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ARTIKKELIT

NEUVOJA NUORELLE URHEILIJALLE:

NUOREN URHEILIJAN POLKU

Urheilullisesta elämäntavasta  
terveeksi urheilijaksi

Urheilijan polulla korostetaan sekä lap-
suusvaiheessa että valintavaiheessa ur-
heilullisen elämäntavan omaksumista ja 
sen suurta vaikutusta urheilijana kehitty-
miseen. Otsikko ” Urheilullisesta elämän-
tavasta terveeksi urheilijaksi” on poimittu 
urheilijan polun valintavaiheen asiantun-
tijatyöstä.

Urheilullisen elämäntavan kautta saa-
vutettava terveys on yksi urheilijan polun 
valintavaiheen neljästä tärkeimmästä laa-
tutekijästä. Valintavaiheen kolme muuta 
laatutekijää ovat innostuksesta intohi-
moon, monipuolisista liikuntataidoista 
vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä harjoitet-
tavuudesta systemaattiseen harjoitteluun.

Lapsuusvaiheen määrittelytyössä on 
mietitty, miten laatutekijöiden toteutumis-
ta voidaan edistää. Tärkeimmät urheilulli-
sen elämäntavan muodostumiseen vaikut-
tavat käytänteet on kirjattu muotoon:

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

tymiseen,
…  niihin kasvattaminen aloitetaan jo lap-

suusvaiheessa,
…  niihin kasvattaminen on tiedostettua ja 

aktiivista,
…  sekä kodit/vanhemmat että seurat/val-

mentajat ohjaavat lapsia.

URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA  
ON SÄÄNNÖLLISTÄ

Urheilulliseen elämäntapaan katsotaan 
kuuluvaksi ainakin
- riittävä kokonaisliikuntamäärä, jopa 20 

tuntia viikossa,
- säännöllinen ja riittävä yöuni,
- säännöllinen ja terveellinen ruokailu,
- vähäinen ruutuaika,
- päihteettömyys ja energiajuomien vält-

täminen.

Terveellinen elämänrytmi luo vahvan 
pohjan kasvulle, kehitykselle ja urheilemi-
selle. Kehittymisen edellytyksiä ovat har-
joittelu, lepo ja ravinto sekä niiden välinen 
tasapaino.

Fyysisen kunnon kehittäminen edellyt-

tää määrällistä ja monipuolista harjoittelua 
ja liikkumista. Harjoittelun, liikkumisen ja 
levon tulee olla tasapainossa keskenään, 
jotta toivottua kehitystä tapahtuisi ja väl-
tyttäisiin ylikuormittumisilta, loukkaantu-
misilta ja sairastumisilta. Kuviossa on ku-
vattuna fyysisen kehittymisen peruspilarit. 
Jos kolmion yksi osa-alue on huomattavas-
ti toisia hallitsevampi, ei kehitystä tapahdu 
optimaalisesti. Näin ollen harjoittelu ilman 
lepoa tai hyvää ravintoa on osin hukkaan 
heitettyä.

Palautumisen ja kehittymisen kannalta 
unen määrä ja säännöllinen unirytmi ovat 
aivan keskeisiä. Palauttaviin tekijöihin 
kuuluu oleellisena osana myös terveellinen 
ravinto ja hyvä ateriarytmitys. 

Ravinnossa keskeistä on ravinnon laa-
dukkuus eli terveellisyys ja monipuolisuus 
sekä hyvä ateriarytmi. Epäsäännöllinen 
ateriarytmi ja epäterveelliset ateriat johta-
vat väsymiseen, heikentävät palautumista 
ja vaikuttavat oleellisesti kehittymiseen. 
Säännöllisellä ateriarytmillä ja terveellisil-
lä aterioilla varmistetaan virkeänä pysymi-
nen arjen kaikissa askareissa.

TAVOITTEENA TERVEYS

Tasapainoinen ja urheilullinen elämäntapa 
edistää terveyttä. Mitä enemmän urheili-
jalla on terveitä päiviä, sen paremmin hän 
kehittyy. Urheilijan polun valintavaiheen 
päätavoitteena on nuoren urheilijan hyvä 
päivä. Monta hyvää päivää varmistaa hyviä 
harjoitusvaikutuksia ja pitkällä aikajän-
teellä kehittymistä.

Paljon liikkumista, hyvät ruokailutot-
tumukset ja riittävä yöuni mahdollistavat 
lapsilla terveellisen kehittymisen, hyvän 
kunnon ja vahvan kropan. Punaposkiset ja 
jaksavat lapset ja nuoret jaksavat myös ur-
heilla. Vahva perusta mahdollistaa lajihar-
joittelun osuuden portaittaisen kasvatta-
misen. Hyvä pohjakunto mahdollistaa har-
joittelumäärien lisäämisen ja vahva keho ei 
ole niin altis esimerkiksi rasitusvammoille.

MIKSI ELÄMÄNRYTMIN HALLINTA 
ON URHEILUSSA TÄRKEÄÄ?

Fyysisen kuormituksen ja urheiluharjoi-
tuksen tarkoituksena on tilapäisesti väsyt-
tää kehoa ja siten samalla jopa heikentää 

suorituskykyä hetkellisesti. Kunnon eli 
suorituskyvyn kehittyminen tapahtuu har-
joitusta seuraavan palautusjakson aikana. 
Palautumiseen keho tarvitsee mm. lepoa 
ja ravintoa. Harjoittelun, levon ja energi-
ansaannin täytyy olla tasapainossa keske-
nään. 

Henkinen ja fyysinen kokonaiskuormi-
tus on ratkaisevaa kehittymisen kannalta. 
Nuorilla urheilijoilla on usein haasteita 
koulunkäynnin, harjoittelun ja riittävän 
levon yhteensovittamisessa. Esimerkiksi 
liian pitkäaikainen tai liian usein toistuva 
työteliään koulujakson ja rankan harjoit-
telun yhdistelmä johtaa helposti väsymyk-
seen ja jopa ylirasittumiseen.

SEURAN JA SEURAVALMENTAJAN 
ROOLI

Kodit ovat kumppaneita ja lapsen urheilun 
tärkeimpiä tukijoita. Urheiluseuran kan-
nattaa työstää toimintamallejaan edistä-
mään ja vahvistamaan tätä kumppanuutta.

On tärkeää, että kodeissa on tieto ur-
heilullisesta elämäntavasta ja sen mer-
kityksestä kehittymisen kannalta. Kovin 
jyrkkää ohjeistusta tulee kuitenkin välttää. 
Perheen isä tuskin haluaa tietää, mitä puu-
roa pojalle tulee keittää aamupalaksi kil-
pailupäivänä. Sen sijaan hän saattaa mie-
lellään sitoutua yhteisesti sovittuihin toi-
mintatapoihin. Yhteisiä sopimuksia voivat 
esimerkiksi olla, että kilpailua edeltävänä 
iltana mennään nukkumaan hyvissä ajoin 

sujen, leiriajankohtien, varustehankinto-
jen ym. lisäksi urheilullinen elämäntapa. 
Käykää keskustelua, mitkä urheilullisen 
elämäntavan osa-alueet ovat hankalim-
pia toteuttaa ja millaisilla toimintatavoil-
la asioita olisi mahdollista edistää. Onko 
asioita, joista on tarpeen tehdä yhteisiä so-
pimuksia ja pelisääntöjä? 

Tiedustelkaa yhdessä, onko naapuri-
seuroilla tai muilla lajeilla hyväksi havait-
tuja käytänteitä, joita voisi toistaa omassa 
seurassa. Millä toimintatavoilla voidaan 
lisätä arkiliikunnan määrää? Miten var-
mistetaan hyvä välipala heti harjoituk-
sen päätyttyä, että palautuminen lähtee 
käyntiin? Voidaanko pitää unipäiväkirjaa 
yhden viikon ajan? Voivatko vanhemmat 
olla avuksi harjoitustoiminnan tai leiritoi-
minnan toteutuksessa, jotta urheilullinen 
elämänrytmi toteutuu paremmin?

Tavoittele keskustelussa yhteiseen hy-
vään pyrkivää myönteistä ilmapiiriä. Vältä 
tarpeettomia määräyksiä. Kyseessä on har-

rastus, joka mielekkäästi toteutettuna tuo 
elämäniloa sekä lapsille ja nuorille että hei-
dän perheilleen.

YHTEINEN VASTUU

Urheilullinen elämäntapa muotoutuu päi-
vittäisen tekemisen kautta. Mitä vanhem-
maksi nuori kasvaa, sitä enemmän hän ot-
taa vastuuta omasta elämästään. Millaisen 
mallin nuori on saanut kotoa ja urheiluseu-
rasta?

Vastuu urheilullisesta elämäntavasta 
on yhteinen. Yhteisten keskustelujen kaut-
ta jokainen osapuoli tietää tärkeimmät pe-
rusasiat. On toivottavaa, että seuran, val-
mentajan ja kodin toimintamallit tukevat 
toisiaan suurissa linjoissa. Sillä ei ole väliä, 
onko evässämpylän välissä juustoa vai leik-
kelettä, tai mitä laatua leikkele on.

Vanhemman rooli on suhtautua po-
sitiivisesti urheilulliseen elämäntapaan. 
Kannusta terveelliseen elämäntapaan ja 
tue sitä omilla valinnoillasi. Ole iloinen 
lapsesi terveellisestä harrastuksesta ja pyr-
kimyksistä urheilijana.

LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOA:

Urheilijan polku:  
port.fi/huippu-urheilu/urheilijan-polku
Lapsuusvaiheen määrittelytyö:  
sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/kas-
va-urheilijaksi/mista-on-kyse
Valintavaiheen määrittelytyö:  
sport.fi/uutiset/uutinen/urheilijan-pol-
ku-valintavaiheen-tavoitteena-nuo-
ren-urheilijan-hyva-paiva
Suunnistajan polku: suunnistusliitto.fi/
nuoriso/nuori-suunta-lasten-ja-nuor-
ten-suunnistus/suunnistajan-polku/
Tietoa urheilullisen elämäntavan kulma-
kivistä: Harjoittele ja liiku - Tavoittele 
20 tuntia viikossa & Elä kuin urheilija - 
Urheilullinen elämänrytmi; Ravinto; Uni 
ja lepo sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/
kasva-urheilijaksi 
Käytännön ohjeita: terveurheilija.fi
Elämänrytmitesti: kasvaurheilijaksi.fi
Urheilun pelisäännöt:  
sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/
apua-arkeen/urheilun-pelisaannot

Kasva urheilijaksi Jyväskylässä – Ideoita 
ja toimintatapoja koko kaupungin mitta-
kaavassa: peda.net/hankkeet/kasvaurhei-
lijaksijyvaskylassa

• Tee jokaisesta päivästä Urheilijan 
hyvä päivä! 

• Nuku 8–9 tuntia, urheile ja liiku 3 
tuntia ja nauti 5–7 terveellistä ate-
riaa!

• Urheilijan hyvään päivään kuuluu 
myös tunnollinen opiskelu ja kivat 
kaverit!

• Pidä päivärytmisi mahdollisimman 
säännöllisenä, myös viikonloppui-
sin!

Testaa urheilullinen elämänrytmisi: 
www.kasvaurheilijaksi.fi

KATRI LILJA, KUVA: PIRJO VALJANEN

ja että reppuun huolehditaan ravitsevat ja 
riittävät eväät kisapäiväksi. 

Seuravalmentajan oma esimerkki ja 
ohjeet ovat merkityksellisiä nuorten urhei-
lijoiden silmissä. Mieti, miten toimit, mitä 
puhut ja mitä asioita ohjeistat. Pyri vaikut-
tamaan innostavalla ja positiivisella otteel-
la nuorten valintoihin ja toimintaan.

Leirit ja kisareissut ovat hyviä paikkoja 
luoda tottumuksia: Järkevät ruokailut ja 
ruokailuajat, säännöt nukkumiseen, huol-
tavien harjoitteiden toteuttaminen ohja-
tusti jne. edistävät urheilullisen elämän-
tavan juuritumista jokapäiväisiksi toimin-
tatavoiksi. Vuoden aikana kuluu monta 
päivää kilpailupaikoilla, kilpailumatkoilla 
ja leireillä. Siksi on merkityksellistä miettiä 
näidenkin päivien mahdollisimman järke-
vät toteutustavat.

VANHEMPAINILTA JA  
PELISÄÄNTÖKESKUSTELUT

Vanhempainillan sisältöjä ovat kausimak-


