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SAATESANAT  
 

Tämä  käsillä  oleva  Mäkikotka‐akatemioiden 
toimintamanuaali  on  syntynyt  osana  Finn‐
jumping  ry:n  strategiatyötä  ja Olympiakomi‐
tean mäkihypyn  ja yhdistetyn kehittämispro‐
jektia,  jossa  on  ollut  mukana  laaja  joukko 
mäkiurheilun asiantuntijoita työstämässä laji‐
ryhmän  tulevaisuuden  suuntaviivoja  Olym‐
piakomitean Jorma Vertaisen johdolla.  

Ideointi‐ ja kirjoitustyössä on ollut mukana 
juniorityön  ja  valmennuksen  osaajia  ympäri 
Suomen.  Erityiset  kiitokset  kuuluvat  alkuvai‐
heen käsikirjoituksen ideoinnissa ja työstämi‐
sessä mukana  olleille  Lauri  Hakolalle,  Janne 
Ylijärvelle  ja  Ilkka  Jylhänkankaalle  sekä myö‐
hemmässä  vaiheessa  kommentaattoreina 
toimineille  Antti  Kuismalle  ja  Tuomas  Virta‐
selle.  Olympiakomitean  kehittämishankkees‐
sa työparina nuorisotyön kehittämisen tema‐
tiikan parissa ovat  toimineet Pasi Sajasalo  ja 
Pirjo Kulmala  ja he ovat osana Olympiakomi‐
tean kehittämishanketta eri vaiheissa työstä‐
neet  tämän  toimintamanuaalin mäkiurheilu‐
seurojen käyttöön.  

Osana  Olympiakomitean  kehittämishan‐
ketta  on  linjattu  seuraavia  toisiaan  tukevia 
tavoitteita  lajien  tulevaisuuden  turvaamisek‐
si: 
 
1. Harrastajapohjan laajentaminen 
2. Aloittelevan  mäkikotkan  alkutaipaleen 

ohjauksen laadun nosto 
 
Näiden  tavoitteiden  saavuttamisessa  Mäki‐
kotka‐akatemia on tulevaisuudessa keskeinen 
työväline seuroille. 

Konkreettisia,  Finnjumpingin  strategian 
suuntaisia  ja mitattavia  tavoitteita ovat  seu‐
raavat: 
 
1. Nuorimpien  juniorien  harrastajamäärän 

kasvattaminen  kevään  2011  tilanteesta 
vähintään  viidenneksellä  kaudella  2013–
2014 
 

Tavoite  on  erittäin maltillinen  ja  saavutetta‐
vissa. Finnjumpingin 2011 tilastoinnin mukai‐
sesta vajaan 280 Skipassin lunastaneen junio‐
rin  tilanteesta nuorimpien harrastajien mää‐
rän  kasvattaminen  viidenneksellä  tarkoittaa 
noin 50 lisäharrastajan rekrytointia nykytilan‐
teeseen verrattuna. 

Käytännössä edellinen tarkoittaa sitä, että 
jokaisen mäkiseuran on  rekrytoitava kaksi  li‐
säharrastajaa  vuodessa  toiminnan  nykylaa‐
juuteen  suhteutettuna, mikä  ei  lähtökohtai‐
sesti ole mahdottomuus. 

Täysin mahdollista  on  että  tavoite  ylittyy 
huomattavasti  kun  Mäkikotka‐akatemia‐
mallin mukainen  toiminta  laajenee  ja vakiin‐
tuu  myös  seuroihin  joissa  aktiivista  juniori‐
työtä ei tällä hetkellä merkittävästi tehdä. 

 
2. Juniorityön laadun nosto ja uusien seuro‐

jen  aktivointi mukaan  juniorityöhön  kau‐
den 2013–2014 aikana 

 
Keskeisen  osan  laadunnostotavoitteen  to‐
teuttamista  muodostaa Mäkikotka‐akatemia 
‐konseptin  viimeistely  ”palvelutuotteeksi”  ja 
Mäkikotka‐akatemiamanuaali  jossa  kokonai‐
suus on konkretisoitu.  

Samoin  mitattava  tavoite  on,  että Mäki‐
kouluohjaajakoulutuksen on käynyt 60 henki‐
löä.  Näin  jokaisessa  Mäkikotka‐akatemia‐
seurassa olisi vähintään kaksi perustason oh‐
jaajakoulutuksen  läpikäynyttä  aktiivisesti 
toiminnassa mukana  olevaa  ohjaajaa  uusien 
aloittavien juniorien toimintaa vetämässä.  

Edelliset Mäkikotka‐akatemioiden ja niissä 
toimivien  ohjaajien  määriä  koskevat  tavoit‐
teet  voidaan  nähdä  jopa  maltillisina.  Mäki‐
kotka‐akatemiatoimintamallin  lanseerauksen 
onnistuessa suunnitellusti, on mahdollista et‐
tä  edelliset  tavoitteet  ovat  ylitettävissä  jopa 
huomattavasti. 

Riittävän  ohjaajaresurssin  aikaansaami‐
seksi  Mäkikouluohjaajakoulutustilaisuuksia 
tullaan  jatkamaan niin  että  tavoitteeksi  ase‐
tetut 4–6 koulutustilaisuutta saadaan resurs‐
sien  järkevä  käyttö  huomioiden  toteutettua 
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tarvelähtöisesti  ja  alueelliset  painotukset 
huomioiden.  

Aiemmin  järjestettyihin  koulutustilaisuuk‐
siin on osallistunut reilut 20 henkeä. Kysyntää 
koulutukselle seuroissa selvästi on,  ja näin  jo 
aiemmin  järjestettyjen  kahden  koulutustilai‐
suuden  saldona  kolmannes  koulutuksen  ko‐
konaistavoitteesta on täytetty.  

Edelleen  Mäkikotka‐akatemiatoiminta‐
mallin kautta  tavoitellaan sitä, että seuroista 
joissa  Finnjumpingin  2011  tilastoinnin  mu‐
kaan  ei  ollut  lainkaan  Skipassin  lunastaneita 
junioreita,  aktivoidaan  Mäkikotka‐akatemia‐
toimintamallin  toteutukseen  mukaan  vähin‐
tään kolmannes. 

Käytännössä  edellinen  tarkoittaa  viiden 
seura  aktivoimista  toteuttamaan  jälleen  ju‐
niorityötä  alueellaan.  Jos nämä  seurat  kyke‐
nevät  rekrytoimaan uusia  vetäjiä  tai  aktivoi‐
maan entisiä vetäjiä uudelleen toiminnan pa‐
riin,  ja  toimimaan Mäkikotka‐akatemian  toi‐
mintamallin  mukaisesti,  ei  liene  mahdotto‐
muus että jo tätä kautta saataisiin vuositasol‐
la  parisenkymmentä  uutta  junioria  lajin  pa‐
riin. 

Tässä manuaalissa kuvatun toimintamallin 
käyttöönotossa  on  realismia  edetä  vaihteit‐
tain.  Perimmäinen  tavoite  on,  että  kaikissa 
suomalaisissa  mäkiurheiluseuroissa  on  val‐
mius käynnistää konseptin mukainen toimin‐
ta vuoden 2013  syksyllä,  tai viimeistään heti 
vuodenvaihteen 2014 jälkeen kun olosuhteet 
mahdollistavat  mäkikoulutoiminnan  aloitta‐
misen paikkakunnalla.  

Konkreettinen  vaiheistus  on  seuraava: 
Kausi  2013–2014  on  varattu  toimintamallin 
testaamiselle  ja  opettelulle  ilman  välittömiä 
paineita  jäljempänä  linjattavien  kriteerien 
kaikkinaisesta  täyttämisestä.  Välitavoitteena 
pidettäköön  sitä,  että  kaudella  2013–2014 
kolmessa  neljästä  suomalaisesta  mäkiurhei‐
luseurasta pyörii  työnimellä ”Mäkikotkakou‐
lu” – tai jollain perinteisemmällä nimellä joka 
paikallisesti  on mäkikoulutoiminnalle  vakiin‐
tunut  –  tässä manuaalissa  kuvatun  näköistä 
toimintaa nuorimpien  junioreiden harrastus‐
toiminnassa. 

Itse  nimi  Mäkikotka‐akatemia  otetaan 
virallisesti käyttöön kaudella 2014–2015,  jos‐
ta lähtien se tulee olemaan tässä manuaalissa 
linjatun  toimintatavan mukaisen mäkikoulu‐
toiminnan  virallinen  ”sertifikaatti”  ja  ”laatu‐
leima”. 

Käsillä  olevan  Mäkikotka‐akatemia‐
manuaalin  voi  nähdä  yhtenä  konkreettisena 
askeleena  nuorisotoiminnan  kehittämisen 
tärkeällä tiellä, ja tavoitteena on saada seurat 
innolla  mukaan  käynnistämään  ja  kehittä‐
mään Mäkikotka‐akatemiatoimintaa,  ja  ensi‐
vaiheessa  opettelemaan  toimintatapoja Mä‐
kikotkakoulu ‐nimikkeen alla. 

Manuaali on rakennettu kysymys–vastaus 
‐logiikalla jotta se olisi mahdollisimman help‐
polukuinen  ja  tarjoaisi  suuntaviivoja  ja  aja‐
tuksia paikallisesti  seuroissa  tehtävän  arvok‐
kaan  juniorityön  edelleen  kehittämiselle. 
Manuaali  etenee  temaattisesti  Mäkikotka‐
akatemian  organisoinnin  ja  resursoinnin 
kautta markkinointiin  ja varsinaiseen  toimin‐
taan  ja sen kehittämiseen. Mukana on myös 
ajatuksia  sponsorointimahdollisuuksista  joita 
voi  hyödyntää  keskusteluissa myös  paikallis‐
ten tukijoiden kanssa.  

Tärkeä  johtoajatus  Mäkikotka‐akatemia‐
työssä –  jotta  toiminta kantaa  ja  tuottaa  tu‐
losta – on se, että suomalaisten mäkiurheilu‐
seurojen on oltava valmiita panostamaan sii‐
hen.  Kokonaisuutena Mäkikotka‐akatemiasta 
on  mahdollista  rakentaa  niin  vahva  elämys 
siihen osallistuville junioreille, että nämä tus‐
kin malttavat odottaa seuraavaa toimintaker‐
taa.  

Laji  tarjoaa  tähän  luonnostaan edellytyk‐
set,  ja  laadukas  junioritoiminta  edelleen  pa‐
rantaa mahdollisuuksia vahvoihin onnistumi‐
sen  elämyksiin.  Juuri  nämä  onnistumisen 
elämykset  ovat  nuoren  aloittelevan  juniorin 
uuden  harrastuksen  käyttövoimaa.  Tätä  ar‐
vokasta  käyttövoimaa meidän  tulee  yhdessä 
kyetä ruokkimaan yhä laadukkaammin kautta 
Suomen. 
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TAUSTAA 
 
Mikä on Mäkikotka‐akatemia?  
 
Mäkikotka‐akatemia  on  mäkiurheilun  näy‐
teikkuna  ja  sisäänvetotuote  uusien  juniori‐
ikäisten harrastajien ja heidän vanhempiensa 
suuntaan.  Mäkikotka‐akatemia  toimii  myös 
mäkiurheiluseurojen  toiminnan  markkinoin‐
tivälineenä  lisäten  seurojen  paikallista  näky‐
vyyttä ja tunnettuutta. 
 

Mitkä  ovat Mäkikotka‐akatemian  ta‐
voitteet? 
 
Keskeiset  Mäkikotka‐akatemian  tavoitteet 
ovat mäkiurheilusta  kiinnostuneiden  juniori‐
ikäisten lasten turvallinen ja asiantunteva oh‐
jaaminen uuden harrastuksen alkuun,  ja har‐
rastuksessa  tapahtuva  palkitseva  kehittymi‐
nen. 
 

Mitä  Mäkikotka‐akatemiassa  tapah‐
tuu? 
 
Mäkikotka‐akatemiassa  kehitytään  osaavien 
aikuisten ohjauksessa mäkiurheiluun  liittyvis‐
sä  taidoissa,  tiedoissa  ja asenteissa huomioi‐
den  lasten  ja nuorten  liikuntaan olennaisesti 
liittyvä kasvatuksellinen ulottuvuus. 
  

Mitä  Mäkikotka‐akatemia  tarjoaa 
osallistujalle? 
 
Mäkikotka‐akatemia  tarjoaa ohjatun elämyk‐
sellisen  ja  toiminnallisen kokemuksen  turval‐
lisissa puitteissa. Mäkikotka‐akatemia tarjoaa 
lapselle  onnistumisen  elämyksiä  ja  itsensä 
voittamisen  kokemuksia  hänen  ehdoillaan, 
henkilökohtaiset ja yleiset  ikäryhmän tarpeet 
huomioiden.

TOIMINTA JA SEN ORGANISOINTI 
 
Millaiset  ovat  Mäkikotka‐akatemian 
johtavat toiminnan periaatteet? 
 
Toiminta  rakentuu  Nuoren  Suomen  Sinetti‐
seurakriteerien varaan seuraavasti: 
 
Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 
1. Jokaisesta  Mäkikotka‐akatemian  osallis‐

tujasta pidetään huolta 
2. Mäkikotka‐akatemian toiminta on kasva‐

tuksellista 
Organisointi ja toteutus 
3. Seura on nimennyt Mäkikotka‐akatemian 

vastuuhenkilön 
4. Mäkikotka‐akatemialla  on  kirjallinen 

vuosisuunnitelma 
5. Seura  informoi  Mäkikotka‐akatemiaan 

osallistuvia  toiminnan  periaatteista  ja 
sopii pelisäännöt 

6. Mäkikotka‐akatemiassa  kiitetään  kaikkia 
toimintaa  organisoivia  heidän  tekemäs‐
tään arvokkaasta työstä 

Harjoituksen laatu 
7. Mäkikotka‐akatemiassa  aktivoidaan mo‐

nipuoliseen  ja määrällisesti  riittävään  lii‐
kuntaan  

8. Mäkikotka‐akatemian  ohjaajat  ovat  käy‐
neet  lasten  ja nuorten ohjaamiseen  tar‐
koitetun koulutuksen  

9. Mäkikotka‐akatemiaseurassa  huolehdi‐
taan ohjaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittämisestä 

 
Edellisissä  periaatteissa  ei  ole  mitään  nor‐
maalista  hyvästä  seuratoiminnasta  poikkea‐
vaa. Oleellista on vain pitää nuo asiat aktiivi‐
sesti  mielessä,  kirjata  ne  ylös  ja  tehdä  toi‐
minnan  periaatteet  tiettäviksi  uusille  lajin  ja 
seuran  toiminnan pariin  tuleville Mäkikotka‐
akatemian junioreiden vanhemmille. 

Periaatteiden  tiettäväksi  tekeminen  on 
keino ohjata uusien  lajin pariin  tulevien van‐
hempien  odotukset  realistiselle  tasolle  huo‐
mioiden seuran käytettävissä olevat resurssit. 
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Vaatimustaso  on  jatkuvassa  kasvussa  ja 
siksi  on  tarpeellista  tehdä  tiettäväksi  Mäki‐
kotka‐akatemian  toimintasuunnitelma  (vuo‐
sisuunnitelma)  ja  toimintaan  liittyvät käytän‐
teet ja prosessit joilla toimintaa pyöritetään.  

Myös  turvallisuuteen,  vastuullisuuteen  ja 
toiminnan  arvopohjaan  liittyvät  seikat  ovat 
oleellisia  vanhempien  luottamuksen  voitta‐
miseksi ja siksi niistäkin on syytä kertoa.  
 

Millainen  on  Mäkikotka‐akatemian 
organisoinnin prosessi? 
 
Markkinointi eri kanavissa  ja keinoin, huomi‐
oiden käytettävissä olevat  resurssit muodos‐
taa prosessin alkupisteen. Toiminnan organi‐
sointi ilmoittautumis/infotilaisuuden, ryhmiin 
jaon,  harjoituskertojen,  aikataulujen  ja  eri 
toimintakertojen  ohjelman  muodossa  ovat 
Mäkikotka‐akatemian  toiminnan  kovaa  ydin‐
tä.  

Pelkistettynä  Mäkikotka‐akatemian  pro‐
sessikuvaus näyttää seuraavanlaiselta: 

 
1. Resurssien varmistus →  
2. Markkinointi →  
3. Info/aloitus →  
4. Viikoittainen toiminta vuosisuunnitelman 

mukaan →  
5. Päätös ja kiitos →  
6. Palautteen keruu →  
7. Palautteen analyysi ja raportointi → 
8. Toiminnan  kehittäminen  saadun  palaut‐

teen pohjalta →  
9. … ja uusi kierros … 
 
Oleellista Mäkikotka‐akatemiassa on jatkuvan 
kehittämisen  periaate.  Palaute  toiminnasta 
niin  junioreilta  kuin  heidän  vanhemmiltaan 
on  ensiarvoisen  tärkeää  Mäkikotka‐
akatemiatoimintamallia kehitettäessä.  

Se mikä toimii  ja saa kiitosta toimii pohja‐
na  jolta  ponnistaa  seuraavalle  kierrokselle. 
Kehitettävät asiat on  tarpeen ottaa työn alle 
ja  muuttaa  toimintaa  niiltä  osin  kuin  saatu 
palaute toiminnasta antaa siihen aihetta. 

Yllä esitetty Mäkikotka‐akatemian proses‐
sikuvaus muodostaa  rungon  tämän manuaa‐
lin  teemojen käsittelyjärjestykselle. Tarkoitus 
on  seuraavilla  sivuilla  avata  seikkaperäisem‐
min  kuhunkin  prosessin  vaiheeseen  liittyviä 
asioita. 
 

RESURSSIT 
 
Millaisia  resursseja  Mäkikotka‐
akatemian  organisoimiseen  tarvi‐
taan? 
 
Keskeiset  resursseihin  liittyvät  kysymykset 
ovat  käytettävissä  olevat  henkilöresurssit, 
osaaminen  sekä  seuran  mahdollisuudet  pa‐
nostaa niin taloudellisia resursseja kuin aikaa 
markkinointiin  ja  ohjaajien  arvokkaan  työ‐
panoksen korvaamiseen.  

Tarvittava  ohjaajien  määrä  on  luonnolli‐
sesti  suhteessa  Mäkikotka‐akatemiaan  osal‐
listuvien  lasten määrään,  ja  tärkeää  on  että 
ohjaajat  ovat  sitoutuneita  toimintaan  koko 
Mäkikotka‐akatemian toimintakauden ajaksi.  

Karkeana  perusohjeena  ohjaajaresurssien 
mitoituksessa  Mäkikotka‐akatemiaryhmän 
kokoon  toimii  seuraava:  noin  15  juniorin 
ryhmä pyörii  verryttelyssä  ja mäessä hyvällä 
suunnittelulla  ja  ennakkovalmisteluilla  vielä 
hyvin  alkeistasolla  parin  ohjaajan  voimin. 
Luonnollisesti  vanhempien  ja  apuohjaajien 
käyttö  välineiden  kanssa  avustamisessa  on 
alkuun  tarpeen  ja  vähenee  omatoimisuuden 
lisääntyessä välineiden tullessa tutuiksi. 

Perustasolla  Mäkikotka‐akatemian  ohjaa‐
jan  ”pätevyysvaatimukset”  liittyvät  ensisijai‐
sesti  lasten  liikuntaharrastuksen  ohjaami‐
seen. Tarvittavat valmiudet antaa yhteistyös‐
sä SLU:n alueorganisaatioiden kanssa organi‐
soitava  Mäkikouluohjaajakoulutus.  Mäkikot‐
ka‐akatemian toiminnassa painottuu juuri oh‐
jaajien osaaminen lasten ohjaamisessa. 
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Millaista  osaamista Mäkikouluohjaa‐
jakoulutus tuottaa? 
 
▪ Perustiedot  lasten  ja nuorten harjoittelus‐

ta – herkkyyskaudet 
▪ Näkemystä  ja kykyä  lasten  ja nuorten oh‐

jaamiseen – vuorovaikutustaidot → perus‐
tiedot henkisen kehittymisen vaiheista 

▪ Perustiedot taidon opettamisen ja oppimi‐
sen prosessista eri ikävaiheissa 

▪ Perustiedot  mäkihypyn  lajitekniikasta  ja 
varusteista 

▪ Perustiedot mäkihyppääjän  tärkeistä omi‐
naisuuksista  –  mitkä  tekijät  ovat  hyvän 
hyppäämisen ja kehittymisen taustalla 

 

Maksaako  Mäkikotka‐akatemiaan 
osallistuminen jotain? 
 
Taloudelliset  resurssit  liittyvät  oleellisesti 
Mäkikotka‐akatemian  toimintaedellytysten 
rakentamiseen  seuroissa.  Kysymys  taloudel‐
listen  resurssien  riittävyydestä  kytkeytyy 
myös seuran talouteen ja varainhankintaan.  

Tämän  vuoksi Mäkikotka‐akatemian mak‐
supolitiikka on eräs  tärkeä seikka kun  lähde‐
tään  rakentamaan  Mäkikotka‐akatemiaa  ja 
sen budjettia seuratasolla. 

Sovellettavan  maksupolitiikan  osalta  lie‐
nee  tarpeen huomioida  jossain määrin  tilan‐
nekohtaisia  tekijöitä,  mutta  kehitettäessä 
Mäkikotka‐akatemiatoimintaa on syytä pyrkiä 
tilanteeseen  jossa  Mäkikotka‐akatemia  pys‐
tyy  toimimaan kustannusvastaavasti,  ja siten 
että toiminnassa mukana olevat ohjaajat saa‐
vat  ensivaiheessa  jonkinlaisen  korvauksen 
panoksestaan arvokkaan tulevaisuutta raken‐
tavaan  ruohonjuuritason  toiminnasta.  Edel‐
leen,  toiminnan  vakiintuessa  Mäkikotka‐
akatemian eräs kantava ajatus on että seurat 
saavat  siitä  tulonlähteen  jolla  toimintaa  voi‐
daan kehittää. 

 Mäkikotka‐akatemian  kautta  seuran  toi‐
mintaan  tulevat uudet  jäsenet ovat  jatkossa 
luonnollisesi merkittävä  toiminnallinen  ja  ta‐
loudellinen  resurssi  seuralle.  Mäkikotka‐
akatemia‐maksut onkin  syytä mitoittaa  siten 

että  toiminta kattaa vähintään omat kustan‐
nuksensa  ja mahdollisesti  jättää  hieman  hy‐
vää muun seuratyön kehittämiseen.  

Ylipäänsä  ilmaisen ohjatun harrastamisen 
aika on mennyttä maailmaa. Näin myös Mä‐
kikotka‐akatemiasta on  täysi  syy pyytää kor‐
vaus  siihen  osallistuvilta,  sillä  sekin  osaltaan 
viestii  toiminnan  suunnitelmallisuudesta  ja 
indikoi laatua. Mäkikotka‐akatemia on seuro‐
jen  kannalta  keino  nostaa  laatukuvaansa  ja 
hankkia lisärahoitusta toimintaansa. 

Oleellista on tehdä tiettäväksi mäkihyppy‐
harrastuksen  edullisuus  useimpiin  muihin 
harrastuksiin  verrattuna.  Jos  Mäkikotka‐
akatemian osallistuminen maksaa esimerkiksi 
150–200  EUR  ympärivuotiselta  toimintakau‐
delta  ja  sisältää  seuran  välineiden  käytön 
(monessako  muussa  lajissa  ylipäänsä  mah‐
dollista?)  ja  ohjauksen,  ei  kustannus  toimin‐
takertaa kohden ole kohtuuton.  

Kynnystä  osallistumiseen  voi  madaltaa 
esimerkiksi sillä että ilmainen kokeilujakso on 
kaksi  viikkoa  aloituksesta,  ja  info/ilmoit‐
tautumistilaisuuden  yhteydessä  peritään  il‐
moittautumismaksuna 20 EUR josta katetaan 
Skipassi  ja  tuo  ilmoittautumismaksu  “vähen‐
netään” Mäkikotka‐akatemiamaksusta.  

Edelleen voi pohtia sitä, millaisia mahdolli‐
sia muita ”vastineita” Mäkikotka‐akatemiaan 
osallistuvat  juniorit  saavat  kuin  vahvoja  elä‐
myksiä ja uuden loistavan harrastuksen? Noi‐
den mahdollisten muiden  elementtien  tuot‐
taminen  luonnollisesti maksaa  jotain  ja  tuo 
materiaalikustannus  on  tietysti  leivottava 
osaksi  osallistujalta  perittävään  Mäkikotka‐
akatemian hintaan.  

Työstön alla ovat ajatukset esim. Mäkikot‐
ka‐akatemialle räätälöitävästä Kotkapaidasta, 
Kotkapiposta,  Kotkapinssistä,  fanijulisteesta, 
ja uudesta suorituspassista joiden osalta täh‐
dätään  Mäkikotka‐akatemian  varsinaiselle 
lanseerauskaudelle, 2014–2015.  
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MARKKINOINTI 
 
Mitä tukea seuroille on tarjolla  ja mi‐
kä on seurojen rooli? 
 
Seurojen  Mäkikotka‐akatemiatyötä  tullaan 
jatkossa  (viimeistään  kaudesta  2014–2015 
lähtien)  tukemaan  valtakunnallisella  tiedo‐
tuksella  ja markkinoinnilla sekä alustalla Mä‐
kikotka‐akatemian yhteistyökumppaneille yh‐
teistyön  hyödyntämiseen.  Seurat  organisoi‐
vat  paikallisesti  Mäkikotka‐akatemian  käy‐
tännön  toimenpiteet  toimintansa  kehittämi‐
seksi  ja  uusien  harrastajien  rekrytoimiseksi 
mäkiurheilun  pariin  alueellaan  Mäkikotka‐
akatemiamanuaalin tukemana.  

Seuroille  on  tarjolla  Mäkikotka‐
akatemiaan  liittyen malli ohjaajien koulutuk‐
seen  (Mäkikouluohjaajakoulutus),  aloitusvai‐
heessa  myös  perusideoita  ja  malleja  Mäki‐
kotka‐akatemian  markkinointi‐  ja  tiedotus‐
materiaaleista,  sekä  Mäkikotka‐akatemia‐
manuaali  joka  konkretisoi  konseptin  käytän‐
nön toimintamuotoja. 

Esimerkkejä  Mäkikotka‐akatemiaseurojen 
käyttöön  jatkossa  tuotettavista  markkinoin‐
ti/tiedotusmateriaaleista: 

 
▪ Koulujen  ilmoitustaulujuliste  paikkakun‐

nan Mäkikotka‐akatemiasta 
▪ Koulujen  kautta  levitettävät  Mäkikotka‐

akatemiaflyerit (yleisinfo) 
▪ Mäkikotka‐akatemiajuliste  paikkakunta‐

kohtaisesti  muokattavin  seura‐,  aika‐,  ja 
paikkatiedoin 

▪ Mäkikotka‐akatemia‐saitti nettiin 
 

Miten tiedotus hoidetaan? 
 
Mäkikotka‐akatemia  on  paikallisesti  kiinnos‐
tava ja houkutteleva ”mediatuote” jonka tiet‐
täväksi  tekemiseen  ja  paikalliselle  medialle 
houkuttelevaksi  paketoimiseen  Mäkikotka‐
akatemia‐manuaali  tarjoaa  apuvälineitä  (liit‐
teet). 

 

Hyödynnetäänkö  huippu‐urheilijoita 
markkinoinnissa? 
 
Mäkikotka‐akatemian  toimintakonseptiin  liit‐
tyy  kotimaisten  huippujen  hyödyntäminen 
markkinointimateriaaleissa (kuvitus, urheilija‐
tarinat oman uran aloituksesta jne.). Mahdol‐
lisia  urheilijavierailuja  erilaissa  Mäkikotka‐
akatemiatoimintaan  liittyvissä  tapahtumissa 
toteutetaan  urheilijoiden  kilpailu‐  ja  harjoit‐
teluohjelmat  huomioiden. Myös  paikallisten 
seurojen nousevat tähdet ovat merkittävä re‐
surssi  esikuvina  nuorille  harrastajille  ja  hei‐
dän  ottamisensa mukaan  paikalliseen mark‐
kinointiin on tärkeää. 
 

Millaisia erillistapahtumia Mäkikotka‐
akatemiassa voidaan toteuttaa?  
 
Tapahtumilla  on  mahdollista  saavuttaa  laa‐
jempaa  tunnettuutta  mäkihypylle.  Tapahtu‐
mat voivat olla luonteeltaan puhtaasti paikal‐
lisia, mutta myös valtakunnallisia tapahtumia 
(esim.  Mäkikotka‐akatemiakiertue,  Kansalli‐
nen  Mäkikotka‐akatemiapäivä  tms.)  joiden 
osalta  työstö  on  käynnissä  virallista  lansee‐
rauskautta, 2014–2015  silmällä pitäen  (mah‐
dollisesti jo aiemmin).  
 
Paikalliset tapahtumat 
Yhteistyö  paikallisesti  esimerkiksi  läheisten 
laskettelukeskusten  kanssa  niiden  tapahtu‐
missa  ja  erilaisissa  riehoissa  antaa  seuran 
toiminnalle  näkyvyyttä  ja  toisaalta  tarjoaa 
hyvää sisältöä myös tapahtuman järjestäjälle. 

Tapahtumiin/riehoihin  (mäkirieha,  las‐
kiaisriehat,  kauden  avajaiset  yms.)  osallistu‐
malla  ja  niiden  organisoinnissa  avustamalla 
mäkiseurat  saavat markkinointiapua  itse  ta‐
pahtuman järjestäjältä ja näyteikkunan omal‐
le toiminnalleen. 

Toiminnallisilla lajiesittelyillä ja lajin kokei‐
lumahdollisuuksien tarjoamisella tapahtumis‐
sa on mahdollista myös pyrkiä  lieventämään 
lajiin  liittyvää  vaarallisuusmielikuvaa.  Pienen 
hyppyrin  rakentaminen  ja  turvallisten  kokei‐
lumahdollisuuden tarjoaminen junioreille mil‐
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lä  hyvänsä  välineillä  saattaa  auttaa  lajin 
myymisessä ”varovaisille vanhemmille” ja va‐
kuuttamaan vanhemmat ohjatun harjoittelun 
turvallisuudesta.  

Jatkossa  tavoitteeksi voisi asettaa että  jo‐
kaisella  Mäkikotka‐akatemia‐paikkakunnalla 
on  esim.  paikallisen  hiihtomaan  yhteydessä 
pieni hyppyri  josta voi hakea  tuntumaa hyp‐
päämiseen  ja samassa yhteydessä on tarjolla 
yhteystiedot paikkakunnan Mäkikotka‐akate‐
miaan hakeutumista varten. 

Oman  toiminnan  paikalliset markkinointi‐
tempaukset  kannattaa  ajoittaa  kisakauden 
tapahtumia  hyödyntäen  esim.  Keski‐
Euroopan  Mäkiviikon  jälkeen,  hiihtoloma‐
aikaan,  laskiaiseen  ja muihin vastaaviin ajan‐
kohtiin  jolloin mäkihyppy on sopivasti ”tape‐
tilla”.  
 
Valtakunnalliset tapahtumat 
Mäkihypyn  ja  yhdistetyn  katto‐organisaation 
rooli  liittyy  lähinnä valtakunnallisten erillista‐
pahtumien  organisoinnin  avustamiseen  tar‐
joamalla  helppokäyttöisiä  ja  muokattavia 
markkinointi‐  ja  tiedotusmateriaaleja  paikal‐
listen seurojen käyttöön ja tapahtumien aika‐
taulutuksen  koordinointiin  (Mäkikotka‐
akatemiakiertue,  Kansallinen  Mäkikotka‐
akatemiapäivä tms.). 

Kehittelemisen  arvoinen  valtakunnallinen 
erillistapahtuma  on  esim.  Mäkiviikkoa  hyö‐
dyntävä  loppiaisen ajan Kansallinen Mäkikot‐
ka‐akatemiapäivä/Mäkihyppypäivä  jossa  ta‐
voitteeksi on asetettava valtakunnallisella ta‐
solla  tuhansien  liikkeelle  saaminen  (yhteis‐
markkinointi  näkyvästi  yhteistyökumppanien 
kanssa valtakunnallisissa medioissa, Mäkikot‐
ka‐akatemia‐sivustolla,  sosiaalisessa medias‐
sa, paikallisesti seurojen sivustoilla, jne.). 

Kansallisen  Mäkikotka‐akatemiapäivän 
käytännön  organisointi  vaatii  yhtä  helposti 
toteutettavaa konseptia  tapahtumalle  jolloin 
se voidaan organisoida usealla paikkakunnal‐
la yhtä  laadukkaasti ja näyttävästi. Erään kei‐
non  tarjoavat yhteiset markkinointimateriaa‐
lit  ja  tiedotemateriaalit/mainospohjat  joita 

paikallisesti muokataan vain organisoivan ta‐
hon ja vastaavien tietojen osalta. 

Kansallisen Mäkikotka‐akatemiapäivän  to‐
teutus edellä hahmotellussa laajuudessa vaa‐
tii  tapahtumien  toteuttamista murtsikkaväli‐
neitä käyttäen. Riittävää määrää aitoja mäki‐
välineitä  ei  ole  saatavilla  yhdellä  kertaa  jos 
tavoitellaan  tuhansia osallistujia valtakunnal‐
lisesti.  

Myös  mahdollisuus  kesäkauden  hyödyn‐
täminen  mäkihyppytapahtumien  järjestämi‐
sessä on syytä huomioida. Suomessa on pie‐
niä muovimäkiä monilla paikkakunnilla, joten 
myös kesä/syksy mahdollistavat tapahtumien 
organisoinnin. 
 

Miten  kouluyhteistyötä  voidaan  hyö‐
dyntää markkinoinnissa? 
 
Harrastajamäärien  kasvattamiseksi  paikalli‐
sesti  erityisesti  päiväkodit  ja  alakoulut  ovat 
Mäkikotka‐akatemian markkinoinnin  kannal‐
ta avainasemassa. Markkinointia ja yhteistyö‐
tä voidaan  toteuttaa  joko  tapahtumaluontei‐
sesti  vieden  laji  päiväkotiin  tai  kouluun,  tai 
tarjoten  mahdollisuus  koululiikunnan  osana 
kokeilla mäkihyppyä ohjatusti. 

Tapahtumaluonteisesti  toteutettuna  kou‐
luille suunnattu markkinointi voi olla joko tie‐
toiskuja alakouluikäisille  lajista  ja sen harras‐
tusmahdollisuuksista paikkakunnalla, tai vaih‐
toehtoisesti  toiminnallinen  toteutus  liikunta‐
tuntina  mäkihyppyteemalla  yhteistyössä  lii‐
kunnanopettajan kanssa, tai edellisten yhdis‐
telmä.  

Kouluyhteistyön  erityinen  etu  on  se  että 
liikuntatunneilla  tavoitetaan  myös  tytöt  ja 
näin on mahdollisuus innostaa myös lisää tyt‐
töjä lajin pariin ilman tavanomaista kytkentää 
vanhempien  veljien  harrastustaustaan,  joka 
lienee tytöille yhä se yleisin polku lajin pariin. 

Kouluyhteistyö  on  myös  keino  madaltaa 
kynnystä  tutustua  lajiin  sillä  opettajilla  on 
asiantuntijastatus.  Jos/kun  opettaja  on  lajiin 
tutustumisen  ”hyväksynyt”  ja  näin  katsonut 
sen  turvalliseksi, myös  vanhempien  on  hel‐
pompaa sallia  lapsen harrastus jos kokeilusta 
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syntyy  kipinä  lajiin.  Viimekädessä  harrastus 
on kyettävä myymään juuri vanhemmille, sillä 
he ovat se taho joka joko sallii tai evää uuden 
harrastuksen aloittamisen.  

Ylipäänsä myyntityössä vanhempien suun‐
taan  on  syytä  korostaa  pikemminkin  lasten 
liikuntavalmiuksien  lisäämistä  ja  mäkiurhei‐
lun  kautta  saavutettavia  positiivisia  itsensä 
voittamisen ja onnistumisen kokemuksia kuin 
lajinäkökulmaa.  

Erilaiset  lajikokeilut  ovat  oleellisia  jotta 
lapsi  voi  ylipäänsä  löytää  sen  liikunnallisen 
harrastuksen joka kantaa pidemmällä aikavä‐
lillä ja opettaa liikunnalliseen elämäntapaan. 

Mäkikotka‐akatemian paikallistason mark‐
kinoinnin  toteutustapoja  on  lukuisia.  Edellä 
kuvatuista  väylistä  voidaan  tiivistä  seuraavat 
tavat ja niiden vaatimat resurssit: 
 

 

Päiväkoti/kouluyhteistyö  Vaatii  ajankäyttömahdollisuutta  kouluvierailuiden  ja  kou‐
luissa/kouluille  toteutettavien  tapahtumien  järjestelyissä 
päiväsaikaan. 

Tapahtumayhteistyö  laskettelu‐
keskusten kanssa 

Vaatii  ajankäyttömahdollisuutta  lähinnä  ilta‐  tai  viikonlop‐
puaikaan,  omasta  toiminnasta  kertovien  materiaalien  val‐
mistelu jne. 

Tiedotus  Vaatii  ajankäyttöä  ja  viitseliäisyyttä  ennakko/puffijuttujen 
saamiseksi paikallisiin medioihin. Jonkun on otettava asiasta 
vastuu. Mitä valmiimman jutun Mäkikotka‐akatemiaa/ muu‐
ta  tapahtumaa  koskien  lehdelle/radiolle  voi  toimittaa,  sitä 
varmemmin  saa  asiansa  kuuluviin.  Oleellista  on  rakentaa 
“myyvä” juttu josta käy ilmi mitä tapahtuu, milloin, missä, ja 
miksi  asiasta  on  tarpeen  informoida  paikallisesti.  Me‐
dianäkyvyydestä  puffien  muodossa  kilpailee  moni  muukin 
viesti.  Ei  ole  syytä  olettaa  että media  on  automaattisesti 
kiinnostunut  seuran  tekemistä  siltä  pohjalta  että  otetaan 
yhteyttä toimittajaan ja pyydetään tekemään juttu.  

Ilmoittelu/mainokset/julisteet/ 
flyerit/kotisivut  

Vaatii taloudellista panostusta näkyvyyden/kuuluvuuden os‐
toon joka on huomioitava budjetoinnissa. Vaatii myös ilmoi‐
tusaineiston  laadintaan ajankäyttöä  ja mahdollisesti aineis‐
ton tuottamiseen liittyvien kustannusten huomioimista. 

 
Mäkikotka‐akatemiasta  on  tarkoitus  toteut‐
taa  (kaudelle  2013–2014)  “yleispätevä”  esit‐
telyvihkonen  suorituspasseineen  vanhan 
”Metrinmitan”  tapaisella  ajatuksella.  Lisäksi 
voidaan  tuottaa  lajin mainosvideo  ja/tai dia‐
esitys joilla konkretisoidaan  lajia ja harjoituk‐
sia  joita  Mäkikotka‐akatemiassa  tehdään. 
Esittelymateriaaleja voidaan hyödyntää esim. 
kouluyhteistyössä ja tapahtumissa.  

Jos  oikein  kunnianhimoisesti  mäkihypyn 
imagoa  lähdetään rakentamaan  ja uusia har‐
rastajia  lajin  pariin  rekrytoimaan,  ei  parem‐
paa  viestinviejää  liene  olemassakaan  kuin 
vanha kunnon Pikku Kakkonen! Tuolta ohjel‐

malta,  joka  itsessään  on  instituutio,  ei  liene 
monikaan meistä välttynyt.  

Samaan tapaan kuin monien muidenkin la‐
jien nappulakoulut näkyvät Pikku Kakkosessa, 
myös  mäkihyppy  voisi  näkyä.  Parempaa  ja 
tehokkaampaa  näkyvyyttä  ja  markkinointia 
on  vaikeaa  kuvitella  kun  tavoitellaan  eskari‐ 
ja alakouluikäisiä. 

Ajatusta  trailerijakson  toteuttamisesta 
esimerkiksi  yhteistyössä  jonkin  alan  oppilai‐
toksen kanssa täytyy vielä kehitellä, sillä alus‐
tavan  toteutuksen  esitteleminen  aloitusjak‐
son muodossa TV2:n  lastenohjelmien tuotta‐
jille parantaisi oleellisesti neuvotteluasemia.  
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VUOSISUUNNITELMA  JA VIIKOIT‐
TAINEN TOIMINTA  
 

Millaisia  ovat  Mäkikotka‐akatemian 
toimintamuodot? 
 
1. Lumi‐  ja  sulanmaankaudella  tapahtuva 

ohjattu normaali toiminta 1–3 kertaa vii‐
kossa  (minimi  2  harjoituskertaa  viikossa 
lumikaudella,  1  harjoituskerta  viikossa 
sulanmaankaudella) 

2. Markkinointitapahtumat  (1–2  vuodessa) 
joiden kautta  rekrytoidaan uusia harras‐
tajia 

 

Millainen  on  Mäkikotka‐akatemian 
toimintasykli? 
 
Vaikka  Mäkikotka‐akatemian  toiminnassa 
painopiste on vahvasti lumikaudessa (tammi‐
huhtikuu),  uudet  juniorit  pyritään  sitoutta‐
maan  lajiin  toiminnan  ympärivuotisuudella. 
Sulanmaankaudella toimintamuotoja ovat ul‐
ko‐  ja sisäharjoitukset erilaisten  taitoratojen, 
pelien  ja  leikkien muodossa  sekä  harjoittelu 
soveliaissa  muovimäissä  kun  se  taitotaso 
huomioiden  on  perusteltua  (lähinnä  edellis‐
kaudelta  jatkavien  juniorien  osalta).  Kesälo‐
makaudella toiminnassa pidetään taukoa  (2–
4 viikkoa). 
 
 

Millainen  on  Mäkikotka‐akatemian 
vuosisuunnitelma? 
 
Mäkikotka‐akatemian  toiminnallisen  oh‐
jenuoran muodostaa  vuositason  perussuun‐
nitelma.  Se mahdollistaa  ohjaajina  toimiville 
suunnitelmallisen  toiminnan  vaikka  ohjaaja‐
joukossa  tapahtuisi muutoksia. Näin voidaan 
turvata  toiminnan  pitkäjänteisyys  ja  jatku‐
vuus  jotka ovat  toiminnan kehittämisen kan‐
nalta oleellisia asioita. Tärkeää on että vetäjä‐
joukko yhdessä suunnittelee toiminnan, ja jo‐
ku  sitoutuu Mäkikotka‐akatemian  ”rehtorik‐
si”. 

Ympärivuotisuus  on  eräs  Mäkikotka‐
akatemian  kantava  ajatus  jotta  lajin  pariin 
kerran saadut ja siihen kipinän saaneet junio‐
ri‐ikäiset  saadaan  jatkamaan  lajin  parissa 
myös  tutustumis/aloitusvaiheen  jälkeen  seu‐
raavan lumikauden koittaessa. 

Oheinen  taulukko  hahmottelee  Mäkikot‐
ka‐akatemian  vuodenkiertoa  ja  harjoittelun 
tavoitteita  ja  erilaisia  toimintamuotoja  sekä 
esimerkkiharjoitteita  joita  Mäkikotka‐
akatemiassa  voidaan  hyödyntää.  Lisää  pun‐
nittua  puhetta  juniori‐ikäisten  harjoittelusta 
löytyy mäkihypyn  ja  yhdistetyn urheilijanpo‐
luista  (www.kihu.fi/urapolku).  Oheinen  tau‐
lukko  tarjoaa  perushahmon  Mäkikotka‐
akatemian  vuosisuunnitelmalle  joka  on  toi‐
minnan organisoinnin  ja  jäsentämisen  työka‐
lu Mäkikotka‐akatemiaseuroille. 

 
 

Ajankohta  Harjoittelun tavoitteet  Toiminta/harjoitteet  Muuta 

Elo‐lokakuu  Motivointi lajin pariin.

Lajiin tutustumista, pe‐

rustaitojen opettelua. 

Jos muovimäki käytettä‐

vissä, tutustutaan muo‐

vilta laskemiseen (ei en‐

simmäinen kosketus itse 

hyppäämiseen!). 

Pelit, leikit, tutustumi‐

nen muihin harrastajiin 

ja valmentajiin.  

Lajitaidot: keskittymi‐

nen johonkin osasuori‐

tukseen:  vauhtimäki, 

ponnistus, ilmalento, 

alastulo, loppuliuku.  

Tasapainoköysi, ponkka‐

rit eri muodoissaan (rul‐

lamäki), yms. taitoradat 

Vaikka toiminta olisikin 

syksyllä pienimuotoista, 

oleellista on että toimin‐

taa järjestetään edes 

kerran viikossa. 
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Jos ei muovimäkeä käy‐

tössä, lajinomaista har‐

joittelua esim. rullamä‐

keä tai vastaavia sovel‐

taen.  

“Rullalaudalta” ponkka‐

reita patjalle ja vastaavia 

juttuja. 

Tiedotus valmentajan ja 

vanhempien välillä mo‐

lempiin suuntiin: jos ju‐

niori ei pääse sovitulle 

harjoituskerralle ilmoitus 

valmentajalle. Näin myös 

valmentajan motivaatio 

pysyy yllä kun ei tule 

”tyhjiä reissuja” harjoi‐

tuspaikalle. 

Marras‐
joulukuu 

Monipuolista liikuntaa ja 

yleisiä motorisia taitoja. 

Harjoittelun ohjenuorana 

lajinomaisuus. 

Pyritään huomioimaan 

hiihtokouluun osallistu‐

misen mahdollisuudet 

monipuolisuuden lisää‐

miseksi, etenkin hiihtola‐

jien yleisseuroissa.  

Tammi‐
huhtikuu  

Lajiharjoittelua, mäki‐

hyppy ja yhdistetty. 

Mäkihyppyharjoittelua, 

hiihtoharjoittelua, kil‐

pailutoiminta: seuran 

Mäkikotka‐

akatemiakisat, alue‐

cup, kansallinen cup, 

omat edellytykset ja 

halu huomioiden. 

Pyritään huomioimaan 

hiihtokouluun osallistu‐

misen mahdollisuudet 

monipuolisuuden lisää‐

miseksi, etenkin hiihtola‐

jien yleisseuroissa. 

Touko‐
kesäkuu 

 

 

 

Säännöllistä liikuntaa.

Muovimäkikauden alku 

lajin parissa edellisellä 

talvikaudella mukana ol‐

leille junioreille. 

Toimintaa joka soveltuu 

laajalle ikähaitarille jot‐

ta ryhmät saadaan tar‐

peeksi suuriksi erilais‐

ten joukkuepelien har‐

rastamiseksi.   

“Kuntopiirit”, pelit jotka 

rakentavat fyysistä pe‐

ruskuntoa. 

Mäkikotka‐

akatemiaiässä 6–10v. 

herkkyyskaudet → mo‐

toriset perustaidot 

(merkittävin), voima/ 

nopeus hermotuksen 

Vaikka toiminta olisikin 

kesällä pienimuotoista, 

oleellista on että toimin‐

taa järjestetään edes 

kerran viikossa. 

Tiedotus valmentajan ja 

vanhempien välillä mo‐

lempiin suuntiin: jos ju‐

niori ei pääse sovitulle 

harjoituskerralle ilmoitus 

valmentajalle. Näin myös 

valmentajan motivaatio 

pysyy yllä kun ei tule 

”tyhjiä reissuja” harjoi‐

tuspaikalle. 
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kautta, aerobinen pe‐

ruskestävyys, liikkuvuus 

jo osittain. 

Heinäkuu  Relaa ja chillausta, aja‐

tukset hetkeksi irti mäki‐

hypystä. 

Lomakausi 2–4 viikkoa Uintia ja muuta mukavaa 

liikunnallista omatoimis‐

ta aktiviteettia. 

 

Keskeiset  huomiotavat  asiat  Mäkikotka‐
akatemian organisoinnissa: 

 
▪ Laadukas,  suunnitelmallinen  ja  pitkäjän‐

teinen toiminta 
▪ Riittävän  laadukkaat  mäkihyppyvälineet 

nopeasti kokeiluun 
▪ Turvallisuus  (vanhemmat kokevat mäkihy‐

pyn usein vaaralliseksi lajiksi) 
▪ Osaava vetäjä apuvalmentajineen 

 

▪ Ympärivuotista  toimintaa  ja  tarvittavat 
kampanjat uusien harrastajien saamiseksi 

▪ Hyppääminen ja siinä kehittyminen lapsen 
omilla ehdoilla on tärkeintä 

 

Mitä Mäkikotka‐akatemian harjoituk‐
sessa tehdään?  
 
Yksi  esimerkki  ohjaajan  vetämästä  lumikau‐
den ohjatusta harjoituskerrasta ohessa: 
 
 

Aika  Toiminnan sisältö ja tavoite 

17.00
 
  

Kokoontuminen  ulkoliikuntavarustuksessa,  paikallaolijoiden  tsekkaus  ja  harjoituksen 
kulun/teeman esittely. Lapsilla mahdollisuus vaikuttaa kulkuun tai tiettyyn osioon. Tar‐
vittaessa ohjeistus vanhemmille. 

17.10
   

Yhteinen alkuverryttely 20 min. Hyvän verryttelyn laatutekijöiden lisäksi sisältää tietyn 
harjoituksellisen teeman. Verryttely on ikään kuin oma harjoitteluosio. Verryttelyyn voi 
sisältyä erilaisia ohjattuja pelejä, leikkejä ja venyttelyä sekä ponkkarit ennen siirtymistä 
hyppäämään/laskemaan. 

17.30
   

Varusteiden  tsekkaus/pukeminen  (vanhemmat  apuna).  Siirtyminen  mä‐
keen/rinteeseen. 

17.45
   

Harjoittelua suksien päällä. Hyppäämistä, laskemista, suksitaitavuutta tms. Ohjaaja an‐
taa henkilökohtaista palautetta muutamia kertoja harjoituksen aikana. Esim. alkuun yk‐
silöllinen harjoituksen tavoite, puolivälissä tsekkaus miten menee, loppuun palaute. Ei 
ohjeita  jokaisen hypyn  jälkeen  vaan  annetaan  tilaa  lapsen omille havainnoille  ja elä‐
myksien kokemiselle. Vanhemmat kannustavat katsomossa/toimivat ”aseenkantajina”, 
ellei toisin sovita. Mikäli mäkeen kertyy jonoa, on hyvä rakentaa jokin toinen suoritus‐
piste, esim. ponkkariklinikka yhden ohjaajan toimesta jne. 

18.45
 
  

Harjoituksen päätös. Lyhyt yhteinen palaute junioreille ja vanhemmille. Varusteet omil‐
le paikoilleen. Muistutus miten jatkuu. Vanhempien aika esittää kysymyksiä. 
Harjoituksen  jälkeen ohjaajien oma analyysi. Saavuttiinko yksittäisen harjoituksen  ta‐
voitteet, mitä mahdollisesti tarpeen muuttaa, mikä oli hyvää?   
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Tämän  osiossa  käsitellään  Mäkikotka‐
akatemian prosessikaavion (ks. sivu 4) loppu‐
pään otsikoita päätös ja kiitos, palautteen ke‐
ruu,  palautteen  analyysi  ja  raportointi,  ja 
toiminnan  kehittäminen  saadun  palautteen 
pohjalta,  jotka  kaikki  liittyvät  läheisesti  toi‐
siinsa. 

Vaikka  vapaaehtoistoiminnasta  valtaosas‐
sa  seuroista  onkin  kyse,  on  Mäkikotka‐
akatemian ohjaajille  syytä maksaa vähintään 
kulukorvausta matkojen ja ajankäytön osalta, 
sillä Mäkikotka‐akatemiatyö  on  ensiarvoisen 
tärkeä osa seurojen ruohonjuuritason työtä. 

Kulukorvaukset tulee huomioida myös pe‐
rittävissä  Mäkikotka‐akatemiamaksuissa. 
Vaikka kulukorvauksina maksettavat summat 
eivät  ole  tyypillisesti  lumikauden  ja  sulan‐
maankauden osalta yhteensäkään kovin mer‐
kittäviä,  kiitos  ne  ovat  kuitenkin Mäkikotka‐
akatemian  ohjaajille,  ja  siinä  mielessä  edes 
pieni  konkreettinen  arvostuksenosoitus  tär‐
keälle toimijajoukolle.  

Luonnollisesti  kiitoksensa  ansaitsevat 
myös  itse  toimintaan  osallistuneet  juniorit 
esimerkiksi mitalien  ja  tunnustuspalkintojen 
muodossa, sekä heidän vanhempansa. 

Palautteen  kerääminen  vapaamuotoisesti 
niin junioreilta itseltään kuin vanhemmiltakin 
on oleellista, samoin kuin saadun palautteen 
analysointi.  

Mitään monimutkaisia kyselyitä ei tyypilli‐
sesti  tarvita,  vaan  junioreille  suunnatut  ky‐
symykset voivat liittyä siihen mikä toiminnas‐
sa oli erityisen kivaa  ja mikä tuntui mälsältä? 
Toisaalta muutamilla yksinkertaisilla eriastei‐
silla  hymynaamoilla  ja  niihin  liitetyillä  kysy‐
myksillä  saadaan myös  kohdistetumpaa  tie‐
toa siitä miten toiminnassa onnistuttiin.  

Samantapaiset  kysymykset  tuottavat  van‐
hempienkin osalta ihan hyvän peruskuvan sii‐
tä missä  onnistuttiin  ja mitä  asioita  on  tar‐
peen pohtia  tarkemmin  ja  kehittää  jatkossa. 
Siinä  missä  lapset  eivät  yleensä  osaa  kovin 
tarkasti  yksilöidä  kokemuksiaan  ja  kehittä‐
mistä  kaipaavia  yksityiskohtia,  vanhemmat 

useimmiten osaavat  jos heidät vain motivoi‐
daan pohtimaan asiaa hetki. 

Palautteen  analyysin  raportointi  voi  olla 
samalla  tapaa  vapaamuotoista  kuin  esitetyt 
kysymyksetkin, mutta  oleellista  on  että  toi‐
minnassa ohjaajina  toimineet saavat käsityk‐
sen siitä miten kauden eri osat ovat menneet.  

Oleellista on  siis hakea palautetta  sopivin 
väliajoin,  esimerkiksi  hyödyntäen  vuosisuun‐
nitelman  luonnollisia  ”katkoskohtia”  kuten 
syyskauden päätöstä ennen  lumille siirtymis‐
tä,  kevättä  lumikauden päättymisen  jälkeen, 
lomakauden  alkua  kesäkauden osalta  ja niin 
edelleen.  Palautteen  hankkimisessa  ja  anta‐
misessa kokemusten  ja muistikuvien  tuoreus 
on  tärkeää.  Koko  Mäkikotka‐akatemia‐
toiminnan  kehittämisen  kannalta on  tärkeää 
saada  koosteet  yksittäisten  Mäkikotka‐
akatemioiden palauteanalyyseistä kerran, pa‐
ri  vuodessa,  sillä  vain näin  voidaan hahmot‐
taa yleisiä, toistuvia aiheita joihin Mäkikotka‐
akatemiatoimintamallin  edelleen  jalostami‐
seksi vaikuttaa olevan tarvetta ryhtyä.   
 

Millaisin  kriteereitä  Mäkikotka‐
akatemia ‐nimen käytölle asetetaan? 
 
Keskeiset  Mäkikotka‐akatemia  ‐nimen  käyt‐
töön  liittyvät kriteerit ovat  sisäänajo‐  ja har‐
joitteluvaiheen  jälkeen  kaudesta  2014–2015 
alkaen seuraavat:  
 
1. Toiminnan ympärivuotisuus 
2. Toimintaa  talvikaudella  vähintään  2  ker‐

taa  viikossa,  sulanmaankaudella  kerran 
viikossa 

3. Koulutetut vetäjät (Mäkikouluohjaajakou‐
lutus) 

4. Seuralla on nimetty Mäkikotka‐akatemian 
“rehtori” 

5. Kirjallinen  vuosisuunnitelma  ja  kirjatut 
toiminnan periaatteet  jotka tehdään tiet‐
täväksi uusille Mäkikotka‐akatemian osal‐
listujille ja etenkin heidän vanhemmilleen 

6. Sitoutuminen kehittämiseen (palaute, sen 
analyysi ja raportointi) 



 13 Mäkikotka‐akatemia – Toimintamanuaali

Se että joku ei ”saa/halua laatuleimaa” ei mil‐
lään  tapaa  estä  seuraa  järjestämästä Mäki‐
koulua  paikkakunnallaan.  Mäkikotka‐
akatemia‐otsikolla varustettuja markkinointi‐, 
tiedotus‐  ja  oheismateriaaleja,  ja  itse Mäki‐
kotka‐akatemia‐nimeä  voivat  kuitenkin  käyt‐
tää  jatkossa  (kaudesta  2014–2015  alkaen) 
vain ne seurat  joilla on ohjeistuksen mukaan 
laadittu  vuosisuunnitelma  paikalliselle Mäki‐
kotka‐akatemialle, ja joka muutoin täyttää yl‐
lä esitetyt kriteerit. 

Mäkikotka‐akatemia‐nimi  on  toimintaa 
tällä  nimellä  järjestävien  seurojen  ”laatu‐
leima” ja seurat voivat käyttää toiminnassaan 
Mäkikotka‐akatemian nimeä vaikkapa tyyliin: 
Paikkakunnan  Mäkiseuran  Mäkikotka‐
akatemia 201x siitä toiminnasta joka pitää si‐
sällään  ”normaalin”  viikoittaisen  toiminnan 
sekä rekrytointitapahtumat.  
 

SPONSOROINTI 
  

Mitä  mahdollisuuksia  Mäkikotka‐
akatemia  tarjoaa  yhteistyökump‐
panille? 
 
Mäkikotka‐akatemia  tarjoaa  yhteistyökump‐
panille  useita  erilaisia  ulottuvuuksiltaan  ja 
asiayhteyksiltään vaihtelevia mahdollisuuksia 
hyödyntää  yhteistyötä  omassa  markkinoin‐
nissaan.  

Mäkikotka‐akatemiat  tarjoavat  luonnolli‐
sesti paikallista/alueellista näkyvyyttä, mutta 
myös  valtakunnallisia mahdollisuuksia mäki‐
hypyn ja yhdistetyn nykyisille ja tulevilla tuki‐
joille.  
 
▪ Yhteistyön  perusulottuvuus  on  lasten  ja 

nuorten urheilun tukeminen, joka palvelee 
yhteistyökumppanin  tavoitemielikuvan  ra‐
kentamisen strategiaa.  

▪ Liikunnan  ja  terveiden elintapojen edistä‐
minen  ovat  osa  imagoa,  joka Mäkikotka‐
akatemiayhteistyön kautta välittyy.  

▪ Mäkiurheilun positiivinen imu ja hyvä mie‐
likuva  suomalaisten  keskuudessa  toimivat 

kestävänä  rakennusalustana  yhteistyön 
muotojen hahmottelussa. 

 
Yhteistyökumppanin  yhteistyön  hyödyntä‐
mismuodot  rakentuvat  käytännössä  useam‐
man  mahdollisen  kulmakiven  varaan.  Muo‐
toina  voidaan  esimerkkinä nostaa  esiin mui‐
den muassa seuraavat vaihtoehdot: 
 
▪ Nettinäkyvyys  valtakunnallisesti  mäkihy‐

pyn  ja  yhdistetyn  tukijoille  sekä  alueelli‐
sesti Mäkikotka‐akatemioita organisoivien 
seurojen  kautta,  sekä  sosiaalisen median 
tarjoamat  mahdollisuudet  kampanjoiden 
yms. organisoimiseksi.  

▪ Nettinäkyvyys  Mäkikotka‐akatemia‐
sivustolla 

▪ Mäkikotka‐akatemioiden  markkinointi‐  ja 
tiedotusmateriaalit  (TV‐ yhteistyö MTV3:n 
kanssa, radio‐, juliste‐, lehti‐, flyermainon‐
ta yms. paino‐  ja sähköiset  tuotteet) ovat 
lisäväylä niin paikalliseen kuin valtakunnal‐
liseen näkyvyyteen. 

▪ Mäkikotka‐akatemioiden  oheismateriaalit 
osallistujille  (esim.  ”räätälöidyt”  fanituot‐
teet  Mäkikotka‐akatemia‐junioreille)  tar‐
joavat mahdollisuuksia näkyvyyteen  ja ak‐
tiiviseen markkinointiin  osallistujille  esim. 
tuotepromootioiden  ja  vastaavien  muo‐
dossa. 

▪ Erillistapahtumat  kuten  Mäkikotka‐
akatemiakiertue  tai  Kansallinen  Mäkikot‐
ka‐akatemiapäivä  (kausi 2014–2015, mah‐
dollisesti  jo  aiemmin)  ovat  mahdollisuus 
tehdä valtakunnallista myynninedistämistä 
paikallisesti  tapahtumien  yhteydessä.  Ta‐
pahtumat on  suunnattu  lapsiperheille,  jo‐
ka  kohderyhmänä  on  houkutteleva  mo‐
nenlaisille yrityksille. 

▪ Mäkikotka‐akatemian  nimikkotunnustus‐
palkinnot tarjoavat yhteistyökumppaneille 
mahdollisuuksia etenkin paikalliseen, mut‐
ta myös valtakunnalliseen näkyvyyteen.  

▪ Lajivälinekirjasto  tarjoaa  erinomaisen  ja 
pitkäaikaisen sijoituksen näkyvyyteen  lajin 
parissa. Hyvälaatuisten välinesettien käyt‐
töikä  on  useita  vuosia  (jopa  5‐10  vuotta 
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juniorikäytössä)  ja  esimerkiksi  mäkihyp‐
pysuksien  pintalaminaatit  ovat  räätälöitä‐
vissä  kohtuullisella  kustannuksella  yhteis‐
työkumppanin  värein/motiivein.  Lajivä‐
linekirjasto  on  merkittävä  osa  lajin  ima‐
gonrakennusta  ja  näkyvyyden  luontia  eri‐
laisissa tapahtumissa  joiden kautta yhteis‐
työkumppani  saa  näkyvyyttä  ja  lisäarvoa 
investoinnilleen todella pitkään. 

▪ Myös  muut  yhdessä  yhteistyökumppanin 
kanssa  ideoitavat  näkyvyyttä  ja  erilaisia 
hyödyllisiksi koettuja markkinointimahdol‐
lisuuksia  tarjoavat  toimintamallit  ovat 
mahdollisia.  Käytännössä  rajat  yhteistyön 
erilaisille  hyödyntämismahdollisuuksille 
asettaa vain mielikuvitus. 
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Liitteet 
 
Liite 1.    Mäkikotka‐akatemian vuosisuunnitelmapohja 
Liite 2.    Mäkikotka‐akatemia ‐mediatiedotepohja 
Liite 3.    Mäkikotka‐akatemia ‐ilmoitustaulujulistepohja (tulossa myöhemmin) 
Liite 4.    Mäkikotka‐akatemia ‐mainosflyerpohja (tulossa myöhemmin) 
Liite 5.    Mahdollisia Mäkikotka‐akatemian taloudellisen tuen lähteitä seuroille 
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Mäkikotka‐akatemian vuosisuunnitelma 
 
[Paikkakunnan mäkiseura]n Mäkikotka‐akatemian toimintaa ohjaavat periaatteet 
 
Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 

 
1. Jokaisesta Mäkikotka‐akatemiaan osallistujasta pidetään huolta 

 
[Avataan parilla lauseella mitä tämä käytännössä tarkoittaa seuran Mäkikotka‐akatemian 
toiminnassa.] 
 

2. Mäkikotka‐akatemian toiminta on kasvatuksellista 
 
[Avataan parilla lauseella mitä tämä käytännössä tarkoittaa seuran Mäkikotka‐akatemian 
toiminnassa.] 
 

Organisointi ja toteutus 
 

3. Seura on nimennyt Mäkikotka‐akatemian vastuuhenkilön 
 
[Kuka hän on? Mistä hänet tavoittaa päivisin/iltaisin jos on vaikkapa poissaoloilmoituksia 
tms. toimitettavana? Tässä yhteydessä voidaan viitata myös jäljempänä olevaan Mäkikot‐
ka‐akatemian toimihenkilölistaan.] 
 

4. Mäkikotka‐akatemialla on kirjallinen vuosisuunnitelma 
 
[Tämä  dokumentti  kokonaisuudessaan  (ml.  Mäkikotka‐akatemian  vuosikello)  seuran 
omiin  tarpeisiin  muokattuna  muodostaa  seuran  Mäkikotka‐akatemian  vuosisuunnitel‐
man. ] 
 

5. Seura  informoi Mäkikotka‐akatemiaan  osallistuvia  toiminnan  periaatteista  ja  sopii  peli‐
säännöt 
 
[Tähän kuvaus miten nämä  toiminnan periaatteet  tehdään  tunnetuiksi  toiminnassa mu‐
kana  oleville  (ohjaajat,  vanhemmat,  Mäkikotka‐akatemian  osallistujat),  milloin,  kenen 
toimesta, mikä  on  vanhempien  rooli  (”aseenkantaja”,  kannustaja,  nenän  pyyhkijä  –  EI 
VALMENTAJA!)] 
 

6. Mäkikotka‐akatemiassa  kiitetään  kaikkia  toimintaa organisoivia heidän  tekemästään  ar‐
vokkaasta työstä 
 
[Kuvataan  palkitsemisen  periaatteet,  mahdolliset  nimikkopalkinnot  yms.  jotka  jaetaan 
vuosittain osallistujille.] 
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Harjoituksen laatu 
 

7. Mäkikotka‐akatemiassa aktivoidaan monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan  
 

[Kuvataan  lyhyesti  kuinka  omaehtoisen,  omalla  ajalla  ja  koulussa  tapahtuvan  liikunnan 
merkitystä  liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa  voidaan  korostaa  vanhemmille  ja 
lapsille, ja ylipäänsä tehdä tiettäväksi etenkin vanhemmille etteivät Mäkikotka‐akatemian 
tarjoamat  ohjatut  toimintakerrat  riitä  yksistään  takaamaan  riittävää  liikunnan määrää, 
vaan ainoastaan murto‐osan siitä.] 

 
8. Mäkikotka‐akatemian  ohjaajat  ovat  käyneet  lasten  ja  nuorten  ohjaamiseen  tarkoitetun 

koulutuksen  
 
[Kuvataan kuinka moni ohjaaja on käynyt esim. Mäkikouluohjaajakoulutuksen (tai vastaa‐
van) tai on osallistumassa tuleviin koulutuksiin.] 

 
9. Mäkikotka‐akatemiaseurassa huolehditaan ohjaajien  ja valmentajien osaamisen kehittä‐

misestä 
 

[Kuvataan  kuinka  seurassa  innostetaan  ja  kannustetaan  ohjaajien  ja  valmentajien  ”val‐
mentajapolulla” etenemistä.] 
 

 
Mäkikotka‐akatemian toimihenkilöt 

 
Rehtori         Puhelin    s‐posti  
Antti Akatemianrehtori 

 
Ohjaajat  
Matti Mäkikouluohjaaja 
Maija Mäkikouluohjaajatar 
Olli Ohjaaja 
Oili Ohjaajatar 
Antti Apuohjaaja 
Anneli Apuohjaajatar 
… 

 
Sulanmaankaudella tapahtuva ohjattu toiminta 
Maanantaisin  ja keskiviikkoisin klo 17.00 alkaen mäkimontun maastoissa/koulun salissa/muualla. 
Ilmoitus rehtorille viimeistään 2 (x?) tuntia ennen jos ei pääse toimintakerralle. [Tähän muokattu‐
na seuran oma ohjelma ja periaatteet ilmoituskäytännöstä] 

 
Lumikaudella tapahtuva ohjattu toiminta 
Tiistaisin ja torstaisin klo 18.30 alkaen mäkimontussa. 
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Valmiina alkuverryttelyn aloitukseen 18.25, pakkasraja ‐20 oC. Ilmoitus rehtorille viimeistään 2 (x?) 
tuntia ennen jos ei pääse toimintakerralle. [Tähän muokattuna seuran oma ohjelma ja periaatteet 
ilmoituskäytännöstä] 
 
Markkinointitapahtumat 
Markkinointi‐iskut  kolmelle  päiväkodille/koululle  syys‐lokakuussa  eskari/alakouluikäisille  luokille 
liikuntatunnilla – sovittu ennakkoon päiväkodin/liikunnanopettajan kanssa. 
Paikallisen laskettelukeskuksen kauden avajaisiin osallistuminen joulu‐tammikuussa, ja toiminnalli‐
sen  lumitösärastin  pyörittäminen  tapahtumassa.  Samalla  seuran  toiminnan  esittely  kävijöille,  ja 
innostaminen Mäkikotka‐akatemiaan. [Tähän muokattuna seuran omat suunnitelmat] 

 
 
Mäkikotka‐akatemian vuosikello [Voidaan muokata ja täydentää vapaasti – pitäen mielessä ym‐
pärivuotisuus!] 
 

Ajankohta  Harjoittelun tavoitteet  Toiminta/harjoitteet  Muuta 

Elo‐lokakuu  Motivointi lajin pariin.

Lajiin tutustumista, pe‐

rustaitojen opettelua. 

Jos muovimäki käytettä‐

vissä, tutustutaan muo‐

vilta laskemiseen (ei en‐

simmäinen kosketus itse 

hyppäämiseen!). 

Jos ei muovimäkeä käy‐

tössä, lajinomaista har‐

joittelua esim. rullamä‐

keä tai vastaavia sovel‐

taen.  

“Rullalaudalta” ponkka‐

reita patjalle ja vastaavia 

juttuja. 

Pelit, leikit, tutustumi‐

nen muihin harrastajiin 

ja valmentajiin.  

Lajitaidot: keskittymi‐

nen johonkin osasuori‐

tukseen:  vauhtimäki, 

ponnistus, ilmalento, 

alastulo, loppuliuku.  

 

Tasapainoköysi, ponkka‐

rit eri muodoissaan (rul‐

lamäki), yms. taitoradat 

Vaikka toiminta olisikin 

syksyllä pienimuotoista, 

oleellista on että toimin‐

taa järjestetään edes 

kerran viikossa. 

Tiedotus valmentajan ja 

vanhempien välillä mo‐

lempiin suuntiin:  jos ju‐

niori ei pääse sovitulle 

harjoituskerralle ilmoitus 

valmentajalle. Näin myös 

valmentajan motivaatio 

pysyy yllä kun ei tule 

”tyhjiä reissuja” harjoi‐

tuspaikalle. 

Marras‐
joulukuu 

Monipuolista liikuntaa ja 

yleisiä motorisia taitoja. 

Harjoittelun ohjenuorana 

lajinomaisuus. 

Pyritään huomioimaan 

hiihtokouluun osallistu‐

misen mahdollisuudet 

monipuolisuuden lisää‐

miseksi, etenkin hiihtola‐

jien yleisseuroissa.  

Tammi‐
huhtikuu  

Lajiharjoittelua, mäki‐

hyppy ja yhdistetty. 

Mäkihyppyharjoittelua, 

hiihtoharjoittelua, kil‐

Pyritään huomioimaan 

hiihtokouluun osallistu‐
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pailutoiminta: seuran 

Mäkikotka‐

akatemiakisat, alue‐

cup, kansallinen cup, 

omat edellytykset ja 

halu huomioiden. 

misen mahdollisuudet 

monipuolisuuden lisää‐

miseksi, etenkin hiihtola‐

jien yleisseuroissa. 

Touko‐
kesäkuu 

 

 

 

Säännöllistä liikuntaa.

Muovimäkikauden alku 

lajin parissa edellisellä 

talvikaudella mukana ol‐

leille junioreille. 

Toimintaa joka soveltuu 

laajalle ikähaitarille jot‐

ta ryhmät saadaan tar‐

peeksi suuriksi erilais‐

ten joukkuepelien har‐

rastamiseksi.   

 

“Kuntopiirit”, pelit jotka 

rakentavat fyysistä pe‐

ruskuntoa. 

 

Mäkikotka‐

akatemiaiässä 6‐10v. 

herkkyyskaudet → mo‐

toriset perustaidot 

(merkittävin), voima / 

nopeus hermotuksen 

kautta, aerobinen pe‐

ruskestävyys, liikkuvuus 

jo osittain. 

Vaikka toiminta olisikin 

kesällä pienimuotoista, 

oleellista on että toimin‐

taa järjestetään edes 

kerran viikossa. 

 

Tiedotus valmentajan ja 

vanhempien välillä mo‐

lempiin suuntiin: jos ju‐

niori ei pääse sovitulle 

harjoituskerralle ilmoitus 

valmentajalle. Näin myös 

valmentajan motivaatio 

pysyy yllä kun ei tule 

”tyhjiä reissuja” harjoi‐

tuspaikalle. 

Heinäkuu  Relaa ja chillausta, aja‐

tukset hetkeksi irti mäki‐

hypystä. 

Lomakausi 2–4 viikkoa Uintia ja muuta mukavaa 

liikunnallista omatoimis‐

ta aktiviteettia. 
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Mediatiedotepohja 
  
 

MEDIATIEDOTE – [PAIKKAKUNNAN] MÄKIKOTKA‐AKATEMIA 201X 
 
 

Kunnon vanhanajan talven asetuttua jäädäkseen [PAIKKAKUNTA] ja hiihtolajien suo‐
sion kasvaessa kohisten, [MÄKISEURA] järjestää Mäkikotka‐akatemian kaikille mäki‐
hypystä kiinnostuneille juniori‐ikäisille tuleville janneahosille, mattihautamäille ja vil‐
lelarinnoille.  
 
Mäkikotka‐akatemiassa tutustutaan perinteisen suomalais‐ ja [PAIKKAKUNTA‐
LAIS/LÄIS]lajin saloihin osaavan ohjaajajoukon johdolla turvallisesti ja kunkin aloitte‐
levan mäkihyppääjän osaamistaso ja sen kehitys huomioiden.  
 
[MÄKISEURA] toivottaa kaikki mäkihypystä kiinnostuneet noin 6–10‐vuotiaat (suosi‐
tus) tytöt ja pojat tervetulleiksi tutustumaan opastetusti mäkihypyn saloihin. Koko 
Mäkikotka‐akatemian mottona toimii:  
 
”kaikki mitä olet halunnut tietää mäkihypystä … käytäntöön sovellettuna”. 
 
 
Faktat pähkinänkuoressa: 
Mitä: Mäkikotka‐akatemia 201x infotilaisuus 
Missä: [INFON PAIKKA] 
Milloin: [INFON AJANKOHTA] xx.x.201x klo xx.xx alkaen 
Varustus: innostusta, reipasta urheilumieltä ja uteliaisuutta, käteistä rahaa ilmoittau‐
tumismaksun [20/XX] EUR verran. 
 
Lisätietoja Mäkikotka‐akatemiasta: 
 
www.seuran_saittiosoite.fi 
 
[YHTEYSHENKILÖ] 
0X0‐XXX XXX 
matti/maija@meikäläinen.fi 
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Ilmoitustaulujuliste ja flyeripohja 
 
Nämä ovat vielä valmisteluasteella olevia asioita… 
 
Ilmoitustaulujulisteeseen ja flyeripohjaan tarvitaan ammattilaisia mukaan suunnittelemaan ja to‐
teuttamaan. Toteutukseen tarvitaan kuvitusta, vetävyyttä ja iskevää tekstiä.  
 
Ideana maajoukkueurheilijoiden kuvien hyödyntäminen, pienet lainauskatkelmat urheilijoilta 
omista mäkikoulumuistoista uran aloitusajoilta ”päällimmäiset mieleenpainuneet muistikuvat”.  
 
Ilmoitustaulujuliste suunnitellaan lähtökohtaisesi A3‐kokoon, flyerin esim A5‐kokoon jotta kukin 
seura voisi painattaa/tulostuttaa paikallisesti tarvittavaksi katsomansa määrän isompaa ja pie‐
nempää versiota.  
 
Suunnittelussa otetaan huomioon etenkin A5‐flyerin osalta mahdollisuuden mustavalkotulostuk‐
seen (kustannuskysymys seuroille). 
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Mahdollisia tukimuotoja  
 
Esimerkkejä tukimuodoista joita seurat voivat hakea paikallisesti osana Mäkikotka‐akatemian ke‐
hittämistä. 
 
▪ Seurojen  nuorisotoiminnan  kehittämiselle 

on mahdollisuus  saada opetus  ja  kulttuu‐
riministeriön  liikuntayksikön  myöntämää 
tukea.   Rekisteröityneet  seurat  voivat ha‐
kea  tukea  Nuori  Suomesta 
www.nuorisuomi.fi  ja  SLU:sta 
www.seuratuki.fi  vuosittain  erilaisiin  pro‐
jekteihin,  jotka  määritellään  kunakin 
vuonna erikseen. 

▪ Tukea  haetaan  yleensä  joulukuusta maa‐
liskuuhun. Vuonna 2012 tukea oli mahdol‐
lista  hakea  esim.  6–19‐vuotiaiden  harras‐
tusmahdollisuuksien  lisäämiseen.  Yksittäi‐
nen  hanke  voi  saada  toiminnan  tukea 
1000–8000 euroa. Keskimäärin tuki on ol‐
lut 2200 euroa. 

▪ Hankkeilla  on  kuitenkin  tietyt  kriteerit,  ja 
mm.  projekteilla  täytyy  olla  selvä  toimin‐
tasuunnitelma  ja  vastuuhenkilö.  Kriteerit 
ja  hakulomakkeet  löytyy  SLU:n  ja  Nuori 
Suomen nettisivuilta. 

▪ Tukea voisi hyödyntää esim.  tyttömäkihy‐
pyn  edistämiseen  tai  ympärivuotisen mä‐
kikoulun  käynnistämiseen  (Mäkikotka‐
akatemia)  tms. Tuen hakeminen voisi olla 
myös  hyvä  väylä  mäkikoulutoiminnan 
aloittamiseen  niissä  seuroissa,  joissa  ei 
mäkikoulutoimintaa  ole  joko  aiemmin  ol‐
lut,  tai  toiminta  on  ollut  pidempään  py‐
sähdyksissä. 

▪ Tukea  voivat hakea myös useammat  seu‐
rat  yhdessä  toiminnan  kehittämiseen.  Tä‐

mä  voisi  tulla  kysymykseen  silloin,  kun 
mäkikoulutoimintaan  tarvittavia  mäkiä  ei 
ole omalla paikkakunnalla. 

▪ Mäkien rakentamiseen voi vastaavasti ha‐
kea  ns.  Leader‐rahaa.  Alueelliset  ELY‐
keskukset valvovat toimintaa  ja tuki koos‐
tuu EU:n, valtion‐ ja kunnan rahasta. 

▪ Suomen  Leader‐toimintaryhmiä  on  eri 
puolilla Suomea. Nämä ovat paikallisia yh‐
distyksiä,  joiden  tarkoituksena  on  maa‐
seudun kehittäminen. Leader‐rahaa myön‐
netään yhteisöille  ja pienyrityksille,  ja sen 
tarkoituksena  on  kannustaa  alueen  asuk‐
kaita itse kehittämään kotiseutuaan. 

▪ Tällaista  Leader‐rahaa  on  seuroilla  mah‐
dollisuus  hakea  esim.  mäen  rakentami‐
seen  tai  muovittamiseen.  Tukea  voidaan 
myöntää jopa 50 % hankkeen arvosta. Täl‐
löin  on  kysymyksessä  yleishyödyllinen  in‐
vestointihanke. Tukea voi hakea myös eri‐
laisiin  kehittämishankkeisiin.  Tällaiseen, 
esim.  mäen  muovitusprojektiin  tarvitaan 
myös talkootyön/seuran omavastuuosuus, 
jonka  suuruus määräytyy hankkeen  koko‐
naiskustannusten mukaan. 

▪ Esimerkkejä  toteutetuista hankkeista ovat 
mm.  Jämsänkosken/Jokilaakson  mäkiseu‐
ran  mäkien  muovitus,  Seinäjoen  mäkien 
muovitussuunnitelma/Liiveri 

▪ Tietoa  Leader‐toiminnasta  saa  Maa‐  ja 
metsätalousministeriön  nettiosoitteesta 
www.mmm.fi 

 


