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TIEDOTE

Rasti-Jussien ja Seinäjoen Hiihtoseuran seura- ja lajirajat ylittävälle
kehityshankkeelle seuratukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea
(seuratuki) Rasti-Jussien (RaJu) ja Seinäjoen Hiihtoseuran (SHS) seura- ja lajirajat
ylittävälle seuratoiminnan kehittämishankkeelle. Tuen määrä on 15.000€, mikä on OKM
seuratuen maksimimäärä. Vastineeksi seurat ovat sitoutuneet 5.000€ omaan
rahoitusosuuteen. Hanke aika on vuosi (1.5.2019-30.4.2020), ja hankesuunnitelma sisältää
mahdollisuuden hakea jatkohanketta seuraavaksi vuodeksi.
Kehittämishankkeen tarve
Seurojen välisissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että seuroissa on samanlaisia haasteita
liittyen lasten ja nuorten liikuntaharrastusten mahdollistamiseen halutulla tasolla.
Molemmissa seuroissa on runsaasti lasten ja nuorten ohjattua toimintaa, mutta yhteisiksi
haasteiksi todettiin:
● ohjatun toiminnan resurssipula
○ ohjaajien ja valmentajien määrä → “ryhmät täynnä”
○ valmentajien koulutuksen puute → “lasten ohjaajia, mutta ei nuorten
valmentajia”,
● ohjaaja- ja valmentajapulasta johtuen tarve palkattuun ohjaukseen/valmennukseen
kasvaa, joka johtaa kausimaksujen nostamiseen (mitä seurat eivät halua),
● ohjattujen ryhmien määrä on joissakin lajeissa riittämätön (suuret ryhmät →
ohjauksen/valmennuksen laatu kärsii → urheilijoiden turhautuminen tms.),
● lasten ja nuorten suuri liikuntaharrastuksesta pois jättäytyminen (eli ns. drop-out
ilmiö) lajikoulu/-kerho iän jälkeen (noin 12v+)
● ohjatun valmennuksen puute lajikoulu/-kerho iän ja urheiluakatemian välillä
(12-16v) → useimmissa lajeissa hyvin vähän harrastajia tässä ikäryhmässä
(“unohdettu ikäryhmä”),
● tavoite lasten- ja nuorten monipuolisesta harrastustoiminnasta kärsii nykyisestä
lisenssi- ja kausimaksupolitiikasta johtuen (“joka lajille omat maksut”, toki seurat
voivat vaikuttaa vain kausimaksuun).
Kehittämishankkeella pyritään poistamaan tai vähintään minimoida näitä haasteista.

Kehittämishankkeen tavoitteet
Seuratuen avulla toteutetaan seura- ja lajirajat ylittävä hanke, jonka päätarkoituksena on
yksilölajien toimintaympäristön kehittäminen siten, että lapsille ja nuorille (6-20v) on
jatkossa mahdollisuus matalan harrastuskynnyksen liikuntaan hankkeeseen kuuluvien lajien
osalta:
A. monipuolisesti ja monilajisesti,
B. kohtuullisilla kustannuksilla,
C. helposti ilman jännitystä tai pelkoa tutussa ympäristössä, sekä
D. laadukkaasti ja turvallisesti osaavien ohjaajien/valmentajien avulla.
Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana keskitytään yhteisen toimintamallin luomiseen
seurojen ja lajien kesken, nostetaan lajien ohjattujen harjoitusten laatua sekä lisätään lajien
koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrää.
Kun ensimmäisen vuoden tavoitteet toteutuvat, on hankesuunnitelmassa jatko-optio toiselle
vuodelle (tähän rahoitus on haettava erikseen). Hankkeen toisena vuotena tullaan
keskittymään uusien lasten ja nuorten saamiseen lajien pariin, lajikohtaisten
harjoitusryhmien määrän kasvattamiseen sekä ensimmäisen hankevuoden aikana
esiintulleisiin kehitysideoihin.
Yllä määriteltyjen tavoitteiden toteutuessa
● saadaan uusia lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksiin mukaan,
● saadaan olemassa olevien lasten ja nuorten liikuntaharrastusta monipuolistettua,
● saadaan lajikohtaisesti ohjauksen ja valmennuksen laatua parannettua,
● pystytään pitämään laadukas ohjaus ja valmennus jatkossakin pääosin
vapaaehtoistoimintaan perustuvana,
● pystytään pitämään harrastuksien kausimaksut kohtuullisina, sekä
● pienennetään drop-out ilmiötä.
Numeerisiksi tavoitteeksi tälle rahoitusta saaneelle hankkeelle (ensimmäinen vuosi) on
määritelty:
● uusien harrastajien määrä lajeissa: 95
● nykyisten harrastajien toisen lajin lajikokeilut: 120
● uusien, koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrä: 20
● nykyisten ohjaajien ja valmentajien lajikohtainen “tasonnosto” koulutus: 20
● uusia harrasteryhmiä: 5
● harrasteryhmien palautekysely ryhmäläisille: ei numeerista tavoitetta
○ Hankkeen aikana luodaan palautekysely jokaisen lajin harrasteryhmille
● drop-out ilmiön mittaaminen: ei numeerista tavoitetta
○ Hankkeen aikana luodaan lajikohtainen seuranta drop-out ilmiölle

Kehittämishankkeen toimenpiteitä
Hankkeen aikana tehdään seuraavia toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteet toteutuu:
1.
Järjestetään yhteisiä yksi tai monipäiväisiä koulutustapahtumia yli seura- ja
lajirajojen
2.
Järjestetään ohjaajille ja valmentajille koulutusta ammattilaisten toimesta sekä
yhteisesti että lajikohtaisesti
3.
Uusien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastuksien pariin
4.
Tarjotaan nykyisille lapsille ja nuorille mahdollisimman helppo ja edullinen keino
monipuolistaa omaa liikuntaharrastusta muiden lajien parissa
5.
Luodaan hankkeen aikana pysyvä yhteistyöverkosto ja -malli seurojen ja lajien
toimijoiden kesken, joiden avulla varmistetaan hankkeen aikana kehitettyjen ja
toteutettujen toimintojen jatkuvuus tulevaisuudessakin.
Toimenpiteiden yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin, kun kehityshanke saadaan
virallisesti aloitettua ja liikkeelle.

“Lähdemme innolla kehittämään toimintoja, joiden avulla pystymme tarjoamaan lapsille
ja nuorille entistä laadukkaampia ohjattuja liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Ilman
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea meillä ei seuroina olisi ollut mahdollisuuksia
tälläiseen seuratoiminnan kehitysloikkaan, mihin tuen ansiosta nyt on mahdollisuus”.
Ilkka Ruokola, puheenjohtaja, Rasti-Jussit ry.
“Viime vuosina suomalaisessa huippu-urheilussa on pyritty ottamaan askeleita lajirajat
ylittävään toimintaan Olympiakomitean johdolla. Meidän tavoitteena on toteuttaa samaa
ideologiaa liikunnan ja urheilun ruohonjuuritasolla, lasten ja nuorten ohjatussa
seuratoiminnassa. Lajirajat ylittävä hanke, jossa on mukana 14 eri lajia, antaa
mahdollisuuden luoda seuratoiminnassa jotain sellaista, mitä ei yksittäisinä seuroina tai
lajijaostoina kyetä tekemään”.
Teemu Majasaari, puheenjohtaja, Seinäjoen Hiihtoseura ry.
Lisätietoja:
Ilkka Ruokola
pj., Rasti-Jussit ry.
050 523 7833 - ilkka.ruokola@ruokola.com
Teemu Majasaari
pj., Seinäjoen Hiihtoseura ry.
0400 761 503 - teema@me.com
Rasti-Jussit on eri suunnistuslajien erikoisseura, joka perustettu 1973. Jäseniä RaJu:ssa on yli 250. Seinäjoen Hiihtoseura on
lumilajien erikoisseura, joka on perustettu 1980. Jäseniä SHS:ssa on noin 300. Harrastajamäärä seuroissa yhteensä noin 600.
Seurojen toiminta kattaa 14 lajia (lajit, joissa seuroista on osallistujia SM-kilpailuissa). Lajit ovat alppihiihto, ampumahiihto,
ampumajuoksu, ampumasuunnistus, hiihtosuunnistus, lumilautailu, maastohiihto, mäkihyppy, pyöräsuunnistus,
rulla-ampumahiihto, rullahiihto, suunnistus, tarkkuussuunnistus sekä yhdistetty.

