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Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa 
-koulutuksen ja Nuori Suunta -ohjaajakoulu-
tuksen yksi taustadokumentti on Urheilijan po-
lun lapsuusvaiheen määrittelytyö. Pdf-julkaisu: 
www.sport.fi/kirjasto/teos/urheilijan-polun-lap-
suusvaiheen-asiantuntijatyo

Lapsuusvaiheen polun ydinasiat on kiteytetty 
näihin pääkohtiin:

Innostuminen urheiluun syntyy, kun…
… tuetaan koettua pätevyyttä.
… tunnetta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudes-

ta vahvistetaan.
… mahdollistetaan autonomia.
… motivaatioilmasto on tehtäväsuuntautunut.

Monipuoliset liikuntataidot karttuvat, kun…
… toiminta on lapsilähtöistä.
… suoritusten määrä on korkea.
… tekeminen on monipuolista.
… toiminta on mielekästä ja konkreettista.

Hyvä fyysinen harjoitettavuus rakentuu, kun…
… kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä.
… toiminnassa on pitkäjänteistä tavoitteelli-

suutta.
… kokonaisliikuntamäärä on korkea.
… harjoittelu ja liikunta on monipuolista.

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun…
… terveysasiat kytketään urheilussa kehitty-

miseen.
… niihin kasvattaminen aloitetaan jo lapsuus-

vaiheessa.
… niihin kasvattaminen on tiedostettua ja ak-

tiivista.
… sekä kodit/vanhemmat että seurat/valmen-

tajat ohjaavat lapsi.

Miten sinun seurassasi tuetaan koettua päte-
vyyttä? Miten itse tuet koettua pätevyyttä? Mi-
tä tarkoittaa koetun pätevyyden tukeminen?

Pätevyyden kokeminen on kaikkineen tärkeää 
harrastuksessa kuin harrastuksessa. Jos shakin-
peluu ei luonnistus, niin se tuskin kiinnostaa har-
rastuksena. Jos virkkuutyöhän tulee jatkuvasti 
solmuja, ei työn jatkaminen kiinnosta.

Suunnistuksessa on tärkeää, että tarjoamme 
lapselle suunnistustehtäviä, jotka sopivat hänen 
omaan osaamisen tasoonsa. Tällöin lapsi kokee 
pätevyyttä. Koetun pätevyyden tukemista on 
uusien saman tasoisten tehtävien tarjoaminen 
sekä osaamisen esiin nostaminen vaikkapa pa-
lautteen muodossa tai kehumalla.

Miten tuetaan koettua pätevyyttä seuratasolla? 
Esimerkkejä:
• Varmistetaan seuran sisällä, että lasten ra-

tojen ratamestarit tuntevat Lasten ratojen 
taulukon ja tietävät, minkä tasoisia suun-
nistustehtäviä seuran harjoitusryhmille voi 
suunnitella. Hyvä harjoitus on lisäksi muo-
kattavissa pituudelta ja vaatimustasolta hy-
vinkin yksilölliseksi.

• Sovitaan yhdessä lasten ohjaajien ja valmen-
tajien kanssa, miten toimien varmistetaan 
palautteen antaminen harjoituksissa ja mi-
ten palaute kohdistetaan ennemmin osaa-
miseen kuin virheisiin.

• Kannustetaan yksilöllisesti ottamaan uusia 
askelia seuratoiminnan sisällä ja suunnistuk-
sen maailmassa: Osallistumaan kuntorasteil-
le (mikäli tarjolla on sopivan tasoisia ratoja), 
lähtemään leirille, lähtemään kilpailutoimin-
taan, lähtemään kilpailumatkalle jne. Erilaiset 
asiat sopivat eri lapsille yksilöllisellä aikatau-
lulla. Sopivalla hetkellä uuteen asiaan tarttu-
minen tuo pätevyyden tunteen.

SEURAYLPEYTTÄ  – Kymin Suunnistajat

Jos harrastat suunnistusta Kotka – Pyh-
tää akselilla, on seurasi todennäköisesti 
viime vuonna 60 vuotta täyttänyt 1953 
perustettu Kymin Suunnistajat.

KyS:ssa ollaan monen muun seuran ta-
voin ylpeitä hyvästä nuorisotyöstä. Seu-
ran varapuheenjohtaja ja tiedottaja Jyrki 
Metsola kertoo seuran olleen perinteises-
ti kasvattajaseura ja tilanne nuorissa on 
myös tällä hetkellä hyvä. Hänen mieles-
tään seurassa on nuorilla hyvä taso. Heillä 
on mahdollisuus pärjätä myös pääsarjois-

sa, kunhan seura pystyy tarjoamaan kaiken 
tarvittavan tuen. Tasosta kertoo SM-mitalit 
menneeltä ja tältä kaudelta.

KyS:ssa alettiin vuoden 2007 tienoil-
la miettiä, miten saataisiin tuotteistettua 
seuran kuntosuunnistukset ja näin lisättyä 
kävijämäärää. Tämän tuloksena syntyi Ran-
nikkorastit. Tuotteena Rannikkorastit oli on-
nistunut. Kuntosuunnistusten nelikertaistu-
neen kävijämäärien lisäksi rastit kasvattivat 
seuran jäsenmäärää reippaasti, kun ihmiset 
löysivät suunnistuksen lajina. Rannikkoras-

tien salaisuus löytyy hyvästä viestinnästä 
sekä järjestelyistä. Esimerkiksi tulokset jul-
kaistaan vielä saman päivän aikana. 

Metsola kertoo vielä hyvästä seurahen-
gestä, joka syntyy yhdessä tekemisen ja 
hyvien viestijoukkueiden kautta.

Jos satut oleilemaan Kymenlaaksossa, 
sitten kannattaa ottaa suunta kohti Ran-
nikkorasteja.

Teo Kettunen

• Juhlitaan ja palkitaan vähintään vuosittain 
aktiivista osallistumista harjoituksiin, osal-
listumista kilpailutoimintaan. Palkintoka-
tegorioita voivat olla myös innostuminen, 
iloisuus, ryhmän hauskuuttaja, huolellisuus 
jne. Pätevyyttä on monenlaista.

Jokainen lapsuusvaiheen polun ydinasioista 
kannattaa purkaa seuran sisällä käytännön toi-
miksi. Mitä useampi asia toteutuu seuran arjes-
sa, sitä innokkaampia ja energisempiä urheili-
janalkuja on mukana seuratoiminnassa.

Lapsuusvaiheen polkua on avattu myös teks-
tissä Lasten urheilun suomalainen malli: www.
sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/kasva-urhei-
lijaksi/mista-on-kyse

Jos sinulla on kiire tietää, mitkä asiat ovat 
tärkeitä Urheilijan polun seuraavassa vaihees-
sa, käy tutustumassa Urheilijan polun valin-
tavaiheen asiantuntijatyöhön – Tavoitteena 
nuoren urheilijan hyvä päivä: www.sport.fi/
kirjasto/teos/urheilijan-polun-valintavaiheen-
asiantuntijatyo

Valintavaiheen teemoihin tutustutaan seuraavan 
Suunnistajan jutussa.

Lapsuusvaiheen polku  
– miten se toteutuu omassa seurassasi?


