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Urheilijakeskeinen kokonaisvaltainen suunnistusvalmennus

Lajinomaista 
harjoittelua

365

Ravinto

Suorituksen 
hallinta

Terveys

Uni

Palautuminen



FOKUS 
LAADUKKAASSA 

TEKEMISESSÄ

ILO

PALJON MONIPUOLISIA 
LIIKUNTALEIKKEJÄ

PERUSLIIKUNTATAITOJEN 
OPETTELUA

LAJITAIDOT TUTUKSI

INNOSTUS

HAUSKAA HARJOITTELUA

PALJON MONIPUOLISTA 
LIIKUNTAA JA URHEILUA

PERUSLIIKUNTATAIDOT JA 
SUUNNISTUKSEN 
PERUSTAIDOT HALLUSSA

UNELMAT

PALJON MONIPUOLISTA 
HARJOITTELUA

KESKEISET LAJITAIDOT JA 
MOTORIIKKA HALLUSSA

KISAAMINEN ERI LAJEISSA 
ON HAUSKAA

INTOHIMO

LAJIVALINTA

LAJINOMAISTA HARJOITTELUA

TAVOITTEELLISTA KISAAMISTA

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

MENESTYS

SUUNNISTUSTA 365

AMMATTIMAINEN, 
KOKONAISVALTAINEN 
OTE

VOITTAMAAN OPPIMINEN

RYHMÄHARJOITTELUN 
VOIMA

10

23

19

13
15



SUUNNISTUS ON 
KIVA HARRASTUS

ILO JA 
INNOSTUS

SUUNNISTUKSEN ABC

SUUNNISTUS ON HAUSKAA 
JA KIINNOSTAVAA

OPETTELEN KARTTAMERKIT 
JA NIIDEN MERKITYKSEN

FYSIIKKA

LEIKIN JA LIIKUN PALJON JA 
MONIPUOLISESTI

OPETTELEN ERILAISIA 
LIIKUNTATAITOJA

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

SYÖN JA NUKUN RIITTÄVÄSTI

KODIN JA KOULUN MERKITTÄVÄ 
ROOLI

SEURASTA SAAN…

MONIPUOLISIA ONNISTUMISEN 
ELÄMYKSIÄ

TUKEA LIIKUNNALLISEN 
ELÄMÄNTAVAN OPPIMISEEN

OHJAAJA ON ESIMERKKI

ALLE  

10-V



SUUNNISTUSSEURASSA 
ON KIVA LIIKKUA

ILO JA 
INNOSTUS

SUUNNISTUSTAITO

OSAAN LAJIN PERUSTAIDOT

”HARJOITTELEN” 
SUUNNISTUSTA LÄHES 
PÄIVITTÄIN

FYSIIKKA

LIIKUN PALJON JA 
MONIPUOLISESTI (700-900 
TUNTIA VUODESSA)

HARRASTAN ERI LAJEJA

OSAAN MONIA 
PERUSLIIKUNTATAITOJA

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

SYÖN JA NUKUN RIITTÄVÄSTI

OPIN TUNTEMAAN ITSEÄNI 

OTAN VASTUUTA TEKEMISISTÄNI

OLEN AKTIIVINEN LIIKKUJA

SEURASTA SAAN…

SAAN TASOLLENI SOPIVIA, 
MONIPUOLISIA HARJOITUKSIA

LAADUKASTA OHJATTUA 
”VALMENNUSTA”

10-13-V.



MUSTA TULEE ISONA 
SUUNNISTUKSEN 

MAAILMANMESTARI

UNELMIA JA 
INTOHIMOA

SUUNNISTUSTAITO

HALLITSEN LAJIN PERUSTAIDOT 
JA OSAAN SUUNNITELLA-
ENNAKOIDA-HAVAINNOIDA

KILPAILEN ERI MATKOILLA JA ERI 
MAASTOTYYPEISSÄ

HARJOITTELEN SUUNNISTUSTA 
LÄHES PÄIVITTÄIN

FYSIIKKA

LIIKUN PALJON JA 
MONIPUOLISESTI (700-900 
TUNTIA VUODESSA)

HARRASTAN ERI LAJEJA 
OHJATUSTI JA 
OMAEHTOISESTI

HALLITSEN 
PERUSLIIKUNTATAIDOT

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

SYÖN RIITTÄVÄSTI JA 
TERVEELLISESTI

NUKUN RIITTÄVÄSTI

OPETTELEN HARJOITTELEMAAN 
JA KILPAILEMAAN

SUUNNISTUKSEN SOVELLUKSET 
KIINNOSTAVAT MINUA

SEURASTA SAAN…

APUA OMAN 
SUUNNISTUSTEKNIIKAN JA –
AJATTELUN YMMÄRTÄMISEEN 
JA KEHITTÄMISEEN

HYVIÄ SUUNNISTUSKAVEREITA 

TUKEA ITSETUNTONI 
VAHVISTUMISEEN

13-15-V.

 XXX



MÄ AION KEHITTYÄ 
SUUNNISTAJANA 

IHAN TAPPIIN ASTI

INTOHIMOA JA
TAVOITTEITA

SUUNNISTUSTAITO

PERUSTAITONI JA TOIMINNAN 
OHJAUKSENI OVAT 
AUTOMAATIOTASOLLA, OSAAN 
HALLITA SUORITUSTANI

HARJOITTELEN SUUNNISTUSTA 365

KILPAILEN PALJON KOTIMAASSA JA 
ULKOMAILLA

FYSIIKKA

HARJOITTELN PALJON JA 
MONIPUOLISESTI ERITYISESTI 
KESTÄVYYTTÄ, 
SUUNNISTUSJUOKSUN 
LIIKEVALMIUKSIA JA LIIKKUVUUTTA 
KEHITTÄEN

SUUNNISTUS ON PÄÄLAJINI, MUTTA 
HARRASTAN MYÖS MUITA LAJEJA

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

SYÖN RIITTÄVÄSTI JA 
MONIPUOLISESTI, NUKUN 
RIITTÄVÄSTI

HARJOITTELEN TAVOITTEELLISESTI  
JA  SEURAAN 
KOKONAISVALTAISESTI 
KEHITTYMISTÄNI VALMENTAJANI 
OHJAUKSESSA

”TOIMINTAYMPÄRISTÖ”

HAKEUDUN KEHITTÄVÄÄN 
YHTEISÖÖN (SEURA, 
URHEILULUKIO, -AKATEMIA)

HANKIN VALMENTAJAN JA 
TUKIVERKOSTON/ 
ASIANTUNTIJOITA YMPÄRILLENI

15-19-V.

 XXX



JOKA PÄIVÄ VÄHÄN 
PAREMMIN KOHTI 

MAAILMANMESTARUUTTA

TAVOITTEENA 
MENESTYS

SUUNNISTUSTAITO

YLLÄPIDÄN JA KEHITÄN 
SUUNNISTUSTAITOJANI 
MONIPUOLISESTI

HALLITSEN TUNNETILOJANI SEKÄ 
KESKITTYMISEN JA STRESSIN 
TASOA KILPAILUISSA

TÄSMÄHARJOITTELEN TAVOITTEENI 
SUUNNASSA 365

FYSIIKKA

LAADUKAS FYYSINEN 
HARJOITTELUNI PAINOTTUU 
LAJIHARJOITTELUUN (SUUNNISTUS, 
JUOKSU JA LAJIVOIMA)

YLLÄPIDÄN SUUNNISTUSJUOKSUN 
LIIKEVALMIUKSIA JA LIIKKUVUUTTA 
MONIPUOLISESTI

URHEILULLINEN 
ELÄMÄNTAPA

TEEN KAIKEN KUIN AMMATTILAINEN

EN PELKÄÄ VOITTAMISTA

TAVOITTELEN KANSAINVÄLISTÄ 
MENESTYSTÄ JA 
VALMENTAUTUMISENI ON  
KOKONAISVALTAISTA JA 
SYSTEMAATTISTA

”TOIMINTAYMPÄRISTÖ”

NAUTIN PARHAIDEN SEURASSA
HARJOITTELUSTA, MUTTA 
HARJOITTELEN MYÖS 
OMATOIMISESTI

YMPÄRILLÄNI TOIMII 
ASIANTUNTEVA TIIMI

MENESTYMISENI EI OLE 
RESURSSEISTA KIINNI

19-23-V.

 XXX



www.suunnistusliitto.fi

Urheilijan polku – lapsuusvaihe, alle 15-vuotiaat

Alle 10-v. *

INNOSTUJA

10–13-v. *

SEIKKAILIJA

13–15-v. *

VALLOITTAJA

Avainasiat  ilo ja innostus

 perusliikuntataitojen opettelu

 suunnistuksen alkeet

 perusliikuntataitojen opettelu ja 

hallinta

 lajitaitojen opettelu

 keskeisten laji- ja perusliikuntataitojen 

hallinta

 harjoittelemaan ja kilpailemaan 

opettelu

Kokonaisvaltainen 

valmennus

 monipuolinen ja runsas leikki 

ja liikunta

 osaamistason mukaiset 

suunnistustehtävät 

innostavassa ilmapiirissä

 ikätasolle sopiva, onnistumisen 

elämyksiä tarjoava toiminta

 liikunnan kokonaismäärä 700–

900 h/vuosi (keskimäärin 13–18 

h/viikko)

 monipuolinen ja runsas liikunta

 eri lajien harrastaminen

 monipuolinen suunnistuksen 

perustaitojen kehittäminen

 itsetunnon vahvistaminen ja 

hyväksytyksi tuleminen

 vastuun lisääminen omasta 

liikkumisesta

 liikunnan kokonaismäärä 700–900 

h/vuosi (keskimäärin 13–18 

h/viikko), josta lajiharjoittelua 

50–100 h/vuosi

 monipuolinen ja runsas liikunta

 eri lajien harrastaminen ohjatusti ja 

omaehtoisesti

 suunnistuksen perustaitojen ja 

toiminnan ohjauksen kehittäminen ja 

kilpailut eri matkoilla – pääsääntöisesti 

kotimaassa

 loogisen ajattelun kehittyminen, oman 

suunnistustekniikan ja –ajattelun 

ymmärrys ja kehittäminen

 teknisiin sovelluksiin tutustuminen

 vaihtelevan itsetunnon vahvistuminen

 liikunnan kokonaismäärä 700–900 

h/vuosi (keskimäärin 13–18 h/viikko), 

josta lajiharjoittelua 100–150 h/vuosi

Toimintaympäristö  kodin ja koulun merkittävä 

rooli liikunnalliseen 

aktiivisuuteen ja urheilulliseen 

elämäntapaan kasvattamisessa

 ohjaajan esimerkki

 seuran harjoitukset 

innostajana

 kodin ja koulun merkittävä rooli 

 aikuisten ohjaava rooli ja 

esimerkki, ohjaajien 

toimintatavat

 ikätasolle sopivat 

seuraharjoitukset

 ohjatun harjoittelun merkityksen 

kasvu (koulu, seurat,…)

 kodin ja koulun merkittävä rooli 

 laadukas, omaehtoinen harjoittelu 

yksilön kehitystason huomioivien 

valmentajien ohjauksessa

 ikätasolle sopivat, eriytetyt 

seuraharjoitukset

 Kavereiden sparraus, yhteiset 

harjoitukset ja leirit

* Ikävuodet ohjeellisia



www.suunnistusliitto.fi

Urheilijan polku – valintavaihe (n. 15–20–v.)

* Ikävuodet ohjeellisia

15–17 v. 17–20-v.
Avainasiat  päälajin valinta

 kilpaileminen osana harjoittelua

 yksilöllisen lajiharjoittelun opettelu

 kokonaisvaltaisen urheilijaelämän omaksuminen

 kansainväliset edustustehtävät

 mahdollinen erikoistuminen eri matkoille 19–20-v.

Kokonaisvaltainen 

valmennus

 tavoitteellisen harjoittelun merkityksen tiedostaminen ja 

itseohjautuvuuden lisääntyminen

 yksilön biologisen kehityksen huomioiva, monipuolinen 

fyysis-motorinen harjoittelu

 lajiharjoittelun määrän merkittävä kasvu

 suunnistustaidon monipuolinen kehittäminen eri 

maastotyypeissä (150 harjoitusta/vuosi) – myös ulkomailla

 ”kuivaharjoittelu” kartoilla, jotka ovat eri 

maastotyypeistä

 suunnistuksen perustaitojen ja toiminnan ohjauksen 

rutiinien kehittäminen automaatiotasolle, suorituksen 

hallinnan kehittäminen

 itsetunnon kehittyminen kannustavan ja rakentavan 

palautteen myötä 

 runsas kilpaileminen

 liikunnan kokonaismäärä noin 700 h/vuosi (keskimäärin 

noin 13 h/viikko), josta lajiharjoittelua 150–300 h/vuosi

 kehittymis- ja tulostavoitteisiin perustuva vuosisuunnitelma ja 

pitkäjänteinen urasuunnitelma

 lajinomaisen fyysis-motorinen harjoittelun ja testauksen 

lisääntyminen valmentajan ohjauksessa

 kestävyyssuorituskyvyn, suunnistusjuoksun liikevalmiuksien ja 

liikkuvuuden kehittäminen

 suunnistustaidon monipuolinen kehittäminen eri maastotyypeissä 

(150 harjoitusta/vuosi) entistä omaehtoisemmin

 ”kuivaharjoittelu” kartoilla, jotka ovat pääkilpailujen 

maastotyypeistä

 suunnistuksen perustaitojen ja toiminnan ohjauksen rutiinien 

kehittäminen automaatiotasolle, suorituksen hallinnan 

kehittäminen

 hyvä itsetunto ja –luottamus harjoittelun, todennetun 

kehittymisen ja hallittujen suoritusten kautta

 runsas kilpaileminen kotimaassa ja ulkomailla

 liikunnan kokonaismäärä 700–800 h/vuosi (keskimäärin noin 13–15  

h/viikko), josta lajiharjoittelua 250–400 h/vuosi

Toimintaympäristö  vanhempien ja perheen rooli urheilullisen elämäntavan 

tukemisessa, kuljetuksessa ja rahoituksessa 

 henkilökohtaisen ja/tai ryhmävalmentajan (seura, alue) 

ohjaava ja opettava rooli urheilijan kehittyessä ja 

itseohjautuvuuden lisääntyessä

 urheilevien ja ei-urheilevien ystävien tuki

 vanhempien ja perheen rooli edelleen merkittävä

 aktiivinen, ohjaava ja opettava henkilökohtainen valmentaja

 eri tahoilla toimivat valmentajat (seura, alue, akatemia, liitto) ja 

urheilijan tukihenkilöt muodostavat osaavan asiantuntijaverkoston 

urheilijan ympärille

 lähiolosuhteiden optimaalinen hyödyntäminen harjoittelussa

 virikkeiden ja harjoitusolosuhteiden hakeminen kotimaasta ja 

ulkomailta



www.suunnistusliitto.fi

Urheilijan polku – huippuvaihe (n. 21–v. )

Yli 20-vuotiaat
Avainasiat  voittamaan oppiminen

 ammattimainen toiminta kaikilla osa-alueilla

Kokonaisvaltainen 

valmennus

 urheilija ja valmentaja yhdessä määrittelevät kehittymis- ja tulostavoitteet

 tavoitteista johdettu valmentautuminen on kokonaisvaltaista ja systemaattista

 pitkäjänteistä urasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja sitä ohjaa kansainvälisen menestyksen tavoittelu

 erikoistuminen on suositeltavaa, ellei kv. menestystä ole odotettavissa kaikissa kilpailumuodoissa

 fyysis-motorisen harjoittelun painopiste on lajiharjoittelussa (suunnistus, juoksu, lajivoima)

 harjoittelun määrä, teho, kokonaiskuormitus ja kehitettävien ominaisuuksien painotus riippuvat yksilön tavoitteista

 urheilija kehittää/ylläpitää kestävyyssuorituskykyään ja ylläpitää suunnistusjuoksun liikevalmiuksia ja liikkuvuutta 

monipuolisesti

 urheilija täsmäharjoittelee päätavoitteen suunnassa ja hankkii lisää kansainvälistä kisakokemusta

 urheilija ylläpitää/kehittää suunnistustaitojaan ja kehittää suorituksen hallintaa erityisesti tärkeissä kilpailuissa

 hallitut suoritukset ja menestys ruokkivat itsetuntoa ja –luottamusta

 urheilija saavuttaa halutessaan voittamiseen ja erinomaiseen suoritukseen vaadittavan optimaalisen tunnetilan sekä 

keskittymisen ja stressin tason

 omatoiminen harjoittelu määräävässä roolissa

 ohjatuista harjoituksista osa on ryhmäharjoituksia, osa henkilökohtaisen valmentajan valvomia harjoituksia ja testejä

 21–22-v: liikunnan kokonaismäärä 700–800 h/vuosi (keskimäärin 13–15 h/viikko), josta lajiharjoittelua 400–500 h/vuosi

 yli 22-v: liikunnan kokonaismäärä 700–800 h/vuosi (keskimäärin 13–15 h/viikko), josta lajiharjoittelua 500–600 h/vuosi

 urheilija toimii omaksumansa urheilullisen elämäntavan mukaisesti

Toimintaympäristö  urheilija tekee valintoja urheilu-uran ehdoilla siviiliuraa ja sosiaalista verkostoa unohtamatta, itseohjautuvuus on 

merkittävässä roolissa

 valmentaja kehittää itseään urheilijan kehittyessä, rooli voi muuttua ohjaavasta opettajasta eläytyväksi kuuntelijaksi, 

sparraajaksi ja mentoriksi

 muilla valmentajilla (liitto, akatemia, alue, seura) voi olla valmennuksessa merkittävä rooli

 urheilijalla on kattava ja osaava asiantuntijaverkosto

 perhe ja ystävät tukevat urheilijaa huippu-uran edetessä



Lapsuusvaiheen polun tavoitteena

Reppu täyteen

Hyvä fyysinen harjoitettavuus 
rakentuu, kun
• kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä
• toiminnassa on pitkäjänteistä 

tavoitteellisuutta
• kokonaisliikuntamäärä on korkea
• harjoittelu ja liikunta on 

monipuolista

Innostus urheiluun syttyy, kun
• tuetaan koettua pätevyyttä
• vahvistetaan tunnetta 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuutta
• mahdollistetaan autonomia
• motivaatioilmasto on 

tehtäväsuuntautunut

Monipuoliset liikuntataidot 
karttuvat, kun
• toiminta on lapsilähtöistä
• suoritusten määrä on korkea
• tekeminen on monipuolista
• toiminta on mielekästä ja 

konkreettista

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun
• terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
• niihin kasvattaminen aloitetaan ja 

lapsuusvaiheessa
• niihin kasvattaminen on tiedostettua ja 

aktiivista
• sekä kodit / vanhemmat että seurat / 

valmentajat ohjaavat lapsiaMiten nämä asiat 

toteutuvat seurassa?



Valintavaiheen tavoitteena

Nuoren urheilijan hyvä päivä

Lapsuusvaiheen laatutekijät muuttuvat 

huippuvaiheen menestystekijöiksi

Hyvä harjoitettavuus 
tarkentuu systemaattiseksi 

harjoitteluksi

Innostus kasvaa 
intohimoksi

Monipuolisista 
liikuntataidoista 
jalostuu vahvat 

lajitaidot

Urheilullisesta 
elämäntavasta syntyy 

terve urheilija

Mitä toimia tämä tarkoittaa teidän arjessa?

Perheessä, seurassa, alueen toiminnassa….


