
SUUNNISTAJA      3–2015      49  

ARTIKKELIT

KATRI LILJA

Seuratoiminnassa keskitymme useimmiten eniten harjoitusten 
toteutukseen. Laadukkaat harjoitukset ovatkin tärkeä osa lasten 
ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Vähintään yhtä tärkeää on se, 
mitä tapahtuu harjoitusten ulkopuolella. Olen jopa kuullut väittä-
män, että harjoitusten osuus kehityksestä on alle 20 %.

Mitä sitten tapahtuu harjoitusten ulkopuolella? Silloin syö-
dään, nukutaan, liikutaan lisää ja eletään muutoinkin toivotta-
vasti tasapainoista elämää. Suuri osa harjoituksen ulkopuolisesta 
ajasta on perheen aikaa ja voisi sanoa, että perheen vastuulla.

Urheilijan polun lapsuusvaiheen laatutekijöiksi on valittu nel-
jä pääteemaa: innostuminen urheiluun, monipuoliset liikuntatai-
dot, hyvä fyysinen harjoitettavuus ja urheilullinen elämäntapa.

Valintavaiheen asiantuntijatyön laatutekijöiden kuvaus on 
tiivistetty neljään pääteemaan: Innostuksesta intohimoon; Moni-
puolisista liikuntataidoista jalostuu vahvat lajitaidot; Hyvä har-
joitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi sekä Urhei-
lullisesta elämäntavasta syntyy terve urheilija.

MITEN NÄMÄ LAATUTEKIJÄT TOTEUTUVAT? MILLÄ TOI-
MILLA? KENEN TOIMESTA?

Miten sinun seurassasi on haluttu vaikuttaa harjoitusten ulko-
puolella tapahtuviin asioihin? Mitä keinoja olette ottaneet käyt-
töön?

PERHEET URHEILUSEURAN KUMPPANINA

Perheet ovat urheiluseuran tärkeitä kumppaneita. Lapset ja nuo-
ret syövät sitä, mitä kotona on jääkaapissa. Nukkumisrytmit opi-
taan kotona. Liikkuminen omalla ajalla on paljon riippuvainen 
perheen tavasta toimia ja esimerkiksi tarjolla olevista varusteista 
ja välineistä.

Seurassa kannattaa miettiä jatkuvia ja toistuvia toimia per-
heiden suuntaan. Miten innostetaan lajissa? Miten vanhemmat-
kin kokevat olonsa kotoisaksi seuran tapahtumissa? Millaisia roo-
leja vanhemmille voisi antaa seuratoiminnassa tai harjoitusten 
toteutuksessa? Mitä enemmän perheet innostuvat urheilusta, sitä 
enemmän myös lapset ja nuoret nauttivat harrastuksestaan.

VANHEMPAINILTAMALLI

Valo ry on julkaissut maaliskuussa vanhempainillan ohjeistuk-
sen. Illan teemaksi on valittu urheilulliset elämäntavat. Tutustu 
materiaaliin ja hyödynnä sitä yhteistyön rakentamiseksi perhei-
den suuntaan. 

Lisätietoa: www.sport.fi/lasten-ja-nuorten-urheilu/apua-ar-
keen/urheilun-pelisaannot/urheilulliset-elamantavat-vanhem-
painiltakokonaisuus

MUITA YHTEISTYÖKUMPPANEITA?

Kannattaa miettiä laveasti lapsen ja nuoren elinympäristöä, ja 
millaisilla valinnoilla seura voisi vaikuttaa kokonaisuuteen. Eri 
puolilla Suomea on toteutettu kokeiluja, jotka ovat lisänneet lii-
kunnan määrää ja innostusta liikkumiseen ja urheiluun. On to-
teutettu täydellinen liikuntakuukausi, kannustettu kulkemaan 
harjoituksiin pyörällä, lisätty liikuntaa koulupäivään jne.

Mitä tapahtuu harjoitusten ulkopuolella?
Mihin asioihin sinun seurasi voisi vaikuttaa? Voisiko yhteis-

työ toisen lajin seuran kanssa tuoda monipuolisuutta ja osaamis-
ta harjoitustoimintaan? Voisivatko toisen lajin harrastajat käydä 
vastavuoroisesti suunnistamassa?

Millä toimilla arkipäivän liikunta lisääntyy ja monipuolistuu? 
Voiko seura kannustaa kouluja ryhtymään liikkuvaksi kouluksi? 
Voiko seura lähteä mukaan liikunnallisten iltapäiväkerhojen to-
teutukseen? Voiko seura toteuttaa ”höntsyiltoja”? 

Mihin kaikkeen teidän seurassanne halutaan vaikuttaa? Pie-
nilläkin asioilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta.

KOKEILLEN UUSIA TOIMINTATAPOJA

Erilaiset pisteiden keräyskampanjat vaikuttavat lasten liikkumi-
sen määrään. Hiihtokilometrien kerääminen, montako eri lajia 
kertyy viikossa tai kuukaudessa jne. Miten usein erilaisia kam-
panjoita voisi toteuttaa? Voisiko kampanjoiden jokin osa tulla py-
syväksi toimintatavaksi?

Miten usein nuoria kannustetaan tekemään Kasva urhei-
lijaksi -elämänrytmitesti? Onko tsekkaus kerran vuo-
dessa vai parin kuukauden välein?

Lisätietoa: www.kasvaurheilijaksi.fi
Miten moneen harjoitukseen on mah-

dollista kulkea polkupyörällä? Tai voi-
siko polkupyörällä tulla kokoontu-
mispaikalle, josta on tarjolla kyyti 
kauempana pidettävään harjoituk-
seen?

Onko seuralla olemassa lu-
kitsematon ”postilaatikko” tms., 
jossa on tarjolla harjoituskart-
toja? Kartan voi hakea silloin, 
kun haluaa käydä tekemässä 
harjoituksen.

MITEN KANNUSTATTE 
NUORIA TOTEUTTAMAAN 
KESKENÄÄN YHTEISHAR-
JOITUKSIA?

Jyväskylän Kenttäurheilijat on to-
teuttanut säännöllisiä ohjattuja kor-
vaavia harjoituksia nuorille, joilla on 
erilaisia vammoja. Joka viikko on mahdol-
lisuus tulla ”rinkiin” ja toteutus tukee yksilöllistä 
kehittymistä. Erityisen hyvää on myös se, että nuori ei jää yksin 
korvaavan harjoittelun ajaksi.

/www.jku.fi/nuorisourheilu/ > Vammat Veks JKU

MITÄ TAPAHTUU HARJOITUSTEN ULKOPUOLELLA? HA-
LUATKO VAIKUTTAA SIIHEN?

Päivästä toiseen, viikosta toiseen ja vuodesta toiseen tapahtuvilla 
asioilla on merkitystä lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa.

Tarjotaan lapsille nuorille mahdollisuus olla mukana innos-
tavassa liikunnassa ja urheilussa. Mitä paremmin laatutekijät to-
teutuvat, sitä innokkaampia ja urheilullisempia nuoria meillä on 
mukana toiminnassa.


