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VIETÄ  
VIIHTYISÄMPI  
TAUKO JA TUO 
RYHMÄSI SYÖMÄÄN
– saat samalla huomattavia etuja! 

Ryhmämenu saatavilla kaikista HelmiSimpukoista ja Martinoista. 
RAX Buffetateria -10%:n etu voimassaolevasta buffethinnasta (katso hinta www.rax.fi). 
Ryhmämenuissa sekä etukäteen tilatuissa Rax Buffetaterioissa joka 10. ruokailija on ilmainen. * 
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Hyödynnä 
edullinen 

Ryhmämenu 

9,80€ 
ILMAINEN
 ATERIA

10 hengen ryhmälle Vähintään 10  
hengen ruokailusta

max 3 ilmaista  
ateriaa per ryhmä ruokalistalta tilattuna

-10%

TILAA MISTÄ JA MILLOIN VAIN!
Tilaa ryhmäruokailu kätevästi etukäteen soittamalla tai verkosta! 
Ravintoloiden verkkosivuilta löydät ajankohtaiset edut, moni- 
puolisen ruokatarjonnan sekä ravintoloiden palvelut ja osoitteet.

KERÄÄ 
RYHMÄNVETÄJÄN

etukorttiin 10 leimaa, 
saat hotelliyön 
Cumulukseen 

kahdelle henkilölle. 
Etukortteja saat 

ravintoloistamme
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Ennen kauden alkua
Kaukalopallon SM-sarjan lähtökohdat tulevaan 
kauteen olivat haastavat, kun odotetun seitsemän 
joukkueen sijaan loppukesästä selvisi, että sarjaan 
osallistuu ainoastaan viisi joukkuetta. Koko sarjan 
tulevaisuus oli vaakalaudalla, mutta näin uutena kau-
kalopallofanina olen tyytyväinen ja ilahtunut, että sarja 
pelataan. Myönnän, etten ole vielä fanaattinen kauka-
lopallofani, mutta olen fanaattinen urheilufani.
Loppujen lopuksi on toisarvoista pelaako sarjassa 12 
vai 5 joukkuetta. Kyse on kuitenkin urheilusta, missä 
määräävät omat lainalaisuutensa. Minulle urheilu on 
ennen kaikkea tunteita. Pahimmillaan suosikkijouk-
kueen romahtaminen voi tuntua maailman lopulta, 
kun taas parhaimmillaan voiton tuomaa tunnetta on 
lähes mahdoton kuvailla. Voin helposti kuvitella, että 
1700 silmäparin edessä viime kevään viidennessä fi-
naalissa Suomen mestaruuden ratkaisseen RB-Oulun 
pelaajat, toimihenkilöt ja kannattajat kokivat juuri tätä 
samaa tunnetta mistä puhun. Ja tästä on urheilussa 
pohjimmillaan kysymys.  
Nykypäivänä urheiluromantiikka on kärsinyt kaupal-
listumisesta, minkä huomaa esimerkiksi Suomen 
tasolla ylivoimaisesta suosiosta nauttivasta jääkiekon 
Liigasta. Sarjan katsojamäärät pienevät koko ajan, 
eikä itse peli ole enää keskiössä, vaan ottelutapah-
tumaa yritetään kehittää jos jonkunlaisilla keinoilla ja 
samaan aikaan katsoja irtautuu koko ajan enemmän 
siitä oleellisesta, itse pelistä.
Kaukalopallon SM-sarjassa nähdään aidosti rakkau-
desta lajia kohtaan töitä tekeviä pelaajia, toimitsijoita 
sekä seuran toimihenkilöitä. Raha ei ole pilannut tätä 
urheilua. Tämä takaa myös sen, että kaukalopallo-
katsomoissa sekä kaukalossa tullaan näkemään ja 
kokemaan peräänkuuluttamaani tunnetta, ja sitä odo-
tan innolla! Muistakaa ennen kaikkea itse olla ylpeitä 
lajistanne ja kertoa tarinaa myös kaukalopallopiirien 
ulkopuolella, koska te olette lajin parhaita sanansaat-
tajia ja tulevaisuuden rakentajia. Erinomaista kaukalo-
pallokautta kaikille toimijoille ja nähdään halleilla.

Jesse Pyykkö
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton uusi viestintä-
päällikkö
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SM-sarja 2015 – 2016
SM-sarja päättyi kaudella 2014-2015 RB-Oulun 
mestaruusjuhliin huikean finaalisarjan päätteeksi. 
RB-Oulun ja hamarin Elon finaalisarja venyi viiden 
ottelun mittaiseksi. Oulun Raksilan lähes 1700 kat-
sojaa sai nauttia huippukaukalopallosta ratkaisevas-
sa viidennessä finaalissa, jossa RB-Oulu vei lopulta 
Suomen Mestaruuden nimiinsä maalein 8-6. 

Kausi 2014-2015 päättyi kaikin puolin hyvissä merkeissä ja signaali oli 
sen suuntainen, että kaudelle 2015-2016 joukkuemäärä kasvaa jälleen 
SM-sarjassa. Näin ei kuitenkaan käynyt valitettavasti. Varkauden ja Rau-
man uudelleen tulemisesta pääsarjatasolle liikkui paljon huhuja. Touko-
kuun SM-sarjaseminaarissa selvisi, että Varkaus palaa kaukalopallon 
pääsarjaan, mutta vuorostaan toinen Savon seudun seuroista Kuopion 
TNC ilmoitti luopuvansa sarjapaikastaan. Rauman jäätyä pois myös las-
kelmista, jäi sarjaan kuusi joukkuetta. Vuoden takaisen Suomen Mestarin 
Flexolahden shokki-ilmoitus luopumisesta sarjasta heinäkuussa, laittoi 
koko sarjan vaakalaudalle. Seurat pitivät hätäpalaverin ja yksimielisesti 
päädyttiin sarjan pelaamiseen viidellä joukkueella. Pitkäjänteisyyttä ja ko-
vaa työtä kaivataan pääsarjatason seuroilta, jotta lajimme lippulaiva saa-
daan jälleen nousuun.

Kauden 2015-2016 lähtöasetelmat ovat mielenkiintoiset. Onko RB-Ou-
lulla mestaruuskrapula? Jatkaako viimevuosien kestomenestyjä Hamarin 
Elo mitaliputkeaan? Tuoko Duon 20-vuotis juhlavuosi kaivatun Suomen 
Mestaruuden? Onko Rangers valmiimpi toiseen kauteensa SM-sarjassa? 
Mikä on perinteikkään Epa-TT:n tämän hetkinen kunto? Paljon kysymyk-
siä kauden alla, joihin saadaan vastaus seuraavan puolen vuoden aikana.

SM-sarjan joukkueet hakivat tuntumaa kauden alla järjestetyssä SM-har-
joitusturnauksessa. Turnaukseen osallistui neljä seuraa Duo, Elo, Epa-TT 
ja Rangers. Pisimmän korren turnauksessa vei Duo, joka voitti kaikki pe-
laamansa viisi ottelua. Finaalissa Duo voitti Elon maalein 7-2.

SM-sarja alkaa lauantaina 24.10.2014, syyskauden pelit loppuvat lauan-
taina 19.12.2015. Kevätkausi alkaa lauantaina 09.1.2016. ja runkosarja 
loppuu sunnuntaina 14.2.2016. SM-sarjan runkosarja pelataan kolmin-
kertaisena viiden joukkueen sarjana, jossa joukkueille tulee 12 ottelua 
runkosarjassa. Välierät ja finaalit pelataan systeemillä paras viidestä. 
Pronssiottelu pelataan kerrasta poikki-periaatteella paremmin runkosar-
jassa sijoittuneen kotikentällä.

Playoffs 

Välierät pelataan la 20.02., su 21.02., la 27.02.,  
tarvittaessa su 28.02. ja tarvittaessa la 05.03.
Finaalit pelataan la 12.03., su 13.03., la 19.03.,  
tarvittaessa su 20.03. ja tarvittaessa la 26.03.
Pronssiottelu 12.3.2016

Otteluohjelma 2015 – 2016
La 24.10.2015 17:00 Jämsä Duo Jämsä Rangers

Su 25.10.2015 18:15 Porvoo 1 Hamarin Elo Epa-TT

La 7.11.2015 17:00 Varkaus KH Epa-TT Duo Jämsä

La 7.11.2015 17:45 Raksilan Jäähalli RB-Oulu Hamarin Elo

Su 8.11.2015 12:45 Raksilan Jäähalli RB-Oulu Hamarin Elo

La 14.11.2015 17:00 Varkaus KH Epa-TT RB-Oulu

Su 15.11.2015 14:00 Hyvinkää 1 Rangers Hamarin Elo

Su 15.11.2015 16:00 Jämsä Duo Jämsä RB-Oulu

La 21.11.2015 15:45 Porvoo 1 Hamarin Elo Duo Jämsä

La 21.11.2015 16:00 Hyvinkää 1 Rangers Epa-TT

La 28.11.2015 15:00 Varkaus KH Epa-TT RB-Oulu

La 28.11.2015 15:45 Porvoo 1 Hamarin Elo Rangers

Su 29.11.2015 16:00 Jämsä Duo Jämsä RB-Oulu

La 5.12.2015 18:00 Varkaus KH Epa-TT Duo Jämsä

La 12.12.2015 16:00 Jämsä Duo Jämsä Hamarin Elo

Su 13.12.2015 16:00 Raksilan Jäähalli RB-Oulu Epa-TT

La 19.12.2015 16:00 Hyvinkää 1 Rangers Duo Jämsä

La 19.12.2015 18:30 Varkaus KH Epa-TT Hamarin Elo

La 9.1.2016 19:15 Porvoo 1 Hamarin Elo RB-Oulu

Su 10.1.2016 14:00 Hyvinkää 1 Rangers RB-Oulu

Su 10.1.2016 15:45 Porvoo 1 Hamarin Elo Epa-TT

La 16.1.2016 --:-- Raksilan Jäähalli RB-Oulu Duo Jämsä

La 16.1.2016 17:00 Varkaus KH Epa-TT Rangers

La 23.1.2016 16:00 Jämsä Duo Jämsä Epa-TT

La 23.1.2016 18:30 Hyvinkää 1 Rangers Hamarin Elo

La 30.1.2016 16:00 Jämsä Duo Jämsä Rangers

La 6.2.2016 --:-- Raksilan Jäähalli RB-Oulu Rangers

La 6.2.2016 15:45 Porvoo 1 Hamarin Elo Duo Jämsä

Su 7.2.2016 --:-- Raksilan Jäähalli RB-Oulu Rangers

Su 14.2.2016 19:00 Hyvinkää 1 Rangers Epa-TT
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Suomen Cup 2015 – 2016

Suomen Cupiin voi  osallistua kaikki seurat ympäri Suomea. 

Kaukalopallossa pelataan valta-
kunnallinen Suomen Cup kaudella 
2015-2016. Suomen Cup tulee 
uutena kilpailumuotona kau-
kalopallon kilpailukalenteriin ja 
Suomen Cupin uskotaan säilyttä-
vänsä paikkansa kilpailukalenteris-
sa myös tulevina vuosina. Suomen 
Cupiin voi osallistua kaikki seurat 
ympäri Suomea. Suomen Cup pe-
lataan cup-muotoisena eli jokainen 
ottelu on kerrasta poikki ja voittaja 
jatkaa seuraavalle kierrokselle. 

Ensimmäiset Suomen cupin 
kierrokset pelataan alueellises-
ti. Puolivälieristä eteenpäin Suo-
men cup jatkuu valtakunnallisena ja 
viimeistään tässä vaiheessa kaikki 
SM-sarjan joukkueet ovat mukana. 
Suomen Cupin ilmoittautuminen 
päättyy 15.10.2015 ja tämän jälkeen 
arvotaan otteluparit. Suomen Cupin 
finaali pelataan 13.2.2016 Lempää-
lässä. Finaali tulee olemaan osa 
SM-viikkoa, jossa ovat mukana 
monet muutkin lajit kuten mm. 
Darts, Judo, Liitokiekko, Ringette, 
Squash ja Taekwondo. SM-viikko 
järjestetään Tampereella ja Tampe-
reen lähialueilla 11-14.2.2016. SM-
viikon järjestäjinä toimivat Valo, Yle 
urheilu, Tampereen kaupunki ja Hä-
meen Liikunta ja Urheilu.
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Tunnoton kurinpitäjä 
Kaukalopallon SM-sarja käynnistyy 24.10 ja samalla 
pyörähtää käyntiin myös Ville Nenosen toinen kausi 
pääsarjan kurinpitäjänä.

Kurinpitäjän rooli ei ole yleensäkään urheilussa helppo. Harvoin 
nähdään sellaista päätöstä, joka mukisematta tyydyttäisi kaikkia 
osapuolia. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että kurinpitäjä 
itse hahmottaa oman roolinsa ja tätä taustaa vasten peilattuna 
Nenosella on erinomaiset edellytykset työhön.

- Aika ’tunnoton’ ja faktoihin perustuva tämä rooli on. Päätökset 
tehdään ottelusta toimitettujen raporttien perusteella rangaistus-
sääntöihin nojaten, Nenonen tiivistää roolinsa.

kuten eivät missään muussakaan suomalaisessa palloilulajissa. 
Kaukalopallon ”seeprat” saavat kuitenkin Nenoselta kiitosta.

- Omasta näkökulmasta yhteistyö tuomareiden kanssa on suju-
nut moitteetta. Pelin näkökulmasta tulee muistaa, että jokainen 
lajin parissa toimiva tekee tätä harrastuksenaan ja ’ammattitaitoi-
suus’ tulee suhteuttaa siihen näkökulmaan. Koulutusta tarvitaan 
lisää, jotta tuomareilla on työkalut toimia omalla tontillaan, Neno-
nen muistuttaa. 
Siviiliammatiltaan teollisen muotoilijan töitä tekevä Nenonen sel-
visi debyyttikaudestaan vähin töin ja puhtain paperein. Tuomioi-
ta langetettiin viime kaudella ainoastaan kuusi kappaletta. Tänä 
vuonna SM-kullasta taistelee vain viisi joukkuetta, mutta tämä ei 
vie pois lainalaisuuksia, joita urheilussa tullaan näkemään. 

45-vuotias Nenonen tunnistaa myös 
työnkuvaan liittyvät haasteet 
- Suurin haaste on ehdottomasti objektiivisen kuvan luominen 
tilanteista, siksi luottamus organisaation eri toimijoiden välillä 
on tärkeää. Videomateriaali auttaa tapahtumien ymmärtämistä, 
mutta aina sitä ei ole saatavilla. 

Nenosen lähimpiä työkavereita ovat totta kai erotuomarit, jotka 
eivät kaukalopallossa kuitenkaan ole täyspäiväisiä ammattilaisia, 

- Isossa kuvassa huolestuttavaa on tietysti harrastajamäärän ja 
joukkueiden määrän pienentyminen. Pelaajatasolla tunnetta on 
kuten kaikessa urheilussa kuuluukin olla. Ylilyöntejä tulee väistä-
mättä ja kurinpitäjän on niihin puututtava.

Nenonen odottaakin jo tulevaa  
sarjakautta innolla 
- Odotan joukkueilta rehtiä, tuomareita ja vastustajia kunnioitta-
vaa pelaamista ja käytöstä. Ja toivotan kaikille hyvää kaukalopal-
lokautta 2015-16. 
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Katso 
Kaukalopallo- 

opas kouluille: 

kaukalopallo.skrl.fi

Koulukaukalopallo
Kaukalopallo on mainio jääliikuntalaji koulujen liikuntatunneille. Kaukalopallo on turvallinen kou-
lupeli jäälle, koska siinä ovat vartalokontaktit kiellettyjä ja lajissa voima korvataan vauhdilla ja 
taidolla. Kaukalopalloa pelataan monissa kouluissa liikuntatunneilla ympäri Suomea. Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto järjestääkin ympäri Suomea eri koulutapahtumia.

Liikuntatunneilla kaukalopallon pelaamiseen tarvitaan ainoas-
taan luistimet, kaukalopallomailat ja kaukalopalloja. Peleihin 
suositellaan käytettäväksi lisäksi myös muita varusteita kuten 
pelihanskat, polvisuojat, pelihousut ja kypärä. Maalivahdin va-
rustelainauksia voi tiedustella suoraan liitosta.

Koulutapahtumat - lajiesittelyt,  
lajiturnaukset ja -sarjat
Kaukalopalloseurat ja -liitto järjestävät kouluille ympäri Suomen 
ilmaisia kaukalopalloesittelyjä sekä eri koululaisturnauksia ja 
-sarjoja. Suosituimpia tapahtumia ovat yleensä koulun sisäiset 
turnaukset sekä paikkakunnan tai alueen koulujen väliset turna-
ukset, mitkä yleensä järjestetään yhteistyössä Koululiikuntaliiton 
ja kaupunkien kanssa.

Ilmaisten kaukalopalloesittelyjen avulla halutaan tarjota mahdol-
lisuus oppilaille kokeilla kaukalopalloa sekä saada kaukalopallo 
yhdeksi koululiikuntalajiksi, mikäli se ei vielä ole. Koulutapahtu-
missa jaetaan tietoutta kaukalopallosta ja pyritään innostamaan 
lapsia mukaan kaukalopalloon.

Kaukalopallon lajiesittely on ensisijaisesti tarkoitettu ala-aste 
ikäisille. Yhden päivän aikana jokainen ryhmä/luokka on jäällä 
n. 45 minuuttia kerrallaan leikkien, luistellen, syötellen, kilpaillen 
ja pelaillen. Päivän aikana (n. 5h) voidaan kaukalopalloa esitellä 
jopa 200 lapselle. Tämä on kuitenkin vain yksi vaihtoehto: tapah-
tuman voi toteuttaa kullekin koululle ja paikkakunnalle parhaiten 
sopivalla tavalla.

Koulut saavat välineet ja kaukalopallo-
oppaan opettajille
Liitto lahjoittaa jokaiselle mukaan tulevalle koululle kaukalopal-
lomaila- ja pallopaketin sekä kouluille tarkoitetun Kaukalopallo-
oppaan, missä kerrotaan kaukalopallon tekniikasta, säännöistä 
sekä annetaan esimerkkejä leikeistä ja harjoituksista koulujen 
liikuntatunneille. Välinepaketin tarkoituksena on varmistaa, että 
kaukalopallon pelaaminen voisi jatkua koulun liikuntatunneilla ta-
pahtumien jälkeenkin.

Kaukalopallo-opas löytyy myös PDF-versiona osoitteesta kau-
kalopallo.skrl.fi (Lapset ja nuoret).

Lisätietoa ja yhteydenotot  
alueiden  
koulukaukalopallosta:
 
Etelä-Suomi:  
Vesa-Matti Vehkaperä,  
vesa-matti.vehkapera(at)skrl.fi

Keski- ja Itä-Suomi:  

Janne Borgström,  

janne.borgstrom(at)skrl.fi

Oulu ja Pohjois-Suomi:  

Vesa-Matti Vehkaperä,  

vesa-matti.vehkapera(at)skrl.fi

Ilmoittautuminen kaukalopallon talvileirille on auki!

Leirille voivat ilmoittautua kaikki 1999 - 2004 syntyneet kaukalopallojuniorit.

Talvileirin ohjelma koostuu kaukalopallon jää- ja oheisharjoittelusta, peleistä, 
muusta monipuolisesta liikunnasta sekä mukavista iltaohjelmista. Leiri pide-
tään loistavissa urheilullisissa puitteissa Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla. 

Leirin hinta on 320€, mikä sisältää majoituksen, ruuat (aamiainen, lounas,  
päivällinen ja iltapala), ohjaukset ja tilat.

Kaikille leiriläisille ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen leirin alkua, mm. ajo-ohjeet, 
leirin alkamis- ja loppumisaika, mukaan otettavat varusteet jne.

Ilmoittautumiset 15.1.2016 mennessä,
osoitteeseen vesa-matti.vehkapera@skrl.fi

Ilmoittautumiseen  
vaadittavat tiedot:

o Osallistujan koko nimi
o Syntymävuosi
o Seura/Joukkue
o Huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti)
o Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet tms.)

Mikäli leirille ei ole 15.1.2016 mennessä ilmoittautunut vähimmäismäärä osallistujia, sitä 
ei toteuteta.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Vesa-Matti Vehkaperä
vesa-matti.vehkapera@skrl.fi
044-0605609

 
26 - 28.2.2016
Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

KAUKALOPALLON  
TALVILEIRI
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Liikuntataitojen merkitys 
läpi elämän

Liikuntataitojen harjoittaminen läpi 
elämän on todella tärkeää!

toristen taitojen ja liikkeen säätelymekanismien kehittymistä, var-
haislapsuudesta aina vanhuuteen asti.

Liikuntataidon oppiminen tarkoittaa yksinkertaistetusti harjoitte-
lun aikaansaamaa kehon sisäistä tapahtumasarjaa, joka johtaa 
pysyviin muutoksiin kyvyssä tuottaa liikettä. Taidon oppimiseen 
liittyy ennen kaikkea suoritusten paraneminen, niiden yhdenmu-
kaistuminen, pysyvyys sekä kyky suorittaa opittu taito myös uu-
sissa ympäristöissä. 

Nopeaa oppijaa on perinteisesti pidetty hyvänä oppijana. Nopea 
oppiminen ei välttämättä kuitenkaan ole lahjakkuustekijä. Mones-
ti nopea oppija ei ole valmis näkemään sitä vaivaa, mitä taidon 
oppiminen kunnolla edellyttää. Nopeat oppijat saattavat tyytyä 
taidon osaamisen pintatasoon. On havaittu, että hitaammin oppi-
vat urheilijat oppivat syvemmin ja jäsentyneemmin ja heidän op-
pimistuloksensa ovat usein pysyvämpiä kuin nopeilla oppijoilla.

Lisäksi tärkeä huomio on, että liikuntataitojen oppimista tapah-
tuu sekä tiedostaen että tiedostamatta. Hienosti sanottuna, kun 
tietoisesti opetellaan ja opitaan jotakin, kyse on eksplisiittisestä 
oppimisesta. Tyypillinen tilanne tästä on tekniikkaharjoitus, jossa 
erilaisten harjoitteiden ja drillien avulla pyritään parantamaan suo-
ritustekniikkaa. Kuitenkin yllättävän suuri osa liikunta- ja urheilu-
taitojen oppimisesta on tiedostamatonta eli implisiittistä. Urheilija 
oppii, vaikka hän ei välttämättä itse sitä tiedosta. Esimerkkinä 
voisi olla vaikka epätasaisella alustalla pihapeleissä opittu hyvä 
pallonkuljetustaito.

Taitojen oppimisen perinnöllisyys ja  
herkkyyskaudet
Tutkimusten mukaan geeniperimällä on ainoastaan todella pieni 
osuus taitojen oppimisessa ja myöskään taidon kehittymisessä 
ei ole havaittu olevan perimän määrittämiä herkkyyskausia. Syn-
nynnäisiä liikuntataitojen oppimisen taustalla olevia ominaisuuk-
sia ovat liikunnalliset kyvyt. Ne ovat pitkälti perimän määrittämiä 
ja suhteellisen pysyviä, mutta ne muokkaantuvat elinympäristöstä 

useiden tutkimusten ja toteamusten todisteella lapsilla, nuorilla kuin myös kokeneillakin liik-
kujilla on havaittu nykypäivänä huomattavia puutteita perusliikuntataitojen hallitsemisessa. 
Perusliikuntataidot eli liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot antavat tukijalan kaikelle 
liikkumiselle aina arkiliikunnasta huippu-urheiluun asti.

Liikuntataitojen tärkeyttä etenkin joukkueissa ja kouluissa sekoit-
taa se tosiseikka, että näitä opettavilla valmentajilla ja opettajilla 
on todella paljon eri näkökulmia liikuntataitojen harjoittamisesta 
ja sen oppimisesta. Monet ”kokeneet”  valmentajat ja opettajat 
ovatkin monien vuosien perusteella luoneet itselleen aivan omat 
toimintatapansa ja käsityksensä taitoharjoittelusta, mitkä pitävät 
paikkaansa enemmän tai vähemmän. Viime vuosina yleiset kä-
sitykset liikuntataitojen oppimisesta ja sitä parhaiten tukevasta 
harjoittelusta ovat kuitenkin muuttuneet osittain jopa radikaalisti. 
Onneksi!

Taitojen oppimisen taustalla on esimerkiksi havaittu paljon eri-
laisia tekijöitä, jotka erottamattomasti liittyvät näkyviin taitosuo-
rituksiin ja niiden kehittymiseen. Erilaiset havaintomotoriset, tie-
dolliset sekä oppimisympäristöön ja opeteltaviin tehtäviin liittyvät 
tekijät ovat esimerkkejä liikuntataitojen oppimisen perustekijöis-
tä.

Liikuntataitojen oppiminen ja  
taitoharjoittelu
Yleisesti ottaen oppiminen on yksi elämän monista ihmeellisistä 
ilmiöistä, omaksummehan uusia tietoja ja taitoja koko elinkaa-
remme ajan. Oppiminen itsessään on hyvin monisäikeinen asia, 

mitä voi tarkastella todella monesta eri näkökulmasta. Tähän tar-
kasteluun ja analysointiin ei tässä kirjoituksessa sen syvemmin 
mennä. Keskitytään nyt vain itse liikuntataitojen oppimiseen ja 
sen muutamiin ydinkohtiin.

Liikuntataitojen oppiminen poikkeaa paljon tavallisesta kognitii-
visesta oppimisesta eli ns. luokkahuoneoppimisesta. Oppimisen 
välineenä toimii oma keho, jonka useat osat pitää saada koor-
dinoidusti toimimaan eri liikuntatehtävien tai -lajien tavoitteiden 
mukaisesti. Valmentajien, opettajien ja itse harjoittelijoiden on tär-
keää tiedostaa liikuntataitojen oppimisen erityispiirteitä, jotta he 
ymmärtävät kokonaisvaltaisesti, minkälaisen tärkeän toiminnan 
kanssa he ovat tekemisessä.

Käsitteet taitojen oppiminen, liikkeiden säätely ja motorinen ke-
hittyminen eroavat toisistaan ratkaisevasti. Liikkeiden säätelyllä 
eli motorisella kontrollilla tarkoitetaan sitä, kuinka hermolihas-
järjestelmä toimii koordinoidessaan lihaksia ja raajoja liikkeiden 
aikana. Motorinen kehittyminen tarkoittaa ihmisen jatkuvaa mo-

tulleiden ärsykkeiden mukaan, jotka voidaan jakaa havaintomo-
torisiin ja fyysisiin kykyihin. Kykytekijät ovat kuitenkin ainoastaan 
vain yksi eivätkä missään tapauksessa ratkaiseva taustatekijä 
matkalla taitavuuteen.

Motorinen kehitys on siis elinikäinen prosessi, minkä aikana voi-
daan jatkuvasti oppia liikunnallisia taitoja, ilman mitään kummem-
pia herkkyyskausia. Muutokset motorisessa kehityksessä tapah-
tuvat ihmisen ”yleisgeenien” ennalta määrittämän järjestyksen 
mukaan. 
Kuitenkin yksi todellinen herkkyyskausi on todettu ja se on lap-
suusaika. Nimittäin lapsuuden ajan liikunnallisen kehittymisen no-
peudessa on ilmennyt ja ilmenee edelleen paljon eroja. Harmit-
tavaa tässä on se, että tämän elintärkeän ja ainoan herkkyysajan 
liikkumiseen vaikuttaa todella paljon vanhemmat ja muu elinym-
päristö, mihin lapsi ei voi itse paljoa vaikuttaa.

Etenkin kouluikää edeltävät vuodet ovat motoristen perustaitojen 
oppimisen kulta-aikaa. Tällöin lasten on todella tärkeää saada 
paljon liikunnallisia kokemuksia, jotta he voivat harjoittaa liikkumi-
sen perustaitoja ja luoda täten tukevan pohjan pitkälle tulevaisuu-
teen. Esimerkiksi huippu-urheilijat ovat yleensä osallistuneet lap-
suudessaan huomattavasti enemmän luonnollisiin aktiviteetteihin 
verrattuna kansalliselle tasolle jääneisiin urheilijoihin.

Tiivistys
Taitojen oppiminen on yksilöllinen ja aktiivinen prosessi, joka 
vaatii aikaa, malttia ja edellyttää runsaasti tekemistä. Tehtävänä 
on luoda itselle ja/tai oppijalle harjoittelun ja oppimisen mah-
dollistavia monipuolisia olosuhteita ja ympäristöjä. 

Liikunta- ja urheilutaitojen oppiminen jatkuu koko eliniän, kos-
kaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta. Eli myös vanha koira 
VOI oppia uusia temppuja!

Kirjoittaja: Vesa-Matti Vehkaperä
Lähteet: Jaakola Timo, 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. 
PS-Kustannus, Jyväskylä.
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Tapahtumainfo

SM-sarja    loka-maaliskuu

Suomen Cup   loka-helmikuu

Suomen Cupin finaali  Lempäälä 13.2.2016

Alueelliset divarit   loka-huhtikuu

Alueiden lopputurnaus  Jyväskylä/Keski-Suomi 23 - 24.4.2016

SM-turnaukset kevät 2016

Työpaikkojen SM-turnaus  Varkaus  29-31.1.2016

Ikämiehet (Masters) 35, 40 & 45 Lahti 2-3.4.2016

Ikämiehet (Masters) 50 & 55  Tuusula 9-10.4.2016

Ikämiehet (Master) 60, 65 & 70 Lappeenranta16-17.4.2016

Juniorit A & C    Lappeenranta 19-20.3.2016

Juniorit B & D    Varkaus 12-13.3.2016

Talvileiri E & F -junioreille  Kisakallio, Lohja tammi-maaliskuu

Lönnberg on Suomen monipuolisin.

Mainospainotuotteet, myymälä- ja tapahtumamainonta, 

premedia, crossmedia, aineiston- ja julkaisunhallitsija,

iWay-tilausjärjestelmä, pakkaukset, vuosikertomukset,

taidekirjat, lehdet ja sanomalehdet, messumateriaalit

ja kalenterit – vain muutamia mainitaksemme.

www.lonnberg.fi

Katso strategia-video  
SINISTÄ VETOVOIMAA 2015-2019 netistä: 
http://www.skrl.fi/
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Löydät
Kisakallion 
Facebookista!

Meillä tehdään 
mestareita.

Varaa oma leirisi > www.kisakallio.fi

Facebookista!
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