SKI
JYVÄSKYLÄN
TAITOKORTTI

TAITOKORTTI
Ski Jyväskylässä on useita
eri tasoisia ryhmiä.
Taitokortin tarkoituksena on
avata vaatimuksia, joita eri
tasoryhmiin siirtyminen vaatii.

Seuran valmennus pohjautuu
Hiihtoliiton Suomalainen
latu-valmennuslinjaan.

ALLE KOULUIKÄISTEN
JA KOULUIKÄISTEN
HIIHTOKOULUT

Hiihtokoulut alle kouluikäisille
sekä kouluikäisille lapsille ovat
matalankynnyksen toimintaa,
johon pääsee mukaan ilman
aiempaa hiihtotaustaa.
Hiihtokouluissa tutustutaan lajiin
leikinomaisesti, eikä
harrastuksen aloittaminen vaadi
lajiosaamista. Ryhmät
harjoittelevat kerran viikossa.

PIKKUSOMPA
Pikkusompa-ryhmään siirrytään aiemman
hiihtoharjoittelun, esimerkiksi kouluikäisille
tarkoitetun hiihtokoulun kautta.
Pikkusompa-ryhmään vaadittavat
ominaisuudet:

Fyysiset:
- Edellytykset sekä perinteisen että vapaan
hiihtotyyleihin
- Hiihtäjä saa puettua välineet käyttövalmiiksi
- Jaksaa liikkua 1,5h harjoituksen ajan
- Pystyy hiihtämään rullasuksilla tasamaalla
- Pystyy suorittamaan peruskoordinaatioharjoitteet (esim.
polvennostojuoksu)
- Erottaa oikean ja vasemman
- Pystyy vaihtamaan liikkumissuuntaa hallitusti
(jalan ja suksilla)

PIKKUSOMPA
Sosiaaliset:
- Pystyy toimimaan kaikkien kanssa
Psyykkiset:
- Pystyy keskittymään itsenäiseen
työskentelyyn
- Osaa noudattaa annettuja ohjeita
- Pystyy keskittymään noin 20 minuutin
pääharjoitusosioon
- Hiihtäjä haluaa tulla harjoituksiin
omaehtoisesti
Ryhmä harjoittelee kesällä kerran viikossa ja
syys- ja talvikaudella kaksi kertaa viikossa.

ISOSOMPA
Isosompa-ryhmä vaatii hiihdon
harrastuneisuutta. Ryhmä on tarkoitettu
kilpasuuntautuneille lapsille ja nuorille.
Isosompa-ryhmään vaadittavat
ominaisuudet:

Fyysiset:
- Osaa tunnistaa perinteisen ja vapaan
hiihtotyylien eri tekniikat
- Pystyy suorittamaan 15 min alkuverryttelyn
- Pystyy suorittamaan koordinaatioharjoitteita
soveltaen (esim. ristijuoksu)
- Pystyy etenemään rullasuksilla maaston
muodosta riippumatta
- Edellytykset sekä perinteisen että vapaan
rullahiihtoon
- Tunnistaa ja hallitsee eri kehon osat liikkeessä
- Osaa huomioida muut ladulla/tiellä liikkujat
(kuljetaan reunassa)

ISOSOMPA
Sosiaaliset:
- Pystyy toimimaan ryhmässä ja ottaa muut
huomioon
Psyykkiset:
- Osaa huolehtia omien ja muiden välineistä
- Kiinnostuminen ja huolehtiminen välineiden
käyttökunnosta (suksien voitelu)
- Keskittymistaito noin 30 minuutin
pääharjoitusosioon
- On kiinnostunut ja kuuntelee annetut ohjeet
ensimmäisellä kerralla
- Pystyy keskittymään omaan tekemiseen ja
oppimiseen
- Halu kehittyä eri osa-alueilla
Ryhmä harjoittelee kesällä kerran viikossa ja
syys- ja talvikaudella kaksi kertaa viikossa.

HOPEASOMPA
Kilpahiihtäjille suunnattu ryhmä, aiempi
vahva harrastuneisuus. Hopeasomparyhmään vaadittavat ominaisuudet:
Fyysiset:

HOPEASOMPA

- Pystyy juoksemaan 15min alkuverryttelyn kaverin
kanssa jutellen
- Pystyy suorittamaan koordinaatioharjoitteita
keskittyneesti ja sujuvasti (myös ristiin menevät)
- Juoksun rytmi on kohdallaan
- Hiihtäjä hallitsee hiihdon perustekniikat ja osaa
rytmitykset
- Hiihtäjä saa painon koko suksen päälle liun ajaksi
- Hiihtäjä osaa jarruttaa sekä vapaan että perinteisen
rullasuksilla
- Osaa laskea hallitusti alamäkiä rullasuksilla
- Fyysiset tieto-ominaisuudet, tunnistaa eri kehonosat
(esim. vatsalihakset ja niiden jännittäminen)
- Harjoituksen osa-alueet kehittävät tarkoitettuja
ominaisuuksia (esim. nopeus- ja voimaharjoitukset)

ISOSOMPA
HOPEASOMPA
HOPEASOMPA
Sosiaaliset:
- Pystyy toimimaan ryhmässä tasavertaisena
ryhmän jäsenenä
- Osaa kannustaa toista
Psyykkiset:
- Valmius ja halu toteuttaa harjoitus
- Keskittymistaito noin 40 minuutin
pääharjoitusosioon
- Osaa kuunnella ohjeet ensimmäisellä kerralla
- Uskallus kysyä neuvoja ja ohjeita
- Halu ymmärtää, miksi asioita tehdään
- Kyky ottaa palautetta vastaan kehittymisen
mahdollistamiseksi
Ryhmä harjoittelee ympärivuotisesti kaksi kertaa
viikossa. Seuran yhteisten harjoitusten lisäksi
henkilökohtaista valmentajaa suositellaan ryhmän
vanhimpien ikäluokkien kohdalla.

NUORTEN KILPARYHMÄ

Nuorten SM-sarjoissa hiihtävien
kilpaharjostusryhmä, jonka kauden päätavoitteena
ovat nuorten SM-kisat, Suomen Cupin kisat sekä
aikuisten SM-hiihdot.
Fyysiset:
- Pystyy toteuttamaan alkuverryttelyn selkeästi alle Aerk.

- Pystyy toteuttamaan haastavia koordinatiivisia
harjoitteita ja soveltamaan osaamistaan.
- Tunnistaa ja osaa harjoitella eri sykealueilla.
- Juoksutekniikka on hyvä ja pidemmät juoksut ei
kuormita kehoa liikaa.
- Hiihtäjä hallitsee kaikki hiihtotekniikat ja osaa
hyödyntää oikeaa oikeassa kohdassa.
- Pystyy harjoittelemaan rullahiihtäen paikasta
riippumatta ja toteuttamaan hiihdon harjoittelua
monipuolisesti rullasuksilla.
- Treenikestävyys vähintään 2 tunnin harjoituksiin
- Pystyy viemään itsensä fyysiselle äärirajalle. Haluaa
viedä itsensä fyysiselle äärirajalle.

NUORTEN KILPARYHMÄ

Sosiaaliset:
- Pystyy toimimaan ryhmässä tasavertaisena ryhmän
jäsenenä.
- Osaa hyödyntää ryhmän tarjoaman mahdollisuuden
kehittymiselle
Psyykkiset:
- Valmius ja halu toteuttaa harjoitus keskittyen ja
motivoituneena
- Motivaatio kilpahiihtämiseen
- Valmius tehdä pitkiä harjoituksia.
- Kuuntelutaito, osaa kuunnella ohjeet ensimmäisellä
kerralla
- Ymmärtää millaisia vaikutuksia eri harjoituksilla on
- Osaa tarkastella omaa toimintaansa ja
harjoitteluaan kriittisesti
- Osaa ottaa palautetta vastaan kehittymisen
mahdollistamiseksi
Ryhmä harjoittelee ympärivuotisesti 1-2 kertaa
viikossa. Seuran yhteisten harjoitusten lisäksi
harjoitellaan henkilökohtaisen valmentajan
valmennuksessa.

NUORTEN HARRASTEHIIHTORYHMÄ
Nuorten harrastehiihtoryhmä on
tarkoitettu nuorille, jotka
haluavat harrastaa hiihtoa ilman
paineita kilpailemisesta.
Ryhmään pääsylle ei ole
kriteereitä. Tarkoituksena on
nauttia hiihdon harrastamisesta
ja harjoittelemisesta omalla
taitotasolla.

