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NORDIC CHILDREN AND YOUTH CONFERENCENUORTEN VALINTAVAIHE

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus julkaisi elokuussa 2014 urheilijan po-
lun valintavaiheen asiantuntijatyön: Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä. 
Valintavaihe on sijoitettu urheilijan polulla lapsuusvaiheen ja huippuvaiheen 

väliin. Valintavaiheen aikana nuori kasvaa aikuisuuteen ja hänen elämässään tapahtuu 
paljon muutoksia mm. kouluun ja opiskeluun liittyen.

Valintavaihe koskettaa satojatuhansia suomalaisia: urheilevia nuoria, valmentajia, 
seuratoimijoita, vanhempia, opettajia ja muita nuoren lähipiirin toimijoita. Asiantun-
tijoiden kokoamaan työhön on koottu yhteen nuoren urheilijan elämää koskettavat 
moninaiset asiat.

Valintavaiheen asiantuntijatyössä keskitytään tarkastelemaan lapsuusvaiheen laatu-
tekijöiden muuttumista menestystekijöiksi. Työ käsittelee lähinnä matkaa kohti huippu-
urheilua. Samalla muistutetaan, että isossa kuvassa nuorten urheilussa on mukana laaja 
joukko eritasoisia nuoria. 

Urheilun valintajärjestelmissä ei valita sisään tai ulos, vaan erilaisten toteutustapo-
jen välillä, jolloin jokaiselle löytyy mielekäs tapa olla mukana suomalaisessa urheilutoi-
minnassa.

Valintavaiheen asiantuntijatyön laatutekijöiden kuvaus on tiivistetty neljään pääteemaan.
• Innostuksesta intohimoon,
• Monipuolisista liikuntataidoista jalostuu vahvat lajitaidot,
• Hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi,
• Urheilullisesta elämäntavasta syntyy terve urheilija.

Näihin teemoihin paneudutaan suunnistuksen näkökulmasta Suunnistaja-lehdessä tal-
ven ja kevään aikana.

NUORI ON SUBJEKTI

Kaikessa urheilussa on urheilija itse urheilun subjekti. Hän tekee itse päätökset, miten 
intensiivisesti ja millä tasolla hän urheilee. Hän myös tekee päätöksen urheilun lopet-
tamisesta. On tärkeää, että lähipiiri hyväksyy nuoren päätökset, jotta hän voi edetä ur-
heilussa omalla tasollaan tai jättää urheilun ilman, että hänen tarvitsee kokea olevansa 
epäonnistunut.

Nuoren urheilijan elämän erityispiirteitä ovat siirtymät. Siirtymiä ovat kilpaurheilun 
tehostuminen, nousu tasolta toiselle kilpailun maailmassa, mahdollinen urheilu-uran 
lopettaminen loukkaantumiset / ylirasitustila tms. sekä lajin tai valmentajan vaihtami-
nen. Koulu- ja opiskeluelämässä tapahtuvat muutokset tuovat myös suuria muutoksia 
urheilijan elämään.

Siirtymien ajankohtaa tai ajallista kestoa ei välttämättä voida määritellä ennakkoon. 
Mitä paremmin lähipiiri osaa tukea urheilijaa siirtymissä, sitä paremmat edellytykset ur-
heilijalla on kulkea siirtymäkauden läpi. Siirtymän läpikäyminen tapahtuu hyvinkin yk-
silöllisesti. Voidakseen hyvin tarvitsee urheilija tasapainoisen identiteetin, joka perustuu 
muuhunkin kuin urheiluun. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että urheilijaa arvos-
tetaan lähipiirissä muidenkin asioiden osalta kuin vain urheilun tai suoritusten kautta.

Kun nuori on subjekti, on hän aina mukana omaa urheiluaan koskevassa päätöksen-
teossa. Hän tekee päätöksiä pidemmän tähtäimen suunnitelmista ja on erinomaista, jos 
myös yksittäiset harjoitukset tarjoavat urheilijalle osallistavia elementtejä.

Tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä. Nuori on oman urheilunsa toimija (sub-
jekti) ja hänellä on oman intohimonsa puitteissa halu ja mahdollisuus vaikuttaa hyvän 
päivän rakentumiseen. Urheilijan lähipiiri voi tukea nuorta arvostamalla hänen omistau-
tumistaan ja sitoutumistaan lajiin. Se riittää.

Lue lisää valintavaiheen asiantuntijatyöstä:  www.sport.fi/uutiset/uutinen/urheilijan-polku-
valintavaiheen-tavoitteena-nuoren-urheilijan-hyva-paiva
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Lasten ja nuorten urheilun  
piirteitä tulevaisuudessa

Ruotsin valtakunnallinen urheilujärjes-
tö Riksidrottsförbundet järjesti lasten 
ja nuorten urheilun pohjoismaisen se-

minaarin 18.–21.9. Seminaaripaikka oli Bosön – 
Ruotsin urheilussa keskeinen koulutuskeskus 
ja urheiluopisto Tukholman naapurissa Lidin-
gössä. Seminaariin oli kutsuttu pohjoismaisia 
osanottajia kahdeksasta eri lajista, myös suun-
nistuksesta. Aiheet painottuivat tulevaisuuden 
tunnistamiseen – millaiset asiat kiinnostavat 
nuoria ja mitkä asiat vaikuttavat nuorten urhei-
luharrastuksen kiinnostavuuteen.

Tässä poimintoja seminaarin esityksistä ja 
päivien aikana käydyistä ryhmäkeskusteluista 
ja käytäväkeskusteluista.

NUORET KASVAVAT TÄMÄN PÄIVÄN 
MAAILMASSA, EIVÄT MENNEISSÄ

Tämän päivän ympäristö vaikuttaa nuoren kas-
vuun. Mennyt on historiaa, eikä se opeta. Vuo-
sikymmen sitten tapahtuneet asiat eivät ole 
nuorille todellisuutta, vaan historiaa.

Teknologian kehitys on avannut nuorille 
vaikutusmahdollisuuksia. 90-luvulla kysyttiin: 
Tiedätkö internetin? Oletko käyttänyt? Nyt ky-
sytään: Onko sinulla älypuhelin? Tämäkin on jo 
vanha kysymys.

Monet nuoret pelaavat paljon tietokoneella 
tai mobiililaitteella. Peleissä on älykästä tekniik-
kaa ja kavereita. Sosiaalisuus, haasteet, pelin an-
tama palaute ja edistyminen kiinnostavat nuo-
ria. Näitä elementtejä tulisi urheilunkin tarjota.

Urheilun kannalta positiivisia trendejä ovat 
tänä päivänä mm. treenaus, ulkoilma, terveelli-
syys ja urheilu. Kiinnostus harjoittelua kohtaan 
on kasvanut viimeisen 7 vuoden aikana. Sama 
näkyy harjoittelijoiden määrän kasvamisena. 
Yli puolet esitetyn tutkimuksen nuorista liikkuu 
useamman kerran viikossa. Urheilua harraste-
taan pääosin omalla ajalla, tai liikuntakeskuk-
sissa. Seuraan kuuluminen vähenee. Juoksemi-
nen on yleisin liikuntaharrastus ja sitä tehdään 
omalla ajalla.

HARRASTAMINEN HOUKUTTELEVAKSI 
JA HELPOKSI

Nuorten ystävät houkuttelevat aloittamaan har-
rastuksen. Vanhemmilla ja sisaruksilla on myös 
suuri merkitys aloittamiseen liittyen. Paljon saa-

daan virikkeitä myös mm. Instagramin kautta. 
Ruotsissa esim. Yoga Girl on saavuttanut hui-
kean suosion.

Matalat osallistumisen kynnykset vaikutta-
vat urheiluharrastuksen valintaan. Nuorille on 
tärkeää, että saa valita ajan ja paikan harras-
tukselle, kustannukset ovat pienet, harrasta-
miseen liittyy kaverisuhteita sekä että harras-
taminen on mahdollista oman tason mukaan. 
Moni nuori jättää urheilun, koska vaaditaan 
läsnäoloa tiettyihin kellonaikoihin niin ja niin 
monta kertaa viikossa.

Puhelimensovellukset avaavat uusia mah-
dollisuuksia. Puhelin voi kertoa palautetta esi-
merkiksi tempusta tai treenimäärästä. Puhe-
lin haastaa seuraavalle tasolle jne. Puhelimen 
sovellus tekee harrastuksesta sosiaalista, kun 
jakaminen ja kaverin haastaminen on mahdol-
lista. Laite tekee harrastamisesta myös visuaa-
lista. Koukuttava sovellus houkuttelee teke-
mään enemmän, jolloin myös oppii enemmän 
ja osaa enemmän.

Voimmeko tulevaisuudessa innostaa puhe-
linsovelluksen avulla keräämään pisteitä rastien 
hausta, kuntosuunnistuksista tai kilpailuosallis-
tumisista? Haastavatko seurat toisiaan piste-
taistoihin? Tai nuoret ryhmänä toisen seuran 
nuoret aktiivisuuskisaan?

Millaisia haasteita voimme heittää urheilun 
tai seuratoiminnan maailmassa? Erilaiset hul-
lunkuriset ja hyvää keräävät haasteet leviävät 
nopeasti nuorten keskuudessa. Haasteen veto-
voimaisuudessa on merkittävää, että se tehdään 
yhdessä. Tiimissä on voimaa.

PELINOMAINEN HARJOITUS

Eräs jalkapallovalmentaja oli tehnyt harjoituk-
sesta tietokonepelinomaisen. Osallistujat saivat 
pienryhmänä päättää, minkä tason tehtävän he 
valitsevat. Tason valinnan jälkeen valmentaja 
määritteli, miten monta vastustajaa on, mo-
nellako (ja millaisella) kosketuksella piti tehdä 
maali ja miten paljon oli aikaa.

Suunnistuksessa on mahdollista toteuttaa 
vaikkapa viuhkasuunnistus pelinä, jossa kerä-
tään pisteitä ja edetään tasolta toiselle. Kun 
yksi taso on selvitetty, voi edetä toiselle tasol-
le. Lisäpisteitä saa, kun rastit löytyvät virheittä 
tai kun osaa hyödyntää rastinotossa esimerkiksi 
maaston muotoja.

Pelinomaisuuteen kuuluu myös palaute. 

Tehtävän onnistuminen on palaute sinällään. 
Sanallinen palaute ohjaajalta tai valmentajalta 
on vielä tärkeämpi.

Viime helmikuussa Mikko Ojanaho esitteli 
Afrikan tähti -harjoituksen ohjaajatapaamises-
sa Kuortaneella. ”Peliä” on pelattu innolla eri 
seurojen harjoituksissa. Pelin ohjeet ja mallikar-
tat: suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus > 
Ohjaajatapaaminen. Sivun alalaidassa on linkki 
ohjaajatapaamisen esityksiin.

TUOTETIETOISUUS

Kuluttajien tuotetietoisuus lisääntyy. Seuralta 
saatetaan tulla ostamaan ”parasta valmennus-
ta lapselleni” tai ”kuntoon puolessa vuodessa”.

Harrastajan tyytyväisyys punnitaan myös, 
kun uusi harrastaja saa kuntorasteilla riittävän 
helpon radan, minkä hän on halunnutkin kier-
tää. Kilpailussa tulee lasten ratojen suunnistus-
tehtävien vastata ikätasojen määrittelyä. Liian 
vaikeat tehtävät johtavat jopa harrastuksen 
lopettamiseen.

Helppoja ratoja tarvitaan silloinkin, kun ha-
luamme houkutella polkujuoksujen harrastajia 
suunnistuksen pariin tai tarjota nuorille mah-
dollisuuden vaihtaa toisesta lajista suunnistuk-
seen. Mitä vaikeampana tarjoamme lajia aloit-
telijoille, sitä korkeampi on aloittelijan kynnys 
kokeilla tai tykästyä.

HYVÄN TEKEMISEN TARINAT

Tämän päivän kuluttajat ovat kiinnostuneita 
tuotteen tarinasta. He ovat myös kiinnostu-
neita siitä, että voivat tehdä hyvää valitsemal-
la tuotteen.

Nuorten seuratoiminnassa tarinallisuutta voi 
lisätä tekemällä seuran historian tunnetuksi. Mi-
ten seura on syntynyt ja mitä asioita seurassa 
on tapahtunut. Mitä seurassa tapahtuu nykyään 
vuosittain? Millaista toimintaa on tarjolla, kun 
suunnistuskoulu on käyty? Millaisia eritasoisia 
harrastamisen vaihtoehtoja on? Mitä tapahtuu 
seuran nuorten vuosikalenterissa? Toistuvilla 
ja perinteisillä tapahtumilla on suuri merkitys.

Tehdäänkö seurassa tai seuran nuorten kans-
sa hyvää? Kerätäänkö varoja hyväntekeväisyy-
teen, opetetaanko lajia vanhainkodin asukkaille 
tai vaikutetaanko ilmaston muutokseen?

Nuoret kaipaavat vaikuttamisen mahdolli-
suuksia. Hyvän tekemisen kohteen valinta on 
yksi vaikuttamisen mahdollisuus.
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Valintavaihetta elävä nuori on 
harrastuksensa subjekti


