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TERVETULOA!



Aiheet:
• klo 19.00 – 19.45 

Suomalainen Latu. Tieto ja Taito. Sisu. –valmennuslinjaus – alle 
10 vuotiaiden valmennus ja harjoittelu
/ Ville Sampolahti

• klo 19.45 – 20.10 
Valmennuslinjauksen kirjaaminen

• klo 20.10 – 20.30 
Tuiskun koulut – lumilajeja innostavasti

• klo 20.30 – 20.45 
Hiihtoliiton ajankohtaiset



VALMENNUSLINJAUKSEN KIRJAAMINEN

• Määrittelee seuran tavat toimia valmennuksessa sekä
yhteiset raamit toiminnalle

• Vastaa muun muassa kysymyksiin: 
Miksi seuramme on olemassa ja mikä tehtävämme on?
Kuinka seuramme toteuttaa tehtäviään? 
Mitä seuramme haluaa olla tulevaisuudessa?

• Antaa pohjan yhteiselle dialogille eri sidosryhmien 
välillä

• ”Seuran opetussuunnitelma”

• Suomalainen Latu – Tieto ja Taito. Sisu. –valmennuslinjaus
https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/Suomalainenlatu-tietojataito.sisu_.pdf

• KIHU:n urheilijan polku –aineistot:
https://kihuenergia.kihu.fi/urapolku/

• Olympiakomitean valmis työkalu:
Seuran ohjauksen ja valmennuksen linjaus
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/03/a18ae1b6-seuran-ohjauksen-
ja-valmennuksen-linjaus_3_2020.pdf





ONKO IKÄLUOKKAKOHTAISET 
TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA 
MÄÄRÄT MÄÄRITELTY 
SEURASSANNE ALLE 10 
VUOTIAIDEN OSALTA?

KESKUSTELKAA JA KIRJATKAA: 

1. IKÄRYHMÄKOHTAISIA 
OSAAMISTAVOITTEITA 

2. HARJOITUSSISÄLTÖJÄ
Harjoittelun pääpiirteet

3. HARJOITUS- JA KILPAILUMÄÄRÄT



1. IKÄRYHMÄKOHTAISIA OSAAMISTAVOITTEITA
• ketteryys, tasapaino, liikkuvuus
• iloisuus ohjaamisessa, lasten osallisuus suunnitteluun, arkiliikkuminen, 

omaehtoisuus
• monipuolisuus, eri lajien välinen yhteistyö
• myöhäinen erikoistuminen

2. HARJOITUSSISÄLTÖJÄ
Harjoittelun pääpiirteet
• monipuolisuus, kisailut, pelit, leikit, lajiharjoittelu harjoittelun sisälle
• pääpaino iloisessa liikunnan riemua korostavassa tekemisessä  taitojen 

kehittyminen monipuolisesti 

3. HARJOITUS- JA KILPAILUMÄÄRÄT
• pienimuotoiset harjoitukset seuran omassa piirissä – eri seurojen esimerkki ja 

yhteistyö
• leikkimieliset kilpailut eri seurojen kanssa
• seurakilpailut, kyläkisat tärkeitä matalan kynnyksen kisat (esim. 4 osakilpailun cup, 

johon helppo tulla osallistumaan ilman lisenssiä)
• yhteistapaamiset vetävät ihmisiä hyvin mukaan



Aiheet:
• klo 19.00 – 19.45 

Suomalainen Latu. Tieto ja Taito. Sisu. –valmennuslinjaus – alle 
10 vuotiaiden valmennus ja harjoittelu
/ Ville Sampolahti

• klo 19.45 – 20.10 
Valmennuslinjauksen kirjaaminen

• klo 20.10 – 20.30 
Tuiskun koulut – lumilajeja innostavasti

• klo 20.30 – 20.45 
Hiihtoliiton ajankohtaiset



Tuiskun Latukone



Tuiskun Latukone -koulu

Tarkoitettu 6-12 –vuotiaille hiihdon vasta-alkajille.

Tuotepaketti sisältää:
• Ohjaajan oppaan
• Valmiita tuntisuunnitelmia 10 lumelle ja 10 sulalle maalle
• Passin, suoritusmerkin ja diplomin kouluun osallistuville

Paketista voi tilata:
• Talvipaketti: 10 tuntisuunnitelmaa lumelle

• Kesäpaketti: 10 tuntisuunnitelmaa sulalle maalle

• Talvi + kesä: 20 tuntisuunnitelmaa (10 talvitreeneihin ja 10 kesätreeneihin)

Pelkkä kesä 
tai 

talvipaketti:
4€ / lapsi

Suositushinta 
75€ / lapsi

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi



Tuiskun Latukone -koulu
ansaintalogiikka:

Talvi + kesäpaketti:
• Seura maksaa Tuiskun Latukone -koulusta Hiihtoliiton 

Lumilajit Liikuttavat -konseptille 8€ / lapsi
• Seura saa itse hinnoitella Latukone-koulun perheille.

• Suositushinta koko paketin osallistumismaksuksi on 120€ / lapsi

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi

Seuran järjestämään 
Latukone-kouluun 
osallistuu 10 lasta 

Seura 
maksaa 

tuotteista 
10 x 8€ = 80€

Seura hinnoittelee 
Latukone-koulun 

perheille 
10 x 120€ = 1200€ Seuralle jää 

1200€ - 80€ 
= 1120€



Tuiskun Latukone -koulu
ohjaajan korvaus:

Muita kuluja ovat esimerkiksi:
• Latujen kunnossapito
• Välineiden ylläpito
• Markkinointi
• Skipassi kouluun osallistuville

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi

1120€ / 20 
harjoituskertaa 

= 56€ / kerta

Ohjaajalle 
maksetaan 

esim. 
20 € / kerta

56 – 20 = 36
Näin seuralle jää 36€ 

kattamaan toiminnan 
muita kuluja / kerta.

Seuralle jää 
1200€ - 80€ 

= 1120€





Talvipaketti

Kesäpaketti





Tuiskun Lumitykki



Tuiskun Lumitykki -koulu

Lumitykki-koulussa syvennytään maastohiihdon maailmaan. 
Se on suunnattu 9-12 –vuotiaille hiihtäjille.

Tuotepaketti sisältää:
• Ohjaajan oppaan
• 20 valmista tuntisuunnitelmaa (10 lumelle ja 10 sulalle maalle)
• Tehtävävihot ja diplomit kouluun osallistuville

Paketista on tilattavissa yksi versio:
• Talvi + kesä: 20 tuntisuunnitelmaa (10 talvitreeneihin ja 10 kesätreeneihin)

8€ / lapsi

Suositushinta 
seuralle

130€ / lapsi



Tuiskun Lumitykki -koulu
ansaintalogiikka:

Talvi + kesäpaketti:
• Seura maksaa Tuiskun Lumitykki -koulusta Hiihtoliiton 

Lumilajit Liikuttavat -konseptille 8€ / lapsi
• Seura saa itse hinnoitella Lumitykki-koulun perheille.

• Suositushinta koko paketin osallistumismaksuksi on 130€ / lapsi

Seuran järjestämään 
Latukone-kouluun 
osallistuu 10 lasta 

Seura 
maksaa 

tuotteista 
10 x 8€ = 80€

Seura hinnoittelee 
Latukone-koulun 

perheille 
10 x 120€ = 1300€ Seuralle jää 

1300€ - 80€ 
= 1220€

8€ / lapsi

Suositushinta 
seuralle

130€ / lapsi



Tuiskun Lumitykki -koulu
ohjaajan korvaus:

Muita kuluja ovat esimerkiksi:
• Latujen kunnossapito
• Välineiden ylläpito
• Markkinointi
• Skipassi kouluun osallistuville

1220€ / 20 
harjoituskertaa 

= 61€ / kerta

Ohjaajalle 
maksetaan 

esim. 
20 € / kerta

61 – 20 = 41
Näin seuralle jää 41€ 

kattamaan toiminnan 
muita kuluja / kerta.

Seuralle jää 
1300€ - 80€ 

= 1220€

8€ / lapsi

Suositushinta 
seuralle

130€ / lapsi









Tuiskun Mäkikotka



Tuiskun Mäkikotka -koulu

Tuiskun Mäkikotka –koulu on suunnattu 6-12 –vuotiaille 
mäkihyppääjille.

Tuotepaketti sisältää:
• Ohjaajan oppaan
• Valmiita tuntisuunnitelmia 10 lumelle ja 10 sulalle maalle
• Passin, suoritusmerkin ja diplomin kouluun osallistuville

Paketista voi tilata:
• Talvipaketti: 10 tuntisuunnitelmaa lumelle

• Kesäpaketti: 10 tuntisuunnitelmaa sulalle maalle

• Talvi + kesä: 20 tuntisuunnitelmaa (10 talvitreeneihin ja 10 kesätreeneihin)

Pelkkä kesä 
tai 

talvipaketti:
4€ / lapsi

Suositushinta 
75€ / lapsi

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi



Tuiskun Mäkikotka –koulu
ansaintalogiikka:

Talvi + kesäpaketti:
• Seura maksaa Tuiskun Mäkikotka –koulusta Hiihtoliiton 

Lumilajit Liikuttavat –konseptille 8€ / lapsi
• Seura saa itse hinnoitella Mäkikotka-koulun perheille.

• Suositushinta koko paketin osallistumismaksuksi on 120€ / lapsi

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi

Seuran järjestämään 
Mäkikotka-kouluun 

osallistuu 10 lasta 

Seura 
maksaa 

tuotteista 
10 x 8€ = 80€

Seura hinnoittelee 
Mäkikotka-koulun 

perheille 
10 x 120€ = 1200€ Seuralle jää 

1200€ - 80€ 
= 1120€



Tuiskun Mäkikotka –koulu
ohjaajan korvaus:

Muita kuluja ovat esimerkiksi:
• Mäen kunnossapito
• Välineiden ylläpito
• Markkinointi

Koko paketti 
(talvi + kesä):

8€ / lapsi

Suositushinta 
120€ / lapsi

1120€ / 20 
harjoituskertaa 

= 56€ / kerta

Ohjaajalle 
maksetaan 

esim. 
20 € / kerta

56 – 20 = 36
Näin seuralle jää 36€ 

kattamaan toiminnan 
muita kuluja.

Seuralle jää 
1200€ - 80€ 

= 1120€









Tuiskun Lumilajikoulu



Tuiskun Lumilajikoulu

Neljän kerran kokeilutuote, jossa 5-12 –vuotiaat pääsevät kokeilemaan 
ampumahiihtoa, mäkihyppyä, maastohiihtoa ja suksicrossia.

• Suunnattu lapsille ja heidän vanhemmilleen
• Lapset pääsevät tutustumaan moneen lumilajiin saman kokeilun kautta. 
• Lisäksi vanhemmat saavat tietoutta seurasta ja lajeista tiiviissä paketissa.

Tuotepaketti sisältää:
• Ohjaajakansion sekä ohjaajakortit ja tuntisuunnitelmat
• Passin, suoritusmerkin ja diplomin kouluun osallistuville

3€ / lapsi

Suositushinta 
perheelle 
35€ / lapsi
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• klo 19.00 – 19.45 

Suomalainen Latu. Tieto ja Taito. Sisu. –valmennuslinjaus – alle 
10 vuotiaiden valmennus ja harjoittelu
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• klo 19.45 – 20.10 
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• klo 20.10 – 20.30 
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• klo 20.30 – 20.45 
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HIIHTOLIITON AJANKOHTAISET

• Korona urheilutoiminnassa
• Hallituksen ja paikallisten terveysviranomaisten päätökset, rajoitukset ja suositukset. 
• Lisäksi Olympiakomitean yleiset, kaikkia lajeja koskevat suositukset.
• Hiihtoliitto suosittelee jo kalenteroitujen kilpailujen järjestämistä alueellisina kilpailuina nuorille 

urheilijoille, jotka valmistautuvat kauden pääkilpailuihin. 
• Velvoite on seurata oman alueen rajoituksia ja suosituksia samalla pohtien vaihtoehtoisia 

kilpailumalleja, jotka tukevat oman alueen nuorten harjoittelua. 

https://hiihtoliitto.fi/koronapandemian-vaikutukset-hiihtolajien-harraste-ja-kilpailutoimintaan/

• Maastohiihdon kilpailusääntöpäivitykset
• HS-kilpailujen henkilökohtaisista kilpailuista poistunut arvontaryhmät ja lähtöryhmät
• Parisprintissä alkuerien ja välierien aikana suksien voitelu on kielletty 
• Kilpailuvuoden aikana 12-vuotta täyttävä saa osallistua 13-vuotiaiden sarjaan 

Hopeasomman henkilökohtaisessa kilpailussa ja viestissä
• Suomenmestarin arvon voi saada henkilö, joka asuu vakituisesti Suomessa.
• Mikäli kilpailu joudutaan koronapandemian vuoksi perumaan, tarvitsee järjestäjän 

palauttaa maksetusta osallistumismaksusta vain 50%.

https://hiihtoliitto.fi/wp-content/uploads/2020/12/Maastohiihdon-
kilpailusa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t_2021.pdf



HIIHTOLIITON AJANKOHTAISET

• Seuratuen haku 18.12. saakka

• Hiihtoliiton uudistuneet nettisivut

• Avoimet Ovet -hanke
https://www.paralympia.fi/avoimet-ovet

• Valmentajakoulutukset



LOPUKSI

(Kotitehtävä 24.11.: 

Suunnittele seurasi avainhenkilöiden kanssa, että kuinka lähdette 
jalkauttamaan Suomalainen Latu – Tieto ja taito. Sisu. –linjausta.)

Kotitehtävä 9.12.: 
Kirjaa Olympiakomitean valmennuslinja -työkaluun 
oman seurasi valmennuksen tavoitteet (kohta 5)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/03/a18ae
1b6-seuran-ohjauksen-ja-valmennuksen-
linjaus_3_2020.pdf



Kiitos!

Seuraava webinaari 12.1.2021 klo 19

ILMOITTAUDUTHAN MUKAAN!


