
Laatua lasten liikuntaan
VARHAISVAIHEEN LIIKUNTAPOLUN UUDISTUS 
PAKILAN VOIMISTELIJOILLA 



Pakilan Voimistelijat ry.
 Toiminut vuodesta 1947
 Helsingin suurin ja Suomen 15. 
suurin voimisteluseura

 Joukkuevoimistelussa maailman 
huipulla
 Jäseniä noin 1500, siitä lapsia 
noin 700



Varhaisen erikoistumisen laji

Nuorimmat kilpailijat 8 – 10-vuotiaita

JOUKKUEVOIMISTELU



Haasteet varhaisvaiheen liikunnassa, 
seuran näkökulma
 Kaksi erillistä osa-aluetta järjesti toimintaa samalle kohderyhmälle

Esivalmennus Lasten ja nuorten harrasteliikunta



Haasteet varhaisvaiheen liikunnassa, 
perheen näkökulma
Alle 10-vuotiaana osattava valita, haluaako harrastaa vai kilpailla
 Sitoutuminen lajiin, kauteen, harjoitusten määrään



Tavoite varhaisvaiheen liikunnassa
Kaikki alle 10-vuotiaat liikkumaan
- Useamman kerran viikossa
- Monipuolisesti

Seuran harraste- ja valmennuspuoli tekemään yhteistyötä.

Ei edellytetä alle 10-vuotiaiden perheiltä valintaa valmennus- tai 
harrastetoiminnan välillä.



Tavoite varhaisvaiheen liikunnassa

- Yhtenäisempi hinnoittelu = ei suurta hintaeroa kilpailevien ja 
harrastavien ryhmien välillä

- Kaikessa varhaisvaiheen liikunnassa laatu ylös niin, että siirtyminen 
harrastavasta kilpailevaan ryhmään on oikeasti mahdollista



Käytännön toimenpiteet: aikataulujen 
integrointi



Käytännön toimenpiteet: ryhmien 
integrointi oheisharjoituksen avulla

Voimistelun lajiharjoitusten 
lisäksi mm. telineakroa, rytmistä
voimistelua, balettia jne.

Oheisharjoitustunnit yhteisiä
harrastepuolen kanssa



Käytännön toimenpiteet: hinnoittelun 
yhtenäistäminen Harrastehintoja nostettiin, 

mutta niihin tuotiin ”paljous-
alennus”

Kilpahintoja 
laskettiin.



Käytännön toimenpiteet: 
Voimistelukoulu-konsepti käyttöön



Uusi hinnoittelumalli



Hinnoittelu-uudistuksen vaikutus
Ei palautetta harrastepuolen hinnan nostosta.

Vanha hinta oli ehkä ”liian” halpa.

Hinta – laatu-mielikuva!

Kustannusvaikutus + - 0



Voimistelijan polku
• Seurassa haluttiin tehdä näkyväksi 
se, miten eri tavoin lasten 
toiminnassa voi edetä
• Haluttiin myös näyttää vanhemmille, 
miten monipuolista toimintaa 
seurassa on 

• Kausiesitteessä ja nettisivuilla



Uudistuksen aikataulu
 suunnittelu alkoi 01 / 2018
 hallituksen hyväksyntä 02 / 2018

 esiteltiin ohjaajille 05 / 2018
 toinen ohjaajakoulutus 08 / 2018
 käyttöön 09 / 2018



Uudistuksen toteuttajat

Valmennuspäällikkö

LaNu-työryhmä

Hallitus



Haasteet
 Valtava työmäärä pienillä resursseilla
Sisällön suunnittelu
Rajaaminen ja aikataulutus

 Kuvaaminen muille ja viestintä asianosaisille



Vastaanotto
 Lasten ohjaajat ottivat hyvin 
vastaan ja innostuivat
 Valmennuspuolella vaatii 
kulttuurinmuutos, mutta idea sai 
sielläkin kannatusta.

 Vanhemmat tyytyväisiä.



Viestintä uudistuksesta

 Jäsenkirjeinä lasten vanhemmille.
 Näkyvästi nettisivuilla, somessa ja kausiesitteessä.

 Syyskuussa jalkauduttiin lasten tunneille kertomaan uudistuksesta 
kasvotusten vanhemmille.



Miten toimi?Miten toimii?
Näyttää siltä, että 
◦ harrastavat lapset ovat valinneet useamman kuin yhden 

tunnin viikossa
◦ joukkuevoimistelevien lasten harrastaminen on 

monipuolisempaa kuin ennen
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