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Mahdollisuuksien luomista

HARRASTAMISEN mahdollisuus, oppimisen 
mahdollisuus, kehittymisen mahdollisuus ja 
ihmisenä kasvamisen mahdollisuus. Näitä ja 
monia muita mahdollisuuksia tarjoamme lap-
sille ja nuorille suunnistuksen seuratoiminnas-
sa.

11–15-vuotiaiden seuratoiminnan kehit-
tämishanke vuosina 2011–2013 tarjosi ai-
tiopaikan tarkastella nuorten kiinnittymistä 
harrastukseen ja kehittymistä harrastuksessa. 
Tärkeää on erityisesti tämä mahdollisuuden 
tarjoaminen. Lapsi tai nuori tekee itsenäisesti 
päätöksen harrastamisen intensiteetistä ja har-
rastamisen tasosta.

Lajiin kiinnittymisen ja lajissa pysymisen 
kannalta on tärkeää aktiivinen toiminta ja 
hyvä ilmapiiri.  Hyvä ilmapiiri on hyväksyvä ja 
kannustava. Hyvässä ilmapiirissä on kaikkien 
helppo olla omana itsenään. Jokainen voi valita 
tekemisen määrän ja tekemisen tason. Tärkeä 
asia on myös nuorista välittäminen. Kun nuori 
tuntee olevansa henkilökohtaisesti tervetullut 
ja tärkeä, haluaa hän pitää kiinni harrastukses-
taan.

Paras toiminta vastaa lasten ja nuorten tar-
peisiin. Toiminnassa on lajisisältöjen lisäksi 
sopivassa määrin huolenpitoa, tukea, ohjausta, 
opastusta sekä aikaa sosiaalisten suhteiden luo-
miselle. Lajikulttuurissamme on mahdollista 
huomioida nämä kaikki. Tällaiset mahdolli-
suudet lajissamme ovat myös valttikorttimme. 
Nuoria puhutteleva toiminta vaikuttaa harras-
tamisen suosioon, joka on viime vuodet pysy-
nyt vakiona tai hienoisesti kasvanut kilpailui-
hin osallistuvien nuorten osalta.

Lapsilta ja nuorilta on aiheellista kysyä pa-
lautetta. Palautetta kannattaa pyytää myös per-
heiltä sekä toiminnassa mukana olevilta ohjaa-
jilta ja valmentajilta. Vuosien tuoma kokemus 
hioo toimintaa osallistujille sopivaksi.

Osa nuorista innostuu tavoitteellisesta kil-
paurheilusta. Kiinnostus syttyy eri tahtiin eri 

nuorilla. Kiinnostusta voi herätellä tarjoamalla 
aktiivista ja laadukasta toimintaa, joka kehittää 
jo sinällään. Nuorilta voi myös kysyä, haluaako 
joku heistä henkilökohtaisen tukihenkilön tai 
aloittaa valmennussuhteen. Kiinnostus tavoit-
teellista urheilua kohtaan ei kuitenkaan syty 
ulkopuolelta. Vaikka vanhempi tai seuran val-
mentaja kuinka toivoisi nuoren ”harjoittelevan 
enemmän ja itsenäisemmin”, on vain odotetta-
va sisäisen kipinän syttymistä.

Suunnistusliitto haluaa tarjota nuorille 
mahdollisuuksia tapahtumien muodossa. Ta-
pahtumat ovat jo sinänsä hienoja kokemuksia. 
Tapahtumissa nuorelle saattaa herätä kipinä ta-
voitteelliseen harrastamiseen, kun hän pääsee 
näkemään nuoria eri puolilta Suomea.

Tämän vuoden syksyllä on Kultainen kom-
passi -cupin finaaliviikonloppuna ohjelmalli-
nen leiri. Leiri on 13.–14.9. Kangasalla ja se on 
avoin kaikille 13–14-vuotiaille. Leiriläiset pää-
sevät mm. jututtamaan nuoria maajoukkue-
suunnistajia.

Miten teidän seurassanne näkyy mahdolli-
suuksien tarjoaminen? Onko nuorilla mahdol-
lisuus tehdä omia valintoja? Onko harjoitus- ja 
leiritoiminta innostavaa nuorten näkökulmas-
ta? Kokevatko kaikki nuoret itsensä tervetul-
leiksi toimintaan?

Tärkeimpiä mahdollisuuksien luojia ovat 
perheet. Perheet kuljettavat ja kustantavat. 
Luokaa tiivis yhteistyö perheiden kanssa, jol-
loin myös lasten ja nuorten vanhemmat koke-
vat itsensä tervetulleiksi seuran tapahtumiin.

Mahdollisuuksien kesää toivottaen,

Jakelu: Nuori Suunta -koulutuksiin osallistuneet, Sinettiseurojen yhteyshenkilöt, hankeseurojen toimijat  Jul-
kaisija: Suomen Suunnistusliitto, nuorisotoiminta, 00093 Valo, www.suunnistusliitto.fi  Päätoimittaja: Anneli 
Miettinen, anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi  Taitto: SSL-viestintä.  

Osoitteenmuutokset, tilaukset ja lehden peruutukset osoitteeseen anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi. 

Hirveen kivaa!  
-ohjaajalehti 1  2014
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Lasten urheilun suomalainen malli
HUIPPU-URHEILUN muutosryhmän (2010–
2012) työn seurauksena suomalaiseen urheiluelä-
mään muodostui käsite Urheilijanpolku. Tavoit-

teena oli ”nostaa urheilija 
keskiöön” ja samalla tun-
nistaa, että jokaisen ur-
heilijan matka urheilijaksi 
alkaa jo lapsuudessa. Näin 
sekä lapsuus- että nuo-
ruusajan urheiluharrasta-
minen tuli myös huippu-
urheilun näkökulmasta 
tärkeäksi. Perinteisesti 

lasten urheilun kehittämisestä oli vastannut Nuori 
Suomi ry, kun taas huippu-urheiluväki oli keskitty-
nyt nimenomaan huippu-urheiluun.

Tutkittua tietoa urheilijapolun lapsuusvaiheesta

Samalla, kun muutosryhmä teki työtään, syntyi 
tarve koota yksiin kansiin tutkimustietoon poh-
jautuvaa asiantuntijatietoa lasten urheilusta – eli 
Urheilijanpolun lapsuusvaiheesta. Ajatuksena oli, 
että tutkittu tieto erottuisi selkeästi erilaisista mie-
lipiteistä ja yksittäisistä kokemuksista ja päätökset 
voisivat perustua tutkittuun tietoon. 

Asiantuntijatyön tarkoituksena oli toimia poh-
jatyönä suomalaisen lasten urheilun päälinjauksil-
le ja Urheilijanpolun lapsuusvaiheen ”punaiselle 
langalle”. Laatutekijöiksi määriteltiin 1) innostus 
urheiluun, 2) monipuoliset liikuntataidot, 3) hyvä 

fyysinen harjoitettavuus, 4) urheilullinen elämän-
tapa ja -rytmi. 

Asiantuntijatyön linjauksissa nostettiin esiin 
myös toinen keskeinen asia eli se, että lapsuusvai-
heen linjaukset koskevat kaikkia lapsia eikä tulevai-
suuden harrastamisen taso tee eroa lapsuusvaiheen 
liikkujissa. 

Toki asiantuntijatyö oli tarkoitettu nimenomaan 
liikuntajärjestöille, joten niiden kohdejoukko muo-
dostuu nimenomaan urheilu- ja liikuntaseuratoi-
minnassa mukana olevista lapsista.

Pohja uuteen linjaukseen

Lapsuusvaiheen asiantuntijatyön pohjalta käynnis-
tettiin keskustelu lajiliittojen kanssa lasten urheilun 
linjauksista. Asiantuntijatyö valmistui toukokuussa 
2011 ja sitä käytiin läpi 43 lajiliiton kanssa kesä-
kuussa 2011. Lajiliittojen edustajat ilmaisivat tyy-
tyväisyytensä asiantuntijatyön keskeisiin sisältöi-
hin ja toivoivat sen pohjalta konkreettista esitystä 
lasten urheilun ”yhteiseksi suomalaiseksi malliksi”.

Määrittelytyön ja ”ohjelman” keskeiset tavoitteet 
kirjattiin sekä huippu-urheilun muutostyöryhmän 
loppuraporttiin että Valo ry:n ensimmäiseen stra-
tegiaan. Strategiassa mainitaan Lasten urheilun 
suomalainen malli. Muutostyön loppuraportissa 
puhutaan Urheilijan polun lapsuusvaiheen kehittä-
misestä. Näillä tarkoitetaan samaa asiaa ja niiden 
sisältökuvaus on yhteneväinen.   

Lähde: sport.fi

Jokaisen matka 
urheilijaksi alkaa 
jo lapsuudessa.
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”Reppu” täyteen menestyksen mahdollistajia
LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ olevat aikuiset toimivat 
lapsen urheilun mahdollistajina ja innostajina. 

Aikuiset osaavat hommansa ja tekevät aktiivis-
ta yhteistyötä lapsen urheilukasvattajina. Koulut, 
kodit ja seurat mahdollistavat yhteistyöllä lapsen 
kehittymisen. Lasten urheilun olosuhteet ja olosuh-
teiden saatavuus mahdollistaa lapsen kasvun urhei-
lijaksi. Lapsella on nautinto löytää oma, itselleen 
parhaiten sopiva ja eniten innostava laji. Lapsella 
on vapaus valita. Lapsen monilajisuus mahdolliste-
taan seura- ja lajiliittoyhteistyöllä.

Mahdollisimman moni lapsi innostuu urhei-
lusta ja mahdollisimman monelle lapselle syntyy 
edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Jokaiselle 
syntyy liikunnallinen elämäntapa.

Lapsi on innostunut urheilusta ja hänelle on 
syntynyt mahdollisuus kehittyä hyväksi urheili-
jaksi. Hän urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. 
Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen on laadukasta. 
Määrällisesti runsaalle ja monipuoliselle omaehtoi-
selle urheilulle on riittävästi tilaa ja aikaa. Monien 
erilaisten lajien harrastaminen ja kokeileminen on 
mahdollista ja mutkatonta. Urheilijaksi kasvamisen 
kokonaisuus on hallinnassa.

Lähde: sport.fi

Innostuminen urheiluun syntyy, kun…
… tuetaan koettua pätevyyttä
… tunnetta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta vah-

vistetaan
… 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 tavoitteellisuutta
… kokonaisliikuntamäärä on korkea
… harjoittelu ja liikunta on monipuolista

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun…
… terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
… niihin kasvattaminen aloitetaan jo lapsuusvai-

heessa
… niihin kasvattaminen on tiedostettua ja aktiivista
… sekä kodit/vanhemmat että seurat/valmentajat 

ohjaavat lasta
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Yrittämisen iloa
”INNOSTUS on sitä, että saa yrittää. 
Sitä ei pitäisi tukahduttaa”, tiivistää 
lastenpsykologi Tuovi Keränen pien-
ten lasten liikuntaan innostamisen.

Lapsuusvaiheen määrittelyyn ur-
heilijan polkutyössä on kirjattu, että 
alle 13-vuotiaalle lapselle tulisi tulla 
kolme tuntia liikuntaa päivässä ja sen 
tulisi kertyä valtaosin omaehtoisen 
liikkumisen kautta. Omatoimista te-
kemistä painottaa myös Keränen.

”Lapsilla tulisi olla liikkumista, 
jossa aikuiset eivät ole aina läsnä. Lap-
sille on luontaista liikkua, ja toivoisin, 
että se luontainen liikkuminen jatkui-
si eikä se tulisi niin aikuis- ja suoritus-
keskeiseksi liian varhain. Vaarana on, 
että leikki katoaa. Aikuisten tehtävä 
on käynnistää lapsen omaehtoista 
tekemistä, sillä lapset eivät aina vält-
tämättä tiedä, mitä voisivat tehdä”, 
Keränen jatkaa ja painottaa, että liik-

kuva lapsi voi kaikin puolin parem-
min kuin liikkumaton lapsi.

Miten sitten sytyttää lapselle ki-
pinä liikkumiseen ja urheilemiseen? 
Helpolta kuulostava kysymys, johon 
ei kuitenkaan ole helppoa vastausta.

”Aikuiset eivät voi sytyttää liikun-
nan kipinää lapsissa, vaan sen on 
sytyttävä lapsilla itsellään. Aikuisten 
rooli on tarjota sytykkeitä”, lastenpsy-
kologi summaa.

Sytykkeiden tarjoamisessa Kerä-
nen rummuttaa monilajisuuden ni-
miin. Hän toivoo, että aikuiset, niin 
vanhemmat kuin valmentajatkin, 
tarjoavat lapsille monipuolisia liikun-
takokemuksia, jotka mahdollistavat 
sitten ajautumisen sen kaikkein mie-
luisimman lajin pariin.

Lähde: sport.fi

Kannustusta ja positiivista palautetta
OIKEIN annettu palaute ja kannustus yhdessä 
sopivan tasoisten haasteiden kera pönkittävät 
lasten itsetuntoa ja kokemusta omasta päte-
vyydestään ja innostavat pysymään mukana 
harrastuksessa.

Kuten polkutyön kiteytyksissäkin toivo-
taan, palautteen tulisi kohdentua tekemiseen 
ja suorituksiin, ei niinkään vertaamaan, kuka 
on paras.

Valmentajakoulutuksen asiantuntija Kirsi 
”Kipi” Hämäläinen summaa palautteen an-
non seuraavasti: ”Valmentajan pitäisi kan-
nustaa niin paljon kuin ikinä kerkiää. Tärkeää 
on tuottaa pätevyyden ja onnistumisen koke-
muksia, ja sen vuoksi valmentajan tulisi huo-
mata pienetkin onnistumiset.”

Tuovi Keränen pohtii palautteen antamista 
hieman laajemminkin. ”Kannustuksesta tulee 
mieleen parikin asiaa. Ensinnäkin se, että val-
mentaja tavallaan arvioi lapsen tekemistä koko 
ajan. Kuvittelepa, että sinun omaa tekemistäsi 
arvioidaan koko ajan! Sen lisäksi valmentaja 
antaa vielä palautetta siitä tekemisestä”, Kerä-
nen huomauttaa.

”Tietyn ikäisellä lapsella itsetunto on kiinni 
saadusta palautteesta. Lapsi ei osaa vielä erot-
taa sitä, että negatiivista palautetta annetaan 
vain yhdestä asiasta ja hän on jossain muussa 
asiassa hyvä. Lapsi voi ajatella huonoa palau-
tetta saatuaan, että hän on kokonaisuudessaan 
ihan tyhmä tyyppi”, Keränen avaa lasten aja-
tusmaailmaa.

Positiivisuus ja rehellisyys on Keräsen mie-
lestä kantavia teemoja palautteen annossa. 
”Toiseksi sitten on parempi antaa paljon posi-
tiivista palautetta ja huonoja asioita pitää nos-
taa taitavasti esille. Tärkeää on rehellinen ja 
realistinen palaute. Ei pidä myöskään raken-
taa lapselle mitään unelmakuvaa itsestään”, 
hän toteaa.

Yhtenä pointtina urheilijan polkutyössä 
on myös todettu, että lasten tulee kokea au-
tonomiaa, jotta innostus urheiluun syntyy. 
”Autonomiassa tärkeintä on, että lapsi saa itse 
päättää, harrastaako vai ei”, Kipi Hämäläinen 
konkretisoi.

http://sport.fi/lasten ja nuorten urheilu
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PAULA LEHTOMÄKI

VALTION liikuntaneuvosto julkaisi huhtikuun 
alussa tutkimuksen Lasten ja nuorten liikuntahar-
rastusten kustannuksista. Tutkimukseen osallistui 
5368 henkilöä. Vastaajista vajaa 2000 oli kilpaur-
heilijoita ja loput harrasteliikkujia. Tutkimus oli 
toistoa 10 vuoden takaa ja mukana oli 13 lajia, joita 
harrastaa noin 80 % lapsista ja nuorista. Suunnistus 
ei ollut mukana tutkimuksessa.

Kustannuksia monelta suunnalta

Tutkimuksen yhteenveto oli yksiselitteinen. Har-
rastaminen on kallistunut, ja 10 vuodessa kus-
tannukset ovat jopa 3-kertaistuneet varsinkin kil-

paurheilijoiden osalta nuorimmissa ikäluokissa ja 
harrasteliikkujien osalta vanhimmissa ikäluokissa. 

Yleisesti voidaan todeta, että kilpaurheilijoiden 
kustannukset ovat suuremmat kuin harrastetason 
liikkujien ja mitä vanhemmasta ikäluokasta on 
kyse, sen kalliimpaa harrastaminen on. Toki erot 
lajeittain ovat suuria. Jos 11–14-vuotias salibandyn 
harrastaja maksaa vuodessa harrastuksestaan noin 
2500 euroa, samanikäinen jääkiekkoilijanuori ku-
luttaa lajinsa harrastamiseen kolme kertaa enem-
män, jopa 7500 euroa vuodessa. Suunnistuksesta 
vastaavia laskelmia ei ole tehty, mutta suuntaa antaa 
muutamalta  erimerkkinuorelta kerätyt kulut, jotka 
olivat noin 1000–2500 euroa vuodessa.

Mikä harrastuksissa maksaa? Kustannuksia 
syntyy monista pakollisista maksuista, kuten jä-
senmaksuista, lisensseistä ja varusteista. Myös lii-
kuntatilojen vuokrat ja valmennus voidaan laskea 
välttämättömiin kustannuksiin. Tutkimuksessa 
myös kilpailumaksut ja leirikulut matkoineen ja ma-
joituksineen oli laskettu välttämättömiin kuluihin.

Kiinteiden kulujen lisäksi harrastukseen liittyy 
paljon oheiskustannuksia, jotka eivät ole suoraan 
lajiin liittyviä, mutta jotka voidaan kuitenkin laskea 

Suunnistus vielä edullinen laji harrastaa. 

Lasten harrastukset kallistuvat

Lasten harrastuksen kustannukset ovat jopa 
2–3-kertaistuneet 10 vuodessa. Monen lajin 
harrastaminen kuluttaa vanhempien kukka-
roa jopa 20 000 euroa vuodessa. Suunnistuk-
sessa kustannukset ovat maltillisia, ja aktiivi-
sesti lajiaharrastava kuluttaa noin 1500 euroa 
vuodessa. Mutta onko sekin liikaa?
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harrastuksen hintaan. Tällaisia ovat mm. matka-
kustannukset, kuten bensakulut harjoituspaikoille, 
virkistystoiminta, kuten vaikka eväät, lajikirjallisuus 
tai penkkiurheilu ja muut sekalaiset kustannukset, 
kuten lihashuolto, lääkkeet, lisävakuutukset yms.

Myös suunnistuksessa kustannukset syntyvät 
hyvin samalla tapaa. Suurimmat pakolliset kulut 
tulevat jäsenmaksuista ja varustekuluista. Lajis-

samme ollaan siitä hyväs-
sä tilanteessa, että ainakin 
vielä jokamiehenoikeus 
mahdollistaa meille ilmai-
sen harjoittelupaikan ja 
lisäksi seurat voivat saada 
kartoitukseen suoraa tu-
kea valtiolta eli näistä ei 
suuria kuluja pitäisi har-
rastajalle tulla. Vaikka sa-
livuokria ei suunnistajan 
tarvitse juurikaan maksaa, 
matkakuluja voi tulla sen-

kin edestä, sillä harvoin suunnistusrata on aivan 
pyöräilymatkan päässä. 

Myös suunnistuksessa kustannuksia tulee sitä 
enemmän, mitä korkeammalla tasolla lajia har-
rastaa. Aktiiviharrastaja osallistuu kilpailuihin ja 
leireille, ja niistä taas tulee runsaasti majoitus- ja 
matkakuluja. Ja ulkomaille matkustaminen vasta 
maksaakin. Tavallaan nämä kulut ovat harrasta-
jan päätettävissä, mutta miltä nuoresta tuntuu, jos 
vanhemmat sanovat, että meillä ei ole varaa mak-
saa seuran 100 euron leirimaksua, ainakaan montaa 
kertaa vuodessa?

Vaikka suunnistusseuroille ei vielä ole monia 
palkattuja valmentajia, esimerkiksi aluevalmen-
nukseen ja omavastuisiin liittyvät kustannukset kal-
listavat aktiivisten suunnistajanuorten harrastusta. 

Intensiteetti kasvaa, erikoistuminen lisääntyy

Toki elämässä kaikki kallistuu, mutta yleinen kus-
tannustason nousu selittää vain osan lasten ja nuor-
ten harrastamisen kallistumisesta. Kun tutkimuk-
sessa laskettiin yhden harrastuskerran kustannus, 
ero aikaisempaan ei ollut niin suuri kuin kokonais-
kustannukset näyttävät. Tästä syntyi päätelmä, että 
lajien harrastamisen kallistumiseen on vaikuttanut 
selvästi mm. harrastuskertojen lisääntyminen kai-
kissa ikäluokissa. 

Toki on selvää, mitä useammin lajia harraste-
taan, sen kalliimpaa se on. Toisaalta lisääntyneet 
harjoittelumäärät tuovat yllättävää lisälaskua mm. 
tilavuokrissa ja matkakustannuksissa ja parempien 
ja kalliimpien varusteiden tarpeena. 

Lisäksi vapaaehtoisia ei enää löydy vetämään 

näin ammattimaista toimintaa, ja tarvitaan vähin-
tään osapäiväisen valmentaja, joka taas lisää harras-
tajien kustannuksia. Monessa lajissa myös leiri- ja 
kilpailutoiminta ovat lisääntyneet ja ”kausi” piden-
tynyt ympärivuotiseksi toiminnaksi. 

Ammattimaistuminen ja harrastekertojen mää-
rän kasvu lisää kustannuksia, mutta aiheuttaa myös 
sen, että lapsien on pakko erikoistua jo hyvin nuo-
rella iällä. Tämä taas ei ole kaikilta osin hyvä kehi-
tyssuunta, sillä nuorena monipuolinen harjoittelu 
luo pohjaa niin hyvälle kunnolle kuin monipuolisil-
le liikuntataidoille. 

Tutkimuksessa muistutettiin, että koska kaik-
ki nuoret eivät ole valmiita huippupanostuksiin ja 
erikoistumiseen nuorella iällä, yleisseuroilla, jossa 
voisi harrastaa montaa lajia ympäri vuoden, voisi 
jatkossa olla yhä enemmän kysyntää.

Onko vapaaehtoisissa voimaa?

Liikuntaharrastuksiin käytettävissä olevat resurs-
sit muodostuvat julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin sekä kotitalouksien suunnalta. Se, kuinka 
paljon harrastajat joutuvat lajistaan maksamaan, 
riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon seurat 
saavat toimintaansa tukea kunnilta ja yrityksiltä 
tai kuinka paljon seurat maksavat kunnille liikun-
tapaikoista, lajiliitoille lisenssimaksuina ja valtiolle 
veroina. 

Kunnat ovat kenties suurin yksittäinen taho, joka 
tukee liikuntaseurojen toimintaa. Kuntien kokonais-
tuki koostuu erilaisista avustuksista ja välillisistä 
tuista, kuten liikuntapaikkojen edullisesta tai ilmai-
sesta käytöstä. Kuntien käytännöt vaihtelevat suu-
resti, ja harrastajat eri puolella Suomea ovat hyvin 
eriarvoisessa asemassa. Varsinkin nykyisessä talous-
tilanteessa kuntien tuki, niin suorina seuratukina 
kuin liikuntapaikkarakentamisena ja liikuntapaik-
kojen käyttömaksuina, on vähenemään päin, mikä 
omalta osaltaan lisää harrastajien kustannuksia. 

Seurojen jäsenmaksun suuruus taas vaihtelee 
myös suunnistusseuroissa muutamasta kympistä 
yli 100 euroon. Myös se, mitä maksuun sisältyy, 
vaihtelee seuroittain. Osassa seuroista jäsenmaksu 
kattaa esimerkiksi lähes kaikki nuorten kilpailu- ja 
leirikustannukset, kun taas toisissa seuroissa jäsen-
maksuun ei sisälly juuri mitään. 

”Kaikkien tahojen pitäisi miettiä toimintaa har-
rasteurheilun kulujen kautta. Liikunnan pitäisi 
maksaa mahdollisimman vähän alle 13-vuotiailta”, 
tutkimuksen tehnyt Kari Puronaho muistuttaa. 

Vaikka seurat toimivatkin edelleen pääosin va-
paaehtoisvoimin, näkyvillä on, että liikuntakult-
tuuri on muutoksessa. Monet vanhemmat tuovat 
lapsensa harrastukseen ja ovat valmiita maksamaan 

Jos harrastami-
sen hinta seu-
roissa kasvaa, 
se voi jatkossa 
tarkoittaa sitä, 
että liikuntaa 
voivat harrastaa 
vain rikkaimmat.
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siitä, että heidän ei tarvitse osallistua yhteisiin tal-
kooprojekteihin. Tämä taas näkyy kaikkien kukka-
rolla – myös niiden, jotka haluaisivat pitää yllä pe-
rinteistä talkoomallia. 

Ja kun harrastustoiminta maksaa, siltä odote-
taan myös laatua. Kallis ammattivalmentajan vetä-
mä harrastus koetaan paremmaksi kuin halvempi 
vaihtoehto, jossa toimintaa vetää lajiliiton valmen-
tajakoulutuksen käynyt valmentaja. 

Lieneekö tässä suunnistuksen kompastuskivi, eli 
onko lajimme liian halpa? Jos 50 euron kausimak-
sua vertaa jonkun muun lajin 200 euron kausimak-
suun tai jopa kuukausihintaan, kuinka laadukasta 
toimintaa ulkopuolinen voi kuvitella saavansa tällä 
hinnalla? Toisaalta hinta voi olla myös valtti, kun-
han se osataan markkinoida oikein.

Joka tapauksessa, kun yhteinen tekeminen vähe-
nee, murenee myös yhteisöllisyyden tuntu ja ehkä 
seurojen perustehtävä. Tarjoavatko seurat enää mi-
tään sellaista, mihin joku liikuntayritys ei kalliine 
maksuineen pystyisi?

”Seuratyön ammattimaistuminen ja palkatun 
seuratyön tekijät voivat parhaimmillaan vähentää 
toimintojen pirstaleisuutta ja lisätä seurojen toi-
mintaresursseja. Ammattimaistuminen ei kuiten-
kaan saisi tapahtua ainoastaan lasten ja nuorten 
vanhempien resursoimana”, Puronaho muistuttaa.

Mitä sitten voidaan tehdä harrastuskustannuk-
sen kurissapitämiseksi? Perinteiset kimppakyydit, 
talkoot ja varustekierrätys on jo kokeiltu. Yhteis-
työkumppanien hankinta ei varmasti ainakaan hel-
potu jatkossa, joten parhaiten hintaa saadaan alas 
karsimalla turhia kustannuksia. Tarvitseeko leirejä 
järjestää kalleimmalla majoituksella ja kulkea hie-
noimmilla busseilla tai onko kilpailumatkalle vält-
tämätöntä lähteä ulkomaille asti?

Heitetäänkö nuoret ulos?

Tutkimuksessa selvitettiin harrastukseen osallis-
tuneiden perheiden vuositulojen yhteyttä harras-
tuksen kokonaiskustannuksiin. Tulokset antavat 
viitteitä siihen, että mitä suuremmat perheen tu-
lot ovat, sitä enemmän rahaa käytetään harrasta-
miseen. Vanhemmat arvostavat lapsille ja nuorille 
mieluisaa liikuntaharrastusta, ja harrastukseen ol-
laan valmiita panostamaan tuhansia euroja vuodes-
sa.

Tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien 
keskimääräiset bruttotulot olivat peräti 87 325 euroa 
vuodessa. Tällaiseen tulotasoon yltää vain hieman 
yli 1/3 kotitalouksista. Harrastusten kustannukset 
voivat vähentää harrastuksen houkuttelevuutta tai 
olla pienituloisille harrastamisen este. Onko urhei-
lusta tullut rikkaiden pelikenttä ja liikuntaseuroissa 

harrastamisesta vain harvojen etuoikeus?
Suomessa murrosikäisten nuorten urheilun ul-

kopuolelle jääminen on rajumpaa kuin monessa 
muussa maassa. Harrastamisen kustannus on var-
masti yksi syy, mutta myös se, että tarjolla ei ole 
vaihtoehtoa kevyeen harrastamiseen ja kavereiden 
kanssa höntsäilyyn. Jos ainut mahdollisuus harras-
tamiseen seurassa on 240 tuntia vuodessa, moni 
murrosikäinen valitsee mieluummin liikunnan ko-
konaan jättämisen. Tällöin puhutaankin drop out 
-ilmiön sijaan throw out -ilmiöstä. Seurat heittävät 
ulos suuren määrän potentiaalisia lajin harrastajia 
ja tulevaisuuden potentiaalisia vapaaehtoisia. 

Seurojen tulisikin mahdollistaa lajin harrasta-
minen monella tasolla. Esimerkiksi vain pari kertaa 
viikossa järjestettävät harjoitukset eivät vaatisi seu-
ralta paljoa lisää resursseja ja voisivat mahdollistaa 
monen ei kilpailemisesta kiinnostuneen nuoren 
osallistumisen paremmin kuin nykyisin. Ja innos-
tuneiden nuorten leirimaksujen tukeminen, vaikka 
talkoo- tai ohjaajatyötä vastaa, voisi mahdollistaa 
monen vähemmän varakkaan osallistumisen täys-
painoiseen seuratoimintaan.

Niin julkisen vallan kuin seurojen tavoitteena on 
liikuttaa mahdollisimman suurta joukkoa lapsia ja 
nuoria. Toiveena on, että nuori voisi harrastaa mie-
leistään lajia, mutta toteutuuko tämä toive nykyisil-
lä kustannusten kasvulla. Jos harrastamisen hinta 
seuroissa kasvaa, se voi jatkossa tarkoittaa sitä, että 
liikuntaa voivat harrastaa vain rikkaimmat, kaupal-
linen sektori nappaa suuren osan seurassa ennen 
harrastaneista tai pahimmillaan, että nuoret eivät 
enää harrasta liikuntaa. 

”Vanhempien suunnalta ei kuulu kritiikkiä. Tar-
koittaako se, että nykytilanteeseen ollaan tyytyväi-
siä?”, Puronaho heittää ilmaan kysymyksen.

Ku
va

: P
irj

o 
Va

lja
ne

n



10

OHJAAJA luo toiminnan ilmapiirin. Suunnittele 
harjoituksia ja toimintaa, jossa lapset viihtyvät. Oh-
jaajan on saavutettava lasten luottamus. Vasta sen 
jälkeen voidaan keskittyä itse ohjaamiseen.

Ohjaaja: 
 suunnittelee, järjestää ja arvioi toimintaa,
 on yhteydessä lasten vanhempiin ja kantaa oh-

jaustilanteessa vastuun lasten fyysisestä ja hen-
kisestä hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta.

 Ohjaajan rooleja: motivoija, kannustaja, ilmapii-
rin luoja, kuuntelija, lohdutuksen ja turvan an-
taja, rajojen asettaja ja toisinaan ”aikuinen”, jota 
vastaan saa harjoittaa pientä kapinointia.

Ohjaajana olet kasvattaja.
 Turvallinen ja luotettava ”aikuinen”.
 Ohjaajalle jokainen lapsi on tärkeä omana ainut-

kertaisena yksilönä.
 Ohjaaja iloitsee ja antaa kannustavaa palautetta 

yrittämisestä, peräänantamattomuudesta, ystä-
vällisestä käyttäytymisestä, toisten huomioon 
ottamisesta ja auttamisesta.

 Tulee puuttua heti, jos jonkun käyttäytyminen 
tai toiminta rikkoo myönteistä ilmapiiriä.

 Ryhmässä tulee säilyä ”työrauha”.
 Ohjaaja lasten esikuva, idoli.
 Lapset seuraavat tarkasti ohjaajan käyttäytymis-

tä, puhumista sekä pukeutumista.
 ”Tee niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä 

teen” -lause ei kuulu lasten ohjaajalle.

Anna turvalliset rajat

Ohjaaja kantaa vastuuta toiminnan ilmapiiristä ja 
turvallisuudesta, hänen tulee asettaa rajoja. Yhteiset 
sopimukset ryhmän tavoitteista, toimintatavoista ja 
käyttäytymisestä luovat turvallisen ilmapiirin. Oh-
jaajan tulee johdonmukaisesti puuttua ”sääntörik-
komuksiin”, jolloin lapsi oppii luottamaan ohjaajaan. 
Ohjaaja luo turvallisuutta myös omalla käytöksel-
lään: oikeudenmukainen, tasapuolinen, kannustava 
ja vastuullinen käyttäytyminen viestittää lapsille, 
että näitä ominaisuuksia kannattaa kehittää. Niiden 
turvin elämässä ja urheilussa voi pärjätä.  

Olet esimerkki

Ohjaajan tulee toimia niin kuin hän opettaa. Oh-
jaajan tulee noudattaa ensimmäisenä ryhmän pe-
lisääntöjä täsmällisesti. Näin ohjaaja lunastaa it-
selleen uskottavuutta kasvattajana. Ohjaajan tulee 
hallita ja hillitä omat tunteensa.

Ohjeita ohjaajille
Ryhmänhallinta

Ryhmänhallinta tarkoittaa sitä, että ohjaajalla on 
auktoriteettia hallita ryhmän toimintaa toivotul-
la tavalla. Ryhmä pysyy ohjaajan hallinnassa, kun 
jokainen ryhmäläinen noudattaa ohjeita ja toimii 
sovitulla tavalla. Ryhmänhallintaa parantavat yh-
teisesti sovitut säännöt, rutiinit ja niiden noudatta-
minen. Pareihin, pienryhmiin ja joukkueisiin jaon 
yhteydessä on tärkeää hyödyntää lasten tuntemusta 
siten, että esimerkiksi kahta häiriköivää lasta ei laita 
toistensa pareiksi tai samaan pienryhmään tai jouk-
kueeseen. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla voidaan 
ennaltaehkäistä monta alkavaa ristiriita tai häiri-
köintitilannetta.

Säännöt

Ryhmän kanssa yhteisesti sovitut käytöstavat ja 
toimintasäännöt helpottavat ohjaamista. Jokainen 
ryhmä keskustelee omat säännöt, mutta yleisesti 
ottaen hyvään ja toiset huomioonottavaan käytök-
seen kuuluu mm.
 ajoissa paikalle saapuminen, 
 asianmukainen pukeutuminen, 
 omista varusteista huolehtiminen, 
 tervehtiminen, 
 kohtelias ja toista arvostava puhetapa,
 toisten kuuntelu.

Ryhmiin jako

Lasten näkökulmasta pareihin, ryhmiin ja joukku-
eisiin jakaminen on erittäin tärkeä asia. Jakaessaan 
lapsia ryhmiin ohjaajan tulee huolehtia, ettei yhdel-
lekään lapselle  tule  tunnetta, että hän jää viimei-
seksi siksi, että on huono tai että kukaan ei halua 
häntä omalle puolelle. Huutojakoa ei saa käyttää!

Ohjaajan tulee kasvattaa ryhmäänsä siihen, että 
kaikki lapset hyväksyvät parikseen tai ryhmäänsä 
kenet tahansa. Ohjaajan tulee siis tietoisesti vaih-
della ryhmien koostumuksia ja esimerkiksi pelata 
eri pelejä erilaisissa kokoonpanoissa.

Vaihtele tietoisesti ryhmiin jakamisen perusteita. 
Käytä esimerkiksi näitä vaihtoehtoja:
 jako kahteen, kolmeen jne.,
 ryhmä sattumanvaraisesti keskeltä kahtia,
 vaatteiden väri (esim. samanväriset housut),
 hiusten väri,
 arvonta,
 nimen alkukirjain,
 syntymäkuukausi, jne
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Vuorovaikutus lapsen kanssa

Jokainen lapsi on yhtä tärkeä ja arvokas. Lapsen ih-
misarvo ei riipu hänen taidoistaan eikä älykkyydes-
tään. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua omalla tai-
totasollaan ja kehittää itseään omasta motivaatiosta 
ja fyysisistä edellytyksistä lähtöisin. Kaikkea ihmis-
ten välistä vuorovaikutusta tulisi hallita keskinäi-
nen kunnioitus. Kun ”aikuinen” kunnioittaa lasta ja 
ymmärtää lapsen kehitysiän vaikutuksen kaikkeen 
lapsen toimintaan, aikuisella on edellytyksiä toimia 
lapsilähtöisesti. 

Myönteinen ilmapiiri

Liikuntatilanteissa lapsi on läsnä kaikilla aisteillaan, 
tunteillaan ja koko olemuksellaan. Koska liikunta-
tilanteet ovat niin kokonaisvaltaisia ja tunnekoke-
muksiltaan hyvin pysyviä, ohjaajan tulee huolehtia 
siitä, että toimintaa hallitsee myönteinen, jokaisen 
lapsen ainutlaatuisuutta kunnioittava ilmapiiri. 
Huomaa jokainen lapsi! 

Tunteet

Tunteilla on suuri merkitys kaikessa toiminnassa. 
Jokaisella lapsella on oman elimistön fysiologiseen 
rakenteeseen liittyvä temperamenttirakenne. Tem-
peramentti määrää, kuinka lapsi kokee erilaisia asi-
oita. Ohjaaja huomaa ryhmäläisistään erilaiset tem-
peramenttipiirteet ja ymmärtää ottaa ne huomioon 
ohjauksessaan; esim. ujo lapsi tarvitsee enemmän 
aikaa tutustuessaan uusiin ihmisiin, kun taas roh-
keampi lapsi saattaa innostua päästessään tekemi-
siin uusien mielenkiintoisten ihmisten kanssa. 

Kosketus

Kosketus rauhoittaa ja viestittää lapselle: ”Hei, minä 
välitän sinusta!”. Ohjaaja, joka koskettaa paljon, 
viestittää välittämisen ja turvallisuuden ilmapiiriä 
ryhmäänsä ja sellaisen ohjaajan ryhmässä lapsikin 
uskaltaa olla oma itsensä. On kuitenkin hyvä muis-
taa, että kaikki lapset eivät koe kosketusta miellyt-
tävänä.

Kannusta – älä lannista

Kannustaminen vaikuttaa suuresti tunteisiin. Kun 
liikuntaympäristö on kannustava, lapsi kokee itsen-
sä hyväksytyksi ja se innostaa lasta yrittämään par-
haansa. Kannustava ilmapiiri tukee lapsen myön-
teisen minäkuvan syntymistä ja siten se vahvistaa 
edelleen terveen itsetunnon kehittymistä.

Vältä sanontoja: ”Ei sinun kannata – et sinä sitä 
kuitenkaan opi” tai ”jos ei yritä, ei opi”. Siitä syntyy 
noidankehä, joka johtaa jossain vaiheessa kylläs-
tymiseen ja liikkumisen lopettamiseen. Tällainen 
ajattelumalli ei sovi hyvälle ohjaajalle.

Palkitseminen

Palkitsemisen perusteena voi olla opittu asia, me-
nestyminen, tunnollisin harjoituksissa kävijä, ah-
kerin yrittäjä, sinnikkäin sisupussi jne. Palkitsemi-
nen ei ole jokapäiväinen tapa, vaan tarkasti harkittu 
motivointikeino.

Muita oppimistapahtumaan vaikuttavia tekijöitä
ympäristö,
lapsen mieliala,
vireystila,
kaverit,
vaatetus,
palaute sekä ohjaajalta että muilta lapsilta.

Ohjaajat ovat lapsen kasvattajia. Näe lapsi koko-
naisvaltaisesti.

Onnistumisen elämyksiä lapsille

Luotaessa lapsille onnistumisen elämyksiä on hyvä 
muistaa muutamia tärkeitä tekijöitä:
 huolehdi ympäristön turvallisuudesta,
 varmista, että tehtävät ovat lasten ikä- ja taitota-

solle sopivia,
 anna ohjeet selkeästi ja varmista, että lapsi ym-

märtää ne,
 huolehdi, että pari- tai ryhmätyöskentelyssä lap-

set pystyvät työskentelemään yhdessä,
 huomioi lasten temperamentit ja opeta johdon-

mukaisesti lapset työskentelemään keskenään. 
Se vähentää kiusatuksi tulemisen pelkoa,

 varmista, että ketään ei kiusata eikä syrjitä,
 opeta lapset kannustamaan toisiaan.

Yhteys vanhempiin

Ohjaajan on hyvä opetella tuntemaan lasten van-
hemmat. On hyvä muistaa, että vanhemmilla ja 
ohjaajalla on erilaiset roolit lapseen nähden ”Puhal-
letaan yhteiseen hiileen.”  Ryhmän pelisäännöt on 
hyvä saattaa myös vanhempien tietoon.

Ole reipas kohdatessasi lasten vanhempia – ter-
vehdi ja kerro lapsen onnistumisista vanhemmille! 
Myös kielteisestä käyttäytymisestä tulisi pystyä pu-
humaan lasten vanhemmille.

Ohjaajana edustat seuraa – olet seuran käynti-
kortti koteihin!

MonipuolisuusMahdollisuus

Toisto Yksinkertaisuus

OHJAAJAN
AVAIMET
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ERILAISET leikit tuovat monipuolisuutta ja vaihte-
lua suunnistusharjoituksiin. Leikki kehittää ihmistä 
kokonaisvaltaisesti. Leikissä yhdistyvät kaikki kehi-
tyksen piirteet: liikkuminen, tunteet, ajattelu ja so-
siaaliset suhteet. Leikkiessään lapsi on aktiivinen ja 
tavoitteellinen. Lapsi ei kuitenkaan leiki tietoisesti 
kehittyäkseen, vaan siksi, että leikki tuottaa hänelle 
mielihyvää. Leikki motivoi oppimaan ja näin fyy-

sistä kehitystä tapahtuu 
huomaamatta.

Liikuntaleikeissä tois-
tuvat perusliikkeet (juok-
seminen, hyppääminen, 
kehonhallinta ja välineen 
käsittelytaidot), joiden 
toistoja lasten liikunnas-
sa painotetaan. Leikin voi 
valita myös niin, että sen 
avulla tietoisesti kehite-
tään joitakin perusliik-
keitä. Ottamalla suunnis-
tusharjoitukseen mukaan 

leikkejä kehitetään suunnistusopetuksen lisäksi 
myös monipuolisesti sekä lapsen fyysisiä että hen-
kisiä taitoja. Leikkien vahvistuvat kaverisuhteet 
(yhteistoiminnalliset leikit) ja suhde luontoon lujit-
tuu. Kaverien kanssa yhdessäolo ja luontokasvatus 
ovat tärkeitä teemoja lasten suunnistustoiminnassa.

Hyvä leikki on sellainen, missä kaikki voivat olla 
mukana. Kun leikkiä valitaan, tulee ensin selvittää, 
mihin sillä pyritään ja mitä tavoitteita se palvelee. 
Hyvä leikki takaa myös leikkijän henkisen ja fyy-
sisen turvallisuuden. Hyvässä leikissä leikkijän ei 
tarvitse pelätä loukkaantuvansa. Leikkiympäristön 
pitää myös olla turvallinen. Henkinen turvallisuus 
tarkoittaa sitä, että leikkiin osallistuja kokee leikin 
virkistävänä ja miellyttävänä. Leikin alkuperäinen 
tarkoitus ei saa olla toisen nolaaminen, vaan mieli-
hyvän tuottaminen kaikille leikkijöille.

Leikin tuntomerkkejä:

On vaikeaa sanoa tarkalleen, mikä on leikki, mutta 
leikillä on kuitenkin muutama tyypillinen tunto-
merkki:
 Vapaus, vaihtoehtoisuus; Lapset leikkivät, koska 

se on hauskaa. Pakosta ei synny mitään todellis-
ta leikkiä.

 Leikki tuottaa mielihyvää ja jännitystä; Leikin 
alkaessa kaikki on vielä epävarmaa. Se tekee 
leikistä jännittävän ja jännitys kiehtoo ihmisen 
mieltä. Samalla syöksähtää adrenaliinia vereen. 
Ihmisen suorituskyky nousee ja henkinen toi-

Leikitä ja leiki
minta on huipussaan. Tämä kokemus ottaa ih-
misen kokonaan.

 Epätavallinen kokemus; Jokainen tietää, ettei 
leikki ole totta ja se on kuitenkin samalla totta. 
Leiki irrottaa leikkijän hetkeksi elämän tavan-
omaisesta rutiinista.

 Leikillä on alku ja loppu. Leikillä on selvät rajat, 
omat sääntönsä ja järjestyksensä.

 Uudelleen ja uudelleen; Leikki ei lopu, vaikka 
sitä olisi jo leikitty kerran. Leikki voidaan leikkiä 
uudelleen. Monet leikit siirtyvät sukupolvelta 
toiselle.

Hyvä leikki:
• on hauska,
• opettaa uutta,
• virkistää ja antaa vaihtelua,
• tutustuttaa toisiin ja poistaa jäykkyyttä,
• opettaa toimimaan yhdessä toisten kanssa,
• antaa itseluottamusta,
• lisää tietoja ja taitoja,
• poistaa aggressioita hyväksyttävällä tavalla,
• vapauttaa ilmapiiriä,
• antaa oivalluksia,
• antaa mahdollisuuden olla mukana, osallistua,
• kehittää aisteja,
• on jännittävää ja mielihyvää tuottava,
• kehittää myönteisiä ominaisuuksia,
• auttaa löytämään omat rajat ja kyvyt,
• katkaisee tavallisen elämän ja toiminnan ryt-

min.

Leikin onnistuminen on paljon kiinni ohjaajasta. 
Huolellisella valmistautumisella ja omalla innok-
kuudella saa kokemuksia, jotka kehittävät leikinjoh-
tajan ominaisuuksia. Tarkkailemalla muita ohjaajia 
ja tutustumalla kirjallisuuteen saa malleja ja ideoita. 
Leikki leikittynä tuntuu aivan erilaiselta kuin miltä 
se kuulostaa kirjasta luettuna. Mitä enemmän itse 
leikkii, sitä paremmin oppii arvioimaan, millainen 
leikki sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen. Sama 
leikki toimii eri tavalla eri tilanteissa. Tekemällä 
oppii ja kokemuksen kautta kehittyy entistä parem-
maksi leikinjohtajaksi.

Vihjeitä leikkitilanteessa toimimiseen:

1) Leiki  – sinä osaat leikin 
Kokeile leikki yksin tai pienryhmässä, näin saat 
leikkiin todellisen tuntuman. Sinä johdat leikin, ei 
kukaan muu. On tärkeää hallita leikin kulku. Si-
nun tulee tuntea leikki, jotta voisit ottaa yllätykset 
huomioon. Leikkijöillä on turvallinen olo, kun he 

Anna lasten 
oppia leikkien. 
Leikki motivoi 
oppimaan ja 
samalla fyysistä 
kehitystä 
tapahtuu  
huomaamatta.
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tuntevat, että hallitset leikin. Valitse myös hyvä oh-
jauspaikka, mikäli et itse osallistu leikkiin.

2) Selitä leikin säännöt lyhyesti ja selkeästi – sinä 
johdat leikin
Kerro tarkasti leikin säännöt ja varmista, että ne on 
ymmärretty. Kertaa yksityiskohdat ja anna mahdol-
lisuus kysymyksiin. Noudata myös sääntöjä.

3) Jaa tarvittaessa ryhmät ja valitse avustajat
Pyri tasapuolisiin ryhmiin ja vaihtele jakomenetel-
miä. Esimerkkejä:
• Huutojako, jossa leikkijät vuorotellen valitsevat 

yhden lapsen. Näin voidaan valita puolet leikki-
jöistä ja loput jakaa leikinjohtaja tasan kahteen 
joukkueeseen.

•  Jako kolmeen. Ykköset muodostavat oman ryh-
män, samoin kakkoset ja kolmoset.

• Jaetaan lappuja, joissa on numeroita. Samat nu-
merot kuuluvat samaan ryhmään. Voidaan jakaa 
myös perhelappuja. Ryhmä muodostuu henki-
löistä, joilla on laput isä, äiti, tyttö, poika, mum-
mo jne. 

• Postikortit leikataan neljään osaan. Palat jaetaan 
leikkijöille ja ryhmän muodostaa yksi kokonai-
nen kortti.

• Jaetaan laput joissa on eläinten nimiä. Äännel-
len etsitään samalla tavalla ääntelehtiviä eläimiä, 
jotka muodostavat ryhmän.

• Toisinaan lasten valitsemat ryhmät.

4) Leikin kokeilu
Anna leikkijöille mahdollisuus harjoitella leikki, 
jotta varsinaisessa leikissä kaikki tietävät, mitä teh-
dään. Tässä vaiheessa voidaan vielä esittää tarken-
tavia kysymyksiä ja täsmentää ydinkohdat.

5) Innostu itse leikistä
Ole hyvänä esimerkkinä leikkijöille. Innostu itse 
leikkiin, niin leikkijätkin innostuvat. Hapan ja vä-
linpitämätön leikinjohtaja epäonnistuu. Lisäksi 
kaikkien leikkijöiden pitäisi päästä osallistumaan 
leikkiin.

6) Valvo leikkiä
Vaikka innostutkin leikistä, valvo samalla, että kaik-
ki sujuu turvallisesti ja sääntöjen mukaan. Keskeytä 
leikki, jos siinä ilmenee jokin vaaratekijä tai leikki 
menee liian rajuksi. Leikki on sinun vastuullasi, ei 
leikkijöiden. Sinä olet leikinjohtaja.

7) Ole oikeudenmukainen ja samalla johdonmu-
kainen
Pidä kiinni sovitusta säännöistä, vaikka jotkut leik-
kijöistä vaatisivatkin toisin. Jousta kuitenkin tilan-
teen mukaan, mutta ole oikeudenmukainen. Muis-
ta, että samasta leikistä on useita variaatioita ja voit 
keksiä omasi tilanteen vaatimusten mukaan. 

8) Käytä psykologista silmää
Pidä ohjat käsissäsi, mutta älä tukehduta leikkijöi-
den luovuutta. Älä pakota ketään mukaan väkisin, 
mutta rohkaise leikkiin. Ota erityisesti huomioon 
arat ja hiljaiset. Keskeytä tai katkaise hetkeksi leik-
ki, jos ilmenee vaaratekijöitä. Jos leikki jumiutuu, 
innosta, rohkaise ja auta jatkoon.

9) Aloita ja lopeta leikki - lopeta oikeaan aikaan
Toimi reippaasti etteivät leikkijät pitkästy. Leikin 
pitää tuottaa leikkijälle nautintoa ja mielihyvää. 
Leikin pitäisi loppua silloin, kun se tuntuu vielä hy-
vältä. Pyri aistimaan leikin huippukohta ja lopeta 
pian sen jälkeen, jottei tunnelma pääse laskemaan 
liiaksi. Jos leikkijät haluavat ponnekkaasti lopettaa, 
älä johda väkisin leikkiä läpi – ei leikitä kyllästymi-
sen asti.

10) Kerro leikin tulos ja kiitä hyvästä suorituksesta.

11) Merkitse muistiin uudet leikit
Kirjoita uudet leikit itsellesi muistiin. Leikeillä on 
taipumus unohtua, mutta paperilla ne säilyvät ja 
ovat helposti palautettavissa mieleen. Näin leikki-
varastosi karttuu ja sinulla on enemmän mahdolli-
suuksia löytää sopivia leikkejä erilaisiin tilanteisiin.

Ohjaajana anna lasten oppia leikkien. Sanotaan, 
että leikki on lapsen työtä, ja tuohon työhön ohjaa-
jat voivat erilaisilla leikeillä antaa paljon aineksia. 
Siis leikitä ja leiki. Näin opetat uutta.

Lähteet: Olli Aulio: Suuri leikkikirja, Saara Kaarna: 
Leiki ja leikitä, Tuire Autio: Liiku ja leiki, motorisia 
perusharjoituksia lapsille.
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Liikuntaleikkejä  
suunnistusharjoitusten yhteyteen

Tutustumisleikit

Leikkien avulla oppii toisten nimiä ja ne auttavat 
poistamaan turhaa jäykkyyttä ja luomaan myön-
teistä ilmapiiriä.

Käkkärämänty
Leikkijöitä 7–15, sopivin 10 henkeä. Sopivin ikäryh-
mä 8–12.
Leikkijät istuvat piirissä. Tehdään yhdessä käsillä 
samassa tahdissa liikkeitä: kädet polviin, kädet yh-
teen, oikea käsi peukalo pystyssä olkapää yli taakse 
ja vasen käsi samoin. Kun leikkijä vie oikean kätensä 
peukalon taakse, hän sanoo samalla oman nimen-
sä. Kun hän vie vasenta peukaloa taakse, hän sanoo 
jonkun toisen piirissä olijan nimen. Se jonka nimi 
sanotaan, jatkaa käsien rytmissä: sanoo ensin oman 
nimensä ja sitten jonkun toisen nimen, jne, Leikkiä 
voidaan vaikeuttaa vähitellen lisäämällä tempoa.

Sip sap
Asetutaan ympyrään. Ympyrän keskellä on henkilö, 
joka osoittaa jotakuta ja sanoo sip. Osoitettu sanoo 
oikealla puolellaan olevan nimen. Kun keskellä olija 
sanoo sap, sanoo osoitettu vasemmalla puolellaan 
olevan nimen. Jos keskellä olija sanoo sip sap, kaik-
ki vaihtavat paikkoja. Jos osoitettu ei tiedä, tai sa-
noo väärin, hän joutuu keskelle.

Parit
Sopivin ikäryhmä 3–10 vuotta.
Lapset saavat juosta, hyppiä, loikkia ja liikkua va-
paasti. Kun kuuluu merkkihuuto Pari!, he tarttu-
vat nopeasti lähellä olevan toverin käteen kiinni ja 
jähmettyvät yhdessä paikoilleen. Kun kädet irrote-
taan, toisesta lapsesta tulee “peilikuva”, joka matkii 
kaikkea mitä toveri tekee. Kumpikin on vuorillaan 
“peilikuva”. 

Sovitusta merkistä lapset lähtevät jälleen vapaas-
ti liikkumaan, kunnes kuuluu Pari! nyt jokaisen on 
etsittävä itselleen uusi pari. 

Jos toivotaan esittelyä, voidaan yhdistää se tä-
hän: “Hei, olen Jaana, kuka sinä olet?”

Liikuntaleikit

Parihippa
Vähintään 5 leikkijää 3-vuotiaista alkaen.
Yksi on hippa, muut ovat pareittain niin, että ovat 
peräjälkeen ja takimmainen pitää etummaisen vyö-
täröltä kiinni. Hippa yrittää läpätä takimmaista ja 
etummainen yrittää suojata (olla edessä, estää käsil-
lä ym.) takimmaista. Kun hippa osuu takimmaista 
käsiin kyynärpäästä ylöspäin tai muualle vartaloon, 

jää etummainen parista hipaksi. Takimmainen siir-
tyy eteen ja hippa taakse eli uusi pari muodostuu 
takimmaisesta ja hipasta, ja etummainen on uusi 
hippa.

Pyykkipoikahippa
Jokainen leikkijä tarvitsee kolme tai useamman 
pyykkipojan. Aloitusmerkin jälkeen leikkijöiden 
on pysyttävä sovitun alueen sisäpuolella. He yrit-
tävät kiinnittää omat pyykkipoikansa muiden leik-
kijöiden vaatteisiin ja samalla pyrkiä siihen ettei-
vät muut leikkijät saa kiinnitettyä pyykkipoikiaan 
omiin vaatteisiinsa. Jos pyykkipoika putoaa kiinni-
tysvaiheessa, kuuluu se edelleen kiinnittäjälle. 

Sopimaksi katsomansa ajan jälkeen ohjaaja kat-
kaisee pelin ja laskee, montako pyykkipoikaa leik-
kijöillä on. Myös kädessä olevat lasketaan. Leikin 
aluksi on sovittava, saako kiinnitettyjä pyykkipoi-
kia kiinnittää edelleen seuraavalle. Henkilö, jolla on 
vähiten pyykkipoikia, on pelin voittaja.

Puuhaukka
Jokainen valitsee itselleen puun, jossa asuu. Puut 
merkitään nauhalla. Yksi leikkijöistä on ilman puu-
ta. Kun hän huutaa ”talo paloi, pakko vaihtaa”, täy-
tyy leikkijöiden vaihtaa puuta. Ilman puuta ollut 
leikkijä yrittää saada itselleen puun toisten vaihta-
essa puuta. Se joka jää ilman puuta jää uudeksi huu-
tajaksi.

Puuhippa
Merkitään puita nauhalla muutama vähemmän 
kuin leikkijöitä. Yksi leikkijöistä valitaan hipaksi. 
Puut ovat turvapaikkoja ja yhdessä puussa saa olla 
vain yksi leikkijä kerrallaan, joka joutuu lähtemään 
jos toinen leikkijä tulee samalle puulle. Samaan 
puuhun ei saa heti palata.

Hae esineitä
Pitää hakea esim. käpy tai mitä vain tietyllä kirjai-
mella alkavia esineitä. Leikissä voidaan antaa aika, 
esim. kolme minuuttia ja joukkueiden tehtävä on 
hakea esim. K-lla alkavia esineitä. Ajan loputtua 
joukkueiden esineet lasketaan, ja se joukkue on 
voittaja, millä on eniten esineitä..

Maastoleikit

Jäljitys– ja etsintäleikit
Jäljitys- ja etsintäleikit kehittävät lapsen tarkkaa-
vaisuutta ja loogista ajattelua. Metsässä liikkuessa 
kehittyvät liikkuvuus, kimmoisuus, tasapaino ja 
koordinaatiokyky. Leikissä jännitystä luo kuvitel-
tu tilanne, toisen etsiminen tai reitillä pysyminen. 
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Paras leikkipaikka jäljitykseen on selkeästi rajattu 
alue, jolloin leikkialueen rajojen määrityksessä ei 
ole epäselvyyksiä.

Jäljitä viheltäjä
Yksi leikkijä tai ryhmä piiloutuu maastoon siten, 
etteivät toiset leikkijät näe heidän piiloutumistaan. 
Jonkin ajan kuluttua muut lähtevät etsimään piilou-
tuneita kuunnellen, mistä kuuluvat piilossa olijoi-
den pillinvihellykset. Aluksi vihellykset voivat olla 
kuuluvia ja piilopaikka suhteellisen lähellä. Myö-
hemmin etsimistä voidaan vaikeuttaa harventamal-
la ja hiljentämällä pillin puhalluksia sekä pidentä-
mällä piilopaikan etäisyyttä. Vaikeutta saadaan lisää 
myös järjestämällä useita toimimaan yhtä aikaa 
käyttämällä erilaisia ääniä (kukkopilli, vihellyspilli, 
triangeli, kulkuset). 

Kukin ryhmä etsii yhden piiloon menijän.

Ketun takaa-ajo
Kaksi leikkijää, joilla on mukanaan pussillinen pa-
perinpalasia erkanevat joukosta ja lähtevät ohjaajan 
osoittamaan suuntaan pudotellen “jälkiä” aina noin 
10–20 metrin välein. He saavat 5–10-minuutin etu-
matkan, jonka jälkeen “koirat” lähtevät seuraamaan 
“ketun” jälkiä. Kun “ketut” tulevat määräpaikkaan, 
he piiloutuvat. Jos “koirat” eivät löydä heitä 5–10 
minuutin kuluttua piiloutumisesta, ketut ovat voit-
taneet. 

Karttaluonnos
Kukin osanottaja piilottaa maastoon jonkin esineen 
ja piirtää luonnoksen kokoontumis- ja piilopaikan 
välisestä reitistä. Luonnos voi olla aivan yksinker-
tainen, mutta mittasuhteen ja ilmansuuntien on 
oltavat oikeat. Luonnokset sekoitetaan, ja kukin 
osanottaja ottaa yhden luonnoksen (omaansa ei saa 
ottaa) ja koettaa sen avulla hakea piilotetun esineen.

Etsi pian 
Leikkijät asettuvat ohjaajan ympärille maastossa. 
Ohjaaja antaa kullekin listan, johon on kirjoitettu 
viisi esineen nimeä (esim. kuusenkäpy, tulitikku, 
muurahainen, höyhen, nappi). Leikkijöiden on 
mahdollisimman nopeasti etsittävä ympäristöstä 
listassa mainitut esineet, ja nopeimmin ohjaajalle 
oikeat esineet tuonut voittaa.

Aarteenetsintä 1
Sopivin ikäryhmä 7–10-vuotiaat.
Leikin johtaja suunnittelee etukäteen reitin, joka 
johtaa aarteen luo. Aarre kätketään laatikkoon, joka 
osittain peitetään esim. sammaleilla. Reitin varrelle 
asetetaan erilaisia ohjeita ja merkkejä, joita noudat-
taen päästään aarteen luo. Merkit opetellaan leikki-
jöiden kanssa ennen leikkiä.
 
Aarteenetsintä 2
Ohjaaja piilottaa rajatulle alueelle aarteita vähintään 

kaksi kertaa leikkijöiden määrän. Kullekin leikki-
jälle tai ryhmälle sovitaan pesä, johon nämä tuovat 
aarteensa yhden kerrallaan. Kun aarteet on löy-
detty, katsotaan kuka tai mikä ryhmä löysi aarteita 
eniten. Aarteet voivat olla myös eri arvoisia jolloin 
arvokkain aarre on tietysti vaikeimmassa piilossa. 

Suunnistusharjoitukset ja -leikit

Karttamarssi
Osanottajat varustetaan kartalla, paperilla ja kynäl-
lä. Johtaja aloittaa vaelluksen kartalla, jolloin hän 
kuvailee kulkemaansa reittiä (ei siis oikeasti tarvitse 
kulkea kartan kuvaamassa maastossa). Hän kertoo 
niistä karttamerkeistä, jotka ovat kartalla, kuten 
esimerkiksi korkeuskäyristä, rajoista, rakennuksis-
ta jne. Karttamarssin aikana hän tekee pysähdyksiä, 
ja kysyy 1) Mihin suuntaan vesi virtaa purossa? 2) 
Mikä kallio on korkein? 3) Miten pitkään olen kä-
vellyt? jne. Vastaukset kirjoitetaan paperille. 

Avoin arvostelu lopussa.

Toimintarastit
Suunnistus ja tehtävä rastilla. Tehtävät esim. luon-
nontiedosta.

Muisti-Kim
Asetetaan esineet maahan. Päälle levitään liina. 
Osallistujat kääntyvät selin ja leikin johtaja poistaa 
yhden liinan alla olevista esineistä. Leikkijät kään-
tyvät katsomaan esineitä ja liina poistetaan. Mikä 
on poissa?

Kohteen paikannus etäältä
Sama tehtävä kuin tarkkuussuunnistuksessa. Mer-
kitystä paikasta arvioidaan kauempana olevan ras-
tilipun tai muun kohteen paikkaa. Kohteen paikka 
merkitään kartalle.

Rastin merkkaaminen kartalle esim. karttakävelyssä
Kävellään maastossa ryhmänä. Kun tullaan rastille 
tai kun leikin vetäjä sanoo, että ollaan rastilla, mer-
kitään sen sijainti omaan karttaan.

Oman pihapiirin tms. piirtäminen kartaksi
Piirretään kartta pihapiiristä, salista tai luokas-
ta. Paperille voi etukäteen piirtää jonkin kohteen, 
esim. rakennuksen ja tien työn aloittamista helpot-
tamaan.

Lisää leikkivinkkejä:

MLL:n sivuilta

Lähteet: Olli Aulio, Suuri leikkikirja, Tuire Autio, 
Liiku ja leiki, motorisia perusharjoitteita lapsille, 
Jaana Enroth, Leiki luonnossa, Saara Kaarna, Leiki 
ja leikitä, Jaana Koskinen, Maastoleikkejä.
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Lähde: Suunnistusseuran 
huipputreenit, 
Suomen Suunnistusliitto, 
2009.
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Keväinen joukkorynnistys metsään

Suunnistuskoululla hyvä  
maine Hyvinkäällä

PIA HYLE

HYVINKÄÄN Rastin Hippo-suunnistuskouluun 
on ollut oikea ryntäys tänä keväänä. Normaalin 
noin seitsemänkymmenen osallistujan sijaan yli 
sata lasta ja nuorta ovat halunneet oppia suunnis-
tuksen saloja. Suunnistuskoulutoiminnasta vastaa-
va Kaisa Friman kiittelee parinkymmenen ohjaajan 
innokasta ja yhteistyökykyistä porukkaa suunnis-
tuskoulun onnistuneesta alkukaudesta.

HyRan Hippo-koulu alkoi huhtikuun alussa ja 
jokainen suunnistuskoulukerta sisältää sekä suun-
nistuksen teoriaa, kuten karttamerkkien ja kartan 
värien opettelua, että suunnistusharjoituksen jokai-
sen taitoja vastaavalla tasolla. 

Suunnistuskoululaiset on jaettu kolmeen eri ta-
soryhmään, ja tämän vuoden uutuutena on tarjottu 
perhesuunnistusta, jossa alle kouluikäiset lapsetkin 
voivat yhdessä vanhempiensa kanssa opetella suun-
nistamaan – onhan suunnistus hyvin vahvasti koko 
perheen laji.

Hippo-koulun harjoituksia on joka tiistai syys-
kuun loppuun asti, ja torstaisin suunnistuskoulu-
laiset osallistuvat seuran järjestämiin iltarasteihin 
lukuun ottamatta kolmen viikon kesätaukoa heinä-
kuussa. Leirejäkin järjestetään kesän aikana useita, 
kuten nelipäiväinen leiri kesäkuun alussa Rova-
niemellä ja vähän lähempänä kotikontuja varmasti 
kaikille suunnistuskoululaisillekin sopiva yksipäi-
väinen kesäleiri Rajamäellä. Kausi huipentuu yhtei-
seen syysleiriin vanhempien ja lasten kesken. 

Myös talvikaudella on vähän toimintaa, kuten 
kuntopiiriä ja korttelirasteja. Suunnistuskoulun 
pikkujouluissa palkitaan kaikki yli kolmeen Hyvin-
kään Rastin omaan sarjasuunnistukseen osallistu-
neet. 

Suosio yllätti

Suunnistuskoulun suosio yllätti rastilaiset, ja ohjaa-
jien keskenkin on pohdittu sen syytä. Kaisa Friman 
arvelee Osuuspankin maksaman ison ilmoituksen 
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Hyvinkään paikallislehdessä kiinnittäneen uusien 
suunnistuskoululaisten huomion. Myös Hyvinkään 
Rasti on tämän vuoden puolella käynnistänyt uu-
den viestintävaliokunnan, jonka myötä lajin näky-
vyys paikallislehdessä on kasvanut.

”Tärkein tekijä lienee kuitenkin jo monen vuo-
den ajan erittäin hyvin hoidettu suunnistuskoulu-
toiminta”, itse suunnistuksen Hyvinkään Rastin 
Oravapolkukoulussa vuonna 1981 aloittanut Fri-
man toteaa.

Hyvinkään Rastilla on pitkä historia aktiivisena 
nuorisoseurana. Rasti on yksi kolmestakymme-
nestä Sinettiseuran tittelin saaneesta suunnistus-
seurasta. Se tarkoittaa, että seura tarjoaa nuorille 
laadukasta toimintaa, jonka lähtökohtana on lapsen 
ja nuoren etu, seuran ilmapiiri on kannustava ja toi-
mintaa ohjaa yhdessä tekemisen henki.

Friman myöntää, että suunnistuskoulun vetämi-
nen vie melko paljon aikaa, varsinkin näin keväällä, 
kun kausi on vasta alussa, mutta lisää samaan hen-
genvetoon, että onneksi motivoituneita ja osaavia 
ohjaajia on ollut helppo löytää. Suurimmalla osalla 
ohjaajista on omia suunnistuskouluikäisiä lapsia, 
ja he ovat tulleet mukaan toimintaan sen myötä. 
Myös seuran eläkeläisjäsenistä on ollut suurta apua 
tapahtumien järjestelyissä. 

Seura tarjoaa kaikille suunnistuskoulun ohjaajil-
le mahdollisuuden osallistua Suunnistusliiton Nuo-
ri Suunta -ohjajakoulutukseen.

Hippo-suunnistuskoulu järjestetään yhteistyös-
sä Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa, ja se on 
jatkunut jo useita vuosia. Paikallinen osuuspankki 

on ollut joka vuosi innostunut olemaan mukana, ja 
yhteistyöstä sopimisen jälkeen suunnistusseura saa 
Suunnistusliitosta maksutonta materiaalia koulua 
varten.

”Lapset ovat tykänneet kovasti Hippo-tehtävävi-
hoista”, Kaisa Friman kertoo.

Pakettiin sisältyy paljon sunnistuskoulun yhte-
ydessä hyödynnettävää materiaalia, kuten kymme-
nen Hippo-rastilippua ja mainosjulisteita, joita voi 
käyttää Hippo-koulun markkinoinnissa.

Nuori Suunta -kortti

Hyvinkään Rastissa on tehty periaatepäätös hank-
kia kaikille Hippo-suunnistuskoululaisille Nuori 
Suunta -kortti. Kortti on tarkoitettu alle 14-vuoti-
aille suunnistuskoululaisille ja se oikeuttaa osallis-
tumaan kansallisiin suunnistuskilpailuihin ja sisäl-
tää suunnistustoiminnan kattavan vakuutuksen.

”Se, että kortti hankitaan suoralta kädeltä kaikille 
suunnistuskoululaisille helpottaa ohjaajien toimin-
taa, kun ei tarvitse etukäteen arvailla, osallistuuko 
joku lapsista kauden aikana kilpailutoimintaan vai 
ei. Meidän ei myöskään tarvitse käyttää aikaa lasten 
vakuutusten tarkistamiseen, kun korttiin sisältyy 
riittävä vakuutusturva”, Kaisa Friman listaa Nuori 
Suunta -kortin etuja.

Seuran kannalta kortin hankkimista on pidetty 
myös turvallisuuskysymyksenä juuri vakuutustur-
van vuoksi. Saapa kortilla alennusta muiden muas-
sa joistain S-ryhmän ravintoloistakin ja Sokos ho-
tellien majoituspalveluista.

Nuori Suunta -kortin lunastaminen

Nyt on ajankohtaista seuran lunastaa tai ohjeistaa 
perheitä lunastamaan 14-vuotiaille ja nuoremmil-
le Nuori Suunta -kortti. 15-18-vuotiaat lunastavat 
lisenssin. Nuori Suunta -kortin tai lisenssin sisäl-
lyttäminen oleellisena osana seuran toimintaa ker-
too osallistujille seuran vastuullisesta toiminnasta. 

Tärkeä osa korttia ja lisenssiä on sen tarjoama 
vakuutusturva. Vakuutusturvan saa koko vuodeksi 
Nuori Suunta -kortilla 6 eurolla ja nuorten lisens-
sissä 15 eurolla. Vakuutus on voimassa kilpailuis-
sa, leireillä, harjoituksissa ja valmennusohjelman 
mukaisesti harjoiteltaessa. Vakuutus on voimassa 
myös edellä mainittuihin tapahtumiin liittyvillä 
meno- ja paluumatkoilla. Lue lisenssivakuutuksen 
tuoteseloste. 

Haluttaessa Nuori Suunta –kortin voi lunastaa 
myös vakuutuksettomana. Kortin ja lisenssien hin-
nat.

Nuori Suunta -kortin tai lisenssin lunastamalla 
suunnistaja saa oikeuden osallistua kansalliseen 
kilpailutoimintaan. Kun Nuori Suunta -kortti tai 
lisenssi on lunastettu nuorelle jo harrastuksen al-

kuvaiheessa, madaltaa ja helpottaa se kilpailuihin 
osallistumisen kynnystä. 

Lunastuksen yhteydessä tulee päivittää IR-
MAan vähintään lunastettavan henkilön osoitetie-
dot, henkilötunnus ja sukupuoli. Henkilötunnus 
tarvitaan vakuutusta varten ja osoitetieto kortin 
postitusta varten. Osoite- ja henkilötietojen päi-
vittäminen ajantasalle on tärkeää, koska IRMAn 
rekisterissä on useita samannimisiä henkilöitä. 
Seura-, sukupuoli- ja syntymävuositieto pitää olla 
henkilön tiedoissa, jotta hän voi ilmoittautua IR-
MAn kautta kilpailuihin – myös kilpailuihin joissa 
ei vaadita lunastettua lisenssiä. 

Kortin tai lisenssin lunastaja saa myös etuuksia, 
mm. alennusta S-ryhmän ruokaravintoloissa, ma-
joitusta sporttihinnoin Sokos hotelleissa ja alen-
nusta polttoaineesta ST1/Shell-asemilta. Etuudet.

Nuori Suunta-kortilla seura pystyy pienellä 
kustannuksella tarjoamaan nuorille harrastajille 
etuja ja kattavan vakuutusturvan seuran harjoitus- 
ja leiritoimintaan.

Lunastamisen ohjeet
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HANNA VEHVILÄINEN

HELMIKUUN alussa 40 suunnistusohjaajaa ympä-
ri Suomea kerääntyi vuosittaiseen Ohjaajatapaami-
seen. Paikkana oli tänä vuonna poikkeuksellisesti 
Kuortaneen urheiluopisto. Ohjelmassa oli monen-
laisia esityksiä liittyen nuorten harjoitteluun, kes-
kustelua muiden ohjaajien kanssa sekä käytännön 
tunti liiketaitoharjoittelusta ja pihasuunnistuksesta.

Yhteisiä nuorten leirejä

Angelniemen Ankkurin nuorisopäällikkö Anu 
Reiman ja 11–15-vuotiaiden toiminnasta vastaa-
va Markku Kaartisen kertoivat leiritoiminnasta yli 
seurarajojen. Vuonna 2011 Angelniemen Ankkuri 
oli mukana 11–15-vuotiaiden nuorten seurakehi-
tyshankkeessa, josta he saivat innostusta alueen yh-
teisiin leireihin. Nyt varsinaissuomalaisille nuorille 
on järjestetty kuusi leiriä kahden vuoden sisällä. 

”Tavoitteena oli saada alueen pienten seurojen 
resurssit yhteen. Nuorilla on mahdollisuus har-
joitella ja leireillä samanikäisten nuorten kanssa. 
Samalla nuoret pysyvät paremmin mukana lajin 
parissa, ehkäistään drop out -ilmiötä”, kertoi Anu 
Reiman.

Tulevista leireistä tiedotetaan lähettämällä tar-
peeksi ajoissa kutsut alueelle sekä seuran netti-
sivuilla.

Vakioleiripaikaksi on valikoitunut Ankkurikella-
ri, ja suorituspaikkoina ovat olleet Salon keskustan 

liikuntapaikat. Alueen maastot 
ovat upeita. Leirin nuorimmat 
11–12-vuotiaat voivat oikoa 
lenkkejä ja muille on järjestetty-
nä lisälenkkejä taidon mukaan. 
Ohjelma leireillä on ollut moni-
puolista aina lumikenkäsuun-
nistuksesta tarkkuussuunnis-
tukseen, uintiin ja salibandyyn. 
Varsinkin aikaisin keväällä ja 
myöhään syksyllä pidettävillä 

leireillä on otettava huomioon lumitilanne. 
Lähes 40 nuoren leirejä on pyörittänyt tarvitta-

essa vain 3–4 aikuista. Silloin vaaditaan huolellista 
logistiikkaa. Ohjelman suunnittelussa on otettava 
huomioon rastien vienti ja haku, harjoitusten lähtö 
ja maali sekä harjoitusten analysointi. Joillain lei-
reillä on käytetty takseja nuorten kuljettamisessa 

Vinkkejä ja käytönnön kokemuksia
Ohjaajatapaamisessa jaettiin monipuolisia 
vinkkejä nuorten harjoitteluun ja kokeiltiin 
itse liiketaitoharjoittelua.

harjoituksen lähtöpaikalle, jos ylimääräisiä aikuisia 
ei ole ollut kyydittäjiksi.  

Muita huomioita ja hyväksi havaittuja käytän-
teitä ovat, että jokaisessa harjoituksesta kannattaa 
olla Emit-leimasin, harjoitukset kannattaa analy-
soida, leirillä täytyy olla muutakin kuin suunnistus-
ta, kuten sählyä, leirikisailuja ja kirkkovenesoutua, 
harjoitukset voivat olla vauhdikkaita yhteislähtöjä, 
viuhkaratoja tai yhden miehen viestejä.

”Nuorilla täytyy olla paljon ohjelmaa. Uintia 
kannattaa olla joka välissä. Se on aina hyvä ohjel-
manumero”, vinkkasi Reiman.

”Edustuksen leireillä maataan ja tehdään treeni. 
Junnujen kanssa pitää olla paljon ohjelmaa”, vertasi 
Markku Kaartinen.

Molemmat suosittelivat muillekin alueille yhtei-
siä harjoituksia. Nuoret tutustuvat toisiinsa ja saa-
vat uusia ideoita ja uutta motivaatiota lajiin.

Koordinaatioharjoitus tärkeää

Suomen Valmentajat ry:stä Erik Piispa oli pitämäs-
sä teemakoulutuksen nuorten liiketaitoharjoitte-
lusta. Ensin Piispa käytti lyhyen alustuksen, ja sen 

Ohjaajat pääsivät tekemään käytännön harjoitteita Suomen 
Valmentajat ry:n kehityspäällikön Erik Piispan kanssa.

Ohjaajatapaa-
misen esitykset 
löytyvät  
Suunnistusliiton 
sivuilta.
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jälkeen ohjaajat pääsivät käytännön harjoitukseen. 
”Liiketaitoharjoittelun tavoitteena on tarjota 

yksi vaihtoehtoinen malliohjelma nuoren urheili-
jan monipuolisuuden kehittämiseksi. Harjoituksen 
tulee tukea lajiharjoittelua, se auttaa ennaltaehkäi-
semään vammoja sekä saa aikaan oppimista ja on-
nistumisia”, kertoi Piispa.

Urheilijan kyky liikkua monipuolisesti on tär-
keää. Juokseminen ja liikkuminen eri tavoin antaa 
kehon eri osille monipuolista harjoitusärsykettä. Se 
kehittää koko kehon yhteistä toimintaa.

Suomen Valmentajilta on ilmestynyt uusi har-
joitteluvideo Nuorten liiketaitoharjoittelu 3 – Ko-
konaisliike ja koordinaatio, jonka pohjalta harjoitus 
tehtiin. Aikaisemmat Nuorten liiketaitoharjoittelu-
kokonaisuudet ovat Liiketaitoharjoittelun perusteet 
sekä Kehonhallinta, nopeus ja voima. 

Piispan esittelemä kolmas liiketaitoharjoittelu-
kokonaisuus oli koottu eri kokonaisliikemalleista 
kuten juoksu, laukka, ristiaskeljuoksu ja vuorohyp-
pely. Käytännön harjoittelut alkoivat aktivoivalla 
alkulämmittelyllä. Siitä siirryttiin liiketapojen har-
joitteluun suorassa linjassa, sen jälkeen liiketapojen 
kokeiluun ympyrässä ja 8-kuviossa. Viimeisessä 
vaiheessa liiketapoja yhdistettiin suorassa linjassa.

Lisätietoja: Liiketaitoharjoittelusta ja tilatta-
va materiaali Suomen Valmentajat ry:sta www.
suomenvalmentajat.fi/julkaisut/koulutusmateriaalit/
nuorten-liiketaitoharjoittelu-3-

HANNA VEHVILÄINEN

OTSIKKO on tarkoituksella hieman raflaava. Hel-
posti kuitenkin käy niin että taitoharjoittelusta teh-
dään ohjaajille liian vaikeaa tai vallalla on käsitys, 
että vain uusissa haastavissa maastoissa voi kehit-
tyä. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka jokainen val-
mentaja tai ohjaaja onkin törmännyt tilanteeseen, 
jossa seuran taitavimmille suunnistajille ei ole tar-
peeksi haasteellisia harjoituksia. 

Pikkunikseillä vaikeutta

Kuortaneen urheiluopistolla järjestetyssä ohjaajata-
paamisessa Ounasvaaran Hiihtoseuran nuorisotoi-
minnan vastaava Mikko Ojanaho kertoi muutamia 
oivallisia pikkuniksejä, joilla yksinkertaisiin harjoi-
tuksiin saadaan lisää vaikeutta. 

Kaikki Ojanahon harjoitteet ovat lähteneet siitä, 
että tekijöitä on vähän, joten ohjaamisen on olta-
va mahdollisimman helppoa. Jokainen harjoitus 
kehittää suunnistajaa, kunhan rastit ovat oikeassa 

”Ei ole niin huonoa harjoitusta,  
ettei lapsi kehittyisi”

paikassa ja kartta kunnossa. Itse asiassa helpossa 
maastossa on helppo oppia ja pienellä alueella help-
po järjestää treenejä. Näin kehittävien harjoitusten 
pitäminen onnistuu kaikilta.

Taidon oppiminen vaatii paljon toistoja, mutta 
myös sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta, ko-
ettua autonomiaa ja koettua pätevyyttä.

”Ihan samalla tavalla, kun voimistelija tekee aina 
joka harjoituksessa kuperkeikkoja, vaikka sen var-
masti osaa, pitää meidänkin muistaa suunnistuk-
sessa tehdä niitä perusasioita. Lujittaa rutiineita”, 
Ojanaho sanoo.

”Mutta pitää muistaa, että harrastajat ovat mu-
kana monista eri motiiveista. Meidän ohjaajien on 
arvostettava taidon lisäksi myös sosiaalisin motii-
vein mukana olevia.”

Jotta saadaan lisää taitoharjoituksia, voi har-
joitusten määrää seurassa kasvattaa tai tehdä yh-
teistyötä naapuriseurojen kesken. Esimerkiksi 
kuntorastit voi olla hyvä harjoitus ja omatoimisia 
taitoharjoituksia voi toteuttaa helposti.
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Apua tietokonepeleistä 

Aivan ensimmäiseksi Ojanaho nosti esille tietoko-
nepelit. Hänen mielestään erilaisia suunnistukseen 
liittyviä tietokonepelejä pelaamalla, gps-seurantaa 
katselemalla ja reittihärveleitä tutkimalla voi huo-
maamattaan oppia suunnistustaitoa. Tätä kannat-
taa myös painottaa lapsille ja vanhemmille.

”Tekniikasta ei kuitenkaan saa tulla itseisarvo, 
mutta se voi tukea harjoittelua”, painottaa Ojanaho.

Reittihärvelin seuraamiseen hän käyttää seuraa-
vanlaista tapaa: Ensin avataan ruudulle koko rata. 
Radalta katsotaan omasta mielestä nopeimmat rei-
tit. Sen jälkeen katsotaan härvelistä joku radan no-
peimmista suunnistajista ja verrataan hänen meno-
aan omiin valintoihin.

Saliharjoitus haastavaksi

Ounasvaaran Hiihtoseurassa talvi-
kausi kestää puoli vuotta, jonka jäl-
keen palataan hiihtoladuilta suun-
nistuksen pariin. Lunta on maassa 
vielä huhti-toukokuun vaihteessa-
kin, mutta onneksi liikuntasalissa-
kin voi tehdä yksinkertaisia taito-
harjoituksia. Liikuntasaliin Ojanaho 
on asetellut erikokoisia tötsiä. Tötsät 
ovat rastipisteitä. Täysin ympyrän-

muotoiseen tyhjään karttaan on merkattu tötsien 
paikat, ja piirretään rata, mikä pitää edetä. 

Aivan aluksi käytetään karttaa joka on salin mal-
linen, jolloin kartan suuntaaminen seinien avulla 
helpottuu oleellisesti.

”Ympyränmuotoisen kartan suuntaaminen on 
vaikeaa. Pienemmille suunnistajille tehtävää voi 
helpottaa lisäämällä kohteeksi esimerkiksi penkin 
ja piirtämällä sen karttaan”, neuvoo Ojanaho. 

Pihakartat käyttöön

Ojanaho puhuu sen puolesta, että seuroissa käy-
tettäisiin enemmän pihakarttoja. ”Useinhan tree-
ni menee niin, että kokoonnutaan koulun pihalla, 

juostaan alkuverryttelyksi lähimetsään kilometrin 
verran, siellä suunnistetaan rata ja loppuverryttely-
nä takaisin koulun pihalle. Miksi ei heti jäädä kou-
lun pihalle pitämään harjoitusta?”, kysyy Ojanaho.

Pihakartan etuna on, että pienellä mittakaavalla 
asiat tulevat nopeasti eteen. Lapset jaksavat keskit-
tyä paremmin, kun yhden harjoituksen aikana on 
useampia tehtäviä. Pienemmällä alueella lapset ovat 
paremmin valmentajan silmien alla ja toiminta on 
turvallista.

Pihakartalla tehtävistä harjoituksista saa hel-
posti hieman haastavampia ja mielekkäämpiä ko-
keneemmillekin suunnistajille. Vain 16 rastilla saa 
aikaiseksi vaikka mitä. Ja ohjaajan on helppo viedä 
rastit paikoilleen.

Rastireitti sopii monille 

Rastireitti on erinomainen kokeneemmillekin 
suunnistajille. ”Harjoitellaanko rastireitillä kisasuo-
ritusta vai opetellaanko rastireitin avulla suunnis-
tustaitoja, sitä kannattaa miettiä”, sanoo Ojanaho.

Siimari helpottaa, ohjaa ja antaa palautetta. Sii-
marin avulla pääsee myös maastoon (monipuo-
lisuus), eikä kaikkien rastien tarvitse olla tienris-
teyksissä. Rastireitillä oikea suunnistustekniikka 
on mahdollista oppia alusta alkaen. Rastinotto on 
helppoa, sillä siinä on mahdollisuus ennakkosuun-
nitteluun ja sujuvaan rastityöskentelyyn. Siimarilla 
kannattaa tehdä kaksi lenkkiä yhden ison sijaan. Ja 
kaiken lisäksi siimari mahdollistaa vaativamman 
taitoharjoittelun reittiviiva- ja viivasuunnistuksena. 

Rastireitistäkin kannattaakin ottaa kaikki irti!

Summa summarum

Ohjaajan tulee muistaa, että kartat ovat ajan tasalla 
ja mittakaava on hyvä. Pienellä alueella kannattaa 
olla paljon rasteja ja paljon ratoja, jolloin suunnista-
jalle saadaan itsenäistä työskentelyä. Eriyttäminen 
eri taitotasoille ei tapahdu ratapituuksilla (D ->A) 
vaan erilaisin karttamuutoksin (käyräkartta), suun-
nistustehtävin (viivasuunnistus) ja fyysinen eriyttä-
minen syntyy kierrettyjen ratojen määrällä.

Mikko Ojanahon 
laatimat de-
moharjoitukset 
löytyvät ohjaa-
jatapaamisen 
esityksistä.
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Nuorten tiimin tapaaminen

SANNA KOSKELA

Nuorten tiimin järjestämä neljäs nuorten leiri pi-
dettiin Kuortaneen urheiluopistolla 7.–9. helmi-
kuuta. Leirin ohjelmaan mahtui sekä sisä- että ul-
koharjoituksia, sekä mukavaa yhdessäoloa.

Ensimmäinen harjoitus oli yöpartiorogaining, 
joka taisi olla kaikille uusi juttu. Aluksi muodos-
timme kahden hengen partion ja jaoimme rastit. 
Rastit haettuamme suunnistimme lopun yhteiset 
rastit yhdessä maaliin. Maalissa jokainen sai uuden 
kartan, johon oli merkitty rasteja eri numeroin. Nu-
mero kertoi, kuinka monta pistettä rastista saa, ja 
pyrkimyksenä oli kerätä mahdollisimman monta 
pistettä määräaikaan mennessä. Jokaisesta alkavasta 
minuutista määräajan jälkeen tuli yksi miinuspiste. 
Rogaining suoritettiin yksin ja rastit sai kiertää ha-
luamassaan järjestyksessä. Aikaa oli aika paljon ja 
itse ainakin ehdin käydä kaikki rastit hyvissä ajoin. 
Harjoitus oli mielestäni mukava, ja yöharjoitus toi 
pientä lisähaastetta.

Illalla meillä oli illanvietto, jossa saimme tutus-
tua toisiimme paremmin ja opeteltua toisten ni-
miä läpsyä pelaten. Läpsyssä ringin keskellä oleva 
yrittää saada läpsäistyä sitä, kenen nimi sanotaan, 
ennen kuin hän ehtii sanoa jonkun toisen nimen. 
Lisäksi olimme sylibingoa ja hauskaa oli.

Seuraavana aamupäivällä meillä oli ryhmätyö 
aiheesta ”Miten minusta tulee parempi suunnista-
ja”. Laitoimme aluksi paperille oman nimemme ja 
mietimme, missä olemme hyviä, mitkä ovat omia 
vahvuuksiamme, mitkä ovat tavoitteemme ja mitä 
kehitettävää vielä on. Sen jälkeen jakauduimme 
pienempiin ryhmiin tavoitteiden mukaan ja mie-
timme, mitä tulisi tehdä, jotta tavoitteeseen pääs-
tään. Sen jälkeen saimme suunnitella harjoituksen, 
joka auttaa tavoitteeseen pääsyssä.

Aika pian lounaan jälkeen oli meidän leiriläisten 
suunnittelemien harjoitusten vuoro. Ensimmäinen 
harjoitus oli ristinolla, jossa yritimme saada kolme 
sähly- tai tennispalloa riviin ennen toista joukkuet-
ta. Sen jälkeen vuorossa oli viivajuoksu, joka osoit-
tautui hyväksi, mutta raskaaksi treeniksi. Lopuksi 
oli kuntopiiri ja vetoharjoitus radalla. Kukaan ei 
varmastikaan valittanut, että ei ollut tarpeeksi kova 
treeni.

Seuraava harjoitus oli koordinaatioharjoitus yh-
dessä ohjaajatapaamisporukan kanssa. Koordinaa-
tiot olivat kyllä haasteellisia ja osa hieman tyhmän 
näköisiäkin, mutta varmasti hyvää harjoitusta. Il-
lemmalla pelailimme sählyä, käsipalloa ja jalkapal-
loa sekä karttamerkkidominoa. Pelailujen jälkeen 

oli saunat ja iltapala, joiden jälkeen kaikki menivät 
väsyneinä nukkumaan – tai ainakin melkein kaikki.

Sunnuntaina aamusta meillä oli kaikkien suo-
sikkitreeni eli Amazing Race. Muodostimme kol-
me joukkuetta, Tosi luovat, Joukkue ja Nimettömät, 
joissa kussakin oli 3–4 jäsentä. Ensimmäinen tehtä-
vä oli etsiä vastaustaukset 10 kysymykseen opistolla 
kiertelemällä. Vastaukset saatuamme teimme lihas-
kuntoa ja suoritettuamme liikkeet haimme kartat. 
Suunnistimme karttoihin merkittyä reittiä pitkin 
ja merkitsimme reitin varrella olevat rastit reiäl-
lä karttaan. Keskellä rataa oli sokkotehtävä, jossa 
piti opastaa silmät sidottuna olevaa paria tai ryh-
män kahta muuta jäsentä leikkikentällä olevan ra-
dan lävitse. Se oli omasta mielestäni kisan mukavin 
tehtävä. Suunnistusradan jälkeen Kuortane-hallilla 
odotti vielä karttamerkkidomino, jonka läpäistyä 
oli kisa ohitse. 

Toisilla meni vähemmän ja toisilla enemmän 
aikaa, mutta mainitaan että Tosi luovat voittivat 
kisan. Palkinnoksi ei tullut miljoonaa euroa, vaan 
suunnistusosion rastien hakeminen.

Viimeiseen harjoitukseen, joka oli yhteinen 
ohjaajatapaamisen kanssa, ei jäänyt paljoa aikaa 
suihkussa käymisen, pakkaamisen ja huoneiden 
luovutusaikojen johdosta. Saimme monta erilaista 
karttaa, joissa oli erilaisia harjoituksia. Niitä olivat 
esimerkiksi Afrikan tähti, vihikoira ja kaksintaiste-
lu. Ratoja sai kiertää niin monta kuin halusi ja ehti. 
Ruuan jälkeen oli vielä leirin päätös, jossa annoim-
me palautetta leiristä. 

Omasta mielestäni leiri oli oikein onnistunut 
ja mukava, Amazing Race olisi saanut olla hieman 
pidempi, joten haluan ehdottomasti mukaan myös 
ensivuonna
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MONA LINDROTH

Suunnistusliiton Nuorten tiimi ehdotti suunnistus-
alueille muutama vuosi sitten, että alueille perus-
tettaisiin alueellisia nuorten tiimejä. Alueellisten 
tiimien tarkoitus on olla paikkoja, joissa nuoret 
oppivat toimimaan, vaikuttamaan ja ottamaan vas-
tuuta. Tiimillä on mahdollisuus vaikuttaa alueen 
nuorten aktiivisuuteen ja nuorille suunnattuun oh-
jelmaan. Monilla nuorilla on ideoita ja halua olla 
järjestäjänä seuratoiminnassa, mutta esimerkiksi 
seuran pieni tai päinvastoin liian iso koko on estee-
nä suunnitelmien toteuttamiselle. Alueelliset tiimit 
ovat erinomaisia alueilla, joissa on pieniä seuroja ja 
saman ikäiset suunnistajakaverit edustavat naapu-
riseuroja.

Jokaisen tiimin toiminta on tiimin itse päätet-
tävissä ja sovittavissa. Jotta tiimi saadaan kasaan, 
tarvitaan vain ryhmän perustaja ja aktiivisia nuo-
ria, joilla on ideoita ja halua järjestää tapahtumia. 
Nuorten mukaan saaminen voi aluksi tuntua mah-
dottomalta tehtävältä. Paras tapa tavoittaa alueen 
aktiiviset nuoret on kysellä seurojen nuorisovas-
taavilta tietoa aktiivisista nuorista. Kysymällä nuo-
relta suoraan saadaan hänet helpoiten toimintaan 
mukaan. Jos tiimin jäseniä etsii sen sijaan avoimen 
haun tai seuroille lähettämän hakemuksen avulla, 
voi tulos jäädä heikoksi, sillä nuoret eivät usein us-
kalla tarttua viestiin. 

Tiimin perustamiseksi ei ole määrätty vähim-
mäisjäsenmäärää. Nuoret on helpompi saada tii-
miin mukaan kun pyytää heitä sitoutumaan siihen 
aluksi vuoden ajaksi. Jollakulla on tiedossa yliop-
pilaskirjoitukset, toinen on kaikessa mahdollisessa 
mukana ja kolmas taas ei ole täysin varma asuuko 
hän eri paikkakunnalla ensi syksynä. Vuodessa tii-
min tehtävät ja tavoitteet selkiintyvät ja sen jälkeen 
jäsenet osaavat sanoa haluavatko ja pystyvätkö he 
jatkamaan tiimissä. Jokaiselle lähtevälle tiimiläi-

selle voidaan antaa tehtäväksi etsiä hänen tilalleen 
vähintään yksi uusi jäsen, jolloin tiimin koko ei pie-
nene.

Vaikka tiimi on tarkoitettu nuorille, niin taus-
talla on hyvä olla edes yksi aikuinen, joka seuraa 
ryhmän toimintaa. Aikuinen luo turvaa tiimin toi-
minnalle, häneltä voi kysyä miten asioita voi rat-
kaista, hän kokoaa tiimin ja häneltä saa myös hyviä 
ajatuksia tapahtumien toteutukseen. Tapahtumia 
järjestettäessä aikuinen voi ottaa vastuun tilojen va-
raamisesta ja hankalempien asioiden selvittämises-
tä – asioista, jotka nuoret usein kokevat vaikeaksi ja 
epämukavaksi.

Mitä alueellinen nuorten tiimi sitten voisi tehdä? 
Liiton Nuorten tiimin ehdotus on, että jokainen alu-
eellinen tiimi järjestäisi loka-marraskuun taitteessa 
alueellisen tapahtumapäivän. Tapahtumapäivän 
idea tulee soveltaa paikallisesti, mutta se voi olla esi-
merkiksi Amazing Race -tyylinen. Tavoitteena on 
vain kerätä alueen nuoret yhteen suunnistuskauden 
päätteeksi yhteiseen, mukavaan tapahtumaan. Vas-
taavasti nuorten tiimi voi olla mukana järjestämäs-
sä alueen nuorten leiriä tai vaikka seurojen välistä 
sählyturnausta. Vain mielikuvitus ja viitseliäisyys 
ovat rajoina. Pulmatilanteissa liiton Nuorten tiimi 
antaa mielellään ideoita.

Tällaiset tapahtumapäivät ovat yksi keino saada 
nuoret viihtymään lajissa paremmin ja jatkamaan 
harrastusta. Lisäksi niissä voidaan solmia uusia ka-
verisuhteita ja kaiken lisäksi ne voivat innostaa joi-
takin nuoria mukaan toimijoiksi suunnistuksessa. 

Tällä hetkellä alueellisia nuorten tiimejä on 
perustettu vain Päijät-Hämeeseen. Varsinais-Suo-
meen ja Kymenlaaksoon ollaan parhaillaan perus-
tamassa tiimejä. Näiden tiimien yhteyshenkilöiden 
yhteystiedot löytyvät suunnistusliiton nuorisosivun 
alta. 

Lisätietoa: suunnistusliitto.fi > NUORISO > Nuo-
rille

Alueelliset nuorten tiimit
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PAULA LEHTOMÄKI

SUUNNISTUSLIITTO käynnisti syksyllä 2011 
kehityshankkeen, joka kulki nimellä 11–15-vuo-

tiaiden harjoittelun edis-
täminen seurassa. En-
simmäisen hankekauden 
jälkeen toteutettiin vielä 
toinen hankevuosi 2012–
2013 uusien seurojen 
kanssa. 

Seurat tulivat mukaan 
hankkeeseen vapaan 
haun kautta. Jokainen 
seura päätti omat kehit-
tämistavoitteensa ja vei 
niitä eteenpäin sparraaji-

en avustuksella. Lisäksi molempina hankevuosina 
järjestettiin neljä hankepäivää, joista seurat saivat 
uusia ideoita sekä mahdollisuuden vertailuun ja 
verkostoitumiseen. 

Kaikkiaan hankkeessa oli kahden hankekauden 
aikana mukana 20 seuraa ja yksi alue.

Tavoitteita ja järkevää organisointia

Hankkeen lähtökohtana oli kehittää 11–15-vuoti-
aiden harjoittelun monipuolista sisältöjä ja lisätä 
nuorten toiminnan laatua. Lisäksi seuroja pyrittiin 
auttamaan oman toiminnan kehittämisessä. Han-
kevuoden aikana esiin nousi useita konkreettisia 
osatekijöitä, joka tekevät nuorten seuratoiminnasta 
onnistunutta.

”Hankkeen johtoajatuksena oli lisätä nuorten 
liikkumisen määrää. Hankkeen avulla saimme 
paljon palautetta seurojen todellisuudesta, suu-
rimmista haasteista, kehitystarpeista ja keinoista, 
joilla voimme tukea seuratoiminnan kehittämistä. 
Ideoita ja halua seuroissa on paljon, mutta resurs-
seja harvoin riittävästi. Hankkeeseen osallistumi-
nen innosti seuroja kehittämään toimintaansa ja toi 
jämäkkyyttäkin kehitystoimiin. Hankkeen kautta 
seura sai johtolankoja, mihin suuntaan toimintaa 
voisi kehittää”, hankkeen vetäjä Katri Lilja kertoo 
hankkeen onnistumisesta.

Nyt, kun yhteenveto hankkeista on tehty, moni 
on kysellyt työkaluja toiminnan laadun paranta-
miseen. Jokainen seura on kuitenkin erilainen, ja 
toiminnan kehittämisen pitää lähteä seuran omis-
ta tarpeista. Mitään valmista työkalupakkia laadun 
parantamiseen ei ole, mutta välineitä ja vinkkejä si-
täkin enemmän.

Laatua nuorten toimintaan

Hankkeesta opittuja asioita hyödynnetään myös 
uudistuneessa valmentajakoulutuksessa.

”Nopeasti kävi selväksi, että laadukas nuorten 
toiminta ei synny pelkkien hyvien harjoitusohjel-
mien kanssa. Seuratyön perustan pitää olla kunnos-
sa, jotta nuorten toiminnan laatua voidaan alkaa 
kehittää”, Lilja muistuttaa.

Nuoret huomioiden

Kehittämishanke konkretisoi sen, että toimintaa 
voi kehittää pieninkin askelin ja pientenkin paran-
nusten vaikutukset voivat olla suuria. Hankeyh-
teenvedossa tärkeimmät kehityskohteet tiivistyivät 
kahdeksaan asiaan, jotka ovat hyvinkin eritasoisia 
konkreettisista toimintamalleista tavoiteltuihin tu-
loksiin. 

Lähtökohtana kaikelle on se, että seuran nuori-
sotoiminnan tulisi olla organisoitua ja tavoitteellista 
koko seuratoiminnan viitekehyksessä. Selkeät, yh-
dessä sovitut toiminnan tavoitteet valjastavat koko 
seuran toimimaan samaan suuntaan. Lisäksi hyvin 
suunniteltu ja organisoitu toiminta houkuttelee 
mukaan uusia toimijoita, ohjaajia ja valmentajia. 
Hyvin toteutettu toiminta on myös paras markki-
nointikeino uusien harrastajien suuntaan. 

Myös toimijoita tulee olla riittävästi, että laadu-
kasta toimintaa voidaan toteuttaa. Uusien toimi-
joiden rekrytointi ei ole helppoa, mutta lasten van-
hemmat kannattaa sitouttaa mukaan toimintaan 
mahdollisuuksien mukaan. 

Riittävä toimitsijamäärä auttaa mukana olevia 
jaksamaan ja tekee vapaaehtoistyöstä mielekästä. 
Tehtävien jakaminen helpottaa päävetäjän taakkaa, 
mutta vaatii sen hyväksymistä, että jokainen tekee 
pyydetyt asiat omalla tyylillään ja omien kykyjensä 
puitteissa. 

Tavoitteita ja ryhmätoimintaa

Laadukas nuorten toiminta on tavoitteellista ja 
suunniteltua, ja toimintaa pyörittävät ohjaajat ja 
valmentajat. Viikosta toiseen toistuva toiminta il-
man tavoitteita ei motivoi nuoria. Ryhmä voi yh-
dessä sopia tavoitteestaan. Sen ei kannata olla me-
nestykseen liittyvä, ennemminkin se voi olla vaikka 
joku tapahtuma, kilpailu tai leiri. 

Tavoite on tärkeä, mutta niin on myös sinne 
kuljettu yhteinen matka. Paras olisi, että ryhmän 
jäsenet löytäisivät itselleen yhteiseen tavoitteeseen 
liittyviä osatavoitteita, sillä ne kiinnittävät ryhmään 
ja motivoivat nuoria kulkemaan kohti yhteistä pää-

Jokainen seura 
on erilainen, ja 
toiminnan  
kehittämisen  
pitää lähteä 
seuran omista 
tarpeista.
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määrää.
Yksi tärkeä seikka on tunne ryhmään kuulumi-

sesta. Suurta yhteenkuuluvuutta ei herätä iltaras-
tityyppiset harjoitukset, joihin kukin voi saapua 
omaan aikaan, kiertää radan ja lähteä kotiin. 

”Pystymme helposti tarjoamaan ryhmään kuu-
lumisen tunteen, ja se taas tuo lajille uudenlaista 
vetovoimaisuutta. Se ei riitä, että on motivoitunut 
nuori, jos hän ei koe kuuluvansa ryhmään”, Lilja 
muistuttaa.

Harjoitukset ikäryhmittäin

11–15-vuotiaat nuoret ovat osaamiseltaan hyvin 
eritasoisia. Yksi hankkeessa esiin noussut huomio 
oli, että 11-vuotiaille tulisi tarjota hyvin eri tasois-
ta toimintaa kuin 15-vuotiaille. Toki myös saman 
ikäiset nuoret ovat erilaisia, kehittyvät eri tahtiin ja 
ovat motivoituneita erilaisista asioista. Toiminta ei 
saisi olla liian vaikeaa, mutta sen pitäisi kuitenkin 
haastaa ja motivoida mukana olevia. Hienoa olisi, 
jos toiminta olisi monipuolista ja ympärivuotista.

”Seurojen tulisi tarjota suunnistuskoulun jäl-
keistä toimintaa lajista innostuneille. Tärkeää on, 
että 11-vuotiaille on yleensäkin tarjolla toimintaa. 
Yli 13-vuotiaille taas pitäisi jo olla tarjolla mallia 
hyvästä harjoittelusta”, Lilja muistuttaa.

Nuoret motivoituvat käymään harjoituksissa, 
kun harjoitusten laatua kehitetään jatkuvasti ja oh-
jaajat tuovat koulutuksen ja verkostoitumisen kaut-
ta uusia ideoita toimintaan. Harjoitusten määrää 
ja laatua voi kehittää muun muassa yhteistyössä 
muiden alueen seurojen tai muiden lajien seurojen 
kanssa. Verkostoituminen voi toimia esimerkiksi 
yhteisten harjoitusten kautta tai leiriyhteistyönä. 

Aktiivinen, suunnitelmallinen ja laadukas seu-
ratoiminta on vetovoimaista nuorten ja heidän per-
heidensä silmissä. Innostuneet nuoret osallistuvat 
mielellään harjoituksiin. Aktiivinen ja monipuo-
linen harjoitustoiminta kehittää nuoria. Innostava 
toiminta aktivoi liikkumaan myös omalla ajalla. 

Laadukkaan toiminnan avulla toteutetaan ur-
heilijan polun lapsuusvaihetta ja sen keskeisiä sisäl-
töjä eli hyvää fyysistä harjoitettavuutta, kartutetaan 
monipuolisia liikuntataitoja, sytytetään innostus 
urheiluun ja tartutetaan malli urheilullisesta elä-
mäntavasta.

”Pohkeen asento on hyvin pieni osa kokonai-
suutta. Tärkeintä on tekemisen tapa ja se, että nuo-
ret innostuvat lajista ja harjoittelusta”, Lilja tiivistää.

Lisätitietoa nuorison harjoittelun kehittämisestä 
löytyy osoitteesta www.suunnistusliitto.fi NUORISO 
> Harjoittelun kehittäminen
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HANNA VEHVILÄINEN

PORILAINEN Rastikarhut oli mukana 11–15-vuo-
tiaiden nuorten seurakehityshankkeessa vuonna 
2013. Seurassa nuorisotoiminnan tila oli ihan hy-
vällä mallilla, mutta hankkeesta saatiin uusia ide-
oita seuran toimintaan. ”Me saimme mielestäni 
hankkeesta tosi paljon. Sen aikana tutkimme omaa 
toimintaamme kriittisesti ja pystyimme kehittä-
mään sitä”, kertoi seuran Nuorisojaoston puheen-
johtaja Anu Imberg.

Parhaat ideat öisin tai autossa

Seurassa oli vuonna 2009 vain 13 suunnistajaa ikä-
luokassa 11–15-vuotiaat. Vuonna 2009 seurassa pa-
nostettiin ensin suunnistuskoulun kehittämiseen, 
jonka myötä lajin pariin saatiin paljon uusia lapsia. 
Pikkuhiljaa suunnistuskoululaiset kasvoivat, joten 
vuonna 2013 ikäryhmässä 11–15-vuotiaat suun-
nistajia oli jo 34. Silloin oli aika ruveta kehittämään 
myös vanhempien ikäluokkien toimintaa.

Hankkeen aikana oli parasta, että seuran ohjaa-
jat kävivät paljon keskusteluja toistensa sekä seuran 
sparraajan, Kalle Virtasen, kanssa että muiden han-
keseurojen edustajien kanssa yhteisissä tapaamisis-
sa.

”Koska asumme täällä lännessä, meillä oli aina 
pitkä automatka kaikkiin tapaamisiin. Autossa 
puhe aina vain jatkui. Parhaat ideat syntyivät aina 
yöntunteina tai autossa”, Imberg sanoi.

Seurat eivät saaneet valmiita vastauksia, vaan 
pääsivät itse pohtimaan oman seuran tarpeita, 
oman seuran toimintaa, mikä sopii ja mikä ei sekä 
oman seuran resursseja. Palautetta tuli toiminnasta, 

ja sparraajalta tuli eväitä toiminnan kehittämiseen.
Imberg antoi paljon kiitosta sparraajalle Kalle 

Virtaselle, jolla oli tärkeä rooli. Mutta myös muilta 
hankeseuroilta sai valtavasti vertaistukea. 

”Saimme paljon ideoita ja tsemppiä. Tajusimme, 
että emme ole yksin ongelmien kanssa. Saimme li-
sää uskoa omaan tekemiseen. Oli hienoa huomata, 
että olemme jo tehneet tietämättä oikeita asioita. 
Ehkä meillä ei asiat olekaan niin huonosti, mietim-
me silloin”, naurahti Imberg ja jatkaa: ”Tekee hyvää, 
että joku ulkopuolinen antaa kommentteja. Sitä ei 
itsekään tiedä, jos jotain tekee hyvin. Helposti kan-
gistuu kaavoihin.”

Esimerkki top-tiimiläisten, eli RasKan 11–14-vuotiaiden, harjoitusviikosta talvella (vko7)

MA 10.2. klo 18.00 Noormarkun urheilutalo Sisätreeni (sähly + treeni)
KE 12.2. klo 17.30 Karhuhalli Juoksutreeni 
TO 13.2. klo 18.30 Gygnauksen koulun sali Kuntopiiri
PE 14.2. klo 17.30 Karhuhalli Juoksutreeni
LA 15.2 klo 11.00 Kirjuri Valmennusryhmän sprinttitreeni
SU 16.2. klo 11.00 Huittinen Winter Sprint Cup

Rastikarhulaiset edustivat näyttävästi seuraansa Nuorten Juko-
lassa. Kuva: Pirjo Valjanen.

Rastikarhuille uutta pontta  
seurakehityshankkeesta
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Mitä saatiin aikaan

Nykyään seurassa toiminta on laadukkaampaa. 
Toiminta on ympärivuotista, ja junnuille on tarjolla 
entistä parempia treenejä. Ohjattujen harjoitusten 
määrässä on tapahtunut merkittävä kasvu. Paikal-
lisen yleisurheiluseuran Nopsan kanssa aloitettiin 
yhteiset juoksutreenit. Lisäksi seurassa järjestetään 
leiripäivä talvisin kerran kuukaudessa. 

Juoksuharjoituksissa painotus on ikäluokan 
herkkyyskausissa, ja harjoituksissa otetaan huo-
mioon koordinaatio, rytmi, nopeus, hyppely sekä 
keskivartalon lihaskunto. Kaikkiaan seurassa huo-
mioidaan yksilöt entistä paremmin, muun muassa 
eritasoisilla taitotreeneillä.

”Harjoituksissa mietitään paremmin, mitä teh-
dään, milloin tehdään ja miksi tehdään. Ei vain teh-
dä asioita”, Imberg kertoi.

Seurassa otettiin käyttöön Kasva Urheilijaksi 
-testit, jotka tehdään pari kertaa vuodessa.

”Meillä ei ole tiukkoja kilpailullisia tavoitteita, 
mutta parantuneen toiminnan myötä myös tulok-
sia on tullut. Seuran nuoret ovat menestyneet hyvin 
muun muassa KLL:n kisoissa”, Imberg kertoi. 

Mikä tärkeintä seurassa on vallalla hyvä tiimi-

11-15-vuotiaiden 
kehityshankkeen ko-
kemusten yhteenveto 
löytyy Suunnistusliiton 
kotisivuilta.

henki niin nuorilla kuin ohjaajilla ja nuoret ovat 
innostuneita. Nuoret on pystytty pitämään hyvin 
lajin parissa, sillä vain neljä 11–15-vuotiasta on lo-
pettanut harrastuksen vuosina 2011-2013.

Mitä jatkossa?

Jatkossa seurassa py-
ritään saamaan tai-
toharjoituksiin lisää 
haastetta, jolloin har-
joituksista tulisi kil-
pailuja selvästi haas-
tavampi. Tavoitteena 
on ohjaaja- ja valmen-
tajamäärän kasvatta-
minen. Seurassa ru-
vettiin uudistamaan 
valmennustoimintaa 
jo syksyllä 2013. 

”Meidän seurassa yli 15-vuotiaat toimivat apu-
ohjaajina suunnistuskoulussa kaksi kertaa kaudes-
sa, jolla pyrimme saamaan nuorista uusia ohjaajia 
seuraan. Me olemme kasvattajaseura. Toivomme, 
että lapsille jäisi tästä elämäntapa, Imberg päätti.
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JARI VAARA

Kankaanpään Suunnistajat järjestää 29. Nuorten 
Jukolan Kankaanpäässä lauantaina 16.8. Tämän 

hetken suomalaiset 
suunnistushuiput niin 
naiset kuin miehet-
kin ovat saaneet kokea 
Nuorten Jukolan tun-
nelman ja jännityk-
sen ja haasteet. Useat 
moneen kertaan eri 
ikäkausina. Uskon, 
että monet heistä ovat 
kokeneet Nuorten 
Jukolan suunnistus-
viestin isona askelee-
na eteenpäin omalla 

suunnistajapolullaan. Nuorten Jukola on ollut heil-
lekin mahdollisuus. Nuoren suunnistajan polku al-

kaa suunnistuskoulusta tai Oravapolkukoulusta tai 
miksi sitä missäkin päin kutsutaan. Lapsi kehittyy 
ohjaajien, vanhempien ja valmentajien opastuksella 
polkua eteenpäin rastilta rastille. Rastipisteet vai-
keutuvat ja reitinvalintavaihtoehdot tulevat haasta-
vammiksi. Lapsi ja nuori kehittyvät taitavammaksi. 
Jännitys, onnistuminen ja pettymys kasvattavat lasta 
ja nuorta kestävämmäksi suunnistajaksi. Suunnis-
tusviestien viehätys suunnistuksellisena tapahtu-
mana ja yhteishengen kehittäjänä on merkittävä. 
Suunnistusseurat, ohjaajat, vanhemmat ja valmen-
tajat joutuvat pohtimaan osallistumista kilpailuihin. 
Suunnistuksen kisakalenteri on täynnä hienoja ja 
opettavaisia haasteita. Kesä on täynnä myös monen-
laista muuta tapahtumaa. Vuosittain järjestettävä 
Nuorten Jukola on varmasti siellä seuran kisaka-
lenterin kärkipäässä. Viestisuunnistukset ovat aina 
opettavaisia ja koettavia.

Mahdollisuuksien Nuorten Jukola

Jännitys, onnistuminen 
ja pettymys kasvattavat 
lasta ja nuorta kestä-
vämmäksi suunnista-
jaksi. Suunnistusviestien 
viehätys suunnistuksel-
lisena tapahtumana ja 
yhteishengen kehittäjä-
nä on merkittävä.
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Kaikille riittää koettavaa

Kankaanpään Suunnistajien järjestämän Nuorten 
Jukolan kilpailukeskus rakentuu melkein kaupun-
gin sydämeen liikuntakeskuksen alueelle. Maasto 
on hyvin Nuorten Jukolaan soveltuva, sillä tukea 
tarjoavia uria on riittämiin ja kulkukelpoisuus on 
lähes kauttaaltaan hyvä. Harjoituskentät takaavat 
sen, että sateen sattuessa kengän alla on kantava 
sora. Majoitus, ruokailu, seurateltat ja pesut sekä 
parkkipaikat on saatu lähelle, joten tiiviin ja muka-
van kisatunnelman luominen on helppoa. Siihen ei 
pelkästään riitä järjestäjien toiminta. Nuorten Ju-
kola tunnelman luomiseen tarvitaan ennen kaikkea 
suunnistajia, seuroja ja seuratunnuksia ja reipasta 
kannustusta. Suomalainen on tottunut kannusta-
maan hiljaa. Saammeko sen nyt muutettua, ja josko 
nyt saamme oikein suunnistuskarnevaalin aikaan! 
Kannustan seuroja tekemään suunnitelman ja to-
teuttamaan hyvän, äänekkään, reippaan ja kannus-
tavan Nuorten Jukolan. Sekin on mahdollisuus. 

Kaikki mukaan

Nuorten Jukola on seuratoimintaa parhaimmillaan. 
Seuran sisälläkin saadaan uusia ystäviä ja ennen 
kaikkea seurojen kesken kisakeskuksessa. Nuorten 
Jukola on kansainvälinen tapahtuma. Kannustetaan 
ja tuetaan myös mahdollisia uusia maita ja jouk-
kueita huimiin saavutuksiin. Nuorten Jukolaan on 
mahdollista osallistua myös erilaiset yhdistelmä-
joukkueet ja järjestöjen, kuten partiolaisten jouk-
kueet. Erityisesti pienillä seuroilla ja heidän nuo-
rillaan saattavat Nuorten Jukolan mahdollisuudet 
jäädä kokematta. Seurojen ohjaajat ja valmentajat 
– kootkaa rohkeasti yhdistelmäjoukkueita ja tulkaa 
kokemaan Nuorten Jukola Kankaanpäähän. Heille 
kannattaa antaa tämä mahdollisuus. 

Kankaanpää Rastit harjoittelukisana

Kankaanpään Suunnistajat järjestää kaksi viikkoa 
ennen Nuorten Jukolaa perinteiset Kankaanpää 
Rastit. Kilpailu pidetään tänä vuonna yksipäiväi-
senä sunnuntaina 3.8. Kilpailukeskus on Kuntou-
tuskeskus Kankaanpään pihamaalla, Kelankaari 4, 
38700 Kankaanpää. Kilpailumatkana on keskimat-
ka. Kankaanpää Rastien kilpailumaasto sijaitsee 
noin 2 km Nuorten Jukolan kilpailukeskuksesta. 
Lisätietoa www.kansu.fi. Lämpimästi tervetuloa ki-
sailemaan lähes NuJun maastoissa!

Lisätietoa Kankaanpään Suunnistajien järjes-
tämästä Nuorten Jukolasta saa www.jukola.com/
nj2014/ 

Tervetuloa Kankaanpäähän ja suo lapselle ja 
nuorelle mahdollisuus!

Mårten Boströmin 
suunnistusleiri

Vierumäellä
30.7.–1.8.

Suomen urheiluopisto Vierumäellä järjestää 
suunnistusleirin 9-14-vuotiaille suunnista-
jille 30.7.–1.8. Leirin sisältö on todella tuhti 
paketti suunnistusasiaa maailmanmestarin 
rautaisella otteella toteutettuna. Ohjelmassa 
on mm. suunnistusharjoituksia, oheishar-
joitteita ja yhteistä hauskanpitoa.

Hinta sisältää täysihoitomajoituksen 2-4 
hengen huoneissa/huoneistoissa ja ammat-
titaitoisen lajivalmennuksen Mårten Boströ-
min johdolla.

Ilmoittautumiset 15.7. mennessä. Mu-
kaan otetaan 60 nopeinta ilmoittautunutta.

Lue lisää leiristä: http://www.vierumaki.
fi/lomailijat-ja-liikkujat/nuorten-vierumaki/
marten-bostromin-suunnistusleiri/
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Lasten ja nuorten kilpailut –
 uusia sääntöjä ja ohjeita

VUODEN alusta astui voimaan uusia lasten ja 
nuorten kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita. 
• Nuorten avoin sarja poistettiin lajisäännöistä. 

Sarjan tilalla suositellaan pitkän matkan kilpai-
luissa järjestettäväksi sarjoissa H14, D14, H16, 
D16, H18 ja D18 myös L-sarja. L-sarja on ly-
hyempi ja se voi olla myös helpompi kuin ko. 
ikäsarjan rata. Esim. D14 L-sarjan rata voi olla 
12-sarjan rata. 

• Suunnistuksessa 10-sarjassa tarjotaan aina sarjat 
H10RR ja D10RR, joissa on RR-rata. Haluttaes-
sa voidaan järjestää lisäksi sarjat H ja D10, joissa 
on nk. suoran suunnistuksen rata. Tämä sääntö-
muutos astui voimaan vuoden 2013 alussa. Mal-
lirata, 10-sarja rata ilman viitoitusta.

• Sprinttisuunnistuksessa on mahdollista tarjota 
sarjat H10 ja D10, joissa on rata ilman viitoitus-
ta. Sprinttisuunnistuksessa voidaan haluttaessa 
järjestää RR-rata.

• Hiihtosuunnistuksessa voidaan järjestää sarjat H 
ja D10, jos urasto on sopivantasoinen ko. radan 
järjestämiseksi. Radan tulee olla erittäin helppo 

hiihtosuunnistusrata. Hiihtosuunnistuksessa 
järjestäjä on velvoitettu avustamaan 10-sarjan 
osallistujaa kartan laittamisessa karttatelinee-
seen 1 min ennen lähtöä sekä suuntaamaan kar-
tan maaston mukaisesti.

Anneli Miettisen Blogi uudistuksista.

Vuodesta 2008 lähtien tehdyt sääntömuutokset, oh-
jeet ja suositukset on koottu liiton kilpailutoimin-
nan nettisivuille: suunnistusliitto.fi > KILPAILU > 
Kilpailun järjestäminen > Lasten ja nuorten kilpailut

Suosituksia, sääntöjä ja ohjeita lasten ja nuorten kil-
pailujen järjestämiseen.

Lasten ja nuorten suunnistusratojen taulukko.

Lasten ja nuorten hiihtosuunnistusratojen taulukko.

Lasten lähtö ja 10-sarjalaisen ohjeistus lähdössä.  
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Pelisäännöt
nosta urheilemaan!”.

Liikkumiseen innostuminen ja innostaminen 
ovat hyviä aiheita pelisääntökeskusteluihin. Tärkeä 
keskusteltava aihe on myös terveellinen elämänryt-
mi. Vanhemmat kaipaavat myös tietoa tulevan kau-
den tärkeimmistä asioista, kuten missä ja milloin 
harjoituksia pidetään, mitä varusteita tarvitaan, 
miten kilpaillaan ja mitä muuta toimintaa seura 
tarjoaa harjoitusten lisäksi. 

Sopikaa pelisäännöt sekä ohjaajien ja lasten kes-
ken että ohjaajien ja vanhempien kesken. Kirjatkaa 
pelisäännöt. Miettikää samalla, miten menetellään, 
jos pelisääntöjä ei noudateta. Sopikaa myös, milloin 
käydään seuraava pelisääntökeskustelu.

Joissakin seuroissa on tapana sopia pelisään-
nöistä myös ohjaajien keskuudessa. Tämä edistää 
hyvää toimintakulttuuria toimijoiden keskuudessa.

Päihdepelisäännöt

Monilla seuroilla on päihdepelisäännöt. Sopimalla 
päihdepelisäännöistä otetaan vastuu toiminnan lin-
jauksista. Asioista on parempi puhua ennakolta, eikä 
vasta sitten, kun on aihetta puuttua. Jossain vaihees-
sa jokaisen seuran lapset kasvavat nuoriksi ja asia tu-
lee ajankohtaiseksi mm. matkojen yhteydessä.

Seurojen päihdepelisääntöjä
Yleisiä käytäntöjä seuroissa:
• Kun ollaan lasten tai nuorten ohjaajana, ei nautita lainkaan alkoholia, edes ruokajuomana.
• Lasten ja nuorten harjoituksissa ei tupakoida.

Matka tai leiri

Seurojen päihdepelisääntöjä, esimerkkejä:
• Seuran asu päällä ei nautita alkoholia. Seuran matkassa ei nautita alkoholia.
•  Kun matkalla tai leirillä on alle 18-vuotiaita, ei matkan tai leirin aikana kukaan nauti alkoholia.
•  Matkan tai leirin aikana ei esiinny tupakointia.

Hyviä toimintatapoja päihdepelisääntöjen sopimiseksi:
• Kootaan matkalle tai leirille lähtijät yhteen ennen lähtöä ja sovitaan asiasta.
• Sovitaan ennen kauden alkua ohjaajien kesken pelisäännöt ja päihdepelisäännöt, joita nouda-

tetaan koko kauden ajan.
• Sovitaan lasten vanhempien kanssa päihdepelisäännöistä ja tupakointitavoista. Sopiminen ta-

pahtuu pelisääntökeskustelussa tai vanhempainillassa.
• Sovitaan lasten ja nuorten kanssa ennen matkalle tai leirille lähtöä, miten matkalla toimitaan. 

Joka kerta.

URHEILUN Peli-
sääntöjen tavoit-
teena on synnyt-
tää keskustelua 
lasten urheilun 
arvoista, toimin-
taperiaatteista ja 
käytännöistä. On 
tärkeää keskustel-
la ja sopia kauden 
tärkeimmistä asi-
oista, kuten toi-

mintatavoista, harjoittelemisesta ja kilpailemisesta.
Niin seuratoimijoiden kuin lasten vanhem-

pienkin tavoitteena on varmasti, että lapsi ja nuo-
ri viihtyy harrastuksensa parissa ja että hänellä on 
hauskaa, hän oppii ja kehittyy. Meidän aikuisten 
tehtävänä on tukea, kannustaa ja innostaa nuoria. 
Yhteiset arvot ja yhdessä sovitut toimintaperiaatteet 
ja käytänteet luovat seuraan hyvän ilmapiirin, jossa 
kaikki viihtyvät ja innostus urheilemiseen syttyy. 

Pelisääntökeskusteluja varten on tarjolla hyvää 
materiaalia sport.fi > Lasten ja nuorten urheilu > 
Apua arkeen > Pelisäännöt. 

Materiaaleista voi hyödyntää mm. ennakkoky-
selyn, videon sekä perheille tilattavan vihkon ”In-
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Leiripaketit ja ilmoittautumisportaat:

Leirimaksu lauantaista sunnuntaihin sisältää: 
sprinttiviesti, päivällinen, iltapala, lattiamajoitus 
omalla patjalla, iltaohjelma ja aamiainen
Maksuporras 1 viimeistään 31.7.2014 35€
Maksuporras 2, viimeistään 31.8.2014 50€

Lauantain leiripäivän maksu sisältää: 
sprinttiviesti, päivällinen ja iltaohjelma
Maksuporras 1 viimeistään 31.7.2014 30€
Maksuporras 2, viimeistään 31.8.2014 45€

Leirin ilmoittautumisohjeet julkaistaan kilpai-
lukutsun yhteydessä. Kilpailukutsu julkaistaan 
heinäkuun alkupäivinä. Jälkimmäisen maksu-
portaanajankohta voi vielä muuttua myöhem-
mäksi. Leiriläisillä tulee olla alueen, seuran tai 
perheen puolesta huoltajat. Huoltajien hinta on 
sama kuin leiriläisten hinta.

Leiri on avoin kaikille 13–14-vuotiaille ja 
heidän huoltajilleen riippumatta siitä, onko lei-
riläinen mukana alueen joukkueessa. Sunnun-
taina on tarjolla myös kansallinen keskimatkan 
kilpailu. Leirille voi siis ilmoittautua ennen kuin 
tietää pääsystä alueen joukkueeseen.

Alue voi varata leirille haluamansa määrän 
paikkoja ensimmäisessä ilmoittautumisportaas-
sa ja ilmoittaa leiriläisten nimet myöhemmin.

Tervetuloa mukaan Kultainen kompassi -cupin 
finaaliviikonloppuun!

Kultainen kompassi -cup
Finaaliviikonlopun leiri Kangasalla 13.-14.9.

LAUANTAIN leiripäivä tarjoaa ohjelmaa sekä 
13–14-vuotiaille leiriläisille, että heidän vanhem-
milleen, valmentajilleen ja huoltajilleen. Nuorille 
tarjotaan suunnistusta, yhdessäoloa ja oppimistilai-
suuksia huippujen ja nuorten maajoukkuesuunnis-
tajien opastuksella.

Päivä alkaa sprinttiviestillä klo 13. Sprinttiviesti 
on avoin myös muille suunnistajille ja joukkueita 
voivat nuorten lisäksi muodostaa niin vanhemmat 
kuin pääsarjan suunnistajatkin. Maalissa nuoret 
saavat palautetta suorituksestaan. Kisanjälkeen on 
lyhyt luento, jossa maajoukkuesuunnistaja kertoo 
analyysinsä kisasta ja antaa vinkkejä sprinttisuun-
nistukseen.

Illalla teemana on urheilijaksi kasvaminen suun-
nistajan polulla. Nuoret pääsevät mukaan innosta-
vaan ja ehkä yllätykselliseenkin paneelikeskuste-
luun, jossa maajoukkuesuunnistajat kertovat, mitä 

he olisivat itse halunneet tietää 13–14-vuotiaina 
suunnistuksesta.

Aikuiset saavat osallistua rikastuttavaan kes-
kustelutilaisuuteen, isäntänä entinen maajoukkue-
suunnistaja ja nykyinen suunnistajanuorten isä 
Mikko Toivonen. Keskustelun päätteeksi kootaan ja 
vaihdetaan tietoa eri alueiden onnistuneista yhteis-
työmuodoista ja vinkeistä nuoren tukemisessa.

Majoittuminen sekä ruokailut ovat Kangasalan 
keskustan koululla. Majoituksessa tulee olla jouk-
kueen puolesta huoltajat. Leirille voivat osallistua 
myös suunnistajat, jotka eivät ole mukana aluejouk-
kueissa.

Leirin alustava hinta on 35 €. Leirihinta sisältää 
lauantain sprinttiviestin osanottomaksun, päivälli-
sen ja iltapalan, ohjelman, sunnuntain aamupalan, 
sekä majoituksen omilla patjoilla. Myös muu kuin 
koulumajoitus on mahdollinen erilliseen hintaan.

Alueiden valintakilpailut käyntiin toukokuussa

Kultainen kompassi -cup on Suomen Suunnistuslii-
ton ja suunnistusalueiden yhteistyössä toteuttama 
14-sarjan suunnistuscup, joka käsittää neljä alueel-
lista osakilpailua ja valtakunnallisen finaalin.

Vuoden 2014 valtakunnallinen finaali käydään 
sunnuntaina 14.9. Kangasalla. Finaalin järjestää 
Kangasala SK.

Alueet julkaiset alueiden osakilpailut ja valin-
taohjeet alueen sivuilla. Ensimmäiset osakilpailut 
ovat yleensä toukokuussa. Alueiden sivut löytyvät 
osoitteesta: irma.suunnistusliitto.fi > Alueet

Alueet tuovat nuoret finaaliviikonlopun leirille

Alueille lähetetyn tiedustelun mukaan on leiri-
viikonloppu otettu vastaan positiivisesti. Leiri-il-
moittautumisten käytänteet vaihtelevat alueittain. 
Muutamat alueet ilmoittavat ja maksavat leiriläis-
tenosallistumisen. Useat alueet markkinoivat leiriä 
seuroille ja nuorille, toivoen perheiden ottavan vas-
tuun ilmoittautumisesta.

Leirin nettisivu ja ilmoittautumisen tarkemmat 
ohjeet avautuvat kevään aikana Kangasala SK:n 
sivuilla. Leiri on avoin kaikille 13–14-vuotiaille 
suunnistaville nuorille. Sunnuntaina on finaalin 
yhteydessä kansallinen keskimatkan kilpailu, johon 
voivat osallistua kaikki ne, jotka eivät juokse finaa-
lia aluejoukkueissa.



Leiripäivä tarjoaa ohjelmaa sekä 13–14-vuotiaille leiriläisille, että heidän van-
hemmilleen, valmentajilleen ja huoltajilleen. Nuorille tarjotaan suunnistusta, 
yhdessäoloa ja oppimistilaisuuksia huippujen ja nuorten maajoukkuesuunnista-
jien opastuksella.

Päivä alkaa sprinttiviestillä klo 13. Sprinttiviesti on avoin myös muille suunnista- 
jille ja joukkueita voivat nuorten lisäksi muodostaa niin vanhemmat kuin pää-
sarjan suunnistajatkin. Maalissa nuoret saavat palautetta suorituksestaan. Kisan 
jälkeen on lyhyt luento, jossa maajoukkuesuunnistaja kertoo analyysinsä kisasta 
ja antaa vinkkejä sprinttisuunnistukseen.

Illalla teemana on urheilijaksi kasvaminen suunnistajan polulla. Nuoret pääsevät 
mukaan innostavaan ja ehkä yllätykselliseenkin paneelikeskusteluun, jossa maa-
joukkuesuunnistajat kertovat, mitä he olisivat itse halunneet tietää 13–14-vuotiaina 
suunnistuksesta. 

Aikuiset saavat osallistua rikastuttavaan keskustelutilaisuuteen, isäntänä entinen 
maajoukkuesuunnistaja ja nykyinen suunnistajanuorten isä Mikko Toivonen. 
Keskustelun päätteeksi kootaan ja vaihdetaan tietoa eri alueiden onnistuneista 
yhteistyömuodoista ja vinkeistä nuoren tukemisessa.

Majoittuminen sekä ruokailut ovat Kangasalan keskustan koululla. Majoituksessa 
tulee olla joukkueen puolesta huoltajat. Leirille voivat osallistua myös suunnistajat, 
jotka eivät ole mukana aluejoukkueissa. 

Leirin alustava hinta on 35 €. Leirihinta sisältää lauantain sprinttiviestin osanotto-
maksun, päivällisen ja iltapalan, ohjelman, sunnuntain aamupalan, sekä majoituksen 
omilla patjoilla. Myös muu kuin koulumajoitus on mahdollinen erilliseen hintaan.

Lähde mukaan Kultainen kompassi -cupin
finaaliviikonloppuun!
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PAULA LEHTOMÄKI

SUUNNISTUSLIITON alaisena toimii monenlaisia 
vapaaehtoisia ohjaajia ja valmentajia. Ohjaajakou-
lutuksen kouluttajat eli luotsit ja uudistuneen val-
mentajakoulutuksen tason 1 kouluttajat kokoon-
tuivat 8.–9.3. Helsinkiin kuulemaan uusimmat 
kuulumiset ja oppimaan uutta. 

Valmentajakoulutuksen tason 1 kouluttajatii-
miin saatiin mukaan 13 henkilöä eri puolilta maata. 
Osa kouluttajista oli kokeneita luotseja, mutta mu-
kana on myös aivan uusia kouluttajia. Kouluttaji-
en tehtävänä on toimia asiantuntijoina, ohjaajina, 
avustajina, ajatusten herättäjinä ja yhteyksien luo-
jina seuraan. 

Vaikka nyt ensimmäistä kertaa järjestettyyn 
valmentajakoulutuksen kouluttajien koulutukseen 
osallistuneiden taustat vaihtelivat, yhteistä oli into 
viedä tietoa eteenpäin. Koulutus antoi varmasti kai-
kille uutta intoa ja eväitä kouluttajana toimimiseen. 

”Pyrimme siihen, että kouluttajan toimiminen 
olisi antoisaa myös kouluttajalle itselleen. Koulutta-
ja vie osaamista ja innostusta lähelle seuraa. Kou-
luttajatiimin kautta pystymme kohtaamaan seuroja 
seurojen ´omalla maaperällä´”, kouluttajien koulu-
tuksista vastannut Suunnistusliiton nuorisotoimin-
nan kehityspäällikkö Katri Lilja toteaa.

Vinkkejä myös omalle seuralle

Yksi kouluttajakoulutusviikonloppuun osallistunut 
oli kajaanilainen Petteri Haikola. Haikola toimii 
Kajaanin Suunnistajissa niin johtokunnan jäsenenä 
kuin nuorisotoiminnan vastaavana. Ammatiltaan 
hän on OMT-fysioterapeutti, joten myös sitä kautta 
urheilijat ja heidän vammansa ovat tulleet tutuksi.

”Olen pitänyt paljon oman alan koulutuksia 
enkä pelkää esiintymistä. Myös seuratyö on tuttua. 
Koulutuksesta lähdin hakemaan hyviä 
vinkkejä myös oman seuran toimintaan 
ja siihen, kuinka parantaa toiminnan laa-
tua”, Haikola kertoo.

Haikola kertoo koulutuksen olleen 
hyvin antoisa ja käteen jäi paljon materi-
aalia, joiden avulla seurat pystyvät paran-
tamaan toimintaansa. Käytännönläheistä 
tietoa oli mm. tiedot lasten ja nuorten 
ratojen laadukkaasta toteuttamisesta niin 
harjoituksissa kuin kuntorasteilla. 

Uusi luotsi ja tason 1 valmentajakou-
lutuksen kouluttaja on jo kerinnyt vinkata 
paikallisille seuroille, että hän on käytettä-

Uusia kouluttajia  
valmentajakoulutuksen tasolle 1

vissä kouluttajana.
”Auktoritaarinen tiedon tuominen ei välttämättä 

toimi paikallisella seuratasolla. Uskon keskustele-
van koulutuksen olevan hyvä tapa tiedon jakami-
seen. Muiden kouluttaminen on helpompaa, kun 
tuntee ihmiset ja tietää seurojen resurssit”, Haikola 
pohtii.

Valmentajakoulutuksen tason 1 kouluttajia kou-
lutetaan vielä heinäkuussa. Haikola kannustaa seu-
roja käyttämään hyväksi uutta koulutusta ja uusia 
kouluttajia. 

”Jatkuva tiedonjano saa minut kouluttautu-
maan lisää. Seurojen on turha jäädä märehtimään 
itseksensä, kun on olemassa ihmisiä, jotka pystyvät 
antamaan hyviä käytännön vinkkejä toimintaan. 
Koulutuksista saa paljon työkaluja seuran kehittä-
miseen”, Haikola innostaa.

Nuori Suunta -ohjaajakoulutus tarjoaa mahdolli-
suuden omien ohjaustaitojen ja seuran nuorisotoi-
minnan kehittämiseen. Koulutuksessa käsitellään 
myös laajemmin seuran alle 12-vuotiaiden suunnis-
tustoimintaa.

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (val-
mentajakoulutuksen taso 1) antaa valmiudet jär-
jestää mielekästä ja kehittävää seuratoimintaa noin 
11–17-vuotiaille. Koulutuksessa käsitellään mm. 
kehittävien harjoitusten järjestämistä, seuran nuor-
ten vuosikalenteria, perheiden mukaan ottamista ja 
nuorten innostamista.

Lisätietoa koulutuksista: 
www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus
www.suunnistusliitto.fi > HUIPPU > Valmentajakou-
lutus
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Koulutusten noste näkyy  
Espoon Akilleksen toiminnassa

PIRJO VALJANEN

SUUNNISTUSLIITTO tarjoaa seuroille eri toi-
mialoilla koulutuksia seurojen toiminnan kehit-
tämiseen. Suunnistusvalmennuksen peruskurssi 
uudistuu syksyllä, ja uudet kurssit ovat jo seurojen 
tilattavissa.

Espoon Akilles oli ensimmäisten seurojen jou-
kossa tilaamassa uudistuvaa suunnistusvalmentaja-
koulutusta. Akillekselle uusi koulutus osuu hyvään 
saumaan.

”Meillä on kolmevuotinen nuorisotoiminnan 
kehittämisprojekti, jossa tämän vuoden tavoitteena 
on nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen, ikä-
ryhmäjakojen toiminnan jatkaminen ja kehittämi-
nen kokemuksien pohjalta, henkilökohtaiseen val-
mennukseen panostaminen sitä haluavien nuorten 
kohdalla ja hankkeen arvioiminen kauden lopussa. 
Valmennuskoulutus antaa lisää eväitä valmennus-
toimintaan ja etenkin nuorten 11–15-vuotiaiden 
ohjaamiseen”, kertoo Teija Sahlström Espoon Akil-
leksesta.

Suunnistusvalmennuksen peruskurssi toteute-
taan seurassa, joten seura voi kohdistaa sen halua-
malleen ryhmälle. ”Nykyiset ohjaajat ovat koulutuk-
sen kohderyhmänä. Seurassamme on kymmenen 
vastuuohjaajaa ja muita, jotka ovat käyneet Nuori 
Suunta -koulutuksen taso 1:n. Tavoitteenamme on 
saada lisää vastuuohjaajia”, Sahlström taustoittaa.

Hänen mukaansa tieto-taitoa seurassa on vasta 
muutamalla, joten kiinnostusta ja halukkuutta val-
mentajakoulutukseen löytyy. ”Aikaisemmat koulu-
tukset ovat innostaneet ja niistä on saatu helposti 
harjoituksiin siirrettäviä vinkkejä.”

Espoon Akilles onkin ollut aktiivinen seura lii-
ton ohjaajakoulutuksissa. Sen myötä seuran toimin-
taan osallistuneiden määrä on kasvanut valtavasti.

”Koulutusten ansiosta olemme saaneet uusia 
ohjaajia mukaan ja toimintaan säännöllisesti osal-
listuneiden lasten määrä on kasvanut huimasti”, 
Sahlström arvioi.

Hänen mukaansa koulutuksista ohjaajat ovat 
saaneet harjoituksiin lisää lapsia innostavia ele-
menttejä, jolloin ei-aktiivistenkin vanhempien 
lapset pysyvät helpommin toiminnassa mukana. 
Sahlström uskoo, että aktiivisten lasten määrän li-

Espoon Akilleksen urheilijoita oli mukana Leimaus 2013 -leirillä 
Vierumäellä. Kuva: Paula Lehtomäki.

sääntyminen näkyy kisoissa muutaman vuoden 
päästä.

”Kaikkien ei tietenkään tarvitse kilpailla, mutta 
samalla heidänkin määränsä nousee, kun lapsia on 
toiminnassa muutenkin enemmän”, Sahlström pai-
nottaa.
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Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutus Sipoossa

TEO KETTUNEN

SUUNNISTUSLIITTO järjestää yhteistyössä Valon 
kanssa Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutuksia seuroille 
ympäri maata. Pääsin seuraamaan koulutusta, joka 
järjestettiin If Sibbo-Vargarnalle ja OK Orientille 
Sipoossa 6.3. Koulutuksen veti Nuori Suunta -kou-
luttaja Suvi Pelkonen.

Esittäytymisien jälkeen oli ensimmäisen har-
joitteen vuoro. Harjoitteessa kaikkien oli noustava 
ylös. Pelkonen luetteli eri väittämiä ja osallistujien 
oli vaihdettava paikkaa riippuen siitä, mitä miel-
tä he olivat. Väittämät koskivat ohjaajana olemis-
ta, kuten onko ohjaaja johtaja vai lapsen kaveri tai 
onko ohjaajalla oltava suunnistustausta. Osallistu-
jien mielipiteet olivat pääasiassa samansuuntaisia, 
mutta muutamat kysymykset, kuten esim. pitääkö 
ohjaajalla olla suunnistustausta, jakoivat ryhmän 
kahtia.

Seuraavaksi edettiin käytännön harjoituksiin, 
joihin sisältyi muun muassa leikkimistä ja sisäsuun-
nistusta. Käytännön harjoitukset aloitettiin hedel-
mäsalaatti-leikillä, jossa osallistujille jaettiin omat 
suunnistusaiheiset sanat, esim. kompassi. Kaikille 
paitsi yhdelle annettiin istumapaikka. Paikatta jää-

nyt sai siirtyä tuolien keskelle, ja hänen tehtävänään 
oli sanoa jokin osallistujien sanoista. Ne, joilla oli 
sama sana, vaihtoivat paikkaa keskelle jääneen yrit-
täessä ottaa jonkin näistä paikoista. Harjoituksen 
käyttötarkoitus suunnistuskouluissa on pääasiassa 
suunnistussanaston opetteleminen.

Tämän jälkeen kilpailtiin pareittain maa-, meri 
ja laiva-leikissä. Myös tällä kerralla käytettiin suun-
nistussanastoa. Sanat olivat kumpare, kivi ja oja. 
Palkinnoksi osallistujat saivat istua. Kouluttaja Pel-
kosen kysellessä heiltä minkä ikäisille leikki mah-
taisi soveltua, osallistujat vastasivat ”leikin sopivan 
jopa viisikymppisille”.

Sitten vuorossa oli sisäsuunnistus kolmen hen-
gen viestijoukkuein. Tämä harjoitus oli ylivoimai-
sesti vauhdikkain eikä pummeiltakaan vältytty. Oh-
jeistuksessaan Pelkonen oli tarkoituksella hieman 
töykeämpi, kukaan ei tätä kuitenkaan huomannut 
ennen kuin hän asiasta erikseen sanoi. Tällä hän 
halusi muistuttaa olevan erittäin helppoa unohtaa 
kuinka käyttäydytään ja omia virheitään ei vält-
tämättä huomaa. Hän halusi kiinnittää huomiota 
myös siihen, että on tärkeää toimia hyvänä esi-
merkkinä lapselle.

Seuraavaksi osallistujat saivat miettiä sekä omia 
vahvuuksiaan että heikkouksiaan. Nuorten vah-
vuuksia olivat mm. kanssakäynti lasten kanssa sekä 
esimerkkinä toimiminen. Heikkouksia taas olivat 
selittäminen ja kehuminen. Vanhemmat nostivat 
vahvuuksikseen kokemuksen ja selittämisen. Vai-
keaksi he taas kokivat sen, että he eivät enää pysy 
yhtä hyvin lasten perässä kuin nuoret. Harjoite 
osoitti sekä nuorille että vanhoille sen, että he täy-
dentävät toisiaan ohjaajina.

Käytännön harjoitteiden jälkeen käytiin vielä 
läpi perusasioita luokkahuoneessa. Aiheisiin kuu-
luivat pelisääntöjen luominen, kuinka toimia lasten 
ja vanhempien kanssa sekä kuinka suunnitellaan 
harjoitus lapsille.  Näin ollen viimeisessä harjoit-
teessa osallistujat saivat suunnitella omat harjoituk-
sensa lapsille. Koulutuksen päätteeksi kaikki saivat 
todistukset osallistumisestaan.

Koulutuksen jälkeen haastattelin kouluttaja Suvi 
Pelkosta, koulutuksen tilaaja Kirsi Lintulaa ja osal-
listujista Niilo Melkasta sekä Christina Söderber-
giä. Kouluttaja Pelkonen kertoi vetäneensä koulu-
tuksia jo kahdeksan vuotta. Hän kertoi myös, että 
osallistujia on yleensä ollut noin 10–20 ja koulutuk-

Niilo Melkas (edessä) sekä Christina Söderberg (oik.) pitivät 
kovasti käytännön harjoituksista.
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Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on suunnattu suunnis-
tusseurojen uusille ja aloittaville, pääasiassa 6–11-vuo-
tiaiden lasten ohjaamisesta kiinnostuneille. Kou-
lutuksessa ohjaaja saa perustiedot ja -taidot lasten 
ohjaamiseen.

Nuori Suomi on suunnitellut koulutuksen perussi-
sällöt ja yhdessä Suunnistusliiton kanssa on peruskou-
lutuksesta muokattu suunnistusseurojen ohjaajille so-
piva koulutus.

Koulutuksen sisältöalueina ovat:
•  Ohjaajana ja valmentajana toimiminen
•  Ohjaamisen perusteet: harjoituksen suunnittelu ja 

ryhmän hallinta
•  Lasten urheilun tärkeät asiat: liikuntamäärä, moni-

puolisuus ja ilmapiiri
•  Mistä tukea toimintaan? 
• Mihin koulutuksiin seuraavaksi?

Koulutukseen osallistuminen madaltaa ohjaajaksi 
ryhtymistä. Esim. nuoria ohjaajia ja lasten vanhempia 
kannattaa pyytää mukaan koulutukseen. Koulutukseen 
lähtemiskynnys puolestaan madaltuu, kun koulutuksen 
tilaa omaan seuraan. Näin koulutukseen voi yhdistää 
seuran oman toiminnan toteutukseen liittyvää koulu-
tusta. 

Koulutus toteutetaan kolmen tunnin iltakoulutuk-
sena, jonka seurat voivat yksin tai yhdessä tilata seu-
raan. Yhden koulutuksen hinta määräytyy osallistuvien 
seurojen lukumäärän mukaan sekä osallistujamäärän 
(1 vihko á 10 € / osallistuja) mukaan. Hinta vaihtelee 
90–250 euron välillä. 

Lisätietoa www.suunnistusliittofi NUORISO > Kou-
lutus > Tervetuloa ohjaajaksi Koulutuksen tilaukset:        
anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi.

sien saaneen paljon positiivista palautetta. 
Varsinkin käytännön harjoituksia on ke-
huttu, ja niitä on toivottu enemmän.

Koulutuksen tilaaja, Kirsi Lintula 
SV:stä, kertoi saaneensa sähköpostiin 
mainoksen ja yhdessä seuran kanssa to-
denneensa, että koulutukselle olisi tarvet-
ta. Koulutuksen järjestelyt puolestaan su-
juivat hyvin ja helposti. Hänen mielestään 
koulutus oli hyvä herätys uuteen kauteen 
ja myös tehtävät olivat hyviä. Hänestä oli 
myös hienoa, että naapuriseura Ok Orien-
tin pojat osallistuivat koulutukseen.

Osallistujat Niilo Melkas sekä Christi-
na Söderberg olivat pitkälti samoilla lin-
joilla koulutuksen suhteen. He kertoivat 
saaneensa paljon hyviä vinkkejä ja leikke-
jä varastoon tulevaisuuden varalle. Myös 
he pitivät paljon käytännön harjoituksista 
muiden osallistujien tapaan.

Kaiken kaikkiaan koulutus oli mielen-
kiintoinen ja hyvin järjestetty. Käytännön 
harjoitukset taas toivat mukavaa vaihte-
lua perinteiselle paikallaan istumiselle. 
Jos kaipaat hyviä neuvoja ohjaajana toi-
mimiseen, sekä haluat hyvän ja hauskan 
koulutuksen, niin silloin sinun kannattaa 
ehdottomasti osallistua Tervetuloa ohjaa-
jaksi! -koulutukseen.

Nuoret ja vanhat kävivät yhdessä läpi heikkouksi-
aan ja vahvuuksiaan.
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Tilaa syksyn koulutuksia nyt

Valmentajakoulutuksen taso 1

Suunnistusvalmennuksen peruskurssi (valmen-
tajakoulutuksen taso 1) uudistuu syksyllä 2014 
koulutukseksi Nuorten seuravalmennus suunnis-
tusseurassa. Koulutuksen kohderyhmä on seuran 
11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus 
antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää harjoitus-
ten määrää ja laatua nuorten seuravalmennuksessa.
Koulutukset toteutetaan kahden viikonlopun (2 x 
la-su) mittaisina. Uudistettuja koulutuksia järjeste-
tään syksystä 2014 alkaen.

Seurat tai alueet voivat tilata koulutuksen Suun-
nistusliitosta. Tilaukset tulee tehdä mielellään noin 
4 kuukautta ennen aiottua koulutusta, kuitenkin 
viimeistään 2,5 kuukautta aikaisemmin. Näin var-
mistetaan aikaa valmistelulle ja koulutuksen mark-
kinoinnille. Tilaajaseura (tai -alue) järjestää koulu-
tukselle tilat ja muut sovittavat olosuhteet. Seuran 
tilaama koulutus on pääsääntöisesti avoin myös 
muiden seurojen osallistujille.

Sovittuja koulutuksia syksylle 2014 

Osa 1 
Kangasala 29.–30.11.2014 
Kuopio Marraskuu
Espoo 15.–16.11.2014
Pori syksy 2014
Jyväskylä syksy 2014

Osa 2 
Salo, pilottikoulutus Osa 2 22.–23.11.

Sovittujen koulutusten ajankohdat, koulutusten ti-
laus- ja ilmoittautumislomakkeet:  suunnistusliitto.fi 
> HUIPPU > Valmentajakoulutus > Taso 1

Ohjaajakoulutus 

Nuori Suunta ohjaajakoulutus on suunnattu oh-
jaajille, jotka toimivat seuroissa alle 12-vuotiaiden 
ohjaajina. Koulutus sopii hyvin aloitteleville oh-
jaajille ja seuroille, joissa nuorisotyö on aluillaan. 
Myös kokeneet ohjaajat saavat hyviä käytännön toi-
mintamalleja koulutuksesta. Koulutus antaa eväitä 
ohjaajalle harjoituksen toteuttamiseen sekä omien 

ohjaustaitojen ja seuratoiminnan kehittämiseen. 
Kun seurasta osallistuu useampia ohjaajia koulu-

tukseen, on tehtävien työstäminen antoisampaa ja 
seuratoiminnan kannalta hyödyllisempää. Koulu-
tuksen kesto on kaksi viikonloppua (2 x la – su). 

Koulutukset toteutuvat seurojen (tai alueiden) 
tilauksesta. Tilaus tulee tehdä useita kuukausia en-
nen aiottua koulutusajankohtaa. Tilatut koulutukset 
ovat pääsääntöisesti avoimia myös muiden seurojen 
ohjaajille. 

Lisätietoa ohjaajakoulutuksesta, sovittujen koulu-
tusten ajankohdat sekä koulutuksen tilaus- ja  il-
moittautumislomakkeet koulutuksiin: www.suun-
nistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus > Ilmoittaudu 
koulutukseen

Sovittuja koulutuksia:

Osa 1
Toistaiseksi ei sovittuja koulutuksia.

Osa 2 
4.–5.10. Lappeenranta
1.–2.11.  Satakunta
15.–16.11. Hyvinkää



Mikä MOBO on?
MOBO on ilmainen suunnistuksen mobii-
lisovellus, joka toimii sekä Windows Phone, 
Android että iPhone-puhelimissa.

MOBO on nykyversio kiintorasteista, jossa 
leimaus tapahtuu puhelimella lukemalla ras-
tilaatan QR-koodi tai NFC-tarra.

MOBO-rata on varta vasten sovelluksen 
käyttöön tehty kiintorastirata, jossa jokai-
nen voi kiertää haluamansa määrän rasteja 
haluamassaan järjestyksessä.

MOBO on kotoisin Virosta, sen on luonut 
ohjelmistoyrittäjä Tarmo Klaar.

MOBO on Viron ja Suomen lisäksi levin-
nyt useisiin maihin: Iso-Britanniaan, Austra-
liaan, Ranskaan, Puolaan ja Valko-Venäjälle.

MOBO-sivustolta (mobo.osport.ee tai 
suomeksi mobo.suunnistus.fi) voi seurata 
MOBO-suunnistajien leimauksia.

MyMOBO on käyttäjän oma tili, jolle kir-
jautuvat kaikki omat leimaukset ja jolta voi 
seurata omia tilastoja.

MOBO-sovelluksen voit ladata puheli-
meesi alla olevien QR-koodien sisältämillä 
linkkitiedoilla tai suoraan sovelluskaupasta 
hakusanalla MOBO.

PIRJO VALJANEN

Suunnistusliiton tavoitteena on runsaan vuo-
den aikana saada noin sata MOBO-rataa Suo-
meen. Liikkeelle lähdetään runsaan kymmenen 
pilottiseuran kanssa, jotka toteuttavat MOBO-
ratansa alkukesään mennessä.

Ensimmäinen MOBO-rata Suomessa oli al-
kuvuodesta Tuusulan Kellokoskella toteutettu 
kokeilurata. Se saa toukokuussa rinnalleen en-
simmäiset viralliset MOBO-radat.

Pilottiseuroina MOBO-radan toteuttavat 
muun muassa Helsingin Suunnistajat, Rasti-
Jyry, Riihimäen Suunnistajat, Hyvinkään Rasti, 
SK Vuoksi, Vakkarasti, Konneveden Urheilijat, 
Kouvolan Suunnistajat, Koovee ja Rastikarhut.

– Pilottien lisäksi myös muut MOBOsta kiin-
nostuneet seurat voivat välittömästi lähteä 
suunnittelemaan omaa mobiilikiintorastirataan-
sa, sillä sovellus on jo valmis ja toimiva kokonai-
suus. Pilottiseurojen kanssa testataan lähinnä 
käytäntöjä sekä suomenkielisten materiaalien 
toimivuutta, kertoo Suunnistusliiton harraste-
päällikkö Heikki Liimatainen.

Mikäli seurasi on kiinnostunut toteuttamaan 
mobiilikiintorastit alueellaan, olkaa yhteydessä 
Suunnistusliittoon. MOBO-radan ohjeistuksia 
lähetetään seuroille myös harrastesuunnis-
tuksen uutiskirjeessä ja ne löytyvät myös liiton 
nettisivuilta.

– MOBO-rata on mainio vaihtoehto päivit-
tää vanhat kiintorastit nykyaikaan, ja saada si-
tä kautta uusia liikkujia lajin pariin. Rata saa olla 
helppo, Liimatainen muistuttaa.

MOBO-radan suunnittelussa on hyvä huo-
mioida maaston helppous ja hyväkulkuisuus, 
jotta se sopii lajiin tutustujille. Kaupunkien ul-
koilualueet ja lähimaastot ovat hyvä vaihtoehto 
MOBO-radan sijainniksi.

– Nämä ovat yleensä myös kaupunkien omis-

tamia alueita, joten niitä kannattaa suosia. Kai-
kissa MOBO-radoissa pitää muistaa varmistaa 
maastonkäyttöluvat myös mobiilisuunnistuk-
seen, sillä pelkkä lupa suunnistaa ei riitä, Lii-
maitainen korostaa.

MOBO-radalla rastipisteisiin sijoitetaan A6-
kokoiset eli postikortin kokoiset säänkestävät 
laatat, jotka voidaan kiinnittää esimerkiksi tolp-
piin, aitoihin ja seiniin kätevästi. Rastilaatta on 
yksilöllinen, sillä se sisältää kyseisen rastin lei-
maustiedon, joka leimauksen myötä välittyy 
sovelluksen palvelimelle.

MOBO-pakettiin seura saa rastilaattojen li-
säksi info- ja ohjetauluja, jotka voi sijoittaa 
radan läheisyyteen houkuttelemaan kävijöi-
tä rasteille.

– Seura pääsee helposti mukaan MOBOon, 
sillä tarvitsemme vain radan ja kartan tiedos-
toina ja seura saa valmiin materiaalipaketin. 
Rastilaatat sijoitetaan maastoon rastipisteisiin 
ja infotaulut MOBO-radan läheisyyteen, Liima-
tainen kuvaa.

MOBO-peruspaketti kustantaa seuroille 250 
euroa ja se sisältää lähtöön ja 14 rastiin tarvitta-
vat materiaalit. Halutessaan seura voi hankkia 
lisärasteja. Peruspaketin rasteissa leimausta-
pana on yksilölliset QR-koodit. Vaihtoehtoista 
leimaustapaa varten seura voi erikseen tilata 
rasteille yksilölliset NFC-tarrat.

MOBO-paketin kustannusten kattamiseksi 
seura voi hankkia radalleen yhteistyökump-
panin, jonka logot saa näkyviin seuran MOBO-
materiaaleihin.

– MOBOa kannattaa markkinoida esimerkik-
si kaupunkien liikuntatoimille tai paikallisille 
yrityksille, kannustaa harrastepäällikkö Heikki 
Liimatainen.

Lisätietoa: mobo.suunnistus.fi

Windows Phone

Android

iPhone

Suunnistusliitto tuo Suomeen 
älypuhelimille kehitetyn 
MOBO-sovelluksen. MO-
BOlla voi toukokuusta lähti-
en suunnistaa sille erityisesti 
suunnitelluilla radoilla. MO-
BOn myötä kiintorastit siirty-
vät nyky- ja älyaikaan.

MOBO vie
kiintorastit nykyaikaan



Tule maanmittausalalle!
liiku metsässä

käytä karttaa hyväksesi

ylläpidä kuntoasi

hae opiskelemaan kartoittajaksi

maanmittauslaitos.fi/alalle


