
Sporttitetti



• Seuran nimi: Espoon Akilles ry / Suunnistajat

• Perustamisvuosi: Espoon Akilles ry 1946

• Jäsenmäärä: koko seura n. 600; suunnistus 450

• Lajit: Suunnistus, koripallo ja jumppa

• Budjetti: n. 120 000 € / 2017, FinnSpring tuplaa

• Toiminta: Kaikki toiminta pyörii vapaaehtoisten 
toimesta

Espoon Akilles



• Toimintaa kaikenikäisille ja kaiken tasoisille suun-nistusta 
harrastaville ja kilpaileville sekä seuratoimijoille 

• Lapsille ja nuorille on suunnistuskoulutoimintaa ja aikuisille 
oma aikuisten suunnistuskoulu 

• Lasten ja nuorten toiminnassa on useita eri taso- ja ikäryhmiä 

• Viikoittaiset harjoitukset ympäri vuoden, kilpailuja, leirejä, 
retkiä, koulutusta sekä valmennusta 

• Järjestämme kaikille avoimia kuntorasteja ympäri vuoden; 
korttelirasteja ja kuntorasteja (Espoorastit) 

• Järjestämme avoimia matalankynnyksen koko perheen 
polkujuoksutapahtumia  4 kpl / vuosi, Espoo Trail Run 

• Järjestämme vuosittain lajin alueellisia ja valtakunnallisia 
kilpailutapahtumia 

• Seuralla on oma seuramaja 

Toiminta



Myönteiset muutokset lähiaikoina 1

• Vuosittainen jäsenkasvu sekä seuralaisten 

osallistujamäärien kasvu eri tapahtumissa

• Nuorisotoiminnan toimintaorganisaatio vakiintunut ja 

valmennustoiminta on ottanut aimo harppauksia 

vakiintuvaksi toimintamalliksi (kaksi maajoukkue-

edustajaa)

• SM-tasolla menestyminen on jatkuvaa, Venlojen ja Jukolan 

viestien sekä Halikko-viestin tulostason ja joukkuemäärien 

kehitys

• Sinettiseura-tunnuksen saanti nuorisotoiminnalle

• Vuosittaisen Espoo Train Run -polkujuoksusarjan 

aloittaminen ja ylläpito

• Akatemiatreenipankki-toiminnassa mukana olo, jonka 

kautta useat seurat jakavat omia harjoituksia muille



Myönteiset muutokset lähiaikoina 2

• SporttiTET-hankkeen pilotointi

• Nuorten pihakarttojen teko-toiminnan aloitus ja 

ylläpito

• Kevään suurimman suunnistustapahtuman, 

FinnSpring 2018, haku, saanti sekä valmistelut 

yhteistyössä Leppävaaran Sisun kanssa 



Miten Sporttitetti toteutettiin yhdessä nuoren 
kanssa eli meidän oma malli?

- Sporttitettiläinen Netta 9 lk, TET-jakso 2 viikkoa 13.11-
24.11.2017

- Seura/koulu/ Suunnistusliitto
- Sporttitettivastaava seuran nuorisovastaava ja koululta 

oma vastuuopettaja
- Pilottiseurana ajatuksena koota mitä kaikkea Sporttitetti 

voi olla seurassa, koulussa ja liitossa 
- osa-alueet, tavoitteet, toteuttaminen
- lukujärjestyspohja
- sporttitettitehtävät

- Sporttitetti suunniteltiin nuoren kanssa yhdessä
- TET-sopimus
- mitä haluaa tehdä ja milloin, kuka vastuussa
- lukujärjestys

Sporttitetti Akilleksessa



Netan Sporttitetti lukujärjestys

Netan Sporttitetti kirjallinen tehtävä Suunnistusliitossa
Sporttitetti Akilleksessa



Sporttitetti Akilleksessa

Plussat ja miinukset sekä kehitettävät asiat?

- TET jakso oli kokonaisuudessaan onnistunut ja positiivinen
- Huipputettiläinen!
- Joustavuus olennaista
- Nuoren vastuu ja omaehtoinen/oma-aloitteinen tekeminen 

kaiken a ja o
- Ohjaajan vastuu ja nuoresta välittäminen
- TET jakso 2viikkoa lyhyt aika - mihin keskittyy
- Talkootyötä keskellä oikeaa työtä - sitoutuminen
- Ajankohta teuratoiminnan kannalta
- Koulun/ kunnan TET ohjeet ja  työaikarajoite - seuratyö ilta-

ja viikonloppupainotteista - vakuutukset
- Selkeä paketti uusille sporttitettiseuroille  

Suunnistusliitolta



Sporttitetti Akilleksessa

Kuinka paljon työllisti seuraa/seuratoimijaa?

- Vapaaehtoista talkootyötä, mutta vaatii 100%n 
vastuunoton ja sitoutumisen oman työnohella 2 viikkoa “ 
henkisesti”

- Koulun vastuuopettaja oman seuran edustaja, joka helpotti 
koulussa tapahtuvaa ohjaamista ja yhdistämistä 
seuratyöhön

- Pilottiseurana etukäteistyö isompi ( tehtävät osa-alueittain, 
lukujärjestys, kirjalliset sporttitehtävät)

- Arviointi  nuoren kanssa jatkuvaa spottitetin aikana ja 
lopussa



Sporttitetti Akilleksessa

Muuta mielenkiintoista tai suositukset muille seuroille?

Netan sporttitettimietteet
VIIKKO 1 (13.-17.11)
Viikko sujui hyvin suunnitelmien mukaan. Tarpeeksi tiukat (eli ei liian tiukat tai liian ‘löysät’) aikataulut. 

Toteutus onnistui hyvin ke-pe liikuntatunneilla. Liikuntatunneilla järjestettiin ketteryysrata, jonka 

ajanotto toteutettiin emiteillä. Täten suunnistus saatiin hyvin linkitettyä (sisä)liikuntatunneille. 

- Ongelmana ehkä suunnistuksen linkitys (ketteryysrataa lukuunottamatta) sisäliikuntaan: Esim. 

leikit? Miten saada linkitettyä suunnistukseen? Entä millaisia harjoituksia saisi tehtyä? 

Lihaskunto yms. fysiikkatreenit saa helposti, mutta entä itse suunnistus’pääharjoitus’ rajatussa 

tilassa (= liikuntasalissa) ? Ulkoliikuntatunneilla suunnistus paljon helpompi saada toteutettua, 

kun voidaan järjestää ihan suunnistusharjoituksia.

- Ensi viikolle parannettavaa: Leikkien (lämppä- & loppuleikkien) parempi toteutus ja valmistelu.

Mitä opin?

- Ryhmän hallitsemista

- Ohjeistamaan selkeästi

- Seura- ja suunnistusliiton toimintaperiaatteista

- Miten yhdistää temppurata & suunnistus



Sporttitetti Akilleksessa

Netan sporttitettimietteet
VIIKKO 2 (20.-24.11)
Viikko sujui mielestäni hyvin. Pidin itse hyvin paljon tiistaista Suunnistusliitolla. Se oli 

monipuolinen ja kiinnosta. 

Koulussa toinen viikko ei mennyt kovin suunnistuspainotteisesti, mutta meni mielestäni 

kuitenkin hyvin. Yleisesti ottaen viikko meni hyvin ja oli mielenkiintoinen. Omalta 

suoriutumiselta mielestäni tämä toinen viikko meni paremmin kuin ensimmäinen.

Toisella viikolla vedin siis luokille ultimatea ja kaupunkisotaa/lipunryöstöä. Lapset näyttivät 

tykkäävän ja nauttivan tälläisestä. 

Mitä opin?

- Liiton toiminnasta, millaisia työtehtäviä siellä on tms.

- Lisää ryhmän hallitsemisesta, joka on mielestäni tärkeää ja siitä voi oppia koko ajan 

lisää.



Kiitos!
Sporttitetti Akilleksessa


