
RAJU valmennus
Kauden 2023 aloitustilaisuus

TERVETULOA



Kausi 2022

TAVOITTEET VUODELLE  2022 OLI
• Viesteihin osallistuminen ja menestyminen laajalla rintamalla
• Nuorten Jukola 2023 projekti

• 2022 1. joukkue 10. joukkoon ja 2. joukkue 30. joukkoon
• 2023 1. joukkue 5. joukkoon ja 2. joukkue 20. joukkoon

• Tavoitteena saada RaJuja maajoukkue edustusryhmiin

MITEN MENI

→ Sm- viestit nuorissa plakettien tuntumassa, Viestiliigassa tuli näkyvyyttä. Parhaat 
sijoitukset 20 tietämillä

→ Nuorten Jukola 1. joukkue hylätty (10 sija) 2. joukkue 36

→ Suunta Huipulle leirityksessä 1 kpl ja Hisu Mj 1kpl

→ Halikko 13.sija



Tavoitteet 2023

- keskustelua ja edustuksen pohdinta kaudesta 2022 ja 
tulevaisuuden tavoitteet 2024 asti paloiteltuna pienempiin 
välitavoitteisiin



TEAM RAJU

• TAVOITTEET 2023 

• Nuorten jukola 5 joukkoon

• R1 SM-mitalit 3 kpl

• R1 SM-viestimitali

• RaJua menoa arvokisa tiimeissä

Tavoitteen asettelua ohjaa

• Aloituskokouksessa asetetut yhteiset tavoitteet seuraavaan kauteen, osin urheilijoille tehdyn palautekyselyn palautteen ohjaamana

• Valmennusjohdon ja seuran tavoitteet

• Urheilijoiden henkilökohtaiset tavoitteet

Tulostavoitteet 2024-2025

• Nuorten jukola 3 joukkoon

• RaJua menoa arvokisa tiimeissä

• Nuorten menestyksen jatkuminen H/D21 sarjoihin 

■ Venlat 10 joukkoon

■ Jukola 40 joukkoon

• Ryhmä 1 SM-mitalien määrä 5 kpl vuositasolle



Tiedottaminen

Miten? 

- harjoitukset
- leirit
- kilpailut
- viikot

nimenhuuto, suomisport, wa, sähköposti, myclub

mikä on urheilijan vastuu?



Uudet kasvot



Suunnistajanpolku 

SUUNNISTUSKOULU 6-12v

• Metsäkoulu, karttakoulu, rastikoulu, 
kompassikoulu!

• Innostavat ohjaajat
• Monipuolista liikkumista
• Muut lajit mukana
• Harrastu s

Rajujunnut  11-16V

• Tavoitteellisesti harrastavat
• Koulutetut valmentajat
• Kilpailujen kautta kasvaminen
• Muut lajit mukana
• Ympärivuotista harjoittelua

Ystävät
Perhe

Seura

Rajutiimi (edustus+ junnut)
• Huipun tavoittelu
• Mahdollisuus tavoitteisiin
• Toimintaympäristö tavoitteiden 

mukaiset
• Huippuvalmennus
• Ympärivuotinen

Valmentaj
a

Koulu
Olosuhteet

Terveyden
huolto

Tukitoimet
Talous

Yläkoululeiritys

Leimaus

Urheilulukio
Akatemiat

Nuorten 
maajoukkue

Aikuisten 
maajoukkue

Harrastustoiminta.

- suunnistuskoulu

- iltarastit

- aikuisten 

suunnistuskoulu



Nimi Pätevyys Ryhmät Tehtävä

Jukka Vainionpää Valmennus 3, RTM 1 Rajujunnut Fysiikka, juoksu

Tommy Lemberg Valmennus 3, SUHU Valmennuspäällikkö Vastuuvalm. johtokunta, 

seurayhteistyö

Jukka Aho Valmennus 2, RTM 2,  

SUHU

Rajujunnut Valmennus, tiedotus, 

johtokunta, radat, GPS

Pasi Kataja Valmennus 2, RTM 2, 

SUHU

Rajujunnut Valmennus, radat, GPS, 

kuvaus 

Jarkko Rajala Valmennus 2, RTM 2,  

SUHU

Rajutiimi (Venla) Valmennus, radat, 

leiritys

Timo Svahn RTM 2 Manageri Aikuiset, nuoret

Mikko Patana Rajutiimi (Jukola, Venla) Valmennus, leiritys, 

tiedotus

Juuso Tuomaala RTM 2 Rajutiimi (Jukola,Venla) Valmennus, leiritys, 

tiedotus



Rasti-Jussien viikko-ohjelma (talvikausi)
Päivä Seuran järjestämä

ma Areenan jumppa/kuntopiiri, liikkuvuus

ti Kuortane hallitreeni aloitetaan 14.12

ke Omatoimi juoksulenkki

to Kestävyystorstai

pe Seuran sählyvuoro

la Vk / testijuoksut

su Sprinttitreeni 2*kk /pitkä(talvirastit)



Rasti-Jussien viikko-ohjelma (kevätkausi)
Päivä Seuran järjestämä

ma Areenan jumppa/kuntopiiri, liikkuvuus

ti Vetoharjoitukset Halli, mäki

ke Taito/juoksutekniikkaharjoitukset 
suunnistuskoulun yhteydessä*

Taitoharjoitus maakunnan parhaissa maastoissa

to Iltarastit Rasti-Jussit Kestävyystorstai

pe Seuran sählyvuoro

La            

su Kisat/leirit

* Ollaan esimerkkinä tuleville valmennusryhmäläisille, jotka ovat vielä suunnistuskoulussa.



TESTIT

• TESTIT
• Talvijuoksutestit yhteistyössä Komia Flow:n kanssa.
• Ohjelma:

• Joulukuu 10.12.202

• Tammikuu 14.1.2023

• Helmikuu 11.2.2023

• Maaliskuu 11.3.2023

• Tasotesti Kuortane 1 kpl pidetty ja seuraava keväällä (alle 14v 1000m 
testi ja yli 14v maitohappotesti).

• Kesä- ja elokuussa 3000m/5000m testi sekä Suhu ominaisuustestit



KILPAILUT, VIESTIT JA VALINNAT

• Valinnat

• Viesteihin näyttökisat 1-2kpl

• KLL viesteihin edellisen päivän perusteella

• Viestiliigat tapauskohtaisesti

• Kriteerit valintoihin

• 1. Valintaryhmän näkemys

• 2. kauden menestys

• 3. Näyttökisat/viesteissä onnistuminen/testijuoksuihin osallistuminen

• Valitsijaryhmä

• Valmennustiimi



Taitoharjoittelu

- https://www.routechoicegame.com
- http://www.catchingfeatures.com/ http://www.suunnistussimulaattori.net/portal/
- http://3drerun.worldofo.com/2d/runningwild.php
- https://taitoa.suunnistusliitto.fi/taitoharjoituspankki/kuivaharjoittelu
- http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
- Reittihärvelin hyödyntäminen vanhojen kisojen kautta

Suositellaan Swot analyysin laadinta

- https://taitoa.suunnistusliitto.fi/pelikirja/swot-analyysi

- Taitoa pelikirja 1_2019.docx - Google Drive

https://www.routechoicegame.com
http://www.catchingfeatures.com/
http://www.suunnistussimulaattori.net/portal/
http://3drerun.worldofo.com/2d/runningwild.php
https://taitoa.suunnistusliitto.fi/taitoharjoituspankki/kuivaharjoittelu
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
https://taitoa.suunnistusliitto.fi/pelikirja/swot-analyysi
https://drive.google.com/file/d/1oIkWdMpGS13OAC3W5Yrw07Jvem1smJc1/view


Kulukorvausjärjestelmä

• Seura ylläpitää H/D14–21 -sarjoissa 
kulukorvausjärjestelmää.(päivitetty) 

• Kulukorvaus on seuran kannustus- ja valmennustuki, jota 
maksetaan arvokisamenestyksen (SM- ja AM-kisat) 
perusteella.(korvauskatto) 

• Hakuaika on vuosittain lokakuun loppuun mennessä. 

• Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi leirien ja harjoitusten 
omavastuuosuuksien kattamiseen. 



Matkakulut H/D14-20

Valmennusryhmän osalta: Maksetaan kotimaan kisojen osallistumismaksut lukuun ottamatta rastiviikkoja ja 

tunturia. 

Sm-kisoihin R1:  matkakustannukset omalla autolla(auto täynnä) 0,20cent/km. Yksin henkilöautolla 

matkustaville ei korvata matkakustannuksia. Majoituksesta 35 €/yö (yhteismajoitukset)

Tiomila, 25-manna, Ungdomens tiomila: Valmennusryhmien jäseniin sovelletaan ulkomaan kisojen 

matkakulusääntöä, harkinnan mukaan osuus matkakustannuksista. esim. 0-50 % matkakustannuksista.

Viestiliigan kisat: Kuten SM-kisat kaikkien 1. joukkueiden osalta

Ulkomaan leirit tapauskohtaisesti.

Lisäksi erillinen kulukorvausjärjestelmä muista kuluista kisamenestykseen perustuen. Maksukatto 500€

Maajoukkue ja valtakunnallisille leireille valitut: Maksetaan puolet osallistumismaksuista.

Maksukatto 4000€



Mitä urheilijalta odotetaan

- Seuran kilpailullisina tavoitteina ovat viestikilpailut
- ryhmäläisten ovat käytettävissä viestijoukkueissa

- Harjoituksissa käynti
- Valmennusryhmän urheilijoita edellytetään osallistumaan järjestettäviin 

harjoituksiin ja leireihin

- Ilmoittaudu ajoissa
- Nimenhuuto / SuomiSport

- Pelisäännöt leireillä ja kilpailumatkoilla:
- Alkoholin, tupakan, nuuskan tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö kielletty
- Pitäydytään valmentajien osoittamissa huonejärjestyksissä
- Urheilija sitoutuu käyttäytymään esimerkillisesti ja noudattamaan hyviä tapoja, 

urheilija edustaa itseään, mutta myös seuraa.
- Hyvä yhteishenki ja leiri/kilpailukokemus syntyvät myönteisestä toisten 

huomioimisesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Jokainen vaikuttaa omalta 
osaltaan leirin/kilpailumatkan onnistumiseen.



Talous

Parhaat edut tässä seurassa

o maksetaan osanottomaksut ilman kattoa (ei rastiviikot/tunturi)

o vaatteita veloituksetta

o leiritykset

o valmentajien ja ohjaajien iso työpanos leireissä ja harjoituksissa

o stipendi/kulukorvausjärjestelmä

Kustannuspaineet

o ryhmän koko kasvanut yli puolella noin 50 suunnistajaan – tulopohja entinen

o osanottomaksujen kallistuminen sekä yleinen hintojen kallistuminen (majoitus, ruoka, matkat, kartat, asut jne…)



–>Toiminnan rahoittamiseksi ja pyörittämiseksi saatava lisää tuloja

- muutaman vuoden välein vastuunkantajan tehtävä (RTM, kilpailun johtaja, muu tapahtumasta tai sektorista vastaava)
- ideat uusista tulonlähteistä
- osallistuttava seuran yleisiin talkoisiin rivitalkoolaisena
- seuraavat pestit (mainosten myynti Viestiliiga, mahd. uudenvuodenjuoksu kilpailun johtaja, Winter night trail kilpailun johtaja,

Viestiliiga kilpailun johtaja, kesän sprintti RTM, vapputorista vastaava jne.) Nyt kasaantuvat liian paljon samoille vastuunkantajille
- ellei tulopohjaa saada vahvistettua kausimaksua ja leirien omavastuuosuuksia joudutaan korottamaan tulevaisuudessa

Kilpailuista ja leireistä

- Kilpailujen jälki-ilmoittautumisia seura ei maksa (jokainen maksaa tällaiset itse)
- Jos jäät pois kilpailuista ilman, että sairaus sen estää, osanottomaksu maksettava takaisin seuralle
- Ilmoittautumisen leireille sitovia, jos jäät pois majoituksia ei välttämättä enää voi perua – maksathan omakustannuksen seuralle

takaisin
- Harjoituksien ja leirien järjestelyissä kova työ teitä varten – käyttäkää hyödyksi

Arvostetaan seura-aktiivien talkootyötä ollaan mukana, eikä aiheuteta turhia kuluja


