
Osallista nuoret mukaan seuratoimintaan! –
Nuoret kilpailunjärjestäjinä
Ennimaria Järventausta & Vesa Suonurmi, Kyrös-Rasti



Kyrös-Rasti

• Hämeenkyröläinen 
suunnistukseen erikoistunut 
seura

• KyRa kuuluu Hämeen alueeseen

Kuvan lähde: Wikipedia. 23.1.2019. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/H%C3%A4meenkyr%C3%B6_in_finland.JPG



Nuorten osallistaminen KyRassa

• Pohjana suunnistusharrastus

• Yksittäisten treenien veto nuoremmille / omalle ryhmälle

• Ohjaustehtävät

• Vastuutehtävät

• Talkoot

• Koulutukset



Nuorien pitäminen mukana seuratoiminnassa

• Mitä nuori itse haluaa

→ Annetaan vastuita

→ Tehdään asioita matalalla kynnyksellä

• Mielekkyys ja yhteisöllisyys

• Omat vahvuudet

• Ajatuksena: Talkoot voivat olla nuorelle tärkeämpiä kuin itse 
suunnistus



• Lasten ja nuorten kilpailu, jonka päätekijöinä olivat nuoret

• Matalan kynnyksen kilpailu, ei lisenssiä, vain osallistumismaksu 

• Turvallinen maasto

• Maali- ja tulospalvelun päällikkö, Milja (18 v)

• Lähdön päällikkö, Eeva (23 v), lähdön toimitsijat Saima (15 v) ja Adveliina (15 v)

• Kartta ja radat, Vesa (21 v) ja Enni (17 v)

• Kuulutus ja musiikki, Julia (17 v), Wilhelmiina (17 v) ja Lauri (17 v)

• Parkkipaikka, Viljo (21 v) ja Niko (21 v), Kivi (21 v) 

• Kilpailunjohtaja, Liisa (nuorisojaoston puheenjohtaja)

• Ravintolan toimitsija, Kaisa (18 v) sekä monia vielä nuorempia ’kassaneitejä’



Idean alku ja toteutus

• Lapsille ja nuorille kesäkisa Hämeeseen

• Sopivan helppo maasto, joka on hyvällä 
sijainnilla

• Idea hautui vuoden, ja se polkaistiin käyntiin 
kesällä 2018

• Nuorten kisa → nuoret vastuuseen 

• Sponsoriksi Valio, jonka tuotemerkistä Valio 
Play saimme kisalle nimen



Onnistumiset ja haasteet

• Kartta ja radat

• Nuorten innokas talkoohenki

• Lasten ja nuorten kisassa alueen pitää olla selkeä ja hyvin rajattu

• Pitää osata ajatella ensimmäistä kertaa osallistuvien kilpailijoiden 
kannalta





Millaista tukea seuran ”konkarit” antoivat 
projektissa?
• Ratamestarointi ja kartan päivitys

• Valvoja kommentoi hyvin rakentavaan sävyyn ratoja ja rastipisteitä, 
jotta pystymme jatkossa kehittymään. 

• Iso osa nuorista omalla ”alallaan” jo konkareita
→ siirtymä vastuullisiksi



”Kaikki toimi hyvin eikä ollu
mitää sellasia "epäselviä" 

kohtia.” Lähdön toimitsija (15 v)

”Maalin päällikkönä oleminen antoi mahdollisuuden oppia uusia 
asioita ja uuden näkökulman kilpailu järjestelyihin. Kilpailussa 
joutui ottamaan vastuuta mutta tukenani oli vanha konkari, 

jolloin vastuun kanto ei ollut haasteellista vaan häneltä sai tukea. 
Kilpailussa oli mukava nähdä lasten ja nuorten liikunnan riemu ja 
olla mukana järjestämässä sitä. Huippua kilpailussa oli se, että se 

oli antoisa kaikille: Kyrös-Rastin nuoret saivat vastuuta ja 
kokemuksia, ja kilpailevat nuoret sai mainion kilpailupäivän.” 

Maalin päällikkö (18 v)

”Kisat oli suunniteltu selkeäksi 
sekä mielekkääksi 

tapahtumaksi huomioimalla 
lasten näkökulmaa, jossa 

tärkeintä oli hyvä ilmapiiri.” 
Maalin toimitsija (19 v)

Nuorten omat kokemukset 
tapahtumanjärjestämisestä



Nuorten omat kokemukset 
tapahtumanjärjestämisestä

”Siitä Valio Playsta. Kun lasten kisaa suunnittelee on tärkeetä et ohjeet 
on selviä ja mahdollisimman yksinkertaisia. Siel meijän kisois ne 
onnistuki tosi hyvin. Ainakin reitti lähtöön oli lyhyt ja viitoitettu. Mä
siinä RR sarjalaisille kerroin ne tietyt asiat mitä piti sanoo. Siinä oli 
tärkeetä et sano kaikille samat asiat ja hyvin yksinkertaisesti. Maasto oli 
helppo suunnistaa ja radat oli varmasti jokaiselle sopivat. Parkkipaikka 
oli aivan kisakeskuksessa nii se oli ainakin hyvä.” Lähdön toimitsija (15 v)

”Oli kiva ku sai ite olla 
järjestämäs ja oli sopivasti 

hommaa👍🏻” Kuuluttaja (17 v)

”Hienoa nähdä uusia ja 
todella innoissaan olevia 
lapsia suunnistamassa. 

Kaikesta pyrittiin 
tekemään helppoa 
ymmärtää ja siinä 

mielestäni onnistuimme!” 
Kartan päivittäjä (21 v)



”Kisat onnistu musta hyvin, sopivalla etäisyydellä kaikki toiminnot (esim. 
lähtö, parkki), musta radat oli onnistuneet matalan kynnyksen lasten kisaan 

(eri tasoisia reitinvalintoja ja lyhyehköt matkat), maasto hyvä vaikkakin 
rastipisteiden vähyys loi haasteita koska halusin kaikille sarjoille 
mahdollisimman monipuolisen rastipiste valikoiman, palaute oli 

hyvää.Ratamestarin työ kiinnosti vaikkakin onnistumisen vastuu vähän loi 
jännitystä, joka helpottui ekojen tullessa maaliin. Oli tosi hyvä että 

avittamassa ja tukemassa oli kokeneempi henkilö joka jotenki tiesi miten 
homma kannattais tehdä. Kokonaisuudessaan jäi hyvä maku ja innostus tehdä 

ratoja ei kadonnut😝” Ratamestari (17 v)

Nuorten omat kokemukset 
tapahtumanjärjestämisestä

”Pieni kisa jolloin riittää 
yksinkertaisemmat 

kuulutusjärjestelmä. Maalissa iloset
tytöt ottamassa numerolappuja irti 
ja kyselemässä suorituksesta. Radat 

soveltu lastenkisaan hyvin koska 
radoilta löytyi eri tasoisia 
suunnistuspähkinöitä.” 

Parkkipaikan toimitsija (21 v)



KIITOS


