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Suunnistuskoulut houkuttelevat
Suunnistuskoulujen kautta saadaan lajiin uusia harrastajia.
Harrastukseen kiinnittymiseen vaikuttavia tekijöitä laadukkaiden harjoitusten lisäksi ovat hyvä ilmapiiri, aktiivinen toiminta, oppimisen ja kehittymisen mahdollisuus ja
mahdollisuus harrastaa kavereiden kanssa.
Suunnistuskoulun järjestäminen käynnistyy hyvissä ajoin
ennen kauden alkua harjoituspaikkojen ja -kalenterin
suunnittelulla ja ohjaajatarpeen kartoituksella. Harjoituskalenteriin merkityt seuran omat, ja naapuriseurojen kanssa yhteiset sarja- ym. kilpailut, leirit, retket ja kauden päätöstapahtumat ja palkitsemistilaisuudet kertovat seuran
monipuolisesta ja aktiivisesta toiminnasta.
Jokaiselle harjoituskerralle mietitään oppimisen tavoite ja
siihen soveltuva harjoitusmuoto. Vaihtelevat ja monipuoliset harjoitusmuodot innostavat oppimaan lisää ja tarjoavat
osallistujille erilaisia onnistumisen ja oivaltamisen kokemuksia. Harjoituskalenterissa kerrottu harjoituksen tavoite toimii harjoitukseen lähtemisen innostajana.
Yhteinen aloitus ja lopetus ilmoitettuna kelloaikana viestii
jämäkästä toiminnasta. Ennen suunnistusharjoitusta lämmitellään alkuleikin tai alkuverryttelyn muodossa. Lämmittelyosiot lisäävät liikuntamäärää ja niissä osallistujat
pääsevät tekemään yhdessä ja tutustumaan toisiinsa.

suunnistusharjoitukseen ja näin huomaamatta toimivat
apuohjaajina. Pienten tehtävien kautta vanhemmista saadaan rekrytoitua uusia ohjaajia.
Useita viikoittaisia harjoituksia sisältävä toiminta kiinnittää harrastukseen. Yhtä tärkeä on kaveripiiri, joka osallistuu harjoituksiin. Valtakunnallisissa tapahtumissa – kilpailuissa alue- ja kansallisella tasolla, viesteissä, leireillä jne.
– pääsee näkemään nuoria eri puolilta Suomea. Tapahtumiin osallistuminen kannustaa jatkamaan harrastuksessa
ja kenties sytyttää kipinän tavoitteelliseen harrastamiseen.
Laadukkaan seuratoiminnan elementti on toiminnan jatkuva kehittäminen. Palautetta kannattaa kysyä harjoitusten yhteydessä. Kauden päätteeksi kirjallisena ja nimettömän annettava palautemahdollisuus kertoo toimijoille niin
hyvistä kuin kehitettävistäkin asioista.

Onnistunutta suunnistuskoulukesää!
Lue lisää suunnistuskoulun järjestämisestä.

Hyvä ilmapiiri on hyväksyvä ja kannustava. Hyvä ilmapiiri
syntyy toisten kunnioittamisesta, avoimuudesta, iloisuudesta, ystävällisyydestä, hyvästä ja asiantuntevasta ohjauksesta. Iloisen ja innostavan hengen luomiseen kannattaa
panostaa.
Lasten vanhemmat ovat seuran tärkeä yhteistyökumppani. Pelisääntökeskustelu- ja infotilaisuuksissa seuran
toimintatavat ja harrastamiseen liittyvät asiat (varusteet,
ilmoittautumiset ym.) tulevat tutuiksi. Monet vanhemmat
lähtevät pyydettäessä mielellään lastensa kanssa mukaan
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Urheilijaksi kasvetaan urheilemalla ja liikkumalla
paljon - joka päivä!
Aseta tavoitteeksi 20 h viikossa - joka viikko!
Tulevat mestarit urheilevat myös omatoimisesti!
Säbätreeneistä skeittaukseen, lumenluonnista
liitokiekkogolﬁin – kaikki liike kehittää!
Kokeile ja harrasta monia erilaisia lajeja ja treenaa
monipuolisesti!

Lähde: www.sport.fi

lijalle monesta eri syystä. Fyysinen suorituskyky ja sen eri
osa-alueet voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus kehitKilpaurheilusta innostuneen lapsen ja nuoren urheilijan tyvät nuoruusvuosina harjoittelun laadun, mutta paljon
tulisi liikkua ja harjoitella vähintään 20 tuntia viikossa. myös suuren liikuntamäärän kautta. Etenkin peruskestäViime vuosina on selvitetty huippu-urheilijoiden liik- vyys on ominaisuus, joka kehittyy lähes itsestään suuren
kumisen ja harjoittelun määriä ja ne ovat olleet lapsena liikuntamäärän kautta.
ja nuoruusvuosina lähes poikSuuri määrä liikettä tuo useimkeuksetta suuret. Suurimmalmiten mukanaan myös suuren
la osalla huippu-urheilijoista
määrän erilaisia liikesuoriLiiku ja urheile vähintään 20 tuntia
liikuntaa ja harjoittelua on
tuksia ja näin syntyy laaja ja
viikossa!
tullut nuoruusvuosina 25 –
vankka pohja motoristen pe30 tuntia viikossa, mutta korustaitojen harjaantumiselle ja
konaismäärä on kertynyt momyöhemmälle lajitaitoharjoittenipuolisella sisällöllä ja monella eri
lulle. Määrällisesti riittävä harjoittetavalla toteutettuna. Tunteja kertyi ohjattuina harjoituk- lu rakentaa myös vahvan perustan, joka nopeuttaa myös
sina ja omatoimisina harjoituksina, mutta paljon myös rasituksesta palautumista.
arkielämään liittyvinä fyysisenä aktiivisuutena (mm.
Päivittäinen liikkuminen ja harjoittelu totuttaa nuorkävely, pyöräily, pihapelit ja -leikit). Kaikki vähintään ta urheilijaa liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan,
yhtäjaksoisesti 10 minuuttia kestävä kohtuullinen rasitus joka on länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa vuosi
lasketaan liikunta ja harjoittelumääriin mukaan.
vuodelta entistä haastavampaa. Liikunnallisen ja aktii”Aliharjoittelu” ja liikkuminen on suomalaisessa ju- visen elämäntavan omaksuminen on huomattavasti vainioriurheilussa huomattavasti yleisempi ongelma kuin keampaa aloittaa enää 15-ikävuoden jälkeen. Iso liikun”yliharjoittelu”. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan ta- ja harjoittelumäärä vahvistaa myös nuoren urheilijan
suomalaisista 8-18-vuotiaista kilpaurheilijoista vain 15 % psyykkisiä ominaisuuksia kuten sisua ja sinnikkyyttä.
liikkui ja harjoitteli viikossa yli 18 tuntia. Suomalainen juRiittävä liikunta- ja harjoittelumäärä on tärkeä pohnioriurheilija liikkuu ja harjoittelee keskimäärin hieman ja, joka vaikuttaa välillisesti moneen merkittävään asiaan
yli 13 tuntia eli kilpaurheilijan minimitavoitteesta puut- nuoren urheilijan valmennuksessa myöhemmin uralla.
tuu keskimäärin lähes viisi tuntia viikossa.
Harjoituskestävyyden paranemisen myötä jaksaminen ja
Nuoren urheilijan on hyvä oppia kuuntelemaan ra- laadukkaiden suoritusten määrä yksittäisessä harjoituksitusta ja tunnistamaan ylikuormituksen erilaisia oireita sessa lisääntyy. Myös harjoitusten kestoa voidaan pidenmm. haluttomuutta harjoitella sekä erilaisia kiputiloja. tää tai harjoituksia voidaan tehdä useammin viikossa.
On tärkeää oppia tunnistamaan normaalin rasittumisen
Riittävän harjoittelumäärän rakentama hyvä motorioireet ja ongelmiin johtavan ylikuormituksesta kertovi- nen taitopohja ja vahvempi kudoskestävyys ehkäisee uren signaalien ero. Yli 20 tuntia viikossa harjoittelevien ja heilu- ja rasitusvammojen syntymistä. Liikunta- ja harliikkuvien on hyvä perehtyä ylikuormituksen tarkempiin joittelumäärä rajoittaa myös etenkin tytöillä murrosikään
oireisiin.
kuuluvaa kehon painon nousua. Nuoren kilpaurheilijan
on turha keskittyä uran alkuvaiheessa laadun pieniin ykMiksi riittävä liikunta- ja harjoittelumäärä on
sityiskohtiin, jos viikoittaisesta liikuntamäärästä puuttuu
tärkeää?
esimerkiksi viisi tuntia. Liikunta- ja harjoittelumäärä on
Nuoren kilpaurheilijan vähintään 20 viikkotunnin saatava ajoissa suositusten tasolle ja sen jälkeen on vasta
saavuttaminen on tärkeä lähtökohta nuorelle kilpaurhei- järkevää keskittyä parantamaan harjoittelun laadun tar4

kempia yksityiskohtia.

Miten saavutetaan riittävä harjoittelu- ja
liikuntamäärä?
Liikunta- ja harjoittelutuntien lisääminen kiireiseen
viikkokalenteriin voi tuntua aluksi vaikealta, joskus jopa
mahdottomalta. Tunteja kannattaa lisätä harkiten ja portaittain edeten kohti tavoitetta. Lisätuntien metsästystä
voidaan tehdä käytännössä kolmella eri tavalla: lisäämällä omatoimista liikkumista, lisäämällä omatoimista harjoittelua tai lisäämällä ohjattuja harjoituksia.

Omatoimista liikkumista
Tuntien lisääminen viikkokalenteriin on useimmiten helpointa ja ainakin halvinta lisäämällä omatoimista
liikkumista ja liikuntaa. Kävely kouluun tai pyöräily harjoituksiin tai hiipuneiden pihapelien uudelleen käynnistäminen ovat hyviä lisiä viikoittaiseen tuntikertymään.
Ylimääräiset hiihto- tai sauvakävelylenkit isän tai äidin
kanssa tai muutama lisävierailu uimahallissa tai laskettelurinteessä tuovat tunteja lisää, mutta myös monipuolistavat sisältöä mukavasti. Loma- ja viikonloppupäivinä
näitä omatoimisen liikkumisen ja kohtuullisen rasituksen tunteja voi tulla jopa 4-6 tuntia päivässä. Vain mielikuvitus asettaa rajat fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä.

tustuntien vajaus voi vaihdella. Suomessa on liikkumisen
erityishaasteena talvi ja urheilijoilla myös oman lajin kilpailukauden ulkopuolinen aika. Ainakin silloin kannattaa lisätuntien mahdollisuuksia hakea monipuolisesti.
Lisäliikunnan ja -harjoittelun metsästämistä kannattaa
miettiä ja suunnitella huolella. Ratkaisuja hakiessa lisävalintojen psyykkistä mielekkyyttä ja valintojen käytännöllistä helppoutta kannattaa kunnioittaa.
Pasi Mäenpää, LitM, asiantuntija, seuratoiminta, Valo
Harri Hakkarainen, LL, LitM, urheilulääkäri ja -valmentaja

www.kasvaurheilijaksi.fi

Omatoimista harjoittelua
Omatoimisia harjoituksia voidaan toteuttaa 60-120
minuuttia kestävinä ”perusharjoituksina”, mutta myös
10-40 minuuttia kestävinä pienempinä ”minitreeneinä”.
Lajikohtaisten harjoitusten lisäksi ”minitreenien” sisältönä voi olla verryttelyhölkkä, venyttelyt, erilaiset koordinaatio- ja rytmiharjoitteet, juoksuvedot, hyppelyt, lihaskuntoharjoitteet ja kuntopallon heitot. Nämä kaikki ovat
hyviä yleisharjoituksia eri lajien nuorille urheilijoille. Minitreenejä on helppo toteuttaa kodin lähiympäristössä ja
myös päivinä, joissa on ollut myös ohjattu harjoitus.
Ohjattujen harjoituskertojen lisääminen on yksi tapa
lisätä harjoitus- ja liikuntatunteja. Se tuo mukanaan kuitenkin matkustamista, haasteita aikataulujen osalta ja
useimmiten myös lisäkustannuksia.

Ohjattuja harjoituksia
Oman ryhmän tai joukkueen ohjattujen lisäharjoitusten lisäksi ohjattuja harjoituksia on tarjolla monessa seurassa ylimääräisinä ja vapaaehtoisina extra- tai yhteisharjoituksina. Myös monet lajiliitot ja kaupalliset toimijat
järjestävät mahdollisuuksia ohjattuihin lisäharjoituksiin.
Pitempiaikaisia ratkaisuja on toisen tai kolmannen
lajin harrastamisen aloittaminen. Muiden lajien lisäharjoittelu yksi tai kaksi kertaa viikossa voi tuoda psyykkisesti ja fyysisesti sopivan lisän viikon harjoitusmäärään.
Toinen pitempiaikainen ratkaisu on hakeutua oppilaaksi
liikuntapainotteiseen oppilaitokseen, jossa laatuhyödyn
lisäksi lisätunteja tulee keskimäärin 2-4 tuntia viikossa.
Käytännössä lisätuntien metsästäminen on helpompaa viikonloppupäivinä ja loma-aikoina, jolloin lisätuntien järjestäminen on ainakin kalenterin kannalta
helpompaa. Myös eri vuodenaikoina liikunta ja harjoi-

Kuva: Suomen Suunnistusliitto
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Innostuminen urheiluun syntyy, kun…

Innostu ja innosta

tuetaan koettua pätevyyttä
sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistetaan
mahdollistetaan autonomia
motivaatioilmasto on tehtäväsuuntautunut

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

Hyvä fyysinen harjoitettavuus rakentuu, kun…
kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä
toiminnassa on pitkäjänteistä tavoitteellisuutta
kokonaisliikuntamäärä on korkea
harjoittelu ja liikunta on monipuolista

Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun…

terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
niihin kasvattaminen aloitetaan jo lapsuusvaiheessa
niihin kasvattaminen on tiedostettua ja aktiivista
sekä kodit ja vanhemmat että seurat ja valmentajat ohjaavat lapsia
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PIRJO VALJANEN
Nuoren urheilijan kasvaessa urheilijan polullaan valintavaiheeseen hän itsenäistyy ja kokee monia muutoksia. Kilpaurheilun näkökulmasta valintavaihe on monelle nuorelle
vedenjakaja, sillä lapsuusvaiheen innostuksesta siirrytään
kohti huippuvaiheen intohimoa.
Murrosiän muutosten keskellä nuoren urheilijan motivaatio harjoitteluun vaihtelee ja motivaation kohde voi
muuttua hyvinkin nopeasti nuoren itsenäistyessä ja hänen
identiteettinsä muovautuessa.
Mistä nuoren urheilijan motivaatio sitten syntyy? Urheilupsykologi Päivi Frantsi muistutti Nuorten urheilu –
Mikä motivoi -seminaarissa Jyväskylässä, että motivaatio
on tunnetta. Sisäinen motivaatio tarkoittaa ihmisen luontaista taipumusta toimia mielenkiintonsa suunnassa. Siitä
syntyy tekemisen ilo. Innostus puolestaan pohjaa koettuun
pätevyyteen eli urheilijan käsitykseen omista kyvyistään.
– Motivaatioon sisältyy aina myös mahdollisuus –
mahdollisuus päästä huipulle, mahdollisuus tehdä valintoja. Nuoren motivaation säilymisen kannalta on tärkeää,
että urheilija kokee voivansa osallistua asioista päättämiseen ja voi siten vaikuttaa omaan valmentautumiseensa,
Frantsi korosti.
Helsingin Jalkapalloklubin valmennuspäällikkö Joonas
Rantanen painotti seminaarissa sitä, että lajista ja iästä riippumatta valmentajalla on iso mahdollisuus vaikuttaa nuoren motivaatioon.
– Nuori on motivoitunut, kun jokapäiväinen tekeminen
on mielekästä ja hän kokee onnistuvansa siinä. Hauskuuden, onnistumisten ja pätevyyden tunteiden myötä sekä oikealla vaatimustasolla valmentaja voi lisätä onnistumisen
mahdollisuutta. Valmentajan tehtävä on myös vahvistaa
– ei vähätellä nuoren unelmia ja haaveita, Rantanen sanoi.

Motivaatio syntyy
tunteesta

Nuoren urheilijan motivaatio syntyy myös kavereiden vaikutuksesta. Yksilölajissa urheilukaverit ovat yhtä tärkeitä
kuin joukkuelajeissakin. Rantanen nosti esiin myös positiivisen ilmapiirin ison merkityksen nuoren motivaation
vahvistajana.
– Kun ryhmässä on positiivinen ilmapiiri, ei nuoren
tarvitse pelätä epäonnistumisia, vaan hän uskaltaa olla
oma itsensä. Positiivista palautetta on mahdotonta antaa
koskaan liikaa.
Urheilijan polun valintavaiheessa alkaa kasvu itseohjautuvaksi urheilijaksi. Siksi Rantanenkin korostaa sitä,
että urheilijan on päästävä itse tekemään valintojaan ja
asettamaan tavoitteitaan.
– Valmentajan tehtävä on olla tukena ja johdattelijana.
Urheilija voi olla mukana toiminnan suunnittelussa, sillä
nuorta motivoi tietää, miten harjoite vaikuttaa omaan kehittymiseen.
Rantanen pitää tärkeänä sitä, että urheilun haasteet
vastaavat nuoren urheilijan tasoa, intressiä ja motivaatiota.
– Liian vaikeat tai liian helpot harjoitukset eivät motivoi. Valmentajan pitää tuntea urheilijansa ja osata asettua
hänen tasolleen. Kun tavoitteet terävöityvät huippu-urheilua kohti, on ruvettava tekemään myös töitä eli kaikki harjoittelu ei tässä ja nyt ole aina hauskaa.

Kuva: Suomen Suunnistusliitto

Kavereiden vaikutus kasvaa

Motivoitunut valmentaja välittää
Urheilija-valmentaja -suhteessa ei riitä vain urheilijan motivaatio. Myös valmentajan pitää olla motivoitunut, jotta
urheilijan polulla päästään eteenpäin.
– Motivoitunut valmentaja välittää ja se näkyy. Hän
pystyy heittäytymään hetkeen ja toimimaan myös pitkäjänteisesti, Rantanen pohti.
Nuoren urheilijan motivaatio ei voi rakentua pelkästään
kilpailumenestyksen varaan eli ulkoisiin tekijöihin. Suunnistuksessa raha tai julkisuus ei aukea automaationa menestyjälle, mikä lisää sisäisen motivaation painoarvoa. Sisäinen motivaatio eli halu kehittyä tai rakkaus lajiin vahvistaa urheilijaa
myös henkisesti pitkäjänteiseen työhön.
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Monipuolinen taitoharjoittelu edistää
nuorten oppimista
Suunnistuksen taitoharjoittelussa monipuolisuus tulee useiden eri elementtien kautta.
Varioitavaa riittää paljon. Jatkuvaa yksipuolisuutta ja aina samalla tavalla toteuttamista
kannattaa välttää. Monipuolisuus kerryttää
kokemuspankkia ja ylläpitää innostusta.
KATRI LILJA

Tunnista nuoren taitotaso
Suunnistuksen taitoharjoittelussa on tärkeää tunnistaa
nuoren suunnistajan taitotaso ja tarjota suunnistajalle
tehtäviä, jotka ovat hänen taitotasolleen mielekkäitä, jotta
suunnistaminen sujuu. Monipuolisuutta ei ole ylivaikeiden
rastipisteiden etsiminen ”pitkin poikin metsää”.
Suunnistajan ”maastopankkia” kannattaa kerryttää monipuoliseksi. Valitse seuran harjoituskalenteriin monenlaisia maastoja – myös ”sprinttimaastoja” – ja tee harjoitusvaihtokauppoja naapuriseurojen kanssa, jolloin maasto- ja
karttavalikoima laajenee. Kannusta perheitä tutustumaan
suunnistukseen lähimetsiä laajemmin: Minkä lähiseuran
kuntorasteilla on maasto, joka ei ole vielä tuttu? Kannusta
kilpailemaan erilaisissa maastoissa. Kesän suunnistusmatkailu voi suuntautua kotimaahan tai ulkomaille.

Maastotyyppi vaikuttaa tekniikkaan
Erilaisissa maastotyypeissä on erilainen näkyväisyys, mikä
vaikuttaa suunnistustekniikkaan. Kulkukelpoisuus vaikuttaa vauhtiin ja siihen aikaan, mikä on käytettävissä suunnistustehtäviin. Erilaiset maastot edellyttävät erilaisia fyysisiä ominaisuuksia: Kivikkopohja ketteryyttä, mäet voimaa,
alamäet hyvää kehon hallintaa ja asuttu ympäristö nopeatempoista juoksuvauhtia ja reagointia.
Erilaiset maastotyypit opettavat käyttämään suunnistustekniikan elementtejä monipuolisesti. Suunnistusta ohjaavat oleelliset kohteet vaihtelevat maastotyypistä toiseen.
Havainnointi tulee keskittää eri maastotyypeissä erilaisiin
asioihin.
Eri yksilöillä on erilaisia visuaalisia ja kognitiivisia ominaisuuksia, joten kaikille ei sovi samanlainen suunnistustekniikka. Vaatii paljon harjoittelua löytää itselleen sopivin
tekniikka, ja löytää itselle sopivat variaatiot erilaisiin maastotyyppeihin ja eri suunnistusmatkoille.

Kuinka varioida harjoituksia
Kahden, kolmen tai viiden kilometrin suunnistusradan
kiertäminen samalla tempolla kymmeniä kertoja vuodessa
ei ole monipuolisuutta. Suunnistustehtävän variomiseksi on keksitty satoja erilaisia taitoharjoituksia. Tärkeää on
lähteä liikkeelle tavoitteesta: Mikä on oppimisen tavoite
pidemmällä aikavälillä ja mikä on tavoite yksittäisessä ha8

joituksessa? Onko tavoitteena oppia kovatempoista suunnistusta, opetella rastinottoa kuviorikkaassa maastossa,
harjoitella sprinttireitinvalintoja rakennetussa ympäristössä, juosta pitkän matkan kilpailua vastaava pitkä harjoitus,
oppia toimimaan viestinomaisessa tilanteessa vai hassutella
suunnistaen? Yhdessä harjoituksessa voi olla myös useita
tavoitteita ja osioita.
Nuorilta puuttuu ajoittain määrätietoisuutta toimia
harjoituksessa tavoitteen suuntaisesti. Se ei ole vakavaa,
kun monipuolisia harjoituksia tulee paljon. Kyllä joskus jotain tarttuu, ihan vahingossakin.

Vauhtiharjoituksista haasteita
Suunnistajan vauhtia on mahdollista varioida erilaisten
suunnistustehtävien kautta. Vauhdin vaihtelu on tärkeää
paitsi fyysisen ja taidollisen kehittymisen kannalta, myös
erilaisten psyykkisten tilanteiden oppimiseksi. Vauhtia
tulee mm. kaksinkamppailuilla, takaa-ajossa ja alamäkeen
tehtävissä suunnistusvedoissa. Vauhtipätkien kannattaa
olla intervallityyppisiä ja lyhyitä, kun tavoitellaan kovaa
vauhtia.
Suunnistuksen eri lajit tuovat kiinnostavaa vaihtelua
suunnistustehtävään. Suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus ovat samaa perhettä.
Suunnistustehtävät ja suunnistustekninen toteutus on joka
lajissa erilaista. Yösuunnistus lampun kanssa pimeässä
edellyttää myös omanlaistaan tekniikkaa. Kokemuspankkia ja oppimista kannattaa nuorena kerryttää kaikista lajeista. Vain kokeilemalla löytyy itselle mielekkäin laji.

Palaute tärkeää
Mieti, miten suunnistaja saa palautetta harjoituksesta. Tuleeko palaute onnistumisen kautta, tekeekö hän ohjeistetun
oman analyysin harjoituksesta, pääseekö hän purkamaan
kokemustaan parin kanssa, puretaanko harjoitus yhteisesti
esim. leiripäivän päätteeksi vai onko riittävästi valmentajia
keskusteluttamaan nuoria henkilökohtaisesti. Palautteessa
voi keskittyä osaan harjoitusta, vaikkapa tiettyyn rastiväliin
tai tietyn maastotyypin tuomiin oivalluksiin. Vähemmän
on enemmän tässäkin. Pitkä purku jokaista yksityiskohtaa
myöten ei välttämättä jää nuorelle mieleen yhtä hyvin, kuin
valitun asian painottaminen.
Taidon oppimiseen tarvitaan paljon toistoja ja paljon
variaatioita toistoissa. Miten monta ja millä tavoin monipuolisia suunnistuksia sinulle tuli tammikuussa? Hiihtosuunnistusta (sprintistä pitkään matkaan), yösuunnistusta
jalan lumihangessa, suunnistustehtäviä pöydän ääressä,
sprinttiharjoituksia, salisuunnistusta, ratamestaritehtäviä,
juoksulenkkejä kartan kanssa….

Mitä tapahtuu harjoitusten ulkopuolella?
KATRI LILJA
Seuratoiminnassa keskitymme useimmiten eniten harjoitusten toteutukseen. Laadukkaat harjoitukset ovatkin tärkeä osa lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Vähintään
yhtä tärkeää on se, mitä tapahtuu harjoitusten ulkopuolella. Olen jopa kuullut väittämän, että harjoitusten osuus
kehityksestä on alle 20 %.
Mitä sitten tapahtuu harjoitusten ulkopuolella? Silloin
syödään, nukutaan, liikutaan lisää ja eletään muutoinkin
toivottavasti tasapainoista elämää. Suuri osa harjoituksen
ulkopuolisesta ajasta on perheen aikaa ja voisi sanoa, että
perheen vastuulla.
Miten sinun seurassasi on haluttu vaikuttaa harjoitusten ulkopuolella tapahtuviin asioihin? Mitä keinoja olette
ottaneet käyttöön

Perheet urheiluseuran kumppanina
Perheet ovat urheiluseuran tärkeitä kumppaneita. Lapset
ja nuoret syövät sitä, mitä kotona on jääkaapissa. Nukkumisrytmit opitaan kotona. Liikkuminen omalla ajalla on
paljon riippuvainen perheen tavasta toimia ja esimerkiksi
tarjolla olevista varusteista ja välineistä.
Seurassa kannattaa miettiä jatkuvia ja toistuvia toimia
perheiden suuntaan. Miten innostetaan lajissa? Miten
vanhemmatkin kokevat olonsa kotoisaksi seuran tapahtumissa? Millaisia rooleja vanhemmille voisi antaa seuratoiminnassa tai harjoitusten toteutuksessa? Mitä enemmän
perheet innostuvat urheilusta, sitä enemmän myös lapset
ja nuoret nauttivat harrastuksestaan.

Vanhempainiltamalli
Valo ry on julkaissut maaliskuussa vanhempainillan ohjeistuksen. Illan teemaksi on valittu urheilulliset elämäntavat. Tutustu materiaaliin ja hyödynnä sitä yhteistyön
rakentamiseksi perheiden suuntaan.

Muita yhteistyökumppaneita?
Kannattaa miettiä laveasti lapsen ja nuoren elinympäristöä, ja millaisilla valinnoilla seura voisi vaikuttaa kokonaisuuteen. Eri puolilla Suomea on toteutettu kokeiluja, jotka
ovat lisänneet liikunnan määrää ja innostusta liikkumiseen
ja urheiluun. On toteutettu täydellinen liikuntakuukausi,
kannustettu kulkemaan harjoituksiin pyörällä, lisätty liikuntaa koulupäivään jne.
Mihin asioihin sinun seurasi voisi vaikuttaa? Voisiko
yhteistyö toisen lajin seuran kanssa tuoda monipuolisuutta
ja osaamista harjoitustoimintaan? Voisivatko toisen lajin
harrastajat käydä vastavuoroisesti suunnistamassa?
Millä toimilla arkipäivän liikunta lisääntyy ja monipuolistuu? Voiko seura kannustaa kouluja ryhtymään liikkuvaksi kouluksi? Voiko seura lähteä mukaan liikunnallis-

ten iltapäiväkerhojen toteutukseen? Voiko seura toteuttaa
”höntsyiltoja”?
Mihin kaikkeen teidän seurassanne halutaan vaikuttaa?
Pienilläkin asioilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Kokeillen uusia toimintatapoja
Erilaiset pisteiden keräyskampanjat vaikuttavat lasten liikkumisen määrään. Hiihtokilometrien kerääminen, montako eri lajia kertyy viikossa tai kuukaudessa jne. Miten usein
erilaisia kampanjoita voisi toteuttaa? Voisiko kampanjoiden jokin osa tulla pysyväksi toimintatavaksi?
Miten usein nuoria kannustetaan tekemään Kasva urheilijaksi -elämänrytmitesti? Onko tsekkaus kerran vuodessa vai parin kuukauden välein? Testi löytyy osoitteesta

www.kasvaurheilijaksi.fi

Miten moneen harjoitukseen on mahdollista kulkea
polkupyörällä? Tai voisiko polkupyörällä tulla kokoontumispaikalle, josta on tarjolla kyyti kauempana pidettävään
9

harjoitukseen?
Onko seuralla olemassa lukitsematon ”postilaatikko”
tms., jossa on tarjolla harjoituskarttoja? Kartan voi hakea
silloin, kun haluaa käydä tekemässä harjoituksen.

Miten kannustatte nuoria toteuttamaan keskenään yhteisharjoituksia?
Jyväskylän Kenttäurheilijat ovat toteuttaneet säännöllisiä
ohjattuja korvaavia harjoituksia nuorille, joilla on erilaisia
vammoja. Joka viikko on mahdollisuus tulla ”rinkiin” ja
toteutus tukee yksilöllistä kehittymistä. Erityisen hyvää
on myös se, että nuori ei jää yksin korvaavan harjoittelun
ajaksi. www.jku.fi/nuorisourheilu/ > Vammat Veks

JKU

Mitä tapahtuu harjoitusten ulkopuolella?
Haluatko vaikuttaa siihen?
Päivästä toiseen, viikosta toiseen ja vuodesta toiseen tapahtuvilla asioilla ON merkitystä lasten ja nuorten liikunnassa
ja urheilussa.
Tarjotaan lapsille nuorille mahdollisuus olla mukana
innostavassa liikunnassa ja urheilussa. Mitä paremmin laatutekijät toteutuvat, sitä innokkaampia ja urheilullisempia
nuoria meillä on mukana toiminnassa.
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Mitä enemmän
perheet innostuvat
urheilusta,
sitä enemmän
myös lapset ja
nuoret nauttivat
harrastuksestaan.

Urheilullisesta elämäntavasta
terveeksi urheilijaksi
KATRI LILJA
Urheilijan polulla korostetaan sekä lapsuusvaiheessa että
valintavaiheessa urheilullisen elämäntavan omaksumista
ja sen suurta vaikutusta urheilijana kehittymiseen. Otsikko ”Urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi” on
poimittu urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyöstä.
Urheilullisen elämäntavan kautta saavutettava terveys
on yksi urheilijan polun valintavaiheen neljästä tärkeimmästä laatutekijästä. Valintavaiheen kolme muuta laatutekijää ovat innostuksesta intohimoon, monipuolisista
liikuntataidoista vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun.
Lapsuusvaiheen määrittelytyössä on mietitty, miten
laatutekijöiden toteutumista voidaan edistää. Tärkeimmät
urheilullisen elämäntavan muodostumiseen vaikuttavat
käytänteet on kirjattu muotoon:
Urheilullinen elämäntapa tarttuu, kun…
- terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen,
- niihin kasvattaminen aloitetaan jo lapsuusvaiheessa,
- niihin kasvattaminen on tiedostettua ja aktiivista,
- sekä kodit/vanhemmat että seurat/valmentajat ohjaavat lapsia.

Urheilullinen elämäntapa on säännöllistä
Urheilulliseen elämäntapaan katsotaan kuuluvaksi ainakin
- riittävä kokonaisliikuntamäärä, jopa 20 tuntia viikossa
- säännöllinen ja riittävä yöuni
- säännöllinen ja terveellinen ruokailu
- vähäinen ruutuaika
- päihteettömyys ja energiajuomien välttäminen

Terveellinen elämänrytmi luo vahvan pohjan kasvulle, kehitykselle ja urheilemiselle. Kehittymisen edellytyksiä ovat
harjoittelu, lepo ja ravinto sekä niiden välinen tasapaino.
Fyysisen kunnon kehittäminen edellyttää määrällistä ja
monipuolista harjoittelua ja liikkumista. Harjoittelun, liikkumisen ja levon tulee olla tasapainossa keskenään, jotta
toivottua kehitystä tapahtuisi ja vältyttäisiin ylikuormittumisilta, loukkaantumisilta ja sairastumisilta. Harjoittelu
ilman lepoa tai hyvää ravintoa on osin hukkaan heitettyä.
Palautumisen ja kehittymisen kannalta unen määrä ja
säännöllinen unirytmi ovat aivan keskeisiä. Palauttaviin tekijöihin kuuluu oleellisena osana myös terveellinen ravinto
ja hyvä ateriarytmitys.
Ravinnossa keskeistä on ravinnon laadukkuus eli ter-

veellisyys ja monipuolisuus sekä hyvä ateriarytmi. Epäsäännöllinen ateriarytmi ja epäterveelliset ateriat johtavat
väsymiseen, heikentävät palautumista ja vaikuttavat oleellisesti kehittymiseen. Säännöllisellä ateriarytmillä ja terveellisillä aterioilla varmistetaan virkeänä pysyminen arjen
kaikissa askareissa.

Tavoitteena terveys
Tasapainoinen ja urheilullinen elämäntapa edistää terveyttä. Mitä enemmän urheilijalla on terveitä päiviä, sen
paremmin hän kehittyy. Urheilijan polun valintavaiheen
päätavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä. Monta hyvää päivää varmistaa hyviä harjoitusvaikutuksia ja pitkällä
aikajänteellä kehittymistä.
Paljon liikkumista, hyvät ruokailutottumukset ja riittävä yöuni mahdollistavat lapsilla terveellisen kehittymisen,
hyvän kunnon ja vahvan kropan. Punaposkiset ja jaksavat
lapset ja nuoret jaksavat myös urheilla. Vahva perusta mahdollistaa lajiharjoittelun osuuden portaittaisen kasvattamisen. Hyvä pohjakunto mahdollistaa harjoittelumäärien
lisäämisen ja vahva keho ei ole niin altis esimerkiksi rasitusvammoille.
Miksi elämänrytmin hallinta on urheilussa tärkeää?
Fyysisen kuormituksen ja urheiluharjoituksen tarkoituksena on tilapäisesti väsyttää kehoa ja siten samalla jopa
heikentää suorituskykyä hetkellisesti. Kunnon eli suorituskyvyn kehittyminen tapahtuu harjoitusta seuraavan palautusjakson aikana. Palautumiseen keho tarvitsee mm. lepoa
ja ravintoa. Harjoittelun, levon ja energiansaannin täytyy
olla tasapainossa keskenään.
Henkinen ja fyysinen kokonaiskuormitus on ratkaisevaa kehittymisen kannalta. Nuorilla urheilijoilla on usein
haasteita koulunkäynnin, harjoittelun ja riittävän levon
yhteensovittamisessa. Esimerkiksi liian pitkäaikainen tai
liian usein toistuva työteliään koulujakson ja rankan harjoittelun yhdistelmä johtaa helposti väsymykseen ja jopa
ylirasittumiseen.

Seuran ja seuravalmentajan rooli
Kodit ovat kumppaneita ja lapsen urheilun tärkeimpiä
tukijoita. Urheiluseuran kannattaa työstää toimintamallejaan edistämään ja vahvistamaan tätä kumppanuutta.
On tärkeää, että kodeissa on tieto urheilullisesta elämäntavasta ja sen merkityksestä kehittymisen kannalta.
Kovin jyrkkää ohjeistusta tulee kuitenkin välttää. Perheen
isä tuskin haluaa tietää, mitä puuroa pojalle tulee keittää
aamupalaksi kilpailupäivänä. Sen sijaan hän saattaa mielellään sitoutua yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin.
Yhteisiä sopimuksia voivat esimerkiksi olla, että kilpailua
edeltävänä iltana mennään nukkumaan hyvissä ajoin ja että
reppuun huolehditaan ravitsevat ja riittävät eväät kisapäi11

väksi.
Seuravalmentajan oma esimerkki ja ohjeet ovat merkityksellisiä nuorten urheilijoiden silmissä. Mieti, miten toimit, mitä puhut ja mitä asioita ohjeistat. Pyri vaikuttamaan
innostavalla ja positiivisella otteella nuorten valintoihin ja
toimintaan.
Leirit ja kisareissut ovat hyviä paikkoja luoda tottumuksia: Järkevät ruokailut ja ruokailuajat, säännöt nukkumiseen, huoltavien harjoitteiden toteuttaminen ohjatusti
jne. edistävät urheilullisen elämäntavan juuritumista jokapäiväisiksi toimintatavoiksi. Vuoden aikana kuluu monta
päivää kilpailupaikoilla, kilpailumatkoilla ja leireillä. Siksi
on merkityksellistä miettiä näidenkin päivien mahdollisimman järkevät toteutustavat.

Vanhempainilta ja pelisääntökeskustelut
Vanhempainillan sisältöjä ovat kausimaksujen, leiriajankohtien, varustehankintojen ym. lisäksi urheilullinen
elämäntapa. Käykää keskustelua, mitkä urheilullisen elämäntavan osa-alueet ovat hankalimpia toteuttaa ja millaisilla toimintatavoilla asioita olisi mahdollista edistää. Onko
asioita, joista on tarpeen tehdä yhteisiä sopimuksia ja pelisääntöjä?
Tiedustelkaa yhdessä, onko naapuriseuroilla tai muilla lajeilla hyväksi havaittuja käytänteitä, joita voisi toistaa
omassa seurassa. Millä toimintatavoilla voidaan lisätä arkiliikunnan määrää? Miten varmistetaan hyvä välipala heti
harjoituksen päätyttyä, että palautuminen lähtee käyntiin?
Voidaanko pitää unipäiväkirjaa yhden viikon ajan? Voivatko vanhemmat olla avuksi harjoitustoiminnan tai leiritoiminnan toteutuksessa, jotta urheilullinen elämänrytmi
toteutuu paremmin?
Tavoittele keskustelussa yhteiseen hyvään pyrkivää
myönteistä ilmapiiriä. Vältä tarpeettomia määräyksiä. Ky-

seessä on harrastus, joka mielekkäästi toteutettuna tuo elämäniloa sekä lapsille ja nuorille että heidän perheilleen.

Yhteinen vastuu
Urheilullinen elämäntapa muotoutuu päivittäisen tekemisen kautta. Mitä vanhemmaksi nuori kasvaa, sitä enemmän
hän ottaa vastuuta omasta elämästään. Millaisen mallin
nuori on saanut kotoa ja urheiluseurasta?
Vastuu urheilullisesta elämäntavasta on yhteinen.
Yhteisten keskustelujen kautta jokainen osapuoli tietää
tärkeimmät perusasiat. On toivottavaa, että seuran, valmentajan ja kodin toimintamallit tukevat toisiaan suurissa
linjoissa. Sillä ei ole väliä, onko evässämpylän välissä juustoa vai leikkelettä, tai mitä laatua leikkele on. Vanhemman
rooli on suhtautua positiivisesti urheilulliseen elämäntapaan. Kannusta terveelliseen elämäntapaan ja tue sitä
omilla valinnoillasi. Ole iloinen lapsesti terveellisestä harrastuksesta ja pyrkimyksistä urheilijana.

Lähteitä ja lisätietoa
Urheilijan polku
Lapsuusvaiheen määrittelytyö
Valintavaiheen määrittelytyö
Suunnistajan polku
Tietoa urheilullisen elämäntavan kulmakivistä
Käytännön ohjeita
Elämänrytmitesti
Urheilun pelisäännöt
Kasva urheilijaksi Jyväskylässä – Ideoita ja toimintatapoja koko kaupungin mittakaavassa

Kuva: Suomen Suunnistusliitto
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Materiaalia pelisääntökeskusteluja Urheilulliset elämäntavat
-vanhempainiltaan

Seuratoiminta sujuu ja ilmapiiri seurassa pysyy myönteisenä kun vanhemmat ovat tietoisia seuran toimintatavoista
sekä lasten ja nuorten urheiluun liittyvistä asioista kuten
esimerkiksi innostamisesta, liikunnallisuudesta ja urheilullisen elämäntavan asioista ravinnosta, levosta ja elämänrytmin asioista. Ota vanhemmat yhteistyökumppaniksi ja
järjestä vanhempien kanssa keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuuksien vetämiseen löytyy Valon tuottamaa valmista materiaalia.

Pelisääntökeskusteluista yhteinen tavoite
Pelisääntökeskustelujen teemoiksi voi nostaa seuran käytänteet, toimintatavat ja pohtia yhdessä miten innostaa
lapsia liikkumaan. Sport.fi -nettisivuilta löytyy ohjeistus
Pelisääntökeskustelujen vetämiseen. Pelisääntökeskustelujen monipuolinen materiaalipaketti sisältää mm. valmiin
kalvosarjan vanhempainiltaan ja vanhemmille jaettavan
Innosta urheilemaan vihkosen.

Urheilulliset elämäntavat -vanhempainiltakokonaisuus
Vastuu urheilullisen elämäntavan omaksumiseen on kodin
ja seuran yhteinen asia. Vanhempainillan voi toteuttaa urheilulliset elämäntavat teemalla tai liittää teeman Pelisääntökeskusteluun. Urheilulliset elämäntavat pitävät sisällään
liikunnallisuuden lisäksi, ravinnon, levon, elämänrytmin,
henkisen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden. Seuroja varten on tehty valmis diasarja, jonka avulla asioita on helppo esitellä ja keskusteluttaa vanhempia. Diasarjan lisäksi
netistä löytyy opas Urheilullisten elämäntapojen vanhempainillan vetäjälle. Vanhempainillan aiheena voi olla yksi
urheilullisen elämäntavan osa tai useampia.

Tutustu vanhempainillan materiaaliin

Tutustu Urheilun Pelisäännöt -pakettiin
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Liikunnalliset perustaidot
urheilemisen ytimessä
Lähde: sport.fi Testit: www.kasvaurheilijaksi.fi

Harrastamalla lapsuudessa monipuolisesti liikuntaa ja urheilua lapsi rakentaa vahvaa pohjaa sekä liikunnallisten
perustaitojen että lajitaitojen oppimiselle. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen on perusta,
jonka varaan myöhemmin urheilijan polulla valinta- ja
huippuvaiheessa on mahdollista rakentaa vahvat lajitaidot
ja saavuttaa myös menestystä. Oikotietä onneen ei ole.
Suomalaislasten liikunnan yksipuolisuus ja vähyys ovat
syystäkin huolenaiheita suomalaiselle urheiluyhteisölle.
- Lasten ja nuorten liikunnalliset perustaidot ovat
heikentyneet verrattuna muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Merkittävä selittäjä tälle ilmiölle on
arjen fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja liikkumisen
yksipuolistuminen. Perustaidoilla on suuri merkitys sekä
liikunnan harrastamisen että kilpaurheilumenestyksen
kannalta. Lisäksi liikunnallisilla perustaidoilla on osoitettu olevan yhteyttä myös koulumenestykseen, kertoo Sami
Kalaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtaja ja taitovalmennuksen asiantuntija.
- Kilpaurheilun kannalta liikunnalliset perustaidot ovat
tärkeitä, koska urheilun lajitaidot rakentuvat perustaitojen
muodostamalle kivijalalle. Matematiikan sanonta: ”Täytyy
osata numerot, ennen kuin voi opetella laskemaan” toimii
myös liikunnassa ja urheilussa. Lajitaitojen kehittäminen
korkealle tasolle edellyttää, että perusteet hallitaan kunnolla, hän jatkaa.

- Taitovalmiustesti on erinomainen työkalu nuoren urheilijan taitavuuden arvioimisessa. Testin avulla valmentaja näkee muun muassa nuoren urheilijan kehon hallinnan,
mahdolliset puolierot sekä liikkeen rytmittämisen, kuvailee Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennuksen
kehittäjä ja fysiikkavalmentaja Mika Saari, joka on seurannut eri lajien yläkouluikäisten urheilijoiden testisuorituksia.
- Valmentaja saa testistä paljon sellaista informaatiota,
joka kannattaa huomioida harjoittelussa. Pelkästään lajisuoritusta tarkkailemalla on huomattavasti vaikeampi nähdä nuoren urheilijan valmiudet ja kehittämisen kohteet.
Testin tekeminen ja keskustelu ohjaa myös nuorta urheilijaa huomaamaan omat kehittämisen kohteensa, hän jatkaa.
Testin tekemisen jälkeen urheilijat kirjaavat testituloksensa maksuttomaan kasvaurheilijaksi.fi -palveluun, josta
urheilija saa henkilökohtaisen palautteen. Palaute kertoo
urheilijan vahvuudet ja eniten kehittämistä kaipaavat osaalueet sekä antaa vinkkejä liikunnallisten perustaitojen
harjoitteluun, kertoo lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast Valosta.
- Taitovalmiustestivälineistö on rakennettu urheilijaryhmien testaamista varten, jotta seuroissa testin tekeminen on mahdollisimman helppoa, Tast jatkaa.
Taitovalmiustesti pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin
(Körperkoordinationstest für Kinder). Suomalaisversiota,
taitovalmiustestiä, on täydennetty yhdellä testiosiolla ja
KTK-testin palaute on muunnettu soveltumaan paremmin
urheileville lapsille ja nuorille. Testi on rakennettu yhteistyössä Valon, KIHUn ja Kisakallion urheiluopiston kanssa.
Testi on pilotoitu viime vuoden aikana ja nyt se on valmis
kaikkien käyttöön.

Taitovalmiutta on nyt mahdollista testata
Valon Kasva Urheilijaksi -palveluun on kehitetty testi, jolla pystytään arvioimaan ja seuraamaan valmiutta taitojen
oppimiseen. Testi kantaa nimeä Taitovalmiustesti ja se on
yksi osa Kasva Urheilijaksi -testipatteristoa, johon kuuluvat
myös elämänrytmitesti, motivaatiotesti ja ominaisuustesti.
Taitovalmiustestillä mitataan urheilevan lapsen ja nuoren kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä
arvioidaan välineenkäsittelyä. Testissä on viisi osa-aluetta:
tasapainoilu takaperin, esteen yli kinkkaus, sivuttaishyppely, sivuttaissiirtyminen ja heitto-kiinniottoyhdistelmä.
Testi on suunnattu 5 - 15 -vuotiaille urheilua ja liikuntaa
harrastaville lapsille ja nuorille lajista riippumatta.
Kasva urheilijaksi –palvelu sisältää neljä erilaista 11-15-vuotiaille suunnattua testiä:

Elämänrytmitesti arvioi elämänrytmin urheilullisuutta harjoittelu-, ravinto- ja unitietojen avulla
Ominaisuustesti kannustaa ja ohjaa monipuoliseen harjoitteluun
Motivaatiotesti innostaa ja ohjaa kehittämään henkisiä ominaisuuksia.
Taitovalmiustesti innostaa ja ohjaa kehittämään taitoihin liittyviä ominaisuuksia.
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Lupa innostua

Ryppyotsaisuus hiiteen
Tuulenmäen puheenvuorossa vilisi ajatuksia luovuudesta,
positiivisuuden kautta menemisestä ja uskalluksesta unelmoida.
- Kyky unelmoida on kilpailuetu. Ryppyotsainen kehittämisenkulttuuri ei innosta ketään. Uudet ideat pitäisi ymmärtää resursseina, jotka houkuttelevat ihmisiä ja tuovat
uutta energiaa. Jos uusi idea innostaa niin, että kädet alkavat täristä, ollaan oikealla radalla, Tuulenmäki innostaa.
Tuulenmäki kannustaakin kaikkia käyttämään luovuuttaan positiiviseen ideointiin.
- Miksi kehittämisprosessit ovat niin haudanvakavia.
Kyllä meillä luovuutta on, mutta sitä käytetään usein väärin. Positiivisuus ja huumori ovat hyviä keinoja saada ihmiset toimimaan halutulla lailla, Tuulenmäki valistaa.
Tuulenmäki uskoo ideointiin ja erilaisten asioiden kokeilemiseen. Suunnittelemalla ja pähkäilemällä ei päästä

mihinkään. Sen
sijaan asioita
pitäisi kokeilla.
Eihän lapsikaan
opi kävelemään
projektisuunnitelmiatekemällä vaan
kokeilemalla
ja kaatumalla.
- Kokoukset ja raportit eivät

Kuva: Suomen Suunnistusliitto

PAULA LEHTOMÄKI
Suunnistuskauden päätöstilaisuuden Rastitreffien yhteydessä järjestetyssä seminaarissa ravisteltiin suunnistajien
ajatuksia oikein kunnolla. Alustajana toimi yli-innovaatioaktivistiksi itseään tituleeraava Anssi Tuulenmäki. Tuulenmäki herätteli Rastitreffi-väkeä kysymällä, miksi 99 % suomalaisista ei suunnista.
- Ne, jotka eivät ole tällä hetkellä lajin parissa, tuskin
sinne tulevatkaan, jos asioita tehdään aina samalla tavalla.
Nykyiseen tapaan toimia on aivan liian helppo jäädä jumiin. Miettikää, toteutammeko nyt asiakkaan päämäärää
vai omaamme, Tuulenmäki herättää kysymyksen.
Suomalaisten DNA:ssa on ajatus siitä, ettei haluta erottua muista. Asioita ei myöskään kannata tehdä samoin kuin
kaikki muut.
- Kun uskallat olla erilainen, niin erotut muista, Tuulenmäki muistuttaa.
Ne asiat, jotka tehdään hyvin, on hyvä pitää jatkossakin
mukana. Silti välillä on hyvä miettiä, mikä on oikeasti tärkeää ja mikä tekee suunnistuksesta sen huippujutun, johon
kaikki haluaisivat päästä mukaan. Liian usein nojataan siihen, että resurssit ovat rajalliset ja jo nykyisen toiminnan
pyörittäminen vie kaiken puhdin.
- Maailma on täynnä resursseja. Niitä löytyy omalta
toimialalta, mutta varsinkin sen ulkopuolelta. Ajatelkaa
asioita uudella tavalla, Tuulenmäki kannustaa ja mainitsee
esimerkkinä ajatuksen lokeista, jotka voisi kouluttaa roskienkerääjiksi sen sijaan, että niitä yritetään kaikin keinoin
karkottaa toreilta.

houkuta ketään. Sen sijaan omituiset ideat voivat viedä pitkälle. Kaikki kokeilut eivät tietenkään onnistu, mutta hyvä
kokeilu opettaa jotain uutta. Pienet halvat kokeilut vievät
asiaa eteenpäin ja auttavat jatkokehittämään ideoita ja näkemään, miten ihmiset reagoivat uusiin toimintatapoihin,
Tuulenmäki pohdiskelee.
Ideoiden ei tarvitse olla suuria tai maatamullistavia.
Monesti pienestä ideasta voi viritä suuria uudistuksia. Rastitreffi-väkikin pääsi käyttämään luovuuttaan ja jo muutamassa minuutissa joukosta löytyi mitä innovatiivisempia
ajatuksia, kuinka houkuttaa uusia ihmisiä lajin pariin tai
kuinka palvella vielä paremmin jo mukana olevia.
Monia ideoita toteutetaan jo nyt seuroissa, mutta niistä
ei ole tietoa laajemmin. Laitetaan siis hyvät ideat jakoon ja
tehdään lajistamme houkuttelevampi aivan uudella tavalla.

Ideoita tulevaisuuteen
Olisiko tässä ajatuksia jatkokehittelyyn? Osaa on jo testattu,
osa ei ehkä nykyisillä lajisäännöillä ole toteutuskelpoisia,
mutta ehkä tulevaisuudessa kaikki ovat mahdollisia. Ainakin meillä on lupa unelmoida…
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- Suunnistuskaveri. Lajiin on vaikea tulla ilman opastajaa. Jos kaikki suunnistajat toisivat kaverinsa, harrastajamäärä tuplaantuisi. Suunnistuskaveri voisi olla myös seurojen nimeämä henkilö, joka auttaa uusia kädestä pitäen
mukaan lajin saloihin.
- Etäsuunnistuskoulut ja nettivalmentajat. Netistä löytyy kaikki nykyisin. Madaltaa kynnystä alkeiden oppimiseen.
- Suunnistusta erilaisissa kohteissa. Lomakohteet, festarit, ostoskeskukset, lentokentät, hienot luonto/kulttuurikohteet innostavat suunnistamaan. Suunnistusratoja
(kiintorastit, MOBO) pitäisi toteuttaa siellä, missä ihmisiä
on tai houkutella ihmisiä kauemmas jollain erityisellä elämyksellä.
- Erilaisia ratoja kuntosuunnistuksiin. Käyräkartat, historiakartat yms. innostavat harrastajia ihan uudella tavalla
kun taas suunnistusjuoksu voi olla (eli merkitty polkurata)
voisi toimia aloittelijoiden ja koiranulkoiluttajien aktivoijana.
- Maksulliset lisäpalvelut suunnistuskilpailuihin. Haluatko maksaa paremmasta parkkipaikasta, gps-laitteesta tai
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”

Ideoiden ei tarvitse olla suuria
tai maatamullistavia. Monesti
pienestä ideasta voi viritä suuria uudistuksia.

luxus-pesupalveluista? Ehkä se on tulevaisuudessa maksullista.
- Kuntorastien jälkipelit. Ratamestarin ihannereitit
kiinnostavat monia kuntorasteilla käyviäkin. Facebookryhmässä voi syntyä uudenlaista yhteisöllisyyttä jälkipelien tai vaikka kimppakyytien muodossa. Ja kukapa ei
haluaisi jakaa huipputulostaan kavereilleen sosiaalisessa mediassa, jos jakonappi olisi helposti saatavilla?
- Kartat helposti saataville. Aika on rahaa ja ihmiset
haluavat päästä suunnistamaan nyt ja heti. Karttojen
pitäisi olla helposti saatavilla, vaikka netistä ladattavina
tai läheiseltä huoltoasemalta ostettuina.
- Jumalanpalvelussuunnistus. Metsähän on kirkkomme. Mikä olisi parempaa, kuin yhdistää suunnistus ja jumalanpalvelus. Papin saattamana metsään,
juomarastilla ehtoollinen ja loppusaarna, mitä kaikkea
muuta tähän voisikaan liittää... Tällainen on tulossa toteutukseen ainakin Tampereen suunnalla.

Espoon
Suunnan
nuorisotoiminnan uusi suunta
TEO KETTUNEN
Viime vuosina nuorisosuunnistuksen puolella päätään on
nostanut Espoon Suunnan laadukas nuorisotyö, joka houkuttelee espoolaisnuoria suunnistuksen pariin. Erno Puupponen EsSusta kertoi seuran nuorisotyöstä seuran järjestämän harjoituskilpailun yhteydessä.
Nuorisotoiminta perustuu organisoidun suunnistuskoulun ympärille. Koulu perustuu jatkumotyyppiseen rakenteeseen, jonka tarkoituksena on kertaluontoisen koulun sijaan tarjota aloittelevalle suunnistajalle selvä polku,
jolla hän voi edetä oman kiinnostuksensa ja taitotasonsa
mukaan. Suunnistuskoulu jakautuu eri ikäryhmiin, joista
nuorimmat ovat vanhempien kanssa kiertäviä alle kouluikäisiä lapsia. 7-8 vuotiaiden ikäryhmästä ylöspäin ikäryhmät on jaettu kolmeen eri ryhmään. Nämä ryhmät perustuvat lasten halukkuuteen sekä taitotasoon.
Aloittelijoille ja kilpailijoille on omat ryhmänsä, mutta
mikä on ehkä hieman harvinaisempaa, myös kilpailumenestystä tavoittelemattomille harrastajille tarjotaan toimintaa oman ryhmän muodossa. 12-14-vuotiaiden -sarjasta
lähtien on kilpailijoille tarjolla valmennusryhmä, johon on
erillinen haku aina kauden lopussa. Myös tässä ikäluokassa
on tarjolla myös alkeisryhmä. Tähän alkeisryhmään tulee
pääasiassa suunnistuksesta kiinnostuneita, muita lajeja
lopettaneita nuoria. Tämä ryhmä on yleensä suhteellisen
pieni ja ryhmän tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti saada nuoret siirtymään joko seuran kilpa- tai harrastajaryhmiin. Harrastajaryhmälle järjestetään harjoituksia
kerran viikossa.
Kilparyhmälle taas järjestetään harjoituksia 3-4 kertaa
viikossa. Vaikka seuralla on erillinen valmennusryhmä,
se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jonkinlaisia meriittejä
päästäkseen ryhmään. Valmennusryhmä on kaikille avoin
ja ainoa pääsyvaatimus ryhmään on hakemuksella testattava oma halu. Toisin sanoen kaikki hakemuksen jättävät
pääsevät mukaan valmennukseen. 15 vuotiaista ylöspäin
valmennus tapahtuu erillisen valmennusjaoston alaisena, mutta käytännön tasolla yhteisiä harjoituksia muiden
nuorten kanssa on paljon. Osa käy lisäksi toisen ryhmän
harjoituksissa.
Espoon Suunnassa havahduttiin viisi vuotta sitten
siihen, että hyvin vetäville suunnistuskouluille tarvittiin

tueksi valmennusryhmätoimintaa, jotta nuoret saataisiin jatkamaan harrastuksen parissa. Samalla uudistettiin
suunnistuskoulujen rakennetta ja päädyttiin yllä kuvailtuun malliin, joka on nyt neljättä vuotta käytössä. Uutta
mallia Puupponen kuvailee nimellä EsSulaisen polku. Polun tarkoituksena on näyttää nuorelle suunnistajanalulle
selkeä polku, jota hän voi seurata ja löytää itselleen sopivan ryhmän. Nuorisotoiminnan parempi organisointi on
helpottanut vapaaehtoisten rekrytointia, kun kaikille on
selkeä tehtävä. Kun vetäjien määrää on saatu nostettua, on
toiminnan lisääminen ollut mahdollista.
Toiminnan lisääntyessä myös nuorten aktiivisuus lisääntyy. Järjestettyihin harjoituksiin on nuoren kannalta
aina mukavempaa tulla, kuin omatoimisten harjoitusten
toteuttaminen, vaikka tämäkin sopii monelle erittäin hyvin. Seuran järjestäessä paljon toimintaa, on lasten ja nuorten mielenkiinnon ylläpitäminen paljon helpompaa kuin
tämän jäädessä vanhempien tehtäväksi. Puupponen toteaa, että jos lasten ja nuorten mielenkiinnon ylläpitäminen
jäisi pääasiassa vanhempien varaan, jäisi toimintaan mukaan todennäköisesti vain suunnistuksesta kiinnostuneiden vanhempien lapset. Tästä johtuen Puupponen kokee
seuran järjestämän toiminnan määrän tärkeäksi ja uskoo
tämän olevan yksi suuren kasvun mahdollistaneista tekijöistä.
Kesäkaudella EsSun suunnistuskoulu on aina koko porukalle maanantaisin. Tapaaminen koostuu aina suunnistusharjoituksesta sekä ryhmäkohtaisesta oheisohjelmasta.
Pienemmät leikkivät sekä käyvät läpi muun muassa luontoon ja jokamiehenoikeuksiin liittyviä asioita. Yli 10-vuotiaissa keskitytään enemmän harjoittelun periaatteisiin,
kuten esimerkiksi oikeanlaiseen ravintoon. Seura järjestää
myös nuorille omia sarjakilpailuja, joiden tarkoituksena on
tarjota mahdollisimman matala kynnys kilpasuunnistuksen kokeilemiseen. Monelle essulaiselle se ensimmäinen
iso kilpailu on Särkänniemi-suunnistus, jonne suuntaa
aina useampi bussillinen espoolaisia. Toinen isompi nuorisokilpailu on syksyllä järjestettävä Oravatonni, jonne järjestetään yhteiskuljetus ja -majoitus.
Ja mikä seura se olisi, joka ei järjestäisi myös leirejä.
EsSu järjestää perheleirejä, joihin osallistuu yleensä lapsia
perheineen aina 10 vuoden ikään asti. Perheleirejä järjes17

tetään vuosittain 1-2 kertaa Kisakallion urheiluopistolla
Lohjalla 11-vuotiaille ja vanhemmille. Valmennusryhmäläisille on omat harjoitusleirinsä ja seura kannustaa heitä
myös osallistumaan alueen leireille. Pidempien leirien lisäksi järjestetään päiväleirejä. Leirien lisäksi espoolaiset
järjestävät päiväretkiä, joilla on muun muassa tutustuttu
Espoon ulkoilusaariin sekä muiden seurojen, kuten Helsingin Suunnistajien, junioreihin seuraottelun merkeissä.
Mielenkiintoa herättävä tapahtuma on essulaisten kauden päätöstapahtuma nimeltään EAdventure. EAdventure
on 11-14 -vuotiaille suunnattu seikkailu, jossa kilpailijat
ratkovat tehtäviä ympäri pääkaupunkiseutua. Viime vuonna tapahtuma-aluetta laajennettiin kattamaan Espoon sijasta koko pääkaupunkiseutu. Tämän lisäksi kokeiltiin kilpailuajan jatkamista yön yli. Näin jännittävä tapahtuma on
ihan ymmärrettävästä syystä joka vuosi erittäin odotettu.
Nuoret liikkuvat julkisilla kulkuvälineillä omissa ryhmissään. Jokaisella ryhmällä on mukanaan GPS-paikannin ja
ryhmien liikkeitä voidaan seurata reaaliajassa.
Espoon Suunnassa tavoitteena on järjestää mahdollisimman paljon laadukasta ja mielekästä toimintaa paikallisille lapsille ja nuorille, sekä saada heidät innostumaan seuran toiminnasta ja löytämään sieltä oman paikkansa. Osa
nuorista on löytänyt tiensä suunnistuskoulun ohjaajiksi ja
osalla heistä on oma ryhmä ohjattavana. EsSun nuorisojaoston johto koostuu kuuden hengen ydinryhmästä, joilla
kaikilla on oma vastuualueensa ja jotka jakavat tehtäviä
eteenpäin eri ryhmien vastuuhenkilöille sekä vapaaehtoisille.
Espoon Suunnassa on onnistuttu siinä, mistä monet
seurat haaveilevat: laadukkaassa nuorisotyössä. Espoon
Suunta on näyttänyt hyvää esimerkkiä nuorisotyön saralla,
eikä varmasti tule olemaan ihme, jos tulevaisuudessa yhä
useampi seura haluaa jatkaa EsSun viitoittamalla tiellä.
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Kuvat: Teo Kettunen

Kuva: Pia Hyle

HyRan kauden starttiavaus
PIA HYLE
”Tuolla!” ja ”löytyi!”- huudot raikuivat palmusunnuntaina
hyvinkääläisen Tapainlinnan koulun lähimetsistössä. Hyvinkään Rasti järjesti siellä kauden avajaistapahtuman, jossa
lajia tuntemattomatkin pääsivät helposti tutustumaan suunnistuksen saloihin.
Satakunta suunnistajaa tuli paikalle Tapainlinnaan kahden lehti-ilmoituksen houkuttelemana. Koulun välittömään
pihapiiriin ja lähimetsään oli tehty IISI-rogaining rata aloittelijoita varten ja Tapainlinnan metsään oli viety 28 rastia
tunnin varsinaista rogainingia varten. Alueelta on tehty
myös yksi Suomen ensimmäisistä MOBO-suunnistuskartoista.
IISI-rogaining radalla lapset keräsivät pääsiäisaiheisia
tarroja kilpailukorttiin, jonka palautettuaan sai maalista
suklaamunan. Hyvinkään Rastissa on muulloinkin järjestetty teemasuunnistuksia, muun muassa pyhäinpäivän korvilla Halloween-suunnistus, jolloin rasteilta löytyi pääkalloja ja hämähäkinseittejä.
Kolmevuotias Mona ja viisivuotias Vili olivat lähteneet
äitinsä Ira Kantelisen kanssa IISI-rogaining radalle. Perheen isä Teemu ja seitsenvuotias isoveli Leevi osallistuivat
samaan aikaan varsinaiseen rogainingiin. Perheen isä on
harrastanut suunnistusta aikaisemminkin ja nyt koko perhe on innostunut lajista lasten osallistuttua suunnistuskouluun viime kaudella.
– Viime vuonna aloittamamme perhesuunnistus saavutti niin suuren suosion, että tällä kaudella taidamme tarvita kaksi ryhmää, Hyvinkään Rastin suunnistuskouluvastaava Kaisa Friman kertoi.
Perhesuunnistukseen on ollut helppo löytää vetäjiä seuran jäsenistä, joilla itsellään on alle kouluikäisiä lapsia.

Rastilaiset käyttivät palmusunnuntain tilaisuuden hyväkseen mainostamalla seuran kesäkauden tilaisuuksia.
Tarjolla on muun muassa perhesuunnistusta, Hippo-suunnistuskoulua lapsille ja aikuisten suunnistuskoulua.
Painilaisten perhe kuunteli mielenkiinnolla monipuolista tarjontaa. Isä-Sauli ja äiti-Jenni tulivat tyytyväisenä
IISI-rogainin radalta nelivuotiaan Nene-tyttärensä kanssa.
Sofia-vauva osallistui suunnistukseen lastenvaunuista käsin ja Nemo-koira hihnassa.
– Olemme monta vuotta puhuneet iltarasteille osallistumisesta ja nyt sitten tulimme kokeilemaan lehti-ilmoituksen nähtyämme, Sauli Painilainen totesi.
Perheen isä oli suunnistanut viimeksi armeijassa ja äiti
muisteli joskus lapsena piirtäneensä sisaruksilleen karttaa
mökin pihapiiristä. Painilaiset kiittelivät kovasti palmusunnuntain tapahtuman järjestelyjä ja arvelivat osallistuvansa
jatkossa perhesuunnistuksiin.
Rastilaiset olivat kovin tyytyväisiä tapahtuman onnistumiseen.
– Tapahtumapaikka on tarpeeksi lähellä kaupunkia, että
tänne pääsee helposti, mutta saimme paikalle kuitenkin aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Jos olisimme esitelleet lajia
torilla, vain harvat ohikulkijat olisivat oikeasti kiinnostuneita suunnistuksesta, Friman totesi.
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Harjoitusvinkkejä
Poimi talteen harjoitusvinkit yhdessäoloon,
fysiikkaan ja suunnistusharjoituksiin! Vinkit on
poimittu Suunnistusliiton Huipputreenit-harjoituskorttipaketista.

Suunnittelen treenejä -palvelusta ja Suunnittelen liikuntaa
-palvelusta vinkkejä harjoitusten sisältöön

http://www.suunnittelenliikuntaa.fi/NuoriSuomi/Etusivut/
suunnittelentreeneja/
http://www.suunnittelenliikuntaa.fi/NuoriSuomi/Etusivut/
nuorisuomi/
Lisää harjoitusvinkkejä

http://www.terveurheilija.fi/materiaalit/harjoitusvideoita
www.valmennustaito/info.fi
20
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Oppimisesta ja opettamisesta

www.kasvaurheilijaksi.fi
Harjoitusmalleja

http://www.orientering.se/Forening/Idebanken/Orienteringsteknik/
http://www.orientering.no/trener/Aktivitet%20og%20
trening/Sider/Niv%C3%A5stigen.aspx
Lisää harjoitusmalleja ja fysiikkaa

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/
utviklingstrapper/orientering/page325.html
Harjoitusmalleja nuorille

http://o-training.net/
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Ohjeita lasten kilpailujen järjestämiseen
Uusimmat lasten ja nuorten kilpailuja koskevat säännöt,
ohjeet ja suositukset löytyvät Suunnistusliiton kilpailutoimintasivuilta. Sääntöihin ja ohjeisiin tulee vuosittain tarkistuksia ja muutoksia, joten kilpailuja järjestävien on hyvä
tutustua sivustoon. Viimeksi sääntöjä on päivitetty mm. rastireitin piirtovärin ja kartan mittakaavan osalta.

RR-viitoituksen väri
Suositeltava RR-siimarin karttaväri on oranssi (väriarvot
0–50–100–0). Oranssin RR-siimariviivan leveys on julkaisumittakaavassa 1:10 000 noin 0.82 mm. On mahdollista käyttää myös violettia rataväriä RR-siimarille, jos käytettävällä
tulostimella ei onnistuta tekemään oikeanlaista oranssia väriä. Käytettävää väriä valittaessa on myös arvioitava kumpi
väri erottuu paremmin kartan hallitsevista väreistä.

Kartan mittakaavaa koskeva päätös 19.5.2014

Ohjeita eri taitotasojen ratojen laadintaan
Lasten ja nuorten suunnistusratojen taitotasojen taulukko

Suunnistusratoja lapsille -vihko

Ohjaajalle ohjeita RR-radan ohjeistamiseen.
Youtube-videoilla Leimaus 2014 -leirin ratamestarin Juha
Rantalan nuotit RR-radalle ja TR-radalle

Vinkkejä suunnistuskoulun järjestämiseen
Suunnistuskoulun järjestämisessä on otettava huomioon lukuisia asioita, joita on nyt koottu Suunnistuskoulun järjestämisen ohjeeseen. Järjestämisohjeen toivotaan helpottavan
seuroja, jotka miettivät, miten käynnistää tai tehostaa seuran
suunnistuskoulu- ja harjoitustoimintaa.

Ohje

1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua pieni piirteisessä maastossa 12- ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Järjestäjä harkitsee milloin sen käyttö on tarpeellista. Ohje 1:7500

kartan käytöstä

Kuva: Suomen Suunnistusliitto
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Opettaja antaa ohjeet ja tyttöjen
suunnistusretki pääsee alkuun.

PIRJO VALJANEN
Mikkeliläinen Urpolan koulu yhdessä Anttolan Urheilijoitten kanssa näytti mallia muille järjestämällä maahanmuuttajaoppilaiden 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
kehittämishanketta, johon seura sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratukea 3500 euroa. Seura on aloitellut
uudelleen nuorten toimintaansa, 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 Suomeen heidän ensimmäisen Suomi-vuotensa
aikana: keskiössä on suomen kielen oppiminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. 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, Afganistanista, Venäjältä. Suurelle osalle maahanmuuttajaoppilaista suunnistus tai kartan kanssa liikkuminen ei ole tuttua entuudestaan, mutta muutama pääsee
heti jujulle.
– Näytä, missä me olemme, pyytää eräs tyttö lähtöpaikalla välittömästi saatuaan kartan käteensä.
Syrjäläisen mukaan osa oppilaista onkin oppinut suunnistuksen alkeita koulun pihakartalla. Urpolan koulun
26

Kansainvälistä
meininkiä

Afganistanista Suomeen tulleet Sajad Safdari(nen) (vas.), Ali Hosseini ja Mostafa Bakhtiari(nen) olivat innoissaan suunnistuspäivästä – ja kuvaamisesta. Kolmikko on ollut Suomessa vajaan
vuoden, mikä näkyy myös nimien nen-päätteistä.

suunnistustarjonta onkin melkoista luksusta: löytyy pihakarttaa, sprinttikarttaa ja tulossa on myös MOBO-rata.
Emitit ovat yhteiset muutaman muun koulun kanssa, joten
puitteet ovat otolliset suunnistuskipinän sytyttämiselle.
Muutama oppilas on maalileimauksen jälkeen niin innoissaan, että opettaja on valmis lähtemään heidän avukseen AnttU:n suunnistuskouluun.
– Se oli tosi helppoa – tästä se näkyy, kuittaa Sajad
Safdari(nen) näyttäen Emit-liuskaansa.

ja
n
a
r
u
e
s
ä
j
e
k
k
n
ön
h
Vi
ö
y
t
s
i
te
h
y
n
u
l
kou

Yhteistyö urheiluseurojen kanssa nähdään kouluissa entistä enemmän toimintaa kehittävänä rikkautena. Hyvän
yhdessä tekemisen kulttuurin syntyminen saattaa viedä
aikaa, mutta parhaimmillaan yhteistyö vankistaa koulun
tekemistä ja luo positiivista imagoa ulospäin.

Koulun ja seurojen yhteistyön paalutusta
Koulut eivät tunne kaikkia seuramaailman lainalaisuuksia ja päinvastoin. Alkuvaiheessa onkin suositeltavaa
käynnistää toimintatapoihin tutustuminen ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen kokeilujen kautta. Pieniä
liikkeellelähtöjä on aina mahdollista tehdä ja jatkossa ne
saattavat synnyttää monenlaisia positiivisia yllätyksiä. Alla
muutamia vinkkejä pienimuotoisiin yhteistyökokeiluihin:
• Lukuvuoden aikana kouluilla on mm. lauantaityöpäiviä,
joihin liittyen seura voi järjestää yksittäisen toimintapäivän
tai -iltapäivän koululla tai sen lähiympäristössä. Mitä useampi seura innostuisi tulemaan mukaan, sitä toimivamman kokonaisuudesta voi yhdessä rakentaa.
• Seura voi tarjota liikuntatunnille lajiesittelyjä koulun tai
seuran tiloissa. Lajidemot voidaan suunnata koko koululle
tai ne voidaan sopia vuosittain toteutettavaksi tietyille vuosiluokille. Tuoreena näkökulmana voisi tuoda esiin muun
muassa sen, miten laji tukee uuden opetussuunnitelman
tavoitteita.

• Seura voi järjestää välituntitoimintaa koululla joko jatkuvana toimintamuotona tai sovittuina ajankohtina.
• Kiinnostaisiko seuraa 3-4 iltapäivän kerhokokeilu koululla? Kerhon ei aina tarvitse olla pitkäkestoinen.
• Olisiko seuralla mahdollisuus kutsua opettajat viettämään tyhy -iltapäivää, sisältäen esimerkiksi lajitietoa, pelailua ja rentoa yhdessä olemista lajin parissa?

Mitä koulu tarvitsee? Mitä seuralta odotetaan?
Kun koulu lähestyy seuraa, koulun on ensin itse hyvä
miettiä, mitä tavoitellaan. Mitä yksiselitteisemmin kuvataan, mitä koulu haluaa - kenelle, milloin ja millaisin edellytyksin - sitä helpompi seuran on vastata pyyntöön. Jos
esimerkiksi toiveena on käynnistää syksyllä seuran avulla
kerhotoimintaa koululla, on toive hyvä tuoda esiin:
• mitä halutaan (millainen kerho, kuka vastaa toiminnasta, yhteistyö muiden seurojen kanssa)
• kenelle (luokka-asteet, tytöt ja/tai pojat, vähän liikkuvat
ja/tai enemmän liikkuvat)
• milloin (onko tietty viikonpäivä tai kellonaika, periodikerho vai koko lukuvuoden ajan)
• millaisin edellytyksin (koulun varaamat resurssit kerhotoiminnan toteuttamiseen esim. kerhotunnit, käytössä
olevat tilat)
• muita toiveita ja odotuksia?

Kiinnostaako koulusuunnistuksen kehittäminen?

Suunnistusliiton Olé kartalla! -ohjelma tarjoaa tukea seuroille ja kouluille koulusuunnistuksen toteutukseen. Ohjelman
tavoitteena on kehittää peruskoulujen ja opettajankoulutuslaitosten koulusuunnistusta mielekkäänä, kuntoa kehittävänä ja monipuolisena koululiikuntalajina.
Ohjelman tärkeä toimintamuoto on olekartalla.fi –nettisivusto, josta löytyy opettajalle mm. ohjeita, vinkkejä, selkeitä
tuntimalleja ja harjoituspankki suunnistustuntien toteutukseen.
Ohjelman puitteissa on seuroille valmistettu seuraopas, johon on koottu toimintaohjeita ja vinkkejä seuran ja koulun
väliseen yhteistyöhön.
Katso: Seuraopas
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MOBO-ratojen määrä
vahvassa kasvussa
HEIKKI LIIMATAINEN
Kiintorasteilla on Suomessa useiden vuosikymmenten mittainen historia. Ensimmäiset kiintorastit painettiin perustai topografikartoille. Suunnistusliitto on myös ohjeistanut
kiintorastien tekoa mm. julkaisemalla vuonna 1969 vihkosen nimeltään Kiintorastiaapinen. Nykymuotoisen kuntosuunnistustoiminnan kehittyessä 1970-luvulta alkaen ovat
kiintorastit jääneet selkeästi taka-alalle. Noin kolmasosalla
suunnistusseuroista on nykyisin ajantasainen kiintorastikartta tai useampiakin, mutta kävijämääriä on pystytty vain
arvailemaan. Kävijämäärät jäävät joka tapauksessa pieniksi
kuntorasteihin verrattuna.

Mikä MOBO?
Suomen Suunnistusliitto käynnisti viime vuonna yhteistyössä virolaisen OY Tak R&D:n kanssa MOBO-hankeen,
joka mahdollistaa kiintorasteilla suunnistamisen ja leimaamisen matkapuhelimella myös Suomessa. OY Tak R&D:n
omistaja ja toiminnan pyörittäjä on Tarmo Klaar, jonka
tuotteita ovat myös Viron Suunnistusliiton verkkosivut
ja IOF:n Word Ranking-ohjelma. MOBO-karttoja löytyy
tällä hetkellä jo kahdestatoista eri maasta, eniten kuitenkin
Virosta ja Suomesta. Toukokuun alkupuolella Suomessa oli
käytössä lähes 30 rataa, mutta määrä kasvaa tilatut radat
huomioiden alkukesällä noin neljäänkymmeneen. Pohjoisin rata löytyy Lapista Kiilopäältä ja eteläisimmät Helsingistä ja Maarianhaminasta.
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 rastinmääritteitä voi katsoa
erikseen. Pääosassa puhelimia on myös näytön kulmassa
kompassi helpottamassa kartan suuntaamista. Rasteilla
leimaaminen tapahtuu lukemalla rastilaatan QR-koodi.
Osassa rasteja on myös käytössä vaihtoehtoinen leimaustapa, NFC-tarra. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan ole kaikissa puhelimissa. Mobiilisovellukseen kertyy tiedot omista
rastien leimauksista My MOBO-sivulle. Lisää tilastotietoja
ja ohjeita käyttäjälle löytyy palvelun verkkosivuilta http://
mobo.osport.ee/.

Sopii niin aloittelijalle kuin omatoimisellekin
MOBO-rata sopii parhaiten suunnistuksen kokeiluun,
aloitteleville omatoimiseen harjoitteluun ja kokeneempikin
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suunnistaja voi tehdä lenkin MOBO-radalla. Hyvä kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joilta lähes kaikilta löytyy
nykyisin älypuhelin. MOBO-rata kannattaa tehdä alueille
missä liikkuu muutenkin paljon ihmisiä, ulkoilualueille,
puistometsiin ja koulujen lähelle. Myös sprinttikartta käy
erinomaisesti MOBO:on. MOBO-radalla voi suunnistaa
myös paperikartalla, joten se korvaa myös perinteisen kiintorastiston.

MOBO-rata omaan lähimaastoon
MOBO-rata on kohtalaisen helppo saada omalle paikkakunnalle. Työmäärä jää pienemmäksi kuin yhden kuntosuunnistustapahtuman järjestäminen. Radan suunnittelu
ja tekeminen onnistuu jokaiselta kuntorastiratoja tehneeltä. Yksi vaihtoehto on käyttää jo olemassa olevaa kiintorastistoa ja lisätä siihen MOBO-rastilaatat. Muutama seura on
näin tehnytkin. Paperikartan tarjoaminen MOBO-radan
rinnalla on myös suositeltavaa. Suunnistusliitto toimittaa
radan tilanneelle seuralla mobiilisovelluksen rataa vastaavan kartan pdf-tiedostona, mistä paperikarttoja on helppo
tulostaa esimerkiksi kouluissa. Tarkat ohjeet ja radan tilauslomakkeen linkki löytyvät verkkosivuilta http://mobo.
suunnistus.fi/seuroille.php.
MOBO-radan perusversion hinta seuralle on tällä
hetkellä 250 €. Tällä summalla seuran rata viimeistellään
Suunnistusliitossa, viedään palveluun ja seuralle toimitetaan rastitarvikkeet ja opastaulut. Perusversiossa on lähtö
ja 14 rastia, joilla on QR-koodileimaus. Tarvittaessa radalle voi tilata myös lisärasteja ja NFC-leimauksen, mikä
lisää hieman hintaa. Rastipisteitä voi myöhemmin vaihtaa
lähettämällä uuden ratatiedoston. Jos uusia rasteja ei tarvita, veloitetaan radan päivityksestä 50 €. Monet seurat ovat
myös löytäneet yhteistyökumppanin, joka osallistuu radan
kustannuksiin. Rastilaattoihin ja karttaan voidaan painaa
kumppanin logot. Seurat ovat tehneet ratoja yhteistyössä
mm. urheiluopistojen, kuntien ja matkailuyritysten kanssa.
MOBO-suunnistus soveltuu hyvin myös koulusuunnistukseen. Lue MOBO-suunnistuskokemuksista Äänekoskella Kuusikko kuiskailee -lehden edellisestä numerosta.

Kuusikko 2/2014.

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

GoExpo 2015
ja Ball Sports
Suunnistusliitto oli mukana
kevään GoExpo-messuilla
omalla toiminnallisella Ball
Sports-kokeilupisteellään.

TEO KETTUNEN
Aikaisempien vuosien tapaan, Suunnistusliito oli myös tänä vuonna
mukana GoExpo-messuilla. Esittelypisteitä oli tänä vuonna kaksi, perinteinen piste yhteistyössä Suunnistajan
Kaupan kanssa sekä uutuutena toiminnallinen kokeilupiste messujen
Ball Sports -osastolla.
Ball Sports-osaston pisteellä oli
mahdollista päästä kokeilemaan
suunnistusta pisteelle luodussa minimaastossa. Maasto koostui erilaisista elementeistä. Puita
symboloivat muun muassa viherkasvit, kiviä täytetyt muovisäkit sekä polkuja jalanjäljet. Oman lisänsä kokeilurataan toi emit-ajanotto. Jokaisella rastilla oli kunnollinen
rastipukki sekä emit-leimasin. Tällä tavoin monet vähän
varttuneemmatkin pääsivät kokeilemaan, miten nykyaikainen suunnistus eroaa takavuosien koulu- tai armeijasuunnistuksesta. Vaikka mukaan mahtuikin monia enemmän tai vähemmän varttuneita liikkujia ja koti-ihmisiä, oli
rata eniten lasten suosiossa. Radassa lapsia viehätti ennen
kaikkea emitillä leimaaminen, jota ei varmasti ole koulusuunnistuksessa päästy kokeilemaan. Idea minimaastosta
ja radasta oli myös usean messuille eksyneen suunnistajan mielestä hauska idea. Osa heistä otti haasteen vastaan
ja lähti kokeilemaan rataa. Monet innokaista saivat myös
suunnistusta harrastamattomat ystävänsä tutustumaan lajin saloihin minimaastossa.
Kokeilupiste pyöri liiton värväämien, alueen seuroja
edustavien vapaaehtoisten voimin, ja väen vähentyessä
myös esittelijät pääsivät kokeilemaan rataa. Epävirallinen
nopein aika oli nuorten esittelijöiden 4 sekuntia, jonka alle
ei päässyt kukaan. Aika ei kuitenkaan ole tuloskelpoinen

Kuva: Hannu Numminen

johtuen esittelijöiden liian hyvästä maastontuntemuksesta
sekä yritysten määrästä.
Suunnistusliiton toinen piste oli toteutettu yhteistyössä Tampereen Suunnistajan Kaupan kanssa. Tämä piste
oli suunnattu hieman varttuneemmalle väelle kuin Ball
Sports -osaston piste. Tällä osastolla esiteltiin suunnistusta
ja sitä, kuinka harrastuksen voi aloittaa. Suunnistusta koskevia kysymyksiä esittelijöille tuli laidasta laitaan. Jaossa
oli Suunnistusliiton oman materiaalin lisäksi Uudenmaan
kuntosuunnistuskalentereita. Nämä tekivät hyvin kauppansa sekä perinteisellä osastolla että Ball Sports -osaston
pisteellä.
Myös perinteisellä osastolla oli mahdollista kokeilla
suunnistusta. Osastolla oli pienimuotoinen MOBO-mobiilisuunnistusrata. Myös Ball Sports -osastolla oli yksi
MOBO-rasti. MOBO on älypuhelimen tai tabletin avulla
toteutettavaa kiintorastisuunnistusta. MOBO-sovelluksen
voi ladata useimpiin älypuhelimiin sekä tabletteihin, ja ratoja löytyy paitsi Suomesta, myös ympäri maailmaa.
MOBO oli suurelle osalle kävijöistä uusi tuttavuus. Ko29

keilun myötä saattiin levitettyä tietoutta sekä suunnistajien
että seurojen keskuuteen MOBOn olemassaolosta ja sen
toimintaperiaatteista.
Suunnistuksen osalta messut olivat onnistuneet ja ensimmäistä kertaa mukana ollut kokeilupiste oli menestys.
Onnistumisia saatiin myös MOBO tietoisuuden levittämisessä ja jatkossa näemme varmasti yhä useamman MOBOsuunnistajan, joka on kuullut MOBO:sta juuri näillä messuilla. On aika ottaa suunta kohti uutta kautta sekä uusia
rastivälejä, perinteistä suunnistusta unohtamatta!

Kuva: Hannu Numminen

Kuva: Suomen Suunnistusliitto
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VOL-leiri keräsi
nuoria lupauksia Vuokattiin
Nuoret hiihtosuunnistajat olivat intoa täynnä
Vuokatissa järjestetyllä VOL-leirillä. Hiihtomahdollisuutta ei monen urheilijanalun kotipaikkakunnalla ole, joten harjoitteet ensilumenladulla olivat nuorten mieleen.
HENRI LEHIKOINEN
Leiri järjestettiin 13–16.11. Neljän päivän leirille osallistui
33 innokasta 14–16-vuotiasta urheilijaa. Alkutalvelle tyypilliset olosuhdevaihtelut tuottivat haasteita.
”Hiihtosuunnistusurat olivat metsässä valmiina, mutta
luonnonlumi meni sulamaan juuri ennen leiriä pois. Leirillä kuitenkin pystytään tekemään harjoituksia, mitä urheilijat voivat tehdä kotipaikkakunnillaankin”, sanoi leirin
johtaja Jyrki Uotila.
Osallistujamäärään tyytyväinen Uotila kertoi esimerkkiharjoitteeksi patonki-harjoitteen, jossa hiihdetään kahdeksikkoa ja kahdeksikon risteyksissä valitaan suunta.
”Harjoitteen oleelliset asiat ovat keskittyminen ja katsekontakti karttaan – asioita jotka ovat tärkeitä kisasuorituksessakin.”
Uotilalla on kokemusta hiihtosuunnistuksesta pitkältä
ajalta. Hän oli maajoukkuetoiminnassa mukana 1980-ja
1990-luvulla, toimien vuonna 1992 myös päävalmentajana.
Hänen ensimmäinen neuvonsa nuorille hiihtosuunnistajille on treenata taitavaksi suksella – ”kun sinä viet suksea,
niin aikaa jää myös suunnistukselle.”
”Tärkeää on myös harjoitella vauhdikasta menoa: ensin
kovaa, sitten pitkään. Uskalla myös koetella omia rajojasi,
nauti itsesi väsyttämisestä ja siitä seuraavasta kehittymises-

tä”, Uotila opastaa.

Malleja hiihtotekniikkaan
Leirin päävalmentaja toimi 23-vuotias Joona Viholainen, joka opiskelee Vierumäellä liikuntaneuvojaksi. Vantaan Hiihtoseurassa lasten ja nuorten valmentajana toimiva, lajissa itsekin kilpaileva Viholainen kaipaa enemmän
ammattivalmentajia urheilijan alkutaipaleelle.
”Valmennusmaailmassa helposti käy niin, että vain aikuisten arvokisajoukkueiden valmentajia arvostetaan. Lasten ja nuorten valmennukseen tarvitaan paljon tietotaitoa.
Se on haastavampaa kuin aikuisten valmennus”, Viholainen
väittää.
VOL-leirille Uotila teki ohjelmarungon, josta Viholainen ja leirin kolme apuvalmentajaa muokkasivat sopivan.
”Olemme pystyneet toteuttamaan tasaisilla kenttäalueilla monipuolisia harjoitteita. Hiihtotekniikkaa ei pystytä
neljässä päivässä muuttamaan, mutta siihen annetaan malleja, joilla sitä pystyy itse kehittämään oikeaan suuntaan. ”
Viholainen kertoo leirin harjoituksien olevan yleisiä
hiihtosuunnistusharjoitteita. Tekniikassa hän korostaa
suksella olemisen rohkeutta – paino on uskallettava viedä
tarpeeksi eteen . Ominaisuuksista Viholainen painottaa
kestävyyttä ja voimaa.
”Nykyään tasatyönnössä voima ei tule pelkästään yläkropasta, vaan myös jalat tekevät voimakkaasti työtä. Koko
vartalon voimaominaisuudet ovat tärkeämmällä tasolla
hiihtosuunnistuksessa kuin hiihdon puolella.”

Kaverukset erilaisista lähtökohdista kauteen
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Reippaat 15-vuotiaat Aaro Aho ja Mikko Ahola omaavat
molemmat vahvan suunnistustaustan. Ahola, Kangasalan
SK, aloittaa ensimmäisen hiihtosuunnistuskautensa. Aho
houkutteli lajin pariin.
”Tavoitteena on päästä ensi kaudella lajiin mukaan ja
aloittamaan pikkuhiljaa kisailemista. Alkuun uusi laji on vähän jännittänyt”, muun muassa myös ampumasuunnistusta
harrastava Ahola kertoo.
Aaro kertoo Mikon suoriutuneen uudessa lajiissaan hyvin. Aho muistelee hiihtosuunnistuksen tuntuneen alkuun
helpolta, koska valitaan vain oikea tai vasen.
”Mutta kun ajattelee, että se on noin helppoa, niin tulee
vaikeuksia”, EM-kisojen 17-vuotiaiden sarjaan paikkaa tavoitteleva Aho hymähtää.
Aholalle leirille osallistuminen lajin debytanttina oli selviö. Aho taas halusi tulla palauttamaan hiihtosuunnistuksen
mieleensä, koska viime talvella kisat ja harjoitukset olivat
harvassa lumitilanteen takia.
”Mukava myös, että täällä on paljon tuttuja”, Aho kertoo.

Kilpailemisen iloa
Eeva Kurikkala, 15, kilpailee hiihtosuunnistuksessa omaksi
ilokseen. Kolmatta hiihtosuunnistuskauttaan käynnistelevä
kalajokilainen saapui leirille hymyssä suin.
”Tulin leirille, koska on kiva päästä harjoittelemaan hiihtosuunnistusta. Kotipaikkakunnallani ei alkutalvesta mahdollisuutta lajiharjoitteluun tai kilpailemiseen ole.”
Leiri on ollut myös hänen mieleensä.
”Tosi kivoja harjoitteita on ollut. Olemme harjoitelleet
sujuvuutta ja ketteryyttä”, lukemista ja pianonsoittoa harrastava Kurikkala kertoo.
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Kuvat: Henri Lehikoinen

Minna Kaupin suunnistusleiri
kesällä Vierumäellä
Lähde leirille maailmanmestarin matkassa 24.-27.6.2015!

Ensi kesänä nuorilla suunnistajilla on mahdollisuus saada
oppia Minna Kaupilta Vierumäellä. Moninkertainen maailmanmestari vetää nuorille 9–14-vuotiaille suunnistajille
leirin juhannuksen jälkeen.
Leirin ohjelmaan kuuluu paljon suunnistusta, oheisharjoituksia sekä yhteistä hauskanpitoa.
– Odotan sitä, että pääsemme nuorten kanssa pitämään
hauskaa suunnistuksen ja muiden seikkailujen merkeissä,
Kauppi fiilistelee.
Kaupin leiri on osa Nuorten Vierumäki -kokonaisuutta, jossa on ideana, että eri lajien tähdet tulevat valmentajiksi ja vierailijoiksi lajileireille.
–On aina yhtä huikeata nähdä lasten kehittyvän ja pitävän hauskaa leirin aikana, iloitsee puolestaan Nuorten
Vierumäki -leirien vastaava ohjaaja Ville Kämppi.
Minnan suunnistusleirin ajankohta: 24.–27.6.2015
Katso lisää: vierumaki.fi/minna
Hinta: 305€

Kuva: Vierumäki

Kuva: Suomen Suunnistusliitto
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Pasi Ikosen suunnistusleiri Pikku-Syötteellä
Kesäinen tunturi kutsuu nuoret suunnistajat taas PIkku-Syötteelle 19.-22.7.
Monen nuoren suunnistajan ajatukset ovat jo heinäkuussa. Pasi Ikosen suunnistusleiri on yksi odotetuimmista pohjoisen
alueen suunnistusleireistä. Kesä tuo nuoret suunnistajat taas Pikku-Syötteelle ja mikäpä leireillessä, kun maailmanmestari
jakaa osaamistaan henkeä salpaavan upeissa maisemissa. Pasi Ikosen suunnistusleirillä nuoret pääsevät vuoden 2014 tapaan jututtamaan Pasia henkilökohtaisesti. Tätä mahdollisuutta ei moni halua sivuuttaa.

Mukavasti hotellissa
Viime vuoden leiripuitteet jäivät nuorten suunnistajien mieleen. Moni ei arvannut, että majoitusolosuhteet olivat valmennussisältöjen tapaan huikeat. Leiriläiset saavat majoittua myös tänä kesänä hotelli Pikku-Syötteen huoneissa. Leiriläisillä on aina käytettävissään biljardipöytä, pingispöytä, liikuntasali, frisbeegolf –välineet ym. nuorisokeskuksen välineistö
kuntosalia unohtamatta. Leiri ei kuitenkaan ole kallis nuorille, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisokeskusten
nuorisoleiritoimintaa. Nuorten kasvun tukeminen on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä, jota nuorisokeskukset toteuttavat
ympäri suomen. Nuorisokeskuksen henkilökunta on aina käytettävissä.

Syötteen suunnistuskesä
Pasi Ikosen suunnistusleiri ei suinkaan ole Syötteen alueen ainoa suunnistustapahtuma. Syötteen alueelta löytyy Pudasjärven Urheilijoiden järjestämä Syötesuunnistus, Suomen Suunnistusliiton valtakunnallinen AV –leiri ,nuorten MM-katsastukset ja muita valtakunnallisia leirejä.
Pasi Ikosen suunnistusleiri 19.-22.7 Pikku-Syötteellä
Käy tutustumassa sivuihimme www.pikkusyote.fi
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Kuvat: Pikku-Syöte

Ensimmäinen Nuorten Jukola järjestettiin 30 vuotta sitten,
vuonna 1986 Lahden hiihtostadionilla. Joukkueita oli silloin
yhteensä 196. Rajamäen Rykmentti voitti tämän kaikkien aikojen ensimmäisen Nuorten Jukolan. Taisi siellä vilahtaa myös
Boström Lynxin väreissä.
30-vuotisjuhlan kunniaksi olemme asettaneet tavoitteeksemme yli 200 joukkuetta. Panostamme erityisesti markkinointiin Baltian maissa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Suomessa,
sekä sosiaalisessa mediassa että jakamalla mainoslehtisiä eri
suunnistustapahtumien yhteydessä.
Tänä vuonna juhlistamme 30-vuotiasta Nuorten Jukolaa
mukaansatempaavalla ohjelmalla ja musiikilla nuorten ehdoin.
Kenttäselostajana toimii muun muassa nuorten maailmanmestari Kirsi Nurmi.

Ainutlaatuinen länsiuusimaalainen avokalliomaasto
Luonnollisesti panostamme järjestelyihin myös tarjoamalla Nuorten Jukola viestiin ainutlaatuisen avokalliomaaston,
joka haastaa nuoret suunnistajat juoksemaan kovaa, kuitenkin
halliten suoritustaan ja eri tekniikoita. Kilpailukeskus sijaitsee
upealla alueella Västerbyn hiihtokeskuksessa.

Yhdistelmäjoukkueita ja suunnistajapankki
Kilpailuun saa osallistua myös muita kuin suunnistusseurojen
joukkueita, esimerkiksi partiolaisia tai koulujoukkueita. Mikäli
nuorella ei ole omaa joukkuetta, on hänellä silti mahdollisuus
osallistua Nuorten Jukolaan. Järjestäjän puolesta yhdistelmäjoukkueita kootaan suunnistajapankkiin ilmoittautuneista
yksittäisistä suunnistajista. Kaikki ovat tervetulleita mukaan
kokemaan Jukola-tunnelmaa!

Leireilyä ja harjoituspaketteja

kahdessa eri maastossa. Majoitusvaihtoehtoja löydät nettisivuiltamme www.jukola.com/nj2015/. Mahdollisuuksien mukaan autamme järjestelyissä.

30-vuotiaan
juhlaa
Nuorten Jukola 2015
Tammisaaressa
Raasepori kutsuu
Raaseporin Tammisaareen on helppo tulla Euroopasta laivalla
Turun tai Helsingin kautta. Junalla pääsee myös sekä pohjoisesta, lännestä että idästä Tammisaareen saakka.
Juhlavuoden kunniaksi olemme avanneet mahdollisuuden ilmoittautua entistä aikaisemmin. Ilmoittautuminen on
jo auki, ja se jatkuu aina 9.8. saakka osoitteessa www.jukola.
com/nj2015/.
Seuraa meitä myös instagramissa @nuortenjukola ja Facebookissa nimellä Nuorten Jukola
OK RASEBORG

OK Raseborg tarjoaa harjoituspaketteja koko kevään ja kesän,

Tervetuloa Tammisaareen
22.8.2015!
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Kultaisen kompassin ﬁnaaliviikonloppu
La-Su 12.-13.9.2015 Tampereella
Kultainen kompassi -cup on alueiden välinen joukkuekilpailu 13–14-vuotiaille (synt. 2001 tai 2002). Finaali juostaan
Tampereella su 13.9. Joukkueeseen kuuluu 4 poikaa ja 4 tyttöä. Joukkueen jäsenet suunnistavat kukin eri radan.
Kultainen kompassi -cupin finaali (ja kansallinen keskimatka) juostaan erittäin nopeassa kangasmaastossa Julkujärven leirikeskuksessa Ylöjärven puolella. Joukkueiden
esittely on klo 10, poikien yhteislähtö klo 10.45 ja tyttöjen
yhteislähtö klo 11.20. Matkat pojilla alustavasti 4.6 km ja tytöillä 3.9 km, arvioaika molemmilla 27 min.
Kultainen kompassi -cupin finaaliviikonlopun leiri on
tarkoitettu Kultainen kompassi -cupin aluejoukkueille ja
muille halukkaille 13–14-vuotiaille sekä alueiden ja seurojen
valmentajille, ohjaajille sekä nuorten vanhemmille.
Leirin tavoitteita ja teemoja ovat innostuminen lajissa,
tutustuminen muihin nuoriin, sprinttisuunnistuksen analyysi ja Kultainen kompassi -cupin finaaliin valmistautuminen. Leiri alkaa lauantaina 12.9. ruokailulla klo 16, mutta
sitä ennen on mahdollisuus ja suositus osallistua Mikonpäivän Sprinttisuunnistukseen, joka alkaa klo 13 Hatanpään
koululla. Kisa tarjoaa loistavan harjoituksen seuraavan viikonlopun SM-sprinttiin ja leirin ohjelmassa on ratamestarin
sprinttianalyysi.
Illan ohjelmassa on myös ’Kultaiset kingit’ - leiriläisten
joukkuetehtäväkisa sekä notskiburger, beachpartyt ja valokuvaus. Ohjaajille ja vanhemmille on ohjelmassa alustus- ja
keskustelutilaisuus ’Pyrinnön punavalkoinen toiminta- ja
valmennuslangan esittely – oppeja vietäväksi omaan seuraankin’.
Suunnistusliitto maksaa yhden aikuisen/alue matkakustannukset ja osallistumisen leiriviikonloppuun, kun alueen
nuoret osallistuvat leirille. Näin liitto kannustaa alueita kiinnittämään huomiota tämän ikäluokan toimintaan ja osallistumaan leirille. Yli aluerajojen toteutuva leiri on
nuorten etu ja innostava tekijä harrastuksessa
tässä herkässä ikävaiheessa, kun he miettivät
mikä rooli suunnistuksella on heidän harrastusvalikoimassaan.
Ilmoittautumiset Mikonpäivän Sprinttiin,
Kultaiselle leirille ja KK-finaalin ja kansalliseen
Irman kautta. Pyrinnön nettisivuilla löytyy lisätiedot tai mikkoeskola@kolumbus.fi; p. 0400
568 693.

Mikonpäivän Sprinttisuunnistuksessa on tarjolla hyvä valmistautuminen SM-sprinttiin.

Kultainen kompassi –cupin finaalimaasto on nopeaa kangasmaastoa.

Kultainen kompassi –cupin leirin ’Kultaiset kingit’ – joukkuetehtäväkisa kisataan näin idyllisessä maastossa.
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Motoristen taitojen oppiminen ei
ole iästä kiinni, vaan taitojen kehittäminen vaati työtä. Taitotohtorina tunnettu Sami Kalaja muistutti
Suunnistusliiton valmennusseminaarissa, että motoristen taitojen
kehittäminen vaatii paljon toistoja,
oikeanlaisen oppimisympäristön
sekä itsensä haastamista.

Taito vaatii itsensä
haastamista

PIRJO VALJANEN
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn johtajana vuoden vaihteessa aloittanut Sami Kalaja haastoi
Valmennusseminaarissa kaikki taitoaan kehittämään pyrkivät haastamaan itsensä.
– Toisin kuin yleensä ajatellaan, motoristen taitojen oppiminen ei ole geeneistä kiinni, eikä niiden oppimisella ole
ikärajaa, muistutti Kalaja.
Silti aikuiset ja lapset ovat erilaisia taitojen oppijoita. Siinä, missä lapset jaksavat tehdä toistoja ja toistoja, aikuiset
kiirehtivät lopputulosta kohti pikavoittoja odottaen.
Kalaja korosti, että lajitaidot rakennetaan motoristen
perustaitojen varaan ja siksi perusta pitää olla kunnossa.
Nykynuorison motoriset perustaidot eli juoksemiset, hyppimiset, pysähtelyt, alastulot ja väistämiset ovat huonompia
kuin koskaan aikaisemmin. Siksi valmennuksessa joudutaan lähtemään isommalta takamatkalta.
Motoristen taitojen oppimisessa tarvitaan perustaitojen lisäksi etäisyyksien hahmottamista, tarkkaavaisuuden
suuntaamista, mielikuvien käyttöä, työmuistia, eri aistien
hyödyntämistä ja kognitiivisia taitoja.
– Aistien tuottaman tiedon hyödyntäminen on erittäin
iso osa taitavuutta. Suomessa taitoharjoittelussa on perinteisesti keskitytty liikkeeseen, mutta nykyään pyritään vaikuttamaan koko ketjuun liikkeestä havaintoon ja päätöksentekoon , Kalaja korosti.

Tekemällä oppii
Viime vuosina on puhuttu paljon 10 000 tunnin rajasta taitoharjoittelun toistoissa. Kalaja haluaa nostaa toistomäärien rinnalle myös harjoitusten toiminnallisuuden ja omatoimisen harjoittelun.
– Yksi suomalaisen valmennuksen ja liikunnanopetuksen sudenkuoppa on se, ettei ole tarpeeksi toimintaa. Valmentajan pitää katsoa peiliin, että harjoituksissa tapahtuu
oikeita asioita.
Taitojen treenaaminen on aivoihin vaikuttamista. Kalaja korosti valmennusseminaarissa, että motoristen ja kognitiivisten taitojen oppimisen välillä on tiivis yhteys. Motoristen taitojen harjoittamisen aikaansaama lisämyeliini ja
sen aikaansaamat toimivammat hermosoluyhteydet edistävät kaikkea oppimista. Yksinkertaistettuna: jos olet hyvä
motorisissa taidoissa, olet usein hyvä koulussakin.
Taitotohtori suosittelikin kaikille koordinaatioharjoittelua muun harjoittelun yhteyteen. Ei kuitenkaan mitä tahansa koordinaatioharjoittelua, vaan jotain sellaista, mitä ei

niin hyvin vielä osaa.
– Kaikki tekeminen, missä joutuu näkemään vaivaa tekemisen eteen, on kullanarvoista. Koordinaatioharjoittelu
valmistaa koneistoa oppimaan esimerkiksi juoksutekniikkaa eli siinä kehitetään niitä ominaisuuksia, jotka auttavat
ottamaan tietoa vastaan ja oppimaan.
Siksi saman koordinaatioharjoitteen toistamisen vaikutus aivoille vähenee, kun harjoite sujuu hyvin.
– Jos joka päivä tekee saman sanaristikon, aika vähän
siinä on haastetta aivoille, Kalaja vertasi.

Piilo-oppiminen on tehokkainta
Ihminen oppii kahdella tavalla – tietoisesti ja tiedostamattaan. Näistä tiedostamaton eli implisiittinen oppiminen on
moninverroin tehokkaampaa kuin tietoinen oppiminen.
– Tiedostamaton oppiminen on mieletön voimavara.
Siinä ei opetella tietoisesti, vaan ympäristö opettaa. Tämä
sopii erityisen hyvin esimerkiksi liikehallinnan oppimiselle. Valmentajan rooli on luoda harjoitteluun sellaiset olosuhteet, että ympäristö opettaa mahdollisimman paljon.
Päätöksentekoon liittyvään oppimiseen puolestaan tietoinen oppiminen sopii paremmin kuin piilo-oppiminen.

Aistit tuottavat tietomassaa
Suunnistaja vastaanottaa maastossa informaatiota useasta eri lähteestä. Eri aistien (näkö, kuulo, tunto, tasapaino
sekä lihas- ja jänneaisti) tuottama tietomassa pitää yhdistää
ja käsitellä nopeasti, jotta päätöksenteko nopeutuu.
Kaikkia näköaistiin perustuvia visuaalisia taitoja pystyy
harjoittamaan. Suunnistajille tärkeitä ovat muun muassa
visuaalinen muisti, visualisoiminen sekä visuaalinen keskittyminen eli häiriötekijöiden huomiotta jättäminen.
– Näköaisti on usein ensisijaisen tiedon lähde ja se dominoi muita aisteja. Urheilijalle on usein eduksi, jos pystyy
näkemään ilman, että katsoo, Kalaja tiivisti.
Erityisesti sprinttisuunnistuksessa silmä-kartta -kontaktiaika on merkityksellinen. Visuaalista muistia kehittämällä voi parantaa yhden karttaan vilkaisun havaintojen
laatua merkittävästi. Näitä voi kehittää esimerkiksi tekemällä karttaharjoituksia juoksumatolla kovassa vauhdissa
tai haastamalla näköaisti nopeaa havainnointia erilaisin
labyrintein.
– Myös tasapainoaistin tuottama tieto on suunnistajalle
tärkeä. Siksi suunnistajien pitäisi joka päivä pyöriä, tehdä
kuperkeikkoja tai kärrynpyöriä. Parantunut tasapaino näkyy, kun pitää pomppia maastossa mättäältä toiselle, Kalaja
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korosti.
Aistien tuoman tiedon hyödyntämisen nopeus, niihin
reagoiminen on avainasia urheilussa.
– Aloittelija joutuu katsomaan asiat ja yksityiskohdat
erikseen, ekspertit oppivat niputtamaan informaatiota ja
poimimaan olennaisen. Hyvä urheilija löytää relevantit
vihjeet ympäristöstä, Kalaja kuvasi.

Vaihtelu virkistää oppimista
Kalaja muistutti, että taidon oppimisesta edesauttavat
palaute, vaihtelu ja hauskuus. Positiivisessa hengessä opitut
asiat jäävät mieleen ilman epäonnistumisen pelkoa. Sopivasti ajoitettu palaute jättää tilaa oppimiselle ja omalle löytämiselle. Kalajan mukaan hyvä palautehaarukka on joka
viidennen yrityksen jälkeen.
– Hyvän valmentajan merkki on se, että asioita ei tehdä
aina samalla tavalla, vaan tarvitaan pikkuisen vaihtelua. Silloin pitää aina miettiä enemmän tekemistä.

Sami Kalaja arvioi,
että palloharjoite kehittää myös suunnistajien hahmotus- ja
päätöksentekokykyä.

38

Tärpit taitotreenin tueksi
Motorisia taitoja harjoitettaessa haastetta voi hakea
monin tavoin. Tässä muutama Sami Kalajan valmennusseminaarissa esiin nostama tärppi taitotreenin tueksi.
Tehdään tuttu harjoite uudella tavalla – esimerkiksi
takaperin, silmät kiinni jne.
Sulkemalla joku aisti pois, voidaan vahvistaa muiden aistien kehittymistä. Esimerkiksi tasapainoa voi
harjoittaa kuten Ruotsin alppihiihtomaajoukkue: tehdään kahden (tai yhden jalan) kyykkyjä ja heilutetaan
samalla päätä eri suuntiin.
Työmuistia voi harjoittaa esimerkiksi opettelemalla
erilaisia numerosarjoja. Kannattaa kokeilla vaikkapa
verkkopankissa maksaessa pitkän viitenumerosarjan
muistamista. Tärkeät numerosarjat muistetaan yleensä
niputtain, yhdistämällä ne johonkin muuhun yhteyteen.
Salissa pelatessa valmentaja voi keskeyttää pelin,
jolloin jokainen sulkee silmänsä ja pitää kertoa, missä
peliväline on, missä on oman joukkueen/vastustajan
pelaajia.
Miten taitoharjoitetta toteutetaan: kymmenen sarjan
blokissa, vuorotellen sarjoissa vai satunnaisesti? Taidon
oppimisen kannalta tehokkain on satunnaisessa järjestyksessä tehty suoritus, koska siinä pitää miettiä, mitä tekee.
NHL-kiekkoilija Olli Määttä on Kalajan taitoresepteistä nostanut esiin yhden omakohtaisen harjoituksen. Yksinkertaisella palloharjoituksella voi kehittää
nopeaa hahmottamista ja päätöksentekoa. Palloissa on
numeroja, kirjaimia tai kuvioita – esimerkiksi karttamerkkejä. Yhdessä on sovittu, mitä symbolit tarkoittavat ja miten niihin reagoidaan. Valmentaja heittää
palloja urheilijalle, joka pyrkii nopeasti havaitsemaan
symbolin ja tekemään sen vaatiman päätöksen – esimerkiksi juoksemaan tietylle karttamerkille. Ei liene
sattumaa, että Määttä sai tulokaskaudellaan kehuja erityisesti kyvystään hahmottaa pelialue laajasti ja tehdä
nopeita ratkaisuja.

Monipuolinen toiminta avainasia
houkuttelevassa harrastuksessa
Helmikuun alkupuolella joukko innokkaita seuratoimijoita kokoontui Tanhuvaaran urheiluopistolle Savonlinnaan pohtimaan, millä tekijöillä innostetaan väkeä suunnistusharrastuksen
pariin.
PAULA LEHTOMÄKI

kuntaa on suhteessa paljon ja pihapelikulttuuri kukoistaa
ainakin jollain tasolla. Liikunta tapahtuu enimmäkseen
Lasten liikuntamäärät kaukana tavoitteesta
muualla kuin seuratoiminnassa.
Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden perussuositus
- Urheiluseurojen tehtävänä on luoda innostus lajiin
kouluikäisillä on, että kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liik- ja liikuntaan. Yksi kertaa viikossa ei riitä laji-innostuksen
kua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään syntymiseen. Yksilölajien pitäisikin ottaa mallia joukkuelasopivalla tavalla. Lisäksi yli kahden tunnin pituisia istuma- jeista. Tarvitaan enemmän ohjattuja tapahtumia ja yhteisjaksoja tulee välttää. Todellisuus on kuitenkin kaukana ta- harjoituksia. Nykynuoret eivät kaipaa yksinpuurtamista,
voitteista.
vaan he menevät sinne, missä ohjattua toimintaa on tar- 1–3-luokkalaisista 56 prosenttia liikkuu reippaasti, jolla, Piisilä huomauttaa ja muistuttaa, että joukkuelajeisvähintään 60 minuuttia päivässä, mutta 4–6-luokkalaisista sa yhteisiä harjoituksia voi olla vanhemmissa ikäryhmissä
enää alle puolet ja yläkouluikäisistä vain hiukan yli 10 pro- jopa 5 kertaa viikossa.
senttia, Sami Piisilä esittelee huolestuttavia lukuja.
Toki laajempi toiminta vaatii lisää resursseja. Tarvitaan
Mikä sitten on vikana? Vastaus on helppo, ruutuaika. ohjaajia ja organisointia. Ja se jos jokin on seuroille iso
Kun vielä vuonna 1999 8-18-vuotiaat
haaste.
käyttivät tietokoneilla aikaa noin 27
- Suunnistus on halpa laji, mutPuuttuvia tunteja
minuuttia, kymmenen vuotta myöta
harrastuksista
oltaisiin varmasti
voidaan lisätä
hemmin ruutuaika on kasvanut tunvalmiita
maksamaan
enemmän, jos
ohjattujen
nilla. Lisäksi, kun Suomessa tutkittiin
toimintaa
olisi
laajempaa
ja ohjaaharjoituskertojen
tavoiteorientoituneiden urheilevien
jillekin
voisi
maksaa
jotain
vaivanmäärää lisäämällä,
nuorten elämänrytmiä, luvut eivät
palkkaa,
Piisilä
ehdottaa.
mutta erityisesti
olleet juuri parempia. Kun kaikkien
12–15-vuotiaat ovat haasteelopettamalla ja kasvattamalla
nuorten kokonaisruutuaika oli keslinen
ikäryhmä, sillä koulu ei vielä
urheilijat omatoimisten
kimäärin arkipäivinä hiukan vajaa
kovasti
tue harjoittelun lisäämistä,
harjoitusten tekemiseen.
4 tuntia ja viikonloppuisin lähes 5,5
mutta omatoiminen liikunta romahtuntia, urheilevilla nuorilla luvut olitaa. Tässä ikäryhmässä liikunnan
vat vain vähän pienempiä.
kokonaismäärät usein vähenevätkin, vaikka urheiluseuro- Mitä enemmän tulee ikää, ruutuaika sen kuin vain jen organisoitujen harjoituskertojen määrä lisääntyykin.
kasvaa. Tavoiteorientaatio näkyy pikkaisen luvuissa, mutta Tavoitteena on, että viikossa liikuntakertoja tulisi 18–20
erot ovat aika pieniä. Tämä aika on pois siitä ajasta, jonka tuntia.
nuoret voisivat käyttää omatoimiseen lenkkiin tai vaikka
– Terveysliikuntasuositukset ovat 14 tuntia viikossa,
seuran harjoituksiin, Piisilä analysoi tutkimustuloksia.
mutta vasta 20 tunnin liikunta turvaa riittävän monipuoLasten ja nuorten tietokoneilla ja televisionääressä lisen pohjan, jonka avulla voi oikeasti ruveta myöhemmin
käyttämä aikaa näkyy urheiluharrastuksessa monella tapaa. harjoittelemaan kohti huippua. Huippu-urheilun kannalta
Paljon on puhuttu unesta ja unen laadusta, mutta ruutuaika riittävän liikuntamäärän saavuttaa vain pieni osa nuorista.
voi kostautua myös muuten. Piisilä kertoo esimerkin:
Paljon puhutaan, että Suomessa kestävyyslajeissa ollaan
- Urheiluakatemiassa meillä on monesti 7.30 alkavia aa- harjoitusmäärissä paljon jäljessä muita maita, Piisilä kertoo
muharjoituksia. Vanhemmilta tulee usein viestiä, että nuo- huolestuttavia lukuja.
ret eivät jaksa tulla niin aikaisin treeneihin. Hyvä olisikin
Seurojen toiminnan tulisikin olla sellaista, että se turvaa
kysyä, miksi nuoret ovat niin väsyneitä. Suuri syy on var- monella tasolla harjoittelevien tulevaisuuden. Puuttuvia
masti ruutuaika. Ei välttämättä se, että nuoret roikkuisivat tunteja voidaan lisätä ohjattujen harjoituskertojen määrää
niin myöhään netissä vaan se, että ruutuaika vie aikaa läk- lisäämällä, mutta erityisesti opettamalla ja kasvattamalsyiltä, joka taas venyttää nukkumaanmenoa, Piisilä pohtii. la urheilijat omatoimisen harjoitusten tekemiseen. Oman
seuran nuorilta kannattaakin pyytää välillä harjoituspäiväOppia joukkuelajeista
kirjoja nähtäväksi. Niiden avulla on helppo selvittää, kuin8-11-vuotiaat liikkuvat vielä terveytensä kannalta aika hy- ka nuorten kokonaisliikunta-aktiivisuus toteutuu suhteessa
vin suhteessa vanhempiin ikäluokkiin. Omatoimista lii- Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen-harjoittelu

”
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-tutkimuksen tuloksiin.
– Suunnistajat harjoittelevat suhteessa enemmän omatoimisesti kuin muiden lajien urheilijat, mutta vastaavasti
osallistuvat keskimäärin vain yhteen oman lajin ohjattuun
harjoitukseen viikossa. Vaikka olisi kuinka lahjakas, jossain
vaiheessa se harjoitusmäärän riittävyys astuu aina kuvioon.
Tavoitteen ja toiminnan pitää kohdata. Nuorelle pitää pystyä sanomaan, että jos tavoitteesi on päästä kansalliselle
huipulle, sinun pitää treenata tietty määrä ja tietyllä lailla.
Kovia harjoituksia tai ylikuntoa on aivan turha liikaa pelätä, Piisilä muistuttaa.

Laadukasta seuratoimintaa

kaverit ja elämyksiä antava harrastus ovat avainasioita, jolla saadaan toimintaan sitä harrastajamassaa, Klementtinen
pohdiskelee.
Monipuolisuutta ja säännöllisyyttä tukee se, että toiminta on ympärivuotista.
- Talvella on yritetty järjestää omaa toimintaa alle
13-vuotiaille, mutta kävijöitä ei ole ollut, sillä lapset ovat
muissa harrastuksissa. Talvikaudella pidetäänkin vain noin
kerran kuussa yhteisharjoitukset, jolloin lapset pääsevät
näkemään kavereita ja pysyvät mukana lajissa. Nuorille sen
sijaan on ympärivuotista toimintaa yhdessä aikuisten ja veteraanien kanssa. On salijumppaa, testijuoksuja, taitoluentoja, hiihtosuunnistusharjoituksia, leiritoimintaa ja muita
juttuja, Klementtinen listaa.
Suunta Jyväskylästä on noussut nuoria niin hiihtosuunnistuksen kuin suunnistuksen maajoukkueryhmiin. Seurassa halutaankin tarjota laadukasta
valmennusta kaikille, tavoitteista
huolimatta.
- Tavoitteena on tarjota suunnistuskoulun jälkeen mahdollisuuksia kehittyä suunnistajina
mahdollisimman pitkälle omien
kykyjen ja rajojen puitteissa. Harjoittelu ja kunnon harjoituksia ovat
kehityksen perusta. Monipuoliset
ja laadukkaat harjoitukset eivät sulje pois niitä, jotka eivät halua harrastaa tavoitteellisesti, Klementtinen pohdiskelee.

Ohjaajatapaamisessa saatiin kuulla, mistä syntyy hyvä seuratoimintaa. Oman seuran toimintaa esitteli Suunta Jyväskylän nuorisovastaava Ulla Klementtinen. Vuoden 2013 urheiluseuraksi
nimetty keskisuomalainen suunnistuksen erikoisseura on tehnyt hyvää
työtä seuratyön kehittämiseksi, mutta Klementtinen paljastaa, että myös
Jyväskylässä taistellaan samojen
ongelmien kanssa kuin muuallakin
Suomessa.
- Monessa seurassa tehdään hyvää työtä ja me olemme seura muiden joukossa. Meillä on laaja-alaista
kilpailutoimintaa lapsista huippuihin. Laadukas juniorityö kasvattaa
omia huippuja ja hyvin järjestetty
kuntorastitoiminta taas kerää laajasta porukkaa myös seuran ulkoLaatua koulutuksista
puolelta ja sitä kautta tuloja seuralle,
Laadukkaat harjoitukset vaativat
Klementtinen kertoo seuran perusosaavia ohjaajia. Suunnistuskoutoiminnasta.
luun on tärkeää rekrytoida lasSuunta Jyväskylään kuuluu noin
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ten vanhempia ”tarranjakajiksi”,
300 jäsentä. Suunnistuskouluissa
mutta vanhemmissa ikäryhmissä
aloittaa joka vuosi yli 100 lasta ja nuorta.
tarvitaan jo koulutuksen käynei- Seura tunnetaan paikallisesti ja meillä on terve imago. Se tuo imua. Olemme Sinettiseura ja jotain toiminnasta tä ohjaajia ja valmentajia.
- Hyvin pieni määrä seuralaisista lähtee mukaan ohjaakertoo se, että yli 12 vuotiaiden lasten ja nuorten määrä on
ollut jatkuvassa kasvussa. Jossain on siis onnistuttu, Kle- ja- ja valmentajakoulutukseen. Yli 10-vuotiaitten ohjaajien
löytäminen onkin jatkuvaa kilvoittelua. Pienikin panos on
menttinen kertoo seurasta.
tärkeää, mutta perehtyneitä ja sitoutuneita valmentajia tarLaadukkaat harjoitukset tärkeitä
vittaisiin aina enemmän. Huolena on, mistä saada tekijöitä
Isoon seuraan mahtuu monenlaista suunnistajaa. Mukana erilaisiin juttuihin, jotta ihmiset eivät palaisi loppuun. Jotta
voi olla harrastusta aloittelevia lapsia, huipulle tähtääviä totaalista romahdusta ei tulisi, uusia toimijoita pitää rekrynuoria, kovia kilpasuunnistajia ja paljon niitä, jotka vaan toida jatkuvasti, Klementtinen muistuttaa.
haluavat suunnistaa tai viettää aikaa ystävien kanssa. SuunMyös Tampereen Pyrinnössä mietinnässä on, kuinta Jyväskylässä toiminta on jaettu neljään ryhmään: alle ka saada lisää ohjaajia mukaan lasten ja nuorten toimin13-vuotiaisiin lapsiin, nuoriin, aikuisin ja veteraaneihin. taan. Tällä hetkellä Pyrinnön oravapolkukoulussa lapsia
Toisaalta kolmen viimeksi mainitun ryhmän toiminta to- on lähemmäs toistasataa, mutta ohjaajiakin on mukavasteutetaan yhdessä.
ti, noin 40. Kun ohjaajia on paljon, päävastuut on pystytty
Ihmiset saadaan pysymään mukana tarjoamalla laadu- jakamaan monelle toimijalle. Kahden pääkoordinaattorin
kasta ympärivuotista toimintaa.
lisäksi vastuuohjaajia on neljä. Lisäksi mukana on paljon
- Suunnistus tarjoaa haasteita, elämyksiä, luontoko- ihmisiä, jotka vastaavat harjoituksissa pienistä osa-alueista,
kemuksia ja kavereita. Meillä on paljon erilaisia juttuja ja mm. ratasuunnittelusta, ratarakentamisesta, ja rastien hatapahtumia. Olennaisista on tarjota monipuolista seuran- kemisesta.
toiminta eri ikäryhmille. Säännöllisyys, monipuolisuus,
- Kun ohjaajia on paljon, taakka ei kasva kenelläkään
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hirveän suureksi. Tehtäviä kauden aikana tulee per nuppi
yhdestä neljään, Pyrinnön oravapolkukoulun valmennuskoordinaattori Sami Mustajoki kertoo.
Vaikka tilanne ohjaajien osalta on hyvä, uusia ohjaajia
tarvitaan jo sen takia, että aina joku jää pois tai siirtyy lasten mukana isompien ryhmään.
- Paras konsti rekrytoida on kysymällä henkilökohtaisesti. Aina on äitejä ja isiä, jotka ovat valmiita ottamaan ohjaajan pestin, vaikka vain lyhyeksi aikaa. Helpointa on antaa
aluksi pieniä tehtäviä ja vähitellen aina isoimpia vastuita.
Esimerkiksi mehun jakeluun tai siimarin keräämiseen voi
hyvin pyytää vanhempia, jotka eivät itse osaa suunnistaa,
Pyrinnön pääorava Maija Yli-Hietanen muistuttaa
Omat lapset pitävät vapaaehtoiset yleensä mukana toiminnassa, mutta toki siinä auttaa myös se, että toiminta on
hyvin organisoitua ja se tuntuu ohjaajista mielekkäältä ja
innostavalta.
- Viihtyminen on jo palkinto itsessään ja se, että lapset
saavat hyvän harrastuksen, näkevät kavereita ja pääsevät
liikkumaan luonnossa. Mitään isoa kannustinta ei ohjaajille voida tarjota, mutta pari kertaa vuodessa järjestämme
ohjaajien illan, jossa teemme jotain kivaa yhdessä, Maija
Yli-Hietanen kertoo.
Ohjaajien työtä on pyritty helpottamaan myös tekemällä yhteistyötä lähiseurojen kanssa. Varsinkin talviaikaan
oravakoululaisilla on mahdollisuus osallistua myös yleisseuran muiden lajijaostojen toimintaan esimerkiksi hiihtoon ja yleisurheilun järjestämään juoksukouluun.
- Harjoitusvaihto tuo harjoituksiin uusia maastoja ja vähentää ohjaajien taakkaa. Samalla vaivalla sitä tekee harjoituksen 200 tai 400 osallistujalle. Varsinkin isommille taitokoululaisille on tärkeää välillä nähdä myös kavereita muista
seuroista. Lisäksi neljän lähiseuran kanssa pidetään yhteisharjoituksia, jotka monelle vanhemmalle nuorelle ovatkin
niitä pääharjoituksia, Mustajoki pohtii.

Tasoryhmät kannustavat
Pyrinnön oravapolkukoulu on jaettu neljään ikäryhmään, jotka ovat 4–6-vuotiaitten metsäkoulu, 7–8-vuotiaitten karttakoulu, 9–10-vuotiaitten kompassikoulu ja
11–13-vuotiaitten taitokoulu.
– Eniten osallistujia meillä on ihan pienissä lapsissa.
120 alle 8-vuotiasta viime vuonna oli ilmoittautunut mukaan. Osa käy kääntymässä, mutta osa hurahtaa ihan täysin tähän lajiin. 11–13-vuotiaissa taitokoulussa käy enää 10
lasta ikäluokkaa kohden, mutta toisaalta nämä ovat niitä
nuoria, jotka ovat löytäneet lajin ja ovat hyvin aktiivisia,
vaikka monella vielä rinnalla onkin muita lajeja, Mustajoki
analysoi.
Oravapolkuryhmäläiset tekevät perusharjoituksensa
omissa ryhmissä, minkä lisäksi talviaikaan jokaisella ryhmällä on oma salivuoro. Toisaalta leireillä ja kisamatkoilla
toimitaan yhdessä.
- Joka ryhmällä on vähintään yksi leiri per kausi, minkä
lisäksi seuralla on yhteisiä leirejä. Niissä yhteishenki kasvaa
ja kaverisuhteita syntyy ihan eri tavalla kuin harjoituksissa.
Lisäksi monelle nuorelle on tärkeää olla samassa aamiaispöydässä kuin esimerkiksi Venla Niemi, Yli-Hietala kertoo.

Kisa paras harjoitus

”

Urheilullinen elämäntapa ei tarkoita tiukkapipoisuutta. Seurahenki
ei synny liialla käskyttämisellä.

Pyrinnössä kannustetaan nuoria osallistumaan kilpailuihin.
Kynnystä on tehty
matalaksi ohjeilla, joissa kerrotaan kuinka kilpailupaikalla
toimitaan ja mitä kilpailupaikalle otetaan mukaan.
- Kilpailupaikalla toimiminen ei saa olla kynnyskysymys lähteä mukaan. Oravapolun ohjelmassa olevat kilpailut
kuuluvat myös kausimaksuun. Tätä on pidetty hyvänä asiana. Vanhemmat tietävät, että ohjelmaan on valittu sellaisia
kilpailuja, joihin on ok osallistua, pyrintöläiset kertovat.
Kilpailutoiminta on yksi hyvä keino pitää lapset mukana toiminnassa.
- Varsinkin kilpailuhenkisten nuorten osalta on sääli,
että nuorimmille ei ole tarjota samanlaista kilpailutoimintaa kuin esimerkiksi jalkapallossa. Tässä hävitään helposti
muille lajeille. Kyllä kilpailu on osa urheilua, Sami Mustajoki toteaa.

Seurasta oppi liikunnalliseen elämäntapaan
Yksi urheiluseurojen tehtävä on urheilullisen elämäntavan
edistäminen. Tässä tärkeintä on valistaminen. Käskeä ja
holhota ei kannata.
- Vanhempia voi valistaa vanhempainilloissa ja erilaisilla luennoilla. Yhdessä vanhempien ja nuorten kanssa
sovitaan pelisääntöjen eri tilainteisiin, mm. harjoituksiin
ja vaikka leirireissuille. Toisaalta urheilullinen elämäntapa tulee loppupeleissä esimerkin kautta. Nuoret apinoivat
kaiken, mitä isommat tekevät, joten olisi hyvä, että kaikki
vanhemmista isompiin suunnistajiin toimisivat pelisääntöjen mukaisesti.
Vaikka yhteisiä sääntöjä olisi sovittu, ei niiden tarvitse
olla liian rajoittavia ja tarpeen tullen säännöistä voidaan
myös joustaa.
- Urheilullinen elämäntapa ei tarkoita tiukkapipoisuutta. Seurahenki ei synny liialla käskyttämisellä. Tuskin keneltäkään jää maailman huippua saavuttamatta siksi, että
syö jollain leirillä karkkia, mutta se, että leirille ei tule liian
tiukkojen sääntöjen takia voikin olla se este, ohjaajat pohdiskelivat.
Yksi avainasia siihen, millä lapset ja nuoret saadaan pidettyä mukana seuratoiminnassa, on innostus. Innostusta
saadaan pidettyä yllä huomioimalla kaikki, niin lapset ja
nuoret kuin heidän perheensä.
- Suunnistus on perhelaji, jossa monenikäiset toimivat
yhdessä. Tässä on myös yksi lajin vahvuuksista. Lapset kannattaakin ottaa mukaan kaikkeen toimintaan alusta alkaen.
Osallisuus ja onnistumiset ovat tärkeitä, mutta vaikka
vastoinkäymisiä tulee, pienillä asioilla voidaan saada lasten
innostus säilymään.
- Matkat ja reissut luovat me-henkeä, mutta lapselle
osallisuudeksi voi riittää vaikka se, että saa valita loppuleikin. Kannustepalkinnot, tarrat ja muut, jotka monesti voivat tuntua turhilta, voivat olla lapsille todella tärkeitä.
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Monipuolista harjoittelua
Moneen kertaan toitotettu termi on monipuolisuus, joka
tulee esiin niin harjoitusten suunnittelussa, harjoitusten
järjestämisessä läpi vuoden kuin siinä, millaisella sisällöllä
harjoituksia järjestetään. Pienen lasten ei tietenkään tarvitse
tai pidäkään tietää, mitä taitoa hän juuri missäkin harjoituksessa harjoittelee, mutta ohjaajan takaraivossa sen tiedon pitäisi olla. Ohjaajan olisi myös hyvä havainnoida, mitä taitoja
kussakin ryhmässä pitää erityisesti kehittää ja sen mukaan
lisätä voimaa, kestävyyttä, ketteryyttä tai liikkuvuutta lisääviä harjoituksia.
- Perusliikuntataitoja voi kehittää leikin kautta ja leikinomaisuus onkin tärkeää varsinkin nuorten harjoituksissa,
ohjaajat muistuttavat.
Mielikuvitusta aktivoivat hassut nimet motivoivat nuoria. Myös nopeutta harjoittavat Emit- ja temppuradat ovat
monipuolisia ja lapsia motivoivia.
- Perusradan voi nimetä vaikka Metsämenninkäisenradaksi ja lamppuseikkailukin kuulostaa paljon mielenkiintoisemmalta kuin lamppulenkki, osallistujat kehittelevät.
Monipuolisuutta saa helposti myös varioimalla
- Emit-radat voi taas toteuttaa kiinnittämällä Emitejä eri
korkeuksiin ja erikoisiin paikkoihin, vaikka kiipeilytelineisiin. Tähän voi liittää vielä radan ja kartan, jolloin suunnistuksellisuus lisääntyy, ohjaajat ideoivat.
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Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset
Nyt on aika suunnitella syksyn koulutuksia
seurassa. Näitä kaikki koulutuksia järjestetään
tilauksesta.
Koulutukset toteutuvat seurojen (tai alueiden) tilauksesta.
Tilaus tulee tehdä useita kuukausia ennen aiottua koulutusajankohtaa. Tilaajataho järjestää koulutukselle tilat ja muut
sovittavat olosuhteet. Tilatut koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia myös muiden seurojen ohjaajille.

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/koulu-

tus/tervetuloa-ohjaajaksi-koulutus/
Nuori Suunta ohjaajakoulutus

Nuori Suunta ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaajille, jotka toimivat 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).
Lisätiedot: suunnistusliitto.fi > NUORISO > Koulutus

> Nuori Suunta -ohjaajakoulutus
Valmentajakoulutus, taso 1

Nuorten seuravalmennus 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 harjoitustoiminnan toteutukseen.
Koulutuksen kesto on kaksi viikonloppua (2 x la-su). Koulutukset toteutuvat seurojen tilauksesta.
Lisätiedot: suunnistusliitto.fi/valmentajakoulutus/nu-

orten-seuravalmennus-suunnistusseurassa-taso-1/

Lasten ja nuorten ratojen laatiminen -koulutus
3 tunnin koulutusilta lasten ja nuorten ratojen laatimisesta. Koulutuksessa käsitellään myös lasten kilpailujen muita
järjestelyjä. Tavoitteena on lapsille ja nuorille tarkoitettujen
harjoitusten ja kilpailujen hyvä laatu.
Lisätiedot: suunnistusliitto.fi/nuoriso/koulutus/lasten-

ja-nuorten-ratojen-laatiminen-koulutus/
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Lue

SUUNNISTAJAA
tabletilla!

Suunnistaja-lehden
tablettisovellus
toimii sekä Androidin että Applen
tableteilla.
Hae lukusovellus hakusanalla
Suunnistaja ja
lataa se tablettiisi.
Lue lisää tilaus- ja ostovaihtoehdoista suunnistusliitto.
ﬁ/suunnistaja-lehti/.
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