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Lahden Suunnistajat -37 

• Suomen vanhin suomenkielinen suunnistuksen erikoisseura 
• Perustettu vuonna 1937, perustamisvaiheessa 37 jäsentä! 

• Jäseniä seurassa nyt yli 400!

• Suunnistustoimintaa aina lasten suunnistuskoulusta veteraanisarjoihin!

• Historiassa profiloitunut erityisesti kilpailujärjestämisen edelläkävijänä!
• Jukolan viesti

• Järjestäjänä: 1951 (Hälvälä), 1954 (Salalammi), 1987 (Hälvälä),  2002 (Hälvälä), 2018 (Hälvälä) 

• Parhaat sijoitukset: Jukola 2. (1969), Venlat 5. (1984)

• Veteran World Cup 1983 lähtölaukaus -> WMOC

• Ensimmäinen Nuorten Jukola 1986 (Urheilukeskus, Lahti) 

• Lahti-Suunnistus



Miksi ollaan tässä ja nyt!?

• Yhteisöllisyys
• Vuoden urheiluseura 2019

• Intohimoiset henkilöt olleet laittamassa prosessia liikkeelle
• Lasten Suunnistuskoulu -> Nuorten ryhmä -> Urheilijat

• Lasten ja nuorten suunnistustoiminnan kehittyminen
• Tähtiseura

• Tavoitteena myös aikuisten ja huippu-urheilun tähtimerkki

• Suunta Huipulle -projekti

• Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeita toimia



Kehitysprosessin merkittävimmät askeleet

Nuorten harjoitusten 
käynnistyminen!

2010

Nuorten 
valmennusryhmän 

synty 2012

Minna Kauppi 
seuraan! 

2014 

Palkallinen nuorten 
ryhmän valmentaja!

2016

Tähtiseura-merkki!

Toiminnanjohtajan palkkaus! 

Edustusryhmän 
vahvistuminen!

2018

Suunta Huipulle seuraohjelma!

Harri Koski (valmennuspäällikkö) 
näyttämään suuntaviivoja!

Vuoden urheiluseura 

2019

Tsempit-ryhmä!

”Valmennuksen projekti 2025” startti!

2020



Nykytilanne
Vahvuudet

• Yhteisöllisyys
• Perustoiminnot
• Seuran johdossa hirmuinen halu mennä 

eteenpäin!
• Ympärivuotista toimintaa on vähintäänkin 

riittävästi!
• Lasten suunnistuskoulu

• Osaavat rehtorit ja ohjaajat
• Lasten suunnistuskoulussa noin 100 harrastajaa 

vuosittain!
• Talviharjoitukset!

• Uusi Tsempit-valmennusryhmä!
• Nuorten ryhmän sitoutuminen
• Nuorten taustatulivoima hyvällä tasolla
• Edustuksen runko
• Toiminnankehittäjä/-johtaja – valmennuspäällikkö 

DUO
• Sisällä päivittäisessä tekemisessä urheilijan 

roolissa
• Vaatimustaso kohdillaan

Haasteita

• Tekijöitä tarvitaan lisää
• Seurasta löytyvän osaamisen hyödyntäminen
• Lasten vanhempien rekrytointi
• Koulutus
• Palkkaus/palkitseminen

• Näkyvyys
• Sosiaalinenmedia – vaatii ”ammattimaisuutta”

• Tiedottaminen
• Informaation sijainti 

• Lajin ja seuratoiminnan laadun arvostaminen
• Ensin pitää arvostaa lajin ja seuran sisällä

• BurnOut Production



Seuratoiminnan johtaja ja kehittäjä!

•Kontaktointi

•Sopimukset

•Tiedottaminen

•Jatkuvuus

•Tapahtumat

•Urheilija ”rekrytoinnit”

Yhteistyökumppanit ja sopimukset

•Toiminta-avustukset

•Hakemukset

•Hakemukset/anomukset, 

•Projektien koordinointi

•Raportointi

Hankkeet ja projektit

• Lasten ja nuorten tapahtumat

•Seurapäivät -> Yhteisöllisyys

• Yhteistyökumppaneiden tapahtumat 

Tapahtumat

•Tapahtumat

•Seuran nettisivut

•Sosiaalinen media 

Tiedotus



Valmennuspäällikkö!

• Kausilakana ja kuukausisuunnitelmat yhdessä ryhmävalmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa

• Valmennusorganisaation kokoaminen

• Harjoitusten järjestelyn ja valmennuksen ”eriyttäminen”

Valmennuksen suunnittelu ja organisointi

• Valmennuksen käsikirja

• Valmennus-sivusto seuran verkkosivuilla

Valmennuksen materiaalin ja informaation hallinta

• Seuran valmentajien ohjaaminen liiton koulutuksiin

• Nuorten urheilijoiden aktivoiminen ja opettaminen valmennus/ohjaajatoimintaan

• Toiminta muiden valmentajien kanssa arkitreeneissä

Valmentajien sparraus ja koulutus

• Kausianalyysit ja –suunnitelmat

• Yhteiset harjoituspäiväkirjat – Strava, Elogger

Yhteydenpito urheilijoiden kanssa



Tulevaisuus #1 

• Näkyvyys
• Seuran ja koko suunnistusurheilun markkinointi harrastajille, yhteistyökumppaneille ja 

lahtelaiselle yhteisölle
• Kohti ammattimaisuutta ja Suomen seuratuin suunnistusseura!

• Matalan kynnyksen suunnistustoiminta
• Omatoimisuunnistuksen kehittäminen #pikamatkanpaluu
• ”Lahti Suunnistaa”

• Koulusuunnistus
• Koulukartat
• Opetuspäivät
• Opettajan käsikirja

• Ehjä suunnistajanpolku!
• Valmennusryhmäläisten määrän kasvu
• Huippusuunnistus näkyväksi ja realistiseksi tavoitteeksi



Tulevaisuus #2 – Valmennuksen projekti 2025

Pitkän linjan tavoitteeet
1. Nuorten Jukolassa vakiinnuuttaa paikka TOP10 joukkueena

• Tsempit – Palon sytyttäminen lajiin ja kilpailemiseen

• SM-ryhmä – Bensaa liekkeihin, mahdollistetaan urheilijan elämään oppiminen

2. Jukolassa ja Venloissa vakiinnuuttaa paikka TOP10 joukkueena

• Tarjotaan ammattimaisesti järjestettyä toimintaa leirityksen, kisavalmistautumisen ja 

tukitoimien osalta

• Ehjä suunnistajanpolku Lasten Suunnistuskoulusta – Pääsarjan kansalliselle huipulle (Tarjotaan 

urheilijalle eväät kansainväliselle huipulle)

• Jatkuva yhdessä tekeminen ryhmien kesken pitää ryhmästä seuraavaan siirtymisen 

helppona

3.Valmennuksen pyörät pyörimään omillaan



Pääsarjan valmennusryhmä
- 20 urheilijaa
- Elämänhallinta
- Asiantuntija- ja urheilijasparrit
- Laadukas leiritys ja 
kisavalmistautuminen 

- Neljä eri tasoryhmää
- 6-15-vuotiaat
- Noin 100 lasta ja 
nuorta 
- 20 ohjaajaa
- Luontoliikunta- ja   
kasvatus
- Liikunnallisuus
-Monipuolisuus
- Ilo

SM-ryhmä 15-18v
-15 urheilijaa
- Intohimo
- Tavoitteellisuus ja urheilijan elämä
- Henkilökohtainen valmennus

Tsempit 11-15v
- 20 nuorta
- Innostus lajiin ja kilpailemiseen
- Harjoittelemaan oppiminen
- Urheilullisuus
- Monipuolisuus



Tulevaisuus #3 – Kausi 2021

Tavoitteet kausi 2021
1. Valmennuksen käsikirja

2. Valmennusorganisaation sisäänajo

▪ Selkeät ohjeet miten toimia tai kehen olla yhteydessä missäkin tilanteessa

▪ Valmentaja/huoltaja nimettynä jokaisessa harjoituksessa sekä merkittävässä kisassa

▪ Valmennuksen ja harjoitusten järjestämisen ”eriyttäminen”

3. Kommunikoinnin ja informoinnin selkiyttäminen

• Valmennus-sivusto

• Seuran kalenteri

• Kuukausipalaverit

4. Avoimen keskustelukulttuurin oppiminen

• Valmentajat ovat urheilijoita varten!

Viestitavoitteet - Miehet suurviesti TOP10, viestiliiga TOP3. Naiset??? 



Huolto ja valmennus
Edustuksen valmennus ja -

huolto

• Matias Sankari (järjestelyt), Tuomo Niskanen, Teemu 

Niskanen, Virpi Remahl, Julia Korhonen (lihashuolto ja 

huoltavat harjoitukset leireillä ja kisoissa), Aleksi 

Anttolainen (SM-ryhmä vastuu)

Tsemppien valmennus • Anu Tahvanainen (vastuu), Anu Nurmela, Jarno Nurmela, 

Heikki Jokinen, Kirsi Arvela, Timo Lehtonen,

Fysiikkatreeni konsultaatio • Juha Sorvisto, (Heini Wennman)

Taitotreenikonsultaatio • Teemu Niskanen, Stefano Raus, Aleksi Anttolainen

Lihashuolto/fysioterapia 

konsultaatio

• Julia Korhonen

• Sopimusneuvottelut vireillä alan yritykseen

Kartta ja ocad konsultaatio • Jarmo Pikkarainen, Stefano Raus

Viestiliigan järjestelyt ja 

huolto (sis. Jukola)

• Tuomo Niskanen (vastuu)

10mila järjestelyt • Kimmo Hirvonen, Tuomo Niskanen

25manna ja Halikko 

järjestelyt sekä valinnat

• Arvo Kantola (valinnat)

Viestivalmistautuminen • Stefano Raus, Teemu Niskanen, Marko Väisänen

SM-kisojen majoitukset • Nuoriso ja valmennusjaosto

Valmentajapankki 

(henkilökohtainen 

valmennus)

• Kristian Leppänen

Nuoriso- ja valmennusjaosto
Heikki Jokinen – Jaoston 

Puheenjohtaja

• Budjetti

• Urheilijasopimukset yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

• Laskujen hyväksyminen

• Kokoukset

Aleksi Anttolainen –

Valmennuspäällikkö

• Projekti 2025 johto

Matias Sankari – Miesten

edustuksen joukkueenjohtaja

• Edustuksen leirien suunnittelu ja organisointi

• Miesten kuukausipalaverit

• Miesten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä

valmennuspäällikön kanssa

• Miesten viesti-ilmoittautumiset

• Yhteydenpito miesten edustuksen urheilijoihin ja tilanteen

raportointi valmennuspäällikölle

Virpi Remahl – Naisten edustuksen 

joukkueenjohtaja

• Edustuksen leireillä naisten vastaava

• Naisten kuukausipalaverit

• Naisten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä

valmennuspäällikön kanssa

• Naisten viesti-ilmoittautumiset

• Yhteydenpito naisten edustuksen urheilijoihin ja tilanteen

raportointi valmennuspäällikölle

• Hallituksen jäsen

Anu Nurmela – Nuorisovastaava • Lasten suunnistukoulun rehtori yhdessä Kirsi Kiiskisen kanssa

• Nuorten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä 

valmennuspäällikön kanssa

• Nuorten viesti-ilmoittautumiset

• Tsemppi-ryhmän valmennus

Timo Ahvenainen  • Kokouksen sihteeri

• Miesten joukkueiden kokoaminen

Jari Sundqvist • Hallituksen jäsen

• Hakemukset yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

Mikko Tommola - Pyöräsuunnistus 

vastaava

• Pyöräsuunnistuksen toiminnan johtaminen ja organisointi

Nuoriso- ja valmennusjaosto
Aleksi Anttolainen –

Valmennuspäällikkö

• Projekti 2025 johto

Matias Sankari – Miesten

edustuksen joukkueenjohtaja

• Edustuksen leirien suunnittelu ja organisointi

• Miesten kuukausipalaverit

• Miesten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä

valmennuspäällikön kanssa

• Miesten viesti-ilmoittautumiset

• Yhteydenpito miesten edustuksen urheilijoihin ja tilanteen

raportointi valmennuspäällikölle

Virpi Remahl – Naisten edustuksen 

joukkueenjohtaja

• Edustuksen leireillä naisten vastaava

• Naisten kuukausipalaverit

• Naisten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä

valmennuspäällikön kanssa

• Naisten viesti-ilmoittautumiset

• Yhteydenpito naisten edustuksen urheilijoihin ja tilanteen

raportointi valmennuspäällikölle

• Hallituksen jäsen

Anu Nurmela – Nuorisovastaava • Lasten suunnistukoulun rehtori yhdessä Kirsi Kiiskisen kanssa

• Nuorten viestijoukkueiden kokoaminen yhdessä 

valmennuspäällikön kanssa

• Nuorten viesti-ilmoittautumiset

• Tsemppi-ryhmän valmennus

Huolto ja valmennus
Fysiikkatreeni konsultaatio • Juha Sorvisto, (Heini Wennman)

Taitotreenikonsultaatio • Teemu Niskanen, Stefano Raus, Aleksi Anttolainen

Lihashuolto/fysioterapia 

konsultaatio

• Julia Korhonen

• Sopimusneuvottelut vireillä alan yritykseen

Kartta ja ocad konsultaatio • Jarmo Pikkarainen, Stefano Raus




