
Kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee
liikkua vähintään 1-2 tuntia
päivässä

Kahden tunnin vähimmäistavoite pienimmille koululaisille, tunnin tavoite

aikuisikää lähestyville nuorille. Siinä alkuvuodesta julkistetut fyysisen

aktiivisuuden perussuositukset tiivistetysti.

Kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee siis liikkua

vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuoli

sesti ja ikään sopivalla tavalla. Suositukset
laati yli 20-jäseninen asiantuntijaryhmä,

puheenjohtajanaan professori Lauri Laakso
Jyväskylänyliopistosta.
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Suosituksen mukaan 12-vuotiaan

(D-juniori) tulisi liikkua puolitoista

tuntia päivässä. Se tekee viikossa

10,5 tuntia. Ringetteharjoituksista

tulee noin 3h viikossa. Loppu tulisi

täyttyä muilla liikuntaharrastuksilla,

omaehtoisella liikkumisella, koululii

kunnalla ja arkiliikunnalla (kävely

kouluun jne.).

- Tämä on todellakin suositus, Laaksokoros
taa.

- Eikä se tarkoita, että lasten pitäisi harras

taa liikuntaa kaksi tuntia päivässä,vaan että

lasten tulisi olla liikkeellä kaksi tuntia päi
vässä,hän täsmentää.

- Olemme asettaneet suositukset myös

liikkumattomuusajalle: yli kahden tunnin

istumisjaksoja,esimerkiksi niin sanottua viih
deruutuaikaa, tulisi välttää. Emme toki halua

olla tietokoneen vastaisia.Jos konetta käy

tetään järkeviin tarkoituksiin, niin siitä vaan,

Laakso sanoo ja painottaa, että avainase

massa ovat tavat, joilla näitä suosituksia läh

detään viemään käytäntöön.

- Tärkeässä asemassaovat päätöksentekijät.

Nyt täytyy vain toivoa konkreettisia ratkai

suja, jotta kouluissa tai päiväkodeissa ynnä

muissa lasten toimintaympäristöissä mah

dollistettaisiin fyysinen aktiivisuus.

Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä
enemmän kodit ovat avainasemassa.

- Koiraakin pitää ulkoiluttaa neljä kertaa

päivässä. Ne ovat siis tässä suhteessa

paremmassa hoidossa kuin ihmiset, Laakso
heittää.

- Lasten pakkoulkoiluttaminen ei toki ole

tarkoitus, vaan liikuntatapojen sulauttaminen
perheen arkeen.

Monenlaista liikkujaa

Helposti ajatellaan, että seuran jä~estämät
urheiluha~oitukset riittävät kattamaan kaiken

liikuntatarpeen. Se ei välttämättä pidä paik
kaansa.

- Suurin osa urheiluseuroissa olevista nuo

rista on aktiivisia,eikä heidän kohdallaan ole

laajasti huolta liikunnan määrästä, asiantun

tijaryhmän jäsen, Nuori Suomi ry:n kehitys

johtaja PasiMäenpää toteaa.

- Mutta kun urheiluseuroissa on tuoreim

man liikuntagallupin mukaan tänä päivänä

46 prosenttia 7-18-vuotiaista, mahtuu jouk
koon monenlaista liikkujaa. Niinpä urheile

vista nuorista löytyy paljon esimerkkejä,joilla

minimimäärät eivät toteudu tai joiden har

joittelussa on puutteita laatupuolella.

Arkiliikuntaa ja perusfyysistä aktiivisuutta

pitäisi sijoittaa ainakin sellaisiinpäiviin, jolloin

ohjattuja treenejä ei ole.

- Suosituksen mukaan 12-vuotiaan tulisi liik

kua puolitoista tuntia päivässä. Se tekee

viikossa 10,5 tuntia. Jos 12-vuotias ringet

tetyttö käy kolme kertaa viikossa seuran

60 minuutin ha~oituksissa, liikuntakalen
terista puuttuu vielä seitsemän tuntia,

Mäenpää laskee.
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- Koululiikunta voi kattaa puuttuvasta pari

tuntia, mutta silti jää vielä neljä tuntia oma
ehtoiseen liikuntaan.

Puolet muualta

Urheiluseuroissa olisi syytä kiinnittää enem
män huomiota viikon kokonaisliikuntamää
rään.

- Ha~oituspäiväki~asta, jos sellainen on, olisi

hyvä katsoa, mitä viikkoon ohjattujen harjoi

tusten lisäksikuuluu, Mäenpää opastaa.

- Niin yksilön kuin valmentajan ja lapsen

vanhempienkin on hyvä miettiä liikunnan

kokonaismäärää.Esimerkiksi jääkiekossakes

kustellaan kiivaasti siitä, pelaako oma lapsi

pelissä muutaman minuutin enemmän tai

vähemmän kuin joku toinen. Josviikkokalen
terista puuttuu kuusi tuntia liikuntaa, kum

pikohan näistä on suurempi asia lapsen
liikunnallisessakehittymisessä?

Lapsi ei kehity pelkästään seuran ha~oi
tuksissa.Puolet tarvittavista liikuntatunneista
tulee muualta.

- Tietyissä lajeissa ohjattua ha~oittelua voi

olla kohtuullisen paljon, Mäenpää sanoo.

- Muun muassa telinevoimistelussa, rytmi

sessä voimistelussa ja uinnissa on viikossa

15-18 ohjattua tuntia, eli liikuntamääräsuo

situs täyttyy. Niin kovan rasituksen jälkeen

ei ehkä ole enää paukkuja eikä varmaan jär

keäkään lisätä omatoimista ha~oittelua. Sil

loin huoli kääntyy laatuasioihin: jos uimari
on altaassa 15 tuntia viikossa,saavatko luut

ja jänteet riittävän monipuolisesti rasitus

ja kehitysärsykkeitä?Olisiko uintiharjoittelun

oheen hyvä lisätä mausteeksi vähän hyp
pelyä tai pallopelejä? Mäenpää kysyy.

Erilaisia lajeja

Fyysisenaktiivisuuden kannalta lajeillakin on

suuria eroJa.

- Esimerkiksi moottoriurheilussa, ratsastuk

sessa,ammunnoissa ja keilailussatunteja voi

kulua lajiha~oittelun parissa, mutta fyysis

motoristen ärsykkeiden määrä on pienempi.

Silloin on sitäkin enemmän syytä pohtia,
miten oheis- tai omaehtoisena toimintana

varmistetaan riittävä määrä fyysismotorista

toimintaa, Mäenpää korostaa.

Professori Laaksopuolestaan painottaa, ettei

ole missään nimessä tarkoitus syyllistää

ketään tai tehdä tästä pakkopullaa.

- Nämä ovat suosituksia, joita pyritään saa

maan käytäntöön mahdollisimman positiivi
sella tavalla.
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