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Hirveen kivaa!  
-ohjaajalehti 2  2015

Sain kuunnella Tove Alexanderssonia lokakuun viimeisenä päi-
vänä Rovaniemen suunnistusseminaarissa. Tove kertoi harjoitte-
lustaan. Hänellä on periaatteena ottaa 1 tai 2 kehittämiskohdetta 
”työn alle” kerrallaan.

Kehittämiskohde voi olla esimerkiksi ylämäkijuoksu tai jokin 
suunnistustaitoon liittyvä yksityiskohta. Kun vastaan tulee ylämä-
ki – missä vaan harjoituksessa tai kilpailussa – niin hän hyödyntää 
tilaisuuden ja etenee mäen voimalla ja vauhdilla. Suunnistuksessa 
kehittämiskohde voi olla vaikkapa rastinotto, johon hän keskittyy 
huolella joka kerta.

Kun Tove kokee saaneensa kehitettävän kohteen paremmak-
si, vaihtaa hän kehittämiskohdetta. Tällä tavoin hän voi suunnata 
keskittymistään ja kehittyy jatkuvasti.

Tove painotti fokusoitumista. Hän piti tärkeänä, että harjoi-
tuksen tavoite on tiedossa ja että urheilija ymmärtää harjoituksen 
tavoitteen ja toteuttamistavan. Fokusoitunut urheilija lähtee näl-
käisenä suunnistamaan ja haluaa oppia esimerkiksi harjoituksen 
teemaksi valittuja taitoja tai itse määrittelemiään kehittämiskoh-
teita. Jos urheilija ei ole fokusoitunut, voivat ajatukset harhailla 
kylmään keliin, maaston liukkauteen ja matkan pituuteen, jolloin 
suunnistustaidon kehittäminen jää taka-alalle.

Mihin asioihin sinä haluat keskittyä seuraavassa harjoitukses-
sasi? Juoksutekniikkaasi? Hiihtotekniikkaasi? Maaston muotojen 
hahmottamiseen?

Missä asioissa sinä haluat kehittyä ohjaajana tai valmentaja-
na? Antamaan ryhmälle selkeät ja ytimekkäät ohjeet? Näkemään 
ryhmässä yksilöllisiä tarpeita ja tukemaan yksilöä? Kun olet ke-
hittynyt ensimmäisissä kehittämiskohteissasi, niin minkä kehittä-
miskohteen otat suurennuslasin alle seuraavaksi? Haluatko oppia 
toimivampia tapoja opastaa lapsia ja nuoria suunnistustaidossa? 
Miten aloitat keskustelun? Miten nostat esiin lapsen tai nuoren 
osaamisen?

Meillä jokaisella on valtava määrä opittavaa. Kaikkea ei voi 
oppia, eikä kaikkeen voi keskittyä. Muutamaan asiaan keskittymi-
nen kerrallaan on hyvä ohjenuora.

Myös seuratoiminnan kehittämisessä kannattaa edetä asia tai 
kaksi kerrallaan. Kehittämisen kohteet kannattaa valita omalle 
seuralle sopiviksi. Joskus on järkevää aloittaa kokoamalla tekijät 
yhteen ja miettimällä keskinäistä työnjakoa, sekä ideoita uusien 
tekijöiden mukaan saamiseksi. Innostavaan tekijäryhmään tul-
laan mielellään mukaan – ikävällä tavalla velvoitettuihin tehtäviin 
on vähemmän halukkuutta.

Tehtävän jakaminen jollekin toiselle henkilölle tarkoittaa 
myös sitä, että tehtävä tehdään tavalla, joka sopii sille toiselle 
henkilölle. Osoita luottamusta ja tue, mutta älä määrittele, miten 
tehtävä tulee tehdä. Eri ihmisillä on erilaisia tapoja toimia, eikä 
kukaan toinen tee asioita samalla tavalla kuin sinä.

Mitä lapset ja nuoret toivovat? Millainen toiminta innostaa? 
Mikä harjoitus tai leiri on toiminnan kulmakivi? Tee valinta, 
minkä toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen keskitytään 
ensisijaisesti. Kun ensimmäiseksi valitut kehittämiskohteet ovat 
kunnossa, voi työn alle ottaa seuraavia asioita. 

Joko olet valinnut ensimmäiset kehittämiskohteesi?

Mielenkiintoista, innostavaa ja puuhakasta talvikautta,

Kati
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Nuorilla joukkuelajien harrastajilla 
lukuisia erilaisia urheilupolkuja

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja 
Jyväskylän yliopisto ovat yhdessä toteutta-
neet tutkimuksen, joka tarkastelee joukkueur-
heilulajeja harrastavien nuorten urheilupolku-
ja eli urheiluharrastuksen kulkua.

Tutkimus paljasti, että yläkouluiässä harrastajat olivat kulkeneet 
harrastuksen parissa kymmeniä erilaisia polkuja harrastaen yhtä 
tai useampaa lajia, organisoidusti tai omatoimisesti. Tulos asettaa-
kin kyseenalaiseksi yhden optimaalisen urheilupolun määrittä-
misen. Samalla tutkimus osoittaa, että mustavalkoinen keskustelu 
lajiin varhain tai myöhään erikoistumisesta ei riittävästi tunnista 
urheilupolkujen moninaisuutta. 

Tutkimus perustuu mittavaan, 2013 jalkapallon, koripallon ja 
jääkiekon 14–15-vuotiaan harrastajan kyselyaineistoon sekä 11 
nuoren haastatteluun. Tutkimuksessa sovellettiin kansainvälises-
ti tunnettua urheilijaksi kehittymisen mallia, jonka toteutumista 
selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaisilla urheilua harras-
tavilla nuorilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin päälajin ja sivulajien 
harrastamista sekä organisoitua ja omatoimista harrastamista. 
Tutkimuksen vastaajat jaettiin harrastusintensiteetin mukaan 
kahteen eri ryhmään: tosikisaajiin ja harrastekisaajiin. 

Alakouluiässä nuoret olivat harrastaneet useimmin useita 
lajeja (71% vastaajista), vaikka oma päälaji olisikin ollut valit-
tu. Tosikisaajat (77%) olivat harrastekisaajia (67%) ahkerampia 
usean lajin harrastajia. Tutkimus ei siis tue näkemystä siitä, että 
parhaimmat juniorit keskittyisivät varhain vain yhteen lajiin. Pi-
kemminkin tutkimus osoitti sekä kyselytutkimuksen että haas-
tatteluiden perusteella, että alakouluiässä urheilulliset lapset ovat 
kiinnostuneita urheilusta laajemmin ja mielellään kokeilevat ja 
harrastavat monenlaisia lajeja ja urheilumuotoja. Lajien lopetta-
minenkin koettiin useimmiten luonnollisena seikkana, ”se ei ollut 
mun juttu”, kuten haastatellut nuoret asian ilmaisivat.

Yläkouluiässä nuorten harrastaminen ohjautui voimakkaasti 
valittuun päälajiin, ja suurin osa harrasti vain päälajiaan (52 %). 

Tosikisaajat myös harjoittelivat harrastekisaajia useammin pääla-
jiaan omatoimisesti. Toisin sanoen tosikisaajat erikoistuivat tässä 
vaiheessa yhteen lajiin ja alkoivat myös panostaa siihen. Haas-
tateltujen nuorten kohdalla sivulajien lopettamiseen vaikuttivat 
usein ulkoiset syyt, joihin nuoret itse eivät juuri voineet vaikut-
taa: ajan riittävyys, joukkueen ongelmat ja loukkaantumiset. Har-
rastekisaajat jatkoivat harrastamistaan moninaisimmin tavoin. 
Tutkimus osoittaakin selvästi, että yläkouluiässä harrastaminen 
eriytyy ja nuorille tulisi järjestää monenlaisen intensiteetin urhei-
lutoimintaa. 

Yleisesti on todettu omatoimisen liikkumisen ja pihapelien 
vähentyneen. Kuitenkin tutkimuksessa joukkueurheilusta innos-
tuneet nuoret harrastivat lapsuudessa ja edelleen nuorena myös 
pihapelejä. Omaehtoisuus on tavoitteellisillekin urheilijoille tär-
keää ja se toimii sekä tavoitteellisen harrastamisen tukena että 
vastapainona. 

Tutkimuksessa yhdistettiin kunkin vastaajan varhaislapsuu-
den, alakouluiän ja yläkouluiän vastaukset kuvaamaan vastaajan 
urheilupolkua. Teoriassa erilaisia polkuvaihtoehtoja syntyi 120, 
ja kyselytutkimuksen aineistosta löydettiin peräti 62 erilaista ur-
heilupolkua. Kymmenen yleisintä polkua kattoi tytöillä 67 % ja 
pojilla 77 % vastauksista. Yksikään polku ei ollut selvästi muita 
suositumpi, joskin juuri tosikisaajilla yleisin (22 %) polku oli pol-
ku, jossa alakouluiässä harrastettiin päälajin lisäksi sivulajeja ja 
yläkouluiässä keskityttiin päälajiin harrastaen sitä myös omatoi-
misesti. Junioriurheilussa olisikin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa 
ja tunnustaa erilaisten urheilupolkujen moninaisuus. 

Koska tutkimus keskittyi urheilua harrastaviin nuoriin, ei sen 
perusteella voida sanoa, mikä lopulta on suotuisinta huippu-ur-
heilijaksi kehittymisessä. Tutkimuksen anti onkin sen huomioi-
misessa, että junioriurheilussa ei voida tukeutua yhteen kehitty-
misen tai harrastamisen malliin. Yhden lajin seuraharrastamisen 
lisäksi omaehtoinen urheileminen ja muiden lajien harrastami-
nen ovat tärkeitä seikkoja, joihin lapsia ja nuoria tulisi kannustaa. 
Niillä on merkitystä sekä urheilullisesti että yleensä liikunnallisen 
elämäntavan edistämisessä. Haasteen tälle asettaa urheilun nykyi-
nen, lajikohtainen organisoituminen ja lajien kilpailu harrastajis-
ta. Urheiluharrastamista tai urheilijaksi kasvamista ei tule tarkas-
tella vain yhden lajin organisoidun toiminnan projektina.

Tutkimus on julkaistu tieteellisenä artikkelina Nuorisotutkimus-
lehdessä, nro 1/2015: Aarresola, Outi; Aira, Tuula; Itkonen, 
Hannu; Kokko, Sami; Pihlaja, Tuomo & Konttinen, Niilo (2015) 
Joukkuelajeja harrastavien nuorten urheilupolut. Nuorisotutki-
mus 33 (1), 3-17. Lähde: Sport.fi, Kuvat: Paula Lehtomäki

Seuraavat sitaatit havainnollistavat haastatel-
tujen nuorten omia ajatuksia pihapeleistä:

Välillä se menee kavereiden kanssa ihan semmoseks tosi 
totiseks, mut sit se on kumminkin erilaista. – – Ei se oo 
silleen, että mun pitäis tehä se sen takia, koska tuolla on 
joku valmentaja, joka kattoo vaan sen takia, et mä pääsen 
nauraan [kaverille] ja sit mä oon parempi. Ja semmosta, 
ihan kaverillista vääntämistä”. poika, 17

Mun pikkusisko nyt rupes pelaamaan, niin, sen kanssa ihan 
kun me treenataan periaattees yhessä aina kesät pihalla, 
potkitaan ja hirveen kivaa...” tyttö, 16 v

Kyllä varmaan valmentaja, oon oppinu enemmän sitä peliä 
ja mitenkä sitä peliä pelataan, mutta tekniikka on ja fysiikka 
kehittyny varmaan enemmän kyllä pihapeleillä.” poika, 16

”
”
”

Omaehtoisuus on 
tavoitteellisillekin 
urheilijoille tärkeää 
ja se toimii sekä ta-
voitteellisen harras-
tamisen tukena että 
vastapainona. 

”
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Päätös urheilijaksi ryhtymisestä 
syntyy valintavaiheessa

Joka ikisenä päivänä ympäri Suomen nuoria urheilijoita menee 
intoa puhkuen treenipaikoille tavoitteena olla maailman paras 
– voittaa olympiakultaa. Ehkä vielä valintavaiheen alkupäässä, 
13-vuoden ikäisenä, tavoite ei ole aivan kirkas. Vuodet kiillottavat 
tavoitteen 19-vuotiaaksi tultaessa, jos kehitys jatkuu suotuisana 
kaikki nämä vuodet.

Kyseiset ikävuodet, 13−19, ovat nuorelle suurten muutosten 
aikaa. Nuori kehittyy murrosikäisestä nuoreksi aikuiseksi, koulu-
laisesta opiskelijaksi ja harrastajasta kilpa-urheilijaksi. Urheilijan 
polun asiantuntijatyössä ikävuodet 13-19 nimettiin valintavai-
heeksi, koska kyseiseen ajankohtaan ajoittuu tyypillisesti nuoren 
urheilijan valinta urheilu-uraan panostamisesta. 

Asiantuntijatyössä valintavaiheen osalta tarkasteltiin eten-
kin lapsuusvaiheen laatutekijöiden jalostumista huippu-vaiheen 
menestystekijöiksi – muun muassa sitä, miten urheilullisesta elä-
mäntavasta syntyy terve urheilija. 

Urheilullisesta elämäntavasta  
terveeksi urheilijaksi

Valintavaiheessa huipulle tähtäävän nuoren urheilijan on harjoi-
teltava suunnitelmallisesti ja harjoittelun määrän ja laadun tulee 
kasvaa asteittain lajin vaatimusten mukaisesti. Tämä asettaa en-
tistä enemmän vaatimuksia elämäntavoille ja elämänhallinnalle. 

Nuoren urheilijan kohdalla niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaa-
lisenkin hyvinvoinnin on oltava tasapainossa.

Terveeksi urheilijaksi kasvaminen tarkoittaa kokonaisvaltai-
sesti nuoren urheilijan terveystottumuksia: ravintoa, lepoa, har-
joittelua ja arkiliikkumista sekä oikeanlaista suhtautumista nau-
tintoaineisiin. 

”Valintavaiheessa osalla pituuskasvu on kiivaimmillaan, osal-
la kasvupyrähdys juuri päättynyt. Tämä aiheuttaa oman rasituk-
sensa kropalle, etenkin lihasten ja jänteiden kiinnityskohdille. 
Samaan aikaan rasitus kovenee myös harjoittelussa. Näistä seuraa 
kasvanut rasitusvammariski. Paljon tuleekin kysymyksiä siitä, 
että harjoitellaanko liikaa ja harjoitellaanko riittävän monipuo-
lisesti”, liikuntalääketieteeseen erikoistunut lääkäri Maarit Valto-
nen kertoo.

Huoli harjoittelusta on aiheellinen, mutta sen tarkistaminen 
ei ole kuitenkaan koko vastaus Valtosen mukaan. ”Toinen vastaus 
on myös tarkistaa, että ruokavalio on riittävän monipuolinen. 
Etenkin tytöillä samassa ikävaiheessa korostuu painonhallinnan 
tavoitteet ja olen siihen ohjeistanut, etteivät ajatukset saa pyöriä 
laihtumisen sisällä, vaan ravitsemus täytyy olla riittävää ja moni-
puolista – harjoittelua tukevaa”, lääkäri neuvoo.

”Kolmas vastaus on sitten palautuminen, joka on muutakin 

kuin lepopäivä. Se on myös riittävästi laadukasta unta. 
Nuoria on syytä muistuttaa ruutuaikojen ja puhelimen 
käytön rajoittamisesta, etenkin myöhään illalla”, Valtonen 
jatkaa.

Olennaista nuorelle urheilijalle on oppia terveyden 
edistämisen ja urheilussa kehittymisen välinen syy-yh-
teys: elämäntavoilla on suoria vaikutuksia hyvinvointiin 
sekä terveyteen, jotka edelleen vaikuttavat harjoitusvas-
teeseen, kehittymiseen, oppimiseen sekä palautumiseen. 

”Lapset kypsyvät eri tahtia, joten on vaikea sanoa 
tarkkaa ikää, että missä vaiheessa urheilijan pitäisi alkaa 
itse kantaa vastuuta urheilullisesta elämänkokonaisuu-
desta. Pikkuhiljaa vastuuta voi alkaa opettaa mielestäni jo 
10-vuotiaasta lähtien. Jos lapsi tai nuori harjoittelee ta-
voitteellisesti, niin hänen on hyvä ymmärtää, mitkä kaik-
ki asiat vaikuttavat kehittymiseen. Vastuunotto pitää olla 
kuitenkin sillä lailla tasapainossa, ettei vastuu muodostu 
liian ahdistavaksi”, Valtonen kertoo.

Valmentajat ja vanhemmat ovat keskeisessä roolissa 
asioiden opettamisessa ja nuoren tukemisessa haasta-
vassa elämänvaiheessa. Esimerkiksi koulu, niin yläkoulu 
kuin myöhemmin toisen asteen oppilaitos sekä paikka-
kunnan urheiluakatemia voivat olla osaltaan ohjeista-
massa nuoria urheilijan poluillaan.

”Nuoret eivät ajattele tietoisesti asioita kovinkaan 
tarkkaan. Ikävaiheessa eletään muutoinkin hetkessä ja 
valinnat ovat impulsiivisia. Vanhempien sanoma ei mene 
aina perille, joten on hyvä, että valmentaja tai joku muu 
ulkopuolinen näistä asioista myös puhuu. Kertaaminen 
on tarpeen”, ohjeistaa Valtonen nuoren urheilijan tuki-
joukkoja.

Seuroille valmis paketti kertoa  
urheilullisista elämäntavoista 

Vanhemmat ovat avainasemassa lasten kasvattamisessa 
urheilullisiin elämäntapoihin. Valo vinkkaa, että Urhei-
lulliset elämäntavat -kokonaisuus on hyvä liittää yhteen 
Pelisääntökeskustelun kanssa. Seuroja varten on tehty 
valmis diasarja, jonka avulla asioita on helppo esitellä ja 
keskusteluttaa vanhempia. Diasarjan lisäksi netistä löy-
tyy opas Urheilullisten elämäntapojen vanhempainillan 
vetäjälle. Vanhempainillan aiheena voi olla yksi urheilul-
lisen elämäntavan osa tai useampia. Aineisto sopii myös 
seuran valmentajien kouluttamiseen. 

Teksti: Sport.fi, Kuva: Paula Lehtomäki

Urheilulliset elämäntavat –  
vanhempainiltakokonaisuus

Miksi?

Urheilevan lapsen vanhemmat ja valmentajat ovat paljon vas-
tuussa, jotta lapsi oppii urheilullisen elämäntavan vaatimukset 
ja alkaa yhä enenevässä määrin toteuttaa niitä myös itsenäisesti. 
Urheilulliset elämäntavat takaavat parhaan mahdollisen kasvu-
alustan urheilijuuteen kasvulle sekä terveellle ja hyvinvoivalle 
nuoruudelle ja aikuisuudelle.

Miten?

Pohtimalla, keskustelemalla ja kokemuksia jakamalla oppiminen 
on tehokasta ja mielenkiintoista. Urheilulliset elämäntavat- van-
hempainiltakokonaisuudessa pyritäänkin osallistamaan van-
hempia ja saamaan aikaan keskustelua.

Missä?

Vanhempaintunnin voi toteuttaa lähes missä vain tilassa: lii-
kuntasalissa/pukuhuoneessa/luokkahuoneessa. Diasarjan ja vi-
deoiden näyttämistä varten tarvitaan läppäri (sekä projektori ja 
valkokangas). Kokonaisuus on myös mahdollista toteuttaa ilman 
laitteistoa. Vanhemmille voi antaa linkit sähköisiin materiaalei-
hin kotona katsottaviksi.

Materiaalit vanhempainillan vetäjälle:

Urheilulliset elämäntavat - vanhempainillan vetäjän opas (pdf)

Urheilulliset elämäntavat -kalvosarja vanhemmille (ppt)
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Valintavaiheessa kohti yksilöllistä 
nousujohteista harjoittelua

Ikävuodet 13–19 ovat nuorelle suurten muutosten aikaa. Ikävai-
heeseen kuuluvien kehitystehtävien lisäksi nuori käy läpi nopean 
fyysisen kasvun ja kehityksen vaiheen. Tähän ajankohtaan ajoit-
tuu tyypillisesti myös nuoren valinta urheilijan polulle siirtymi-
sestä, mikä tarkoittaa harjoittelun muuttumista systemaattisem-
maksi ja tavoitteellisemmaksi. 

Oikeita asioita oikeaan aikaan

Nuoruusvaiheen harjoittelussa ja valmennuksessa on tärkeää yk-
silöllisen kasvun ja kehityksen ymmärtäminen ja kunnioittami-
nen. Nuorten harjoitusvaste ja fyysisen suorituskyvyn kehittymi-
nen perustuu kehon eri elinjärjestelmien kokoon ja toimintaan. 
Näitä taas puolestaan ohjaavat fyysinen kasvu, biologinen kypsy-
minen ja fysiologinen kehittyminen, joiden aikataulussa voi olla 
yksilöiden kohdalla suuriakin eroja. Kronologisesti saman ikäiset 
nuoret voivat erota olla biologiselta iältään jopa 2–4 vuotta.

”Valintavaiheessa tulisi tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan, 
painottaa KIHUn asiantuntija”, murrosikäisten jalkapalloilijoiden 
biologista kehitysastetta tutkinut Tomi Vänttinen. 

Eri elinjärjestelmien biologiseen kypsymisaikatauluun perus-
tuvan herkkyyskausiajattelun mukaan ominaisuudet kehittyvät ja 
vakiintuvat parhaiten tietyssä ikävaiheessa. Hermoston kehitty-
mistä lukuun ottamatta elinjärjestelmien voimakas kypsyminen 
ajoittuu juuri valintavaiheeseen. Herkkyyskaudet eivät ole kui-
tenkaan tarkkoja ajanjaksoja ja onkin hyvä muistaa, että oikein 
annosteltuna ja ohjattuna kaikkia fyysisiä ominaisuuksia voi 
harjoittaa jo lapsuusvaiheessa. Huomioitavaa on myös, että omi-
naisuuksien harjoittelussa saavutetaan tuloksia myöhemminkin, 
vaikka herkkyyskausi olisi jo ohitettu. Erityisesti nopean kasvun 
vaiheessa valmentajan tulee olla kuormituksen määrän ja laadun 
suhteen valppaana. 

”Monipuolinenkin tekeminenkin voi olla liian kuormittavaa, 
jos sitä tehdään rakenteiden kestävyyteen nähden liikaa. Taustalla 
voi olla myös yksilöllinen rakenne, toiminnallinen taipumus tai 
herkkyys tietynlaisille rasitusvammoille. Erityisen herkkiä kuor-
mitukselle ovat raajojen luiden kasvualueet sekä alaselkä, ”muis-
tuttaa Vänttinen ja painottaa, että harjoitettavuuden takaa löytyy 
muutakin kuin biologiset tunnusmerkit. Näitä tekijöitä ovat mm. 
nuoren urheilijan psyykkiset ja kognitiiviset valmiudet.

Pikavoittoja vai menestymistä aikuisena?

Nuoren urheilijan valmentajalla tulisi olla kyky nähdä lähitule-
vaisuuden menestystavoitteiden läpi pitkälle tulevaisuuteen. Toi-
saalta valmentajaa arvioidaan usein mitalien perusteella, mikä voi 
aiheuttaa paineita tavoitella pikaista menestystä jopa liikaakin. 

”Jos päätavoitteena on menestys nuorten sarjoissa, ei voida esi-
merkiksi edetä herkkyyskausiajattelun mukaan”, huomauttaa 
Suomen Olympiakomitean kestävyyslajien lajiryhmävastaava 
Olli-Pekka Kärkkäinen. ”Ajatellaan, että jostakin tietystä asiasta, 
esimerkiksi huoltavista harjoitteista, ei ole hyötyä. Ja ehkä niillä ei 
lyhyellä tähtäimellä olekaan merkitystä menestymisen kannalta. 
Hyöty tulee siinä, että ura voi jatkuva vielä vuosia. Maajoukkue-
paikan tai ikäkausimestaruuden tavoittelu voi johtaa aikuismai-
seen harjoitteluun, mutta vaarana on se, että aikuisiässä ei enää 
urheile”, Kärkkäinen jatkaa. 

Suomen Olympiakomitean kamppailulajien lajiryhmävastaa-
van Pasi Sarkkisen mielestä fyysinen valmennus osataan meillä 
Suomessa hyvin. Usein myös ajatellaan niin, että kun panostetaan 
fyysiseen harjoitteluun aikaisin, ollaan etulyöntiasemassa. ”Pel-
källä kovalla fyysisellä harjoittelulla on kyllä mahdollista menes-
tyä nuorten sarjoissa. Mutta, kun siirrytään aikuisten sarjoihin, ei 
menestyminen ole mahdollista, jos taitopohjaa ei ole rakennettu. 
Meillä keskitytään ehkä liiaksi pelkästään siihen lajiharjoitusai-

kaan, ja se mikä on ympärillä ja mikä mahdollistaa hyvän harjoit-
telun, usein unohdetaan”, Sarkkinen jatkaa. 

Kärkkäinen antaa kuitenkin tunnustusta suomalaiselle toi-
minnalle valintavaiheessa. ”Se, että suomalaiset menestyvät kan-
sainvälisellä tasolla nuorisourheilussa kertoo siitä, että täällä teh-
dään jotakin oikein. Ei siis saa tulla sitä harhaa, ettei Suomessa 
osattaisi tehdä tätä vaihetta”, muistuttaa Kärkkäinen.

Harva näistä menestyjistä pystyy kuitenkaan saavuttamaan 
aikuisena maailman kärkitasoa, mutta 
sama ilmiö on havaittavissa muissakin 
maissa. ”On myös mahdollista, että liian 
aikaisella erikoistumisella ja yhteen lajiin 
panostamisella harjoitettavuutta ei ole 
enää niin paljoa, kun siirrytään aikuisten 
sarjoihin”, miettii Kärkkäinen. 

Nousujohteisuus haaste  
nuorten harjoittelussa

Kun päätös tavoitteelliselle urheilijan 
polulle lähtemisestä on tehty, tarkoittaa se poikkeuksetta suunni-
telmallisen ja tavoitteellisen harjoittelun määrän ja tehon kasvua. 
On kuitenkin muistettava, että harjoittelu ja vaatimukset ovat eri 
lajeissa hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi voimistelussa ja taitoluiste-
lussa harjoitellaan omaa lajia jo valintavaiheen alussa hyvin sys-
temaattisesti ja kovalla intensiteetillä, kun taas kestävyyslajeissa 
luodaan pohjaa ja kehitetään harjoitettavuutta vielä valintavai-
heen loppupuolellakin.

”Kyllä harjoittelun täytyy olla 17-vuotiaalla jo hyvin erilaista 
kuin 13-vuotiaalla”, linjaa Pasi Sarkkinen ja jatkaa ”monesti käy-
tännössä käy kuitenkin niin, että nuori urheilija voi vetää samaa 
harjoitusta viisi vuotta, ja se ei voi olla optimaalisesti kehittävää.”

Valintavaiheen valmennuksen järjestäminen voikin olla vai-
kea laatuhaaste vapaaehtoistyöllä toimiville urheiluseuroille ja 
vapaaehtoisille valmentajille, kun samassa ryhmässä on usein eri-
tasoisia ja erilaiset tavoitteet omaavia nuoria. 

Sarkkisen mielestä monessa lajissa lajiharjoittelun määrä on 
nostettu jo aikaisin niin korkeaksi, että sitä on enää vaikeaa nostaa 
valintavaiheessa. Nousujohteisuus on usein tämän takia haaste 
erityisesti juuri seuratason valmennuksessa. Sarkkinen rohkai-
seekin ottamaan harjoitteluun mukaan laadukasta monipuolista 
yleisvalmistavaa harjoittelua, jolla pystytään tukemaan kehitty-
mistä omassa lajissa. 

Olli-Pekka Kärkkäinen puolestaan muistuttaa, että lajit ero-
avat tässäkin toisistaan. Kärkkäisen mielestä monessa lajissa 
pystytään toteuttamaan laadukasta harjoittelua lukioikään saak-
ka myös seuratasolla, mutta sen jälkeen pitäisi keskittää rajusti. 
”Tämän jälkeen pitäisi saada kovia harjoituksia, yhdessä tehden 
ja parhaan valmennuksen alla”, hän painottaa.

Kokonaisuus ratkaisee

Harjoitettavuuden ja harjoittelun yhteydessä painotetaan usein 
fyysisiä ominaisuuksia. Onnistuneen harjoittelun taustalla on 
kuitenkin muitakin tärkeitä tekijöitä. Motivaatio, taidot, urhei-
lulliset elämäntavat sekä urheilua tukeva toimintaympäristö 
mahdollistavat systemaattisen ja tavoitteellisen harjoittelun. Lau-
kaalaisella maastohiihtäjällä Inkki Inolalla nämä asiat ovat koh-
dallaan. 16-vuotias Inola valittiin tämän vuoden keväällä Suomen 
Hiihtoliiton Jyväskylän Habita-ryhmään. 

Inolaa valmentava Tuomas Törrönen 
kehuu Inkkiä ihannevalmennettavaksi. 
”Inkillä on oikea asenne harjoittelun ja 
hän on erittäin motivoitunut treenaa-
ja. Valmentajana joudun ennemminkin 
painamaan jarrua, ettei kuormitus kasva 
liian kovaksi.”

Urheilulliset elämäntavat ja moni-
puolinen harrastustausta luovat pohjaa 
kovemmalle harjoittelulle, mutta Törrö-

nen kertoo että pohjia tehdään vieläkin. Kestävyyslajissa tämä on 
tyypillistä vielä valintavaiheen lopussakin. Maastohiihdon lisäksi 
Inola harrastaa vielä sivulajinaan yleisurheilua. Urheiluvammoil-
ta hän on onnekseen välttynyt tähän saakka. 

Vaikka näkövammainen Inola on menestynyt hyvin myös 
näkevien kansallisissa kilpailuissa muun muassa voittamalla alle 
15-vuotiaiden Hopeasompa-kisoissa piirinmestaruuden, on pää-
tavoite kauempana tulevaisuudessa: Inkki haluaa menestyä Para-
lympialaisissa. Habita-ryhmään pääseminen onkin tuonut toivot-
tua tehoa Inolan harjoitteluun. Harjoittelu on ollut systemaattista 
jo aikaisemminkin, mutta ryhmään pääseminen on tuonut muka-
naan kuukausittaiset viiden päivän leirit, joilla harjoitellaan kaksi 
kertaa päivässä.

”Inkillä on vielä hyvin varaa nostaa harjoittelun määrää, kos-
ka tähän mennessä hän on harjoitellut kerran päivässä, Törrönen 
kertoo. Myös harjoittelu ryhmässä, missä on kovaa vastusta ja 
haastajia, on vienyt Inkkiä urheilijana eteenpäin”, hän jatkaa.

Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä on Inolalla ollut haas-
teita. Parhaaksi vaihtoehdoksi hänelle osoittautui loppujen lopuk-
si Laukaan lukio kotipaikkakunnalla urheilulukion sijaan, sekä 
ajankäytön että urheilemista tukevan toimintaympäristön vuoksi. 
Tuomas Törrönen haastaakin urheilulukioita miettimään vielä 
enemmän toimintaansa vammaisurheilijoita huomioivaksi.

”Hyvällä alulla ollaan, mutta varsinkin vammaisurheilijoiden 
kohdalla yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen ja tukeminen 
on ensiarvoisen tärkeää.”

Teksti: Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-
kus – KIHU, Kuva: Timo Mikkola

Nuoruusvaiheen harjoittelussa 
ja valmennuksessa on tärkeää 
yksilöllisen kasvun ja kehityk-
sen ymmärtäminen ja kun-
nioittaminen. Kronologisesti 
saman ikäiset nuoret voivat 
erota olla biologiselta iältään 
jopa 2–4 vuotta.

”
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Teuvalla hyvää nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä yli kunta- ja jaostorajojen

Hyvää syntyy harvoin yksin
Kun kunnassa on vajaat 6000 asukasta, mutta paikallisen urhei-
luseuran suunnistusjaosto pyörittää toimintaa kahdeksallekym-
menelle paikkakuntalaiselle lapselle ja nuorelle, voidaan jo puhua 
onnistumisesta. Teuvassa tämä on ollut täyttä totta jo vuosien 
ajan, mistä eteläpohjalaisen yleisseura Teuvan Rivakan suunnis-
tusporukka voi olla ylpeä.

Nuorisotoiminnan tahtipuikossa on ollut viimeisen viiden-
toista vuoden ajan yksi puuhamies, myös lastenratojen ratames-
tarina kunnostautunut Pasi Lyyluoma. Jaoston toimintaan itse 
vuonna 1997 mukaan tullut mies on päässyt kuluneiden vuosien 
ajan paitsi kehittämään toimintaa, myös näkemään sen tulokset. 
Yksin ei ole tarvinnut tehdä, vaan apupäinä ja –käsinä mukana 
ovat olleet Maija-Liisa Saksa ja Anne-Mari Birling, nuorisotoi-
minnan ydintiimi.

”Näiden viidentoista vuoden aikana tavoite on ollut kehittää 
toimintaa tietyllä tapaa ammattimaisemmaksi. Tällä emme tar-
koita sitä, että mahdollisimman monesta lapsesta ja nuoresta pi-
täisi saada huippulupaus ja ammattiurheilija, vaan että kehitetään 

erityisesti ohjauksen tasoa”, Lyyluoma kertoo.

Teuvan Rivakka on iso yleisseura, jossa on kahdeksan jaos-
toa. Yleisseuraa ei koeta Teuvalla eri jaostojen parissa taakaksi, 
vaan yhteistyö pelaa mainiosti yli lajirajojen. Tällä on ehdotto-
masti oma leimansa lasten monipuoliseen kehitykseen. ”Lapset 
saavat suunnistusharrastukselle hyvää pohjaa harrastamalla myös 
esimerkiksi hiihtoa ja yleisurheilua. Jaostot eivät meillä kilpaile 
keskenään emmekä koe mustasukkaisuutta”, Lyyluoma korostaa 
yhteistyön tärkeyttä.

Jaostojen välinen yhteistyö ei ole ainoa yhteistyön muoto, jol-
la nuorisotoimintaa on onnistuttu Teuvalla kehittämään. Sen li-
säksi yhteistyötä tehdään tiiviisti myös lähiseurojen Närpes OK:n, 
OK Kristinan ja Kauhajoen Karhun kanssa. Naapuriseurojen 
kanssa yhteistyössä toteutetaan harjoituskilpailuja ja muita har-
joituksia. Kesän kisakalenteriin mahtui kahdeksat harjoituskisat 
ilman kohtuutonta panosta yhdelle seuralle. Kukin seura järjesti 
kahdet ja lapset pääsivät harjoittelemaan sydämensä kyllyydes-
tä, mistä Lyyluoma on erityisen mielissään. Seurayhteistyöllä on 

lisäksi tärkeä sosiaalinen funktio – lapset nauttivat päästessään 
puuhaamaan naapuriseuralaisten kanssa.

Yhteistyön lisäksi Lyyluoma nostaa hyvän teuvalaisen nuori-
sotoiminnan avaintekijöiksi tasapuolisuuden ja taitoharjoittelun, 
joista jälkimmäistä tehdään myös seurojen välisessä yhteistyössä. 
Taitoharjoittelulle vapautuu aikaa myös lasten oman aktiivisuu-
den takia – kun lähes jokainen harrastaa jotakin muuta urheilu-
lajia, jonka puolesta kunto pysyy kohdillaan, on rajallisilla resurs-
seilla enemmän aikaa toteuttaa suunnistuksen taitoharjoittelua. 
Tasapuolisuus toteutuu sulkemalla yksi osa-alue kokonaan pois 
nuorisotoiminnasta.

”Nuorten huippujen valmennusta meillä ei ole käytännössä 
ollenkaan, jolloin tämän kokoisen jaoston on mahdollista ylläpi-
tää tasapuolisuutta ja jokainen pääsee täysillä mukaan”, Lyyluoma 
toteaa tarkoittaen fyysistä valmennusta.

Onnistuneesta nuorisotoiminnasta seura palkittiin Nuori 
Suomi -sinettiseuran arvonimellä vuonna 2009. Nyt sinetti on 
uusittu jälleen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. ”Sinettiprosessi on 
tuonut paljon laatua ohjaamiseen. Pyrimme olemaan läsnä ohjaa-
jatapaamisissa joka vuosi. Vaikka sieltä ei valmiita malleja toimin-
taan tulekaan, saamme aina hyviä ideoita sovellettavaksi meidän 
seuramme toimintaan”, Lyyluoma kiittelee.

Koska tavoitteena on ollut kehittää erityisesti ohjauksen tasoa, 
on selvää, että omia nuoria kannustetaan ahkerasti myös toimi-
maan ohjaajina ja heille annetaan siihen hyvät eväät. Toinen tär-
keä ohjaajaryhmä on lasten ja nuorten vanhemmat. Yksi nuoriso-
toiminnan haasteista niin Teuvalla kuin varmasti muuallakin on 
koko perheen innostaminen ja sitouttaminen suunnistustoimin-
taan. ”Suunnistus on koko perheen laji. Kuten vaikkapa joissakin 
joukkuepeleissä, ei suunnistuksessa voi vaan tuoda lasta peliken-
tälle ja poistua paikalta itse”, Lyyluoma naurahtaa.

Teuvalla onkin pyritty panostamaan vanhempien innostami-
seen niin, että joka vuosi saataisiin reilusti vanhempia mukaan 
ohjaajiksi Oravapolkutapahtumiin, leireille ja kisoihin. Tämä hoi-
tuu paitsi tarjoamalla kunnollista koulutusta, myös järjestämällä 
perhepäiviä, joissa koko perhe pääsee yhdessä suunnistamaan ja 
viettämään aikaa yhdessä, hauskan lajin parissa. Toiminnan ke-
hittämiseksi kerätään palautetta paitsi lapsilta, myös heidän van-
hemmiltaan. Lyyluoma haluaakin korostaa kaikkien kuulemisen 
tärkeyttä seuran eteenpäin viemisen kannalta.

Niku Rintala ja Joona 
Nisula ovat ylpeitä 
teuvalaisia. 
Kuva: Pasi Lyyluoma

Teuvan Rivakan nuoria 
Rovaniemen Leimaus-
leirillä 2014. 
Kuva: Pasi Lyyluoma.

Sinettiprosessi on tuonut 
paljon laatua ohjaamiseen. 
Pyrimme olemaan läsnä 
ohjaajatapaamisissa joka 
vuosi. Vaikka sieltä ei valmiita 
malleja toimintaan tulekaan, 
saamme aina hyviä ideoita 
sovellettavaksi meidän seu-
ramme toimintaan

”

Muutoksia SM-kisojen sarjajakoon
Suunnistusliiton hallitus on päättänyt poistaa SM-kisojen 
sarjajaosta 17-vuotiaiden sarjat sprinttiä lukuun ottamat-
ta. Näin saadaan kevään SM-keskimatkasta näyttökilpailu 
nuorten kansainvälisiin arvokilpailuihin ja samalla tärkei-
den kisojen kevätruuhkaan helpotusta. Muutoksen jälkeen 
nuorten sarjajako noudattaa sarjajakoa kansainvälisissä 
arvokisoissa.

Sääntömuutokseen sisältyy myös se, että 20- ja 
18-sarjalaiset sekä vastaavasti 16- ja 15-sarjalaiset kilpai-
levat SM-keskimatkan finaalissa samalla radalla ja sarjat 
lähtevät finaaleihin peräkkäin.

Muutoksen myötä H/D18-finaalien kilpailullinen taso 
paranee ja kilpailu kärkisijoista on kovempaa. Tällä on vai-
kutusta muun muassa sarjan rankipisteisiin, ryhmävalintoi-
hin sekä sijoitusten arvostukseen.

Muutos sarjajaossa astuu voimaan vuoden 2016 alus-
sa. SM-sprintin käytäntöihin ei tule muutoksia.

Hyvä seura löytää toiminnastaan aina kehitettävää ja on val-
mis kehitystyöhön. Teuvan Rivakan seuraava askel on kehittää 
talvikaudelle entistä monipuolisempaa toimintaa nuorille suun-
nistajille. Jaosto organisoi nyt jo muutamia talvirasteja, mutta eri-
tyisesti talvikauden taitoharjoittelu kaipaa vielä pientä lisäboostia. 
Aktiivisilta harrastajanuorilta ei aina tahdo löytyä kalenterista ai-
kaa kovin paljoa, mutta laatu on Teuvallakin määrää tärkeämpää. 
Hyvä startti talvikaudelle on Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n 
järjestämä suuri alueellinen suunnistusleiri syksyllä. Ja Lyyluoma 
tietää kokemuksellaan hyvin, mikä nuorisotoiminnassa on tär-
keintä. ”Pääasia on, että lapsi liikuttaa itseään ja harrastaa!”

Teksti: Laura Eskelinen 
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Koulutus ja keskustelut antavat eväitä laadukkaamman nuorisotoiminnan eteen

”Mieletön määrä ideoita  
ja variaatioita”

Kainuu on laaja alue, jossa suunnistusta harrastetaan innokkaasti 
monella paikkakunnalla. Kaksiosainen nuorten seuravalmennus 
suunnistusseurassa -koulutus toi valmentajat ja ohjaajat kehit-
tämään toimintaa. Sotkamon Jymyn Janne Kankaiselle se antoi 
eväitä jatkotyöhön lajin kehittämiseksi Kainuussa.

Parhaimmillaan koulutustilaisuudet tuovat uutta tietoa, syn-
nyttävät ajatuksia ja tarjoavat keskusteluja samantyyppisten asi-
oiden kanssa toimivien kollegoiden kanssa. Tällaisena Sotkamos-
sa pidetyn kaksiosaisen koulutuksen kokivat sekä kajaanilainen 
kouluttaja Petteri Haikola että Sotkamon Jymyn aktiivinen seura-
toimija Janne Kankainen.

”Parasta antia ovat keskustelut muiden kanssa. Niissä keskus-
teluissa tulee mieletön määrä ideoita ja variaatioita. Se on todella 
hedelmällistä”, vaimonsa Ulla-Marian kanssa koulutukseen osal-
listunut Kankainen innostuu.

Sotkamon Jymyssä asioita on hyödynnetty paljonkin. Kan-
kaiset pääsivät myös jakamaan muille omia kokemuksiaan. ”Ker-
roimme esimerkiksi Kainuun alueleireistä, joita olemme nyt neljä 
järjestäneet parin vuoden aikana. Niistä on tullut jo jonkinlainen 
perinne”, Kankainen sanoo.

Kankaiset osallistuivat koulutukseen kilpasuunnistusta har-
rastavien lastensa, Valtterin ja Venlan, takia. He viettivät muutama 
vuosi sitten pari vuotta Espanjassa, jossa kilpasuunnistusharras-
tus alkoi.  Koulutus toi Kankaisille hyödyllistä tietoa suunnistuk-
sen lajivalmentamisesta, mutta urheilun saralla. Kankaisilla on 
kuitenkin paljon eväitä toimintaan muidenkin lajien parista, sillä 
Jannen oma laji on judo ja Ulla-Marian hiihto. Molemmissa he 
ovat myös valmentaneet, joten urheilu ja harjoittelu ovat tuttuja 
ympäristöjä.  Samoin nuorten parissa toimiminen, sillä molem-
mat toimivat opettajina.

Maakunnallisen yhteistyön  
tiivistäminen haasteena

Sotkamon Jymylle suunnistuksen MM-kilpailut 2013 olivat iso 
ponnistus, mutta jättivät perintönään paljon alueen suunnistuk-
selle. MM-kisojen jälkeen moni asia polkaistiin käyntiin niin sa-
notusti puhtaalta pöydältä ja Kankaiset ottivat Espanjasta Sotka-
moon palattuaan ison roolin suunnistuksen luotsaamisessa.

”Niillä kisoilla oli valtava merkitys. Tuli lajinäkyvyyttä ja kart-
tavarantoa. Iltarasteilla kävijämäärät tuplaantuivat. Jymyllä on 
nyt hyvä meininki. Meidän ryhmissä pyörii kolmisenkymmentä 
5–16-vuotiasta”, Kankainen sanoo tyytyväisenä.

Kainuussa välimatkat ovat pitkät, mutta toisaalta vaikkapa 

”Nuorten mukaantulo ja lajin parissa pysyminen vaativat, että 
on kavereita ja mukavaa yhdessäoloa. Sen lisäksi pitää olla laa-
dukasta harjoittelua. Se sitouttaa. Tuossa on yksi iso mietinnän 
paikka, että saisimme kaikki heidät niin sanotusti saman katon 
alle, että saisimme intoa ylläpidettyä.”

Alueleirien lisäksi Jymyssä on järjestetty yhteisharjoituksia 
kajaanilaisten kanssa. Myös Ounasvaaran Hiihtoseuran kanssa 
olemme saaneet kullanarvoisia kontakteja, pystymme pitämään 
heidän kanssaan yhteisleirejä. Myös Kasva urheilijaksi - testejä on 
hyödynnetty.

”Lisäksi peruskauraa on ratojen tekeminen, että saadaan laa-
dukas harjoitus eri ikäkausille. Tärkeää on saada oikeanikäisille 
oikeanlaista harjoittelua. Seuraavana työn alle otetaan harjoittelu-
kalenteri, että saamme koottua nuorillemme laadukasta harjoitte-
lua. Suunnistuskerho pyörii läpi talven, suunnistuskoulu keväisin, 
on iltarasteja. Toiminta pitäisi saada systemaattisesti käyntiin.”

Kankainen on tyytyväinen myös siihen, että toimintaan on 
saatu hyvä rakenne. Kukaan ei uuvu kohtuuttomasti, kun vetovuo-
roja harjoitusten osalta jaetaan. Toiminnan kehittämishaasteetkin 
ovat jo mielessä selvinä: ”Meillä tilanne on, että 13–14-vuotiaasta 
ylöspäin systemaattinen väylä vielä puuttuu. Tekijöitä on, mutta 
se pitää sementoida. Tavoitteemme on, että täällä suunnistus saa-
taisiin osaksi urheiluakatemiaa. Tällä alueella on potentiaalia.”

Kankaiset haluavatkin olla mukana kehittämässä koko Kai-
nuun nuorten suunnistusta. Heille lajissa mukana oleminen on 
paljon enemmän kuin lastensa harrastuksen tukemista. ”Tämä 
lähtee kentältä liikkeelle, pitää olla toimintaa. ”

Nuorisocup lisää maastotuntemusta

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa -koulutus on laaja-
alainen, sillä nuorten harjoittelussa huomioitavia asioita on pal-
jon. Toisessa osassa esillä oli paljon taitoharjoitteluun liittyviä 

Janne Kankainen vie suunnistustoimintaa 
eteenpäin Kainuun alueella

Nuorten seuravalmennus 
suunnistusseurassa – 
Valmentajakoulutuksen taso 1
Valmentajakoulutuksen tason 1 kohderyhmä on seuran 
11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutusviikonloppu-
jen ja välitehtävien aikana paneudutaan nuorten harjoitte-
luun seurassa. Työtavat vaihtelevat. Keskusteluilla ja osal-
listujien kokemuksilla on suuri rooli.

Koulutuksessa saa näkemyksen nuorten suunnistus-
harrastuksen tärkeistä elementeistä ja osallistujan lajitietous 
lisääntyy. Osallistuja saa johtolankoja ja työkaluja vetovoi-
maisen harjoitustoiminnan toteutukseen seurassa. Valmen-
tajakoulutusten tavoitteena on herättää kiinnostus valmenta-
jana kehittymiseen.

Valmentajakoulutuksen tasolla 1 paneudutaan nuorten 
harjoitteluun seurassa. Koulutuksen välitehtävänä on mm. 
pitää vanhempainilta ja Kasva urheilijaksi -ominaisuustesti 
seurassa. Koulutusviikonloput tarjoavat hyvän mahdollisuu-
den tutustua muihin valmentajiin ja verkostoitua. Leiri- tai 
harjoitusvaihdot lisäävät harjoitusten vaihtelevuutta ja sääs-
tävät seuravalmentajien voimia. 

Kun seuran tavoitteena on kehittää nuorten toimintaa, 
kannattaa tämä koulutus tilata seuraan.

Nuorten mukaantulo ja lajin 
parissa pysyminen vaativat, 
että on kavereita ja mukavaa 
yhdessäoloa. Sen lisäksi pitää 
olla laadukasta harjoittelua. 
Se sitouttaa.

”

asioita. ”Tavoitteena on, että taitoharjoituksia alettaisiin pitää 
seuroissa enemmän. Jo ensimmäisen osan jälkeen seuroissa on 
tapahtunut nuorten osalta paljon, toimintaa on saatu eteenpäin. 
Koulutuksen tavoite onkin tuoda toimintaa lisää, tehdä harjoitte-
lusta ympärivuotista”, Haikola sanoo.

Se ei ole aina ihan yksinkertaista, jos seuroissa on urheilijoi-
ta monessa ikäluokassa yhden ohjaajan luotsattavana. ”Silloin on 
haaste, miten harjoitus saadaan sopimaan kaikille”, Haikola sanoo 
monelle tutun tilanteen.

Koulutusta hän pitää tärkeänä, ja olisi toivonut useamman-
kin osallistuvan Sotkamon koulutukseen. Nyt osallistujia oli seit-
semän. ”Koulutuksesta saa aina uusia ideoita. On myös antoisaa 
kuulla, miten asioita on tehty muissa seuroissa. Syntyy ajatuksia, 
mitä omassa seurassa on tehty hyvin ja missä on vielä kehitettä-
vää. Keskustelut ovat tärkeitä. Harjoitusten osalta esimerkiksi sa-
liharjoituksen sisällöt voivat olla hyvinkin monipuolisia”, Haikola 
sanoo.

Kainuussa yhteisharjoitusten ja alueleirien lisäksi yksi merkit-
tävä kehitysaskel on kilpailullisesti ollut nuorisocup, jota kilpail-
tiin viime kesänä viiden kunnan alueella. Sekä Haikola että Kan-
kainen pitävät sitä erinomaisena asiana. ”Se on tuonut nuorille 
myös maastotuntemusta, kun kilpailuja on käyty erilaisissa maas-
toissa, Haikola mainitsee yhden suunnistajana kehittymisessä.”

Teksti: Heidi Lehikoinen

Parasta antia ovat keskus-
telut muiden kanssa. Niissä 
keskusteluissa tulee mieletön 
määrä ideoita ja variaatioita. 
Se on todella hedelmällistä.

”

pääkaupunkiseudulla kaupungin sisällä aikaa kuluu saman ver-
ran huomattavasti pienemmän kilometrimatkan ajamiseen. Silti 
mietittävää riittää siinä, miten vaikkapa Hyrynsalmella tai Suo-
mussalmella olevat pari nuorta suunnistajaa saadaan sitoutettua 
lajiin ja pidettyä laadukkaan toiminnan piirissä, kun omalta paik-
kakunnalta ei löydy. 
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Lasten ja nuorten liikkumattomuus on iso huolenaihe, johon on 
pyritty keksimään ratkaisuja monella taholla. Valtakunnallisen 
Liikuntaorganisaatio Valo tarttui toimeen tuoda tunnin liikuntaa 
alakouluikäisten koulupäivään. Toimintamallina oli Lasten liike 
-nimellä kulkeva pilottikokeilu, liikunnallinen iltapäiväkerho.

Sinne missä lapset ovat

Liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa kokeiltiin syksyllä 10 vii-
kon pituisena jaksona viidellä paikkakunnalla ja kymmenessä 
koulussa. Hankkeen aikana mukana olevat kakkos- ja kolmas-
luokkalaiset pääsivät testaamaan erilaisia lajeja kolmena päivänä 
viikossa tunnin kerrallaan. Tavoitteena oli tarjota lapsille miele-
kästä tekemistä koulupäivän jälkeen ja tuoda harrastusmahdolli-
suudet helposti saavutettaviksi tuttuun kouluympäristöön. 

Hankkeen avulla pyrittiin myös löytämään uudenlaisia toi-
mintamalleja koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi 
usean eri toimijan yhteistyönä. Hankkeessa olikin mukaan useita 
lajeja, joten lapset pääsivät kokeilemaan sellaisiakin lajeja, jotka 
eivät olleet ennestään tuttuja ja toisaalta mukana oleminen hank-
keessa ei käynyt millekään lajille liian raskaaksi. 

Liikuntakerhojen käytännön toteutuksesta vastasivat paikal-
liset seurat. Myös suunnistus on ollut mukana hankkeessa niin 
Helsingissä kuin Lahdessa Helsingin Suunnistajien ja Lahden 
Suunnistajat-37 vetämänä. 

Suunnistus mukana tuomassa 
lisää liikettä koulupäiviin

Vauhtia ja intoa

Helsingissä kokeilua toteutettiin Pohjois-Haagan ala-asteella. 
Käytännön toteutuksesta vastasi Helsingin Suunnistajien Aapo 
Summanen. Lapset pääsivät kokeilemaan elo-lokakuussa suun-
nistusta viiden tunnin ajan.

”Mukana on ollut lähtökohtaisesti liikunnasta kiinnostuneita 
lapsia. Ehkä suurin haaste on ollut se, että tasoerot ovat suuret, 
mutta sen olen pystynyt huomioimaan harjoituksia laatiessani”, 
Summanen pohdiskelee hankkeen haasteita.

Liikunnallinen iltapäiväkerto toteutetaan koululla ja sen lähi-
alueilla. Pohjois-Haagassa tarjolla on ollut pihasuunnistuksen li-
säksi viuhkaharjoituksia koulun läpimetsässä sekä loppusyksystä 
myös salisuunnistusta. Tänä vuonna sää suosi kokeilua ja hienot 
kelit kannustivatkin olemaan ulkona. Ohjaajan kannalta hankalaa 
oli tasoerojen lisäksi se, että monesti lapsilla on koulupäivän jäl-
keen vauhtia ja intoa vähän liikaakin.

”Vaatii taitoa saada into ja vauhti ohjattua oikeaan suuntaan. 
Itselle on myös ollut opettelemista aivan aloittelijoiden kanssa toi-
mimisessa”, Summanen kertoo.

Lasten liike -pilottihankkeen taustalla on lajiliittojen lisäksi 
Valo ja rahoittajana toiminut Fazer. Pilottihanke arvioidaan ja sen 
myötä myös vastaavan toiminnan tulevaisuus. Ainakin Summa-
nen uskoo, että liikunnallinen iltapäiväkerho on toimiva konsepti, 
jota kannattaa jatkaa.

”Tulevaisuuden kannalta on huikean tärkeää luoda lapsille lii-
kuntamahdollisuuksia. Suunnistus on mahtava tapa liikkua. Kun 
siemen on kylvetty, se voi alkaa pian itää, Summanen pohdiskelee 
ja kertoo, että toiveena on, että liikuntakerholaisista osa löytäisi 
jatkossa myös seuran toiminnan pariin.”

Teksti ja kuvat:  
Paula Lehtomäki

Mikkeliläinen Urpolan koulu yhdessä Antolan Urheilijoitten 
kanssa näytti mallia muille järjestämällä maahanmuuttajaoppilai-
den suunnistustapahtuman. Suunnistus oli täysin uusi laji lähes 
kaikille koulun noin 30 valmistavan luokan oppilaalle, jotka ovat 
kotoisin yli kymmenestä eri maasta.

Tapahtuma oli osa Anttolan Urheilijoiden toiminnan kehit-
tämishanketta, johon seura sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
seuratukea 3500 euroa. Seura on aloitellut uudelleen nuorten toi-
mintaansa, joka uinahteli pari vuosikymmentä, ja tulokset ovat 
olleet lupaavia.

”Aloitimme viime vuoden kokeilun innostamana huhtikuussa 
perhesuunnistuskoulun – aikuisille ja lapsille – ja mukana on ollut 
parhaimmillaan yli 80 kävijää”, kertoo Urpolan koulun rehtori ja 
AnttU:n suunnistaja Janne Syrjäläinen.

Urpolan koulu antaa yleisopetuksen lisäksi ns. valmistavaa 
opetusta eli tukee maahanmuuttajaoppilaiden asettumista Suo-
meen heidän ensimmäisen Suomi-vuotensa aikana: keskiössä on 
suomen kielen oppiminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumi-
nen. Suunnistuspäivä istuu mainiosti tähän teemaan. ”Metsässä 
liikkuminen yleensä ja suunnistus ovat tärkeä osa suomalaista 

kulttuuria parhaimmillaan,” Syrjäläinen korostaa.

Urpolan koulussa on oppilaita 13 eri maasta: muun muassa 
Sudanista, Kongosta, Myanmarista, Pakistanista, Kiinasta, Afga-
nistanista, Venäjältä. Suurelle osalle maahanmuuttajaoppilaista 
suunnistus tai kartan kanssa liikkuminen ei ole tuttua entuudes-
taan, mutta muutama pääsee heti jujulle. ”Näytä, missä me olem-
me, pyytää eräs tyttö lähtöpaikalla välittömästi saatuaan kartan 
käteensä.”

Syrjäläisen mukaan osa oppilaista onkin oppinut suunnistuk-
sen alkeita koulun pihakartalla. Urpolan koulun suunnistustar-
jonta onkin melkoista luksusta: löytyy pihakarttaa, sprinttikarttaa 
ja tulossa on myös MOBO-rata. Emitit ovat yhteiset muutaman 
muun koulun kanssa, joten puitteet ovat otolliset suunnistuskipi-
nän sytyttämiselle.

Muutama oppilas on maalileimauksen jälkeen niin innoissaan, 
että opettaja on valmis lähtemään heidän avukseen AnttU:n suun-
nistuskouluun. ”Se oli tosi helppoa – tästä se näkyy”, kuittaa Sajad  
Safdari(nen) näyttäen Emit-liuskaansa.

Teksti ja kuvat: Pirjo Valjanen.

Kansainvälistä meininkiä

vieressä: Afganistanista Suomeen tulleet Sajad Safdari(nen) 
(vas.), Ali Hosseini ja Mostafa Bakhtiari(nen) olivat innois-
saan suunnistuspäivästä – ja kuvaamisesta. Kolmikko on 
ollut Suomessa vajaan vuoden, mikä näkyy myös nimien 
nen-päätteistä.
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Moboilu innosti koululaisia
Syksy on perinteistä suunnistusaikaa ja 
tälläkin kertaa syyskuisena tiistai-päivänä 
lähes tuhat koululaista kirmasi rastien etsin-
tään Helsingissä. Perinteisen suunnistuksen 
rinnalla koululaiset pääsivät kokeilemaan 
MOBOilua Olympiastadionin ympäristössä 
järjestetyssä kansainvälisen liikkujan viikon 
koululiikuntatapahtumassa School Action 
Dayssa.

Syyskuinen tiistaiaamu valkenee auringonpaisteessa. Tällä kertaa 
koululaisten ei tarvitse rämpiä märässä metsässä. Kymmenkunta 
ohjaajaa on kokoontunut Urheilumuseon eteen kuulemaan Suun-
nistusliiton nuorisopäällikkö Anneli Miettisen selostusta päivän 
kulusta. Tulossa on tiuhaan tahtiin yli 50 luokallista oppilaita ala-
asteen nuorimmista isoihin yläkoululaisiin kokeilemaan MOBOi-
lua. Oppilaita on pyydetty lataamaan ohjelma jo etukäteen, mutta 
pieni pelko mielessä siintää, kuinkahan moni niin on oikeasti teh-
nyt ja minkähänlainen kaaos tästä päivästä tulee.

Yllättäen hiki pintaan

Ensimmäiset luokat alkavat saapua suunnistuspisteelle jo ennen 
sovittua kello yhdeksää. Heti alusta on selvää, että annettu aika-
taulu on vain hatara ohjenuora. Luokkia saapuu sieltä ja täältä 
satunnaisessa järjestyksessä. Ohjaajat ottavat nopeasti tilanteen 
haltuun ja nopean opastuksen jälkeen oppilaat pääsevät tunniksi 
etsimään lähiympäristön rasteja. 

Suunnistus on tuttu laji lähes kaikille, nuorimpia luokka-as-
teita lukuun ottamatta. Oppilaat jaksavat kuunnella hyvin selon-
teon tärkeimmistä karttamerkeistä ja kielletyistä alueista, vaikka 
menojalka vipattaa jo. ”Saako jo mennä?” on kysymys, joka vilah-

telee oppilaiden joukossa tämän tästä. 

Ja ei kun alkuleimaus puhelimen kanssa matkaan lähteville 
oppilaille, ja muille paperikartta käteen. Nyt saa mennä. ”Puo-
len tunnin päästä takaisin”, yrittää opettaja huudella innokkaiden 
suunnistajien perään ja harmittelee hetken kuluttua, liian lyhyttä 
suunnistusaikaa. ”Täällä on kivaa. Lapset viihtyvät hyvin. Olisi 
pitänyt varata enemmän aikaa, kun puoli tuntia hujahti aivan het-
kessä.” 

Kännykkä hyvässä käytössä

Yht´äkkiä Olympiastadionin ympäristössä pyörii satoja oppilaita. 
Tilaa riittää, mutta rasteilla on välillä ruuhkaakin. Päivän aikana 
Olympiastadionin MOBO rata keräsikin yli 1000 leimausta, vaik-
ka oppilaista ehkä vain joka kuudennella oli käytössää puhelin ja 
siinä toimiva sovellus. 

Osa luokista lähtee rastien metsästykseen varovaisesti yhtenä 
rintamana ja välillä rasteja etsittiin laajalla haravointimenetelmäl-
lä. Löytyypä joukosta niitä suunnistajiakin, joilla suunta ja sijainti 
on hallussa. Monessa pienryhmässä käydään keskusteluja, missä 
suunnassa se Eläintarhankenttä onkaan ja rasteilla tuuletetaan 
asianmukaisesti. Löytämisen ilo on vahva. ”Mä löysin sen, hyvä 
minä!”

Uimastadionin kohdalla vastaan tulee kännyköihinsä uppou-
tunut poikalauma. Tällä kertaa puhelin on hyvässä käytössä. Täs-
sähän suunnistetaan.

Suunnistushan on kivaa

Lasten iloa katsellessa voi taas todeta suunnistuksen olevan laji, 

jossa todellakin saa kokea onnistumisia ja oivalluksia. Ei se aina 
helppoa ole, mutta isommassa porukassa perille pääsykin onnis-
tuu varmemmin. ”Mihin ne muut meni? Rasti on kai kalliolla, 
tuolla etuvasemmalla.”

Erilainen koululiikuntapäivä sai kiitosta niin opettajilta kuin 
oppilailta. Osaa harmitti, kun annetussa ajassa ei kerinnyt kiertää 
kaikkia rasteja ja osa tuli suunnistamaan omalla vapaa-ajallaan, 
lounastauolla. 

Moni yllättyi, kun huomaamatta tuli ulkoiltua ja liikuttua ja 
monelle päivä tarjosi uusia kokemuksia ja elämyksiä. Pääkau-
punkiseudun opettajat innostuivat kyselemään, saisiko heidänkin 
koulunsa lähistölle uuden MOBO radan, joten toivottavasti seurat 
näitä myös toteuttavat, vaikka yhteistyössä kunnan kanssa.

School Action Day todisti, että koulusuunnistuskin voi olla 
mukavaa – kunhan tapa on oikea. Eiköhän tämän päivän ansiosta 
suunnistus ja MOBOilu saanut taas muutamana uuden harrasta-
jan.

Teksti ja kuvat: Paula Lehtomäki

Koulut ovat innokkaita MOBO:n käyttäjiä

Syys- ja lokakuu ovat olleet Suomen MOBO-ratojen aktiivisinta 
käyttöaikaa. Etenkin arkipäivinä on radoilla ollut paljon käyttäjiä. 
Aktiivisimmilla kahdella viikolla rasteilla leimattiin kummallakin yli 
2700 kertaa! Myös palvelun puhelimeensa aktivoineiden käyttä-
jien määrä kohosi kuukaudessa noin tuhannella ollen lokakuun 
lopussa Suomessa jo lähempänä 4000:a. Suomessa on tällä 
hetkellä käytössä yli 50 rataa eri puolilla maata ja määrä kasvaa 
edelleen syksyn mittaan. 

MOBO-rata sopii parhaiten suunnistuksen kokeiluun, aloitte-
leville omatoimiseen harjoitteluun ja kokeneempikin suunnistaja 
voi tehdä lenkin MOBO-radalla. Hyvä kohderyhmä ovat lapset ja 
nuoret, joilta lähes kaikilta löytyy nykyisin älypuhelin. MO-
BO-rata kannattaa tehdä alueille, missä liikkuu muuten-
kin paljon ihmisiä, ulkoilualueille, puistometsiin ja koulujen 
lähelle. Myös sprinttikartta käy erinomaisesti MOBO:oon. 
MOBO-radalla voi suunnistaa myös paperikartalla, joten se 
korvaa myös perinteisen kiintorastit. Useimmista MOBO-
radoista on saatavissa myös vastaava paperikartta.

MOBO-rata on kohtalaisen helppo saada omalle paik-
kakunnalle. Työmäärä jää pienemmäksi kuin yhden kun-
tosuunnistustapahtuman järjestäminen. Radan suunnittelu 
ja tekeminen onnistuu jokaiselta kuntorastiratoja tehneeltä. 
Yksi vaihtoehto on käyttää jo olemassa olevaa kiintorastis-
toa ja lisätä siihen MOBO-rastilaatat. Muutama seura on 
näin tehnytkin. Tarkat ohjeet ja radan tilauslomakkeen link-
ki löytyvät verkkosivuilta mobo.suunnistus.fi/seuroille.php.

MOBO-radan perusversion hinta seuralle on tällä het-
kellä 250€, mutta nousee ensi vuoden alussa 275 euroon. 
Tällä summalla seuran rata viimeistellään Suunnistusliitos-
sa, viedään palveluun ja seuralle toimitetaan rastitarvik-

keet ja opastaulut. Perusversiossa on lähtö ja 14 rastia, joissa 
on QR-koodileimaus. Tarvittaessa radalle voi tilata myös lisä-
rasteja ja NFC-leimauksen, mikä lisää hieman hintaa. Rastipis-
teitä voi myöhemmin vaihtaa lähettämällä uuden ratatiedoston. 
Jos uusia rasteja ei tarvita, veloitetaan radan päivityksestä 50 
euroa (vuonna 2016 55€). Monet seurat ovat myös löytäneet 
yhteistyökumppanin, joka osallistuu radan kustannuksiin. Ras-
tilaattoihin ja karttaan voidaan painaa kumppanin logot. Seurat 
ovat tehneet ratoja yhteistyössä mm. urheiluopistojen, kuntien ja 
matkailuyritysten kanssa.

Lisätietoja MOBO-radan tekemiseen saa Suunnistusliitosta 
harrastepäällikkö Heikki Liimataiselta, heikki.liimatain-
en@suunnistusliitto.fi, 040 867 1217.

MOBO on ilmainen älypuhelimeen ladattava sovellus. 
Käyttäjältä ei edellytetä sovellukseen kirjautumista, 
pelkkä käyttäjänimen antaminen riittää. Sovellus toimii 
Windows-, Android-, Symbian- ja iPhone -puhelimissa. 
Sovelluksen käyttö muistuttaa paperikartan käyttöä. 
Karttaa voi zoomata ja kiertää ja myös rastinmäärit-
teitä voi katsoa erikseen. Pääosassa puhelimia on myös 
näytön kulmassa kompassi helpottamassa kartan suun-
taamista. Rasteilla leimaaminen tapahtuu lukemalla 
rastilaatan QR-koodi. Osassa rasteja on myös käytössä 
vaihtoehtoinen leimaustapa, NFC-tarra. Tätä ominai-
suutta ei kuitenkaan ole kaikissa puhelimissa. Mobii-
lisovellukseen kertyy tiedot omista rastien leimauksista 
My MOBO-sivulle. Lisää tilastotietoja ja ohjeita käyttä-
jälle löytyy palvelun verkkosivuilta mobo.osport.ee.
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Tuhansien leimausten leiri
Leimaus-leiri kokosi Tanhuvaaran Urheilu-
opistolle Savonlinnaan jälleen kerran yli 1500 
nuorta suunnistajaa. Tarjolla oli laadukkaita 
suunnistusharjoituksia ja paljon muuta kivaa 
yhdessä toisten suunnistajanalkujen kanssa.

Siitä on tasan 20 vuotta, kun ensimmäinen Leimaus-leiri järjes-
tettiin Partaharjun leirikeskuksessa. Nyt 14. kerran järjestetyllä 
leirillä mukana lieneekin jo toisen polven leiriläisiä. Konsepti on  
pysynyt hyvin samankaltaisena vuodesta toiseen; tarjolla on laa-
dukkaita suunnistusharjoituksia, monipuolisia oheistoimintoja, 
sählyturnaus, leiridisko ja paljon aikaa kavereiden kanssa. Toki 
joka vuosi uudet järjestäjät, erilaiset maastot ja vaihtelevat sää-
olosuhteet tuovat oman väriläiskänsä tähän suunnistuksen suur-
leiriin. Tanhuvaarassakin kelejä nähtiin lähes helteisestä aurin-
gonpaisteesta onneksi nopeasti ohi pyyhältäviin sadekuuroihin. 
Nurinaa ei kuitenkaan tästä isosta joukosta kuulunut ja varmaa 
on, että tänne tullaan taas uudestaan ensi vuonna.

Kokonaisuus ratkaisee

Tampereen suunnalta Leimaukselle saapui väkeä useampi bussi-
lastillinen. Erään bussin äänitasosta pitivät varmasti huolta Rasti-
Nokian iloiset neitokaiset, Kiia Isokallio, Sarianna Pinola, Hilla 
Toivanen ja Tiina Tähtinen. Pitkä bussimatka ei ollut tyttöjen 
menoa haitannut. ”Aikaisin aamulla lähdettiin ja kuuden tunnin 
matka kului nukkuessa ja riehuessa”, tytöt velmuilivat.

Suurimmalla osalla näistä 16–18-vuotiaista konkareista oli 
kokemusta Leimaus-leireistä jo yli viiden vuoden ajalta. Parasta 
tyttöjen mukaan leirillä oli kokonaisuus. ”Parasta on ihan koko 
leiri. Kivaa on, että mukana on kavereita ja seuran pikkuiset ovat 
aivan ihania”, tytöt analysoivat. 

Leirin puolivälissä ohjelmaan oli keritty ujuttaa niin suun-
nistusharjoituksia kuin oheisohjelmia. Ja järjestettyjen ohjelmien 
lisäksi myös paljon sitä omaa kivaa. Odotuksissa oli vielä loppu-
viikoksi ainakin kirkkovenesoutua ja huipennuksena leirikisa. Te-
ho-tasolla suunnistavat tytöt pitivät leirin harjoituksia mukavan 
haastavina ja vaihtelevina. 

”Tähän mennessä olemme suunnistaneet, päässeet talvitur-
keista, syöneet jääkylmässä jäähallissa ja pitäneet oman lusikka-
turnauksen. Harjoitukset ovat olleet kivoja. Sprinttiä olisi kiva 
päästä suunnistamaan Mårtenin radalla, mutta se on ehkä vähän 
liian haastava”, nokialaiset kertoilivat viikon ohjelmasta.

Suunnistusinto toi leirille

Leimaus-leirillä oli väkeä lähes 90 suunnistusseurasta eri puolilta 
Suomea. Teuvan Rivakasta mukana oli vajaan parinkymmenen 
nuoren joukko. RR-tasolla suunnistavat 10-vuotias Erno Honka-

nen ja 9-vuotias Joonas Riippi edustivat leirin nuo-
rempaa väkeä. 

”Suunnistusta olemme harrastaneet muutaman 
vuoden. Leirille meidät toi halu suunnistaa. Muka-
vinta on, kun saa katsella karttaa ja etsiä rasteja”, po-
jat pohdiskelivat. 

Sellainen vilinä leirillä kävi koko viikon, että 
montaa hetkeä ei nuorempi väki kerinnyt paikallaan 
istumaan. Myös teuvalaisten viikkoon sisältyi suun-
nistuksen lisäksi paljon touhua. ”Uimassa käytiin ja 
polkuautoilemassa. Aika ei ole kyllä tullut pitkäksi. 
Olemme oppineet paljon uutta suunnistuksesta. 
Parasta oli yösuunnistus”, pojat summasivat leirin 
antia ja kehaisivat leirin aloittanutta viestin lähdön 
kaltaiseksi tehtyä yötreeniä.

Teksti ja kuvat: Paula Lehtomäki
Rasti-Nokian tyttöjen Tiina Tähtisen, Hilla Toivasen, Kiia Isokallion ja 
Sarianna Pinolan mielestä Leimaus oli kokonaisuutena jees juttu.

Leimaus-leiri 2016 Ikaalisissa
Leimaus-leiri on Suomen Suunnistusliiton nuorten lajitapah-
tuma 8–18-vuotiaille nuorille ja heidän ohjaajilleen. Tapah-
tuma on nelipäiväinen sisältäen monipuolisia suunnistus-
harjoituksia eri taitotason suunnistajille, oheisohjelmaa sekä 
yhdessäoloa liikunnallisen toiminnan merkeissä. 

Vuoden 2016 Leimaus-leirin järjestää suunnistuksen 
erikoisseura Ikaalisten Nouseva-Voima Rantasipi Ikaalisten 
Kylpylän toimiessa leirikeskuksena. Seura organisoi tapahtu-
man jo vuonna 2008 vastaavalla konseptilla, jolloin Kylpylän 
tasokkaat puitteet yhdessä Ikaalisten monipuolisten suunnis-
tusmaastojen, laadukkaiden karttojen ja harjoitusten kanssa 
todettiin erittäin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tulevan kesän leirillä suunnistuksellinen anti on moni-
puolinen. Kylpylän alueen uusi sprinttisuunnistuskartta, vuo-
den 2015 keskimatkan suunnistuksen SM-kilpailun erittäin 
pienipiirteinen kalliomaasto sekä ainutlaatuinen Jämin harju- 
ja kangasmetsäalue muodostavat maastotarjonnan ääripäät, 
joiden välistä löytyy myös maakunnalle tyypillisempää hä-
mäläismaastoa. Vuoden 2008 leirin ratamestarityö palkittiin 
aikanaan Suunnistusliiton Vuoden ratamestari -palkinnolla, 
ja järjestäjät lupaavat paneutua harjoitusten suunnitteluun ja 
toteutukseen jälleen samalla pieteetillä. Luvassa on siis moni-
puolisia ja kullekin taitotasolle tarkasti räätälöityjä suunnis-
tushaasteita.  

Rantasipi Ikaalisten Kylpylän alue tarjoaa vuodepaikat n. 
1800 osallistujalle. Järjestäjän arvio on, että vuodepaikat täyt-

tyvät kokonaisuudessaan ja mahdollisesti myös muiden ma-
joitustyyppien hyödyntämiselle on tarvetta. Jääkin nähtäväksi 
muodostuuko kesäkuun 2016 leiristä osallistujamäärältään 
historian suurin Leimaus-leiri, mikä tarkoittaisi yli 1900 osal-
listujaa. Tapahtuman luonne majoituksen ja osallistujamäärän 
osalta onkin vuosien saatossa kokenut melkoisen muutoksen; 
vuonna 1995 ensimmäisellä Leimaus-leirillä n. 500 osallistu-
jaa yöpyivät kaikki telttamajoituksessa! Tasokkaiden huone-
majoitusten kysyntä leiriläisten suunnalta on vuosi vuodelta 
kasvanut muodostaen nykyään käytännössä 90 % kokonais-
kysynnästä. Ikaalisten Kylpylää suuren majoituskapasiteettin-
sa ja muiden puitteidensa ansiosta voidaankin pitää kutakuin-
kin ideaalina nykyaikaisen Leimaus-leirin keskuksena.

Ikaalisten Nouseva-Voima sekä Rantasipi Ikaalisten Kyl-
pylä toivottavat kaikki Leimaus-leiri 2016 osallistujat huolta-
jineen lämpimästi tervetulleiksi Ikaalisiin 6.–9.6.2016 naut-
timaan suunnistushaasteista, yhdessäolosta ja tasokkaasta 
Kylpylämajoituksesta!

Tapahtuman internetsivut löytyvät osoitteesta www.iknv.
fi/leimaus2016



20 21

Sprinttiä Olavinlinnan maisemissa
Yksi tämänvuotisen Leimaus-leirin kohokohta oli, ainakin leirin 
vanhemmalle osallistujakaartille, mahdollisuus kokeilla sprint-
titaitojaan Savonlinnan keskustassa, Olavinlinnan maisemissa. 
Oman erityisleimansa sprinttiin toi se, että radat olivat pääpir-
teittäin suunnitelleet kahdeksan maajoukkuesuunnistajaa. Nuo-
ret pääsivätkin kokeilemaan taitojaan niin Mårten Boströmin, 
Venla Niemen, Marika Teinin, Severi Kymäläisen, Anna Närhen, 
Jesse Laukkarisen, Miika Kirmulan ja Sofia Haajasen nimikko-
radoilla.

”Halusin tuoda Leimaus-leirin sprinttiin tämän päivän 
huippusuunnistajien näkemystä ja kokemusta. Tunnetusti maa-
joukkuesuunnistajat suunnittelevat harjoituksena paljon suun-
nistusratoja ja -välejä ja he lähtivätkin innolla mukaan tähän 
haasteeseen”, leirin pääratamestari Antti Turkki kommentoi ide-
aansa.

Maajoukkuesuunnistajat saivat vapaan käden suunnittelu-
työlleen. Ratojen pituudet ja rastien hurja määrä vaativat kuiten-
kin pientä loppusilausta ja loppujen lopuksi radoille suunnitellut 
noin 150 rastia kutistuivat pääratamestarin käsissä lähemmäs 50. 

Kaupunkisprintin järjestäminen ei koskaan ole mikään ihan 
helpoin tehtävä. Savonlinnan keskustan sulkeminen liikenteeltä 
vaati paljon työtä, kuten myös lukuisat yhteydenotot taloyhtiöi-
hin. Loppujen lopuksi vastaanotto oli monelta taholta positiivi-
nen ja työ kyllä kannatti. Osallistujilta satoi kiitosta haastavista ja 
elämyksellisistä radoista.

”Pekka Vilska teki paljon työtä, että saimme sprintin järjes-
tettyä. Sprintti sujui upeasti, liikennettä ei ollut juuri ollenkaan 
ja tapaturmia ei sattunut. Neljän tunnin aikana radan kiersi noin 
600 suunnistajaa. Asukkaat seurasivat tapahtumaa innokkaina, 
varsinkin Hopearannan palvelutalossa, jossa oli jo helmikuusta 
alkaen suunniteltu grilli-iltaa tapahtuman ajaksi”, Turkki kertoi 
järjestäjien haasteista ja peloista. 

Vaikka Leimaus-sprintti oli ehkä näkyvin tapahtuma Lei-
mauksella, myös muiden harjoitusten eteen tehtiin paljon työ-
tä. Neljän päivän aikana järjestettiin kahdeksan harjoitusta, jota 
varten oli 12 karttaa. Ratoja eri tasoryhmille tehtiin 91 
ja rasteja metsään kuljetettiin lähemmäs 400. 

Tarjolla promeininkiä 
Leimaus-leirillä järjestettiin nyt toista kertaa vanhimmille osallis-
tujille oma pro-tason leiri. Mukana ryhmässä oli reilu 30 nuorta. 
Tarjolla oli niin fyysisesti kuin suunnistuksellisesti vaativia har-
joituksia. 

Mukana Pro-ryhmässä oli kaksi Angelniemen Ankkurin 
nuorta miestä, Arttu Laaksonen ja Simo Siltanen. Pojat olivat tyy-
tyväisiä viikon tarjontaan, joskin pro-ryhmälle tarjotut lisäharjoi-
tukset menivät usein harmillisesti päällekkäin muiden harjoitus-
ten kanssa. ”Harjoitukset ovat olleet vaikeita, tai oikeastaan 
pelkkää priimaa. Viikko on ollut oikein hyvä, joskin se 
harmittaa, että pro-ohjelma ja normaaliharjoitukset 
menevät päällekkäin”, pojat kertoivat aikatau-
lutusongelmista.

Muuten leiriviikko oli sujunut pojilta 
mukavasti ja järjestelyt saivat runsaat kii-
tokset kaksikolta. ”Hauska on ollut tutustua 
itäsuomalaisiin haastaviin maastoihin. Ensimmäi-
sen päivän viestiharjoitus oli paras. Siinä vauhtia riitti”, 
pojat kiittelivät.

Pro-oppia hiihtovalmentajalta

Yksi erityisesti Pro-ryhmäläisille tarkoitettu lisäohjelma oli 
hiihtovalmentajana kunnostautuneen Toni Roponen luento 
kestävyysurheilun perusperiaatteista. Roponen muistutti, että 
kestävyysharjoittelu on hyvin samankaltaista eri lajeissa, mutta 
koulukuntia on lukuisia.

”Ei ole olemassa ehdottomia totuuksia, kuinka kestävyysur-
heilijoiden tulisi treenata. Erilaiset urheilijat kestävät harjoittelua 
eri lailla ja vaikka perusperiaatteet ovat samat, erilaiset urheilijat 
vaativat erilaista rytmitystä”, Roponen summasi ja kertoi saa-
neensa parasta valmennustietoutta omien valmennettaviensa, 
mm. Riitta-Liisa Roposen ja Matti Heikkisen kanssa työskennel-
lessään.

Roposen mielestä yksi tärkeimmistä periaatteista harjoit-
telussa on se, että nuori urheilija oppii harjoittelemaan oikein. 
Monipuolisuus ja oikea tekniikka ovat tärkeitä, mutta hyvä pe-
rusta tulevalle on myös se, että urheilija ymmärtää, mitä tehdään 
ja miksi. ”Jotta joskus voi mennä kovaa, pitää oppia menemään 
myös hiljaa. Jos aina tehdään sellaisella sykkeellä, joka tuntuu 
helpolta ja mukavalta, lihaksista ei saada tosipaikan tullen irti 
sitä, mitä pitäisi. Nuorena rakennetaan pohja kestävyyskunnolle; 
Tarvitaan paljon kevyttä, mutta myös sitä kovatempoista harjoit-
telua”, Roponen muistutti eri sykealueilla tehtyjen harjoitusten 
tärkeydestä.

Riittävien harjoittelumäärien saavuttamiseksi tarvitaan mo-
nipuolista harjoittelua. Parhaisiin tuloksiin pääsee hyödyntämäl-
lä monia eri lajeja.  ”Kaikkea kestävyysharjoittelua ei voi tehdä 
juoksemalla. Varsinkin nuorten kannattaa hyödyntää muitakin 
kuin omaa lajia ja hakea niistä niitä ominaisuuksia, mitä omasta 

lajista ei saa”, Roponen vinkkasi ja mainitsi suunnistajille hyviksi 
lajeiksi perinteisten yleisurheilun (muutkin kuin juoksumatkat) 
ja hiihdon lisäksi vaikka kuntosalitreenin, erilaiset palloilulajit tai 
voimistelun.

Maksimikestävyyttäkin tarvitaan
Roponen muistutti kuuntelijoita kestävyyden erilaisista osa-alu-
eista. Perus-, vauhti-, maksimi-, nopeus- ja lihaskestävyys ovat 

kaikki osa-alueita, joita suunnistajankin tulisi harjoitella. 
Varsinkin nuorilla kestävyyden osa-alueita treenates-

sa sykealueita tärkeämpää ovat omat tuntemukset. 
”Huippujen harjoittelusta suurin osa tehdään 

sykealueella 100-120. Nuorten on vaikea 
olla tällä alueella. Monen tunnin pitkät 
matalatempoiset vaelluslenkit ovat suo-

siteltavaa harjoittelua varsinkin nuorilla”, 
Roponen vinkkasi kuulijoita.

Suunnistusharjoituksissa tulee automaattisesti 
paljon vauhtikestävyyttä, mutta maksimikestävyyttä tus-

kin ollenkaan. ”Kilpailutilanteissa suunnistajille tulee aika vähän 
maksimikestävyyttä, mutta sitä olisi silti hyvä harjoitella. Suun-
nistuksen pitää olla kontrolloitua, eikä silloin voi juosta mak-
simirajoilla. Juoksuvauhdin kehitys on kuitenkin tärkeää, sillä 
jos viivalla on 10 hyvää suunnistajaa, fyysinen suorituskyky voi 
ratkaista voittajan”, Roponen muistuttaa vauhdin tärkeydestä ja 
muistutti, että kuntorastit ovat mitä parhaita paikkoja treenata 
erilaisia kestävyysominaisuuksia. 

Vauhti- ja maksimiharjoitteluun Roponen suosittelee erilaisia 
nopeita vetoja. Tärkeää on nousujohteisuus ja se, että vasta vii-
meiset toistot tehdään kovimmilla sykkeillä. Myös palautuminen 
toistojen välissä on hyvin 
tärkeää. ”Jos ensimmäiset 
vedot menee liian kovaa, 
viimeisissä vedoissa tuntuu 
kyllä pahimmalta, mutta 
vauhti on hiljaisin. Tällöin 
voi kysyä, kehitetäänkö 
tässä vauhtia vai väsymyk-
sen sietoa”, Roponen toteaa 
ja palauttaa mieleen, että 
syke reagoi aina viiveellä.

Teksti ja kuvat: Paula 
Lehtomäki

Valmentaja Toni Roponen antoi hyviä vinkkejä 
leirin ohjaajille ja proryhmäläisille.

Vaikka lapsia leirillä oli mukana yli 
1500, ruuhkaa ei missään vaiheessa 
tullut, ja harjoitukset pystyttiin 
suorittamaan hyvinkin väl-
jässä metsässä.

Teksti ja kuvat:  
Paula Lehtomäki
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Mitä tiukempi taisto,  
sitä makeampi voitto

Nuorten Jukola suunnistettiin tänä kesänä 
juhlavissa tunnelmissa Raaseporin Västerbys-
sä. Nuorten oma viestikilpailu oli sarjassaan 
jo kolmaskymmenes.

Ensimmäinen Nuorten Jukola kilpailtiin Lahdessa vuonna 1986, 
ja noilta ajoilta oli nuorten kanssa kisaamassa varsinainen retro-
joukkue OK Retro-86, joka oli koottu niistä Raaseporin alueelta 
lähtöisin olevista entisistä nuorista, jotka kilpailivat kaikkien ai-
kojen ensimmäisessä Nuorten Jukolassa. Nuoret päihittivät sijalle 
81 suunnistaneen retrojoukkueen kuitenkin melko suvereenisti.

Tiukka Suomi-Ruotsi-maaottelu

Viestin voitosta käytiin taistelua aivan viimeiseen saakka. Kisaa 
seuraavat saivat syödä kynsiään yli kolme tuntia, kun MS Parma 
ja ruotsalainen OK Ravinen taistelivat herruudesta ykköspaikan 
vaihdellessa osuuksittain. OK Ravinenin ankkuri Erik Herne pää-
si viimeiselle osuudelle pari minuuttia ennen MS Parman Akseli 
Ruoholaa, mutta Ruohola sai Hernen kiinni muutaman kilomet-
rin jälkeen ja pojat juoksivat liki rinta rinnan hyvän tovin. En-
simmäinen eri hajonta kiritti Ruoholaa Hernen edelle ja etumatka 
säilyi maaliin saakka.

Huojentunut voittajajoukkue

MS Parman taival Nuorten Jukolaan ei sujunut aivan ongelmit-
ta, sillä kolmannen osuuden alkuperäinen juoksija Elsa Ankelo 
loukkasi viimeistellessä jalkansa, mikä pakotti hänet jättämään 
koko viestin väliin. Ankelon korvannut Ilona Ruohola hoiti oman 
osuutensa kuitenkin mainiosti ja oli oman osuutensa toiseksi no-
pein. 

Koko viestin läpi jännittänyt joukkue oli yksimielisen huo-
jentunut maaliviivan paremmalla puolen, kun ankkuri oli saatet-
tu maaliin liput liehuen. Avausosuutta juossut Aleks Hiidenhovi 
harmitteli omaa suoritustaan, mutta kehuja riitti muille.

”Alussa olin kärkiletkassa, mutta yleisörastia ennen tuli vir-
hettä ja tulin maaliin kolme minuuttia kärjestä. Mutta kakkos-
osuudella Rasmus näytti kyllä pintansa ja päästiin kärkikahi-
noihin. Jännitti miten käy, mutta Aksu (Ruohola) on näyttänyt, 
kuinka kova jätkä se on tänä vuonna”, Hiidenhovi suitsutti kak-
kososuuden juoksijan Rasmus Ekströmin kompatessa joukkueke-
huja vierellä.

Kolmannen osuuden juoksija Ilona Ruohola kehui rataa ki-
vaksi ja aika helpoksi. Kolmannen nujunsa juossut Rauhala rank-
kasi tämänvuotisen myös parhaaksi kokemistaan. ”Oli kyllä tosi 
kiva rata. Sain mennä koko alkumatkan yksin, joten oli hassua 
nähdä Ravinenin suunnistaja viimeisellä rastilla.”

Nelososuutta juosseen Niklas Ekströmin luotto joukkueeseen 
oli suuri, vaikka sijoitus jännittikin. Nuorta miestä huoletti vain 
se, saako hän omaa menoaan rauhoitettua tarpeeksi. 

Viitososuuden suunnistaja Essi Rantanen joutui jännittävään 
paikkaan lähtiessään maastoon kärkipaikalta. Tavoitteena oli rau-
hallinen ja virheetön suoritus, mutta harmia radalla aiheutti huo-
nosti kulkenut juoksu ja pienet virheet. 

Kuutososuudelle lähtenyt Anni Valtonen myönsi myös pie-
nen virheen, mutta se ei nuorta naista hidastanut liikaa. ”Alku läh-
ti älyttömän hyvin, mutta yleisörastin jälkeen tuli pientä kämmiä. 
Onneksi tossu kulki hyvin, niin ei jääty hirveästi ja tulin toisena 
maaliin.”

Ankkuri Akseli Ruohola onnistui tekemään liki virheettö-
män suorituksen, vaikka väsymys alkoikin painaa loppua kohden. 
Voittaminen ei ole 17-vuotiaalle uutta, sillä hän oli mukana voit-
tajajoukkueessa myös vuonna 2013. ”Kyllä tämä on tärkeä kisa 
mulle. Oli hienoa päästä juoksemaan ankkurina”, Ruohola iloitsi.

Erityiskiitosta Ruohola antaa joukkuekavereilleen hyvästä 
hengestä. Ankkurista huokuu ammattimaisen urheilijan asenne. 
”Alussa oli totta kai vähän paineita, mutta kun sain kartan käteen, 
se helpotti. Tämä on mulle todella tärkeä laji, ja ehdottomasti ha-
luan tehdä tätä täysillä loppuun saakka”, Ruohola totesi.

Uusi hopeajoukkue,  tuttu pronssijoukkue

Hopeasuunnistuksen tehnyt OK Ravinen juoksi pitkälti samalla 
joukkueella kuin viime vuonnakin, parantaen sijoitustaan reip-
paasti. Viime vuonna Tukholman läheltä Nackasta ponnistava 
ruotsalaisseura jäi täpärästi 20 parhaan joukkoon sijalle 19, mutta 
tänä vuonna suoritus oli tasapainoinen ja vahva – hopea oli eh-
dottoman ansaittu.

Pronssimitalit kaulaansa saivat Espoon Suunnan nuoret, joille 
kolmas sija on tuttu viime vuodelta. Pronssi ei kuitenkaan näyt-
tänyt nuoria harmittavan lainkaan. Mitalisijoitus on hyvää jat-
kumoa Essun hyvälle kaudelle, jonka kruununa oli Ungdomens 
Tiomilan voitto elokuun alussa. Espoon Suunnan riveistä oli 
koottu seitsemän viestijoukkuetta, joka lienee ennätys yhden seu-

ran asettamien joukkueiden määrässä. Lisäksi erikoismaininnan 
ansaitsee se, että kaikki joukkueet pääsivät hyväksytysti maaliin.

Viime vuoden voittajalta, Tampereen Pyrinnöltä odotettiin 
kovaa suoritusta myös tänä vuonna, mutta ykkösjoukkueen sijoi-
tus oli neljäs, pari minuutia Espoon Suunnasta. Pyrintöläiset oli-
vat kuitenkin ainoa seura, joka sai kaksi joukkuetta podiumille 15 
parhaan ja palkittavan joukkoon.

Puitteet kunnossa

Västerbyn ulkoilualue tarjosi kilpailulle verrattoman paikan ja 
maaston. Laaja kisakeskus oli avara ja hyvällä paikalla, eikä mat-
kaa parkkialueilta kisakeskukseen ollut käytännössä lainkaan. Jär-
jestäjäseura OK Raseborg oli pannut parastaan järjestelyjen suh-
teen. Tilavassa hallissa yleisö pääsi seuraamaan gps-suunnistajia 
screeniltä ja halutessaan pakoon helteistä päivää.

Ulkoilualue kisakeskusta lähellä olevine pururataverkostoi-
neen oli erinomainen paikka nuorten radoille monesta syystä. 
Lyhyiden osuuksien ratoja ei päässyt syyttämään liian vaikeiksi, 
ja tiheä polkuverkosto mahdollisti runsaat reitinvalintamahdol-
lisuudet. 

Yleisörastin taakse jäävä korkea kalliorinne toi lisää korkeus-
eroa ja kauempana kisakeskuksesta oli myös riittävän haastavaa 
maastoa pitkien osuuksien kokeneemmille suunnistajille. Lisäksi 
maaston näkyvyys oli hyvä. 

Ratamestari Sune Forsströmille eritasoisten kilpailuratojen 
tekeminen ei ollut erityisen haastavaa juurikin hyvien reitin-
valintamahdollisuuksien takia. Forsströmin radat saivat kehuja 
suunnistajilta, ja tälle entiselle huippusuunnitajalle myönnettiin 

 

palkintojenjaon yhteydessä kultainen ansiomitali hänen saavu-
tuksistaan ratamestarina.

Ensi vuonna vetovastuun Nuorten Jukolasta saa Rajamäen 
Rykmentti. Kisapaikka sijaitsee Nurmijärvellä. Vuonna 2017 ki-
sataan Porvoossa ja vuonna 2018 Saarijärvellä.

Teksti ja kuvat: Laura Eskelinen
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Espoon Suunnan  
suunta on löytynyt

Vaikka Espoon Suunta on tehnyt laadukasta nuorisotyötä sinetti-
seurana jo vuosikausia, viime vuonna seuran nuoret ovat todella 
näyttäneet kyntensä ja nousseet kärkikahinoihin nuorten kilpai-
luissa. Suuren seuran riveistä nousi pronssijoukkue vuoden 2014 
Nuorten Jukolaan ja ruotsalaisessa versiossa Ungdomens Tiomi-
lassa essulaisille irtosi voitto elokuussa Karlsborgissa. 

Vaikka onnistumisista vastaavat aina itse nuoret, on taustalla 
hyvä valmennustiimi täynnä osaamista ja intoa. 

Valmennusryhmiä on joka tarpeeseen suunnistuskoulusta 
nuorten valmennusryhmään ja seuran edustusvalmennusryh-
mään. Mikään panostus ei tuota tulosta hetkessä, vaan Essunkin 
toimintametodit juontavat juurensa vähän kauemmas.

”Meillä on määrätietoisesti viiden vuoden takaa lähdetty pa-
nostamaan erityisesti tähän suunnistuskoulun jälkeiseen nuorten 
valmennukseen ja nyt alkaa sitten tuloksia näkyä. Ollaan seurassa 
havaittu, että nuoret tykkää siitä, että heille järjestetään paljon yh-
teisharjoittelua”, valmennusjaoston päävetäjä Kimmo Pernu ker-
too avaintekijöistä onnistumisten takana.

15-vuotiaiden ja sitä vanhempien valmennusohjelman suun-
nittelusta vastaava Henrik Palmen jatkaa samoilla linjoilla ja löy-
tää myös tiettyjä eroja Espoon Suunnan ja joidenkin muiden seu-
rojen toimintametodeissa.

”Yksi tärkeä tekijä on se, että on paljon massaa ja siitä pide-
tään hyvää huolta. On tärkeää, että kaikki ovat mukana, tehdään 
isollakin porukalla ja kaikilla on hauskaa yhdessä. Homma ei ole 
niin kilpailuorientoitunutta heti nuoresta lähtien, ja siinä poik-
keamme monesta muusta seurasta”, Palmen toteaa.

Onnistumisiin päästään hyvällä treenillä, ja essulaisia tree-
neissä riittää jokaiselle kerralle. ”Nuoret käyvät treeneissä todella 
mielellään, se on tärkeä sosiaalinen tapahtuma heille. Se on itse-
ään ruokkiva kehä – treenaaminen on kivaa ja se tuottaa tuloksia”, 
Pernu myhäilee.

Teksti ja kuvat: Laura Eskelinen

Kisakesän parhaita kokemuksia
Nuorten Jukola houkutti paikalle suuria ja pieniä seuroja läheltä ja 
kaukaa. Haminalaisseura Vehkalahden Veikot saapui Raaseporiin 
kolmen joukkueen voimin. Kakkosjoukkueen nelososuutta H/D14-
sarjassa juoksi jo toista vuotta Nuorten Jukolassa mukana oleva 
Aatu Niskanen. Niskanen hoiti 2,4 kilometrin osuutensa varsin tyy-
likkäästi 21 minuutissa. Lopputuloksissa joukkue pääsi tuloslistan 
puoleenväliin, sijalle 72. 

Omaa suoritustaan Aatu piti hyvänä, vaikka lukuisat reitinvalin-
tamahdollisuudet olivatkin saaneet päätä välillä pyörälle. ”Ihan hy-
vin se meni, vaikka tuli pari tyhmää reitinvalintaa”, Niskanen kertasi.

Maasto ja rata saivat kehunsa myös VeVen nuorelta suunnis-
tajalupaukselta, vaikka kostean kesän edesauttama kasvusto olikin 
vähän etenemisen tiellä. Nuorimies ei kuitenkaan harmitellut sitä 
liikaa. ”Rata oli tosi kiva, mutta olihan se välillä vähän pusikkoista. 
Ei tämä ihan hirveästi kotimaastoista eronnut, eikä sen ole niin vä-
liäkään. Kaikki maastot kelpaavat”, Niskanen kertoi.

Kuusi vuotta suunnistaneella Niskasella on vielä monta Nuorten 
Jukolaa edessä, mutta muissakin kisoissa innokas metsänkävijä ehtii käydä, joskus jopa ilman, että hän itse ehtii halukkuuttaan 
ilmoittaa. ”Kesän mittaan on tullut käytyä muutamissa kisoissa. Usein se menee niin, että isä tai veli vain ilmoittavat, että menet 
muuten sinne juoksemaan”, Niskanen naurahti.

Kaikki veveläiset osallistujat ovat päässeet treenaamaan viestiharjoituksia kisaviikolla. Kakkosjoukkueessa kirmasivat Niska-
sen lisäksi Antti Ahtiainen, Markus Pais, Ida Heikkinen, Jutta Ojala, Miina Ruoti ja Samu Takanen. Joukkueella menikin Niskasen 
mukaan kaikin puolin mukavasti, jos ei alun pieniä pummeja lasketa. Kisakentillä haminalaiset nähdään varmasti myös ensi 
vuonna Nurmijärvellä. Teksti ja kuvat: Laura Eskelinen

Tiukka kamppailu Kultaisesta kompassista
14-sarjalaisten alueiden välinen Kultainen kompassi -joukkue-
kilpailu kilpailtiin 13.9. Ylöjärven Julkujärvellä hienossa aurin-
koisessa syyssäässä. Tänä vuonna kilpailua isännöi Tampereen 
Pyrintö. Kilpailukeskuksena toimi Julkujärven seurakunnan leiri-
keskus, jonka 19 hehtaaria käsittävä ulkoilualue sopi hyvin suun-
nistuskilpailun tapahtumapaikaksi.

Äksöniä riitti kilpailussa

Yleisölle riitti nähtävää ja itse kilpailijoille äksöniä, kun Kultainen 
kompassi -formaatin mukaan kaikki joukkueet esiteltiin ennen 
kilpailun alkua. Kukin joukkue kulki jonossa kuulutusten saat-
telemana pitkin maalisuoraa yleisölle heilutellen. Mukana tässä, 
tänä vuonna seitsemättä kertaa järjestetyssä, Suunnistusliiton ja 
suunnistusalueiden yhteisessä kilpailussa oli yhteensä 25 joukku-
etta, joissa jokaisessa juoksi neljä poikaa ja neljä tyttöä.

Metsään lähdettiin kaikki kerralla poikien ja tyttöjen erillisillä 
yhteislähdöillä, joista henkilökohtaisten suoritusten perusteella 
laskettiin yhteispisteet jokaiselle alueelle erillistä pistelaskenta-
kaavaa noudattaen. Hajontaratoja oli neljä.

Tiukka kamppailu voitosta

Maasto oli nopeaa ja hyväkulkuista harjumaastoa, jossa mitattiin 
kuntoa sekä tarkkaavaisuutta. Korkeuseroja ja polkuja riitti. Kil-
pailu oli monella tapaa yleisöystävällinen, sillä suunnistajat kä-
vivät näyttäytymässä kilpailukeskuksessa radan puolessa välissä 
siirtyessään maalialueen kautta pohjoispuolelle etelästä.

Kultaisen kompassin voittoon suunnisti tällä kertaa Hämeen 
1. joukkue. Erot mitalisijojen kesken olivat erittäin pienet. Tiu-
kassa kamppailussa Häme 1. voitti vain kahdella pisteellä toiseksi 
tullutta Häme 2:sta ja neljällä pisteellä kolmanneksi suunnistanut-
ta Uusimaata. 

Hämeen voittajajoukkueessa juos-
seet Akseli Julkunen, Heta Virtanen, 
Tessa Salmia, Rosa Simola, Idaliina 
Kuusisto, Antti Rissanen, Leo Matin-
heikki ja Vertti Laitinen kertoilivat 
kisan jälkeen suorituksistaan. Akselin 
kisa ei mennyt ihan nappiin, sillä vauh-
tia oli liikaa, niin ettei karttaa ehtinyt 
katsoa. Antti ja Vertti olivat puolestaan tyytyväisiä suorituk-
siinsa, vaikka lopussa voimat loppuivatkin. Leo kertoi alun ol-
leen hänellä vahva ja matka taittui kärkivauhdissa. Ennen ylei-
sörastia ja lopussa tuli kuitenkin ne pienet harmilliset virheet.

Tytöistä Hetan ja Tessan alku oli mennyt hyvin, mutta lopun 
pari pummia verottivat suoritusta. Idaliina teki virheen heti ykkö-
selle, mutta pystyi kuitenkin paikkaamaan sen vielä. Rosa kertoi 
suunnistuksen kulkeneen hyvin mutta juoksu meni alakanttiin. 
Voittajat saivat vuodeksi haltuunsa Kultainen kompassi-kierto-
palkinnon.

Notskiburgereita ja leiritunnelmaa

Moni joukkueissa juosseista otti osaa myös edellisenä päivänä 
Tampereella järjestettyyn Kultainen kompassi -leiriin. Majoitus 
tapahtui alueittain omien huoltajien kera Hatanpään koululla 
lattiamajoituksena. Ohjelmassa oli sprinttisuunnistuksen lajitek-
niikkaluentoa, joukkuetehtäväkisaa jossa päästiin maistamaan 
myös notskiburgereita. Leiripäivä huipentui ennen nukkumaan 
menoa Pyhäjärven rannalla järjestettyyn beachpartyyn.

Teksti ja kuvat: Minna Ristimäki

Ensi vuoden Kultainen kompassi -cupin finaali käydään 
11.9.2016 Seinäjoella. Finaalia edeltää la 10.9. leiripäivä.  
Finaalin ja leiripäivän järjestelyistä vastaa Rasti-Jussit.
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2null15 -leiri Norjan  
Raulandissa 3. -11.7.2015

Norjan Raulandissa junioreiden MM kisojen yhteydessä pohjois-
maisille 18– 25  vuotiaille ohjaajille järjestetty leiri tarjosi monia 
uusia elämyksiä osallistujille. Leirillä ideoitiin monipuolisia har-
joituksia ja uudenlaisia tapahtumia, perehdyttiin valmennustoi-
mintaan ja pohdittiin ratkaisuja ohjaamistehtävissä eteen tuleviin 
haasteisiin. Näiden ohessa tutustuttiin naapurimaiden samanikäi-
siin ohjaajanuoriin ja kannustettiin urheilijoita MM kisoissa. Lei-
riläiset muodostivatkin todennäköisesti kisojen äänekkäimmän 
kannattajaryhmän. Leirin ohjelmaan kuuluivat myös muun mu-
assa ikimuistoinen suojalkapallo ottelu sekä koko viikon sateisim-
pana päivänä järjestetty vaellus. - Asta Järvinen

Leirin alussa pääsimme tutustumaan pohjoismaalaisiin kollegoi-
himme ryhmäytymisleikkien avulla. Jokaisen maan tehtävänä oli 
suunnitella 45min kestävä ohjelmanumero ja Suomen ryhmä jär-
jesti vuorollaan suojalkapalloa. Vaikka tämä oli vasta ensimmäi-
nen päivä yhdessä, niin leiriläisten välillä oli hyvä yhteishenki. 
- Mona Lindroth

Maiden järjestämien aktiviteettien jälkeen kaikki olivat valmiita 
pulahtamaan järveen ennen MM-kilpailujen avausseremoniaa. 
-Noora Räisänen

Etukäteen suunnitellun ohjelman lisäksi leirillä oli varattu aikaa 
omaan treenaamiseen sekä yhteiseen ajanviettoon muiden leiri-
läisten kanssa. Majoituksessamme asui meidän lisäksi norjanlai-
nen skeittari Martin, jonka avustuksella osa leiriläisistä pääsi ko-
keilemaan muun muassa skeittausta upeiden maisemien keskellä. 
- Eveliina Hasu

Maanantaina aamupäivän vietimme sisällä suunnittelemassa 
suunnistusharjoituksia. Suunnittelimme viisi erilaista tekniik-
kaharjoitusta ja ainakin “lippis-suunnistus” ja tsekkiläinen viesti 
oli minulle(meille) uusia kokemuksia. Suunnitelmissa oli neljän 
tunnin vaellus tuntureilla, mutta sää oli niin huono että vaellus 
lyhennettiin alle tunniksi. Siitä huolimatta tunnelma oli korkealla 
ja ehdimme pitää yhden “lumipallosodan” paluumatkalla. Illalla 
Leif Størmer, Fossum IF:in juniorivalmentaja, piti meille luentoa 
millä tavalla on hyvä juniorivalmentaja. Oli erittäin kiinnostava 
ja opettavainen luento. - Emilia Sågfors 

Leirillä aikana laadittiin ja ratkottiin muun muassa case-tapauk-
sia, joihin suunnistuskouluohjaaja tai nuorten valmentaja voivat 
törmätä milloin tahansa. Mitä tehdä esimerkiksi liian kunnianhi-
moisten vanhempien kanssa? - Seppo Järvinen

Analys av träning på medeldistans-model terrängen. - Christof-
fer Melin

Keskiviikko alkoi totuttuun tapaan ”herkulli-
sella” aamupalalla ja eväsleipien tekemisellä. 
Päivän ensimmäisenä ohjelmana oli tapah-
tuman suunnittelu alusta loppuun. Leiriläi-
set jaettiin neljän hengen ryhmiin ja lopuksi 
tapahtumat esiteltiin muille. ”Lounaan” jäl-
keen lähdimme suunnistamaan maanantai-
na suunnittelemiamme harjoituksia. Keli ei 
tietenkään suosinut, vaan satoi ja oli kylmä, 
mutta onneksi treenin jälkeen pääsi saunaan. 
Uusia tuttavuuksia oli tsekkiläinen viesti ja 
lippis-suunnistus. Päivällisen jälkeen Hans 
Petter Mathisen piti meille GPS-luennon nor-
jaksi ja ilta meni jälleen yhdessä aikaa viettä-
en. - Amanda Uusitalo

Pienen väärinymmärryksen takia ryhmämme oli varustautunut 
matkaan penkomalla kaapin pohjalle hautautuneita, toinen tois-
taan tyylikkäämpiä vaatteita. Onneksi näillekin löytyi käyttöä 
banketin aikana ja ainakin muutama asukokonaisuus sai uuden ja 
rakastavan kodin tehdessään lähtemättömän vaikutuksen muihin 
leiriläisiin. - Marikki Nygård

Päivän ja koko leiriviikon kruunasi banketti, johon jokainen maa 
oli keksinyt ohjelmanumeroita toisten pään menoksi. Illan aikana 
pääsimme tutustumaan mm. Midsommariin ruotsalaiseen ta-
paan. - Marikki Nygård

Behind to scenes- päivä. Leirin aikana päästiin kurkista-
maan järjestäjien kanssa, mitä kaikkea löytyy kuulutusko-
pista. Sen jälkeen siirryimme seuraamaan pitkän matkan 
kisaa ja maalisuoralla riitti jännitettävää! - Ruut Kanko

Camp 2null15 är ivriga påhejare på långdistansfinalen. - 
Christoffer Melin
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Tuoreelle sinettiseura Rasti-Nokialle hakupro-
sessi on teettänyt työtä ja tuottanut laatua.

Kun sinettiseuratoiminta alkoi vuonna 1992, ei Rasti-Nokia vielä 
ollut oma seuransa, vaan syntymäisillään kahden urheiluseuran 
suunnistusjaostosta. Uuden seuran toiminnan kunnolla käynnis-
tyttyä parin vuoden kuluttua, kyti seura-aktiivien mielessä jo toi-
ve ja tahto tehdä mahdollisimman hyvää nuorisotyötä. Nyt Rasti-
Nokia on yksi tuoreimmista sinettiseuroista, mutta perusajatus 
on pysynyt yhä samana: meriittejä tai ei, laadukasta nuorisotyötä 
tulee tehdä sinnikkäästi. 

Sinettipalkitun lasten ja nuorten suunnistuksen takana No-
kialla toimivat seura-aktiivit Pasi Isokallio ja Marika Pakarinen. 
Nykyisen nuorisotoiminnan käynnistäjänä vastuuta kantanut 
Isokallio on saanut Pakarisesta manttelinperijän, joka ottaa huo-
maansa suunnistuskouluikäiset Isokallion keskittyessä nuorten 
valmennukseen. Lisäksi korvaamattomana apuna ovat suunnis-
tuskoulun ohjaajina toimivat nuoret ja vastuuvetäjät, jotka yh-
dessä muodostavat ohjaajatiimin. Tiimi työskentelee aktiivisesti 
seuran nuorisotoiminnan huolellisen suunnittelun ja toteuttami-
sen takaamiseksi. Sinetin arvoista työtä ei pienessäkään seurassa 
voida tehdä yksin! 

Nokialla, kuten liki läpi Suomen suunnistuskoulu on suosittu 
juttu. Kun harjoituksissa on mukana nelisenkymmentä alakou-
luikäistä, riittää vilinää taatusti – kesäaikaan metsässä ja talvella 
salilla, treenaamassa leikin varjolla. Kesä- ja talvikauden väliin 
jätetään sekä lapsille että ohjaajille riittävä tauko, jotta laatu säilyy 
ja ajatus pysyy mukana, kuten Isokallio kuvailee. Valmennuspuoli 
on toistaiseksi pyörinyt pienempänä: mukana on viidestä kuuteen 

aktiivista nuorta suunnistajaa. Sinet-
tiprosessissa tämä tiedettiin kehitys-
kohdaksi, ja Isokallio muiden kanssa 
on päässyt toden teolla pohtimaan, 
kuinka saadaan valmennustoimin-
taa isommalle vaihteelle.

”Sinettiprosessissa puhuttiin 
valmennettavien vähyydestä. Yksi 
syy siihen on se, että joskus aikai-
sempina vuosina on tapahtunut 
pientä notkahdusta suunnistuskoulun puolella, eikä siksi ole 
omista riveistä kasvanut välttämättä riittävästi valmennettavia. 
Nykyiset valmennettavat ovat innolla mukana, mutta tyttöjä saisi 
olla enemmän”, Isokallio miettii ja kertoo tilanteen onneksi pa-
rantuneen vuosi vuodelta.

Vaikka seura lähti sinettiprosessiin vasta vuonna 2014, on se 
huomaamattaan ehtinyt tekemään vain hienosäätöjä vaille sinetin 
arvoista nuorisotyötä jo pitkään. Mistä idea hakea sinettiä lähti, ei 
ole ihan varmaa edes Isokalliolle itselleen, mutta keskusteluja on 
käyty silloin tällöin ja ajatusten annettu hautua kunnolla.

”Idean alkua ja syntyä on kyllä vaikea jäljittää, koska tavoit-
teenamme on aina ollut vain yksinkertaisesti laittaa nuoriso- ja 
lapsitoiminta mahdollisimman hyvään kuntoon. Kehittämisen 
välineitä saatiin silloisilta Nuoren Suomen sivuilta, ja sitten oi-
keastaan ajauduttiin siihen että kappas, tässähän voisi oikeastaan 
hakea sinettiäkin. Hommaan kypsyttiin pikku hiljaa”, Isokallio 
toteaa.

Neljän viimeisen vuoden aikana Rasti-Nokiassa on ehtinyt 
tapahtua paljon. Ehdoton tahto tehdä mahdollisimman laadukas-
ta nuorisotyötä on joutunut koetukselle aktiiviväen vaihtuessa ja 
muissa muutoksissa. Kehittämistyö on silti jatkunut sinnikkäästi, 
eikä tunteja ole tullut laskettua. ”Täytyy kyllä myöntää, ettei sinet-
tiä liikaa ole ehtinyt ajatella, kun on ollut kiire tehdä konkreettista, 
joskus raakaakin työtä”, Isokallio nauraa.

Yksi hyvin olennainen osa prosessia käytiin läpi eräänä tal-
vipäivänä kolme vuotta sitten. Seuran hallitus ja muutama muu 
innokas aktiivi istuivat alas pohtimaan sitä, miltä Rasti-Nokia 
näyttää vuonna 2020. Pelkkään jutusteluun ei tyydytty, vaan ko-
kouksen koollekutsuja Heikki Toivanen teetätti läsnäolijoilla seu-
ran vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia mittaavan 
SWOT-analyysin. Se aukaisi asioita aiempaa paremmin ja osoit-
tautui konseptiksi, joka kannatti toistaa.

”Tuo yksi kokoontuminen oli valtavan hyödyllinen. Ihmiset 
näkevät monet asiat hyvin eri tavoin, mutta tuolla saimme jaettua 
tietoa ja tuotua kaikki näkökulmat esiin, mikä auttoi asioita pal-
jon”, Isokallio kehuu.

Tuon kokoontumisen lopputuleman siivittämänä sinettiseu-
ra-ajatus lähti itämään. Kun pohdintojen pohjalta seura ryhtyi 
sinettiprosessiin, joutui se perkaamaan toimintansa totaalisesti 

”Ei mikään läpihuutojuttu!”

läpi vielä kerran. Tätä Isokallio pitää paitsi työläänä, myös hyvin 
tärkeänä osana.

”Sinettihakua varten piti kirjottaa auki toimintalinja. Auki-
kirjoitus prosessina yllätti, koska asioita joutui tarkastelemaan 
uudesta näkökulmasta ja käydä siten läpi koko toiminta. Ensin 
teimme yhden version joka oli lähes 20 sivua, toinen puolestaan 
oli liian lyhyt ja vasta kolmannella onnistuimme”, Isokallio nauraa 
ja lisää, että toiminta kuitenkin elää koko ajan, ja siksi toiminta-
linja tarkastetaan vuosittain.

Sinettiprosessin auditointivaiheessa seura joutui koetukselle 
vielä kerran, vaikka loppupeleissä tiukka tentti tuottikin hyvät ar-
viot. Isokalliolla riittää kehuttavaa. ”Eihän siinä helpolla päästy, 
ja hyvä niin. Sinetti ei selvästikään ole mikään läpihuutojuttu, ja 
se on hienoa.”

Vaikka saatu tunnustus ei sinänsä muuta jo valmiiksi nuorille 
omistautuneen seuran toiminnassa paljoakaan, muistaa Isokallio 
sinetin luovutustapahtuman yhtenä seuran historian hienoim-
mista hetkistä.

”Sinetti merkitsee meille sitä, että me tiedämme tekevämme 
tosi hyvin näitä hommia ja antavamme mahdollisuuksia harras-
taa. Lisäksi sinetti tuo näkyvyyttä – muutkin tietävät, että toimin-
ta on laadukasta.

Yksi seikka sinetissä on Isokalliolle kuitenkin muita olennai-
sempi: sinetti on lupaus siitä, että laadukas toiminta jatkuu. Työ 
ei siis Nokiallakaan lopu heti kesken. Tekijöitä ja tukea onneksi 
riittää, sillä yksi mieluisa lopputulema sinettiprosessista on suuri 
määrä uusia seuratoimijoita, ohjaajia ja koulutuksia. Isokallio to-

teaa koko prosessin saaneen aikaan hirveän paljon hyvää. Tähän 
lienee jokaisen sinettiseuraprosessin läpikäyneen helppo yhtyä.

Teksti: Laura Eskelinen, kuvat: Pasi Isokallio
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Seuratuesta laatua perus- 
toiminnan toteuttamiseen

14 suunnistusseuraa sai Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämää seuratoiminnan ke-
hittämistukea. Näistä uusia seuroja oli kuusi, 
joista kaksi sai tukea työntekijän palkkaami-
seen. Lisäksi kahdeksan seuraa sai päätöksen 
viime vuonna myönnetyn tuen jatkamisesta.

Veikkausvoittovaroista jaettavaa seuratukea myönnettiin tänä 
vuonna 4,5 miljoonan euron verran ja saajina oli reilut 400 urhei-
luseuraa 60 eri lajista. Suunnistusseurojen osuus tästä summasta 
on 128 500 euroa. 

”Tukea on jaettiin hakemusten määrään nähden suunnilleen 
samalla suhteella kuin aikaisempina vuosina. Opetusministeri-
össä panostetaan uusiin seuroihin, eli vaikka seuralla olisi hyvä 
hanke, tuki ei tule automaattisesti, jos seura on lähivuosina saanut 
tukea. Myös monivuotisissa hankkeissa pitää muistaa hakea  jat-
korahoitusta aina uudelleen”, Suunnistusliiton harrastepäällikkö 
Heikki Liimatainen muistuttaa. 

Toiminnan tuki monipuolistaa toimintaa

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikunta-
seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa  
seuratoiminnan laatua ja siten edistää liikunnallisen elämäntavan 
oppimista, erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös perheiden 
keskuudessa.  

”Joka vuosi painotetaan vähän erilaisia asioita. Nyt erityis-
painotus on ollut perheliikunnassa. Tuella voidaan kouluttaa oh-
jaajia, maksaa pieniä palkkioita ja tehdä välinehankintoja, kuten 
kartoituksia ja karttojen tulostuksia, mutta pelkkien karttojen te-
kemiseen tukea ei saa. Toiveena on lisätä liikkujien määrää sekä 
toiminnan laatua esimerkiksi ohjaajia kouluttamalla”, Liimatainen 
kertoo kriteereistä.

Ympärivuotista toimintaa koko perheelle

Angelniemen Ankkuri oli yksi uusista seuroista, jotka saivat 
seuratukea. Angelniememellä aiotaan toteuttaa kaksivuotinen 
hankke, jonka avulla pyritään kehittämään innovatiivisia ratkai-
suja perheliikunnan lisäämiseksi. Hankkeen luvataan toteuttavan 
uudenlaista toimintaa, jollaista ei ole aiemmin suunnistusseu-
roissa kokeiltu. Päätavoitteena on laajentaa suunnistustoiminta 
ympärivuotiseksi sekä saada seuratoimintaan mukaan kokonaisia 
uusia perheitä. ”Perheliikunnan kehittäminen sopii hyvin meidän 
ajatusmaailmaamme. Ajatus lähti siitä huomiosta, että monesti 
toimintaan halutaan tulla mukaan ympäri vuotta, mutta talvella 
nuoremmille suunnistajille on tarjolla lähinnä vain salitreeniä”, 

Ankkurin nuorisopäällikkö Anu Reiman kertoo.

Ajatusta lähdettiin kehittämään ja syntyi visio suunnistuskau-
den ulkopuolella pyörivästä perheryhmästä. ”Suunnistus on niin 
vahvasti perhelaji, että perheryhmä tuntuu luonnolliselta vaihto-
ehdolta. Ajatuksena on järjestää lapsille ja aikuisille kerran kuu-
kaudessa elämyksellinen suunnistussunnuntai”, Reiman kertoo.

Ankkurissa on huomattu, että vanhemmat, jotka tuovat lap-
sensa harrastamaan suunnistusta ovat yleensä itsekin kiinnostu-
neita lajista ja haluaisivat oppia suunnistamaan. Suurin ongelma 
on kuitenkin perheiden vähäinen vapaa-aika. Yksi idea on ollut 
aikuisten suunnistuskoulun järjestäminen perheryhmässä.

”Mukaan tulevat aikuiset kaipaavat aktiivista tukea ja opastus-
ta, jotta laji avautuisi heille. Hankkeemme myötä tähän tarpee-
seen pystytään vastaamaan ilman, että se vaatii aikuisille erikseen 
järjestettäviä tilaisuuksia. Ymmärrämme perheiden ajankäytön 
pulmat ja haluamme hankkeemme toteutusmallin avulla tuoda 
myös siihen apua. Sunnuntain valitsimme tapahtumapäiväksi, 
koska se on yleisemmin päivä, jolloin perheet liikkuvat yhdessä.  
Toivomme, että pystymme vähentämään harrastuspudokkaiden 
määrää houkuttelemalla kokonaisia perheitä mukaan seuratoi-
mintaan ja lasten harrastukseen”, Reiman kertoo.

Nyt saatu seuratuki antaa hyvän lähtölaukauksen toiminnan 
aloittamiseen. ”Rahalla on iso merkitys sille, että laitamme tämä 
toiminnan pystyyn. Nyt pystymme toteuttamaan toimintaa niin 
kuin se on suunniteltu. Rahaa kuluu varmasti toiminnan pyörit-
tämisen lisäksi muun muassa markkinointiin, karttojen tekoon ja 
kahdesti vuodessa järjestettäviin perheleireihin”, Reiman pohdis-
kelee.

Ensi alkuun ajatuksena on saada mukaan noin 10 perhettä. 
Mielessä muhii myös ajatus siitä, kuinka aikuisten suunnistus-
koulussa ja Jukola-koulussa mukana olleet aikuiset saataisiin 
pysymään seuran toiminnassa mukana myös suunnistuskoulun 
jälkeen. 

Vaikka hakuprosessi ja rahankäytönseuranta vaativat oman 
työnsä, Reiman on vahvasti sitä mieltä, että projektissa jäädään 
seuran kannalta plussalle. ”Seuran pitää laittaa oma osuutensa 
hankkeeseen ja se, mihin rahaa projektissa käytetään pitää rapor-
toida tarkasti. Hyvin suunniteltuna toiminta vaatii yhden vastuul-
lisen vetäjän ja kerran kuussa järjestettäviin tapahtumiin jonkin 
verran ohjaajia. Uskomme, että aktiivisella toiminnalla saamme 
paljon uusia toimijoita seuraamme”, Reiman pohdiskelee toimin-
nan hyötyjä ja haittoja.

Moni saattaa ennakolta pelätä paperibyrokratiaa, mutta Rei-

man hälventää huolia. Tuen hakeminen ei ole hankalaa, vaikka 
työtä vaatiikin. Tärkeää on aloittaa hakemuksen työstäminen 
ajoissa. ”Meidän hakemuksemme kävi esiluettavana liitossa ja 
saimme sieltä hyviä kommentteja ja vinkkejä. Hakemuksessa 
kannattaa noudattaa annettuja ohjeita tarkasti, olla realistinen ja 
vastata niihin asioihin, joita kysytään”, Reiman neuvoo muita. 

Tukea palkkatyöhön

Toiminnallisen tuen lisäksi seurat saattoivat hakea tukea työnte-
kijän palkkaamiseen. Suunnistusseuroista Etelä-Karjalan suun-
nistusseurojen yhteishanke sai tukea päätoimisen ja Helsingin 
Suunnistajat osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen. Jatkotukea 
taas saivat viisi seuraa.

Useimmiten tuen avulla palkatut työntekijät toimivat nuori-
sovalmennuksen parissa, mutta palkkatuella on saatu seuroihin 
myös toiminnanjohtajia ja muita tärkeitä henkilöitä.

”Suunnistusseurojen budjetit ovat melko pieniä ja harvalla 
seuralla on varaa palkata työntekijöitä edes palkkatuella. Tukea 
kannattaa hakea esimerkiksi yleisseuran tai monen seuran yhtei-
seksi iloksi. Jos toiminta on kohtalaisen laajaa, palkattu työntekijä 
tuo varmasti uutta potkua seuran toimintaan”, Liimatainen vink-
kaa.

Tähän ajatukseen tukeutuivat myös Etelä-Karjalan suunnis-
tusseurat. Tukea täyspäiväisen työntekijän palkkaamiseksi haet-
tiin viiden seuran kimppana. Hankkeessa ovat mukana hanketta 

Vuoden 2016 seuratukihaus-
ta tietoa Opetus- ja kulttu-
uriministeriön kotisivuilta: 
minedu.fi/OPM > Liikunta > 
Avustukset

vetävän SK Vuoksen lisäksi Raja-Karjalan Suunnistaja, Lappeen 
Riento, Joutsenon Kullervo ja Rautjärven ja Parikkalan suunnalla 
toimiva Rapsu. 

Tavoitteena on tuoda seuratoimintaan tehoa ja parantaa alu-
een seurojen yhteistoimintaa. ”Meillä on jo nyt paljon yhteisiä 
tapahtumia, kuten leirejä, joten yhteisen seuratyöntekijän hank-
kimiseen oli helppo lähteä. Hankalinta on löytää sopiva henkilö 
tehtävään. Haku on käynnissä ja toiveena on saada henkilö tie-
toon Jukolaan mennessä. Työsuhteen pitäisi alkaa viimeistään 
ennen koulujen alkua”, hankkeen puuhamies Antti Kanerva SK 
Vuoksesta kertoo.

Etelä-Karjalassa yhteinen työntekijä tuntui hyvältä vaihtoeh-
dolta, sillä seurojen etäisyydet ovat pienet. Ajatuksia tulevan työn-
tekijän työnkuvasta on paljon. ”Seurojen toiminta on jo nykyisin 
varsin hyvin yhteen sovitettu, mutta koordinointia voidaan vielä 
parantaa. Palkattu henkilö voisi toimia myös koordinaattorina 
koulujen suuntaan”, Kanerva pohtii tulevan työntekijän työnku-
vaa.

Opetusministeriöstä saadun tuen lisäksi seuroille jää hank-
keessa omarahoitusta noin 20 000 euroa. ”Meillä on ollut aikai-
semmin projektitehtävissä palkattuja työntekijöitä ja kokemukset 
ovat hyviä. Alueen seurat ovat pieniä, mutta yhdessä pystymme 
hoitamaan työntekijän kulut. Rahaa tarvitaan, mutta avainkysy-
mys on kuitenkin sopivan henkilön löytäminen”, Kanerva kertoo. 

Teksti: Paula Lehtomäki
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Ideoita ja harjoitemalleja  
talven harjoituksiin

Lasten harjoituksiin: Skillikortit 
www.skillilataamo.fi/#

Suunnittelen liikuntaa – iso määrä leikkejä ja harjoittei-
ta. Vaatii rekisteröitymisen, mutta on ilmainen. 
www.suunnittelenliikuntaa.fi/Nuorisuomi/etusivut/nuorisuomi/

Helpot juoksutreenit lapsille ja nuorille 
www.kll.fi/koululaiset/juoksusankarit/juoksuharjoitukset-ja-
vinkit

Valmennustaito.info – Taitokartta:  
Videoklippejä eri liikkeistä 
www.valmennustaito.info/taitokartta/liikkumistaidot.php

mm. tasapainotaidot 
www.valmennustaito.info/taitokartta/tasapainotaidot.php

Terve Urheilija -sivuston videot – lämmittely, aitakäve-
lykoulu, juoksutekniikka, liikkuvuusharjoitteita jne. 
www.terveurheilija.fi/materiaalit

Terve Urheilija. youtube-soittolistat 
www.youtube.com/user/Terveurheilija?utm_
source=TU+uutiskirje&utm_medium=TU+uutiskirje&utm_
campaign=TU+uutiskirjee%3F

Aktivoiva alkulämmittely, tekstinä 
www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/monipuo-
linenliikuntajaurheilu/verryttelyjenmerkitys/
aktivoivaalkulammittely

Lämmittelymalleja tekstinä 
http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/monipuolinenlii-
kuntajaurheilu/verryttelyjenmerkitys/alkulammittelymalleja

Yleistaitoa tukeva alkulämmittely – Ahto Raska 
www.youtube.com/watch?v=fPxX4-qQ2u8

Toiminnallinen alkuverryttely – Mika Lehtimäki 
www.youtube.com/watch?v=waDCEVYVVBw 

Aktiivinen alkulämmittely 
www.youtube.com/watch?v=tu9OuQINsQw

Aktivoiva lämmittely 
www.youtube.com/watch?v=4D2E8FGZ3M0

Toiminnallinen liikkuvuus 
www.youtube.com/watch?v=jViz1wTK1s8

Taito- ja koordinaatioharjoitus – Sami Kalaja 
www.youtube.com/watch?v=9mDD4dly8C0

Iso määrä yleisharjoitteita 
www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/basistrening/
page127.html

Muun muassa vartalon stabiliteettiharjoituksia 
www.youtube.com/playlist?list=PL6bDmJiA7BHsMIhaY5W-
yXsKaJ43dZbux

Aterioilla rytmiä päivään

Aamupala käynnistää päivän. 
Yön jälkeen tarvitset uutta energiaa, jotta päivä käynnistyy. Aamiaista ei 
kannata jättää väliin. Lautasellinen puuroa tai mysliä maistuu marjojen ja 
maidon tai jogurtin kanssa. Tai tee täytetty leipä ja haukkaa hedelmä.

Lounas on päivän tärkein ateria. 
Koululounaasta saat energiaa iltapäivän oppitunneille ja päivän treenei-
hin. Kokoa annos lautasmallin mukaan.  Katso, että lautaseltasi löytyy 
lihan, kanan tai kalan lisäksi perunaa, riisiä tai pastaa sekä reilusti kasvik-
sia. Näin saat riittävästi energiaa ja ravintoaineita. 

Välipalasta lisää virtaa. 
Kunnon välipala antaa energiaa iltapäivään. Pidä repussasi aina jotain 
helposti mukana kulkevaa evästä kuten hedelmä tai välipalapatukka.  
Syö esimerkiksi jogurtti, täytetty karjalanpiirakka ja banaani heti koulun 
jälkeen.

Päivällinen perheen kesken. 
Päivällinen on päivän toinen lämmin ateria. Se kannattaa lounaan tapaan 
koota lautasmallin mukaisesti. Päivällisen äärellä on hyvä vaihtaa päivän 
kuulumisia. Jos syöt päivällisen ennen suunnistustreenejä, varaa aterian 
sulatteluun vähintään tunti aikaa.

Iltapala tukee kehitystä. 
Urheileva nuori tarvitsee monipuolisen iltapalan; älä mene nälkäisenä 
nukkumaan. Terveellinen iltapala ja hyvä yöuni tehostavat elimistösi 
palautumista ja kehittymistä. Hyvä iltapala on esimerkiksi kinkkuleipä, 
mukillinen kaakaota ja pilkottuja kasviksia.

Joskus tarvitaan ekstraa. 
Erityisen aktiiviseen päivään tarvitset tavallista enemmän energiaa. Syö 
silloin normaalia reilumpia ruoka-annoksia. Lisäksi ylimääräiset, terveel-
liset välipalat tukevat jaksamista. Muista myös juoda riittävästi. Kiljuva 
nälkä illalla kertoo, että olet syönyt päivän mittaan liian vähän. 

Lue lisää nuoren urheilijan hyvästä ravitsemuksesta 
terveurheilija.fi | tervekoululainen.fi

Nuoren suunnistajan tankki ei saa päästä tyhjäksi! Tarvitset monipuolista  
ruokaa tasaisesti päivän aikana ja viikon jokaisena päivänä. Kun elimistösi 
saa tarpeeksi liikuntaan sopivaa polttoainetta, pysyt vireänä, treenaaminen 
tuntuu mukavalta ja saat harjoituksesta toivottua hyötyä. 

Syö vähintään

5 
ateriaa päivässä. 

Yhdellä aterialla  
jaksat noin

3 
tuntia eteenpäin.

1/2 
päivän ruuista  

tulisi syödä  
iltapäivään mennessä. 

1

2

3

4

5

+

valmennus-
taito.info

suunnittelen- 
liikuntaa.fi

terve- 
urheilija.fi
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Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset toteu-
tuvat seurojen tilauksesta. Nyt on hyvä hetki aktivoitua, ja tilata 
seuralle koulutuksia. Koulutuksen tilaajana voi myös toimia alue.

Aloita koulutuksen suunnittelu kartoittamalla oman seuran 
ja lähiseurojen ohjaajien ja aloittelevien valmentajien kiinnostus 
koulutukseen. Sopikaa koulutuksen ajankohta tai vaihtoehtoisia 
ajankohtia. Etsi sopiva koulutustila. Ota yhteyttä Suunnistusliit-
toon, jonka kautta sovitaan kouluttaja.

Koulutuksen tiedot julkaistaan Suunnistusliiton sivuilla ja kou-
lutuskalenterissa www.suunnistusliitto.fi/koulutus/

Koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta. Kouluttautuminen 
lisää ohjaajien ja valmentajien innostusta seuratoimintaan. Kou-
luttautuminen kehittää seuran harjoitustoiminnan laatua.

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen  
-koulutus 

3 tunnin koulutusilta lasten ja nuorten ratojen laatimisesta. Kou-
lutuksessa käsitellään myös lasten kilpailujen muita järjestelyjä. 
Tavoitteena on lapsille ja nuorille tarkoitettujen harjoitusten ja kil-
pailujen hyvä laatu. suunnistusliitto.fi/nuoriso/koulutus/lasten-
ja-nuorten-ratojen-laatiminen-koulutus

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutuksia järjestetään 
myös yhteistyössä alueiden kanssa kevättalvella. Aluekohtaisten 
koulutusten aikataulut päivitetään koulutusklaneteriin alkuvuo-
desta 2016.

Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutus

Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutus on suunnattu urheiluseurojen 
uusille ja aloittaville, pääasiassa 6–11-vuotiaiden lasten ohjaajille 
ja valmentajille. Koulutuksen kesto on 3 tuntia, josta osa pidetään 
käytännön harjoituksena salissa.

Hinta- ja tilaustiedot: suunnistusliitto.fi/nuoriso/koulutus/
tervetuloa-ohjaajaksi-koulutus

Nuori Suunta ohjaajakoulutus 
Nuori Suunta ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaajille, jotka toimi-
vat seuroissa alle 12-vuotiaiden ohjaajina. Koulutus sopii hyvin 
aloitteleville ohjaajille ja seuroille, joissa nuorisotyö on aluillaan. 
Koulutus antaa eväitä ohjaajalle harjoituksen toteuttamiseen 
sekä omien ohjaustaitojen ja seuratoiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen kesto on kaksi viikonloppua (2 x la – su). Kou-
lutukset toteutuvat seurojen tilauksesta. suunnistusliitto.fi/nuo-
riso/koulutus/ilmoittaudu-ohjaajakoulutukseen/

Tulossa olevia koulutuksia

Osa 1  16.–17.1.2016 Orimattila 
 12.–13.3.2016 Hyvinkää 
Osa 2  Porvoo, ajankohta avoin

Valmentajakoulutuksen taso 1 – Nuorten seura-
valmennus suunnistusseurassa

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien 
valmentajat. Koulutus antaa seuravalmentajalle eväitä kehittää 
nuorille suunnattujen harjoitusten määrää ja laatua seurassa. 
Koulutuksesta saa johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen har-
joitustoiminnan toteutukseen.

Koulutuksen kesto on kaksi viikonloppua (2 x la-su). Kou-
lutukset toteutuvat seurojen tilauksesta. suunnistusliitto.fi/val-
mentajakoulutus/nuorten-seuravalmennus-suunnistusseurassa-
taso-1/

Tulossa olevia koulutuksia

Osa 1 Katso päivitetty tilanne Suunnistusliiton koulutuskalente-
rista. Tilaa koulutus seuraan tai alueelle! 
Osa 2 Vaasa, Jyväskylä ja Keminmaa – ajankohdat päivittyvät 
koulutuskalenteriin.

Koulutuskalenteri: suunnistusliitto.fi/koulutus/

Nyt on aika tilata seuraan talven ja kevään koulutukset

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset
Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatu-
seuroja. Sinettiseurat ovat aktiivisia ja haluavat kehittää omaa toi-
mintaansa. Sinettiseurat ovat lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita 
lasten ja nuorten urheilun toiminnan toteuttajia. 

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun 
parissa.  Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras.  Seu-
rat tarjoavat jokaiselle mukana olevalle lapselle ja nuorelle kas-
vua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Sinetin saaminen on seuralle 
kunnia-asia. Sinetti tuo seuralle arvostusta, mutta myös vastuuta. 
Sinettikriteerit toimivat seuratoiminnan kehittämisen apuvälineenä.  

Sinettiseura voi toimia aktiivisesti lasten ja nuorten parissa, 
jossa kilpaurheilu on merkittävä osa toimintaa tai seura voi kes-
kittyä lasten ja nuorten harrasteurheilun laadukkaaseen toteutta-
miseen. Useimmissa Sinettiseuroissa on sekä kilpa- että harras-
teurheilutoimintaa.

Miten Sinettiseuraksi?

Sinettiseuraksi haluavan seuran tulee täyttää Sinettiseurakriteerit. 
Sinettiseurakriteerien täyttyminen arvioidaan seuran Suunnistus-
liittoon jättämän hakemuksen ja seuraan liitosta tehtävän audi-
tointitilaisuuden perusteella. Sinetin saamisen jälkeen sinettikri-
teerien täyttyminen arvioidaan säännöllisesti. Uusi Sinettiseura 
arvioidaan ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua ja sen 
jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein. Sinetti on lajikohtai-
nen, joten yleisseurassa voi olla monta Sinettiä.  

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laa-
tutekijöihin. Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon 
tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin.  Selvitysten ta-
voitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollista-
via tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori 
Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimus-
keskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa.  
Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu 
huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seura organisaatio-
na.

Sinettikriteerit tarkastelevat 
seuraavia osa-alueita

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa
o organisointi ja toimintaperiaatteet
o osaamisen kehittäminen
o viestintä

• Innostuksen intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden in-
nostuneisuus

o miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
o millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
o miten toimintaan pääsee osalliseksi

• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu
• Urheilulliset elämäntavat
• Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet

Sinettiseurahaku

Suunnistuksen sinettiseurahaku on 
avoinna 1.11. – 31.12. Uusien sinettiä 
tavoittelevien seurojen on hyvä olla 
ennakkoon yhteydessä Suunnistuslii-
ton nuorisopäällikkö Anneli Miettiseen. 
Seura täyttää Suunnistusliiton netti-
sivuilta löytyvän hakulomakkeen, jon-
ka jälkeen sovitaan seuraan tehtävän 
auditointikäynnin ajankohta. Hakuoh-
jeet ja -lomake löytyvät netistä www.
suunnistusliitto.fi > NUORISO > Si-
nettiseuratoiminta.  

Suunnistusliitossa sinettitoimintaa koskeviin kysymyksiin vas-
taa Anneli Miettinen, anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi.

Suunnistuksen sinettiseurat (31)

Angelniemen Ankkuri, Asikkalan Raikas, IF Sibbo-Vargarna, Es-
poon Suunta, Helsingin Suunnistajat, Hyvinkään Rasti, Hämeen-
linnan Suunnistajat, Ikaalisten Nouseva Voima, Kangasala SK, 
Keuruun Kisailijat, Koovee, Kuopion Suunnistajat, Kyrös-Rasti, 
Lahden Suunnistajat, Lapuan Virkiä, Lounais-Hämeen Ras-
ti, Navi, OK Orient, RastiPiikkiö, RasTiimi, Rasti-Jussit, Rasti-
Nokia, Rastivarsat, Saarijärven Pullistus, SK Pohjantähti, Suunta 
Jyväskylä, Tampereen Pyrintö, Teuvan Rivakka, Turun Suunnis-
tajat, Vaasan Suunnistajat, Vehkalahden Veikot.

Haku sinettiseuraksi

Suunnistusliiton valmentajakouluttajat koolla.
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Valmennusseminaari, ohjaajatapaamien ja leiri 
nuorille ohjaajille Kisakallion urheiluopistolla
Huippusuunnistuksen Valmennusseminaari, nuorisotoiminnan Nuori Suunta -ohjaa-
jatapaaminen ja Nuorten Tiimin järjestämä leiri nuorille ohjaajille järjestetään Lohjal-
la Kisakallion urheiluopistolla 22.-24.1.2015. 

Valmennusseminaari johtavana teema on seuravalmennuksen kehittäminen ur-
heilijan polun eri vaiheessa. Aiheeseen pureudutaan niin luentojen/alustusten kuin 
ryhmätöiden muodossa. Liiton ja lajin omien toimijoiden lisäksi seminaarissa esiintyy 
Ruotsin suunnistusmaajoukkueen valmentaja Susanne Wiklund-Björk. 

Nuorten tiimi haluaa koota eri puolilla Suomea toimivat nuoret ohjaajat, tai oh-
jaajaksi aikovat nuoret yhteiselle leirille. Leiri pidetään ohjaajatapaamisen ja valmen-
nusseminaarin yhteydessä pe 22. – su 24.1. Leirillä voit jakaa kokemuksiasi ohjaa-
jana, saat uusia ideoita ja pääset itsekin kokeilemaan erilaisia harjoitteita. Nuorten 
ohjaajien leiriohjelmaan poimitaan mielenkiintoisimmat osiot ohjaajatapaamisen ja 
valmennusseminaarin tarjonnasta. Nuorten ohjaajien leiri on suunnattu 15 vuotta 
täyttäneille ja sitä vanhemmille ohjaajille. Tervetuloa hauskaan viikonloppuun!

Ohjaajatapaaminen pidetään la 23. – su 24.1. ja se on tarkoitettu kaikille lasten 
ja nuorten ohjaamisesta kiinnostuneille. Tilaisuuden ohjelma koostuu luennoista, 
seuraesimerkeistä, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Luentoaiheina kuul-
laan mm. Merja Rantasen tarina lapsuusvaiheesta huippu-urheilijaksi ja 2015 Lei-
maus-leirin pääratamestari Antti Turkin ratamestarifilosofiaa. Seuraesittelyssä Turun 
Suunnistajien laadukas nuorisotoiminta. 

Lisätietoja tapahtumista Suunnistusliiton nettisivuilla, www.suunnistusliitto.fi > 
HUIPPU > valmennusseminaari ja www.suunnistusliitto.fi> NUORISO > Nuorten 
ohjaajien leiri, tammikuu; Ohjaajatapaaminen

Uusi kirja lasten ja nuorten valmennuksesta

Suomen Valmentajat ry julkaisi syksyllä juhlavuotensa kunniaksi 
perusteoksen lasten ja nuorten valmennuksesta. Lasten ja nuor-
ten hyvä harjoittelu -kirja on kattava paketti, jonka työstöön on 
osallistunut laaja joukko valmennuksen eri osa-alueiden asian-
tuntijoita.

Uuden perusteoksen tuottamisen taustalla on juhlavuotta 
raadollisempiakin asioita: huoli lasten liikunnan vähäisyydestä ja 
yksipuolisuudesta. Tavoitteena on synnyttää iloa, innostusta ja 
intohimoa, saada seuratoimintaan laatua ja parantaa nuorten val-
miuksia edetä lajeissaan kohti menestystä.

Kirjassa painotetaan liikunnallista monipuolisuutta pohjana 
urheiluinnostuksen syttymiselle, oman lajin löytämiselle ja myö-
hempien kilpaurheiluvalmiuksien kehittämiselle. Nuorten valmen-
tamisen osalta huomioidaan valintavaiheen monenlaiset myller-
rykset ja tavoitteellisen harjoittelun vaatimukset huippu-urheilun 
näkökulmasta.

”Kirjamme vastaa kysymykseen, miten eri kehitysvaiheissa 
olevia lapsia ja nuoria tulisi valmentaa. Se antaa vastauksia niin 
fyysisen kuin psyykkisen kehityksen näkökulmasta, mutta myös 
opettamisen, motivoinnin ja harjoitusten organisoinnin näkökul-
masta”, tiivistää Suomen Valmentajien vs. toiminnanjohtaja Sari 
Tuunainen.

Kirjan sisältö on jaettu viiteen päälukuun, joissa syvennytään 
lasten ja nuorten suomalaisiin malleihin, urheilijaksi kehittymi-
seen, lasten ja nuorten valmentamiseen, fyysisten valmiuksien ja 
ominaisuuksien kehittämiseen sekä psyykkisten taitojen harjoitta-
miseen. Laajasta kirjoittajien joukosta löytyy runsaasti kotimaista 
asiantuntemusta: Sami Kalaja, Jarmo Riski, Kirsi Hämäläinen, 

Seppo Pulkkinen, Paula Arajärvi jne. Päälukujen lisäksi kirjassa 
on runsaasti teema-artikkeleita, jotka ovat syntyneet mm. Outi 
Aarresolan, Jarkko Finnin ja Sami Kokon käsistä.

”Kirjaan on koottu Suomen parhaiden asiantuntijoiden tämän 
hetken näkemys siitä, mitä lasten ja nuorten harjoittelun pitäisi 
olla. Lisäksi eri ikäkausien huomioiminen on tärkeä muistaa las-
ten ja nuorten valmennuksessa, ettei asioita katsota aina vain 
aikuisten näkökulmasta”, korostaa Suunnistusliiton nuorisotoimin-
nan kehityspäällikkö Katri Lilja.

Martti Iivonen on kirjoittanut tähän kirjaan mielenkiintoisen 
teema-artikkelin havaintomotorisesta harjoittelusta, jossa koros-
tuu pienpelien ja leikkien merkitys. ”Ajattelunopeudella on suu-
rempi merkitys kuin juoksunopeudella”, Iivonen tiivistää nopeita 
päätöksiä ja ennakointikykyä kehittävän harjoittelun viestin.

Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirjan ydinasioita ovat 
liikkumisen määrä, monipuolisuuden 
vahvistaminen sekä valmentajan rooli 
lapsen ja nuoren auttajana. Tuunai-
nen uskoo, että kirjan monipuolinen ja 
vankka sisältö avaa uusia näkökulmia 
valmentajien ja ohjaajien lisäksi myös 
opettajille ja vanhemmille.

”Tämän kirjan pariin voi aina pa-
lata, kun valmennuksen arjessa joku 
asia jää mietityttämään, korostaa 
Tuunainen ja muistuttaa samalla, että 
kirjan näkökulma ei ole minkään yksit-
täisen lajin näkökulma.”
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