
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 > MATERIAALIT > Lataa materiaaleja
  suunnistusliitto.fi > HUIPPU > Valmennus- ja 

koulutusmateriaali
 suunnistusliitto.fi > HUIPPU > Vauhtia! Taitoa! Kanttia!
 suunnistusliitto.fi > HARRASTE > Rastilippu
 Koulutuskalenteri: suunnistusliitto.fi > KOULUTUS

RATAMESTARIKOULUTUKSET 
Onnistuneet radat ovat olennainen osa kaikentasoisia 
suunnistustapahtumia, seuraharjoituksista kansainvälisiin arvo-
kilpailuihin.

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

kuntosuunnistuksiin 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 ratamestariseminaareissa.

Lisätietoja: suunnistusliitto.fi > KILPAILU > 
Koulutus > Ratamestarikoulutus

.fi

Lähde mukaan 
koulutuksiin!

Suunnistusliiton koulutukset

RASTILIPPU-PALVELUN KOULUTUS
Rastilippu-palvelun esittelyyn ja käyttöönottoon voi tilata 
koulutuksen, joka on seuralle ilmainen. Koulutuksen tilaaja vastaa 
tilavarauksista ja -kustannuksista.
Kaikille seuroille avoimet Rastilippu-koulutukset tulevat näkyviin 
Suunnistusliiton koulutuskalenteriin.

Lue lisää: suunnistusliitto.fi > HARRASTE 
> Rastilippu – palvelu suunnistajille > 
Koulutukset seuroille

KOULUTUSTA KARTTOJEN JA RATOJEN PIIRTÄMISEEN
Suunnistusliitto tarjoaa suunnistusseuroille ja -alueille 
koulutusta karttojen valmistamiseen sekä ratamestarin 
tukiohjelmien käyttöön. Liitto järjestää ja kustantaa 
koulutustilaisuuksiin tarvittavat kouluttajat.

Koulutustilaisuuksien aiheet ja aikataulu suunnitellaan 
osallistujien toiveiden mukaisesti. Aiheita voivat olla 
esimerkiksi pienten karttapäivitysten tekeminen OCAD-
ohjelmalla ja ratapiirrokset 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. 
Suunnistusliitto järjestää monenlaisia koulutuksia, 
joista saa lisää osaamista, innostusta tekemiseen ja 
ajankohtaista tietoa.

Koulutukset tarjoavat myös hetkiä, jolloin on 
mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan ja suunnittelemaan 
oman seuran toimintaa. Kun koulutukseen osallistuu 
useampia henkilöitä samasta seurasta, on koulutuksen 
hyöty entistä suurempi.

Kouluttajat ovat käyneet Suunnistusliiton järjestämän 
kouluttajakoulutuksen juuri kyseisen koulutuksen 
toteuttamisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksista 
julkaistaan Suunnistusliiton nettisivuilla. Tutustu, ota 
yhteyttä ja tiedustele lisää.

Autamme mielellämme seuranne 
toiminnan kehittämisessä. 

Lisätietoja: 
suunnistusliitto.fi > 
KOULUTUS >  
koulutuskalenteri

LASTEN JA NUORTEN RATOJEN LAATIMINEN -KOULUTUS
Lapsille ja nuorille järjestettyjen harjoitusten ja kilpailujen laatu 
on harrastuksen jatkumisen kannalta tärkeää. Hyvin järjestetyt 
ja turvallisiksi koetut harjoitukset ja kilpailut synnyttävät 
positiivisia kokemuksia, innostavat oppimaan lisää ja jatkamaan 
harrastuksessa.

Koulutukset on suunnattu seuraharjoitusten ja -kilpailujen, lasten 
sarjakilpailujen, 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, ja se painottuu ratojen 
laadintaan. Koulutuksia järjestetään alueittain kevättalvella. Koulutus 
on myös seurojen tilattavissa. 

Lisätietoja: 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 kuluvan tai kahden 
edeltäneen vuoden aikana. 
Tähtimerkintä on osoitus kilpailun 
järjestäjän paneutumisesta lasten 
ratojen laatimiseen.

TÄHTISEURA-OHJELMA

Tähtiseura -ohjelma on Olympiakomitean, 
lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen 
laatuohjelma, jonka tavoitteena on 
seuratoiminnan kokonaisvaltainen 
kehittäminen. Laatuohjelma auttaa 
seuroja kehittämään sen itse valitsemia 
osa-alueita modernien toimintatapojen 
ja työkalujen avulla yhdessä asiantuntijoiden ja muiden 
laatuseurojen kanssa. Tähtiseura -ohjelman kehittämispolulle 
voivat lähteä mukaan kaikki seuratoiminnan ja laadun 
kehittämisestä kiinnostuneet seurat.

Laatuohjelman osa-alueita on kolme: lapset & nuoret, 
aikuiset sekä huippu-urheilu. Kehittämistyön alustana toimii 
kaikille seuroille avoin ja maksuton Tähtiseura -verkkopalvelu. 
Verkkopalvelusta löytyvät tarvittavat työkalut ja tukimateriaalit. 

Seuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä. Kokoa seurasta 
tiimi ja lähde mukaan kehittämään seuraanne. Kehittämistyön 
tuloksena seura voi halutessaan myös tavoitella ohjelman tunnusta, 

Tähtimerkkiä.

Lisätietoja: suunnistusliitto.fi > SEURAT >  
Tähtiseura -ohjelma



Ohjaajakoulutukset

Valmentajakoulutukset
Valmentajakoulutus antaa valmiudet eri-ikäisten ja 
tasoisten urheilijoiden tavoitteelliseen ja kokonaisvaltaiseen 
valmentamiseen. Koulutukset koostuvat lähijaksoista ja 
etäopiskelusta, jossa olennaista 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 OHJAAKSI -KOULUTUS
Tervetuloa ohjaajaksi on starttikoulutus seurojen uusille 
ja aloitteleville, pääasiassa 6–11-vuotiaiden lasten kanssa 
toimiville ohjaajille tai ohjaajaksi aikoville. Koulutus 
perehdyttää osallistujat lasten liikunnan ja lasten ohjaamisen 
perusteisiin, antaa vinkkejä harjoituskerran suunnitteluun 
sekä innostaa hakeutumaan laajempiin koulutuksiin.

Koulutuksen voi suorittaa Olympiakomitean maksuttomana 
verkkokoulutuksena tai hakeutumalla Liikunnan aluejärjestöjen 
järjestämiin yleisiin kolmen tunnin Tervetuloa ohjaajaksi 
-koulutuksiin.

Lisätietoja: suunnistusliitto.fi > NUORISO > 
Koulutus > Tervetuloa ohjaajaksi

NUORI SUUNTA -OHJAAJAKOULUTUS
Nuori Suunta -ohjaajakoulutus on 
suunnattu suunnistusseurojen ohjaajille 
ja ohjaajiksi aikoville henkilöille, jotka 
toimivat seuroissa alle 12-vuotiaiden 
lasten ohjaajina. Koulutus antaa eväitä 
omien ohjaustaitojen ja seuran lasten 
toiminnan kehittämiseen. 

Lähtökohtana on lasten ehdoilla 
toteutettu suunnistusharrastus, jossa 
lapset ja nuoret oppivat ja viihtyvät. 
Ohjaajan haasteena on luoda 
harrastuksen piirteet houkutteleviksi. 
Koulutuksessa pureudutaan ohjaajana 
olemiseen, lasten ja lajin tuntemukseen 
sekä osallistuja saa työkaluja harjoituksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Koulutuksen sisällön lopullisen 
muodon määräävät osallistujien 
toiveet, kokemukset ja oma panostus. 
Koulutuksen kesto on kaksi viikonloppua, 
kumpikin lauantaista sunnuntaihin. 

Ohjaajakoulutukset toteutuvat 
seurojen (tai alueiden) tilauksesta seuran 
omassa toimintaympäristössä. Tilaus 
tulee tehdä useita kuukausia ennen 
aiottua koulutusajankohtaa. Tilatut 
koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia 
myös muiden seurojen edustajille ja 
niistä tiedotetaan Suunnistusliiton 
koulutuskalenterissa.

Lisätietoja: 
suunnistusliitto.fi > 
NUORISO > Koulutus > 
Nuori Suunta 

       ohjaajakoulutus

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 
harjoitustoiminnan kehitystyöhön.

Osallistuja saa tietoa suunnistuksesta lajina tässä ikäryhmässä 
sekä ideoita ja käytännön välineitä nuorten ryhmän ohjaamiseen. 
Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet ohjata nuorten 
seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet yksittäisten 
harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa.

Lähiopetus koostuu kahdesta viikonlopun mittaisesta 
lähijaksosta, jotka toteutetaan tilaajaseuran toimintaympäristössä.

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 ja niistä tiedotetaan 
Suunnistusliiton koulutuskalenterissa.

SUUNNISTUSVALMENTAJATUTKINTO, SVT (TASO 3)
SVT-koulutus on suunnattu Suunta Huipulle -valmennus-
koulutuksen (taso 2) suorittaneille tai vastaavat tiedot hallitseville 
nuorten/huippujen valmentajille. Koulutukseen osallistuvilta 
edellytetään lisäksi aktiivista toimimista valmennus-/
ohjaustehtävissä. 

Osallistuja saa tietoa suomalaisesta liikuntajärjestörakenteesta 
ja oppii seuraamaan suunnistuksen kansallista ja kansainvälistä 
kehitystä sekä arvioimaan seuraorganisaation toimintatapoja. 
Kurssilla kehitetään oman osaamisen arviointia sekä 
valmennusfilosofian kehittymistä. Oppimis- ja opettamistaidot 
sekä pitkäjänteinen kehittämistyö ja urheilu-uran suunnittelu 
ovat keskeisiä teemoja. Koulutuksen käynyt valmentaja saa 
valmiudet toimia kansainväliselle huipulle tähtäävien suunnistajien 
valmentajana sekä seuravalmennuksen kehittäjinä. 

Koulutuksen laajuus on 6 opintoviikkoa (240 tuntia), josta 
lähiopetusta 110 tuntia ja etäopiskelua 130 tuntia. Lähiopetus 
koostuu neljästä lähijaksosta, joista yksi on ulkomaille tai 
kotimaahan suuntautuva leiri-/kilpailutapahtuma. Lähijaksojen 
lisäksi kurssi sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan 
omassa toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia. 
SVT:n tutkintotodistuksen saaminen edellyttää oppimistehtävien 
hyväksyttyä suorittamista.

SUUNTA HUIPULLE -VALMENNUSKOULUTUS (TASO 2)
Suunta Huipulle -valmentajakoulutus on suunnattu niin 
valinta- kuin huippuvaiheen urheilijoiden parissa toimiville 
seuravalmentajille. Koulutukseen osallistuvilta 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 toimintaympäristöissä. Koulutuksessa 
paneudutaan yksilöllisyyden huomioimiseen, tavoitteen 
asetteluun, kehityksen seurantaan ja kokonaisvaltaisen 
valmennuksen eri osa-alueisiin. Koulutuksen käynyt valmentaja 
saa valmiudet toimia nuoren ja aikuisurheilijan henkilökohtaisena- 
tai seuravalmentajana. 

Suunta Huipulle -valmentajakoulutus järjestetään vuosittain. 
Koulutuksen laajuus on 4 opintoviikkoa (160 tuntia), josta 
lähiopetusta 70 tuntia ja etäopiskelua 90 tuntia. Lähijaksojen lisäksi 
koulutus sisältää käytännön valmennustehtäviä valmentajan 
omassa toimintaympäristössä sekä oppimistehtävien raportointia. 
Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää oppimistehtävien 
hyväksyttyä suorittamista.

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

SUUNNISTUSSEMINAARI
Suunnistusseminaari järjestetään 
vuosittain tammi–helmikuussa. Koko 
seuraväkeä yhdistävässä seminaarissa 
on ajankohtaisia sisältöjä niin 
valmentajille, ohjaajille, seurajohdolle 
kuin kaikille seuratoiminnasta ja 
sen kehittämisestä kiinnostuneille. 
Viikonlopun kestävässä seminaarissa 
on mielenkiintoisia esityksiä, työpajoja, 
käytännön harjoituksia sekä mukavaa 
yhdessäoloa ja verkostoitumista yli 
seurarajojen.

Lisätietoja: 
suunnistusliitto.
fi > SEURAT > 
Seurakehittäminen > 

       Suunnistusseminaari

SUUNNISTUSLIITON KOULUTUKSET

Lisätietoja: suunnistusliitto.fi > KOULUTUS > 
Valmentajakoulutus 


