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Huippu-urheilun muutostyöryhmän (2010–2012) 
työn tuloksena syntyivät Lapsuus- ja valintavaiheen 
määrittelytyöt. Niillä haettiin vastauksia, miten saa-
daan lisää menestyneitä urheilijoita ja liikunnallisen 
elämäntavan omaavia kansalaisia. Lapsuusvaiheen 
määrittelytyö käsittää urheilijan polun alkuvaiheet 
lapsuudesta nuoruuteen, valintavaiheen määrittely-
työn keskittyessä 13–19-vuotiaiden tavoitteelliseen 
kilpaurheiluun. 

Molemmat asiantuntijatyöt kuvaavat tekijöitä, jotka 
mahdollistavat kasvun hyväksi urheilijaksi ja liikku-
jaksi. Matka urheilijaksi alkaa jo lapsuudessa; lasten 
liikkumisen vähentyminen ja lasten kasvuympäris-
tön muuttuminen olivat tekijöitä, jotka loivat tar-
peen lasten urheilun sisältöjen määrittelylle. 

Jokaisella huippu-urheilijalla on ollut oma tiensä 
huipulle – ei ole mitään yksiselitteistä polkua jota 
seurata. Yhteisenä tekijänä on ollut runsas ja moni-
puolinen liikkuminen ja monien eri lajien harras-
taminen ja erityisesti oma innostus kokeilla ja olla 
mukana.

Lapsuusvaiheessa kuljetaan samoja polkuja, jolloin 
tulisikin olla paljon kaikille avoimia mahdollisuuk-
sia liikkumiseen ja urheiluun. Tässä vaiheessa tär-
keintä on saada synnytettyä kiinnostus ja innostus 
urheiluun – saada liikkumisen kipinä hehkumaan. 
Innostunut lapsi oppii ja haluaa oppia lisää.

Lapsuusvaiheen määrittelytyössä on nostettu esille 
niitä lasten ja nuorten urheilun tekijöitä, joita tuli-
si kerätä lapsen reppuun mahdollisimman paljon: 
innostus urheilemiseen, hyvä fyysinen harjoitetta-
vuus, monipuoliset liikuntataidot ja urheilulliseen 
elämäntapa. 

Urheilijan polulla lapsuusvaiheen ja huippuvai-
heen väliin sijoittuu valintavaihe. Valintavaiheen 
asiantuntijatyössä keskitytään tarkastelemaan lap-
suusvaiheen laatutekijöiden jalostumista huippu-
vaiheen menestystekijöiksi: innostus kasvaa into-
himoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat 
vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu 
systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilullisesta elä-
mäntavasta syntyy terve urheilija. Valintavaiheen 
tavoitteena on rakentaa nuoren urheilijan hyvä päi-
vä. 

Molemmat asiantuntijatyöt antavat hyvää pohjaa 
suunnistusseurojen toiminnan linjauksille. Mitä 
asioita voisimme kenties tehdä vielä paremmin? 
Innostaako toimintamme lapsia ja nuoria? Onko 
toimintamme riittävän monipuolista? Kannustam-
meko runsaaseen liikkumiseen määrään? Annam-
meko eväitä urheilulliseen elämäntapaan? 

Tämän lehden sisältönä on useita aiheeseen liittyviä 
artikkeleita, joissa avataan urheilijan polun eri vai-
heiden asioita. Asioita tuodaan esille myös tulevissa 
liiton nuorisotoiminnan koulutuksissa ja tapaami-
sissa. Tarjoaako sinun seurasi toiminta lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden löytää oma urheilijan pol-
kunsa? 

Tutustu lapsuusvaiheen määrittelytyöhön ja valint-
avaiheen määrittelytyöhön.  Suunnistajan polku
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Suunnistuksessa 
on tärkeää tarjota 
lapselle suunnistus-
tehtäviä, jotka so-
pivat lapsen omaan 
osaamisen tasoon.

Lasten urheilun suomalainen malli

MATKA URHEILIJAKSI ja liikkujaksi alkaa 
jo lapsuudessa. Lasten ja nuorten urheilussa 
punaisena lankana ovat innostus urheiluun, 
monipuoliset liikuntataidot, hyvä fyysinen 
harjoitettavuus sekä urheilullinen elämänta-
pa- ja rytmi. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman 
moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdolli-
simman monelle syntyy edellytykset kasvaa 
hyväksi urheilijaksi ja että jokaiselle syntyy 
liikunnallinen elämäntapa. Kodit, koulut ja 
seurat mahdollistavat yhteistyöllä lapsen ke-
hittymisen. 

Lapsuusvaiheen polkua on avattu tekstis-
sä Lasten urheilun suomalainen malli.

• Lapsen lähiympäristön aikuiset toimivat 
lapsen urheilun mahdollistajina ja innos-
tajina. 

• Monien eri lajien kokeileminen ja harras-
taminen on mahdollista ja mutkatonta. 
Lapsi löytää oman, itselleen parhaiten so-
pivan ja eniten innostavan lajin. Lapsi in-
nostuu urheilusta. 

• Lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 
tuntia viikossa. Ohjattu harjoittelu ja kil-
paileminen on laadukasta. Määrällisesti 
runsaalle ja monipuoliselle omaehtoiselle 
urheilulle on riittävästi tilaa ja aikaa. 

Kun tuet koettua pätevyyttä,  
tuet innostumista urheiluun

Miten sinun seurassasi tuetaan koettua pätevyyttä? 
Miten itse tuet koettua pätevyyttä? Mitä tarkoittaa 
koetun pätevyyden tukeminen?

Pätevyyden kokeminen on kaikkineen tärkeää 
harrastuksessa kuin harrastuksessa. Jos shakinpe-
luu ei luonnistu, niin se tuskin kiinnostaa harras-
tuksena. Jos virkkuutyöhän tulee jatkuvasti solmu-
ja, ei työn jatkaminen kiinnosta.

Suunnistuksessa on tärkeää, että tarjoamme lap-
selle suunnistustehtäviä, jotka sopivat hänen omaan 
osaamisen tasoonsa. Tällöin lapsi kokee pätevyyttä. 
Koetun pätevyyden tukemista on uusien saman ta-
soisten tehtävien tarjoaminen sekä osaamisen esiin 
nostaminen vaikkapa palautteen muodossa tai ke-
humalla.

Miten tuetaan koettua pätevyyttä seuratasolla? 
Esimerkkejä:
• Varmistetaan seuran sisällä, että lasten ratojen 

ratamestarit tuntevat ”Lasten ratojen taulukon” 
ja tietävät, minkä tasoisia suunnistustehtäviä 
seuran harjoitusryhmille voi suunnitella. Hyvä 
harjoitus on lisäksi muokattavissa pituudelta ja 
vaatimustasolta hyvinkin yksilölliseksi.

• Sovitaan yhdessä lasten ohjaajien ja valmentajien 
kanssa, miten toimien varmistetaan palautteen 
antaminen harjoituksissa ja miten palaute koh-

distetaan ennemmin osaamiseen kuin virheisiin.
• Kannustetaan yksilöllisesti ottamaan uusia aske-

lia seuratoiminnan sisällä 
ja suunnistuksen maail-
massa: Osallistumaan kun-
torasteille (mikäli tarjolla 
on sopivan tasoisia ratoja), 
lähtemään leirille, lähte-
mään kilpailutoimintaan, 
lähtemään kilpailumatkalle 
jne. Erilaiset asiat sopivat 
eri lapsille yksilöllisellä ai-
kataululla. Sopivalla het-
kellä uuteen asiaan tarttuminen tuo pätevyyden 
tunteen.

• Juhlitaan ja palkitaan vähintään vuosittain aktii-
vista osallistumista harjoituksiin, osallistumista 
kilpailutoimintaan. Palkintokategorioita voivat 
olla myös innostuminen, iloisuus, ryhmän haus-
kuuttaja, huolellisuus jne. Pätevyyttä on monen-
laista.

Yhteenkuuluvuuden edistäminen on  
osa urheiluseuratoimintaa
Vahvistetaanko seurassasi sosiaalista yhteenkuulu-
vuutta? 

Niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin on luon-
tainen halu kuulua ryhmään, olla hyväksytty ja saa-
da tuntea positiivisia tuntemuksia ryhmässä. 

Lapsuusvaiheen polun tavoitteena
Reppu täyteen

Hyvä fyysinen harjoitettavuus 
rakentuu, kun
• kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä
• toiminnassa on pitkäjänteistä 

tavoitteellisuutta
• kokonaisliikuntamäärä on korkea
• harjoittelu ja liikunta on 

monipuolista

Innostus urheiluun syttyy, kun
• tuetaan koettua pätevyyttä
• vahvistetaan tunnetta 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuutta
• mahdollistetaan autonomia
• motivaatioilmasto on 

tehtäväsuuntautunut

Monipuoliset liikuntataidot 
karttuvat, kun
• toiminta on lapsilähtöistä
• suoritusten määrä on korkea
• tekeminen on monipuolista
• toiminta on mielekästä ja 

konkreettista

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun
• terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
• niihin kasvattaminen aloitetaan ja 

lapsuusvaiheessa
• niihin kasvattaminen on tiedostettua ja 

aktiivista
• sekä kodit / vanhemmat että seurat / 

valmentajat ohjaavat lapsiaMiten nämä asiat 
toteutuvat seurassa?
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Yhteenkuuluvuutta voi lisätä mm. näillä toimilla:
• Toiminta on avointa kaikille. Osoitetaan, että 

kaikki ovat tervetulleita. Kysytään mukaan toi-
mintaan/ryhmään. Luodaan positiivinen ilma-
piiri.

• Lapsuusvaiheessa ohjaaja tärkeä, myöhemmin 
kavereista tulee tärkeitä. Harjoituksiin sisällyte-
tään osioita, jotka synnyttävät ryhmäytymistä - 
tehdään pareittain tai ryhmässä. 

• Kaverisuhteita syntyy leireillä ja bussilla tehdyillä 
kisamatkoilla.

• Yhteiset elämykset ja kokemukset kiinnittävät 
ryhmään. Elämyksiä saadaan vaikkapa leireiltä, 
leffailloissa, uimahallikäynneillä ja keilailuretkel-
lä. Toisen urheilulajin kokeilustakin voi syntyä 
yhteisiä mukavia muistoja.   

• Huomioidaan ryhmän jäsenet myös yksilöinä ja 
vahvistetaan jokaisen tärkeää roolia ryhmässä 
esim. henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Osoite-
taan, että valmentaja/ohjaaja välittää. 

• Yhteinen seura-asu, kauden päätös- ja palkit-
semistilaisuudet, 25-manna-reissut, seuran yh-
teiset rastiviikkomatkat – jokaisella seuralla on 
omia perinteitä, joista kannattaa pitää kiinni.

Autonomian tunne syntyy mahdollisuudesta 
vaikuttaa ja päättää
Pääsevätkö nuoret vaikuttamaan itseään koskeviin 
asioihin? 

Autonomia tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. Kiinnostus harrastusta 
kohtaan laskee, jos toiminta on kaikilta osin ulkoa-
päin ohjattua ja kontrolloitua.

Mahdollisuuksia autonomian lisäämiseen:
• Tuetaan nuorta hänen valinnoissaan, mm har-

rastuksen intensiteetin osalta. 
• Annetaan nuorille mahdollisuus vaikuttaa har-

joitus- ja kilpailukalenteriin. 
• Annetaan nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa yk-

sittäisen harjoituksen pituuteen ja valita harjoi-
tuksen sisällä taitotaso tai rasitustaso. 

• Otetaan nuorten mielipiteet huomioon joukkue-
valintakriteerien tekemisessä tai joukkuevalinto-
jen tekemisessä.

• Annetaan nuorten itsensä suunnitella toimintaa 
harjoitusten lisäksi.

• Kannustetaan, innostetaan ja pyydetään nuoria 
monipuolisesti eri seuratoimintatehtäviin. 

Varmista tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto
Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa on 
painopiste yksilöllisessä kehittymisessä, jolloin ko-
rostetaan oppimista ja yritystä sekä henkilökohtais-
ta kehittymistä. Vertaileminen muihin on toisar-
voista. Parhaansa yrittämisestä iloitaan.
• Toistuva kannustava palaute kasvattaa itsetuntoa.
• Huomioidaan jokaisen kohdalla yrittäminen ja 

kehittyminen, esim. suunnistustaidoissa. 
• Lasten toiminnassa on aiheellista palkita osallis-

tumisesta, kaikki tasapuolisesti.
Mikä on seuran tapa toimia?
Jokainen lapsuusvaiheen polun ydinasioista kan-
nattaa purkaa seuran sisällä käytännön toimiksi. 
Mitä useampi asia toteutuu seuran arjessa, sitä in-
nokkaampia ja energisempiä urheilijanalkuja on 
mukana seuratoiminnassa.
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Oikeita asioita oikeassa järjestyksessä 

SARI TUUNAINEN, lähde: sport.fi

JOKAISELLA LAPSELLA on omanlaisensa poten-
tiaali fyysiseen kehittymiseen. Kehitys tapahtuu 
lapsen potentiaalin rajoissa ja kehitysvauhti on riip-
puvainen niin fyysisestä kasvusta kuin etenkin ke-
hitysärsykkeistä eli kasvuympäristöstä.

Valmentajan tulisi muistaa, etteivät lapset ole 
aikuisten pienoismalleja, vaan lasten urheilussa tu-
lisi ottaa huomioon lapsen kasvu ja kehitys. Kehi-
tysvaiheet ymmärtämällä ja niiden lainalaisuudet 
huomioimalla harjoittelu on optimaalisesti kehittä-
vää ja turvallista.

Teoriassa, urheilun ja liikunnan avulla, hyvä fyysi-
nen harjoitettavuus rakentuu, kun... 

... kunnioitetaan yksilöllista kasvua ja kehitystä

... toiminnassa on pitkäjänteistä tavoitteellisuutta 

... kokonaisliikuntamäärä on korkea

... harjoittelu ja liikunta on monipuolista.

Yksilöllisen kehityksen  
huomioiminen haasteellista
Jarkko Finni, joka nykyisin toimii Jyväskylän Kent-
täurheilijoissa (JKU) valmennuspäällikkönä tuntee 
niin teorian kuin näkee myös käytännössä lasten 
fyysisen harjoitettavuuden rakentumisen lasten ur-
heilussa. Etenkin yksilöllisen kasvun huomioimista 
Finni pitää ryhmävalmennuksessa haasteellisena.

”Lasten ja nuorten harjoittelu on lähtökohtai-
sesti samanlaista riippumatta lajista eli harjoitte-
lu tapahtuu yleensä ryhmissä ja joukkueissa. Yksi 
ratkaisu on se, että meillä on osaavat valmentajat ja 
valmentajia on riittävästi, toisin sanoen urheilijoita 
ei ole liian paljon yhtä valmentajaa kohden. Erityi-
sen haastavien tapausten osalta pitäisi löytää vielä 
erilaisia ratkaisua eli niiden, jotka etenevät keski-
määräistä nopeammin tai hitaammin. Urheilussa 
ollaan liian usein siinä keskiarvoisessa maailmassa”, 
Jarkko Finni toteaa yksilöllisyyden huomioimisesta 
ja sen haasteista.

Erilainen ryhmittelymalli voisi olla ratkaisu yk-
silöllisyyden huomioimiseen, mutta Finni kehottaa 
varovaisuuteen ryhmien muodostuksessa.

”Siinä ryhmittelyssä on paljon muutakin kysy-
myksessä kuin fyysisyys ja biologinen ikä. Se ryhmä 
voi olla ollut kasassa jo viisikin vuotta ja se sosiaa-
lisuus ja vuorovaikutus valmentajan kanssa voi olla 
tärkeämpi sittenkin. Täytyy vain löytää yksilöllisiä 
reittejä edetä ryhmän tai joukkueen sisällä.”

Esimerkiksi JKU:ssa jätetään sen vuoksi vapauk-
sia myös valmentajille muokata harjoittelua ryh-

män ja sen yksilöiden tarpeen mukaan. Lapsuusvai-
heessa on seurassa määritelty vain yleiset tavoitteet 
ja periaatteet valmennukseen, joita valmentaja voi 
soveltaa valmennettaviensa tahtiin.
Monilajisuus ja omatoiminen liikunta  
vahvistavat fyysistä harjoitettavuutta
Kasva Urheilijaksi -palveluun syötetyt lasten har-
joittelu- ja liikuntamäärät kertovat, että omatoi-
minen liikunta vähenee sitä mukaa, kun ohjattu 
liikunta urheiluseuroissa, ja etenkin päälajissa, li-
sääntyy. Omatoimisen liikunnan määrän vähene-
minen vaikuttaa myös radikaalisti kokonaisliikun-
nan määrään.

Kehitys on huolestuttava, sillä ohjattu harjoittelu 
ei pysty suurissakaan määrissä kasvamaan tavoitel-
tuun 20 tunnin viikottaiseen kokonaisliikuntamää-
rään ja seuroissa tapahtuva lajiharjoittelu ei aina 
palvele monipuolisuuden vaatimusta. ”Me halu-
amme järjestää sellainen lasten vaiheen urheilun, 
että voimme mahdollistaa omalla tekemisellämme 
myös muiden lajien harrastamisen. Me näemme, 
että monilajisuus on hyvä asia harjoitettavuuden 
ja ylipäätään yleisurheilun pohjalle niin fyysisesti 
kuin henkisen jaksamisenkin kannalta. Lapset saa-
vat kokeilla. Sen takia me emme sitä halua nostaa 
ohjattujen harjoitusten määrää”, Finni linjaa.
Harjoittelussa hierarkian  
tiedostaminen tärkeää
Haasteellisin vaihe valmennuksessa Finnin mukaan 
on murrosikä. Tärkeää on myös tiedostaa hierarkia, 
että missä iässä ja missä järjestyksessä mitäkin kan-
nattaa harjoitella.

”Tärkeää on ymmärtää se hierarkia kasvussa. 
On olemassa perusominaisuuksia ja lajille tärkeitä 
ominaisuuksia. Esimerkiksi lajivoimaan liittyvät 
ominaisuudet ei kovin pitkälle kehity, jollei sinulla 
ole riittävää perusvoimatasoa. Sama kestävyydessä, 
turha hankkia nopeuskestävyyttä, jos ei ole riittävää 
nopeuspohjaa, taitoa ja kestävyyspohjaa. Hierarkia 
pitäisi ymmärtää eli se, että missä järjestyksessä ja 
mitä painotetaan missäkin iässä”, hän jatkaa. 

Fyysisen harjoitettavuuden laajan pohjan raken-
tuminen voi unohtua, jos lajissa haetaan aikaista 
menetystä jo lasten ja nuorten sarjoissa.

”Lapsuus- ja nuoruusvaihe urheilijan polulla on 
mielestäni vain harjoitettavuuden parantamista ja 
sitten kun tullaan huippuvaiheeseen, niin sitten se 
on suorituskyvyn maksimointia ja menestymistä”, 
Finni opastaa lopuksi.

Mistä on kyse? Lue lisää Sport.fi. 
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Lapset, vanhemmat ja valmentajat – Yhdessä 
opettelemaan urheilullista elämäntapaa!

SARI TUUNAINEN, lähde: Suomen Valmentajat

ON HELPPO muistaa urheilussa kehittymiseen 
vaadittavat kolme peruskiveä – harjoittelu, ravinto 
ja lepo. Niiden laadukas toteutus arjessa ei olekaan 
enää niin helppoa, etenkään, kun puhutaan alle 
13-vuotiaista lapsiurheilijoista.

Urheilevan lapsen vanhemmat ja valmentajat 
ovat paljon vastuussa, jotta lapsi oppii urheilullisen 
elämäntavan vaatimukset ja alkaa yhä enenevässä 
määrin toteuttaa niitä myös itsenäisesti.

Aktiivista otetta tarvitaan lasta kasvattavilta ai-
kuisilta senkin vuoksi, että nyky-yhteiskunta aset-
taa omat haasteensa urheilullisen elämäntavan 
omaksumiselle. Lapset istuvat itse tuntikausia eri-
laisten näyttöjen ääressä ja saavat esimerkkiä elä-
mästä, jossa ihmisten arki sisältää paljon istumista 
ja liikunnallisesti passivoivia ajanvietteitä, ja jossa 
ylipaino päihteidenkäyttö ovat kansanterveytemme 
vitsauksia.

Lääkäri ja urheiluvalmentaja Harri Hakkaraisen 
mukaan ongelmana on vielä se, että urheilullisen 
elämäntavan kokonaisuutta ja siihen liittyviä käsit-

telu lapsuudessa on todella yleistä, yliharjoittelu 
puolestaan hyvin harvinaista. Urheilijan polun al-
kuvaiheessa suuren liikuntamäärän saavuttaminen 
on tärkeää monestakin syystä. 

Fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet – voima, 
nopeus, kestävyys ja liikkuvuus – kehittyvät sekä 
harjoittelun laadun että myös määrän kautta. Eten-
kin peruskestävyys on ominaisuus, joka kehittyy 
suuren liikuntamäärän kautta. 

Suuri määrä liikettä tuo mukanaan myös suuren 
määrän erilaisia liikesuorituksia ja näin syntyy laaja 
ja vankka pohja motoristen perustaitojen harjaan-
tumiselle ja myöhemmälle lajitaitoharjoittelulle. 

Määrällisesti riittävä harjoittelu rakentaa myös 
vahvan kuntopohjan, joka nopeuttaa rasituksesta 
palautumista, rakentaa harjoituskestävyyttä myö-
hemmille ikävuosille sekä ehkäisee urheiluvammo-
jen syntyä. Henkisistä ominaisuuksista ainakin sisu 
ja sinnikkyys kasvavat myös urheilun seurauksena.

Kokonaisliikuntamäärä 20 tuntia saattaa kuu-
lostaa paljolta, mutta Hakkarainen huomauttaa, 
että siinä ei todellakaan puhuta vain seuroissa ta-
pahtuvasta tai muuten ohjatusta urheilutoiminnas-
ta. Määrää ei siis tarvitse pelätä, kun suuri osa siitä 
tulee omatoimisen liikkumisen kautta.

”Silloin kun puhutaan yksipuolisesta ohjatusta 
harjoittelusta ja 30-40 viikkotunnista, niin silloin 
ollaan liian suuressa määrässä. Spontaania liikku-
mista ihminen on tehnyt kautta aikain, liikkunut 
paikasta toiseen, eikä ihmiskunta ole siitä romah-
tanut. Nykyiset aikuiset ovat leikkineet purkkista, 
kirkkistä ja 10:tä tikkua laudalla tuntikausia. Tätä 
eivät nykylapset enää juurikaan tee”, Hakkarainen 
huomauttaa.

”On selvästi havaittu, että ne menestyvät ja jat-
kavat pisimpään, jotka liikkuvat paljon lapsena, ei-
vätkä välttämättä uran alkuvaiheessa pakotetusti ja 
ohjatusti”, hän jatkaa.

Määrä ei siis luo ongelmia, jos liikutaan riittä-
vän monipuolisesti. ”Monipuolisuus ymmärretään 
usein väärin. Ei välttämättä tarvita montaa lajia, jos 
yhdessä lajissa pystytään toteuttamaan elimistön 

eri elinjärjestelmiä kuormittavaa liikuntaa – esi-
merkiksi hengästytään, tehdään hyppyjä ja käyte-
tään lihasvoimaa – ja jos harjoittelu on henkisesti 
mielekästä”, Hakkarainen selventää.
Perheen ruokailutottumukset kuntoon
Jotta urheilevan lapsen kehittymisen kolmio oli-
si kestävä, on vanhemmilla suuri vastuu ravitse-
muksen laadusta. Urheilevan lapsen ravitsemus ei 
sisällä ihmeellisyyksiä ja ravintoasioiden kuntoon 
laittamisesta, urheilullisista ruokailutottumuksista, 
hyötyykin koko perhe. Urheilijaksi mielivän lapsen 
on hyvä opetella pienestä pitäen terveellisen ravit-
semuksen periaatteita myös itse, mutta huoltojouk-
kojen rooli kotona on erityisen suuri siinä, että mitä 
ruokaa kodin kaapeista löytyy. Vanhemmat vaikut-
tavat myös siihen, milloin ruokaa on tarjolla.

Tavallisen arkipäivän ruokailut tulisi koostua aa-
miaisesta, lounaasta, päivällisestä sekä 2–3 hyvästä 

” Levosta ajatellaan, että 
kaikki harjoitusten välinen 
aika on lepoa. Lapset ja 
nuoret viettävät kuitenkin 

tämän ajan nykyään tietoko-
netta, tablettia, puhelinta tai 
jotain pelikonetta rassaten tai 
seuraavat jotain Facebookia 
tai vastaavaa. On huomattava, 
että kaikki tämä kuormittaa 
hermostoa todella paljon ja on 
todella rasittavaa.”

” Ylirasituksessa siis koko-
naiskuormituksen ja levon 
keskinäinen suhde ei ole 
tasapainossa, ja olisikin 

parempi puhuakin alipalautumi-
sesta tai vääristyneestä kuormi-
tus-leposuhteesta.”

Harjoittelu

Ravinto Lepo
KEHITYS

KEHITYSKOLMIO

teitä ei ymmärretä oikein.
”Tuntuu, että kaikkia asioita ja niiden suhteita 

ymmärretään väärin. Ei ymmärretä esimerkiksi, 
mitä on harjoittelu tai laajemmin liikunta, mitä on 
monipuolisuus tai mitä tarkoitetaan levolla”, Hak-
karainen listaa.
Aliharjoittelu yleisempää kuin yliharjoittelu
Kilpaurheilusta innostuneen nuoren urheilijan tuli-
si liikkua ja harjoitella vähintään 20 tuntia viikossa. 
Huippu-urheilijoiden urapolkuja on selvitetty jälki-
käteen ja selkeä havainto on, että  lapsena ja nuo-
ruusvuosina urheilumäärät ovat lähes poikkeukset-
ta olleet todella suuret. 

Kun kaikki yhtäjaksoisesti vähintään 10 minuut-
tia kestänyt kohtuullinen rasitus päivän aikana on 
laskettu mukaan, suurimmalla osalla huippu-urhei-
lijoista liikuntaa ja harjoittelua on tullut nuoruus-
vuosina 25–30 tuntia viikossa. Määrä on kertynyt 
ohjatuista harjoituksista, omatoimisista harjoituk-
sista ja arkielämän liikunnallisesta aktiivisuudesta, 
kuten pyöräilystä ja erilaisista leikeistä ja peleistä.

On myös tutkimuksin selvitetty, että aliharjoit-

Urheilullisen elämäntavan 
huoneentaulu:
Urheilussa kehittyminen edellyttää har-
joittelun, ravinnon ja levon hyvää keski-
näistä tasapainoa.

Riittävä määrä monipuolista harjoittelua 
ja liikuntaa, hyvin rytmitetyt ja terveel-
liset ateriat sekä säännöllinen ja riittävä 
yöuni mahdollistavat jaksamisen, palau-
tumisen ja kehittymisen.

Tasapainoisen elämänrytmin avulla pysy-
tään terveenä ja vähennetään ylikuormi-
tusriskiä ja vamma-alttiutta.
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välipalasta sopivasti sovitettuna päivän aikataului-
hin. 

Tärkeää on myös huolehtia riittävästä juomises-
ta. Urheilijan juominen mielletään usein urheilu-
suorituksen aikana tapahtuvaan juomiseen, mutta 
tärkeää on kuitenkin huolehtia nestetasapainosta 
pitkin päivää. Jokaisella aterialla pari lasillista vettä 
tai maitoa, vesihörppyjä pitkin päivää ja nesteva-
jeen täydennykset juomapullosta harjoitusten aika-
na ja niiden jälkeen, pitävät huolen, että kehossa on 
riittävästi nestettä. Helteellä tai muuten kuumassa 
urheiltaessa juomista täytyy sitten vielä tehostaa.

Myös lasten valmentajien on oltava valveutunei-
ta ravintoasioissa. Kaikki päivän ateriat vaikuttavat 
harjoituksissa jaksamiseen ja palautumiseen, joten 
valmentajan ja lapsen, yhdessä lapsen vanhempien 
kanssa, on hyvä käydä läpi harjoitusten ympäril-
le vaadittavat ateriat ja suunnitella ruokailukuviot 
myös kilpailu- tai pelipäiville. Leirit ja kilpailumat-
kat ovat myös oivia paikkoja opettaa lasta hyvään 
ruokailurytmiin ja monipuoliseen syömiseen. 

On sanomattakin kai selvää, ettei karkit, limsat 
ja muut herkut kuulu urheilevan lapsen arkeen, 
eikä niillä saa korvata kunnon aterioita tai välipa-
loja. Herkut voivat kuulua silloin tällöin kohtuulli-
sissa määrin juhla- ja herkkuhetkiin, ei nälän kar-
kottamiseen. 

”Lasten ravinto ei ole niin paljon pielessä kuin 
välillä puhutaan. Ravinto on vähiten pielessä, kun 
puhutaan harjoittelusta, ravinnosta ja levosta. Län-
simaissa syödään kuitenkin suhteellisen terveel-
lisesti ja monipuolisesti. Verrataan vaikka sitten 
kehitysmaihin, joista sieltäkin tulee huippu-urhei-
lijoita”, Hakkarainen rauhoittelee.

Suorituskyky kehittyy levossa
Urheileminen väsyttää kehoa tilapäisesti ja jopa 
heikentää suorituskykyä hetkellisesti. On tärkeää 
tiedostaa, että fyysisen suorituskyvyn kehittyminen 
tapahtuukin vasta harjoitusta seuraavan palautus-
jakson aikana, ei itse harjoituksen aikana. Levolla 
onkin äärimmäisen merkittävä rooli urheilijaksi 
kehittymisessä. 

Valmentajalta vaaditaan osaamista, jotta harjoi-
tusrytmitys sisältää sopivasti kuormittavan ja pa-
lauttavan tai kovan ja helpon harjoittelun vuorotte-
lua. Kotona nukkumaanmenoajat pitäisi puolestaan 
pysyä kurissa.

”Levosta ajatellaan, että kaikki harjoitusten vä-
linen aika on lepoa. Lapset ja nuoret viettävät kui-
tenkin tämän ajan nykyään tietokonetta, tablettia, 
puhelinta tai jotain pelikonetta rassaten tai seuraa-
vat jotain Facebookia tai vastaavaa. On huomatta-
va, että kaikki tämä kuormittaa hermostoa todella 
paljon ja on todella rasittavaa. Some (sosiaalinen 
media) on johtanut myös siihen, että unirytmi ja 
elämänrytmi usein menee sekaisin, kun iltaisin 
nukkumaanmenoaika siirtyy kännykkää näprätes-
sä. Säännöllinen uni, paras palautumisen aika kar-
kaa”, Hakkarainen huomauttaa.

Joskus unohdetaan myös lapsen tai nuoren arjen 
kokonaistilanne. Esimerkiksi uuden koulun aloitta-
minen syksyllä voi olla henkisesti haastavaa ja aihe-
uttaa lisäkuormitusta ja väsymystä, joka tulisi ottaa 
huomioon kokonaisuudessa. Pitkään kestävä liian 
rankka henkinen kuormitus yhdessä liian rankan 
fyysisen kuormituksen kanssa ilman riittävää lepoa 
voi johtaa pahimmillaan ylirasittumiseen. 

”Minun vastaanotolle tuodaan lapsia siinä vai-

Suunnistuksessa nuoria aktivoitu elämänrytmitestin käyttöön
Kasva Urheilijaksi -palvelun 
elämänrytmitesti kertoo kuin-
ka hyvin lapsen ja nuoren har-
joitus- ja liikuntamäärät sekä 
uni- ja ateriarytmit vastaavat 
urheilijaksi tähtäävälle ase-

tettuja suosituksia.
Testissä kirjataan viikon ajan urheilulliseen elä-

mäntapaan liittyvät asiat, kuten ohjatun harjoitte-
lun määrä ja omatoimisen liikunnan määrä, ruo-
kailujen määrä ja ravinnon laatu sekä yöunen aika. 
Myös arkiset asiat, kuten koulunkäynti merkitään 

kalenteriin. Alakouluikäisten kannattaa täyttää testi 
vanhemman kanssa, kun taas yläkouluikäinen voi 
tehdä sen itsenäisesti. Testi antaa palautteen, joka 
on hyvä pohja itseoppimiselle, kuten myös keskus-
teluille valmentajan ja vanhempien kanssa. 

Suunnistus on yksi aktiivisimmista lajeista, jotka 
ovat ottaneet käyttöönsä Kasva Urheilijaksi -teste-
jä. Liittotasolla testejä on otettu osaksi VOL-leiriä, 
joka on Suunnistusliiton valmennuksellinen leiri 
15–16-vuotiaille nuorille. Leirille tuleville yli 120 
nuorelle annetaan ennakkotehtäväksi elämänryt-
mitestin tekeminen ja urheilullisia elämäntapoja 
käsitellään sitten leirillä. Leirin aikana hyödynne-
tään myös tarjolla olevia ominaisuustestejä ja leirin 
jälkeen kannustetaan vielä tekemään motivaatio-
testi. 

”Suurin rooli on, että se testi on sille tekijälle tär-
keä ja hän saa siitä palautteen. Järjestelmän käyttä-
misen kannalta se äärimmäisen hyvä, että leiriläiset 
tekevät sen elämänrytmitestin, kirjautuvat ja saavat 
tunnukset. Sitten he tekevät ominaisuustestejä siel-
lä leirillä ja sitten heitä kannustetaan vielä tekemään 
motivaatiotesti leirin jälkeen. Järjestelmä ja koko 
juttu tulee heille tutuksi”, summaa Suunnistusliiton 
nuorisotoiminnan kehityspäällikkö Katri Lilja.

Kasva Urheilijaksi -palvelua tuodaan Suunnistus-
liiton toimesta esiin myös muun muassa 1-tason 
valmentajakoulutuksessa ja ”11–15-vuotiaiden har-
joittelun edistäminen seurassa” -hankkeessa muka-
na olevat suunnistusseurat pyrkivät toteuttamaan 
testit kahteen kertaan hankevuoden aikana. Näillä 
kaikilla toimilla tietoisuus testeistä on levinnyt myös 
varsin laajasti seuratasolle, suunnistajanalkujen 
käyttöön. www.kasvaurheilijaksi.fi.

Suunnistus on ottanut aktiivisesti käyttöön Kasva Urheilijaksi 
-palvelun. Kuva: Topias Peltonen.

heessa, kun suorituskyky alkaa heikkenemään ja 
tulokset eivät kehity. Lapsi hengästyy aiempaa her-
kemmin ja on väsynyt koko ajan, etenkin aamui-
sin. Ruoka ei myöskään maistu, mutta lapsella on 
koko ajan sokerinnälkä. Vanhempien arvelu on, 
että ”olisiko mykoplasmaa?”. Yleensä syynä on, että 
elämänrytmi ei ole kohdallaan ja sen vuoksi kuor-
mitus ja lepo eivät ole tasapainossa. Syynä voi olla 
myös kuormituksen yksipuolisuus tai yksinkertai-
sesti se, että liikuntaa on harrastettu liian vähän ja 
kunto on niin huono, että kaikki rasitus on liian ko-
vaa”, Hakkarainen kertoo.

Kasva Urheilijaksi -palvelun vuoden 2013 tilastojen mukaan 
lapset ja nuoret eivät liiku suositeltua 20 tuntia viikossa. Etenkin 
omatoimisen liikunnan määrä laskee iän kasvaessa.

”Ylirasituksessa siis kokonaiskuormituksen ja 
levon keskinäinen suhde ei ole tasapainossa, ja 
olisikin parempi puhuakin alipalautumisesta tai 
vääristyneestä kuormitus-leposuhteesta”, hän sum-
maa.

Vaikka kouluarki onkin omalla tavalla raskas-
ta koululaisille, niin siitä huolimatta koulupäivinä 
säännöllinen elämänrytmi toteutuu yleensä melko 
hyvin, mutta viikonloppuisin ja loma-aikoina val-
votaan usein aamutunneille ja sekoitetaan lepo- ja 
unirytmiä, mikä heikentää kunnon kehittymistä ja 
jaksamista.
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Valintavaihetta elävä nuori on  
harrastuksensa subjekti

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN tutkimuskeskus 
julkaisi elokuussa 2014 urheilijan polun valintavai-
heen asiantuntijatyön: Tavoitteena nuoren urheili-
jan hyvä päivä. Valintavaihe on sijoitettu urheilijan 
polulla lapsuusvaiheen ja huippuvaiheen väliin. 
Valintavaiheen aikana nuori kasvaa aikuisuuteen ja 
hänen elämässään tapahtuu paljon muutoksia mm. 
kouluun ja opiskeluun liittyen.

Valintavaihe koskettaa satojatuhansia suomalai-
sia: Urheilevia nuoria, valmentajia, seuratoimijoi-
ta, vanhempia, opettajia ja muita nuoren lähipiirin 
toimijoita. Asiantuntijoiden kokoamaan työhön on 
koottu yhteen nuoren urheilijan elämää koskettavat 
moninaiset asiat.

Valintavaiheen asiantuntijatyössä keskitytään 
tarkastelemaan lapsuusvaiheen laatutekijöiden 
muuttumista menestystekijöiksi. Työ käsittelee 
lähinnä matkaa kohti huippu-urheilua. Samalla 
muistutetaan, että isossa kuvassa nuorten urheilus-
sa on mukana laaja joukko eritasoisia nuoria. Ur-
heilun valintajärjestelmissä ei valita sisään tai ulos, 

vaan erilaisten toteutustapojen välillä, jolloin jokai-
selle löytyy mielekäs tapa olla mukana suomalaises-
sa urheilutoiminnassa.

Valintavaiheen asiantuntijatyön laatutekijöiden 
kuvaus on tiivistetty neljään pääteemaan:
• Innostuksesta intohimoon,
• monipuolisista liikuntataidoista jalostuu vahvat 

lajitaidot,
• hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi 

harjoitteluksi,
• urheilullisesta elämäntavasta syntyy terve urhei-

lija.
Nuori on subjekti
Kaikessa urheilussa on urheilija itse urheilun sub-
jekti. Hän tekee itse päätökset miten intensiivisesti 
ja millä tasolla hän urheilee. Hän myös tekee pää-
töksen urheilun lopettamisesta. On tärkeää, että 
lähipiiri hyväksyy nuoren päätökset, jotta hän voi 
edetä urheilussa omalla tasollaan tai jättää urheilun 

Valintavaiheen tavoitteena
Nuoren urheilijan hyvä päivä

Lapsuusvaiheen laatutekijät muuttuvat 
huippuvaiheen menestystekijöiksi

Hyvä harjoitettavuus 
tarkentuu systemaattiseksi 

harjoitteluksi

Innostus kasvaa 
intohimoksi

Monipuolisista 
liikuntataidoista 
jalostuu vahvat 

lajitaidot

Urheilullisesta 
elämäntavasta syntyy 

terve urheilija

Mitä toimia tämä tarkoittaa teidän arjessa?
Perheessä, seurassa, alueen toiminnassa….

ilman, että hänen tarvitsee kokea olevansa epäon-
nistunut.

Nuoren urheilijan elämän erityispiirteitä ovat 
siirtymät. Siirtymiä ovat kilpaurheilun tehostumi-
nen, nousu tasolta toiselle kilpailun maailmassa, 
mahdollinen urheilu-uran lopettaminen loukkaan-
tumiset / ylirasitustila tms. sekä lajin tai valmen-
tajan vaihtaminen. Koulu- ja opiskeluelämässä ta-
pahtuvat muutokset tuovat myös suuria muutoksia 
urheilijan elämään.

Siirtymien ajankohtaa tai ajallista kestoa ei vält-
tämättä voida määritellä ennakkoon. Mitä parem-
min lähipiiri osaa tukea urheilijaa siirtymissä, sitä 
paremmat edellytykset urheilijalla on kulkea siirty-
mäkauden läpi. Siirtymän läpikäyminen tapahtuu 
hyvinkin yksilöllisesti. Voidakseen hyvin tarvitsee 
urheilija tasapainoisen identiteetin, joka perustuu 
muuhunkin kuin urheiluun. Tästä syystä on ensiar-

voisen tärkeää, että urheilijaa arvostetaan lähipiiris-
sä muidenkin asioiden osalta kuin vain urheilun tai 
suoritusten kautta.

Kun nuori on subjekti, on hän aina mukana 
omaa urheiluaan koskevassa päätöksenteossa. Hän 
tekee päätöksiä pidemmän tähtäimen suunnitel-
mista ja on erinomaista, jos myös yksittäiset harjoi-
tukset tarjoavat urheilijalle osallistavia elementtejä.

Tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä. 
Nuori on oman urheilunsa toimija (subjekti) ja hä-
nellä on oman intohimonsa puitteissa halu ja mah-
dollisuus vaikuttaa hyvän päivän rakentumiseen. 
Urheilijan lähipiiri voi tukea nuorta arvostamalla 
hänen omistautumistaan ja sitoutumistaan lajiin. Se 
riittää.

Lue lisää valintavaiheen asiantuntijatyöstä.
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Terve Urheilija -ohjelma ohjaajan tukena 
Ohjelman tarjoama tutkittu tieto, käytännön 

vinkit ja opastus tukevat laadukasta ohjaamis-
ta. Erityisesti lapsilla ja nuorilla valmentajan tuki 
ja tietämys ovat tärkeitä urheilijana kehittymisen 
kannalta. Ohjaaja onkin pitkälti vastuussa siitä, että 
harjoittelu on kehittävää, turvallista ja riittävän mo-
nipuolista.  Lajin luonteeseen, urheilijan ominai-
suuksiin sekä urheilun tukitoimiin liittyvä tutkittu 
tieto hyödyttää niin valmentajaa kuin urheilijaa it-
seäänkin. 

Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä helpos-
ti verkosta. ”Luotettavaa tutkimustietoa välitetään 
ohjelman verkkosivuilla ja erilaisissa koulutuksissa 
käytännönläheiseksi jalostettuna. Terveurheilija.fi-
verkkosivut tarjoavat materiaalia Kymppiympyrän 
eri osa-alueisiin liittyen. Sivuston materiaalipankis-
ta löydät muun muassa koulutusmateriaaleja, har-
joitusvideoita, erilaisia tehtäviä ja tukimateriaaleja”, 
Pasanen neuvoo.

”Verkkosivujen tietopankki toimii valmentajan 
tukena urheilijan ohjaamisessa ja fiksujen harjoi-
tusten suunnittelussa. Sivustolle on koottu muun 
muassa tutkitusti tehokkaita ja vammoja ehkäiseviä 
alkulämmittelymalleja, jotka auttavat vaihtelevien 
ja kehittävien alkulämmittelyiden suunnittelussa”, 
kertoo Terve Urheilija -ohjelman koordinaattori 
Anna Ojala Tampereen Urheilulääkäriasemalta.

Harjoitevideoita valmennukseen 
Verkkosivuille on koottuna harjoitus- ja tekniikka-
vinkkivideoita. Kaikki videot löytyvät myös You-
Tubesta kätevästi Terve Urheilija -kanavan kautta. 
Koosteista löytyy mm. vinkkejä kehon hallintaa 
kehittävistä kuntopalloharjoitteista, monipuolisista 
kuminauhaharjoitteista ja liikkuvuutta lisäävistä ai-
takoordinaatioista. Harjoitevideot sisältävät monia 
variaatioita liikkeistä ja niiden ohjauksessa huomi-
oitavia seikkoja hidastuksineen ja ohjeineen. 

Myös kaikki viimekeväisen Lisää voimaa -iltase-

minaarin demo-osiossa läpikäydyt harjoitteet löy-
tyvät YouTubesta.  Harjoitteiden suunnittelijoina 
ja ohjaajina toimivat painonnoston guru ja fysiik-
kavalmentaja Jaakko Kailajärvi ja keihäsvalmentaja 
Esa Utriainen. Kaikki lähes 50 erilaista harjoitetta 
sopivat hyvin myös suunnistajan harjoitusohjel-
maan. Lukuisista harjoituksista ohjaajat voivat va-
lita parhaiten urheilijoidensa ikään, harjoitustaus-
taan ja omiin harjoituskokonaisuuksiinsa sopivat 
toiminnallisten harjoitteiden ideat.

Tukimateriaaleja ravitsemusohjaukseen 
Ohjelman verkkosivujen ravitsemusosioon on 
koottu tietoa urheilijan ravitsemukseen liittyvistä 
kysymyksistä sekä ohjeistusta eri ikäkausien ra-
vitsemusohjaukseen. ”Tietoa on tarjolla niin ar-
kisyömisestä kuin urheilijan ruokavaliossa huomi-
oitavista erityistilanteista. Osiosta löydät vinkkejä 
esimerkiksi kilpailuihin valmistautumiseen ja kil-
pailupäivän syömiseen. Tehtävien ja tukimateriaa-
lien tavoitteena on madaltaa ravitsemusasioiden 
ohjaamisen kynnystä ja antaa vinkkejä siitä, miten 
ravitsemusasioita voidaan viedä eri-ikäisille lap-
sille ja nuorille käytäntöön osana valmennuksen 
arkea”, itsekin ravitsemusasiantuntijana työskente-
levä Ojala kommentoi. 

Verkkosivuilla voi tutustua myös urheiluravit-
semuksen valtakunnalliseen asiantuntijaverkos-
toon, joka tarjoaa ravitsemusosaamista sekä yk-
silöille että seuroille. Verkoston asiantuntijat ovat 
ravitsemusalan koulutettuja ammattilaisia, joilla 
on urheilu- tai valmennustaustaa. He toimivat 
omilla alueillaan mm. kouluttajina ja ryhmä- tai 
yksilöohjaajina. Verkoston jäsenten yhteystiedot ja 
kunkin erityisosaaminen on juuri päivitetty verk-
kosivuille. 

Koulutusta ja konsultaatiota
Ohjelma myös kouluttaa ahkerasti. Tampereella 
järjestetään jo perinteisesti kaksi kertaa vuodessa 
Terve Urheilija -iltaseminaari. Seminaarin teema-
na on aina jokin urheilun ja valmennuksen ajan-
kohtainen aihe. Marraskuussa 2014 keskitytään 
liikehallintaan ja laadukkaisiin suorituksiin, ensi 
kevään seminaari pureutuu puolestaan psyykki-
seen valmennukseen. Kaikkien kahdentoista pide-
tyn seminaarin esitys- ja demomateriaalit löytyvät 
ohjelman verkkosivuilta. 

”Terve Urheilija -ohjelma on kouluttanut yh-
dessä Varalan Urheiluopiston kanssa noin 80 
Kymppiympyrään paneutunutta, eri lajeja edusta-
vaa valmentajaa kouluttajaksi. Nämä kouluttajat 
pitävät Terve Urheilija -koulutuksia mm. liikun-

Terve Urheilija -ohjelma

• verkkosivut: www.terveurheilija.fi
 o Kymppiympyrän analyysi 
 o ravitsemustehtäviä ja tukimateriaaleja
 o ravitsemusverkoston asiantuntijat 
• YouTubessa: www.youtube.com/Terveurheilija
 o Lisää voimaa -harjoitevideot 
• Facebookissa: www.facebook.com/terveurheilija
• Tilaa uutiskirje 

nan aluejärjestöjen tarjonnassa sekä lajiliittojen 
ja seurojen tilauksesta. Tilauskoulutusten sisällöt 
suunnitellaan tilaajan tarpeiden ja toiveiden mu-
kaisesti”, Ojala kertoo.

Ohjelman asiantuntijat tukevat lajiliittoja ja seu-
roja myös toimimalla erilaissa asiantuntijafooru-
meissa ja verkostoissa. Terveellisen ja turvallisen 
valmennuksen osaamista voi myös hankkia kon-
sultaation tapaan. Verkkosivuilta löytyvä Kymppi-
ympyrän analyysi on hyvä apuväline keskustella ja 
analysoida seuran tai harjoitusryhmän toimintaa, 
priorisoida kehityskohteita ja jatkaa siitä tavoit-
teiden sopimiseen ja kehittämistoimenpiteiden 
suunnitteluun. Tämä onnistuu omin voimin mate-
riaalien avulla tai ohjatusti ohjelman kouluttamien 
valmentajien vetämänä.

Tietoa uusista materiaaleista ja  
tulevista koulutuksista
Haluatko pysyä ajan tasalla Terve Urheilija -ohjel-
man uusista aineistoista ja tulevista koulutustilai-
suuksista? Se onnistuu helpoiten tykkäämällä Terve 
Urheilijasta Facebookissa. Ohjelman profiilisivulla 
uutisoidaan uusista tutkimustuloksista, tuoreista 
materiaaleista ja tiedotetaan koulutustarjonnasta. 
Ohjelma lähettää myös neljästi vuodessa sähköi-
sen uutiskirjeen, jonka voit tilata itsellesi ohjelman 
verkkosivuilta.

RAIJA OKSANEN, suunnittelija, Terve Urheilija 
-ohjelma, Tampereen Urheilulääkäriasema

TERVE URHEILIJA -ohjelman tavoitteena on edis-
tää urheilijoiden laadukasta ja terveyttä tukevaa 
valmennusta. Ohjelma tarjoaa tutkittua tietoa ja 
käytännön vinkkejä sekä opastusta ohjaajien ja val-
mentajien tueksi.

Ohjelmaa koordinoi UKK-instituutissa toimiva 
Tampereen Urheilulääkäriasema yhteistyössä usei-
den valtakunnallisten liikunta- ja urheilutoimijoi-
den kanssa. Ohjelman kohderyhmänä ovat erityi-
sesti nuorten urheilijoiden ohjaajat ja valmentajat 
sekä urheilijat itse ja heidän huoltojoukkonsa. 

Kokonaisuus Kymppiympyrässä
Terve Urheilija -ohjelman ydinsisältö on koottu 
Kymppiympyrään. ”Kymppiympyrän tarkoitukse-
na on havainnollistaa, mitkä kaikki tekijät liittyvät 
laadukkaaseen valmennukseen ja sitä kautta urhei-
lijana kehittymiseen. Ytimenä on, että terve urhei-
lija menestyy. Kokonaisvaltainen valmennus ottaa 
huomioon urheilullisen elämäntavan ja kehittymi-
sen osa-alueet urheilijan yksilöllisistä ominaisuuk-
sista ravitsemusohjaukseen saakka”, valottaa tutki-
mus- ja kehittämispäällikkö Kati Pasanen.



16

Seurojen päihdepelisääntöjä
Yleisiä käytäntöjä seuroissa
 Kun ollaan lasten tai nuorten ohjaajana, ei 

nautita lainkaan alkoholia, edes ruokajuo-
mana.

 Lasten ja nuorten harjoituksissa ei tupakoi-
da.

Matka tai leiri
Seurojen päihdepelisääntöjä, esimerkkejä:
 Seuran asu päällä ei nautita alkoholia. Seu-

ran matkassa ei nautita alkoholia.
 Kun matkalla tai leirillä on alle 18-vuotiai-

ta, ei matkan tai leirin aikana kukaan nauti 
alkoholia.

 Matkan tai leirin aikana ei tupakoida.

Hyviä toimintatapoja päihdepelisääntöjen 
sopimiseksi
 Kootaan matkalle tai leirille lähtijät yhteen 

ennen lähtöä ja sovitaan asiasta.
 Sovitaan ennen kauden alkua ohjaajien kes-

ken pelisäännöt ja päihdepelisäännöt, joita 
noudatetaan koko kauden ajan.

 Sovitaan lasten vanhempien kanssa päihde-
pelisäännöistä ja tupakointitavoista. Sopi-
minen tapahtuu pelisääntökeskustelussa tai 
vanhempainillassa.

 Sovitaan lasten ja nuorten kanssa ennen 
matkalle tai leirille lähtöä, miten matkalla 
toimitaan. Joka kerta.

URHEILUN PELISÄÄN-
TÖJEN tavoitteena on 
synnyttää keskustelua jo-
kaisessa seurassa ja har-
joitusryhmässä lasten 
urheilun arvoista, toiminta-
periaatteista ja käytännöis-
tä. On tärkeää keskustella ja 
sopia kauden tärkeimmistä 
asioista, kuten toimintata-
voista, harjoittelemisesta ja 

kilpailemisesta.
Pelisääntökeskusteluja varten on tarjolla hyvää 

materiaalia mm. Sport.fi-sivustolla. Katso: sport.fi 
> Lasten ja nuorten urheilu > Apua arkeen > Peli-
säännöt. 

Materiaaleista voi hyödyntää mm. ennakkoky-
selyn, videon sekä perheille tilattavan vihkon ”In-
nosta urheilemaan!”.

Liikkumiseen innostuminen ja innostaminen 
ovat hyviä aiheita pelisääntökeskusteluihin. Tärkeä 
keskusteltava aihe on myös terveellinen elämänryt-
mi.

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. Sopimal-
la päihdepelisäännöistä otetaan vastuu toiminnan 
linjauksista. Asioista on parempi puhua ennakolta, 
eikä vasta sitten, kun on aihetta puuttua. Jossain 
vaiheessa jokaisen seuran lapset kasvavat nuoriksi 
ja asia tulee ajankohtaiseksi mm. matkojen yhtey-
dessä.

Pelisäännöt

on 70 euroa (+ postikulut). 
Tilaukset www.sporttikauppa.com.
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Seuran nuorisotoiminta
Seuran nuorisotoiminnan tavoite
SEURAN NUORISOTOIMINNALLA on hyvä olla 
tavoite. Toiminta, joka sisältää harjoituksia viikosta 
toiseen ilman tavoitetta voi tuntua ”tyhjältä”. Tavoi-
te voi olla leiri, tapahtuma, kilpailumatka tai joskus 
myös kilpailullinen tavoite. Menestykseen kytketty 
tavoite ei oikein toimi lasten toiminnassa. Tavoit-
teeksi sopii parhaiten jokin tuleva tapahtuma, osal-
listuminen tai yhteinen tekeminen, joka ohjaa teke-
mistä harjoituksissa.

Yhtä tärkeää kuin itse tavoite, on tavoitteen 
suuntaan kuljettava yhteinen matka. Mitä useampi 
ryhmän jäsenistä löytää itselleen sopivan osatavoit-
teen ryhmän yhteisestä tavoitteesta, sen parempi 
tuo tavoite on ja sitä paremmin se kiinnittää lapset 
harrastukseen.
Seuran vuositoiminnan suunnittelu
Hyvä toiminta on aktiivista ja laadukasta ja se on 
osallistujille sopivan tasoista. Hyvä toiminta on mo-
nipuolista ja kehittää sekä fyysisesti monipuolisesti 
että suunnistustaidon kannalta monipuolisesti. Hy-
vässä toiminnassa huomioidaan erilaiset osallistu-
jat.

On tärkeää, että jokainen osallistuja kokee ole-
vansa henkilökohtaisesti tervetullut toimintaan ja 
harjoitukseen.

Vuositoiminnan suunnittelun pohjana kannat-
taa olla harjoitusten ja tapahtumien määrä. Mitä 
enemmän on harjoituksia, sitä enemmän tulee tois-
toja ja sitä paremmin laji tulee lapsille tutuksi. Las-
ten ikään sopivat leirit ja tapahtumareissut ovat tär-
keä osa suunniteltua toimintaa. Leireillä ja muissa 
vapaammissa tilanteissa on nuorilla mahdollisuus 
tutustua toisiinsa. Mitä paremmin nuoret oppivat 
tuntemaan toisensa, sitä enemmän he kokevat kuu-
lumisen tunnetta lajiin.

Huolellinen ja hyvissä ajoin toteutettu suunnit-
telu takaa toiminnan laadun ja varmistaa ohjaajien 
jaksamista. Ajoissa suunniteltu kalenteri vastuuhen-
kilöineen helpottaa toteutusta. Pitkälle aikavälille 
suunniteltu kalenteri mahdollistaa kokonaisuuden 
hallinnan ja eri myös harjoituskausilla haluttujen 
painopisteiden huomioimisen.

Kun toimintaa halutaan kehittää, on ajoissa to-
teutettu suunnittelu yksi kehitystyön kulmakivistä. 
Jos halutaan panostaa esimerkiksi harjoituksessa 
lapsille annettavaan palautteeseen, voidaan hyvällä 
suunnittelulla miettiä palautteen ydinkohtia ja en-
nen harjoitusta briiffata useita henkilöitä antamaan 
palautetta. Tai jos halutaan kehittää harjoituksen 
alkuun monipuolisia juoksuleikkejä,  voidaan hy-
vissä ajoin miettiä kuka vetää sen osuuden tai kuka 

kouluttaa useampia ohjaajia vetämään aina omalla 
vuorollaan sen osuuden.

Toteutusta voi jakaa paljon eri toimijoiden kes-
ken, sekä seuran sisällä että seuran yhteistyötahojen 
kesken. Harjoitusten toteuttajia voi löytyä monilta 
tahoilta. yhteistyö edellyttää hyvää suunnittelua ja 
aikaista sopimista.

Kirjatkaa eri vastuualueet sovittuun tehtäväka-
lenteriin. 

Suunnistusharjoitukseen liittyviä tehtäviä, joita on 
mahdollista jakaa:
• radan suunnittelija,
• rastien (ja viitoituksen) viejä,
• rastien (ja viitoituksen) hakija,
• ohjaus paikan päällä (harjoituksen ”johtami-

nen”),
• nimien kirjaaminen ja metsästä saapuvien kir-

jaaminen,
• alkuleikkien vetäminen,
• eri ohjaustehtävät maastossa,
• lopputoimien toteutus.

Myös osallistujien vanhemmat voivat ottaa joi-
takin tehtäviä hoitaakseen, kun asiasta sovitaan hy-
vissä ajoin ja opastetaan tehtävässä.
Toiminnan organisointi
Laadukasta nuorisotoimintaa suunnitellaan ja to-
teutetaan pitkäjänteisesti. Paras markkinointivaltti 
on hyvin toteutettu seuratoiminta. Uudet harras-
tajat tulevat yllättävän usein aiempien harrastajien 
kaveripiiristä, naapurustosta, partiokavereista tai 
urheilupiiristä.

Tärkeä osa toimintaa on seuran tavoitteiden 
määrittely, kauden arviointikäytänteet ja uuden 
kauden suunnitteluprosessi. Toiminnan kehittämi-
seksi on tarpeen kerätä palautetta lapsilta, heidän 
perheiltään ja ohjaajilta. Hyviksi koettuja toimin-
toja kannattaa toistaa vuodesta toiseen. Palautteen 
perusteella voi tehdä korjausliikkeitä seuraavalle 
vuodelle. Kehittämiskohteita voi ottaa muutaman 
vuodessa, jotta ne jaksetaan toteuttaa hyvin.

Nykypäivänä on seuran on oltava näkyvillä netissä:
• Seuran sivujen tiedot ajan tasalle.
• Selkeä tiedottamistapa – sähköposti, jokin yhtei-

söpalvelu vai seuran sivut.

Toiminnan tukipilareita ovat seuran toimijat. 
Kannattaa miettiä huolella tehtävien organisointi 
ja rajata tehtäviä selkeästi. Hyvin toimivaan orga-
nisaatioon, jossa on tarjolla rajattuja tehtäväkenttiä, 

on helpompi saada mukaan uusia toimijoita. Uusi-
en toimijoiden rekrytoiminen on seuratoiminnassa 
jatkuva tehtävä, joka varmistaa seuran elinvoimai-
suuden.

Jokainen seura on erilainen ja organisointi ja toi-
mintatavat sopeutetaan seuran omaan toimintaym-
päristöön. Seuran nuorisovastaavan tehtäväkenttä 
on omanlaisensa eri seuroissa. Harjoitusmäärä so-
peutetaan vallitseviin olosuhteisiin. Harjoitusten 
ryhmät jaetaan sen mukaan, miten paljon on lap-
sia mukana toiminnassa, miten paljon on ohjaajia, 
miten saadaan ohjaus toimimaan ja millaisia asioi-
ta ryhmille halutaan opettaa. Apuohjaajia voidaan 
rekrytoida seuran junioreista tai aktiivisuunnista-
jista.

Suunnistusseuran nuorisotoiminnasta voit lu-
kea lisää Suunnistusseuran huipputreenit -paketin 
vihreästä vihkosta, joka sisältää lukuisia seuraesi-
merkkejä toiminnan organisoinnista.
Ympärivuotista toimintaa
Ympärivuotinen toiminta sitouttaa lapset ja heidän 
perheensä suunnistukseen. Ympärivuotisuus voi 
muodostua kesäkauden ja talvikauden viikkohar-
joituksista, tai harjoitusten kalenteri voi olla talviai-
kaan harvempi. Innostava talvitoiminta voi koostua 
myös leiripäivistä, joita on sopivin väliajoin.

Suunnistus on laji, johon sisään pääseminen 
kestää jopa muutaman vuoden. Jos harjoitusten väli 
on kovin pitkä, katoaa tuntuma lajiin. 

Ympärivuotisuus edistää kaverisuhteiden synty-
mistä. Kaverit pitävät kiinni lajissa.
Lasten kilpailutoiminta
Kilpaileminen on lapsille usein mieluista. Aikuisen 
tehtävä on luoda lapsen tasoon sopivia kilpailemi-
sen mahdollisuuksia.

Ensimmäiseksi kilpailuksi sopii seuran oma kil-
pailu, johon lapsi voi halutessaan osallistua saat-
tajan kanssa. Monet seurat järjestävät muutaman 
seuran kesken lasten kilpailuja tai kilpailusarjoja. 
Näissä on usein huomioitu pienimmätkin osallis-
tujat ja tarjolla on saattajasarjoja jopa yli 10-vuoti-
aisiin asti. Lasten rohkeus lähteä itsenäisesti maas-
toon vaihtelee paljon, joten mitä monipuolisempia 
osallistumisvaihtoehtoja on, sen parempi.

Kansallisten kilpailujen yhteydessä järjestetään 
usein Rastiralleja, joissa ei ole ajanottoa ja joihin 
voi ilmoittautua paikan päällä. Tämä on oiva tapa 
tutustua kilpailutoimintaan.

Kansallisissa kilpailuissa on nuorin lasten sarja 
10-vuotiaiden rastireittisarja, 10RR. Kilpailusarjan 
osallistujat suunnistavat ilman saattajaa. Kannattaa 
antaa lapsen rauhassa kerätä rohkeutta itsenäiseen 
suoritukseen. 

Kilpailemisesta innostuneille lapsille ja heidän 
perheilleen voi kilpailuja markkinoida mukavana 
tapana suunnistaa erilaisissa maastoissa ja kivoina 
tapahtumina. Kilpailumaailmaan mukaan päässeet 
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lapset ja nuoret kiinnittyvät usein lajiin pidemmäk-
si aikaa, joten lähiseudun kilpailuja on hyvä mark-
kinoida seuran toiminnassa mukana oleville lapsille 
ja heidän perheilleen.
Yhteistyöverkostot
Harjoitustoiminnan toteuttamiseksi kannattaa etsiä 
yhteistyötahoja. Muutama suunnistusseura voi teh-
dä yhteistyötä tai suunnistusseura voi tehdä yhteis-
työtä toisen lajin seuran kanssa.

Yhteiset harjoitukset. Yhteistyötä tekevien seu-
rojen harjoitukset ovat kaikille yhteisiä. Harjoi-
tusten järjestelyistä vastataan yhdessä, kuitenkin 
selkeästi sovitulla tavalla ja jokainen tietää mistä 
harjoituksen osasta on vastuussa. Ohjaus harjoi-
tuksessa voi toteutua järjestävän seuran toimesta 
tai siten, että jokainen seura ohjaa oman seuransa 
osallistujia.

Harjoituksia voidaan vaihtaa suunnistusseuro-
jen kesken, jolloin eri seurat käyttävät samoja ras-
teja – joko samanaikaisessa harjoituksessa tai eri 
aikaan. Harjoitusten vaihtoa voi tapahtua yksittäis-
ten harjoitusten osalta tai suuremmassa määrin ja 
vaihtojen osapuolina voi olla eri suunnilta olevia 
seuroja.

Jokainen seura tekee sovitulla vuorollaan harjoi-
tuksen. Harjoituskalenteri tehdään hyvissä ajoin ja 
siinä näkyy harjoituspaikka ja vastuuseura.

Leiriyhteistyö, jolloin järjestely jakaantuu seuro-
jen kesken joko yhden leirin sisällä tai vuorottain.

Yhteistyö eri lajien kanssa. Esimerkkejä:
• Kerran viikossa koripalloa, uintia, hiihtoa, jalka-

palloa tms. Valmentaja ko. lajista.
• Toisen lajin valmentaja vetää suunnistuksen 

nuorille yhden viikkoharjoituksen osittain tai 
kokonaan. Tyypillisiä yhteistyön teemoja ovat 
juoksutekniikka, kehon hallinnan harjoitteet ja 
yleistaitavuus.

• Talvikauden harjoittelu tapahtuu esim. hiihtoja-
oston vetovastuulla.

Muitakin yhteistyövaihtoehtoja löytyy varmasti. 
Lapsille sopivat maastot ja ajantasaiset kartat
Lasten suunnistusratojen maastovalinnat tehdään 
turvallisuuden näkökulmasta. Suunnistusrata ei 
ylitä autoteitä eikä lasten reitinvalinnat kulje park-
kipaikkojen läpi.

Lapsille sopivat maastot ovat helppokulkuisia ja 
niissä on hyvä näkyvyys. Jos kaikkia lasten suun-
nistukseen sopivia maastoja ei vielä ole kartoitettu, 
tehdään niistä kartoitussuunnitelma.  Maastonkäyt-
töluvat on sovittava kuntoon ennen kartoituksen 
aloittamista. Kaikkineen tarvitaan maastonkäyttö-
luvat niistä maastoista, missä harjoituksia pidetään.

Lasten toiminnassa voi käyttää erilaisia kartto-
ja erilaisilla mittakaavoilla. Koulujen piha-alueelta 
tehdyt pihakartat ja sprinttikartat ovat mukavia 

suunnistusympäristöjä lapsille. Helppokulkuisissa 
ulkoilumaastoissa on yleensä sopivasti kulku-uria 
lapsille.

Lasten toiminnassa on karttojen oltava ajanta-
saisia. Seura tarvitsee suunnitelman, miten kart-
tojen päivitys tapahtuu. Miten toimitaan, kun har-
joituksen tekijä havaitsee muutoksia maastossa? 
Miten kartta päivittyy lyhyellä aikajänteellä?

Seuran omia nuoria voi kannustaa mm. piha-
karttojen valmistukseen ja seura voi hakea Suunnis-
tusliiton karttaryhmältä ’Nuoren kartoittajan tukea’ 
ja näin kannustaa seuran omia nuoria kartoittajiksi. 
Tuen voimassaolosta karttaryhmä tiedottaa vuosit-
tain syksyisin julkaistavan karttarahajaon yhteydes-
sä. 
Sinettiseuratoiminta
Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seu-
roissa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla 
toteutetaan laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. 
Sinettiseuratoiminnan laadulliset kriteerit toimivat 
seuran toiminnan kehittämisen apuna ja laadun ar-
vioinnin työkaluna. 

Sinettiseurojen tärkeimmät ominaisuudet ovat 
oma halu järjestää laadukasta nuorisotoimintaa. Si-
nettiseurojen arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren 
parhaan edistämiselle sekä kasvun ja kehityksen tu-
kemiselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on 
ilo, innostus, oppiminen, kehittyminen sekä kave-
ruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Suunnistuksen sinettiseurahaku on avoinna 
vuosittain. Sinettiseuralla tulee olla kirjallinen toi-
mintalinja, jonka laatimista varten on olemassa työ-
vihko helpottamaan linjauksen tekemistä. Toimin-
talinjan laatiminen auttaa seuraa löytämään yhteiset 
toimintatavat ja periaatteet, joilla lasten ja nuorten 
toimintaa seurassa edistetään. Toimintalinja selvit-
tää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, 
miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran 
toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa 
hoidetaan ja millaisia palveluja seura tarjoaa.

Sinettihakemusta suunnittelevan seuran tulee 
ottaa yhteyttä Suunnistusliittoon sopiakseen, miten 
seura voi edetä sinettiseuraksi.

Lisätietoa www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > 
Sinettiseuratoiminta
Yhteistyö kotien kanssa
Kodit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita seuran 
ohjaajille. Kotien innostus vaikuttaa lapsen innos-
tukseen harrastustaan kohtaan. Kotien merkitys 
korostuu lasten liikunta-aktiivisuuteen kasvamises-
sa.

Suunnistuksessa harjoituspaikat vaihtuvat. Lapsi 
tarvitsee aikuisen tuen tai kyydin päästäkseen har-
joituspaikalle. Vanhemman tuki on alkuun tärkeä 
myös maastossa.

Lasten vanhemmista tulee usein ohjaajia seu-
raan. Seuran ohjaajien ”sukupolvi” vaihtuu jopa no-

peammassa tahdissa kuin viiden vuoden syklissä.

Yhteistyö kotien kanssa sisältää monia toimia:

Viestintä
Kerro selkeästi seuran toiminnasta. Pidä avoimena 
vuorovaikutus kotien suuntaan. Arvosta kotien ja 
vanhempien panosta harrastuksessa.

Vanhempainilta
Vanhempainilta voi olla tiedottamista ja siihen 
kannattaa kytkeä keskustelun mahdollisuus. Anna 
mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Pelisääntökes-
kustelun kautta jokainen voi osallistua toiminnan 
arvokeskusteluun.

Vanhempainillan teemaksi sopii liikkumisen 
määrä ja säännöllinen elämänrytmi. Korosta liik-
kumisen määrää. Ideoikaa yhdessä, miten lasten 
liikkumisen määrää voi lisätä. Toteuttakaa yhdessä 
tempauksia, joiden avulla lasten innostus liikkumi-
seen kasvaa.

Korosta sekä lapsille että heidän vanhemmilleen 
liikunnallisen elämäntavan merkitystä sekä tervey-
den kannalta että urheilun kannalta. Liikkumisen 
määrästä ja säännöllisestä elämänrytmistä voit lu-
kea lisää sivulta 9 ja luvusta 6.
Ohjaajien rekrytoiminen
Ohjaajien rekrytoiminen varmistaa toiminnan jat-
kuvuuden. Miettikää yhdessä, millaisissa tehtävissä 
uudet ohjaajat tai ohjaamisesta kiinnostuneet hen-
kilöt pääsevät tutustumaan harjoitustoimintaan. 

Ohjaajana toimiminen on ohjaajalle itselleen har-
rastus. Harrastus on mielekäs, kun
• se sopii ohjaajalle itselleen ja hän voi itse määri-

tellä, miten paljon hän on mukana ja hän kokee, 

että hänellä on valmiudet hänelle annettuun teh-
tävään.

• ohjaaja saa vaikuttaa omaan tehtäväänsä ja koko 
toimintaan, eli hän voi antaa palautetta päävetä-
jälle.

• ohjaaja saa tukea tehtävässään, hän saa koulutus-
ta ja tarvittaessa myös apua.

• ilmapiiri on myönteinen.

Harva lähtee ohjaajaksi pyytämättä. Pyydä mu-
kaan henkilökohtaisesti. Tee tarjous mielenkiintoi-
sesta vapaa-ajan tekemisestä. Anna opastusta tehtä-
vään ja tarjoa mahdollisuus kouluttautua.

Kouluttautuneena ohjaajana kuulut seuran ko-
keneempiin ohjaajiin. Tehtäväsi on houkutella seu-
raavaa ohjaajasukupolvea ohjaajiksi ja ohjaajakou-
lutuksiin. Kolmen tunnin Tervetuloa ohjaajaksi! 
-koulutus toimii hyvin uusien ohjaajien perehdyt-
tämiskoulutuksena.

Lue lisää: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > 
Koulutus > Tervetuloa ohjaajaksi

Muista toimijoiden huomioiminen, sekä kauden 
mittaan että kauden päätteeksi. Muutama kiitoksen 
sana matkan varrella on tärkeä ele.

Seuran ohjaajilla on Valo ry:n ja Suomen Suun-
nistusliiton kautta Tupaturvavakuutus. Sopimuk-
sella ohjaajat on vakuutettu tapaturmien varalta 
ja seuralla on toiminnanvastuuvakuutus. Toimin-
nanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kol-
mannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esi-
nevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. 
Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun 
toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheut-
tamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän 
vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Lisätietoa Tuplaturvasta
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Suunnistajan polku viitoittaa tien
Apuvälineitä kauden suunnitteluun ja perheiden mukaan ottamiseen

Suunnistajan polku viitoittaa kausisuunnittelun pe-
rusasiat. Kulmakiviä ovat hyvät ohjatut seuran har-
joitukset sekä runsas ja monipuolinen omaehtoinen 
liikkuminen, myös muiden lajien harrastaminen.

Lapsuusvaiheessa on tärkeää liikkua paljon ja 
monipuolisesti, jolloin muodostuu hyvä perusta 
myöhemmälle lajiharjoittelulle. Huippu-urheilijan 
polulle tähyävien kannattaa tavoitella 20 tunnin lii-
kuntamääriä viikossa. Katso Suunnistajan polun 
viikkomalleista – kohdasta Lajiharjoittelu vs. lii-
kunnan kokonaismäärä – miten on mahdollista ke-
rätä paljon liikuntatunteja viikossa.

Suunnistajan polun taulukossa on havainnollis-
tettu liikuntaympyröin, miten eri ikäkausina tulisi 
kuormittaa eri elinjärjestelmiä. Mitä nuoremmista 
lapsista on kyse, sitä enemmän tulisi kuormittaa her-
mojärjestelmää (nopeus, tasapaino, ketteryys, liikku-
misen perustaidot jne.) sekä tuki- ja liikuntaelimiä, 
eli lihaksistoa (esim. kiipeilyä, voimistelua, liikku-
vuusharjoituksia). Kestävyys kehittyy luonnostaan 
monipuolisen ja runsaan liikkumisen kautta.

Suunnistustaidot kehittyvät lukuisien toisto-
jen kautta. Vuoden aikana voi tavoitella jopa sataa 
suunnistuskertaa. Suunnistustehtävien tulee so-
pia yksilön taitotasoon. Tehtävät saavat mielellään 
olla ajoittain omaa taitotasoa helpompia, jolloin on 
mahdollista harjoitella nopeaa suunnistustekniik-
kaa ja pitää juoksuvauhti korkealla

Vinkkejä harjoitusten sisältöihin

Suunnistusseuran huipputreenit -harjoitus-
korttipaketista löytyy yli 150 eri harjoitus-
ta, joita voi varioida eri tavoin, helpottaa 
tai vaikeuttaa. Mikäli seurassasi ei vielä ole 
kortteja käytössä, kannattaa ne hankkia pi-
kimmiten. Jos seuran korttipaketti lojuu jo-
kin ohjaajan hyllyssä, niin miettikää, miten 
saatte niitä kierrätettyä eri vetäjille. 

Korteissa on malleja sovelletuista hiihto-
suunnistusharjoituksista maastoon ja saliin. 
Mieti harjoitusten tavoitteet ja poimi kor-
teista parhaat harjoitukset.

Toinen vinkkipankki on mm. Suunnit-
telen Liikuntaa -palvelu, jossa on monipuo-
listen leikkien ja harjoitteiden lisäksi myös 
suunnistusharjoituksia.

Katso videolta Sami Kalajan oppitunti 
taidon kehittämisestä.

Terve Urheilija -sivustolta löydät hyvät 
mallit juoksun tekniikkaharjoitteluun.

Norjalainen perusominaisuuksien har-
joitepankki, jossa harjoitusvinkkejä ja vide-
oita eri harjoitteista.

Norjalainen malli nuorten suunnistajien 
harjoittelun kausisisällöstä, tärkeimmistä 
harjoitteista ym.

Kasva Urheilijaksi
Innostuneimmat ja motivoi-
tuneimmat nuoret ovat ha-
lukkaita myös testaamaan 
itseään. Kasva Urheilijaksi 
-palvelu tarjoaa sopivat testit ja kannastavan palaut-
teen. Kun nuori lisää omaan profiiliinsa valmenta-
jan ja vanhempien yhteystiedot, niin palvelu tukee 
oivallisesti myös harjoittelua.

Tarjolla on monipuolisuutta mittaava ominai-
suustesti, elämänrytmitesti ja motivaatiotesti. Tu-
tustu ja ota käyttöön!

Aikaa pois ruudun äärestä.
Yksi tärkeimmistä asioista on lisätä liikkumiseen 
käytettyä aikaa ja vähentää ruudun edessä vietettyä 
aikaa.

Pienet valinnat ratkaisevat! Video arjen pienistä 
valinnoista.

Perheet mukaan tekemään  
liikkumisen valintoja 
Arjen valinnat tehdään kotona. 
Hyvä vanhempainillan aihe on 
liikkumisen mahdollistaminen. 
Illan voi myös toteuttaa yhteisenä 
pelisääntökeskusteluna, johon on tehty hyvää tuki-
materiaalia. Pelisääntömateriaalit ovat uudistuneet 
ja niiden teemana on erityisesti liikkumiseen ja ur-
heiluun innostaminen.

Lue Innosta urheilemaan! -vihko, jota voit tilata ve-
loituksetta kaikille perheille.

Huippuaikuisen valmennusvideo, jossa puhuvat Mika 
Kojonkoski ja Juhani Tamminen, kertoo olennaisen 
lasten urheilusta ja aikuisten asennoitumisesta hei-
dän harrastukseensa.

Videon katsomisen jälkeen voi yhdessä miettiä, 
miten kotien toiminta vastaa videon ohjeita tai onko 
syytä kehittää seuran toimintaa johonkin suuntaan.

Muuta ajankohtaista
Toiminnan pyörittämiseen tarvitaan osaavia ohjaajia. Tutustu SSL:n ohjaaja- ja valmentajakoulutuk-
siin: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus
Suunnistuskoulun järjestämisen ohje: www.suunnistusliitto.fi > MATERIAALIT > Lataa tiedostoja (Har-
raste ja nuoriso)
Lasten ja nuorten suunnistusradat- ja hiihtosuunnistusradat -taulukot antavat pohjaa eri ikäisten lasten 
ja nuorten ratojen laadintaan. Taulukossa on linjattu eri ikäryhmien taitotasovaatimukset. www.suun-
nistusliitto.fi > MATERIAALIT > Lataa tiedostoja (Harraste ja nuoriso)
Suunnistusratoja lapsille -vihkosta löytyy ohjeita lasten ja nuorten kilpailutapahtuman järjestämiseksi 
ja ratojen laadintaan. Vihkon voi tulostaa www.suunnistusliitto.fi > MATERIAALIT > Lataa tiedostoja 
(Harraste ja nuoriso). Vihkon tilaus www.suunnistusliitto.fi > MATERIAALIT > Tilaa materiaaleja
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1

    Harjoitus
tekee mestarin Harjoitusvinkkejä – saliharjoitukset

Lähde: Suunnistusseuran 
huipputreenit, 
Suomen Suunnistusliitto, 
2009.

MONILLA SEUROILLA on talviaikaan saliharjoi-
tuksia. Saliharjoitukset ovat samalla myös tärkeä 
sosiaalinen tapahtuma, jossa tapaa kesän suunnis-
tuskavereita ja voi vaihtaa kuulumisia ennen tai jäl-
keen harjoituksen.

Saliharjoitusten harjoituskorteissa on erilai-
sia harjoitusmalleja toteutettaviksi sisätiloissa. 
Myös monet 9-vuotiaiden ja nuorempien sekä 
10–12-vuotiaiden liikuntakorttien harjoitteista 
soveltuvat toteutettaviksi salissa, joten etsi ideoita 
myös niistä.

Saliharjoituksista tulee mielekkäämpiä ja kehit-
tävämpiä, kun mietit niihin 
teemajaksot. Salivuorot voi 
syksyllä aloittaa juoksu-
koordinaation ja liikkuvuu-
den teemalla. Seuraaviksi 
teemoiksi sopivat nopeus 
ja kehon hallinta. Kimmoi-
suus ja lihaskunto voisi-

vat olla vuorossa talven edistyessä ja keväämmällä 
esimerkiksi ketteryys ja tasapaino. Kun harjoitteita 
toteutetaan muutaman viikon jaksoissa, on niillä 
enemmän vaikuttavuutta elinjärjestelmiin ja oppi-
miseen kuin jatkuvasti vaihtuvilla painotuksilla.

Suunnistuksen viiteharjoitteita eli karttahar-
joituksia salissa, löytyy lisää osoitteesta: www.edu.
fi – Perusopetus – Liikunta – Laatua liikuntakasva-
tukseen – Suunnistus – Eri luokka-asteiden harjoi-
tusmallit

Ohjaa saliharjoituksissa lämmittely, nilkka-
jumppa ja venyttelyt sekä harjoituksen alussa että 
lopussa – aivan kuten kesän harjoituksissakin.

Saliharjoitus on oiva paikka opetella ohjaamis-
ta, joten talvikauden voi hyödyntää myös uusien 
ohjaajien koulutustilaisuutena. Pyydä uusiksi oh-
jaajiksi lasten vanhempia ja seuran nuoria. Kerro 
tehtävästä ja sovi yhteinen koulutusilta ennen oh-
jaustehtäviä.

9-vuotiaiden ja nuorempien saliharjoituksessa 
on hyvä olla aina kaksi ohjaajaa paikalla, jolloin on 
mahdollista kannustaa ujoja, auttaa tarvittaessa ja 
toteuttaa osa harjoitteista kahdessa ryhmässä. Ti-
lanteen mukaan voi olla paikallaan jakaa ryhmää 
isompienkin salivuorolla – jos ohjaajaresurssit sen 
mahdollistavat.

 Helpottaminen: kuperkeikkaan lähtö tapahtuu vat-
saltaan n. 30 cm tai paksumman patjan reunalta.

 Vaikeuttaminen: kuperkeikka kierähtää koko-
naan eli päättyy kyykkyyn.

• Sivuttain pyöriminen. Asetu makuulle poikittain 
patjajonoon nähden. Lähde pyörimään patjoja 
pitkin siten, että vain vartalo on maassa. Pyri pi-
tämään kädet ja jalat koko ajan ilmassa.

• Pohjeliike. Seiso yhdellä jalalla. Nouse seisomaan 
varpaille ja takaisin alas. Yritä pitää tasapaino 
hallussa koko ajan. Vaihda jalkaa. 

 Helpottaminen: ota tukea seinästä.
 Vaikeuttaminen: nouse päkiälle pehmeällä pat-

jalla.
• Vatsaliike. Toteuta harjoitus koko ryhmän kans-

sa liike kerrallaan. Ryhmä istuu patjoilla vierek-
käin kylki kyljessä ja tekee istumaannousua koko 
ryhmänä samanaikaisesti pitämällä toisiaan käsi-
kynkästä. 

• Etunojaläpsäytys. Pari asettuu kumpikin etuno-
jaan kasvot toisiaan vasten kädet ojennettuina, 
vartalo tiukkana ja varpaat maassa. Tästä asen-
nosta pari läpsäyttää kättä ristikkäin yhteen toi-
sensa kanssa. Korosta keskivartalon tiukkana pi-
tämistä koko ajan.

  Helpottaminen: Pidä polvet maassa.

Huomioitavaa
Voit toteuttaa harjoituksen kiertokuntopiirinä, 
jolloin jokaista liikettä tekee koko ajan yksi pien-
ryhmä. Kun liike vaihtuu, siirtyy koko pienryhmä 
myötäpäivään seuraavaan suorituspaikkaan.

Anna palautetta 
• Kuperkeikka: tarkastele erityisesti leuan laitta-

mista rintaan, jottei niskaan satu.
• Sivuttain pyöriminen: kannusta pitämään varta-

lo ihan tiukkana ja kädet ja jalat pitkinä ja jännit-
tyneinä, jotteivät ne osu maahan.

• Pohjeliike ilman tukea: korosta keskittymistä 
sekä katseen tarkentamista kiintopisteeseen.

Helpottaminen
Tee jokaiselle suorituspaikalle rinnakkainen tehtä-
väpiste, jossa voi tehdä liikkeen omaan tapaan so-
veltaen.

Vaikeuttaminen
• Kottikärrykävely: jalkojen kannattelija tekee ede-

tessään askelkyykkyjä eteenpäin.
• Säkkipussi: parinsa selkään nostanut kävelee 

muutaman askeleen eteenpäin pari selässään.
• Kuperkeikka eteenpäin: lentokuperkeikka ja haa-

rakuperkeikka (=haarat levitettynä tavallisen ku-
perkeikan tekemistä).

• Sivuttain pyöriminen: rakenna pienet korokkeet 
siten, että pyörimisalustana toimiva patja menee 
hieman alamäkeen. 

• Pohjeliike: vaikeuta tasapainoa liikkeen aikana 
antamalla tasapainoilevalle parille pallo, jota he 
heittävät toisilleen pohjeliikkeen toteuttamisen 
aikana.

Tietoisuus ja käsitteet
Osallistujat oppivat ymmärtämään keskikehon pi-
tämisen tiukkana, kun nostetaan painoja, taivute-
taan tai ollaan keskikehon varassa.

Ideat jatkokehittelyyn
Yhdistele liikkeistä saliin ketteryysrata. Laita liik-
keiden välille siirtymäpätkiä, jotka edetään eri ta-
voin, esim. palloa pompotellen, takaperin juosten, 
yhdellä jalalla hyppien yms.

Kannusta liikkumaan omalla ajalla
Kannusta tekemään kehonhallintaa lisääviä liik-
keitä myös kotona. Anna ohje osallistujien iän mu-
kaan, esim. 1–3 kertaa viikossa.

SALI-
HARJOITUKSET
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vatsalihasten tiukkana pitämistä ja rauhallisista liikkeistä.
– Kuperkeikka eteenpäin. Pyydä tekemään patjalla useita kuperkeikkoja 

peräkkäin. Kuperkeikan ohjeet: mene kyykkyyn, kallista leuka rintaan, 
laita pää maahan ja kädet pään viereen hieman sivuille, pidä leuka rin-
nassa, ponnista jaloilla ja pyörähdä ympäri. Helpottaminen: kuperkeikkaan lähtö tapahtuu vatsaltaan n. 30 cm tai paksumman 

patjan reunalta.
 Vaikeuttaminen: kuperkeikka kierähtää kokonaan eli päättyy kyykkyyn.

– Sivuttain pyöriminen. Asetu makuulle poikittain patjajonoon nähden. Lähde pyöri-

mään patjoja pitkin siten, että vain vartalo on maassa. Pyri pitämään kädet ja jalat 

koko ajan ilmassa.
– Pohjeliike. Seiso yhdellä jalalla. Nouse seisomaan varpaille ja takaisin alas. Yritä 

pitää tasapaino hallussa koko ajan. Vaihda jalkaa.  Helpottaminen: ota tukea seinästä. Vaikeuttaminen: nouse päkiälle pehmeällä patjalla.– Vatsaliike. Toteuta harjoitus koko ryhmän kanssa liike kerrallaan. Ryhmä istuu patjoil-

la vierekkäin kylki kyljessä ja tekee istumaannousua koko ryhmänä samanaikaisesti 

pitämällä toisiaan käsikynkästä. – Etunojaläpsäytys. Pari asettuu kumpikin etunojaan kasvot toisiaan vasten kädet ojen-

nettuina, vartalo tiukkana ja varpaat maassa. Tästä asennosta pari läpsäyttää kättä 

ristikkäin yhteen toisensa kanssa. Korosta keskivartalon tiukkana pitämistä koko ajan.

 Helpottaminen: Pidä polvet maassa.
HUOMIOITAVAA
Voit toteuttaa harjoituksen kiertokuntopiirinä, jolloin jokaista liikettä tekee koko ajan 

yksi pienryhmä. Kun liike vaihtuu, siirtyy koko pienryhmä myötäpäivään seuraavaan 

suorituspaikkaan.

ANNA PALAUTETTA 
– Kuperkeikka: tarkastele erityisesti leuan laittamista rintaan, jottei niskaan satu.
– Sivuttain pyöriminen: kannusta pitämään vartalo ihan tiukkana ja kädet ja jalat pitki-

nä ja jännittyneinä, jotteivät ne osu maahan.– Pohjeliike ilman tukea: korosta keskittymistä sekä katseen tarkentamista kiintopis-

teeseen.

HELPOTTAMINEN
Tee jokaiselle suorituspaikalle rinnakkainen tehtäväpiste, jossa voi tehdä liikkeen 

omaan tapaan soveltaen.

>>
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2 KEHONHALLINTAHARJOITUS

20 MIN

HARJOITTEEN TAVOITE

Kehonhallinnan kehittäminen hauskalla tavalla yksin ja parin kanssa.

HARJOITTEEN KUVAUS LYHYESTI

Lapset tekevät salissa erilaisia kehonhallintaa vaativia voimisteluliikkeitä tai voimaa 
vaativia pariharjoituksia.

HARJOITTEEN AJOITUS

Ohjaa lämmittely ja lyhyet venyttelyt ennen harjoitusta. Ohjaa loppuverryttely harjoituk-
sen jälkeen lihasten kipeytymisen välttämiseksi.

Lihaskuntoharjoituksen lisäksi harjoituskokonaisuudessa voi olla muitakin kehittäviä 
harjoitteita. Sijoita lihaskuntoharjoitus mieluiten harjoituksen loppuosaan.

MINKÄ TASOISILLE HARRASTAJILLE HARJOITUS SOPII?

Harjoitus sopii kaikentasoisille harrastajille.

VÄLINEET

Patjoja.

VALMISTELU

Asettele patjoja yhteen jonoon. Jos toteutat harjoituksen kiertoperiaatteella, asettele 
patjat useampaan jonoon.

TOTEUTUS

Käy osallistujien kanssa läpi harjoituksessa tehtävät liikkeet.

– Kottikärrykävely. Toteuta pareittain siten, että toinen kävelee käsillään ja toinen pitää 
jalkoja ylhäällä.

 Helpottaminen: pari pitää kiinni polvien kohdalta.

– Säkkipussi. Pari seisoo selät vastakkain ja kädet kierrettyinä toisiinsa kyynärpäiden 
kohdalta. Pari kumartuu vuorotellen toisen vetäessä toisen selkänsä päälle. Muistuta 
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Kehonhallintaharjoitus - kesto 20 min

Harjoitteen tavoite
Kehonhallinnan kehittäminen hauskalla tavalla yk-
sin ja parin kanssa.

Harjoitteen kuvaus lyhyesti
Lapset tekevät salissa erilaisia kehonhallintaa vaati-
via voimisteluliikkeitä tai voimaa vaativia parihar-
joituksia.

Harjoitteen ajoitus
Ohjaa lämmittely ja lyhyet venyttelyt ennen harjoi-
tusta. Ohjaa loppuverryttely harjoituksen jälkeen 
lihasten kipeytymisen välttämiseksi.

Lihaskuntoharjoituksen lisäksi harjoituskoko-
naisuudessa voi olla muitakin kehittäviä harjoittei-
ta. Sijoita lihaskuntoharjoitus mieluiten harjoituk-
sen loppuosaan.

Minkä tasoisille harrastajille harjoitus sopii?
Harjoitus sopii kaikentasoisille harrastajille.

Välineet
Patjoja.

Valmistelu
Asettele patjoja yhteen jonoon. Jos toteutat harjoi-
tuksen kiertoperiaatteella, asettele patjat useam-
paan jonoon.

Toteutus
Käy osallistujien kanssa läpi harjoituksessa tehtävät 
liikkeet.
• Kottikärrykävely. Toteuta pareittain siten, että 

toinen kävelee käsillään ja toinen pitää jalkoja yl-
häällä.

 Helpottaminen: pari pitää kiinni polvien kohdalta.
• Säkkipussi. Pari seisoo selät vastakkain ja kädet 

kierrettyinä toisiinsa kyynärpäiden kohdalta. 
Pari kumartuu vuorotellen toisen vetäessä toisen 
selkänsä päälle. Muistuta vatsalihasten tiukkana 
pitämistä ja rauhallisista liikkeistä.

• Kuperkeikka eteenpäin. Pyydä tekemään patjal-
la useita kuperkeikkoja peräkkäin. Kuperkeikan 
ohjeet: mene kyykkyyn, kallista leuka rintaan, 
laita pää maahan ja kädet pään viereen hieman 
sivuille, pidä leuka rinnassa, ponnista jaloilla ja 
pyörähdä ympäri.

Lisää karttahar-
joituksia saliin: 
www.edu.fi



26 27

Salisuunnistus - kesto 20 min
Harjoitteen tavoite
Pitää yllä suunnistustuntumaa ja karttakontaktia 
talven aikana. Oppia hahmottamaan ympäristöä ja 
etenemään karttaa ja maastoa verraten erilaisessa 
ympäristössä.  

Harjoitteen kuvaus lyhyesti
Lapset suunnistavat karttaan piirretyn radan salis-
sa. Rasteilla voi olla Emit-leimasimet tai vain maa-
larinteipinpalanen rastinumerolla, jolloin rasti ei 
näy niin kauas.

Harjoitteen ajoitus
Salisuunnistus sopii mihin kohtaan harjoitusta ta-
hansa alkuverryttelyn ja venyttelyn jälkeen. Opasta 
loppuverryttelyyn ja venyttelyyn salisuunnistuksen 
jälkeen.

Minkä tasoisille harrastajille harjoitus sopii?
Kaikentasoisille, kunhan suunnistustehtävä sovite-
taan osallistujien taitojen mukaan.

Välineet
Kartta, maalarinteippiä tai Emit-leimasimet. Salista 
löytyviä välineitä, telineitä, tuoleja, pöytiä, verkkoja 
yms.

Valmistelu
Tee salista kartta, johon merkitset saliin vietyjä 
kohteita. Merkitse kohteet karttaan esimerkiksi 
seuraavasti: sulkapalloverkko = ylitsepääsemätön 
aita, pitkä penkki = kiviaita, sininen patja = suo, 
kartio = kivi, kaadettu sählymaali = kuoppa jne. 
Käytä mielikuvitustasi. Suunnittele kartalle rata ja 
vie saliin rasteille joko Emit-leimasimet tai maala-
rinteipin palaset.

Toteutus
Osallistujat juoksevat saliin tehdyn suunnistusra-
dan kartan avulla.

Lähetä osallistujat radalle yksitellen. Jos ohjaa-
jia on useampia, voi yksi lähettää lapsia radalle ja 
toinen olla maalissa kyselemässä suorituksesta. Jos 
mahdollista, pidä osallistujat odottamassa toisessa 
tilassa ja päästä yksitellen suunnistusradalle. Odo-
tusajalle on hyvä kehitellä jokin toinen harjoite tai 
tehtävä.

Huomioitavaa
Jos olet tehnyt myös viivakartan salista, on esinei-
den vieminen saliin sen avulla helpompaa. Laita 
viivakartta salikartan alle, jolloin viivat näkyvät pa-
perin läpi ja helpottavat karttamerkkien piirtämis-
tä.

Anna palautetta 
Käy suoritus läpi osallistujan kanssa ja tarkastele 
erityisesti kartasta havaittujen kohteiden oivalta-
mista salista sekä suorituksen sujuvuutta.

Helpottaminen
Käytä vain muutamia erilaisia karttamerkkejä ja 
niitä kuvaavia esineitä.

Vaikeuttaminen
Vie saliin hämäysrasteja eli ylimääräisiä Emit-lei-
masimia.

Käytä paljon kiellettyjä kohteita, kuten ylitse-
pääsemättömiä aitoja reitinvalintaan pakottami-
seksi.

Pyydä osallistujia ottamaan otsalaput mukaan ja 
sammuta valot.

Tietoisuus ja käsitteet
Reitinvalinnan tekeminen saliympäristössä. Eri 
kohteiden merkityksen hahmottaminen kartalla ja 
salissa. Oleellisen oivaltaminen ja nopean työsken-
telyn periaatteet.

Ideat jatkokehittelyyn
Tee kaksi erillistä rataa saliin samaan aikaan. Toteu-
ta harjoitus pareittain kilpailuna, jolloin vauhti ja 
toinen kilpailija tuo suunnistamiseen lisää haastet-
ta. Kaikkien parien suoritettua ratansa suoritetaan 
toinen kierros, jossa parien radat on vaihdettu.

Jos useampien tilojen käyttö on mahdollista, tee 
kartta myös pukuhuoneen ja käytävän puolelta ja 
sijoita osa rasteista niihin.

Kannusta liikkumaan omalla ajalla
Kannusta tekemään kartta omasta kodista, koulusta 
tai piha-alueelta ja toteuttamaan suunnistustehtä-
viä sillä joko kaverille tai itselle. Lumiselle pellolle 
tai kentälle tehdyistä lumikäytävistä voi myös tehdä 
artan.

Harjoitteen tavoite
Hiihtosuunnistustyyppiseen karttaan tutustumi-
nen ja ympäristön havainnointi.

Harjoitteen kuvaus lyhyesti
Tee puiston lumihankeen tallattu polkuverkosto ja 
piirrä polkuverkostosta ja puistosta kartta. Tee kar-
talle suunnistusrata, jossa kuljetaan polkuverkostoa 
myöten. 

Harjoitteen ajoitus 
Ohjaa ennen polkusuunnistusta alkuverryttelynä 
esimerkiksi jokin hippa.

Minkä tasoisille harrastajille harjoitus sopii?
Harjoitus sopii kaiken tasoisille harrastajille 
ja erityisesti alle 10-vuotiaille.

Välineet
Osallistujilla ulkoiluvaatteet, pitkävartiset 
talvijalkineet, kartta ja kartan suojus.

Valmistelu
Tee puiston lumihankeen polkuja tallaten. 
Piirrä polkuverkostosta ja puistosta kartta. 
Karttaan voi merkitä jokaisen puun ja leik-
kitelineenkin. Suunnittele polkuverkostoon 
helppo suunnistusrata. Sijoita rastit polkujen 
varrelle, kuten hiihtosuunnistuksessa. Tulos-
ta kartat.

Toteutus
Lähetä osallistujat suunnistusreitille saattajan 
kanssa, pienryhmissä tai itsenäisesti. Opasta 
kartan suuntaaminen ennen lähtöä. Kerro, 
että vain polkuja ja puiston teitä saa käyttää 
reitinvalintoina ja että hankeen ei saa tehdä 
uusia polkuja.

Vastaanota reitiltä tulevat osallistujat ja 
kysele kokemuksista. Halukkaat voivat kier-
tää radan useampaankin kertaan.

Anna palautetta
Käy läpi osallistujien reitinvalintoja. Kysele 
perusteita reitinvalinnoille.

Huomioitavaa
Varmista turvallisuus, eli että osallistujat ei-
vät joudu liikenteen sekaan.

Helpottaminen
Tee hyvin yksinkertainen polkuverkosto ja 
sijoita rastit näköetäisyydelle lähtöpaikalta.

Vaikeuttaminen
Tee monimuotoinen polkuverkosto ja ristirata.

Toteuta yhteislähtö pienin hajonnoin. Merkit-
se karttaan ainoastaan polut – ei lainkaan puiston 
maastokohteita. Vaikeutetut harjoitusmuodot sopi-
vat 13–16-vuotiaille.

Ideat jatkokehittelyyn
Tee hiihtäen latuverkosto avoimelle pellolle tai ken-
tälle, jossa on koskematonta lunta ja suunnittele 
verkostoon hiihtosuunnistusharjoitus.

Kannusta liikkumaan omalla ajalla
Kannusta juoksemaan leikkimään, hiihtämään ja 
peuhaamaan paljon lumessa.

Hiihtosuunnistus: Lumipallosuunnistus, kesto 10-20 min
Harjoitus sopii yli 9-vuotiaille
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Jos olet tehnyt myös viivakartan salista, on esineiden vieminen saliin sen avulla helpom-
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karttamerkkien piirtämistä.
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4 SALISUUNNISTUS

20 MIN

HARJOITTEEN TAVOITE

Pitää yllä suunnistustuntumaa ja karttakontaktia talven aikana. Oppia hahmottamaan 
ympäristöä ja etenemään karttaa ja maastoa verraten erilaisessa ympäristössä.  

HARJOITTEEN KUVAUS LYHYESTI

Lapset suunnistavat karttaan piirretyn radan salissa. Rasteilla voi olla Emit-leimasimet 
tai vain maalarinteipinpalanen rastinumerolla, jolloin rasti ei näy niin kauas.

HARJOITTEEN AJOITUS

Salisuunnistus sopii mihin kohtaan harjoitusta tahansa alkuverryttelyn ja venyttelyn 
jälkeen. Opasta loppuverryttelyyn ja venyttelyyn salisuunnistuksen jälkeen.

MINKÄ TASOISILLE HARRASTAJILLE HARJOITUS SOPII?

Kaikentasoisille, kunhan suunnistustehtävä sovitetaan osallistujien taitojen mukaan.

VÄLINEET

Kartta, maalarinteippiä tai Emit-leimasimet. Salista löytyviä välineitä, telineitä, tuoleja, 
pöytiä, verkkoja yms.

VALMISTELU

Tee salista kartta, johon merkitset saliin vietyjä kohteita. Merkitse kohteet karttaan 
esimerkiksi seuraavasti: sulkapalloverkko = ylitsepääsemätön aita, pitkä penkki = 
kiviaita, sininen patja = suo, kartio = kivi, kaadettu sählymaali = kuoppa jne. Käytä 
mielikuvitustasi. Suunnittele kartalle rata ja vie saliin rasteille joko Emit-leimasimet tai 
maalarinteipin palaset.

TOTEUTUS

Osallistujat juoksevat saliin tehdyn suunnistusradan kartan avulla.

Lähetä osallistujat radalle yksitellen. Jos ohjaajia on useampia, voi yksi lähettää lapsia 
radalle ja toinen olla maalissa kyselemässä suorituksesta. Jos mahdollista, pidä osal-
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Lasten ja nuorten hiihtosuunnistusradat
10 12 14 16

Radan 
perus-
ajatus

Erittäin helppo. Huomaa, että 
lapsi saa vain rastilla täyden 
varmistuksen olinpaikastaan.

Rata on selkeä ja turvallinen. Rata tarjoaa erilaisia reitinva-
lintavaihtoehtoja eritasoisille 
hiihtosuunnistajille.

Rata voidaan suunnitella koke-
neille hiihtosuunnistajille.

Maas-
to ja 
urasto

Maastosta löytyy mielellään 
koko radalle johdatteleva ura, 
esimerkiksi valaistu latu tai 
muu latutampparilla ajettu 
ura. Radalla ei ole pisteuria 
eikä vaativia laskuja tai 
nousuja. Ylämäet mielellään 
luistelu-uria pitkin. Urasto ei 
saa olla liian tiheä. Uraston 
kuvaus kartalla tulee vastata 
todellisuutta mahdollisim-
man tarkasti (esim. urien 
lähtösuunnat). Oma alue 
lasten radoille suositeltavaa, 
jos se on mahdollista.

Radan alueelta löytyy mielel-
lään selkeä ”pääura”, esimer-
kiksi valaistu latu tai muu latu-
tampparilla ajettu ura. Radalla 
ei ole pisteuria eikä vaativia 
laskuja tai nousuja. Ylämäet 
mielellään luistelu-uria pitkin. 
Urasto ei saa olla liian tiheä. 
Uraston kuvaus kartalla tulee 
vastata todellisuutta mah-
dollisimman tarkasti (esim. 
urien lähtösuunnat). Oma alue 
lasten radoille suositeltavaa, 
jos se on mahdollista.

Radan alueelta löytyy 
tiheämmän uraverkoston 
lisäksi myös selkeitä uria, 
eli leveitä hiihtouria tai 
hiihtokelpoisia teitä. Radalla 
ei ole pisteuria eikä liian 
vaativia laskuja. Uraston 
kuvaus kartalla tulee vastata 
todellisuutta mahdollisim-
man tarkasti (esim. urien 
lähtösuunnat). Oma alue 
lasten radoille suositeltavaa, 
jos se on mahdollista.

Radan alueen urasto on moni-
puolinen sekä uraston tiheyden 
että urien hiihtokelpoisuuden 
osalta. Maasto saa olla fyysinen 
nousuineen ja laskuineen. 
Uraston kuvaus kartalla tulee 
vastata todellisuutta mahdol-
lisimman tarkasti (esim. urien 
lähtösuunnat).

Rasti-
piste

Johdattelevalla uralla tai sen 
välittömässä läheisyydessä, 
jolloin rastilippu tulisi mie-
lellään näkyä johdattelevalle 
uralle. Rasti ei urien riste-
yksessä eikä rinteessä. Omat 
rastipisteet lasten radoille 
suositeltavia.

”Pääuralla” tai sen läheisyy-
dessä. Rastilippu saa näkyä 
”pääuralle”. Rasti ei urien 
risteyksessä eikä jyrkässä rin-
teessä. Omat rastipisteet lasten 
radoille suositeltavia.

Rastipisteet voivat olla 
monipuolisia, eli sijaita 
joko leveällä hiihtouralla tai 
tiheämmällä urastolla. Kaik-
kein tiheimpiin ”syheröihin” 
tai urien risteyksiin rasteja ei 
kuitenkaan tule sijoittaa.

Rastipisteet voivat olla mo-
nipuolisia (selkeistä pisteistä 
syheröpisteisiin) huomioiden 
myös hyvien reitinvalintamah-
dollisuuksien edellyttämät 
rastien sijainnit.

Koskee kaikkia ikäluokkia: Huomioi lapsen koko ja havainnointikorkeus.
Ensim-
mäinen 
rasti-
väli

Ensimmäinen rastiväli var-
mistaa suunnistuksen “käyn-
nistymisen”; kulkusuunta 
tulee olla suoraan lähdöstä 
eteenpäin. Rasti mielellään 
johdattelevalla uralla. Ei 
kovin pitkä rastiväli. Rastille 
ei mielellään vaihtoehtoisia 
reitinvalintoja.

Ensimmäinen rastiväli varmis-
taa suunnistuksen “käynnisty-
misen”; kulkusuunta tulee olla 
suoraan lähdöstä eteenpäin. 
Rasti mielellään ”pääuralla” 
tai näköyhteydessä siihen. Ei 
kovin pitkä rastiväli.

Ensimmäinen rastiväli var-
mistaa suunnistuksen “käyn-
nistymisen”; kulkusuunta 
tulee olla suoraan lähdöstä 
eteenpäin. Selkeä rastiväli 
parilla eri reitinvalintavaih-
toehdolla. Ei lukeudu radan 
pisimpiin rastiväleihin.

Kuten mikä tahansa muukin 
radan taitotasoon sopiva 
rastiväli, ei kuitenkaan radan 
vaativin rastiväli.

Rasti-
valinta

Selkeät reitinvalinnat joh-
dattelevia uria pitkin. 1–2 
reitinvalintavaihtoehtoa per 
rastiväli.

Selkeät reitinvalinnat ”pääuria” 
hyödyntäen. 1–2 reitinvalinta-
vaihtoehtoa per rastiväli.

Monipuolisia mutta selkeitä 
reitinvalintatehtäviä huo-
mioiden erilaisten urien 
kulkukelpoisuus (etenkin 
kelkkaurat vs. tamppariurat). 
1–3 reitinvalintavaihtoehtoa 
per rastiväli.

Uraston mahdollisuuksien mu-
kaan useita eritasoisia reitinva-
lintavaihtoehtoja suurimmalla 
osalla rastiväleistä. Oikeiden 
reitinvalintojen ymmärtämi-
sessä voi vaatia urien kulkuno-
peuden vaihteluiden (syheröt 
vs. selkeät urat, kelkkaurat vs. 
tamppariurat, mäkiset urat vs. 
tasaiset urat) ymmärtämistä.

Muuta 
huomi-
oitavaa 
rata-
mesta-
rityös-
kente-
lyssä

Järjestäjä on velvoitettu avus-
tamaan 10-sarjan osallistujaa 
kartan laittamisessa kart-
tatelineeseen 1 min ennen 
lähtöä sekä suuntaamaan 
kartan kohti ensimmäistä 
rastia. Rastileimasimen 
sijoittamisessa huomioitava, 
että 10-vuotiaskin ylettyy lei-
maamaan helposti. 10-sarjan 
rataa ei tule tarjota, jos urasto 
ei mahdollista sopivantasoi-
sen radan tekemistä.

Rastileimasimen sijoittamises-
sa huomioitava, että 12-vuo-
tiaskin ylettyy leimaamaan 
helposti. Jos 10-vuotiaiden 
sarjaa ei ole järjestetty, voi 
12-sarjaan osallistua myös 
nuorempia kuin 11–12-vuo-
tiaita.

Eri rastivälit saavat mielel-
lään olla hieman eritasoisia. 
Rastiväleillä saa vaatia myös 
hyvää suksenkäsittelytekniik-
kaa (epätasaiset tai mutkaiset 
urat ym.).

Rastiväleillä saa vaatia myös 
hyvää suksenkäsittelytekniik-
kaa (syheröt, epätasaiset tai 
mutkaiset urat ym.).

Johdatteleva ura: Rata tukeutuu luisteltavaan uraan, joka on kuvattu karttaan leveällä yhtenäisellä viivalla.
Pääura: Radan alueelta löytyy luisteltava ura, joka on kuvattu karttaan leveällä tai kapeammalla yhtenäisellä viivalla. Tamppa-
riura tai kelkalla lanattu luisteltava ura.

VOL-leirillä harjoituksia MM-rasteilla
TEO KETTUNEN

VUODEN 2014 VOL-leirit järjestettiin perintei-
seen tapaan kahdessa eri paikassa, Kisakeskuksessa 
Pohjassa sekä MM-kisoista tutulla Vuokatin urhei-
luopistolla. 

Vuokattiin saavuttiin maanantaina 9.6 pääasias-
sa junalla. Junat eivät tulleet Vuokattiin asti, vaan 
Kajaanin rautatieasemalta oli järjestetty bussikulje-
tus Vuokattiin. Pitkä matka vaati veronsa, sillä suu-
rin osa leiriläisistä oli perille päästyään nälkäisiä. 
Helpolla ei päästy, koska ennen päivällistä oli vielä 
sprinttisuunnistus MM-kisojen yleisösprintistä tu-
tussa Katinkullan lomakylässä. Kun leiriläiset olivat 
viimeinkin saaneet murua rinnan alle, oli vuorossa 
vielä muutama tutustumisleikki.

Toisena päivänä oli vuorossa taitotestirata, jossa 
tarkoituksena on juosta sama rata kahteen tai use-
ampaan kertaan.  Ensimmäisellä kerralla on tarkoi-
tus juosta mahdollisimman kilpailunomainen suo-
ritus ja toisella pyritään korjaamaan mahdolliset 
virheet. Tällöin on mahdollista nähdä, kuinka pal-
jon nopeampi olisi, jos ei tekisi ollenkaan virheitä.

Aamu oli kylmä ja pilvinen, mutta onneksi läm-
pötila nousi päivän mittaan ja aurinkokin näyttäytyi 
iltapäivällä. Iltapäivällä analysoitiin taitotestin radat 
sekä leiriläisten GPS-käyrät. GPS-käyriä katsottaes-
sa ei vältytty naurulta, kun rohkeimmat halusivat 
näyttää pahimmat koukkunsa. Päivän aikana käy-
tiin läpi myös eri koordinaatioharjoituksia sekä eri 
venyttelytapoja.

Rankkoja testejä
Keskiviikko oli yksi leirin rankimpia päiviä, sillä 
silloin järjestettiin testijuoksu sekä Kasva urheili-
jaksi -testit. Testijuoksun pituus oli pojilla 3000 m 
ja tytöillä 1500 m. Pojissa kovinta vauhtia piti HS:n 
Tuomas Heikkilä ajallaan 9.44.

Kasva urheilijaksi -testiin kuului mm. 50m 
juoksu, 2kg kuntopallon heitto, 5-loikka ja paljon 
odotettu sisupunnerrustesti. Sisupunnerrustestissä 
testattava tekee punnerruksen aina kuullessaan vi-
hellyksen, joka tulee nauhalta. Punnerrustahti kiih-
tyy aina kymmenen punnerruksen jälkeen. Neljän-
kymmenen punnerruksen jälkeen on testattavalla 
minuutti aikaa tehdä niin monta punnerrusta kuin 
vielä jaksaa. Testi keskeytyy, kun testattava ei enää 
jaksa punnertaa, suorittaa peräkkäin kaksi epäpuh-
dasta punnerrusta tai läpäisee testin. Leirin paras 
tulos oli KanSu:n Juho Tuomisen 56 sisupunner-
rusta.

Kohti Nigglin ja Novikovin aikoja
Torstaiaamuna oli ohjelmassa MM-keskimatkan fi-

naaliradat. Tytöt juoksivat naisten sekä pojat mies-
ten radan. Jo matka urheiluopistolta lähtöpaikalle 
oli fyysisesti haastava, sillä lähtöpaikalle mentiin 
ylös Vuokatinrinnettä. 

Iltapäivällä oli leirikisa Vol-gamesin vuoro. Ki-
sassa kilpailtiin neljän hengen sekajoukkueissa. 
Kolme ensimmäistä osuutta juostiin samanaikai-
sesti. Kun osuuksien juoksijat olivat kaikki saapu-
neet, sai joukkueen ankkuri lähtöluvan. Vol-games 
ei ollut mikään tavallinen kilpailu. Fyysisen kunnon 
lisäksi kisassa vaadittiin myös henkistä kovuutta 
sekä päättelykykyä, koska kilpailukartassa yhdis-
teltiin eri harjoitusmuotoja. Oli mm. muistisuun-
nistusta, käyräkarttaa sekä paljon pummeja aihe-
uttanutta peilisuunnistusta. Peilisuunnistuksessa 
kartta on peilikuva oikeasta kartasta. Useat hoksa-
sivat, että karttaa pystyi lukemaan ”oikein päin” kun 
käänsi kartan valkoisen puolen ylöspäin ja katsoi 
valoa kohti.

Illalla oli jo perinteeksi muodostuneen diskon 
aika. Illan dj:nä toimi monille tuttu Anton Salmen-
kylä, joka oli myös yksi leirin ohjaajista. Tunnelma 
diskossa lämpeni kirjaimellisesti, kun huoneessa, 
jossa disko järjestettiin oli huono ilmanvaihto ja 
lämpötila nousi reippaasti. Useista hengähdystau-
oista huolimatta diskossa riitti tanssijoita aina vii-
meiseen kappaleeseen asti.

Perjantaina oli vielä reippaimmille jäljellä yksi 
harjoitus upeassa kangasmaastossa. Osa jäi lepäile-
mään rankan viikon jälkeen. Lounaan ja leirin pää-
töksen jälkeen alkoi matka kohti Kajaanin rautatie-
asemaa, josta suurimman osan matka jatkui kohti 
Kuopiota ja Jukolaa. Se onkin sitten jo toinen tarina.
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Harrastaminen houkuttelevaksi ja helpoksi
Nuorten ystävät houkuttelevat aloittamaan harras-
tuksen. Vanhemmilla ja sisaruksilla on myös suuri 
merkitys aloittamiseen liittyen. Paljon saadaan vi-
rikkeitä myös mm. Instagramin kautta. Ruotsissa 
esim. Yoga Girl on saavuttanut huikean suosion.

Matalat osallistumisen kynnykset vaikuttavat 
urheiluharrastuksen valintaan. Nuorille on tärke-
ää, että saa valita ajan ja paikan harrastukselle, kus-
tannukset ovat pienet, harrastamiseen liittyy kave-
risuhteita sekä että harrastaminen on mahdollista 
oman tason mukaan. Moni nuori jättää urheilun, 
koska vaaditaan läsnäoloa tiettyihin kellonaikoihin 
niin ja niin monta kertaa viikossa.

Puhelimensovellukset avaavat uusia mahdolli-
suuksia. Puhelin voi kertoa palautetta esimerkiksi 
tempusta tai treenimäärästä. Puhelin haastaa seu-
raavalle tasolle jne. Puhelimen sovellus tekee har-
rastuksesta sosiaalista, kun jakaminen ja kaverin 
haastaminen on mahdollista. Laite tekee harrasta-
misesta myös visuaalista. Koukuttava sovellus hou-
kuttelee tekemään enemmän, jolloin myös oppii 
enemmän ja osaa enemmän.

Voimmeko tulevaisuudessa innostaa puhelinso-
velluksen avulla keräämään pisteitä rastien hausta, 
kuntosuunnistuksista tai kilpailuosallistumisista? 
Haastavatko seurat toisiaan pistetaistoihin? Tai 
nuoret ryhmänä toisen seuran nuoret aktiivisuus-
kisaan?

Millaisia haasteita voimme heittää urheilun tai 
seuratoiminnan maailmassa? Erilaiset hullunku-
riset ja hyvää keräävät haasteet leviävät nopeasti 
nuorten keskuudessa. Haasteen vetovoimaisuudes-
sa on merkittävää, että se tehdään yhdessä. Tiimissä 
on voimaa.

Pelinomainen harjoitus
Eräs jalkapallovalmentaja oli tehnyt harjoituksesta 
tietokonepelinomaisen. Osallistujat saivat pienryh-
mänä päättää, minkä tason tehtävän he valitsevat. 
Tason valinnan jälkeen valmentaja määritteli, mi-
ten monta vastustajaa on, monellako (ja millaisella) 
kosketuksella piti tehdä maali ja miten paljon oli 
aikaa.

Suunnistuksessa on mahdollista toteuttaa vaik-
kapa viuhkasuunnistus pelinä, jossa kerätään pis-
teitä ja edetään tasolta toiselle. Kun yksi taso on 
selvitetty, voi edetä toiselle tasolle. Lisäpisteitä saa, 

Lasten ja nuorten urheilun  
piirteitä tulevaisuudessa
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kun rastit löytyvät virheittä tai kun osaa hyödyntää 
rastinotossa esimerkiksi maaston muotoja.

Pelinomaisuuteen kuuluu myös palaute. Tehtä-
vän onnistuminen on palaute sinällään. Sanallinen 
palaute ohjaajalta tai valmentajalta on vielä tär-
keämpi.

Viime helmikuussa Mikko Ojanaho esitteli 
Afrikan tähti -harjoituksen ohjaajatapaamisessa 
Kuortaneella. ”Peliä” on pelattu innolla eri seuro-
jen harjoituksissa. Pelin ohjeet ja mallikartat: www.
suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus > Ohjaa-
jatapaaminen. Sivun alalaidassa on linkki ohjaajata-
paamisen esityksiin.

Tuotetietoisuus
Kuluttajien tuotetietoisuus lisääntyy. Seuralta saate-
taan tulla ostamaan ”parasta valmennusta lapselle-
ni” tai ”kuntoon puolessa vuodessa”.

Harrastajan tyytyväisyys punnitaan myös, kun 
uusi harrastaja saa kuntorasteilla riittävän helpon 
radan, minkä hän on halunnutkin kiertää. Kilpai-
lussa tulee lasten ratojen suunnistustehtävien vas-
tata ikätasojen määrittelyä. Liian vaikeat tehtävät 
johtavat jopa harrastuksen lopettamiseen.

Helppoja ratoja tarvitaan silloinkin, kun halu-
amme houkutella polkujuoksujen harrastajia suun-
nistuksen pariin tai tarjota nuorille mahdollisuuden 
vaihtaa toisesta lajista suunnistukseen. Mitä vaike-
ampana tarjoamme lajia aloittelijoille, sitä korke-
ampi on aloittelijan kynnys kokeilla tai tykästyä.

Hyvän tekemisen tarinat
Tämän päivän kuluttajat ovat kiinnostuneita tuot-
teen tarinasta. He ovat myös kiinnostuneita siitä, 
että voivat tehdä hyvää valitsemalla tuotteen.

Nuorten seuratoiminnassa tarinallisuutta voi li-
sätä tekemällä seuran historian tunnetuksi. Miten 
seura on syntynyt ja mitä asioita seurassa on tapah-
tunut. Mitä seurassa tapahtuu nykyään vuosittain? 
Millaista toimintaa on tarjolla, kun suunnistus-
koulu on käyty? Millaisia eritasoisia harrastamisen 
vaihtoehtoja on? Mitä tapahtuu seuran nuorten 
vuosikalenterissa? Toistuvilla ja perinteisillä tapah-
tumilla on suuri merkitys.

Tehdäänkö seurassa tai seuran nuorten kans-
sa hyvää? Kerätäänkö varoja hyväntekeväisyyteen, 
opetetaanko lajia vanhainkodin asukkaille tai vai-
kutetaanko ilmaston muutokseen?

Nuoret kaipaavat vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia. Hyvän tekemisen kohteen valinta on yksi vai-
kuttamisen mahdollisuus.

KATRI LILJA

RUOTSIN VALTAKUNNALLINEN urheilujärjes-
tö Riksidrottsförbundet järjesti lasten ja nuorten 
urheilun pohjoismaisen seminaarin 18.–21.9. Se-
minaaripaikka oli Bosön – Ruotsin urheilussa kes-
keinen koulutuskeskus ja urheiluopisto Tukholman 
naapurissa Lidingössä. Seminaariin oli kutsuttu 
pohjoismaisia osanottajia kahdeksasta eri lajista, 
myös suunnistuksesta. Aiheet painottuivat tulevai-
suuden tunnistamiseen – millaiset asiat kiinnosta-
vat nuoria ja mitkä asiat vaikuttavat nuorten urhei-
luharrastuksen kiinnostavuuteen.

Tässä poimintoja seminaarin esityksistä ja päi-
vien aikana käydyistä ryhmäkeskusteluista ja käy-
täväkeskusteluista.

Nuoret kasvavat tämän päivän maailmassa, 
eivät menneissä
Tämän päivän ympäristö vaikuttaa nuoren kas-
vuun. Mennyt on historiaa, eikä se opeta. Vuosi-
kymmen sitten tapahtuneet asiat eivät ole nuorille 
todellisuutta, vaan historiaa.

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

Monet nuoret pelaavat paljon tietokoneella tai 
mobiililaitteella. Pe-
leissä on älykästä 
tekniikkaa ja kave-
reita. Sosiaalisuus, 
haasteet, pelin anta-
ma palaute ja edisty-
minen kiinnostavat 
nuoria. Näitä ele-
menttejä tulisi ur-
heilunkin tarjota.

Urheilun kannalta positiivisia trendejä ovat tänä 
päivänä mm. treenaus, ulkoilma, terveellisyys ja ur-
heilu. Kiinnostus harjoittelua kohtaan on kasvanut 
viimeisen 7 vuoden aikana. Sama näkyy harjoitte-
lijoiden määrän kasvamisena. Yli puolet esitetyn 
tutkimuksen nuorista liikkuu useamman kerran 
viikossa. Urheilua harrastetaan pääosin omalla ajal-
la, tai liikuntakeskuksissa. Seuraan kuuluminen vä-
henee. Juokseminen on yleisin liikuntaharrastus ja 
sitä tehdään omalla ajalla.
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Matalat osallistumi-
sen kynnykset vaikut-
tavat urheiluharras-
tuksen valintaan.



32 33

MOBO on päässyt hyvään vauhtiin
PIRJO VALJANEN

SUUNNISTUSLIITTO toi kiintorastit keväällä 
älypuhelimiin, kun virolainen MOBO-sovellus sai 
ensimmäiset karttansa ja ratansa Suomesta. Seurat 
ja käyttäjät ovat ottaneet MOBOn mielenkiinnolla 
vastaan.

Suomessa on alkusyksyyn mennessä avattu jo lä-
hes parikymmentä rataa eri puolille maata. MOBO-
käyttäjien määrä on tuplaantunut Suomen ratojen 
avaamisen jälkeen, ja sovellus oli kesällä iTunesin 

suosituimpien hyvinvoin-
ti- ja liikuntasovellusten 
listalla.

Ensimmäisen vaiheen 
toteutuneiden ratojen 
määrä vastaa liiton odo-
tuksia MOBOn alkuun-
lähdöstä. MOBO-ratoja 
Suunnistusliitossa koor-
dinoiva harrastepäällikkö 
Heikki Liimatainen pitää 

tilannetta nopean startin jälkeen vakiintuneena.
”Tavoitteena oli saada parikymmentä rataa en-

simmäiseen vaiheeseen eli tähän vuoteen. Ensi 

vuoden tavoitteena on saada suomalaisten ratojen 
määrä sataan”, Liimatainen avaa.

MOBOssa kyse on nykyaikaisista kiintorasteista, 
jonka kartta ja rata voidaan ladata älypuhelimeen. 
Puhelin toimii myös kompassina ja leimauslait-
teena, sillä rastilla käynnit tallennetaan lukemalla 
puhelimeen rastilaatan QR-koodi tai NFC-tarra. 
Leimausvaihtoehdoista NFC-lukija on hieman no-
peampi, sillä QR-koodin lukeminen vaatii hetkeksi 
vakaata kättä. NFC-lukijaa ei ole vielä kaikissa äly-
puhelinmalleissa.

Puhelimiin ladattava MOBO-sovellus on ilmai-
nen ja se toimii sekä Windows Phone, Android että 
iPhone-puhelimissa – tosin joissakin malleissa osa 
sovelluksen ominaisuuksista ei ole toiminnassa.

MOBO on suunniteltu lähinnä sellaisille liik-
kujille, jotka haluavat tutustua suunnistukseen tai 
verestävät käyttämättä jääneitä suunnistustaitojaan. 
MOBO-esittelyissä erityisesti nuoret ovat olleet 
kiinnostuneita mobiilirasteista.

Heikki Liimatainen kannustaakin seuroja etsi-
mään MOBO-ratojen toteutukseen alueita, jotka 
ulkoilijoiden on helppo tavoittaa. ”MOBO-radat 
sopivat mainiosti esimerkiksi koulujen kupeeseen, 
urheiluopistojen läheisyyteen, ulkoilualueille sekä 

muun muassa kylpylöiden lähimaastoihin. Nämä 
tuovat paljon uusia, potentiaalisia käyttäjiä radoil-
le.”

Liimatainen muistuttaa, että MOBO-rata voi-
daan laatia varsin suppeallekin alueelle. ”Kannattaa 
katsoa malliksi muiden seurojen ratoja. MOBO-
radan toteutus ei ole mutkikas juttu”, Liimatainen 
korostaa.

Kesän aikana auenneet MOBO-radat ovat saa-
neet hyvin julkisuutta sekä paikallisesti että val-
takunnallisesti muun muassa Ylen kanavilla. Lii-
matainen muistuttaa, että MOBO-kiintorasteja 
kannattaa pitää esillä paikallisesti koko ajan.

”Uusia käyttäjiä saa MOBO-radalle järjestämällä 
vaikka kuntorastit samalla kartalla, jolloin MOBO-
rata voisi olla yksi kuntorastien ratavaihtoehdoista. 
Myös suunnistuskurssilaisia kannattaa tutustuttaa 
MOBOon.”
Hauska ja erilainen kokemus
Jenna Söyring-Holmén on tutustuttanut työssään 
Anjalankosken nuorisokeskuksessa monenikäi-
siä nuoria Kouvolan Suunnistajien MOBO-radalla 
suunnistuksen uutuuteen. Hänen mukaansa koke-
mukset MOBOsta ovat olleet kesän mittaan hyviä.

”Nuorille laitteesta ja sovelluksesta tulee lajiin 
uutta mielenkiintoa. MOBO tarjoaa hauskan ja 
erilaisen suunnistuskokemuksen, ja monet nuoret 
voivat lähteä myöhemmin suunnistamaan myös 
vanhempiensa kanssa”, Söyring-Holmén arvioi.

Hänen mielestään MOBO-sovellus on helppo-
käyttöinen ja sopii kaikenikäisille käyttäjille. Samat 
ominaisuudet tarvitaan myös maastolta ja radalta.

”Känkkärässä on eri tasoisia rasteja, vähän haas-
tavampia ja helpompia, se on hyvä paketti. Hyvä 
asia on sekin, että voi valita rastit, joilla käy ja men-
nä ne haluamassaan järjestyksessä.”

Hän suosittelee MOBOa eri-ikäisille ja -tasoisil-
le suunnistajille. ”Ehdottomasti MOBOa kannattaa 
kokeilla. Lähemisen kynnys on matala, sillä MO-
BO-radalle voi mennä silloin, kun itsestä tuntuu. 
Rastit ovat koko ajan haettavissa.”
Mänttä leimauskärjessä
Suomen käytössä olevista MOBO-radoista suosi-
tuin on ollut Mäntän Seudun Eräpirkkojen Män-
tänvuori, jossa leimauksia on tehty jo yli 400. Se on 
hyvä esimerkki hyvästä toteutuksesta alueella, jossa 
liikkuu paljon ulkoilijoita.

”Toiveena oli suunnitteluvaiheesta lähtien, että 
rasteille eksyisivät myös koiranulkoiluttajat ja muut 
liikkujat, jotka voisivat MOBOn myötä kiinnostua 
suunnistuksesta muutenkin lajina. Käyttäjiä on löy-
tynyt ihan mukavasti”, arvioi Mäntän Erä-Pirkkojen 

Uudenkaupungin MOBO-rata on toteutettu alueella, jossa on 
muitakin ulkoilijoita. Kuva: Vakka-Rasti.

Lue lisätietoja MOBOsta ja la-
taa sovellus puhelimeesi.

Juhani Rauhalammi.
Hänen mukaansa MOBO-radan toteutus sujui 

helposti ja nopeasti. ”Se ei ollut suuritöinen proses-
si. Materiaalien tilauksen jälkeen pidimme yhdet 
talkoot ja niin saatiin rata metsään. Tämä panos-
tus ei ole seuralta mennyt hukkaan, voin suositella 
muillekin seuroille. Tehkää vaan muutkin MOBO-
ratoja, jotta niitä voi kiertää reissussakin eri paikka-
kunnilla”, Rauhalammi kannustaa muitakin seuroja 
MOBO-suunnitteluun ja -toteutukseen.

Syksyn ja talven aikana seuroilla on hyvää aikaa 
suunnitella oma MOBO-rata. Sen voi tilata Suun-
nistusliitosta. Peruspaketin hinta on 250 euroa ja 
se sisältää alumiinikomposiitista valmistetut sään-
kestävät rastilaatat (15 kpl), ohjemateriaalia sekä 
karttojen ja ratojen lataamisen MOBO-palveluun. 
Peruspaketin rastilaattoihin sisältyy QR-koodi lei-
mausta varten, mutta NFC-tarroituksesta syntyy 
hieman lisäkuluja.

Mikäli seurasi on kiinnostunut MOBO-radan 
toteutuksesta, ota yhteyttä Suunnistusliiton harras-
tepäällikkö Heikki Liimataiseen. 

Katso lisätietoja MOBOsta osoitteesta mobo.su-
unnistus.fi.

MOBOssa on kyse ny-
kyaikaisista kiintoras-
teista, jonka kartta ja 
rata voidaan ladata 
älypuhelimeen.
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MOBO innostaa koululaisia suunnistamaan
TOPIAS PELTONEN

KEVÄÄLLÄ SUOMEEN rantautunut virolaisen 
Tarmo Klaarin kehittämä mobiilisuunnistussovel-
lus MOBO toi kiintorastit nykyaikaan. Nyt syksyllä 
MOBOa on testattu myös koulusuunnistuskäytös-
sä, ja ensimmäiset kokemukset ovat erittäin positii-
visia.

Äänekosken Koulumäen koulun yläasteen lii-
kunnanopettaja Kari Marjo törmäsi MOBOon sat-
tumalla keväällä. Koulun lähimaastoon oltiin juuri 
tekemässä uutta kiintorastiverkostoa oppilaspro-
jektina, ja Marjo päätti ehdottaa uuden tekniikan 
käyttöä asiassa.

”Olen vähän sellainen, että kun keksin jotain, se-
hän sitten tehdään. Yritämme tuoda koulumme lii-
kunnanopetukseen aina kaikkea uutta”, Marjo avaa 
päätöstä.

Lopulta rata tuotettiin yhteistyössä paikallisen 
suunnistusseuran Rasti E4:n kanssa siten, että kau-
punki vastasi kuluista.

Teknologia lisää kiinnostusta
Kun Marjo kuuden eri liikuntaryhmänsä kanssa 
aloitti suunnistuksen syyskuun lopulla, sai MOBO 
kiitosta niin opettajan kuin oppilaiden puolesta. 
”Tosi näppärähän tämä on, kun pystyy reaaliajassa 
seuraamaan, kuka oppilas on viimeksi käynyt mil-
läkin rastilla”, Marjo hehkuttaa.

Uuteen teknologiaan pohjautuva koulusuun-
nistus sai oppilaidenkin mielenkiinnon kasvamaan 
suunnistusta kohtaan. 7. luokkalaiset Niko Anttila, 
Mikko Parkatti ja Kassius Kinnunen pi-
tävät MOBOa ehdottomasti tervetullee-
na ulottuvuutena koulusuunnistukseen.

”Ei suunnistus mikään tylsä urheilu-
laji ennen ollut, mutta paljon hauskem-
paa älypuhelimen tai tabletin kanssa 
kulkeminen on”, pojat kertovat.

Marjon mukaan Äänekosken toi-
seen asutuskeskittymään Suolahdelle 
on myös kyselty MOBO-rataa koulu-
suunnistuskäyttöön.

Vaikka ensikokemukset MOBOsta 
ovat olleet hyviä, näkee Marjo myös 
haasteita sovelluksen käytössä koulu-
suunnistuksessa.

”Koulunkäynnin ei pitäisi maksaa 
oppilaille mitään, joten älypuhelimien 
kanssa voi tulla ongelmia, jos nuoret 
eivät niitä omista”, Marjo pohtii.

Lisäksi ongelmaksi voi tulla samat rastit perät-
täisinä vuosina samassa maastossa. Vaikka Mar-
josta Äänekosken liikuntapuiston radan rastit vai-
kenevat mukavasti sitä mukaan, mitä pidemmälle 

mennään, kaipaisi hän vähän vaihtelua.
”Varmaankin jatkossa toimitaan niin, että osa 

tunneista mennään MOBOlla ja osa perinteikkään 
kartan kanssa”, Marjo maalailee tulevia vuosia.

MOBOn hankkimista hän suosittelee kaikille 
kouluille, ja Suunnistusliiton yhteistyötä asiassa 
hän kehuu kovasti.

Lisää MOBO-ratoja luvassa
MOBO-ratojen rastiston uusimiseen Suunnistus-
liitolla ei ole vielä valmista kaavaa, mutta harraste-
päällikkö Heikki Liimataisen mukaan se onnistuu 
helpohkosti. ”Jos rastien paikkoja vain vaihdetaan, 
hinta sille asettunee johonkin 50 euron luokkaan. 
Samallahan sitten voi päivittää karttaakin”, Liima-
tainen pohtii.

Liimatainen pitää hienona asiana koulujen 
oma-aloitteisuutta MOBO-ratojen hankkimisessa, 
mutta kannustaa myös seuroja olemaan aktiivisia 
asiassa.

”Seuroilla yleensä on karttojen luvat, joten hei-
dän hyvä olla vastuussa radan järjestelyistä. Kou-
lujen läheisyys on MOBO-radalle aina plussaa, ja 
kannattaa ehdottomasti mennä esittelemään pai-
kallisiin oppilaitoksiin sovellusta radan hankkimi-
sen myötä”, Liimatainen vinkkaa.

Suomessa on Kuusikon julkaisuhetkellä käytös-
sä 20 eri MOBO-rataa, ja loppuvuodesta on avautu-
massa vielä muutama uusi. Ensi vuoden tavoitteena 
on päästä 50 avattuun rataan ympäri Suomea.

Tutustu MOBO-sovellukseen osoitteessa: mobo.
suunnistus.fi

Koululaiset hallisuunnistuksessa
TEO KETTUNEN

HELSINGIN MYLLYPUROSSA järjestettiin tänä 
syksynä kolmatta kertaa Helsingin Suunnistajien 
toimesta paljon suosiota saavuttanut koululaisten 
hallisuunnistus. Tapahtumapaikkana toimi Helsin-
gin Liikuntaviraston ylläpitämä Pallomylly, joka on 
pääasiassa palloilulle tarkoitettu urheiluhalli. Ti-
laisuus oli suunnattu alakouluikäisille ja suosituin 
tilaisuus on kolmannen ja viidennen luokan oppi-
laiden keskuudessa.

Suunnistusmaasto jalkapallokentälle
Itse suunnistus oli toteutettu luomalla hallin jal-
kapallokentälle suunnistusmaasto erilaisia esteitä 
hyödyntäen. Esteitä tehtiin muun muassa jalkapal-
lomaaleista sekä tolppien väliin pingotetuista nau-
hoista. Maaston luomiseen meni viideltä henkilöltä 
noin tunti. Ratoja oli kaksi, ensimmäinen oli hie-
man helpompi ja toinen hieman vaikeampi.

Ensimmäiselle radalle matkaa kertyi reitinva-
linnoista riippuen noin 700m ja toiselle radalle 
noin 1000m. Kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta 
kaikki kiersivät helpomman radan kaksi kertaa ja 
vaikeamman radan kerran. Moni lapsi kuitenkin 
innostui juoksemaan enemmän ja kaikkein reip-
paimmille kertyi jopa yli kahdeksan suunnistuski-

lometriä.

Emit haastaa juoksemaan
Käytössä ollut Emit-leimaus toi oman mielekkään 
lisänsä suunnistukseen tuoden tuntumaa suunnis-
tuksesta kilpalajina. Ajanotto innosti lapsia juok-
semaan radan useampaan kertaan paremman ajan 
toivossa. Näillä kerroilla oli turhat virheet karsittu 
pois ja samalla sovellettiin myös hyväksi harjoituk-
seksi todettua muistisuunnistusta. Mikä olisikaan 
päivälle hienompi meriitti kuin luokan tai jopa kou-
lun paras aika suunnistuksessa?

Tilaisuuteen, jonka kävijämäärä nousee noin 
1800 oppilaaseen, tarvitaan myös kelpo liuta oh-
jaajia. Tapahtuman sijoittuminen päiväsaikaan luo 
haasteita vapaaehtoisten ohjaajien saamiseksi pai-
kalle. Helsingin Suunnistajat hoitivat ongelman 
eläkkeellä olevien veteraanisuunnistajien avulla. 
Samalla lapset saivat kokea varttuneemman väen 
konkreettisesti näkevän vaivaa heidän eteensä. Ve-
teraanien lisäksi ohjaajina toimi muutamia opiske-
lijoita sekä vuorotyötä tekeviä, jotka olivat järjes-
täneet aikataulunsa sopiviksi. Yhteensä ohjaajia oli 
noin 30 ja paikalla oli kerralla 12–15 ohjaajaa.

Paisuva tapahtuma
Käytännön järjestelyt koostuivat erilaisesta tiedot-

Aitojen ja muiden esteiden avulla halliin saa 
rakennettua haastavan suunnistusradan. 
Kuva viime vuoden tapahtumasta.

Ku
va

: P
au

la
 L

eh
to

m
äk

i

Kuvassa vasemmalta Niko Anttila, 
Mikko Parkatti ja Kassius Kinnunen.
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tamisesta, ilmoittautumisten vastaanotosta, aika-
taulujen luomisesta, ohjaajien hankinnasta ja eri 
toimijoiden, kuten koulujen ja ohjaajien, ohjeista-
misesta. Tämän lisäksi pidettiin yhteyttä Liikunta-
virastoon tila- sekä välineasioissa. Myös ratojen ja 
maaston, eli labyrintin, suunnittelu sekä käytännön 
toteutus, johon kuului muun muassa labyrintin ra-
kentaminen sekä purku olivat osa järjestelyitä. Ta-
pahtuman organisoinnista vastasi nimetty vastuu-
henkilö.

Tapahtumaa markkinoitiin lähettämällä sähkö-
postia aikaisempina vuosina mukana olleille kou-

luille sekä seuran oravapol-
kulaisten vanhemmille, jotta 
he välittäisivät tietoa lasten-
sa kouluissa. Tämän lisäksi 
oli kaavailtu tiedotteen lait-
tamista parin päivän jälkeen 
seuran internetsivuille. Jos 
aikoja ei olisi näillä keinoin 
saatu täytettyä, olisi seuralla 
ollut vielä muutama vara-
suunnitelma. 

Suosio oli kuitenkin edellisten vuosien tapaan 
suuri ja jo ensimmäisen vuorokauden aikana mu-
kaan oli ilmoittautunut 60 ryhmää. Lopullinen luku 
oli 80 ryhmää, joissa oli yhteensä noin 1800 lasta. 
Tapahtuma oli suurempi kuin vuotta aiemmin ja 
tänä vuonna tapahtumasta jouduttiin tekemään 

Eskarit suunnistusradalla!
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EVELIINA HASU

LOKAKUUN ALKUPUOLELLA Myllykosken 
päiväkodin esiopetusryhmät pääsivät tutustumaan 
suunnistukseen rastireittiradan muodossa. Päivä-
kodin takapihan puistoalueelle tehtiin pienimuo-
toinen rastireittirata seitsemällä rastilla. Kouvolan 
Suunnistajien järjestemällä radalla kirmasi aamu-
päivän aikana yhteensä noin 40 eskarilaista. 

Pienen alkuesittelyn ja -lämmittelyn jälkeen 
lapset saivat harjoitella Emit- leimasimen käyttöä 
lähtöalueella ennen radalle lähtöä. Suunnistus oli 
lapsille vieras urheilumuoto. Suurimmalle osal-
le henkilökunnastakin suunnistus oli lajina täysin 
tuntematon, joten tilaisuus oli mielenkiintoinen 
myös aikuisille. Monilla aikuisilla on käsitys, että 
lajiin tarvitaan erityisosaamista, suuntavaistoa tms. 
ja että sitä on todella vaikea harjoitella, jos kartan-
luku tai kompassinkäyttö ei onnistu. Suunnistusta 
voidaan pitää jopa mahdottomana lajina toteuttaa 
eskarilaisten kanssa.

Rata oli toteutettu normaalin rastireitin tapaan, 

vaikka olikin taitotasoltaan huomattavasti helpom-
pi. Pituudeltaan se oli vain 400 metriä. Rasteilla oli 
oikeat rastiliput sekä emitit, mikä oli lapsille tärke-
ää. Vaikka jokainen lapsi sai aikatulosteen suorituk-
sen jälkeen,  suunnistuskilpailuiden tapaisesti, hän 
kuitenkin kilpaili vain itsensä kanssa. Tärkeintä ei 
ollut se kuinka kauan aikaa meni, vaan liikkumisen, 
leimaamisen ja onnistumisen ilo!

Suunnistusohjelma 
sai paljon positiivista pa-
lautetta sekä lapsilta että 
henkilökunnalta! Haus-
kinta lasten mielestä taisi 
olla siimarinarun seuraa-
minen ja ihan oikeiden 
suunnistajien käyttämän 
emit- kortin kanssa lei-
maaminen. Kovaa vauh-
tia juostiin ja vauhdin hurmassa muutama lapsi 
taisi oman karttansakin metsään tiputtaa. Vaikka 
eräs esikoululainen ei omien sanojensa mukaan ”ta-
junnut kartasta hölkäsen pöläystä, kunhan juoksin 
vaan kovaa”, sekään ei menoa haitannut!

Monilla aikuisilla on 
käsitys, että lajiin 
tarvitaan erityis-
osaamista, suunta-
vaistoa tms.

Hallisuunnistus on 
tuonut seuran ja kou-
lujen välille kontakte-
ja, joita ei olisi ilman 
tällaista tapahtumaa.

kolmipäiväinen. Edellisenä vuonna päiviä oli kaksi.

Mukavaa vaihtelua koulupäivään
Tapahtuma oli sekä lasten että opettajien mieleen. 
Monien lasten mielestä liikuntatuntien pitäisi aina 
olla tämän kaltaisia. Useat kommentit olivat sa-
mantapaisia ja olisi ihme, jos kukaan lapsista ei 
edes harkitsisi suunnistuksen aloittamista. Myös 
opettajat pitivät tilaisuudesta huomattuaan kuinka 
hyvin lapset viihtyivät ja tunnelmaa luonnehdittiin 
hienoksi.

HS:n edustaja Reimo Uljas kertoo tapahtuman 
olevan ‘’valmis tuote’’, jonka kaltaisia tapahtumia 
kannattaisi ainakin heidän tapahtumansa saaman 
suosion vuoksi järjestää myös muualla. Edes sisä-
hallia ei tarvita, vaan radan voi rakentaa myös ulko-
kentälle. Hän kertoo myös, että tämän toiminnan 
myötä on seuran ja koulujen välille syntynyt kon-
takteja, joita ei olisi ilman tällaista tapahtumaa.

Koululaisten hallisuunnistus Helsingissä on oiva 
esimerkki tavasta, jolla voi tehokkaasti innostaa 
lapsia ja nuoria suunnistuksen pariin. Tapahtuma 
on ollut suosittu myös aikaisempina vuosina, joten 
erittäin suurella todennäköisyydellä löytyy tällä ta-
valla suunnistuksen löytäneitä nuoria suunnistajan-
alkuja. Nähtäväksi jää missä, milloin ja kuka ryhtyy 
seuraamaan Helsingin Suunnistajien tietä järjestä-
mällä omalla alueellaan samankaltaisen isomman 
mittakaavan pr-tapahtuman.
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Pohjantähti korostaa kaveruutta 
ja vanhempien sitoutumista

HEIKKI ROIMELA

OULULAINEN SK Pohjantähti pyörittää aktiivi-
sesti Hippokoulua eikä anna suunnistuksellisesti 
vaatimattomien maastojen himmentää lasten in-
nostusta. ”Maastot ovat harmillisen yksitoikkoisia. 
Käyriä on kovin vähän, mutta niitä haetaan sitten 
leireiltä. Leimaus-leiri ja seuran omat leirit ovat tosi 
tärkeitä”, Pohjantähden Hippokoulun vastuuhenki-
lö Mervi Holster-Hemmi myöntää.

Toiminta oli tälläkin kaudella vilkasta, sillä SK 
Pohjantähden ja Oulunsalon Vasaman yhteisessä 
koulussa oli 120 osallistujaa ja pelkästään Pohjan-
tähdellä 24 ohjaajaa.

Eniten lapsia oli alle 8-vuotiaiden ryhmässä, 
harvennusta tapahtuu, kun mennään yli 12-vuoti-
aiden joukkoon.

”Ystävystyminen ja kavereiden löytäminen on 
tärkeää ja suunnistajaksi kasvamisen kannalta ehkä 
vielä tärkeämpää on se, että lapsen vanhemmat si-
toutuvat lajiin. ”

Mervi Holster-Hemmi tietää, mistä puhuu. Hä-
nen itse innostui pikku tyttönä suunnistuksesta Ke-
minmaassa perheen mukana ja harrasti lajia aktiivi-
sesti opintojen alkamiseen asti. Ne ja myöhemmin 
työelämä veivät mukanaan ja suunnistus jäi vuosik-
si. Kun omat lapset tulivat suunnistusikään, paluu 
rasteille tuli mieleen.

”Näyttää olevan niin, että Hippo-koululaisesta 
suunnistavaksi junioriksi kasvavan vanhemmat 
ovat yleensä entisiä suunnistajia. Onneksi nykyisin 
löytyy myös vanhempia, jotka opettelevat suunnis-
tamaan yhdessä lasten kanssa. Tärkeää olisi, että 
vanhemmat innostuvat viemään lapsiaan myös kil-
pailuihin.”

Kauden jälkeen kerätyssä palautteessa kysyttiin 
mielipiteet erikseen lapsilta ja vanhemmilta. Mervi 
Holster-Hemmin mukaan palaute oli suurimmalta 
osalta myönteistä. Negatiivinen palaute liittyi kos-
teisiin olosuhteisiin tai epämiellyttävään maastoon.

”Lasten vastauksissa suupielet olivat melkein 
poikkeuksetta ylöspäin. Kiva, kun tätä lajia pystyy 
harrastamaan yhdessä vanhempien kanssa, oli ylei-
sin positiivinen kommentti.”

Kun Hippo-koulusta on kasvettu ulos, SK Poh-
jantähdessä siirrytään NuJu-ryhmään. Näitä junio-
risuunnistajia käytetään aktiivisesti vetäjinä samoin 
leiriohjaajina.

”Se on huomattu, että menestyneet nuoret suun-
nistajat ovat suosittuja ohjaajia. Toki ohjaajien kou-

lutusta tarvitaan ja sitä pitää yrittää jatkossa kehit-
tää.”

Mervi Holster-Hemmi on tyytyväinen Osuus-
pankin mukana oloon. Keväällä pankki huolehti 
tiedotteiden kopioinnista ja kustansi paikallisissa 
kaupunkilehdissä pari ilmoitusta. Yhteistyö muiden 
seurojen kanssa on aluillaan. Esimerkiksi suositut 
Oulu-rastit ovat tapahtuma, joiden järjestelyjä voisi 
hyödyntää lasten maastoharjoitusten kannalta.

”Oulunsalon Vasaman kanssa yhteistyö toi-
mi hyvin. Kahdeksasta Hippokouluun kuuluvasta 
maastoharjoituksesta Vasama järjesti kaksi ja Poh-
jantähti loput.”

Pohjantähden Hippo-sapluuna toimii niin, että 
toukokuu on koulukuukausi, toki maastossa käy-
dään silloinkin, kesäkuu on maastokautta, heinä-
kuussa hiukan hellitetään ja sitten elokuussa men-
nään täysillä maastoon.

”Oulu on kova urheilukaupunki, varsinkin jouk-
kuelajit vetävät puoleensa. Me olemme tyytyväisiä 
kunhan lapset liikkuvat. Tulos edellä ei mennä, 
vaan kaikkia kannustetaan liikkumaan omalla ta-
sollaan”, Mervi Holster-Hemmi tiivistää.

Tervetuloa SK Pohjantähden ja Oulunsalon Vasaman järjestämiin 
Hippo-suunnistustapahtumiin!
Toukokuusta elokuun loppupuolelle kestävät HIPPO-suunnistukset alkavat taas Oulun seudulla. 
Hippo-suunnistuskesä on tarkoitettu koko perheelle ja se koostuu kolmesta suunnistuskoulu kerrasta ja 
yhteensä yhdeksästä Hippo-maastotapah tumasta touko-elokuun aikana. 

HIPPO-suunnistukset 2014 
koko perheelle Oulun seudulla

Ilmoittautumiset 
ensimmäisellä 

osallistumiskerralla. 

SUUNNISTUSKOULUT, keskiviikkoisin klo 18.00:
ke 7.5.  Lintulammen koulu ja Oulunsalon kirkonkylän koulu 
ke 14.5. Lintulammen koulu ja Oulunsalon kirkonkylän koulu
ke 21.5. Lämsänjärven koulu ja Oulunsalon kirkonkylän koulu
Suunnistuskoulussa opit suunnistuksen alkeet ja saat HIPPO-suunnistusoppaan.

-  Metsään voi lähteä yksin tai yhdessä. 
-  2–3 eritasoista rataa.
-  Tapahtumista kerätään leimoja Hippo-passiin. 
-  Päätöstapahtumassa palkitaan kaikki ja  
 vähintään kahdeksan leimaa keränneet 
 saavat aktiivisuuspalkinnon. Pidä passi
 mukanasi jokaisessa harjoituksessa!

HIPPO-suunnistuksissa nähdään!

Lisätietoja:
www.skpohjantahti.fi   
www.oulunsalonvasama.fi /suunnistus 

MAASTOHARJOITUKSET, kellonajat ovat maastoonlähtöaikoja

Toukokuu: 
 la 24.5. HUOM. klo 14.00-14.30 Oulunsalon kirkonkylän koulu. 
 ke 28.5. klo 18.00-18.30 Sankivaara. Opastus tieltä no 8300, 11 km Oulusta.
 
Kesäkuu: 
 to 5.6. klo 18.00-18.30 Tahkokangas. Opastus Kiilakiventieltä.
 ke 11.6. klo 18.00-18.30 Kisakangas. Opastus Lentokentäntieltä 4. liikenneympyrästä.
 ke 25.6. klo 18.00-18.30 Pikkarala. Opastus Valtatieltä 22, 18 km Oulusta.

Heinäkuu:
 ti 1.7. klo 18.00-18.30 Oulunsalon Koppana. Opastus Hailuodontieltä, tie nro 816.
 
Elokuu: 
 ke 6.8. klo 18.00-18.30 Kiekonmaja. Opastus Oulujoen pohjoispuolen tieltä no 8300, 
 10 km Oulusta.
 to 14.8. klo 18.00-18.30 Pikkarala. Opastus Valtatieltä 22, 18 km Oulusta.
 ke 20.8. klo 18.00-18.30 PÄÄTÖSTAPAHTUMA, Heinäpää, Oulun Urheilutalo.

Osallistumismaksu koko kesältä 35 euroa/lapsi tai 70 euroa/perheen kahdesta tai useammasta lapsesta 
(vanhemmat ilmaiseksi lapsen seurassa) tai yksittäiset tapahtumat 3 euroa/lapsi. Hinta sisältää kolmi-
osaisen suunnistuskoulun ja 9 maastoharjoituskertaa, emit-leimauslaitteen vuokran ja kartat. 

Pohjantähden menestyneet nuoret taas 
ovat suosittuja ohjaajia

Vanhempien sitoutuminen lasten harras-
tukseen on tärkeää. 

Kuvat: Mervi Holster-Hemmin arkistosta.

SKPohjantähden 
Hippo-vastaava 
Mervi Holster-
Hemmi
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rinne on “Best music in Särkkä” eli kuuluttamossa 
musiikkitoiveita soittava DJ. Näsinneulan näkötor-
ni on tietenkin korkealla kaiken yläpuolella, niinpä 
palkinnot ovat alusta asti olleet Näsinneula-aiheisia.

14-vuotiseen historiaan on mahtunut monta 
suunnistajasukupolvea. Ensimmäisen Särkännie-
mi-suunnistuksen vanhimmat osanottajat ovat 
kilpailleet jo vuosia yleisessä sarjassa.  “Särkännie-
mi-suunnistus syntyi vuonna 2000, kun sprintin 
edeltäjä puistosuunnistus teki tuloaan. Tuli mielee-
ni, että puistohan on paljolti lasten paikka, miksei 
siis lasten puistosuunnistus”, muistelee Särkännie-
mi-suunnistuksen “isä” Markku Vainio.

Viime vuosina Särkänniemi-suunnistus on 
kehittynyt lasten puistosuunnistustapahtumas-
ta lasten ja nuorten sprinttikisaksi. Vuonna 2011 
samassa yhteydessä juostiin aikuisten Huippulii-
gan sprintti, jonka yhteydessä päävalmentaja Juha 
Taini luonnehti Särkänniemeä erittäin vaativaksi 
sprinttimaastoksi. Viime vuosina onkin tarjottu 
14–16-vuotiaille huipputason sprinttiratoja, kun 
taas nuorimpien sarjoissa tärkeimpänä on säilynyt 
erilainen ympäristö ja kilpailuihin totuttelu.

Mukavampaa kuin metsässä
Teuvan Rivakka on matkustanut Etelä-Pohjanmaal-
ta Särkänniemeen 26 suunnistajan voimin. “Ora-
vapolkukoulussamme suunnistaa lähes 60 nuorta. 
Meille suunnistusjaostossa on erityisen tärkeää se, 
että lapset nykyään ylipäätään liikkuvat. Huipulle ei 
tarvitse kaikkien tähdätä, vaan mukavassa seurassa 
on kiva harrastaa”, esittelee ohjaaja Anne-Mari Bir-
ling.

Ella Honkanen suunnisti sarjassa D12 ja Anna-
Sofia Riippi yhtä vuotta vanhemmissa. Molemmat 
tytöt olivat mukana toista kertaa. “Jos teuvalaisia 
on ensi vuonnakin tulossa, niin totta kai tullaan!” 
lupaavat molemmat. Sprinttisuunnistus Särkännie-
messä tuntuu jopa mukavammalta kuin tavallinen 
metsäsuunnistus, vaikka molemmat ovat kivoja. 
Jos ohjaaja Anne-Marin puheisiin on luottamista, 
teuvalaiset tulevat ensi vuonnakin: “Särkänniemi-
suunnistus on kuulunut jo useita vuosia oravapol-
kukoululaisten kevään kisaohjelmaan.”

“Suunnistuksessa on parasta se, että tulee uusia 
kavereita ja on kivaa kun löytää rastit”, miettii An-
na-Sofia. “Sekä se, kun huomaa miten edistyy, kun 

suunnistaa aina vaan enemmän”, jatkaa Ella. 
Molemmat luettelevat huiman määrän myös 
muita harrastuksia: yleisurheilua, lentopalloa, 
uintia, laskettelua, partiota... “Kannustamme 
lapsia ja nuoria harrastamaan kaikkea liikun-
taa suunnistuksen lisäksi. Yleisseuran muut 
jaostot tarjoavat tähän hyviä mahdollisuuksia”, 
vahvistaa Anne-Mari Birling.

Tulevaisuuden huiput Särkänniemessä
Kisan jälkeen maalisuoran varrella nauttii au-
ringonpaisteesta kolme Särkänniemi-suun-
nistuksen konkaria. SK Uuden Saara ja Emmi 
Korhonen sekä Aaro Lampinen ovat olleet 
Särkänniemessä “aina” mukana. Tämän ikäis-
ten suunnistajien kohdalla aina tarkoittanee 
jopa kymmentä osallistumista. Nuorimmat 
sarjat kun ovat H/D5RR, ja nyt kolmatta ker-
taa pääsivät mukaan myös 16-sarjalaiset. SK Uuden 
nuoret ovat mielissään, kun 16-vuotiaiden sarjat 
lisättiin juuri sopivasti. “Saisi olla D18:kin”, toivoo 
Saara.

Yksi Särkänniemi-suunnistuksen ominaispiir-
re ovat lukuisat saattajasarjat. Saattajan kanssa voi 
suunnistaa peräti kahdeksassa eri sarjassa, viidestä 
kahdeksaan vuoteen sekä tyttöjen että poikien puo-
lella, sekä vielä lasten omilla kuntosuunnistusra-
doilla. Saattajina kulkee isien ja äitien lisäksi myös 
isosiskoja ja -veljiä. “Joo tuota olen saattanut”, nau-
raa SK Uuden Saara Korhonen ja osoittaa vuoden 
nuorempaa sisartaan Emmiä.

SK Uusi on suunnistusväelle varsin uusi tutta-
vuus. Keitä nämä turkooseissa S6-paidoissa kiitävät 
juniorit oikein ovat? “SK Uusi on Keravan Urheili-
joiden, Pihkaniskojen ja Tuusulan Voima-Veikko-
jen uusi edustusseura”, valaisee Aaro. Särkännie-
messä SK Uudesta oli mukana nelisenkymmentä 
suunnistajaa huoltajineen eli hyvinkin bussilastil-
linen. Kovimman tuloksen teki Jaakko Salomäki 
voittamalla ylivoimaisesti sarjan H10RR.

“SK Uuden tavoitteeksi asetettiin tehostaa kol-
men pienen seuran valmennus- ja kilpailutoimin-
taa ikäsarjoissa 16–21”, jatkaa valmennuspäällikkö 
Petteri Muukkonen, moninkertainen Suomen mes-
tari ja MM-kisaedustaja. “Samassa veneessähän 
tässä ollaan kasvattamassa suomalaisia suunnistajia 
ehkä jopa maailman huipulle. Koskaan ei voi tietää, 
mistä seurasta seuraava huippulahjakkuus löytyy.”

Koskaan ei voi tietää, mutta jälkikäteen on mu-
kava katsella tilastoja. 2000-luvun alussa Särkän-
niemi-suunnistukseen osallistui useana vuonna 
Venla Niemi, nykyinen kaksinkertainen MM-mita-
listi. Myös hiihtosuunnistuksen maailmanmestari 
Olli-Markus Taivainen on kiitänyt Särkänniemessä.

“Särkänniemi-suunnistus on oiva paikka totut-
taa uusia lapsia suunnistuskilpailuissa käymiseen. 
Niille, jotka ovat jo kilpailleet enemmän, Särkän-
niemi tarjoaa hauskan ja haastavan sprinttikilpai-
lun maastossa, jollaiseen harvoin pääsee kilpaile-

maan. Ja toki loppupäivä vietetään huvipuistossa”, 
kertoo Muukkonen.

Monenlaisia elämyksiä
Jämsän Retki-Veikkojen Hannes Nurminen sijoit-
tui toiseksi sarjassa H10RR. “Ei ollut vaikeata. Olin 
kolmatta kertaa mukana Särkänniemi-suunnistuk-
sessa”, kertoo Hannes komea Näsinneula-pokaali 
kädessään. Palkintoja on kotona kaapissa jo ennes-
tään paitsi suunnistuksesta myös hiihdosta. Maas-
tojuoksu, pyöräily ja jääkiekkokaan eivät ole Han-
nekselle vieraita lajeja.

Jämsän seudulla on tehty aktiivista juniorityötä 
jo vuosikymmenet, ja aika ajoin JRV:n värit keikku-
vat suurviestienkin kärkiletkoissa. Myös Särkännie-
messä on totuttu näkemään bussilastillinen jämsä-
läisiä joka kevät. “Kyllä Särkänniemi-suunnistus on 
ollut meille tärkeä tapahtuma aivan alusta lähtien. 
Järjestelyt sujuivat taas hienosti ja aurinkokin pais-
taa”, kehuu jämsäläisnuorten laumaa kaitseva Mar-
ko Pitkänen.

Vuonna 2011 aikuisten Huippuliigan osakilpai-
lu, 2013 Junioriliiga televisiointeineen. Onko ensi 
vuonna luvassa taas jotakin erityistä?  “Ainahan me 
pyrimme järjestämään erityisen hienon tapahtu-
man. Ensi vuodelle on suunnitelmia, mutta mitään 
varmaa en voi vielä luvata”, vihjailee kilpailunjohta-
ja Hannu-Matti Järvinen.

Aamupäivän ajan Särkänniemi on vaativa 
sprinttimaasto, turvallinen ensimmäinen suunnis-
tuskilpailu tai jotakin siltä väliltä. Kun kisa on ohi 
ja portit avautuvat yleisölle, Särkänniemi muuttuu 
takaisin elämyspuistoksi ja myös suurin osa kisan 
osanottajista ryntää laitteisiin. “Paluubussissa on 
väsyneitä lapsia ja nuoria”, ennustaa SK Uuden Pet-
teri Muukkonen.

Hauskaa suunnistusta ja  
huippusprinttiä Särkänniemessä

MIKKO LAURIKKALA

KOOVEEN JÄRJESTÄMÄ Särkänniemi-suun-
nistus on monen nuoren suunnistajan toukokuun 
kohokohta. Monelle se on ollut myös ensimmäi-
nen kilpailu, tilaisuus suunnistaa turvallisessa ja 
hauskassa ympäristössä. Tänä vuonna tehtiin uusi 
osanottajaennätys, kun matkaan lähti lähes 1300 
5–16-vuotiasta suunnistajaa. Aurinkokin helli 
suunnistajia pilvettömältä taivaalta.

Innolla mukaan sukupolvesta toiseen
Tavallisissa kansallisissa moni aikuinen suunnistaja 
saapuu kisapaikalle juuri ennen omaa lähtöaikaan-
sa, mutta Särkänniemessä kaikki on toisin. Parhai-
ta paikkoja maalisuoran varrelta varaillaan jo pari 
tuntia ennen ensimmäistä lähtöä, eikä vähiten siksi 
että näkyvimmälle ja iloisimmalle seurajoukkueelle 
on luvassa palkinto. Toinen tunnelmaa luova pe-

Teuvan Rivakan Ella Honkanen osallistui toista kertaa Särkän-
niemi-suunnistukseen.

Kisan jälkeen kelpaa paistatella päivää huvipuistossa. Iloisia 
ilmeitä näyttävät SK Uuden Saara (vas.) ja Emmi Korhonen 
sekä Aaro Lampinen.
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TOPIAS PELTONEN

“OUNASVAARA, Leimaus-leiri, Santasportti ja na-
papiiri.” Näin alkoi Leimaus 2014 -leirin tunnaribii-
si, joka raikui ensimmäistä kertaa leirin avajaisissa 
Lappi-areenalla. 

Avajaistilaisuus alkoi Guinnessin maailmanen-
nätyksellä, kun suurimmalle joukolle koskaan an-
nettiin yhtä aikaa Lapin kaste. Shamaanin opasta-
mana leiriläiset lupasivat kunnioittaa Lappia ja sen 
luontoa. Avajaissa kuultiin myös leirin kummin 
olympiavoittaja Sami Jauhojärven tervehdys, jossa 
hän toivotti kaikille oikein aurinkoista viikkoa ja 

Leimaus Napapiirillä
kehotti huolehtimaan nesteytyksestä.

Ja aurinkoahan viikolla riitti. Torstaiaamun 
pientä viileyttä lukuunottamatta ei taivaalla juuri 
pilvenhattaraa näkynyt, ja sekös maistui innokkail-
le leiriläisille.

Sprinttiä joulupukin kylässä
Ulkomaalaisilla turisteilla riitti ihmeteltävää, kun 
kesäisin yleensä hiljaisessa Joulupukin Pajakylässä 
juoksi lähemmäksi sata nuorta edes-takaisin kart-
tojen kanssa. Eksoottisessa sprinttiympäristössä 
kaikuivat joululaulut, kun useampia lyhyitä sprint-
tiratoja kierrettiin ahkerasti.

”Onhan tämä hieno ympäristö sprintille. Jou-
lupukin kylän yrittäjät ovat olleet todella yhteis-
työhaluisia. Vielä, kun alueelle tulee lähivuosina 
pari rakennusta lisää, voisi tässä isomman luokan 
sprinttikisan järjestää”, maalaa ratamestariryhmän 
johtaja Mikko Ojanaho tulevaisuutta.

Joulupukin Pajakylän harjoituksiin matkattiin 
busseilla. Nuorimmat suunnistivat muutoin aivan 
majoituskylän tuntumassa Ounasvaaralla. Las-
kettelukeskuksen päältä lähteneen ”Alamäkeen”-
harjoituksessa suunnistettiin Ounasvaaran toiselle 
puolelle.  Ylämäkeen matkaa ei kuitenkaan tarvin-
nut takaisin talsia, sillä tuolihissi pyöri non-stoppi-
na harjoituksen ajan.

Vanhemmat teho- ja pro-ryhmäläiset pääsi-
vät tämän lisäksi nauttimaan vaarojen maisemista 
Nuuksvaaralla ja Santavaaralla sekä käyräsuunnis-
tuksesta Pöyliöjärvellä. 

15–18-vuotiaiden harjoituksia kehuttiin kovas-
ti. Tämän ikäisistä Leimaus-leiri ei ole enää kaik-
kia kiinnostanut, mutta tänä vuonna viikon pystyi 
vetämään täysin treenipainoitteisesti. Hyvä osoitus 
tästä on myös se, että Bulgarian nuorten MM-kisoi-
hin valittu maajoukkue leireili ja harjoitteli samois-
sa maastoissa.

TOPIAS PELTONEN

HIIHDON PARISPRINTIN olympiavoittaja Sami 
Jauhojärvi toimi Leimaus 2014 -leirin kummina. 
Avajaispuheen lisäksi hiihtosankari luennoi täydel-
le salille 15–18-vuotiaita ja ohjaajia omasta nuo-
ruusiän harjoittelustaan.

Jauhojärvi aloitti kertomalla omasta treeniohjel-
mastaan kesällä, kun hän harjoitteli kotiolosuhteis-
saan ilman minkäänlaista kosketusta maajoukkue-
tason valmennukseen. 

Yleensä treeniviikko näytti tältä:

MA: Voimaa
TI: Tehoja, “Vaarojen vaellus”
KE: Voimaa
TO: Tehoja
PE-SU: “Liikuntaa”, jalkalenkkiä ja kuntopiiriä

Harjoittelustaan Jauhojärvi nosti esiin kolme 
osa-aluetta: teho, voima sekä pitkä ja rauhallinen. 
“Mustin” nuoruusajan treeni oli kaiken kaikkiaan 
varsin raakaa touhua. Voimaa nuori mies harjoitteli 
kotonaan monitoimilaitteella. ”Toistoja tehtiin niin 
kauan, että polvet pettivät. Yleensä tällaisen 35–45 
minuutin rääkin jälkeen hengähdin sen verta, että 
pystyin tekemään saman uudestaan”, Jauhojärvi 
avasi yleisön kuunnellessa suu auki.

“Vaarojen vaellus” tarkoitti pitkää pyörälenkkiä, 
johon sisältyi kolme 3,5–6 minuutin nousua – täy-
siä tietenkin. Vaaran päällä hetken yskimisen jäl-
keen matka jatkui seuraavaa nousua kohti.

Kun Jauhojärvi harjoitteli maanantaista torstai-
hin vuorotellen voimaa ja tehoja, pyhitti hän vii-
konloput omin sanojensa mukaan “liikunnalle”, eli 
vaelluksille, metsästämiselle ja marjastamiselle. Sii-
hen päälle sitten juoksua ja kuntopiiriä.

Sykemittari tuli kuvioihin vasta parikymppise-
nä, joten harjoitustasoista tällä yksinäisellä treeni-
hirmulla ei ollut hajuakaan. Rullasukset Jauhojärvi 
otti käyttöön vasta 16–17-vuotiaana, joten puhdas 
lajiharjoittelu kesäisin oli aika nollissa. ”Talvisin 
painotin hiihtoharjoittelussani mäkeä. Kolmessa 
ylämäessä oli lupa käyttää kuokkaa, muuten vedet-
tiin wassbergia tai molgrenia. Alamäet mentiin aina 
sauvoitta luistellen.”

Nuoruuden harjoittelupakettinsa esiteltyään 
Jauhojärvi totesi, että jotakin olisi voinut tehdä toi-
sinkin. 2001 voitetun nuorten maailmanmestaruu-
den jälkeen koitti aika siirtyä aikuisten sarjoihin. 
Maailman huippujen tasolle hyppääminen ei ollut 
mikään itsestään selvyys. ”Ensimmäisenä parina 
vuotena ei tullut oikein mitään mainitsemisen ar-
voista tulosta. Pari hyvää hiihtoa oli siellä täällä, 

mutta ei sen kummempaa. Jotain piti tehdä”, Jauho-
järvi muisteli tuota aikaa.

Reijo Jylhän opastuksella alkoi harjoitteluoh-
jelman uudelleenrakentaminen. Tehoja ja voimaa 
vähennettiin, ja pitkää ja hiljaista lenkkiä lisät-
tiin. Pian tuloksetkin alkoivat muuttua, ja Torinon 
Olympialaisissa 2006 tuli 15 kilometrin perinteisel-
lä jo yhdeksäs sija.

Liikkuvuudessa ei anneta siimaa
Jauhojärven kysyessä, kuinka moni venyttelee päi-
vittäin, nosti puolet salin väestä käden ylös. Kun ky-
symys muuttui, kuinka moni venyttele ainakin kak-
si kertaa päivässä, oli hän itse ainoa käsi pystyssä. 

”Liikkuvuudessa en ole koskaan antanut etua 
toisille. Juniorina venyttelin 15–30 minuuttia jokai-
sen harjoittelun jälkeen”, Musti kertoi. Nykynuor-
ten liikkuvuudesta Jauhojärvi oli hyvin huolissaan. 
”Teitä nuoremmilla lapsilla on liikkuvuus aivan 
pappa-tasolla. Kädet saadaan jalat suorana juuri ja 
juuri koskemaan lattiaan. Tämä syö lihasten talou-
dellisuutta”, hän korosti.

Loppuun Jauhojärvi innosti tavoittelemaan 
unelmia. ”Aina löytyy tekosyy olla aloittamatta hui-
pulle tähtäämistä. Aloittakaa harjoittelu heti, jos sii-
hen pyritte. Kukaan ei tee sitä puolestanne.”

Jauhojärveltä oppeja harjoitteluun
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LEIMAUS 2014-leirillä oli myös toinen mielenkiin-
toinen luento, jonka piti Jauhojärven ja nykyisin 
jälleen koko maastohiihtomaajoukkueen pääval-
mentaja Reijo Jylhä. Jälleen Porokadun auditorio 
oli täyttynyt nuorista urheilijalupauksista ja hieman 
vanhemmista ohjaajista ja valmentajista. ”Tärkein 
asia huippu-urheilijaksi tähtäämisessä: asenne rat-
kaisee aina”, Jylhä avaa esitelmänsä.

Suunnistusta hiihtäjävalmentaja kehuu erin-
omaiseksi asenneurheilulajiksi. ”Huippusuunnis-
tajan täytyy olla murhaaja. Ei riitä, että on pelkkä 
tappaja”, Jylhä toteaa ja naurahtaa itsekin yleisön 
kanssa. Huippusuunnistajien maastossa liikkumi-
nen on kieltämättä melkoista hyökkäämistä. Risu-
jen ja männynkäpyjen on saatava kyytiä, jos aikoo 
pysyä maailman huippujen vauhdissa.

Jylhä aloitti maastohiihdon päävalmentajana 
toukokuussa, kun Magnar Dalen lopetti uransa 
maajoukkueen peräsimessä Sotshin olympialaisiin. 
Jylhä toimi samassa tehtävässä myös 2001–2006. 
Hän toimii mm. Sami Jauhojärven, Aino-Kaisa Saa-
risen ja poikansa Martti Jylhän henkilökohtaisena 
valmentajana.

Aiemmin Jylhä on toiminut myös muun mu-
assa Sotkamon lukion johtavana valmentajana ja 
Suomen Hiihtoliiton nuorten ryhmän sekä B-maa-
joukkueen valmentajana. Aikaisemmin urallaan 
nuoret antoivat hänelle lempinimen Saddam Jylhä 
tiukan kurin takia, mutta nykyisin Jylhä itse kokee 
”hyvän ihmisen” olevan tärkeä tekijä valmentajan 
luonteessa. ”Asioita voi aina katsoa kahdelta kan-
tilta, ja urheilussa positiivinen ajattelu on se, mikä 

ajaa eteenpäin. Valmentajalla on hyvä olla oike-
at vuorovaikutustaidot, jotta urheilijakin saadaan 
ajattelemaan positiivisesti”, Jylhä avaa nykyistä filo-
sofiaansa.

Unelmien konkretisoiminen
”Kehittyminen perustuu aina tasapainotilan järkyt-
tämiseen. Tasainen harjoittelu ei tuota tulosta, jos 
rajoja ei välillä koetella”, Jylhä jatkaa luentoa.

Suunnistusta hiihdon päävalmentaja kehuu 
jälleen harjoitusten kisanomaisuudesta. Jokainen 
suunnistuskerta on samalla myös psyykkinen har-
joitus, kun aina pyritään mahdollisimman virheet-
tömään suoritukseen. ”Suunnistus on keskittymis-
kyvyn testaamista parhaimmillaan”, Jylhä toteaa.

100 % keskittyminen kaikkeen ei Jylhän mu-
kaan ole mahdollista. Harjoittelussa pitäisi hänen 
mukaan keskittyä yhteen asiaan kerralla, jotta saa-
taisiin paras mahdollinen lopputulos. ”Kaikessa ei 
voi olla yhtä aikaa hyvä. Tehkää asiat yksi kerrallaan 
niin hyvin kuin mahdollista, niin ne unelmatkin al-
kavat lähestyä.”

Unelmoinnin merkitys on Jylhän mukaan tär-
keä osa oikeaa asennetta. Pelkällä unelmoinnilla ei 
kuitenkaan nousta maailman huippujen joukkoon. 
”Unelmoiden konkretisoiminenhan se juttu loppu-
jen lopuksi on, mitä urheilussa haetaan”, Jylhä vir-
nistää.

Jylhä päättää luentonsa innostavasti. Joka ikisel-
lä on mahdollisuus huippu-urheilijauraan, jos sitä 
todella tahtoo. ”Muistakaa, ettei harjoittelu tai hyvä 
kunto ole esimerkiksi rahasta kiinni. Jokaiselle tar-
jotaan urheilussa tasavertaista mahdollisuutta”, Jyl-
hä innostaa.

Reijo Jylhä: “Asenne 
ratkaisee aina”

Leimaus-leiri ensi kesänä  
Savonlinnan Tanhuvaarassa

HANNA KOSONEN

LASTEN ja NUORTEN Leimaus –leiri järjestetään 
2.-5.6.2015 Tanhuvaaran Urheiluopistolla. Leiril-
le on voinut ilmoittautua elokuun alusta lähtien ja 
kolmessa kuukaudessa ilmoittautuneita on kertynyt 
jo reilusti yli 1700. Iso leiri on siis jälleen kerran tu-
lossa.

Monipuolisia harjoituksia ja  
maajoukkueen sprintti tarjolla
Harjoitukset Tanhuvaaran Leimaukselle tekee Ola-
vin Rastin työryhmä, jota johtaa Antti Turkki. Noin 
sadan talkoolaisen joukko toimii erilaisissa järjeste-
lytehtävissä ennen leiriä ja leirin aikana.

”Luvassa on kangas- ja kalliomaastoja sekä Ur-
heiluopiston läheltä löytyvä polkumaasto. Osaan 
maastoista on lyhyet bussikuljetukset”, kertoo Turk-
ki.

”Ounasvaaralla käytettiin onnistuneesti useam-
paa suunnistusmaastoa yhtä aikaa. Samalla tavalla 
ensi kesänä aiomme taata suurella joukolle ruuh-
katonta suunnistusta monen samanaikaisen kartta-
harjoituksen turvin.”

Maajoukkuesuunnistajat ratamestareina
Leimaus-leirillä sprinttisuunnistus järjestetään Sa-
vonlinnan keskustassa Olavinlinnan ympäristössä. 
Erikoisuutena sprintissä ovat maajoukkuesuunnis-
tajien nimikkoradat.

Huippusuunnistajat suunnittelevat rastivälejä 
sprinttiharjoitukseen. ”Saamme ratoihin näin huip-
pujen käsialaa ja ajatuksia sekä hieman faninäkö-
kulmaa,” sanoo Antti Turkki. Harjoitukseen osallis-
tuvat 13-18 –vuotiaat leiriläiset.

Pro-ryhmään 50 leiriläistä
Tanhuvaaran leirillä tavoitteellisesti harjoittelevien 
Pro-ryhmä on suunnattu erityisesti 15–18-vuoti-
aille, pääpainona 17–18-vuotiaat nuoret. Ryhmän 
harjoitukset ovat vaativia fyysisesti ja suunnistuk-
sellisesti, siten ryhmään hakijoista vain 50 pääsee 
mukaan. 

Syksyn loppurankista valitaan kymmenen pa-
rasta ilmoittautunutta D18-, H18-, D16- ja H16-
sarjoista. Toukokuun alkupuolen rankista valitaan 
kolme D18- ja H18-sarjoista sekä kaksi D16- ja 
H16- sarjoista.

Huone-, ryhmä- ja telttamajoitusta tarjolla
”Suuri leiriläisten määrä on erittäin hieno asia, 
mutta samalla Tanhuvaaralle suuri haaste, koska 

emme ole urheiluopistojen suurimmasta päästä,” 
toteaa Tanhuvaaran valmennuskeskusjohtaja ja lei-
rinjohtaja Sami Piisilä

Tanhuvaaran huonekapasiteetti tuplataan leirin 
ajaksi ja ryhmämajoitustilaa järjestetään mahdolli-
simman paljon.

”Huonemajoitusta pystymme järjestämään rei-
lut 500 paikkaa. Huonemajoitukseen haetaan myös 
lisäapua 10 kilometrin päässä sijaitsevan Savon-
linnan kaupungin hotelleista. Ryhmämajoitustilaa 
opistolta löytyy 200 paikkaa. Lopuille leiriläisille 
Tanhuvaaralla on tarjota lattia- ja telttamajoitusta. 
Osittain telttamajoitus tullaan järjestämään myös 
sisätiloissa.”

Tapahtuman suojelijana toimii maajoukkue-
suunnistaja ja viisinkertainen Jukola-voittaja Han-
nu Airila. Hannu on viettänyt aikaa viime vuosina 
enemmänkin Savonlinnan seudulla ja tuntee hyvin 
alueen maastot sekä Tanhuvaaran Urheiluopiston.

Lisätietoja www.leimaus2015.fi
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Pyrintö teki Nuorten Jukolassa mitä vaadittiin

PIRJO VALJANEN

KANKAANPÄÄN liikuntakeskuksen lähimaas-
tossa käyty viesti kääntyi Pyrinnön nimiin jo al-
kuosuuksilla, eivätkä tamperelaiset irrottaneet 
otettaan voitosta missään vaiheessa. Helsingin 
Suunnistajat oli jälleen toinen ja Espoon Suunta 
nousi vuosien hiljaiselon jälkeen Nuorten Jukolan 
palkintokolmikkoon.

Tampereen Pyrinnön joukkueen valitsijoihin 
kuulunut Mikko Eskola tiivisti viestipäivän osuvas-
ti: ”Jännittävin vaihe oli se, kun Lotan väliaikoja ei 
tullut kolmososuudelta”, totesi Eskola totuuden.

Lotta Eerola tuli osuudeltaan vaihtoon vähän 
puskasta, sillä väliaikatiedot eivät kantautuneet 
kilpailukeskukseen asti. Homma oli kuitenkin hal-
lussa. ”Isoja virheitä ei tullut ja juoksu kulki hyvin. 
Tavoitteena oli puhdas suoritus, ja ratakin oli aika 
helppo. Taakse en kurkkinut”, kuittasi Lotta Eerola 
aiheutuneesta lisäjännityksestä piittaamatta.

Pyrinnön viestinviejät osuuksittain olivat Konsta 
Puranen, Teemu Eerola, Lotta Eerola, Mikko Eero-
la, Salla Pitkänen, Anni Haanpää ja Anton Kuukka.

Puhdasta jälkeä
Pyrinnön viesti kulki erityisesti alkuosuuksilla ko-
nemaisen puhtaasti. Avausosuudelta Konsta Pu-
ranen vaihtoi neljäntenä vajaa puoli minuuttia 
kärjestä. Keulapaikalla hääri viime vuoden voiton 
jatkeena MS Parma ja Akseli Ruohola. ”Aika yksin 
sain mennä, kun hajonta puri hyvin. Mottona oli 
Full speed – no mistakes”, kertasi Puranen ensim-

mäistä Nuorten Jukola -voittoaan.
Toisella osuudella Teemu Eerola siirsi punaval-

koiset värit kärkeen, eikä sinne sen jälkeen muilla 
joukkueilla ollut asiaa. ”Tämä oli perussuoritus, ei 
virheitä. En kyllä ollut ihan varma maastossa, olin-
ko kärjessä vai ei”, tunnusti Teemu Eerola mallik-
kaan toisen osuutensa jälkeen.

Pyrinnön voittoisassa joukkueessa juoksi kol-
me Eerolan sisarusta. Heistä Mikko lähti tekemään 
rauhallista, omaa suoritusta, sillä kaksoissisko Lotta 
oli venyttänyt tamperelaisten johdon jo yli kolmen 
minuutin. ”Jossain vaiheessa tuli puoli minuuttia 
virhettä ja siinä meinasi jo pieni paniikki iskeä. Tein 
ihan tyhmiä reitinvalintoja ja kävin väärällä rastil-
lakin. Onneksi selvisin loppuun asti ilman virhettä 
ja hylsyä”, huokaisi nelososuuden Eerola maalissa.

Viidennenkin osuuden Pyrintö veti tarkasti 
kolmen minuutin karkumatkalla. Salla Pitkäsellä 
oli pieniä vaikeuksia, mutta ne eivät pitkään me-
noa haitanneet. ”Ykköselle ja kakkoselle tuli pienet 
koukut ja piti hetken seisoskella. Kasasin itteni ja 
sain sitten suunnistuksen kulkemana taas”, Pitkä-
nen kertasi osuuttaan.

Pientä jälkipyykkiä
Kahdella viimeisellä osuudella Pyrinnön ilme oli 
erilainen, sillä virhettä tuli reippaasti. Toisaalta niin 
tuli muillekin, joten ero seuraaviin kasvoi – ja sekös 

Tampereen Pyrinnön voitokkaassa joukkueessa suunnistivat 
osuuksittain olivat Konsta Puranen, Teemu Eerola, Lotta Eerola, 
Mikko Eerola, Salla Pitkänen, Anni Haanpää ja Anton Kuukka

ihmetytti myös manselaisia. ”Virhettä tuli ihan ta-
juttomasti. Oli suuryllätys, että yhtäkkiä ero oli niin 
suuri. Ihan perusjuoksu, ei mitään erikoista eikä 
huonokaan”, vertasi kutososuutensa aineksia Anni 
Haanpää. 

Hän nousi viime hetkellä Pyrinnön ykkösjouk-
kueeseen ja täyttikin paikkansa mallikkaasti. Haan-
pää päästi Anton Kuukan ankkuriosuudelle lähes 
seitsemän minuuttia ennen Turun Suunnistajia, 
joka välähti hetkeksi kärkikaksikossa.

Kuukka ei ollut alkuunkaan tyytyväinen ank-
kuriosuuteensa, sillä virheitä tuli reippaasti. Silti 
takaa-ajajat tiivistivät eroa vain minuutilla, joten 
käytännössä uhkaa voiton menetyksestä ei ollut. 
”Pää ei kestänyt. Alun olin ihan peloissani, että 
joku tulee takaa. Lähdin sillä fiiliksellä, että nyt on 
mahdollisuus tehdä hyvä suoritus vähillä virheillä, 
mutta en siihen sitten pystynyt”, pohti Kuukka vai-
keuksiaan.

Vaikka suoritus ei nuorta miestä tyydyttänyt, 
irrotti ykköspaikka kuitenkin ankkuristakin kun-
non voiton karjahdukset muiden mukana. Kuukka 
ankkuroi vuosi sitten Pyrinnön kakkosjoukkuetta. 
Kankaanpäässä ykkösseitsikon ankkurina haaste oli 
kuitenkin uusi. ”Tämä oli minulle aika uusi tilanne. 
Muka helppo paikka”, Kuukka tunnusti.

Pyrintö teki vankkaa valmistautumistyötä Ruot-
sissa nuorten 10-milaa varten. Sadonkorjuun aika 
oli vasta Nuorten Jukolassa. ”Tämä työ kantaa 
korkoa vielä kymmenenkin vuoden päästä. Näissä 
viesteissä tehtävä on olla mukana kärkitaistelussa, 
se tärkein tulee sitten myöhemmin nuorten MM-
kisoissa ja muissa. Kärjessä lähteminen ei ole helppo 
paikka, mutta se kasvattaa”, muistutti Mikko Eskola.

Pyrinnön vahvuudesta kertoo paitsi ykkösen 
ylivoima myös se, että seura sai peräti kolme jouk-
kuetta suomalaisten valtaamaan kärkikymmenik-
köön. Pyrinnön kolmosjoukkue yllätti sijoittumalla 
kuudenneksi ja kakkosjoukkue puolestaan otti yh-
deksännen sijan. Pyrinnön aiemmat Nuorten Ju-
kolan voitot ovat tulleet vuosina 1998–2000, 2004, 
2009 ja 2011.

Pyrinnön takana Helsingin Suunnistajien Topi 
Syrjäläinen pysäytti kellot kuutisen minuuttia myö-
hemmin. Kakkossija oli HS:lle jo neljäs peräkkäi-
nen, joten syystäkin HS kävi pokkaamassa lavalla 
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon seitsemän vuo-
den menestyksestä. Kiertopalkinnon kulku katkesi 
vuosi sitten HS:n hyväksi. Helsingin Suunnistajien 
kakkossijan hoitivat pääkaupunkiin Topias Niemi, 
Tuomas Heikkilä, Venla Turakainen, Ville Manno-
nen, Annika Matilainen, Krista Lahtinen ja Topi 
Syrjäläinen.

Essun tavoite täyttyi
Espoon Suunnan esitys oli nousujohteinen ja pal-
kintona siitä tuli kolmas sija joukkueella Lauri Hei-
naro, Alvar Palmen, Maria Määttänen, Mikael Rau-
tio, Ella Mahlamäki, Emilia Ståhlberg ja Lari Pernu.

Mahlamäki nosti sinikeltaiset viitososuudella jo 
kolmanneksi ja Ståhlberg sekä Pernu varmistivat 
EsSun ensimmäisen palkintosijan sitten vuoden 
1989, jolloin EsSu oli hopealla. Sitä paremmin ei 
EsSun paidassa ole Nuorten Jukolassa suunnistet-
tukaan. Paremmaksi espoolaiset ovat pistäneet vain 
1988, kun Reima-34 voitti Nuorten Jukolan.

”Seuralla oli tavoitteena yltää kolmen joukkoon 
ja siihen päästiin. Meillä on ollut parin vuoden 
projekti, tähdättiin tähän Nuorten Jukolaan, kertoi 
ankkuri Pernu”, joka nosti essulaiset takaisin kärki-
kolmikkoon yhden väliosuuden jälkeen.

EsSun ja muiden kärkiseurojen sijoitus kertoo 
hyvästä ja laajasta nuorisotyöstä. ”Meillä on ollut 
leirejä, viestiharjoituksia ja olemme osallistuneet 
muihinkin viesteihin. Nyt kaikki tekivät oman-
tasoisensa suorituksen ja sillä päästiin aika pitkälle”, 
Pernu kuvasi seuran tekemistä.

Pyrintö sai ansaitut kehut myös kilpakumppa-
nilta. ”Lähemmäs oltais voitu päästä, mutta kyllä 
Pyrintö aika kauas pääsi. Ei me huonommalle hä-
vitty”, Pernu muistutti rehdisti.

Melkein omilla mailla
Kankaanpään Nuorten Jukolaan oli ilmoittautunut 
181 joukkuetta. Näiden joukossa oli  myös kilpailu-
keskuksena toimineen Pohjanlinnan koulun kaksi 
joukkuetta, jotka koulun äidinkielen opettaja Tuo-
mas Väinä oli rekrytoinut mukaan viestiin.

Sanni Männistö valmistautui Pohjanlinnan kou-
lujoukkueen viitososuudelle aurinkoisessa kilpailu-
keskuksessa. Hänellä oli takanaan kaksi NuJu-tree-
niä kuntosuunnistuksessa. ”Ainakin niissä kaikki 
rastit löytyivät. Kompassin käyttö oli vaikeinta”, 
tunnusti Kankaanpään Mailan D-tyttöjen pesispe-
laaja Männistö.

Hän arvioi ennen osuuttaan, että pesistaidoista 
on suunnistamassakin hyötyä – ainakin syöksyjä 
rastipukille saattaa tarvita. Toisaalta Männistöllä 
oli erikoinen etu muihin nähden, sillä hän suunnis-
ti isoisänsä omistamilla 
mailla.

Koulujoukkueen tu-
los jäi tällä kertaa saa-
matta, mutta kokemus-
ta tuli ja lupasi Väinä 
jotain tuntejakin va-
paaksi. ” Hieno tapah-
tuma tämä on”, kehaisi 
Männistö jo ennen 
omaa osuuttaan. 

Kankaanpään Mailan pe-
säpalloilija Sanni Männistö 
edusti Nuorten Jukolassa 
Pohjanlinnan koulua, joka 
toimi kilpailukeskuksena.
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Kultainen Kompassi -viikonloppu 
käytiin auringonpaisteessa

ERIK AHOLA

VALTAKUNNALLINEN 13–14-vuotiaiden suun-
nistajien Kultainen Kompassi -viikonloppu vie-
tettiin 13.–14. syyskuuta Kangasalla upeassa au-
rinkoisessa säässä. Leiri alkoi lauantaina puolilta 
päivin majoituksella Pikkolan kouluun. Iltapäivällä 
oli vuorossa MM-kisoista tuttu sprinttiviesti. Ra-
tamestarina toimi Santeri Sainio itse tekemällään 
kartalla. 

Viesti oli nuorten mieleen ja kesäinen ilma hel-
li paikalla olioita. Helsingin Suunnistajien Venla 
Turakaisen mielestä juuri sprinttiviesti oli viikon-
lopun mukavin tapahtuma. Kultaisen Kompassin 
kisa meni Venlalta muuten hyvin paitsi että, hän 
etsi yhtä rastia muiden kanssa todella kauan. Lei-
rillä Venlalla oli entuudestaan niin paljon kavereita, 
ettei kerinnyt juuri uusiin tutustua.

Vahtia Loppukirikisassa
Leiri jatkui viestin analysoinnilla, luennoilla ja pa-
neelikeskustelulla, jossa kuultiin leiriläisiä vanhem-
pia huippujunioreita. Monille leiriläisille viikon-
lopun hauskin ja ehkä hapottavinkin tapahtuma 
oli loppukirikisa. Ainakin kisaa käytettiin syynä/
tekosyynä, jos sunnuntaina viestissä ei juoksu kul-
kenut. 

Hurjasta loppukiristään tunnettu 20-vuotias 
KangasalaSK:n Kristian Kannus tykitti armeijasta 
lomille tulon autossa kangistunein jaloin pohja-
ajan, jota leiriläiset vuorotellen yrittivät alittaa, 
mutta loppujen lopuksi kaikki joutuivat tunnusta-
maan Kristianin nopeammaksi. 

Tampereen Pyrinnön Mikko Eerolan mielestä 
loppukirikisa oli viikonlopun hauskin tapahtuma. 
Hän piti myös sekä sprinttiviestin, että Kultaisen 
Kompassin radoista, joskin sunnuntain radat olivat 
vaativia. Omaan Kultaisen Kompassin suoritukseen 
ja leirin ruokaan Mikko olisi kaivannut parannusta.

Satumainen finaali
Hyvin nukutun yön jälkeen herättiin sumuiseen 
aamuun mikä loi sadunomaisen verhon Kultaisen 
Kompassin lähtöön. Pojat starttasivat ensin ja talla-
sivat nokkoset ja muun aluskasvillisuuden kumoon 
tytöille, joiden lähtö oli tuntia myöhemmin. Jokai-
sessa joukkueessa juoksi neljä poikaa ja neljä tyttöä 
joista kolme parhaiten sijoittautunutta laskettiin 
mukaan. 

Tänä vuonna voiton aurinkoisessa säässä vei 
Uusimaa ennen Hämettä, Keski-Suomea, Varsi-
nais-Suomea ja Etelä-Pohjanmaan 2. joukkuetta. 

Vaasan Suunnistajien Janne Lehtimäki piti ra-
toja sopivan haastavina. Omaan suoritukseen jäi 
parannettavaa sillä: ”Pummasin tosi paljon 8 rastia, 
jota etsi varmaan 30 tyyppiä samaan aikaan, ensin 
oikealta sitten liian vasemmalta ja sitten ylhäältä ja 
liian alhaalta”, hän kertoili kilpailun jälkeen. 

Rasti kahdeksan olikin monien huulilla kilpai-
lun päätyttyä. Kilpailun valvoja Mikko Eskola (TP) 
analysoi kilpailun tarkasti heti paikanpäällä. ”Hie-
no kisa ylipäätään, kisaformaatti on aivan loistava, 
mutta kisalla pitää olla kyllä kokenut valvoja, jotta 
osataan puuttua oikeisiin asioihin. Ja kisa sinällään 
meni hyvin, mutta yksi rasti oli liian vaikea jouk-
kuekilpailuun. Sitä ei sitten moni hallinnut ja siinä 
tuli isoja pummeja. Se tavallaan tiedettiin etukäteen, 
mutta siihen ei oikein ollut hyvää muuta ratkaisua. 
Muuten on mennyt hyvin, kelit ovat suosineet ja 
tosiaan kisaformaatti on hyvä ja layoutit on hyviä. 
Helppo seurata kilpailua. Just sellaista sopivaa säpi-
nää”, Eskola analysoi.

RastiPiikkiön Milja Väätäjä löysi vaikean rastin 
ja kaikki muutkin rastit sujuvasti tullen ensimmäi-
senä tyttönä maaliin. Voiton jälkeen olikin helppo 
pitää joukkuekilpailua viikonlopun mukavimpana 
tapahtumana. Milja löysi myös paljon uusia kave-
reita leirin aikana. Siitähän tässä on loppujen lo-
puksi kyse, kavereista ja mukavista muistoista!
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Kultainen kompassi -cupin finaaliviikonlopun lei-
rillä pidettiin oma keskustelutilaisuus leiriohjaajille. 
Mielenkiintoista keskustelua johdatteli Kangasala 
SK:n Mikko Toivonen. Osallistujat saivat esittää nä-
kökulmiaan ja toiveitaan eri tahojen rooleista nuor-
ten suunnistajien toimintaympäristöissä. 

Ajatuksia ja kysymyksiä , tärkeitä ja huomioitavia 
asioita alustuksen perusteella:

LIITON ROOLI
• Koulutus: urheilija, valmentaja
• Aluevalmennuksen tehostaminen, leviäminen 

maanlaajuiseksi, liiton tuki
• Valmennusmateriaali vrt. Ruotsin Idebanken
• Maksut korkeita matkoista, liiton pitäisi maksaa 

edes valmentajien osuus, eikä niin, että urheilijat 
maksavat sen (esim. EOYC-kisamatka)

• Alueiden valmennusillat > seurojen ajatusten 
vaihto

• piiri aktiivisemmin mukana
• ”valvoa” ja ohjata ratamestarityötä. Ei ole varaa 

siihen, että on yhtään liian vaikeaa kisarataa alle 
14-vuotiaiden sarjassa

• Riittävästi kaikille avointa leiri- ja valmennus-
mahdollisuuksia

• Suunnistushuippujen blogeissa on hyvää materi-
aalia

• Koulutus, säännöt
• Ajan hermolla pysyminen
• leirit monipuolisissa maastoissa
• pienet seurayhtymät: yhdistelmäjoukkuemah-

dollisuus viesteissä
• viesteissä pienille seuroille helppo mahdolisuus 

saada ”virallinen” osallistuminen
• selkeä tiedotus + opastus, + koulutustarjonta
• Suunnistaja-lehti, tiedotus

SEURAN ROOLI 
• Ohjaajien tukeminen; selkeät pelisäännöt
• yhteistyö seuran sisällä ja seurojen välillä
• Miten delegoida seuran töitä laajemmalle joukol-

le toimijoita?
• seuratoiminta houkuttelevaksi myös nuorille
• Toiminta avointa kaikille; Ei liikaa ”suljettuja” 

ryhmiä
• valmennus ja kilpailutoiminta
• kuuden juniorin seura > mission impossible
• Kaikki vanhemmat eivät osaa valmentaa, löytyy-

kö seuralta apua/osaavia valmentajia
• Luoda tasapuoliset mahdollisuudet verrattuna 

muihin seuroihin ja yksilöihin
• On mukana kehittämässä alueen toimintaa
• Leirit yhteisöllisyyden edistämisessä tärkeitä > 

ohjelman variointi niin että huiput/kilpailijat/
harrastajat ovat tyytyväisiä

• seurayhteistyö esim. naapuriseurojen yhteisree-
nit

• tehtävien määräaikaisuus
• paikallinen koordinointi
• yhteisö: viestijoukkueet, puku jne.
• vanhempien informointia voi (etenkin ei-suun-

nistavien) kehittää
• mukavaa toimintaa > syntyy rakkaus lajiin
• organisoitu nuoriso/valmmennustyö
• me-identitetti, seura on me
• eritasoisten nuorten huomioiminen
• rahoitus; rahoitus nuorille
• yhteistyö eri lajien kanssa

VANHEMMAN ROOLI
• Kimppakyydit kisoihin ja harjoituksiin
• 3 K = kuljettaa, kannustaa, kustantaa
• aikataulut ja taloudellinen tuki, kuljetus jne.
• keskustelut
• talkoolaisten aneleminen kisatalkoisiin on ikävää
• Millä saataisiin aikaan se, että ilmoittaudutaan 

oma-aloitteisesti -tai edes pyydettäessä?
• tärkeintä on järjestää lasten kulkemimnen har-

joituksiiin ja kisoihin (ilman tätä ei aktiivinen-
kaan lapsi pysty harrastamaan ja monen alkutai-
val katkeaa tässä) 

• Rohkaisu, kannustus, onnistumisten löytäminen
• monipuolisuus tärkeää, mutta rajansa kaikella
• Nuoren ensimmäinen ”valmentaja” suunnistus-

koulussa, oppii itsekin samalla
• Ei-suunnistavat vanhemmat: leirijärjestelyt, va-

rainkeruu, autonkuski, kilpailuissa järjestelyteh-
täviä

• Suunnstavat vanhemmat: harjoitusten järjestely, 
valmennus, kannustava rinnallaeläminen

• arki sujuvaksi urheilijalle, tähän vanhemmat tar-
vitsee opettaa

• Tärkeää talkooväkeä
• matkajärjestelyt, ilmoittautumiset
• Pitääkö vanhemman etsiä, kuljettaa, löytää eri-

laisiin maastoihin kilpailemaan vai luotanko seu-
raan, että he huolehtivat ja ehdottavat kisoja?

• sponsorointi
• seuran nuorisotoimintaan osallistuminen
• suunnistustaitoinen: oma ryhmä , jonka perään 

katsoo
• taitoharjoitusten suunnittelu
• kisoissa pienten avustaminen
• jos on muuta urheilutaustaa, voi tehdä fysiikka-

harjoituksia
• yhteisten asioiden hoitoa ja koordinointia
• realistiset odotukset
• järjestelijä, varaa matkat ja majoitukset 

Keskustelua monista rooleista
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Lapuan Virkiä kohosi  
suunnistuksen sinettiseuraksi

JORMA TAINI

VIIME SYKSYNÄ 50-vuotistaipalettaan suunnis-
tuksessa juhlinut eteläpohjalaisseura Lapuan Virkiä 
on yhä edelleen arvokasta työtä lajin eteen tekevä 
suunnistusseura, sillä se aateloitiin keväällä suun-
nistuksen sinettiseuraksi. ”Sinettitunnuksen hake-
minen on useamman vuoden ollut haaveenamme, 
kun olemme kehittäneet erityisesti lasten ja nuorten 
suunnistuskoulutoimintaa. Kun suunnistuksessa 
kausi on pitkä ja vaatii paljon paukkuja, on hakemus 
aikaisempina vuosina jäänyt tekemättä”, valottivat 
Virkiän lasten ja nuorten ohjaajat Marjo Kangas ja 
Keijo Rintala. 

Iso joukko lapsia ja nuoria sekä heidän ohjaaji-
aan ja vanhempiaan oli 66. Jukolan viestin aaton-
aattona kokoontunut seuran omalle valmennus- ja 
leirikeskukselle Rasti-Simpsiölle, kun Suunnistus-
liiton nuorisopäällikkö Anneli Miettinen luovutti 
sinettiseuran tunnuksen ja diplomin Virkiän suun-
nistusjaostolle. ”Sinettiseuraksi pääseminen edel-
lyttää laadukasta nuorisotoimintaa, missä lapset ja 
nuoret otetaan yksilöinä huomioon.”

Miettinen sai ennen sinetin luovutusta lapsilta 
ja nuorilta myönteistä palautetta siitä, että suunnis-
tus on kivaa ja seuran ohjaajien toiminta saa nuoret 
mukaan. 

Sinettitunnuksen saamiseksi 
seuran toimintaa arvioidaan 12 
kriteerin pohjalta seuran jättä-
män hakemuksen ja seuraan teh-
tävän auditointikäynnin perus-
teella. ”Kriteerit toimivat seuran 
kehittämisen apuna ja laadun ar-
vioinnin työkaluna. Kriteereitä 
voidaan tarkastella yksilön, ryh-
män ja seuran perspektiivistä.”

Kangas myöntää lapsille ja heidän vanhemmil-
leen tehdyn kyselyn käsittelemisen vieneen paljon 
aikaa, kun seuran nuorten tiimi työsti kyselyn poh-
jalta toiminnan linjaukset.

Virkiä on 31. suunnistuksen toimiva sinettiseu-
ra koko maassa. Etelä-Pohjanmaan Suunnistuksen 
alueella ovat tunnuksen aiemmin saaneet Vaasan 
Suunnistajat (2004), Rasti-Jussit (2008) ja Teuvan 
Rivakka (2009). 

”Pienelle seuralle sinetti on iso asia, minkä an-
siosta seura pääsee isojen seurojen joukkoon”, va-
kuutti Rintala.

Virkiän puolesta tunnuksen vastaanottivat si-
nettivastaava Marjo Kangas, ohjaaja Keijo Rintala 
ja jaoston puheenjohtaja Pekka Himanka. He olivat 
yhtä hymyä ja kertoivat useamman vuoden vireillä 
olleen hakuprosessin jo auttaneen toiminnan kehit-

tämisessä. ”Sinettiseuran arvopohja on kestävä, kun 
se rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle 
sekä kasvun ja kehityksen tukemiselle”, kehui Hi-
manka.

Kangas ja Rintala kertoivat, että yhdessä sovitut 
pelisäännöt ja niiden noudattaminen on keskeinen 
osa nuorisotoimintaa. 

”Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, in-
nostus, oppiminen, kehittyminen sekä kaveruus ja 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua”, muistutti 
Kangas. 

Hän kertoi odottavansa innolla tulevaa huippu-
suunnistajan vierailua, sillä lapset ja nuoret kaipaa-
vat jatkuvasti myös esikuvia harrastuksensa tueksi.

Suunnistuskoulu luo perustan
Virkiän suunnistusjaosto on jo monta vuotta pyö-
rittänyt 6–13-vuotiaille NORDEA-suunnistuskou-
lua kerran viikossa huhtikuusta lokakuuhun. ”Kou-
lu opastaa lapsia ja nuoria suunnistuksen pariin. 
Alkeita opetellaan ryhmässä ja lajia enemmän har-
rastaneet tekevät vaativampia harjoituksia oikeaan 
suunnistukseen perehtyen”, kertoi koulun kartta-
vastaava Rintala.

Suunnistuskoulun kirjoilla on tänä vuonna lähes 
sata lasta ja nuorta. Koulun toiminnasta vastaa Ulla 
Nivukoski, jolla on apunaan parikymmentä ohjaa-
jaa. ”Kannustamme koululaisia osallistumaan myös 
iltarasteille sekä lähikunnissa järjestettäviin kilpai-
luihin”, valotti Kangas.

Ohjaajat ovat pistäneet merkille, että koulu on 
innostanut myös vanhempia rasteille. Heidän jou-

kostaan on löytynyt myös uusia tekijöitä jaostoon. 
Himanka piti tärkeänä, että suunnistuskoulun 

jälkeen voi siirtyä nuorten ryhmään ja sitten vielä 
kilparyhmään, jossa on tällä hetkellä noin 30 sopi-
musurheilijaa. ”Nuorten ryhmän kesäkauden oh-
jelmaan sisältyy noin 40 ohjattua taitoharjoitusta, 
joista puolet on seuran järjestämien iltarastien yh-
teydessä. Lisäksi nuorille järjestetään useita leirejä, 
joista yksi on perinteisesti ulkomailla.”

Himangan mukaan nuoret ja aikuisurheilijat 
osallistuvat kilpailukaudella omien suunnitelmi-
en mukaisesti henkilökohtaisiin kilpailuihin sekä 
seuran joukkueisiin viesteissä. ”Tavoitteena on olla 
E-P:n alueen paras suunnistusseura. Urheilijoiden 
tavoitteena ovat myös SM-mitalit ja menestys kan-
sainvälisissä viesteissä.”

Virkiän suunnistajien osapäivätoimisena val-
mentajana toimiva Ville Siven kertoi, että talvikau-
della on viikoittain kaksi yhteistä saliharjoitusta ja 
yksi yhteinen pitkäkestoinen vaellusharjoitus.  

Toisen vuotensa jaoston puheenjohtajana aloit-
tanut Pekka Himanka on huomannut, että suunnis-
tuskoulun, nuorten ryhmän ja kilparyhmän toimin-
nan pyörittäminen vaatii myös jaoston tukea. 

Lapuan Virkiän nuorten ohjaaja Marjo Kangas ei turhaan ko-
rostanut pitkää kautta, sillä hän lähetti opastamisen jälkeen Sini 
Peltosen lumiseen metsään.
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RastiPiikkiössä puhalletaan 
yhteen hiileen
Suunnistus sai 32. sinettiseuransa, kun varsi-
naissuomalaiselle RastiPiikkiölle myönnettiin  
sinettitunnus marraskuussa. Sinetin hakemi-
nen on ollut seurassa pitkän työn takana, mutta 
matka on kannattanut. Sinällään hakemuksen 
tekeminen ei toki ollut hankalaa, mutta ajan 
löytyminen toiminnan analysointiin oli muiden 
kiireiden takia hankalaa löytää. ”Kyllä tämä on 
ollut pitkä ja kivinen tie. Kaksi vuotta hakemus-
ta tehtiin, mietittiin toimintaa ja käytiin kritee-
reitä läpi. Lopulta saimme istuttua alas ja tehtyä 
hakemuksen”, seuran sihteeri ja yksi nuorisotoi-
minnan yhteyshenkilö Pauliina Repo kertoo.

Kun sitten toimintaa alettiin pohtia, kaikki 
olivat yhtä mieltä, että RastiPiikkiössä pääpai-
nona on suunnistus mukavana harrastuksena. 
”Suunnistus on koko perheen harrastus ja toi-
mintamme ydin. Meidän seurassamme ei pipo 
kiristä ja nautimme tästä toiminnasta. Kaikki 
ovat tervetulleita mukaan. Nuoret sekä vanhat 
harrastajat puhaltavat yhteen hiileen”, Repo ke-
haisee seuran toimintaa.

Sinetillä on iso merkitys varsinkin pienel-
le seuralle, sillä se osoittaa myös muille, että 
toiminta on laadukasta. ”Olemme ylpeitä, että 
näinkin pieni seura on saavuttanut jotain näin 
suurta. On hienoa olla yksi tämän alueen sinet-
tiseuroista”, Repo fiilistelee.
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KLL-mestaruudet ratkottiin Tampereella

MINNA RISTIMÄKI

PERJANTAI 29.8. ei ollut suunnistavilla nuorilla 
ihan tavallinen koulupäivä, sillä silloin ratkottiin 
matikanlaskujen ja suhteellisuusteorioiden si-
jaan suunnistuspulmia Tampereen Kaukajärvellä. 
Kyseessä oli Koululiikuntaliiton Suunnistusmes-
taruuskilpailut, joiden järjestelyistä vastasi tänä 
vuonna Koovee. 

Koululiikuntaliitolle kyseinen kilpailu on suurin 
yksilölajin kilpailutapahtuma, minkä he vuosittain 
järjestävät. Perjantain henkilökohtaisessa kilpailussa 
oli yhteensä reilut 1800 osanottajaa sarjoissa 9–20.

Kilpailukeskuksena toimi Kaukajärven koulun 
läheisyydessä oleva urheilukenttä, jossa kaikille toi-
minnoille riitti mainiosti tilaa. Itse kilpailu käytiin 
puolestaan viereisessä asutukseen rajoittuvassa ja 
polkujen täyttämässä lähimetsässä. 

Lauantaina tapahtuma jatkui viesteillä, jossa 
kuntien kolmihenkiset joukkueet kamppailivat 

selvä suosikki oli liikunta ja KLL:ssä puolestaan pa-
rasta olivat kaverit, suunnistaminen sekä hyvä yh-
teishenki. 

Hassuttelu kuuluu asiaan
Jonnaa, Roosaa, Viiviä, Liisaa tai Sonjaa ei ihan ensi 
silmäyksellä tunnistanut, sillä tytöt olivat vaihtaneet 
paitoja KLL perinteen mukaan eri seurojen kaverei-
den kesken. Hassunkuriset pöksyt kruunasivat ko-
konaisuuden.

”Ei tätä kuitenkaan pelkän hassuttelun kannalta 
oteta, vaikkei meillä mitään isompia tavoitteita ole-
kaan, kertoi Salosta, Imatralta ja Tampereelta kotoi-
sin oleva tyttöporukka hymyillen. ”Ihan tosissaan 
täällä kisataan, vaikka pukeudutaankin hauskasti”, 

he jatkoivat ja vakuuttivat arvostavansa KLL:ää kai-
kin puolin kisana. Onhan mukana koko Suomen 
suunnistavat nuoret.

Kun viisikolta tiedusteli lopuksi, mitkä kolme 
asiaa ovat KLL:ssä parasta, tuli vastaus kuin yhdestä 
suusta. ”Kaverit, pukeutuminen ja disco.” Suunnis-
tus oli tietenkin itsestäänselvyys.

KLL-hassuttelussa tämän vuoden hitiksi nou-
sivat kasvomaalaukset, joita nuoret olivat ansiok-
kaasti taiteilleet kasvoihinsa. Suunnistajien poskia 
koristivat niin vauhdikkaat raidat, erilaiset tekstit 
kuin rauhanmerkitkin. 

Mikä onkaan seuraavan vuoden hassutteluhitti 
tai ketkä uudet KLL mestarit? Se selviää Kirkonum-
mella ensi elokuussa.

Suunnistusliiton Nuorten tiimi
NUORTEN TIIMI vaikuttaa Suunnistusliiton 
nuorille järjestettävään toimintaan ideoimal-
la, työstämällä ja toteuttamalla nuorille suun-
nattuja toimenpiteitä. Nuorten tiimi edistää 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osal-
lisuutta Suunnistusliitossa ja seuratasolla. 

Nuorten tiimi haki elokuussa uusia jäse-
niä. Tiimistä jäi pois kolme jäsentä ja heidän 
tilalleen tuli kolme uutta jäsentä.

Nuorten tiimin kokoonpano alkaen loka-
kuusta 2014 (uudet merkitty):

Eveliina Hasu, Aapomikko Matti, Jenna 
Ojala, Sanna Pusa (u), Lotta Sandroos (u), 
Ida-Marie Skogvik (u)

Tiimistä jäivät pois Tatu Leirimaa, Mona 
Lindroth ja Hanneli Salo.

Nuorten tiimille voi lähettää postia 
osoitteeseen nuortentiimi@suunnistusliit-
to.fi.

Ajankohtaiset Nuorten tiimin ja nuor-
ten asiat: www.suunnistusliitto.fi > NUORISO > 
Nuorille

Alueellisia nuorten tiimejä
Suunnistusliiton Nuorten tiimi kannustaa pe-
rustamaan alueellisia Nuorten tiimejä. Nuorten 
tiimit ovat mainioita paikkoja nuorille oppia 
toimimaan, vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta. 
Nuorten tiimillä on myös mahdollisuus vaikut-
taa alueen nuorten aktiivisuuteen.

Suunnistusliiton Nuorten tiimi toivoo, että 
alueiden Nuorten tiimit järjestäisivät alueen 
muille nuorille tapahtumapäivän loka-marras-
kuun vaihteessa.

Nuorten tiimit ja nuorten tapahtumapäivä 
kannustavat nuoria viihtymään lajin parissa ja 

2Null13 leiri järjestettiin 
Vuokatissa MM-kilpailujen yhtey-
dessä. Kuva: Pirjo Valjanen.

pysymään lajissa, kokemaan uusia seikkailuja ka-
vereiden kanssa ja innostavat toimijoiksi suunnis-
tuksessa.

2null15 Norjassa
Pohjoismainen nuorten ohjaajien leiri järjestetään 
Norjassa nuorten MM-kilpailujen yhteydessä hei-
näkuussa 2015. Leiri on Raulandissa 3.-11.7.2015. 
Leirille valitaan 8 nuorta, jotka toimivat ohjaus-
tehtävissä seurassaan ja ovat täyttäneet 18 vuot-
ta. Hakuilmoitus julkaistaan joulu-tammikuussa 
Suunnistusliiton sivuilla.
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viestimestaruuksista. A-sarjan eli H/D13-vuotiai-
den voitto meni tällä kertaa Paimioon ja B-sarjassa 
H/D15-vuotiaiden mestariksi suunnisti Helsinki. 

H/D20-vuotiaiden C-sarjassa voiton nappasi 
Rovaniemi ja D-sekasarjassa puolestaan Lappeen-
ranta. H/D10–H/D11TR-vuotiaiden E-sarjassa yk-
köspallille nousi Nurmijärvi. Mukana joukkueita 
oli yhteensä 370.

Pauli, Nelli, Tatu, Heini, Miika, Suvi, Aino ja 
Henkka olivat tulleet Tampereelle Kirkkonummen  
suunnalta. Koulun lattiamajoitusta lapset eivät tällä 
kertaa tarvineet, sillä kotiin huristeli moottoritietä 
sen verran nopeasti. Kisadiscoonkaan ei tällä kertaa 
päästy, mutta ensi vuonna varmasti sitten.

Kun tiedustelin tämän reippaan Lynxissä suun-
nistavan joukon tavoitteita KLL:ssä, kuului muuta-
ma naseva vastaus heti. ”Parantaa sijoitusta viime 
vuodesta”, huikkasi Pauli. ”Ja päästä kymppisak-
kiin”, jatkoi Tatu. Tavoitteista täyttyivät molem-
milla. Kouluaineista näiden nuorten suunnistajien 
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Tulevia koulutuksia
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). 

Koulutuksen hinta on 70€ / viikonloppu / osal-
listuja tai 210€ / viikonloppu / seura (jos 3 tai use-
ampia osallistujaa samasta seurasta). Hinta sisältää 
opetuksen ja materiaalit. Tilavuokrat, ruokailut ym. 
olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan. Lisäksi edelly-
tetään, että osallistujalla on käytössään Suunnistus-
seuran huipputreenit -harjoituskorttipaketti (hinta 
50€ koulutuksen yhteydessä lunastettuna).

Koulutuksen tilaukset
Koulutukset toteutuvat seurojen (tai alueiden) tila-
uksesta. Tilaus tulee tehdä useita kuukausia ennen 
aiottua koulutusajankohtaa. Tilaajataho järjestää 
koulutukselle tilat ja muut sovittavat olosuhteet. Ti-
latut koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia myös 
muiden seurojen ohjaajille. 

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

Sovittuja ohjaajakoulutuksia
Osa 1: Kevät 2015 Espoo
Osa 2: Kevät 2015 iittala

Valmentajakoulutuksen taso 1,  
Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa

Sovittuja koulutuksia
Osa 1
29.–30.11.2014 Kangasala ja Pori
13.–14.12.2014 Perho
Osa 2
28.2.–1.3.2015 Espoo
14.–15.3.2015 Kangasala
28.–29.3.2015 Kuopio

Ilmoittautuminen
3 viikkoa ennen koulutusta ilmoittautumislomak-
keella: www.suunnistusliitto.fi > HUIPPU > Valmen-

tajakoulutus > Taso 1
Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuo-

tiaiden ryhmien valmentajat. Koulutus antaa seura-
valmentajalle eväitä kehittää nuorille suunnattujen 
harjoitusten määrää ja laatua seurassa. Koulutuk-
sesta saa johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen 
harjoitustoiminnan toteutukseen.

Tason 1 koulutuksen hinta on 70€ / viikonloppu 
/ osallistuja tai 210 €/ viikonloppu / seura (jos 3 tai 
useampia osallistujaa samasta seurasta). Hinta sisäl-
tää opetuksen ja materiaalit. Tilavuokrat, ruokailut 
ym. olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan. Lisäksi 
edellytetään, että osallistujalla on käytössään Suun-
nistusseuran huipputreenit -harjoituskorttipaketti 
(hinta 50€ koulutuksen yhteydessä lunastettuna).

Koulutuksen tilaukset
Seurat tai alueet voivat tilata koulutuksen Suunnis-
tusliitosta. 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.

Tilausohjeet: www.suunnistusliitto.fi > HUIPPU 
> Valmentajakoulutus > Taso 1

Tiedustelut: Katri Lilja, puh. 045 134 9466, katri.
lilja@suunnistusliitto.fi

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus 
Suunnistusliitto järjestää kevättalven 2014 aikana 
alueittain koulutusiltoja lasten ja nuorten harjoitus-
ten ja kilpailujen laadun varmistamiseksi.

Koulutukset on suunnattu seuraharjoitusten ja 
-kilpailujen, lasten sarjakilpailujen, aluekilpailujen 
ja kansallisten kilpailujen lasten ja nuorten ratojen 
laatijoille sekä henkilöille, jotka vastaavat kilpai-
luissa lapsille ja nuorille suunnatuista palveluis-
ta. Toivomme, että myös kilpailun johto ja valvoja 
osallistuvat koulutukseen. Koulutus soveltuu myös 
kuntosuunnistuksen järjestäjille.

Koulutusajankohdat julkaistaan Suunnistusliitos 
sivuilla tammi-helmikuussa 2015.

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus 
Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on suunnattu ur-
heiluseurojen uusille ja aloittaville, pääasiassa 6–11 
-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille. Koulu-
tuksen kesto on 3 tuntia. Koulutus on Nuoren Suo-
men työstämä ja siitä on kehitetty erityisesti suun-
nistusseurojen ohjaajille sopiva koulutus. 

Aloitteleva ohjaaja saa koulutuksessa perustie-
toja ja -taitoja lasten ohjaamisesta. Koulutus myös 
innostaa hakeutumaan laajempiin koulutuksiin.

Koulutuksia toteutetaan seurojen tilauksesta, 
jolloin koulutus toteutuu lähellä ohjaajaa, omalla 
alueella, omalla paikkakunnalla tai omassa seurassa. 

MITÄ VALMENTAJA tekee? Mitä osaamista 
valmentajalta vaaditaan? Entä valmennukseen 
osallistuvilta nuorilta?

Valmentaja-käsite on viime vuosina ollut kes-
kustelun kohteena. Lajien sisällä on eroja käsit-
teen käytössä. Valmentaja-käsitteen ja valmen-
tajan osaamisen muutoksesta on keskusteltu 
paljon mm. lajien yhteisessä valmentajakoulu-
tuksen verkostossa.

Perinteisesti valmennusosaamista ja val-
mentaminen-käsitettä on Suomessa kuvattu toi-
mintaympäristössä, jossa valmennettavat ovat 
huipulle tähtääviä tai siellä jo olevia yksilöurhei-
lijoita - ja usein vielä miehiä.  Valmennusopit on 
aikoinaan kirjoitettu pääosin tästä näkökulmasta 
ja se on muokannut ajatteluamme pitkään.  Tästä 
toimintaympäristöstä on muodostunut normi, 
johon poikkeamia verrataan, jos poikkeavissa 
ympäristöissä toimintaa on edes pidetty valmen-
tamisena.

Tänä päivänä valmentamisen ja valmennus-
osaamisen ymmärretään tapahtuvan monissa 
muissakin toimintaympäristöissä, joissa on hy-
vin erilaisia piirteitä. Valmennusosaamisen si-
sältö muuttuu ratkaisevasti toimintaympäristön 
muuttuessa. 

Suunnistusseurassa nuorten ryhmän valmen-
tajalla on ryhmässään yleensä sekä tyttöjä että 
poikia. Ryhmän nuorilla on erilaiset valmiudet 
ja toisistaan poikkeavat tavoitteet. Harjoituksen 
olosuhteet vaihtelevat harjoituksesta toiseen ja 
ryhmän koostumuskin on joka kerta erilainen. 
Näissä tilanteissa valmentajan osaamisvaatimus 
on hyvin erilainen kuin edellä kuvattu ”perintei-
nen normi”.

Suunnistusliiton uudistunut valmentajakou-
lutuksen taso 1 Nuorten seuravalmennus suun-
nistusseurassa on rakennettu suunnistusseuran 
11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajille. Val-
mentajan osaamista on tunnistaa osallistujien 
osaamistaso ja tarjota heterogeeniselle ryhmälle 
harjoituksia, jotka ovat muokattavissa osallistu-
jien tason mukaan. Kaikkein tärkeintä on tar-
jota nuoria kiinnostavaa ja aktiivista harjoitus-
toimintaa ympäri vuoden. Harjoitustoiminnan 
toteutuksessa kannattaa hyödyntää erilaisia ver-
kostoja ja yhteistyömalleja sekä lajin sisällä että 
lajien välillä.

11–17-vuotiaiden ikäryhmässä ja erityisesti 
alle 15-vuotiailla on tärkeintä runsas ja moni-
puolinen liikkumisen määrä, mielellään jopa 
20 tuntia viikossa. Tähän tuntimäärään sisältyy 
harjoitusten lisäksi koulumatkat, ulkona pelailut 

jne.
Tässä ikävaiheessa nuori pohtii, onko urheilu 

hänen juttunsa vai ei. Yhteenkuuluvuuden tun-
ne, pätevyyden kokeminen, autonomia omassa 
harrastuksessa ja tehtäväsuuntautunut motivaa-
tioilmasto vaikuttavat positiivisesti innostuk-
seen.

Autonomialla tarkoitetaan nuoren mahdol-
lisuutta päättää omaan harrastukseen liittyvistä 
asioista, mm. mitä hän harrastaa ja miten aktii-
visesti hän harrastaa. Ihannetilanteessa valmen-
taja tarjoaa harjoituksen sisällä nuorille mahdol-
lisuuksia vaikuttaa harjoituksen sisältöön.

Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto kes-
kittyy jokaisen omaan osaamiseen ja sen kehit-
tymiseen keskinäisen vertailun tai menestyksen-
mittaamisen sijasta.

Lähde tutkimusretkelle valmentamisen maa-
ilmaan ja osallistu valmentajakoulutukseen. Ta-
son 1 valmentajakoulutuksia käynnistyy syksyn 
aikana viidellä eri paikkakunnalla. Tason 1 val-
mentajakoulutukset toteutuvat seurojen tilauk-
sesta. Kannattaa kysellä koulutustarvetta omasta 
ja lähiseuroista. Kun on koossa vajaa 10 kiinnos-
tunutta osallistujaa, voi koulutustilauksen tehdä.

Kannattaa lähteä tutustumaan valmentajan 
polkuun!

Katri Lilja
Suunnistusliiton 
nuorisotoiminnan 
kehityspäällikkö

Ryhtyisitkö nuorten valmentajaksi seurassa?

Teksti julkaistu 2.9.2014 Suunnistusliiton 
Kartan kääntöpuolella -blogissa. Lue lisää 
ajatuksia: www.suunnistusliitto.fi > Kar-
tan kääntopuoli
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Urheiluseuroille rahaa ja etuja!

Valo ja Suomen Olympiakomitea tarjoavat urheiluseu-
roille ja koko suomalaiselle urheiluväelle merkittäviä 
varainhankintakeinoja ja yritysetuja. Varainhankinta-
keinoina esim. seuran kautta sähkönmyyntisopimuk-
sia ja puhelinliittymiä tai arvan myyntiä. 

Lue lisää urheiluseurojen rahainkeruumahdollisuuksista. 

Hae tukea seurallesi
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakami-
en seuratoiminnan kehittämistukien  ja työl-
listämistuen hakuohjeet on julkaistu OKM:n 
verkkosivuilla. Molempien tukien hakuaika 
päättyy perjantaina 12.12.2014.Hakemuksen 
valmistelu kannatta aloittaa heti, koska hake-
muksen liitteenä tulee olla mm. yhdistysrekis-
teriote, jonka saaminen voi kestää useamman 
päivän.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoi-
tettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoi-
minnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vah-
vistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään 
ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdol-
listetaan liikunnan harrastaminen taloudelli-
sesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen 
avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan 
seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratu-
en avulla halutaan edistää monimuotoisen 
liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikun-
nallisen elämäntavan omaksumista ohjatun 
seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan 
edistää myös koko perheen liikkumista. Van-
hemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja 
liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen 
elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on 
varattu erillinen kertaluonteinen määräraha 
työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin.  
Tukea voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat. 
Hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta.

Molemmissa tukimuodoissa hakuaika 
päättyy perjantaina 12.12.2014.

Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista 
myönnetään seuratukea 4,5 miljoonaa euroa 
ja työllistämistukea enintään 550 000 euroa, 

Suunnistusliiton neuvot  
hankehakemuksen tekoon:

•  käytä vain OKM:n ohjeissa määritettyjä 
lomakkeita (lomake 1 ja liitelomake) ja 
noudata annettua ohjeistusta

•  hakemuksen pituuden tulee pysyä annet-
tujen ohjeiden rajoissa. Hakemuksen pi-
tuuden kasvattaminen ei tuo lisäarvoa!

•  hanki heti nykytilannetta vastaava yh-
distysrekisteriote, jos seuran tiedot ovat 
muuttuneet vuoden 2013 tai 2014 hake-
muksesta tai ette ole aiemmin hakeneet 
seuratukea

•  tee selkeä, mutta hyvin perusteltu hake-
mus!

•  jätä hakemus postiin riittävän ajoissa, jot-
ta se on perillä perjantaina 12.12.2014.

mikäli eduskunta hyvksyy ensi vuoden talous-
arvioesityksen. 

Tietoja vuonna 2013 suunnistusseuroille 
myönnetyistä seuratuista löytyy Suunnistusliiton 
verkkosivujen uutisista.

Lisätietoja ja neuvoja hakemusten tekemi-
seen antavat Suunnistusliitossa nuorisopäällik-
kö Anneli Miettinen (seuran perustoiminnan 
kehittäminen, lapset ja nuoret) anneli.miettin-
en@suunnistusliitto.fi, 040 719 0893 ja harraste-
päällikkö Heikki Liimatainen (työntekijän palk-
kausasiat) heikki.liimatainen@suunnistusliitto.fi, 
040 867 1217.

Mikäli mahdollista suosittelemme hakemus-
luonnoksen lähettämistä kommetoitavaksi em. 
henkilöille ennen lähettämistä OKM:n.

Haku sinettiseuraksi
Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on 
Valon ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimin-
tamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan 
edistämiselle. Sinettiseurat tekevät arvokasta 
työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Sinetti-
seurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseu-
roja. 

Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on auttaa 
seuraa kehittämään lasten ja nuorten toimintaa. 
Sinettiseuratoiminnan kaksitoista laadullista kri-
teeriä toimivat seuran toiminnan kehittämisen 
apuna ja laadun arvioinnin työkaluna. Kriteerei-
tä tarkastellaan sekä yksilön, ryhmän että seuran 
näkökulmasta neljällä eri seuratoiminnan osa-
alueella. Sinettitunnuksen saadakseen seuran on 
täytettävä kriteerit vähintään riittävällä tasolla. 
Riittävä taso on määritelty suunnistuksen sinet-
tiseuran hakulomakkeella.  

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
1. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren 

paras
2. Ilmapiiri on kannustava
3. Toiminnassa on yhdessä tekemisen kulttuuri

Harjoitteleminen ja kilpaileminen
4. Monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehi-

tystason huomioivaa
5. Elämyksiä ja haasteita tarjoavaa 
6. Tukee oppimista ja antaa mahdollisuuden mi-

tata kehittymistä

Ohjaaminen ja valmentaminen
7. Tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiiris-

sä
8. Huomioi erilaiset yksilöt
9. Kannustaa urheilulliseen elämäntapaan

Viestintä ja organisointi
10. Avointa ja vuorovaikutteista
11. Roolit ja toimintatavat ovat selkeät
12. Toimintaa kehitetään aktiivisesti

Tutustu tarkemmin sinettikriteereihin. 

Suunnistuksen sinettiseurahaku on avoinna 
1.11. – 31.12. Uusien sinettiä tavoittelevien seu-
rojen tulee olla ennakkoon yhteydessä Suunnis-
tusliiton nuorisopäällikkö Anneli Miettiseen. 
Yhteydenotossa keskustellaan seuran tilanteesta 

ja verrataan sitä sinettikriteereihin. Tarvittaessa 
tehdään suunnitelma, jolla seuraa lähdetään ke-
hittämään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi. 

Hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinet-
tiseuraksi valinta edellyttää Suunnistusliiton 
edustajan auditointikäyntiä seuraan, jonka jäl-
keen Suunnistusliitto voi myöntää sinetin kri-
teerit täyttävälle seuralle. Hakuohjeet ja -loma-
ke löytyvät netistä os. www.suunnistusliitto.fi > 
NUORISO > Sinettiseuratoiminta.  

Sinettiseurojen toimintaa arvioidaan uudes-
taan kahden vuoden päästä sinetin myöntämi-
sestä ja sen jälkeen aina kolmen vuoden välein. 

Suunnistusliitossa sinettitoimintaa koske-
viin kysymyksiin vastaa Anneli Miettinen, an-
neli.miettinen@suunnistusliitto.fi.

Suunnistuksen sinettiseurat (32)
Angelniemen Ankkuri, Asikkalan Raikas, IF 
Sibbo-Vargarna, Espoon Suunta, Helsingin 
Suunnistajat, Hiidenkiertäjät, Hyvinkään Rasti, 
Hämeenlinnan Suunnistajat, Ikaalisten Nou-
seva Voima, Kangasala SK, Keuruun Kisailijat, 
Koovee, Kuopion Suunnistajat, Kyrös-Rasti, 
Lahden Suunnistajat, Lapuan Virkiä, Lounais-
Hämeen Rasti, Navi, OK Orient, Raja-Karjalan 
Suunnistajat, RastiPiikkiö, RasTiimi, Rasti-Jus-
sit, Rastivarsat, Saarijärven Pullistus, SK Poh-
jantähti, Suunta Jyväskylä, Tampereen Pyrintö, 
Teuvan Rivakka, Turun Suunnistajat, Vaasan 
Suunnistajat, Vehkalahden Veikot.

SINETTISEURA

SINETTISEURA
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VOL-leirit uudistuvat
Kesän VOL-leirit siirtyvät  
heinä-elokuun vaihteeseen

Valtakunnallinen oravapolkuleiri VOL on Suun-
nistusliiton valmennuksellinen leiri 15–16-vuo-
tiaille nuorille. Leiri sisältää osaavien ohjaajien 
opastuksella suunnistuksen taitoharjoituksia, 
fyysistä harjoittelua sekä luentoja. 

Kesäsuunnistuksen VOL-leirin ajankohta 
siirtyy vuonna 2015 pidettäväksi heinä-elokuun 
vaihteessa seuraavasti: Kisakeskus ma 27.7. – pe 
31.7.2014 ja Vuokatti la 1.8. – ke 5.8.

Leirin valintaohjeet pysyvät ennallaan. 

Hiihtosuunnistuksen VOL-leiri
Hiihtosuunnistuksen VOL-leirille valitaan 20 
tyttöä ja 20 poikaa kevään hiihtosuunnistus-
rankilta sarjoista D16 ja H16, jotka ovat valinta-
vuonna täyttäneet 15 vuotta ja kilpailevat seuraa-
vana vuonna 16-sarjassa. Lisäksi leirille on avoin 
osallistumismahdollisuus leirivuonna 14 vuotta 
täyttäneillä nuorilla (tämä muutos tehty valin-
taperusteisiin 30.9.2014). Hiihtosuunnistusleiri 
pidetään marraskuussa ja siitä vastaa Vuokatin 
urheiluopisto.

17. Ohjaajatapaaminen 7.–8.2.2015 

Valtakunnallinen ohjaajatapaaminen järjestetään 
Savonlinnassa, Tanhuvaaran urheiluopistolla la 
7. – su 8.2.2015. Päivien aikana pohditaan miten 
toteuttaa suunnistusseuran toiminnassa Lapsuus- 
ja valintavaiheen polun asioita: innostusta, moni-
puolisuutta, hyvää harjoitettavuutta ja urheilullista 
elämäntapaa. 

Teeman käsittely koostuu luennoista, keskuste-
luista ja seuraesimerkeistä. Päivien aikana saa hy-
viä harjoitusvinkkejä sekä tutustuu muiden seuro-
jen toimintaan ja ohjaajiin. Ohjaajatapaaminen on 
tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten ohjaamisesta 
kiinnostuneille.

Ohjaajatapaamisen alustava hinta la – su ajalta 
on 130 euroa. Hinta sisältää hotellitason majoituk-
sen täysihoidolla, ohjelman ja materiaalin. Opis-
tolla on mahdollisuus majoittua perjantaista sun-
nuntaihin. 

Ohjaajatapaamisen ohjelma ja Ilmoittautumis-
lomake avataan liiton nettisivuilla marraskuun ai-
kana: www.suunnistusliitto.fi  > Nuoriso > Koulu-
tus > Ohjaajatapaaminen.

Tiedustelut SSL / anneli.miettinen@suunnistusli-
itto.fi, puh. 040 719 0893

V Nuorten valtakunnallinen leiri 6.–8.2.2015

Oletko 15–22-vuotias? Haluatko hyviä treenejä? 
Haluaisitko tavata vanhoja suunnistustuttujasi 
myös kisakauden ulkopuolella ja saman tien solmia 
uusiakin kaverisuhteita? Suunnistusliiton Nuorten 
tiimi järjestää leirin kaikille suunnistaville nuorille.

Nuorten leiri Tanhuvaarassa 6.–8.2.2015 on 
mahtava tilaisuus kaikille! Samaan aikaan ja sa-
massa paikassa kuin ohjaajatapaaminen, kuten ai-
kaisempinakin vuosina.

Leirin ohjelmassa tulee olemaan sekä yhteisiä 
että valinnaisia osuuksia. Voit keskittyä tarjottui-
hin treeneihin, tehdä myös omia treenejä tai vie-
railla ohjaajatapaamisen ohjelman puolella. Talvi-
leiri tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia.

Nuorten tiimi haluaa painottaa, että leirille ovat 
tervetulleita aivan kaiken tasoiset suunnistajat! 
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 45 
ensimmäistä. Leirin alustava hinta on 150 euroa. 
Ilmoittautumislomake avataan nettisivuilla mar-
raskuun aikana: www.suunnistusliitto.fi > NUORI-
SO > Nuoret > Nuorten leiri

Tiedustelut SSL / katri.lilja@suunnistusliitto.fi, 
puh. 045 134 9466.

Suunnistusvalmennusseminaari järjestetään vuosittain, 
pääsääntöisesti tammi–helmikuussa. Seminaarissa käsitel-
lään ajankohtaisia valmennusta ja valmennusjärjestelmän 
kehittämistä koskevia aiheita. Suunnistusliiton maajouk-
kueiden ja valmennusryhmien leirejä järjestetään rinnan 
seminaarin kanssa, jolloin seminaariväellä on mahdollisuus 
päästä seuraamaan huippu-urheilijoita ja -valmentajia 
tositoimissa.
Seuraava valmennusseminaari järjestetään Suomen 
Urheiluopistolla Vierumäellä 23.-25.1.2015. Pääteema-
na on lajianalyysin jalkauttaminen. Valmennusta ja sen 
toimintaympäristöä tullaan ruotimaan monesta suunnasta. 
Johtavana ajatuksena on löytää pelimerkkejä siihen, miten 
lajianalyysi konkretisoituu urheilijoiden, valmentajien ja 
seurojen arjessa.
Laita päivämäärä kalenteriisi jo nyt. Lisätietoa ilmoittautu-
misesta ja ohjelmasta tulee myöhemmin.

Suunnistusvalmennusseminaari 
23.-25.1. Vierumäellä

Ohjaajatapaaminen ja Nuorten leiri Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa
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Tiesitkö, että suunnistuskarttasi ovat 
syöneet sähköisiä bittejä, ykkösiä ja 
nollia isoista tietosamm101sta.
  
Meillä opit taidot 
karttojen taustalla.

Tule maanmittausalalle!
maanmittauslaitos.fi/alalle


