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Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021
Tavoite 1. Valmennusryhmien toiminnan terävöittäminen ja 
ryhmähengen lisääminen

Toteutuminen 2020-2021

 eGroup jaetaan pienemmiksi ryhmiksi 

 Valmentajien roolien selkeyttäminen ja tekeminen 
tunnetuksi urheilijoille

 Järjestetään pienryhmien leirejä

 Urheilijoita edellytetään ja motivoidaan suunnittelemaan 
ja toteuttamaan toimintaa

 Toiminta suunnitellaan selkeästi kärkiurheilijoiden tason 
mukaan

 Ryhmäjako miehiin, naisiin ja nuoriin toteutui kauden 2021 alusta

 Toimintaa on suunniteltu kärkiurheilijoiden ehdoilla; harjoitusten ja leirien 
suunnittelussa on otettu huomioon kansainväliset vaatimukset

 Naisten ryhmän oheen perustettiin myös naisten kärkiryhmä eLites spesifiä 
arvokisa- ja suurviestisparrausta varten

 Urheilijat tietävät, kuka on heidän ryhmänsä vetäjä 

 Pienryhmien omaa toimintaa on lisätty, mutta yhteistä toimintaa on kaikkiaan 
ollut epidemia-aikana normaalia vähemmän

 Miesten osalta omatoiminen tekeminen on toteutunut, mutta urheilijat 
voisivat olla vielä aktiivisemmin mukana toiminnan suunnittelussa

 Pienryhmäjakoa toiminnallisella tasolla on vielä selkeytettävä



Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021
Tavoite 2. Varsinaisen valmennuksen lisääminen Toteutuminen 2020-2021

 Toimintaa organisoidaan niin, että valmentajilla on 
aikaisempaa enemmän aikaa valmentamiseen 

 Edellä olevan saavuttamiseksi palkataan seuraan osa-
aikainen valmennuspäällikkö 

 Laaditaan roolien ja tehtävien kuvaukset

 Seuravalmentajien ja urheilijoiden välisen säännöllisen 
yhteydenpidon lisääminen

 Seuraan palkattiin huhtikuussa 2021 valmennuspäällikkö 70 % työsuhteeseen

 Valmennuspäällikön palkkaaminen on jättänyt valmentajille enemmän aikaa 
valmentamiseen ja vähentänyt hallinnollisia tehtäviä

 Epidemia on vaikeuttanut valmentamista ja osa valmentajista on menneenä 
vuotena jäänyt enemmän taka-alalle

 Osalle toimijoista on luotu roolikuvaus, mutta koko valmennusjaostossa ei 
vielä

 Kärkiryhmä on lisännyt yhteydenpitoa seuran kärkiurheilijoihin, mutta 
systemaattisessa yhteydenpidossa on koko valmennusryhmän tasolla 
kehitettävää



Toiminnalliset tavoitteet 2020-2021
Tavoite 3. Kokonaisvaltaisen valmennusosaamisen 
lisääminen

Toteutuminen 2020-2021

 Valmennuskoulutuksen lisääminen 

 Ammattimaisen päävalmentajan palkkaaminen

 Harrastajavalmentajien määrän lisääminen

 Toiminnallisten tukitoimien tarjonnan ja tietoisuuden 
kehittäminen 

 Psyykkisen valmennuksen osaamisen kehittäminen

 Seuravalmentajakoulutusta on järjestetty, ja vuoden aikana aloitettiin 
eWebinaarit, joissa käsitellään valmennuksen ja seuratoiminnan erilaisia 
teemoja

 Harrastevalmentajien määrää on saatu lisättyä

 Uusien valmentajien mukaantulo on lisännyt valmennusosaamista seuratasolla

 Valmennuspäällikön työnkuvasta osa on myös päävalmentajan työtä

 Merkittävänä uutena tukitoimena yhteistyön aloittaminen lääkärikeskus  
Pihlajalinnan kanssa

 Psyykkisen valmennuksen lisäämistä on suunniteltu, mutta ei vielä 
systemaattisesti toteutettu



Tulostavoitteet 2020-2021
Tavoitteet 2020-2021 Tulokset 2020-2021

 Urheilijoita nuorten maajoukkueessa ja kansainvälisissä 
arvokilpailuissa

 Viestiliigassa miehet top 10

 Viestiliigassa naiset top 5

 Nuorten maajoukkueessa ja/tai arvokilpailuissa yhteensä 6 urheilijaa

 Yksi urheilija mukana aikuisten MM-kisoissa ja maailmancupissa

 Kokonaiskilpailussa viestiliigatavoite ei toteutunut,

 Miehet viestiliigassa 14. ja paras sijoitus 9. ja SM-viestissä 10.

 Naiset viestiliigassa 9. ja paras sijoitus 6. 

 Naiset Venloissa sijalla 14



Seuran urheilijoiden kv. menestys 2021
Aikuisten kv. arvokilpailut (MM, EM, MC)
Naiset: Ida Haapala MC Sveitsi, sprintti 25., MM Tsekki, sprintti 33, MC Ruotsi, pitkä 9. MC Italia, keskimatka 24.
Miehet: 

20-v. kv. arvokilpailut (MM, EM)
Tytöt: Ida Haapala JWOC sprintti 6., keskimatka 10., pitkä 9.

Maria Määttänen JWOC sprintti 32., keskimatka 19., pitkä 10.
Hanne Hilo JWOC sprintti 24., keskimatka 16., pitkä 29.

Pojat: 

18-v. kv. arvokilpailut (EM)
Tytöt: Inari Karppinen EYOC viesti 2., pitkä 26.

Pojat: Jussi Raasakka EYOC pitkä matka 65. Sprintti 53.

16-v. kv. arvokilpailut (EM)
Tytöt: Silva Kemppi EYOC sprintti 1., pitkä matka 1. viesti 1.
Pojat:



Seuran urheilijoiden henk.koht. SM-mitalit
2017-2021

VUOSI
SM-mitalit (K-H-P, kpl) SM-sijat 4.–10. (kpl)

H/D21 H/D20 H/D18 H/D16 YHT. H/D21 H/D20 H/D18 H/D16 YHT.

2017 0-0-0 1-1-2 0-0-0 3-4-4 4-5-6 0 7 0 12 19

2018 0-0-0 0-0-0 0-1-1 2-5-4 5-2-4 0 3 6 17 26

2019 0-0-0 0-0-0 2-1-2 3-1-2 5-2-4 1 4 9 8 22

2020 0-0-0 0-0-0 3-2-1 2-0-0 5-2-1 2 6 4 6 18

2021* 0-0-0 0-0-2 3-0-1 1-1-1 4-1-3 0 5 2 0 7

* Tilanne ennen SM-erikoispitkää



Valmennusryhmä EsSun urheilijat kaudella 2021
Maajoukkue,aikuiset (Ida Haapala edustajana arvokisoissa)
Team 2025 -
Nuorten maajoukkue 5
Urheiluakatemian jäsenet 9
1. taso:  OK/HUY:n tukiurheilijat -
2. taso: 
aikuisten ja nuorten maajoukkueurheilijat

Ida Haapala
Maria Määttänen
Melina Lahdenperä
Hanne Hilo
Inari Karppinen
(Jussi Raasakka edustajana arvokisoissa)
(Silva Kemppi edustajana arvokisoissa)

3. taso: 
muut urheiluakatemian/urheiluoppilaitoksen 
päivittäisvalmennuksessa olevat urheilijat

Liisa Raasakka
Jussi Raasakka
Kristian Boström
Daniel Rautio
Alvar Palmen
Lenni Väisänen

4. taso: 
yläkoulutoiminnassa mukana olevat urheilijat 2 urheilijaa

Seuran urheilijat liiton valmennusryhmissä kaudella 2021



Seuran huippuvalmennuksen toimintatavat ja -suunnitelma 2022
Toimintatapa ja –kulttuuri

 Suoria lainauksia Essun ”Toimintalinjasta”:

 EsSu haluaa laadukkaan nuoriso- ja valmennustoiminnan 
myötä kehittää kansainvälisen tason kilpasuunnistajia ja 
menestyä seurana suurviesteissä

 Valmennustoiminta on kattavaa ja ottaa huomioon 
urheilijoiden kehitysvaiheet nuoresta urheilijasta huipulle. 
Essussa on menestykseen kannustava ilmapiiri sekä taito, 
tekijät ja taloudelliset edellytykset huippu-urheilijoiden 
valmennukseen, leiritykseen ja kilpailutoimintaan.

 Essu ottaa valmennuksessa ja huipulle tähtäävän 
urheilijan kehittämisessä huomioon nuoren urheilijan ja 
nuoren aikuisen kokonaisvaltaisen kasvun ja 
elämänhallinnan. Tämän tarkoituksena on välttää 
tavoitteellisen harjoittelu- ja kilpailutoiminnan ja muun 
elämän välistä ristiriitaa. Tavoitteena on myös valmistaa 
urheilijaa aktiivisen huippu-urheiluajan jälkeiseen aikaan

Toimintasuunnitelma 2022
 Perusasiat:
 Aiemmin hyväksi havaittuja asioita jatketaan (ks. seuraavalla sivu)

 Seuraavia asioita muutetaan tai kehitetään:

 Valmennusryhmien toimintaa ”terävöitetään” ja urheilijoita halutaan 
saada toimimaan nykyistä omatoimisemmin, urheilijat aktiivisiksi tekijöiksi 

 eGroupin valmennusryhmien kanssa asetetaan selkeämmin 
ryhmätason tavoitteita, joiden mukaan toimintaa ohjataan 

 Leirityksen painoa lisätään

 Valmennustoiminnan henkilöriippuvaisuutta vähennetään, systematiikkaa 
lisätään

 Luodaan toimintamalleja, jossa valmentajat keskittyvät omiin 
vahvuusalueisiinsa ja käytännön valmennukseen ja valmennuspäällikkö 
organisoi asioita sekä kehittää ja ylläpitää harjoituksille ja valmennukselle 
hyviä olosuhteita

 Tavoitteena päävalmentajan palkkaaminen valmennuspäällikön ohelle



Toiminnan kehitystavoitteet 2022
Missä menemme? 

– Perusasiat toimivat (harjoitukset, leirit, talous)
– Harjoitukset ovat hyviä ja niitä on runsaasti
– Harjoitusten tekijöitä on riittävästi
– Valmennuspäällikkö on helpottanut harrastajavalmentajien 

työskentelyä ja kiireen tuntua on saatu vähennettyä
– Leirien paikat ja sisältö ovat hyviä
– Testaus toimii ja sitä tehdään suunnitelmallisesti
– Akatemiaharjoitusten yhteisjärjestelyt toimivat
– Urheilijat menestyvät
--------------------
– Toiminta on edelleen henkilöriippuvaista
– Taustatyöhön ja pitkäaikaisiin vastuisiin on vaikea löytää 

henkilöitä
– Harjoitusmaastoista on niukkuutta
– Sisällöllistä valmennusta ja välitöntä palautetta urheilijoille 

on edelleen liian vähän
– Kalustohuollossa on puutteita

Näin tavoitamme joukkueena kv. kärjen!

– Kehitettävä edelleen positiivista palautekulttuuria

– Tehtävät kuvattava ja ohjeistettava

– Yhteistyötä kauempana olevien seurojen kanssa lisättävä,  
harjoitusmaastoja tarvitaan lisää

– Laajennamme lähialueen harjoituspankkia Suunta 
Huipulle –yhteistyön kautta 

– Psyykkinen valmennus rakennetaan sisään 
valmennusprosessiin

– Palkattuja henkilöitä tehtäviin, joihin on vaikea saada 
toimijoita harrastuspohjalta

– Asetetaan tavoitteet korkealle, mutta pidetään mukana 
myös muut seuran urheilijat



Toiminnalliset tavoitteet 2021-2022

Tavoite 1. Valmennusryhmien toiminnan terävöittäminen ja ryhmähengen lisääminen

 Viime vuonna luodun ryhmäjaon selkeyttäminen toiminnan tasolla

 Toiminnan suunnitteleminen kärkiurheilijoiden ehdoilla ja toiveet huomioiden

 Otetaan urheilijat nykyistä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluvaiheeseen ja yhteisten 
tavoitteiden toteuttamiseen

 Aikuisten ja nuorten erilaisten valmennustarpeiden huomioiminen eGroupin sisällä

 eGroup Nuorten yhteistyön lisääminen eGroupJr:n kanssa

 Palataan epidemia-ajan jälkeen aktiiviseen leiritykseen ja yhteisharjoitteluun

 Kehitetään kärkiurheilijoiden valmistautumista kansainvälisiin kilpailuihin



Toiminnalliset tavoitteet 2021-2022
Tavoite 2. Todellisen valmentamisen lisääminen

 Päätoimisen päävalmentajan palkkaaminen nykyisen valmennuspäällikön lisäksi 

 Päävalmentaja olisi mukana käytännön valmennuksessa vetämässä erityisesti sellaisia 
harjoituksia, leirejä ja testejä, joita harrastajavalmentajien on vaikeampi vetää 

 Päävalmentajan tehtävä on myös käytännön tekemisen yhteydessä kouluttaa 
harrastajavalmentajia 

 Huolehditaan, että harjoituksissa on paikalla riittävästi valmentajia suhteessa urheilijoiden 
määrään

 Selkeytetään valmentajien vastuualueita, jotta urheilijoiden kehittymisen seuranta ja 
harjoitusten tasalaatuisuus varmistuvat

 Henkilökohtaisten valmentajien määrän lisääminen



Toiminnalliset tavoitteet 2021-2022

Tavoite 3. Kokonaisvaltaisen valmennusosaamisen kehittäminen

 Aktiivinen osallistuminen suomalaisen suunnistuksen kehittämiseen ja liiton toimintaan mm. 
huippu-urheilun työryhmän, Suunta Huipulle –ohjelman ja maajoukkueurheilijoiden tukemisen 
kautta. 

 Valmennusosaamisen ja –olosuhteiden  kehittäminen Suunta Huipulle -yhteistyön kautta

 Seuran sisäisen kouluttamisen systematisointi

 Valmennuksellisen tiedon jakamisen ja keskustelun lisääminen seuran sisällä ja eri seurojen/-lajien 
välillä

 Kohdennettu koulutus ja mentorointi tekemisen kautta oppien

 Valmentajia kannustetaan osallistumaan liiton koulutuksiin 



Tulostavoitteet 2021-2022

Tulostavoitteet 2022

 Määritellään avausleirillä yhdessä 
urheilijoiden kanssa

Tulostavoitteet 2023-2026

 Urheilijoita nuorten maajoukkueessa ja 
kansainvälisissä arvokilpailuissa

 Urheilijoita aikuisten maajoukkueessa ja 
kansainvälisissä arvokilpailuissa

 Jukola top 20
 Venlat top 3

 Tavoitteen asettelu
 Tavoitteet ovat strategian mukaisia ja 

urheilijoiden tavoitteiden mukaisia ja niistä on 
keskusteltu yhdessä urheilijoiden kanssa



eGroup -leiritys 2021-2022

• Jukolaleiripäivä 31.10. Parmaharju Kaikki
• Aloitusleiri  26.-28.11 Eerikkilä Kaikki
• Kotileiri 18.-19.12 Uusimaa La ryhmissä 
• Talvileiri 14.-16.1. Vierumäki Kaikki
• Sprinttileiri(pv) 27.-29.1. Jyväskylä/Tampere Ryhmittäin
• Etelänleiri 17.2.-1.3. Portugali Kaikki
• Kevätleiri 1.-3.4. Ruotsi, 10Mila N+M
• Jukolaleiri 8.-10.4. Jukola -leiri Kaikki
• Pääsiäinen 14.-18.4. Turku, kisojen ympärille Nuoret
• SuHu-leiri 22.-24.7. Viro? 15-20 v
Lisäksi: 
• Päivä- ja viikonloppuleirejä ryhmittäin urheilijoiden toivomissa kohteissa
• Ulkomaanleirimahdollisuudet  kärkiurheilijoille
• Kesäleiri(t) tavoitteiden ja toiveiden mukaan 



Seuran valmennusryhmät 2021-2022

Lukumäärät tässä vaiheessa arvioita, urheilijat nimetään ryhmiin marraskuussa

 eGroup Naiset ja Miehet (+20-sarjalaiset):
 15 naista 
 25 miestä

 eGrouo Nuoret (16-18 -sarjalaiset): 
 noin 15 naista/tyttöä 
 noin 15 miestä/poikaa 

 eGroupJr (12-14-sarjalaiset): 
 noin 40 nuorta



Henkilö Toiminimike Työnkuva, vastuualue Osaaminen, 
koulutus

Päätoimisuus/ 
työresurssi huippu-
suunnistukseen (%)

Anna Kotkajuuri a) Valmennuspäällikkö  
b) Päävalmentaja

a) Olosuhteiden järjestäminen
b) Valmennustoiminnan urheilullinen 

suunnittelu + tuki 
harrastajavalmentajille

LitK 50 % valmennuspäällikkö,
20 % päävalmentaja

Petri Vesanto Valmennusjaoston vetäjä
Miesten ryhmän valmentaja

Valmennustoiminnan johtaminen Valmentaja V1 -

Erno Puupponen Naisten ryhmän vetäjä Naisten ryhmän toiminnan johtaminen Taso 2 -

Henrik Palmen Miesten ryhmän vetäjä Miesten ryhmän toiminnan 
johtaminen

Valmentaja A -

N.N Nuorten ryhmän vetäjä Nuorten ryhmän toiminnan 
johtaminen

Jari Ikäheimonen Naisten kärkiryhmävalmentaja Kärkiryhmän arvokisa- ja 
suurviestivalmennus

-

Taru Ikäheimonen Naisten kärkiryhmävalmentaja

Kirsi Boström Naisten kärkiryhmävalmentaja -

Seuran huippu-urheiluhenkilöstö



Henkilö Toiminimike Työnkuva, vastuualue Osaaminen, koulutus Päätoimisuus/ 
työresurssi huippu-
suunnistukseen (%)

Sanna Tervakangas Naisten ryhmän valmentaja -

Astra Francke Naisten ryhmän valmentaja -

Tapio Markki Naisten ryhmän valmentaja -

Virpi Palmen Naisten ryhmän valmentaja Valmentaja A -

Mikael Boström Miesten ryhmän valmentaja Taso 3 -

Marko Määttälä Miesten ryhmän valmentaja -

Kimmo Pernu Miesten ryhmän valmentaja Kilpailuihin valmistautuminen Taso 3 -

-

Seuran huippu-urheiluhenkilöstö



Henkilö Toiminimike Työnkuva, vastuualue Osaaminen, koulutus Päätoimisuus/ 
työresurssi huippu-
suunnistukseen (%)

Jyrki Noponen Nuorten ryhmän valmentaja -

Tuomas Teuri Nuorten ryhmän valmentaja -

Joni Kemppi Nuorten ryhmän valmentaja -

Hanna Kahanpää Nuorten ryhmän valmentaja -

Hanna Raasakka Majoitusten hoitaja Majoitusjärjestelyt -

N.N Matka-asioiden hoitaja Matkajärjestelyt -

Pasi Laaksonen Talousvastaava Talousasiat -

Seuran huippu-urheiluhenkilöstö



Huippusuunnistuksen talousresurssit 2020/2021

Seuran 2022 kokonaisbudjetti 340 000 € (budjettiluonnos)

Huippu-urheilubudjetti:
• Valmennustoiminta kulut 145 000 €
• Josta katetaan:

– Seuran tuella 65 000 €
– Urheilijoiden omavastuilla 80 000 eur 
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