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Visio  

KR:ssa on paljon suunnistavia nuoria, jotka käyvät kilpailuissa ja harjoituksissa aktiivisesti. 

Nuoret saavat mahdollisuuden löytää samanhenkisiä kavereita nuorten ryhmistä ja 

ryhmissä on hyvä, innostava henki. Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana harrastuksessa 

ja mahdollisesti suunnistavat itsekin. 

KR:n nuoret ovat taitavia suunnistajia ja menestyvät kilpailuissa. Ryhmässä voi harrastaa 

myös ilman kilpailullisia tavoitteita, mutta tällöinkin tavoitteena hyvän suunnistustaidon 

saavuttaminen. 

Kauden kohokohtia ovat Leimaus-leiri kevätkaudella ja Nuorten Jukola syksykaudella sekä 

SM-ikäisille lisäksi SM-kilpailut, Tiomila ja Jukolan/Venlojen viesti. 

 

Toiminta 

Tarjotaan mahdollisuus saada suunnistuksen perustaidot haltuun ja opetella itsenäiseen 

suunnistussuoritukseen.  

Pitempään suunnistusta harrastaneille laadukkaita harjoituksia ja lähikilpailuja +joitakin 

leirejä sekä mahdollisuus osallistua kansallisiin kilpailuihin.  

SM-ikäisille laadukkaita harjoituksia, leirejä ja mahdollisuus osallistua kansallisiin 

kilpailuihin sekä SM-kilpailuihin+suurviesteihin. Lisäksi seura tarjoaa valmennusapua ja 

yhteisiä majoituksia SM-kisareissuille. Tarjotaan myös mahdollisuus harrastaa 

suunnistusta ilman kilpailullisia tavoitteita. 

Nuorille annetaan mahdollisuuksia osallistua seuran talkootoimintaan mm. kilpailujen ja 

harjoitusten järjestämiseen sekä nuorempien ohjaamiseen.  

 

Toiminnan kuvaus 

KR:n nuorten valmennus perustuu Suunnistusliiton ”Vauhtia!taitoa!kanttia! –

valmennuslinjaukseen : 

https://www.suunnistusliitto.fi/huippu/valmennusjarjestelma/vauhtiataitoakanttia/ 

KR:n järjestämä Ketunlenkki lasten suunnistustapahtuma kokoaa n. 100 lasta viikoittain. 

Ketunlenkki antaa lapsille luonnossa liikkumisen taitoja ja herättää kiinnostuksen 

suunnistusharrastuksen aloittamiseen. 

Ketunlenkin yhteydessä järjestetään keväisin suunnistuskoulu, jossa annetaan 

suunnistuksen perusopetusta, tavoitteena itsenäinen suunnistussuoritus joko RR/TR tai 

helpolla ns. suoralla radalla. Harjoituksissa pelataan ja leikitään yhdessä ja varsinaisessa 

harjoitusosiossa pyritään opettamaan suunnistuksen perustaitoja monipuolisesti ja 

hauskalla tavalla.  

  



Suunnistuskouluun osallistuvien lasten vanhemmat otetaan aktiivisesti mukaan 

suunnistuskouluun suunnistamaan lasten kanssa ja tarvittaessa heillekin annetaan 

suunnistusopetusta. Pyritään siihen, että lapsen lisäksi myös vanhempi innostuu 

suunnistuksesta, koska suunnistus lajina tarjoaa koko perheelle mahdollisuuden harrastaa 

yhdessä. Suunnistuskoululainen siirtyy halutessaan valkoketturyhmään jatkamaan 

harrastusta. Suunnistuskoulun järjestäjätiimin vastaava vetäjä on XX 

Valkoketut on ryhmä hieman suunnistusta harrastaneille, jotka osaavat suunnistaa 

itsenäisesti RR/TR-radan tai varjostajan kanssa helpon suoran radan. Valkokettujen 

harjoitukset pidetään Ketunlenkin yhteydessä maanantaisin. Ketunlenkkikalenteri : 

http://wp.kalevanrasti.fi/ketunlenkki/ 

Harjoituksissa on vaihtuvia teemoja ja suunnistusharjoituksessa harjoitellaan 

suunnistuksen perustaitoja. Harjoituksen jälkeen harjoitellaan suorituksen läpikäyntiä ja 

oman reitin piirtämistä kartalle. 

 Valkokettuja kannustetaan liikkumaan monipuolisesti ja harrastamaan eri lajeja 

suunnistuksen ohessa. Valkokettujen vanhemmat otetaan mukaan 

suunnistusharjoitukseen ja innostetaan heitäkin suunnistuksen pariin. 

Valkoketuille tarjotaan lähialueella piirikunnallisia kilpailuja sekä heillä on mahdollisuus 

osallistua kansallisiin kilpailuihin. Leirit ovat myös valkoketuille avoimia. Ryhmän 

ohjaajatiimin vastaava on XX. 

Punaketut ovat jo käyneet kilpailuissa / pystyvät itsenäiseen suoritukseen helpolla 

suoralla radalla. Punakettuja kannustetaan edelleen liikkumaan monipuolisesti. 

Seuravalmennuksessa korostuu suunnistustaidon harjoittelu ja lisäksi harjoitellaan mm. 

juoksutekniikkaa, ketteryyttä, verryttelyä ennen suoritusta, juostaan testijuoksuja ja välillä 

tehdään peruskestävyysharjoittelua ym.  

Kesällä harjoitukset järjestetään kesällä taitoharjoitusten yhteydessä, taitoharjoitusten 

teemoilla. taitoharjoituskalenteri : http://wp.kalevanrasti.fi/taitoharjoitukset/  

Lisäksi suositellaan käymään Ketunlenkillä juoksemassa esim. pitkä rata vauhdikkaasti. 

Punaketut harjoittelevat myös oman suorituksen analysointia ja omien vahvuuksien ja 

heikkouksien tunnistamista. Punaketturyhmässä harjoitellaan myös kuivaharjoitusten 

tekemistä. 

Talvella ryhmällä on viikoittainen harjoitus ja seuran muitakin yhteisiä harjoituksia 

suositellaan. Punaketuilla on mahdollisuus osallistua piirikunnallisten lisäksi kansallisiin 

kilpailuihin sekä nuorten leireille. Ryhmän valmennustiimin vastuuvetäjä on Mari Väisänen 

Mustaketut ovat SM-ikäisiä nuoria ja heille seuravalmennuksessa tarjotaan paitsi 

suunnistustaidon kehittämiseen tähtäävää taitovalmennusta, myös mahdollisuutta saada 

valmennusta tavoitteelliseen fyysiseen harjoitteluun. 

Mustakettujen kesäkauden pääharjoituksensa on taitoharjoitus, taitoharjoitusten teemoilla. 

Mustakettujen ryhmässä syvennetään oman suunnistussuorituksen analysointia, tehdään 

yhdessä suunnistajan kanssa suunnitelma suunnistustaidon kehitettävistä osa-alueista 

sekä aletaan kiinnittää huomiota suorituksen hallintaan ja psyykkiseen valmennukseen 

(mielikuvaharjoittelu, kuivaharjoittelu). Lisäksi mustakettuja kannustetaan kokeilemaan 

suunnitelmallista fyysistä harjoittelua valmentajan johdolla. 

http://wp.kalevanrasti.fi/ketunlenkki/
http://wp.kalevanrasti.fi/taitoharjoitukset/


Mustaketut voivat osallistua myös joillekin edustusryhmän leireille sekä edustuksen 

harjoituksiin. Kuten muillekin ryhmille, myös Mustaketuille tarjotaan mahdollisuus osallistua 

piirikunnallisiin ja kansallisiin kilpailuihin sekä niiden lisäksi päätavoitteena oleviin SM-

kilpailuihin, joihin ennakkovalmistautumista harjoitellaan. Lisäksi kannustetaan 

osallistumaan kuntorasteille/polkujuoksuihin, maastojuoksuihin ym. Osalle 

mustakettuikäisistä on tarjolla valmennusta /yhteisiä harjoituksia Joensuun 

urheiluakatemiassa (Mervi Pötry). Ryhmän valmennustiimin vastuuvetäjä on Mari 

Väisänen 

Seuravalmennuksen lisäksi KR tarjoaa nuorille mahdollisuuden ja kannustaa 

osallistumaan seuran talkootoimintaan mm. nuorempien ohjaamiseen ja tapahtumien 

järjestämiseen kiinnostuksen mukaisiin tehtäviin. Ratamestarina toimimisesta ja 

kartanteosta kiinnostuneille pyritään järjestämään lisäkoulutusta / suositellaan 

osallistumaan esim. Suunnistusliiton järjestämiin koulutuksiin. 

KR tukee kaikkien ryhmien leirikuluja leirikohtaisella summalla, jolla pyritään kattamaan 

leirien majoituskulut. KR tukee koulutuksiin osallistumista.  

 

Vuosisuunnitelma 

Lokakuu : ylimenokausi, ei ohjattuja harjoituksia. 25-manna, SM-erikoispitkä, Halikkoviesti. 

marraskuu-tammikuu 

harjoitus 1x vko (suunnistus /korttelisuunnistus) , lisäksi vkonloppuleiri joulukuussa ja 

tammikuussa ja seuran muut harjoitukset, etenkin Areenan harjoitus.  

Helmikuu-maaliskuu: Talvirasti-cup = talvirastit ”kisasuorituksena”. Lisäksi päiväleirit 

helmikuussa ja viikonloppuleiri maaliskuussa.+ seuran muut harjoitukset.  

Huhtikuu : Talvirasti-cup päättyy. Suunnistusharjoitus 1x vko + Pääsiäisleiri ja kansalliset 

kisat.  

toukokuu : Ketunlenkki alkaa : valkokettujen harjoitukset Ketunlenkillä ja punakettujen 

omatoiminen vauhdikas harjoitus. Puna- ja mustakettujen taitoharjoitus x1/vko. Lisäksi 

kuntorastit, Kettukisat ja kansalliset suunnistuskilpailut 

Kesäkuu : kuten edellä. Lisäksi Leimausleiri ja mustaketuille Jukolan viesti. 

Heinäkuu : kuntorastit, rastiviikot.  

Elokuu : Ketunlenkki ja taitoharjoitukset. Lisäksi kettukisat ja kansalliset kilpailut. 

Viikonloppuleiri AM-pitkän yhteydessä, Nuorten Jukola ja KLL:n kisat.  

Syyskuu : Ketunlenkki ja taitoharjoitukset. Lisäksi Kettukisa ja mustaketuille SM-kilpailut 

 


