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Vuonna 1907 perustettu yleisseura, 13 lajijaostoa

Tuloksia aktiivisella tekemisellä ja 

jatkuvalla toiminnan kehittämisellä

Kehittämishankkeita: Olosuhteet

2014 Rasti-Simpsiö valmennus- ja leirikeskus (Leader)

2016 Leirikeskuksen testaustoiminnot (Leader)

Kehittämishankkeita: Valmennus ja organisaatio

2014 Sinettiseura

2015-16 11-15 v. harj.toiminnan kehittäminen (seuratuki)

2016-18 URHEA-hanke (Leader) ja palkattu seuravalmentaja

2018 Visio ja strategia 2018-23

2019-20 Suunta Huipulle –seuraohjelma

2019           Lasten ja nuorten Tähtiseura

2020-22 Suuntaa Luontoon -yhteishanke (Leader) →Maastot hyötykäyttöön

Valmennusryhmä kasvanut 25 nuoreen + 10 aikuiseen
2020:  4 SM-mitalia / 12 SM-plakettia / NuJu 9. / NEM- ja Eurooppacup -valinnat / Viestiliiga 24.

Vuonna 1973 perustettu suunnistuksen erikoisseura 

Vauhdilla, taidolla ja kantilla, 
sillä tavoite on kaikilla RaJu.

Olosuhteet:

Seinäjoen seudulta reilu 300 suunnistajan voimin ja yhteistyössä useiden 
toimijoiden kanssa

2020 - 2020 Uusien maastojen kartoitus (Leader)

Valmennus ja organisaatio

2008 Sinettiseura
2018 Nuorten valmennusryhmän perustus
2018 Buustia toimintaan -hanke (Leader)
2019 - 2020 Suunta-Huipulle -seuraohjelma
2019 Lasten ja nuorten tähtiseura
2019 - 2021 RaJu/SHS kestävyyslajien yhteishanke (OKM)

13 koulutettua valmentajaa

Valmennusryhmässä mukana 32 nuorta

2020: 5 SM-mitalia / 11 SM-plakettia / Nuorten maajoukkue edustus



Mitä hyötyä on ollut Suunta Huipulle -ohjelmasta?
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 Suunta Huipulle -rastivälit ja kotitehtävät 

varmistaneet etenemisen

 Avoimuus ja käytäntöjen jakaminen

 Yhteisviikonloput, keskustelut ja sparraus

 Seuran vahvuuksien ja 

kehittämiskohteiden tunnistaminen 

 Suunta Huipulle -leiritys

 Huippu-urheilun vaatimukset 
seuratoiminnalle

 Valmennustiimin osaaminen

 Huippuseurojen ja liiton osaamisen ja 
tiedon jako

 Talous- ja henkilöresurssien tarpeiden 
tiedostaminen

 Yhteistyön merkityksen suuruus

 Alueellisen yhteistyön käynnistyminen



Missä on menty eteenpäin?
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 Tulevaisuudenkuva selkeytynyt - mitä ja 

missä järjestyksessä

 Kansainvälisen vaatimustason huomiointi

o Valmennuksessa, harjoituksissa, leireillä

o Tavoitetasot

 Palautekyselyt ja itsearviointi

o Urheilijoiden kuunteleminen

o Nykytila vs. tarve parantaa

o Johtamisen kehittäminen

 Toiminta ennalta suunnitellumpaa

o Tulevaisuuden tavoitteet
o Vuosikello

o Urheilijoiden säännöllinen testaus

 Valmennustiedon jakaminen ja 
hyödyntäminen

 Yhteistyö yli laji- ja seurarajojen

 Huippusuunnistuksen arvostus seurassa

 Vauhtia!Taitoa!Kanttia! -valmennuslinjasta teemoja seuravalmennukseen                 



Mitä seuraavaksi?
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❑ Alueellisen Suunta Huipulle -toiminnan 

käynnistäminen

❑ Nuorten yhteenkuuluvuuden lisääntyminen

o Drop out -ilmiön vähentäminen

✓ Yhteinen sivusto alueen avoimista Suunta Huipulle –

tapahtumista tiedottamiseen:

• Päiväleirit

• Viikonloppuleiri

• Testit

• Yhteisharjoitukset

http://sites.google.com/view/ep-suunta-huipulle

http://sites.google.com/view/ep-suunta-huipulle

