
Muita koulutuksia

Suomen Suunnistusliitto

OPPAAT JA MATERIAALIT
Suunnistusliitto on tuottanut erilaisia oppaita  
ja materiaaleja seuratoimijoiden käyttöön. 
Tilaa ja lataa materiaaleja:

  suunnistusliitto.fi > MATERIAALIT > Tilaa materiaaleja
  suunnistusliitto.fi > NUORISO > Materiaalit
  suunnistusliitto.fi > HUIPPU > Valmennus- ja koulutusmateriaali

Koulutuskalenteri: suunnistusliitto.fi > KOULUTUS

RATAMESTARIKOULUTUKSET 
Onnistuneet radat ovat olennainen osa kaikentasoisia suunnistusta-
pahtumia, seuraharjoituksista kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Ratamestareiden koulutus on jaettu kolmeen tasoon: 
 Seuratason ratamestareita lähinnä seuraharjoituksiin ja kuntosuunnistuk-

siin koulutetaan seurojen järjestämillä ratamestarikursseilla.
 Kansallisen kilpailun ratamestaritehtävään vaadittavat tiedot annetaan 

alueiden järjestämissä ratamestarikouluissa. 
 Ylintä ratamestarikoulutusta arvokilpailujen ratamestareille ja valvojille 

sekä kansallisten kilpailujen valvojille annetaan liiton järjestämissä rata-
mestariseminaareissa.

suunnistusliitto.fi > KILPAILU > Koulutus >  
Ratamestarikoulutus

Lähde mukaan 
koulutuksiin!

Suunnistusliiton koulutukset

RASTISEIKKAILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Kouluissa järjestettävien Rastiseikkailu-tapahtumien tavoitteena on mark-
kinoida suunnistusta monipuolisena liikuntaharrastuksena, antaa suun-
nistuksesta onnistumisen kokemuksia ja demonstroida koulusuunnistuk-
seen sopivia harjoitteita ihanteellisella koulukartalla. 

Seuran ja koulun yhteistyönä toteutettavan Rastiseikkailu-tapahtuman 
järjestämisen tueksi seura voi tilata Suunnistusliitosta kolmen tunnin mit-
taisen koulutuksen. 

Koulutus antaa eväitä harjoitusten laadintaan ja itse tapahtumapäivän 
toteutukseen. Rastiseikkailusta saa kivoja vinkkejä myös seuran oman 
suunnistuskoulun harjoituksiin.

Olé kartalla -hanke ja Rastiseikkailu-tapahtumat:  
olekartalla.fi.

KOULUTUSTA KARTTOJEN JA RATOJEN PIIRTÄMISEEN

Suunnistusliitto tarjoaa suunnistusseuroille ja -alueille koulu-
tusta karttojen valmistamiseen sekä ratamestarin tukiohjelmi-
en käyttöön. Liitto järjestää ja kustantaa koulutustilaisuuksiin 
tarvittavat kouluttajat.

Koulutustilaisuuksien aiheet ja aikataulu suunnitellaan osal-
listujien toiveiden mukaisesti. Aiheita voivat olla esimerkiksi 
pienten karttapäivitysten tekeminen OCAD-ohjelmalla ja rata-
piirrokset liittyen lasten ratoihin. 

Suunnistusliiton tarjoamasta karttakoulutuksesta ja muista 
karttoihin liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoja Suunnistusliiton 
karttavastaavalta. SSL:n karttavastaava on käytettävissä myös 
kartta- tai rataprojekteihin liittyvissä ajankohtaisissa ohjaus- ja 
neuvontatehtävissä.

SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen,  
p. 0400 608 184, pasi.jokelainen@mapline.fi

suunnistusliitto.fi
facebook.com/suunnistusliitto
SuunnistusSSL
suunnistusliitto

Osallistu koulutukseen tai tilaa koulutus seuraan. Suunnis-
tusliitto järjestää monenlaisia koulutuksia, joista saa lisää 
osaamista, innostusta tekemiseen ja ajankohtaista tietoa.

Hyvä Seura -kehityshanke ja koulutukset tarjoavat myös 
hetkiä, jolloin on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan ja 
suunnittelemaan oman seuran toimintaa. Kun koulutuk-
seen osallistuu useampia henkilöitä samasta seurasta, on 
koulutuksen hyöty entistä suurempi.

Kouluttajat ovat käyneet Suunnistusliiton järjestämän 
kouluttajakoulutuksen juuri kyseisen koulutuksen toteutta-
misesta. Tarkemmat tiedot koulutuksista julkaistaan Suun-
nistusliiton nettisivuilla. Tutustu, ota yhteyttä ja tiedustele 
lisää.

Autamme mielellämme seuranne toiminnan kehittämisessä. 
Lisätietoja: suunnistusliitto.fi > KOULUTUS > koulutuskalenteri

HYVÄ SEURA -KEHITYSHANKE
Hyvä Seura -kehityshanke tarjoaa seuralle polun seuratoiminnan 
kehittämiseen ja seuran yhteisen suunnan kirkastamiseen. Suunnis-
tusliiton seurakouluttajan johdolla seura saa tukea seuran toiminnan 
arvioimiseen, suunnitteluun ja kehitystoimien toteuttamiseen. Kehi-
tyshankkeessa seuran tulevaisuutta lähdetään rakentamaan yhdessä 
seuran oman jäsenistön kanssa. 

Hyvä Seura -kehityshankkeen sisältö sovitaan tarkemmin seuran 
kanssa. Hanke voi sisältää esimerkiksi seuraavia osioita: Oman Seuran 
Analyysi, seurapäivä, johtokunnan strategiapäivä tai muita vastaavia 
kehittämistilaisuuksia. Hyvä Seura -kehityshankkeet toteutuvat seu-
rojen tilauksesta ja ovat pääsääntöisesti seuroille maksuttomia.

Lisätietoja ja tilaukset: suunnistusliitto.fi >  
Hinnat, yhteystiedot, ilmoittautumisohjeet:
suunnistusliitto.fi > KOULUTUS > Hyvä seura

LASTEN JA NUORTEN RATOJEN LAATIMINEN -KOULUTUS
Koulutukset on suunnattu seuraharjoitusten ja -kilpailujen, lasten sar-
jakilpailujen, aluekilpailujen ja kansallisten kilpailujen lasten ja nuorten 
ratojen laatijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat kilpailuissa lapsille ja 
nuorille suunnatuista palveluista. Toivomme, että myös kilpailun johto 
ja valvoja osallistuvat koulutukseen. 

Koulutuksen kesto on kolme tuntia. Koulutuksia järjestetään alueit-
tain kevättalvella. Koulutus on myös seurojen tilattavissa. 

suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus >  
Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus

HUOM! Suunnistusliiton IRMA-palvelussa lisätään tähtimerkintä niille 
kilpailuille, joissa lasten ratojen ratamestari on käynyt Lasten ja nuorten 
ratojen laatiminen -koulutuksen vuonna 2016–2018. Tähtimerkintä on 
osoitus kilpailun järjestäjän paneutumisesta lasten ratojen laatimiseen.



Ohjaajakoulutukset

Valmentajakoulutukset

Valmentajakoulutus antaa valmiudet eri-ikäisten ja tasoisten urheilijoi-
den tavoitteelliseen ja kokonaisvaltaiseen valmentamiseen. 

Koulutukset koostuvat lähijaksoista ja etäopiskelusta, jossa olen-
naista on omassa valmennuksen toimintaympäristössä oppiminen. 
Kursseille osallistuvien kehittymistä ja osaamista arvioidaan kaikissa 
koulutuksissa mm. oppimistehtävien kautta.

Koulutuksen teemat kaikilla tasoilla ovat:
 valmentajana ja urheilijana kehittyminen, 
 suunnistajan fyysisten ja taidollisten ominaisuuksien  

kehittäminen ja seuranta. 
 toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi, 
 oppimisen tukeminen, 
 ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen, 
 terveyden edistäminen valmennuksessa, 
 valmentajan eettiset valinnat.

TERVETULOA OHJAAJAKSI -KOULUTUS
Kolmen tunnin koulutus on suunnattu suunnistusseurojen uusille 
ohjaajille ja ohjaajiksi aikoville.

Koulutus toteutetaan tilauksesta yhdelle tai useammalle seuralle. 
Koulutuksen avulla seuralla on mahdollisuus innostaa uusia toimi-
joita mukaan ohjaustoimintaan. 

Hinnat, yhteystiedot, ilmoittautumisohjeet:
suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus > 
Tervetuloa ohjaajaksi.

NUORI SUUNTA -OHJAAJAKOULUTUS
Nuori Suunta -ohjaajakoulutus antaa eväitä omien ohjaustaitojen ja 
seuratoiminnan kehittämiseen. Nuorisotoiminnan lähtökohtana on 
osallistujien ehdoilla toteutettu harrastus, jossa lapset ja nuoret op-
pivat ja viihtyvät. 

Lapset ja nuoret arvostavat suunnistuksessa luontokokemuksia, 
haasteita, kaveriporukkaa ja elämyksiä. Ohjaajan haasteena on luoda 
harrastuksen piirteet houkutteleviksi.

Koulutuksen kohderyhmä on seuran alle 12-vuotiaiden ohjaajat. 
Koulutus antaa eväitä ohjaajalle harjoituksen toteuttamiseen.

Kun seurasta osallistuu useampia ohjaajia koulutukseen, on tehtä-
vien työstäminen antoisampaa ja seuratoiminnan kannalta hyödylli-
sempää. Koulutuksen kesto on kaksi viikonloppua, kumpikin lauantai-
sta sunnuntaihin.

Koulutuksen aiheita:
 lajin ja lasten tuntemus,
 minä ohjaajana, ohjaaminen, 
 seuran nuorisotoiminnan tehostaminen, 
 osallistujien toiveiden ja osaamisen huomioiminen, 

kokemusten vaihto.

Koulutukseen osallistuneet ovat kertoneet saaneensa koulutuksesta 
hyvän pohjan toimia ohjaajana. Osa koulutukseen osallistuneista oh-
jaajista on ottanut vastuun yhdestä seuran suunnistuskouluryhmästä.

Ohjaajakoulutukset toteutuvat seurojen (tai alueiden) tilauksesta. 
Tilaus tulee tehdä useita kuukausia ennen aiottua koulutusajankoh-
taa. Tilatut koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia myös muiden 
seurojen osallistujille. 

suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus > 
Ilmoittaudu koulutukseen

NUORTEN SEURAVALMENNUS  
SUUNNISTUSSEURASSA (TASO 1)
Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien 
valmentajat. Koulutus antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää 
harjoitusten määrää ja laatua nuorten seuravalmennuksessa. 
Koulutuksesta saa johtolankoja ja työkaluja seuran harjoitustoi-
minnan kehitystyöhön.

Osallistuja saa tietoa suunnistuksesta lajina tässä ikäryhmäs-
sä sekä ideoita ja käytännön välineitä nuorten ryhmän ohjaa-
miseen. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet ohjata 
nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet 
yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuu-
dessa. 

Tason 1 valmentajakoulutus toteutuu seurojen (tai alueiden) 
tilauksesta. Tilaus tulee tehdä useita kuukausia ennen aiottua 
koulutusajankohtaa. Tilatut koulutukset ovat pääsääntöisesti 
avoimia myös muiden seurojen osallistujille.

SUUNNISTUSVALMENTAJATUTKINTO, SVT (TASO 3)

SVT-koulutus on suunnattu Suunta Huipulle -kurssin (taso 2) suorit-
taneille tai vastaavat tiedot hallitseville nuorten/huippujen valmen-
tajille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään lisäksi aktiivista toimi-
mista valmennus-/ohjaustehtävissä.

Osallistuja saa tietoa suomalaisesta liikuntajärjestörakenteesta ja 
oppii seuraamaan suunnistuksen kansallista ja kansainvälistä kehi-
tystä sekä arvioimaan seuraorganisaation toimintatapoja. Kurssilla 
kehitetään oman osaamisen arviointia sekä valmennusfilosofian ke-
hittymistä. Oppimis- ja opettamistaidot sekä pitkäjänteinen kehittä-
mistyö ja urheilu-uran suunnittelu ovat keskeisiä teemoja. Koulutuk-
sen käynyt valmentaja saa valmiudet toimia kansainväliselle huipulle 
tähtäävien suunnistajien valmentajana sekä seuravalmennuksen 
kehittäjinä. 

Koulutuksen laajuus on 6 opintoviikkoa (240 tuntia), josta lähi-
opetusta 110 tuntia ja etäopiskelua 130 tuntia. Lähiopetus koostuu 
neljästä lähijaksosta ja yhdestä ulkomaille tai kotimaahan suuntau-
tuvasta leiri-/kilpailutapahtumasta. Lähijaksojen lisäksi kurssi sisältää 
käytännön valmennustehtäviä valmentajan omassa toimintaympä-
ristössä sekä oppimistehtävien raportointia. SVT:n tutkintotodistuk-
sen saaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. 

SUUNTA HUIPULLE -KURSSI (TASO 2)
Suunta Huipulle -kurssi on suunnattu niin lapsuus-, valinta- kuin huippuvai-
heen urheilijoiden parissa toimiville seuravalmentajille. Koulutukseen osal-
listuvilta edellytetään tason 1 tietojen ja taitojen hallitsemista sekä aktiivista 
toimimista valmennus-/ohjaustehtävissä.

Osallistuja saa tietoa tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten ja huippujen 
suunnistusvalmennuksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta eri toimin-
taympäristöissä. Koulutuksessa paneudutaan yksilöllisyyden huomioimiseen, 
tavoitteen asetteluun ja kehityksen seurantaan sekä kokonaisvaltaisen val-
mennuksen eri osa-alueisiin. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet 
toimia nuoren ja aikuisurheilijan henkilökohtaisena- tai seuravalmentajana.

Koulutuksen laajuus on 4 opintoviikkoa (160 tuntia), josta lähiopetusta 70 
tuntia ja etäopiskelua 90 tuntia. Lähiopetus koostuu kolmesta lähijaksosta, 
jotka järjestetään Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Lähijaksojen lisäksi 
kurssi sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan omassa toimin-
taympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia. Tutkintotodistuksen saa-
minen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Suunta Huipulle -kurssi järjestetään vuosittain. 

KOULUTUKSEN TASO

Ohjaajakoulutus,
seuran nuorisotoiminnan 

tehostaminen tai käynnistäminen

Valmentajakoulutus taso 3
Suunnistusvalmentajatutkinto

Valmentajakoulutus taso 2
Suunta huipulle -kurssi

Valmentajakoulutus taso 1
Nuorten seuravalmennus 

suunnistusseurassa

Tervetuloa ohjaajaksi - koulutus

Kansallisten huippujen
valmentaja, 

nuoret ja aikuiset

Henkilökohtainen 
valmentaja

Seuran nuorten ryhmän
 ohjaaja tai valmentaja

Lasten ohjaaja

Aloitteleva ohjaaja

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

LISÄTIETOJA 
suunnistusliitto.fi > KOULUTUS > Valmentajakoulutus 

NUORI SUUNTA -OHJAAJATAPAAMINEN
Nuori Suunta -ohjaajatapaaminen järjestetään vuosittain tam-
mi–helmikuun vaihteessa. Tapaaminen kokoaa seurojen ohjaajia 
eri puolilta Suomea oppimaan uutta, kuulemaan toisten seurojen 
käytänteistä, luomaan kontakteja ja virkistäytymään.

suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus >  
Ohjaajatapaaminen

SUUNNISTUSLIITON KOULUTUKSET

SUUNNISTUSVALMENNUSSEMINAARI

Suunnistusvalmennusseminaari järjestetään 
vuosittain tammi–helmikuussa. Seminaarissa 
käsitellään ajankohtaisia valmennusta ja val-
mennusjärjestelmän kehittämistä koskevia 
aiheita. Suunnistusliiton maajoukkueiden ja 
valmennusryhmien leirejä järjestetään rinnan 
seminaarin kanssa, jolloin seminaariväellä on 
mahdollisuus päästä seuraamaan huippu-ur-
heilijoita ja -valmentajia tositoimissa.

suunnistusliitto.fi > HUIPPU >  
Valmennusseminaari


