä
Suunnistuskoulun ohjaajat 
Nimilista
Koulutusvastaava
Info ja varustevastaava
Uudet harrastajat



Suunnistuskoulu 0-16v.
Perinteinen malli 
harjoitustarjonnassa

- 1 harjoitukset / viikko
- Kesäkaudella suunnistetaan, 

talvikaudella salissa
- Kevät- ja syyskauden 

päätöstapahtumat
- Kevätleiripäivä, Särkänniemi-

suunnistusmatka, 
Syystaitoseminaari

- Kannustetaan kilpailemaan (harkat 
välillä nuorten aluekilpailuissa)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GqKMQo0UpJXWAZcHaonGR9_IvGOPEeR_QASOUuFia0g/edit#gid=800779894


Suunnistuskoulun Ohjaajat
Henkilökohtaista ja ryhmäopastusta harjoituksissa
Hippo-ryhmään määrällisesti panostaen

Pääohjaajat (2/ryhmä)
1 vastuu kerta / kausi
Radat, rastit, ohjaajien tehtävät 

Apuohjaajat / vanhemmat
Suunnistusopastaus ja opetus, muu apuohjaus

Osaamisen tuki
Ohjaajan opas ja materiaalikansio
Ohjaajainfot / koulutukset
Nimenhuuto 



Koko nuorison harjoitusten 
suunnittelu ja toteutus



Suunnistuskoulun suunnittelu
“Yhdessä ja erikseen” 

Sama harjoituspaikka 0-20v. 1krt/vko

Eriytys maaston osan, kartan ja sisällön kautta

- mittakaava 1:2000 … 10 000
- piha-/sprinttikartta … suunnistuskartta
- kartan muokkaus
- harjoituksen teema, tyyppi ja toteutus

Eriytys myös ryhmän sisällä

- ryhmä vai tasojako



Suunnistuskoulun kausisuunnitelma (voidaan käyttää samaa pohjaa vuodesta toiseen)

Suunnistuskoulun harjoituskertojen sisältösuunnitelma (voidaan käyttää samaa pohjaa vuodesta 

toiseen)

Kausi- ja harjoituskerran sisältösuunnitelmat
Suunnistaja polku pohjana ryhmien tavoitteissa



Esimerkki radoista eri ryhmille
Ohjaajakoulutuksen demo Kisakalliossa #valmennusseminaari

Mini-Hipot ja Hipot (alle 9v.) = Löytöretkeilijät



Turbo-Hipot 10-11v. (Seikkailijat)
a) maaston muodot reitinvalinnassa
b) kompassin käyttö



Nuorten ryhmä 11-14v. 
(Valloittajat)

Pariviestiharjoitus

- Keskenään tasavahvoja pareja
- Yhteislähtö parin A henkilöille
- Kun A suunnistaa, B hölkkää 

seuraavalle lähtöpaikalle, 
jossa osat vaihtuu  jne.

- Kaksi kierrosta, molemmat 
suunnistavat kaikki välit

- Kartta voi toimia 
viestikapulana, jolloin toisessa 
kartassa vain lähtöpaikat 
numerojärjestyksessä



Valmennusryhmä

Tähänhän maastoon nyt saa 
vaikka mitä kivaa ja 
haastavaa….



Helppo

Haastava

Keski

Eri tasoisia ratoja eri 
maastonosiin, eri 
karttatyypeille, eri 
mittakaavoilla, eri 
harjoitusmuodoilla...



Ohjaajien tiedotus



Harjoituspaikalla



Harjoituksen jälkeinen palaute

suunnistuspassissa 
opeteltavat taidot 
mukana!



Toiminta läpi vuoden

2-3 ohjatut harjoitukset / viikko, joista 
1-2 suunnistetaan

- Suunnistusharjoitukset läpi 
vuoden

- Juoksukoulu talvi / Taitokoulu 
kevät-syksy

- Yhteislenkki eri lajein (j/s/h/u)
- Talvella saliharjoitus (monip. 

ominaisuudet)

5 Leiriä / leiripäivää

- Talvileiri, Kevätleiri, Leimaus-leiri, 
NuJu- ja info-leiripv

Juoksutestit, Kasva urheilijaksi testit

Tavoitteet

Perusliikuntataitoja ja 
kehonhallintaa

Lajitaitojen opettelu  
suunnitelmallisesti ja  
monipuolisesti

Yhteenkuuluvaisuutta

Suunnistusmatkailua

Nuorten ryhmä 11-15v.



Valmennusryhmä 14/15v.-
Tavoitteet

Tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja monipuolinen 
harjoittelu (oma innostus ja kehittyminen)

Tavoitteiden asettelu
- lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asettelu
- yksilölliset ja ryhmätavoitteet

Kokonaisvaltainen valmentautuminen

Erilaisiin maastoihin tutustumista, kisakokemusta

Toiminta ympäri vuoden

3-4 omat harjoitukset / viikko + alueen avoimet 
harjoitukset + akatemia/urheiluyläaste

Kerran kk leiripäivä / leiri

Testaus (juoksu, ominaisuus, lakt)

Taitovalmennus, kilpailuihin valmistautuminen

Netti-Hpk



Viikkoharjoitukset tammi-maaliskuu
Nuorten ryhmä

Ma: -
Ti: Juoksuliike / AV-Hallivedot
Ke: Yhteislenkki / korttelisuunnistus
To: Juoksukoulu + sprinttisuunnistus
Pe: -
La: Talvirastit (omatoimi)
Su: Saliharjoitus / koko seuran harjoitus

Valmennusryhmä

Ma: -
Ti: Juoksuliike / AV-Hallivedot
Ke: PK-yhdistelmä (j/s/h/u)
To: O-fit / Yösuunnistus PR:n kanssa
Pe: -
La: AV-SH/ TSC/ VarsY TJ/ Talvirastit
Su: Pitkä suunnistus / koko seuran harjoitus 
/ Saliharjoitus 

Harjoituspäivät melko samat vuoden ympäri - harjoitusten sisällöt muuttuvat harjoitusjakson 
painopisteiden mukaan. 



Seuran vuosikalenteri



Valmennusryhmän leirit 2016
tammikuu: S-Leiripäivä (Paimio), H-Leiripäivä 
(Vampula)
helmikuu: TSC-vkl, TuS Talvirieha, Akatemian Turkin 
leiri
maaliskuu: SuHu-leiri (Kisakallio), Pääsiäisleiri (Norja)
huhtikuu: Koko nuorison Kevätleiri (Paimio&Salo)
toukokuu: SM-leiri
kesäkuu: Kesäleiri
elokuu: NuJu ja SM-leiripäivä



Taito Fysiikka Psyyke
-Harjoittelun kokonaisuuden 
suunnittelu, jaksotus, rytmitys
* painopisteet
* kalentereiden yhteensovittaminen 
(Tsua, AV, SSL)

-Viikkoharjoituksia eri tehoilla, 
tavoitteilla, lajeilla

-Netti-hpk

-Testaus
*Juoksutestit
*Tasotestit, oma syke ja vauhti
*Kasva urheilijaksi

-Lajitaitojen tunnistaminen, 
henk.koht. kehitystavoitteiden 
asettaminen ja seuranta

-Taitoharjoituksiin valmistautuminen 
*info hyvissä ajoin etukäteen (--
>asennoituminen, keskittyminen)

-Toistot, taitoharjoitukset 2-3krt/vko 
läpi vuoden

-Perässäjuoksua, toiminnan tarkkailu

-Analyysit
*keskustelut
*pienryhmäpalaverit
*tekniikka, ReRun

-Teemat
*Perustaito/suunn.ajattelu/suor.hall.
*Kisamatka (sprintti,keski,pitkä)
*Tekniset/Vauhdikkaat/Viestinomaiset
*pääkisoihin valmistavat

-Itsensä ja kokonaisvaltaisuuden 
tunnistaminen

-Työkaluja mm.
*itsearviointilomakkeet
*kilpailuun ja harjoitukseen 
valmistautumis ja analyysilomake

-Kisaennakot = Tekninen ja henkinen 
valmius

-Suorituksen jälkeiset keskustelut
* Huomio tekniikan ohella ajatteluun ja 
suorituksen hallintaan

Muu
-Luentoja ja 
tietoiskuja 
leiripäivissä ja 
syystaitoseminaari

-Aiheita mm.
*Ravinto
*Urheilullinen 
elämäntapa
*Varusteet 
*Lihashuolto
jne.

Valmennusryhmässä valmennetaan kokonaisvaltaisesti



Toiminnan käytäntöjä
Materiaalikansio (google)

Harjoituskortti:
- sisältö
- kartta
- teema
- tavoite
- toteutus
- rastit ja leimaus
- loppukaneetti 



Mistä lisää uusia harrastajia?

Tavoitteena pyramidin pohjan laajennus

Mitä on tehty?
- Avoimuus kokeiluun, helppo tulla mukaan milloin ja miten vain
- Tervetuloa suunnistamaan
- Turku-rastien Rastiralli
- TS-suunnistuskoulu
- Vastuuhenkilöt uusien vastaanottajiksi
- Ajantasaiset nettisivut

Mitä muuta? 
- Koulusuunnistus? Miten mainostaa? Messut?



   Kiitos!!!                                           Kuvakooste 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=tuqHorELrPA&feature=youtu.be

