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Tämä on Mäntyharjun Virkistyksen yleinen ohjaajakäsikirja, jota lajijaostot voivat täydentää
tarvittavien tietojen osalta.
Ohjaajakäsikirjan on laatinut kehittämispäällikkö Sari Karppi sekä jaoston jäsenet ja ohjaajat
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1. MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry = MäVi
MäVi on vuonna 1920 perustettu yleisseura

Lajijaostot:
-

Hiihto

-

Lentopallo

-

Pesäpallo

-

Salibandy

-

Voimistelu- ja tanssi

-

Yleisurheilu

-

Discgolf

Harrastajat: n. 850
Ohjaajat ja valmentajat: n. 80
Ohjattua liikuntaa: n. 80 h/viikko talvikaudella
Y-tunnus: 1010604-4

VISIO 2025
”Mäntyharjun Virkistys on valtakunnallisesti tunnettu säpäkkä eteläsavolainen liikunnan
laatuseura – ovi auki hyvän mielen olohuoneeseen.”

TOIMINTA-AJATUS
Mäntyharjun Virkistys: Luomme innostavia ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia harrastajille
ja kilpaurheilijoille.
ARVOT – EETTISET LINJAUKSET
S = Suvaitsevaisuus
I = Innovatiivisuus
S = Säpäkkyys
U = Urheilullisuus

SÄÄNNÖT
Seuran toimintasääntöihin voit tutustua kotisivujen materiaalisalkussa.
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”MäVi – suuri sydän täynnä
elämää”

Mäntyharjun Virkistyksen yleisurheilujaoston toiminta kuvataan tarkemmin yleisurheilujaoston
toimintalinjauksessa, johon kannattaa tutustua. Tähän ohjaajan käsikirjaan on koottu
ohjaamisen kannalta tärkeitä tietoja. YU –jaostolla on

ollut Sinettiseurastatus

ja jaosto

huomioi toiminnassaan sinettiseurakriteerit. Vuonna 2018 toiminta on tähtiseura toimintaa
muuttuneen laatuseuraohjelman myötä. Toiminnan laadun varmistaminen on pitkälti ohjaajien
vastuulla. Siksi ohjaajien tulee tutustua tämän oppaan lisäksi myös Olympiakomitean
Tähtiseura-

ohjelmaan

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseurat-

seurojen-laatuohjelma/ Olympiakomitean nettisivuilta sekä http://www.kasvaurheilijaksi.fi/
löytää myös materiaalia valmennukseen ja ohjaukseen sekä mielenkiintoisia artikkeleita
käytännön valmennustyöhön liittyen.

2. MÄVIN JOHTOKUNTA JA YLEISURHEILUJAOSTO
Seuran johtokunta koostuu jaostojen puheenjohtajista, tai muista nimetyistä henkilöistä,
sihteeristä, rahastonhoitajasta ja puheenjohtajasta. Lisäksi seuran päätoiminen työntekijä
osallistuu kokouksiin tarvittaessa. Johtokunta kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta joka
kuukauden 1. torstai.

Johtokunnan yhteystiedot löydät: http://virkistys.sporttisaitti.com/yhteystiedot/

Yleisurheilujaoston yhteystiedot löydät:
http://virkistys.sporttisaitti.com/yleisurheilu/yleisurheilujaosto2/

3. SEURAN TOIMISTO JA TYÖNTEKIJÄT
Seuran toimisto sijaitsee liikuntahalli Kisalan (Urheilutie 1) toisessa kerroksessa. Toimistolla
on mm. lainattavissa materiaalia ohjaamisen tueksi, myynnissä seuratuotteita, seuran arkisto,
mahdollisuus hyödyntää toimistopalveluita (tulostus/kopiointi).

4

Kehittämispäällikkönä toimii Sari Karppi 044-2101386, sari.karppi@virkistys.fi, mutta hän on
vanhenpainvapaalla 11.9.2017 alkaen. Sijaisena toimii 11.9.2017 alkaen Sari Tompuri 0442101386, toimisto@virkistys.fi

Lisäksi

ajoittain

toimistossa

työskentelee

avustavissa

toimistotehtävissä

työllistettyjä

työntekijöitä. Toimiston yhteystiedot: toimisto@virkistys.fi, 044-2623305.

4. JÄSENYYS
Kaikkien seurassa toimivien, niin johtokunnan jäsenten, ohjaajien, valmentajien kuin
harrastajienkin tulee maksaa kalenterivuosittain perittävä MäVin jäsenmaksu (10 € v. 2018).
MäVin

johtokunta

tiedottaa

kunkin

vuoden

jäseneduista.

Jäsenmaksu

laskutetaan

automaattisesti seuran jäsenrekisteriohjelman kautta, joten huolehdittehan että tiedot ovat
ajan tasalla ilmoittamalla uudet jäsenet ja muuttuneet jäsentiedot Meeri Sinkolle.
meeri.sinkko@virkistys.fi

HUOM! Myös ohjaajat maksavat jäsenmaksun, vain jäsenenä sinulla on äänioikeus
kokouksissa ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Jäsenyys muissa organisaatioissa
MäVi – yleisurheilu on Suomen Urheiluliiton (www.sul.fi ) jäsen ja kuuluu

Etelä-Savon

Yleisurheilupiiriin (http://esy.sporttisaitti.com/ )
MäVi on Etelä-Savon Liikunta ry:n jäsen.( www.esliikunta.fi )
Lajiliittojen kattojärjestö on Olympiakomitea ( www.olympiakomitea.fi )

5. TIEDOTUS
SÄHKÖPOSTI
Yleinen tiedotus hoidetaan sähköpostilla, tämän vuoksi on syytä pitää omat ja ohjattavien
yhteystiedot ajan tasalla seuran jäsenrekisterissä. Jos osoite vaihtuu tai se ei toimi, on siitä
ilmoitettava

välittömästi

jäsenrekisteriä

ylläpitäville

henkilöille,

jotka

ovat

seuran

rahastonhoitaja ja päätoiminen työntekijä.
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KOTISIVUT
Seuran

kotisivut

ovat

osoitteessa

www.virkistys.sporttisaitti.com

.

Sivujen

yleisestä

hallinnoinnista vastaa päätoiminen työntekijä, lisäksi jokaisella lajijaostolla on omat tunnukset
kotisivujen sisällön päivittämiseen. Kotisivut on tehty Sporttisaitilla, joka on erittäin
yksinkertainen ja helppokäyttöinen.

Etusivulla olevaan ajankohtaiseen kuvaan toivotaan vaihtuvuutta. Toimita siis kuvia
harjoituksista, peleistä tai muista tapahtumista sivuja päivittävälle henkilölle.

FACEBOOK
Facebookissa on Mäntyharjun Virkistys –sivu, jonka ylläpitäjinä toimivat päätoimisen
työntekijän lisäksi seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Myös muut sivusta tykkäävät voivat lisätä
julkaisuja

tälle

sivulle.

Facebook-sivu

on

osoitteessa

https://www.facebook.com/#!/MantyharjunVirkistys

INSTAGRAM käytössä tunnuksella mjuvirkistys

JÄSENTIEDOTE
Päätoiminen työntekijä vastaa seuran jäsentiedotteesta, joka julkaistaan 1-2 kuukauden
välein. Jäsentiedotteen jakelu tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse, lisäksi jäsentiedotteet
lisätään kotisivujen materiaalisalkkuun. Tarvittaessa tiedotteen saa myös tulostettuna MäVin
toimistolta. Jaostojen edustajat voivat toimittaa jäsentiedotteeseensa ajankohtaisia asioita
sähköpostitse päätoimiselle työntekijälle.

RYHMIEN SISÄINEN TIEDOTUS
Ohjaaja

sopii

kauden

alkaessa

ryhmänsä

kanssa

ensisijaisesti

käytettävästä

tiedotuskanavasta, joka voi olla esimerkiksi infokirjeet, sähköposti, whats up –viestit / ryhmät
tai tekstiviestit.
Jokaisella Liikkari ja monilaji – ryhmällä on nimetty vastuuohjaaja joka huolehtii vanhempien
tiedottamisesta ryhmäkohtaisesti.
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LOGOT
Viestinnässä on hyvä käyttää seuran logoa. Lisäksi jaostoilla on omat pyöreät lajilogonsa,
näitä

logoja

voit

tiedustella

jaostosi

puheenjohtajalta.

Löydät

logoja

kotisivujen

materiaalisalkusta. Yleisurheilujaoston toiminnan tiedottamisessaTähtiseura logoa voi käyttää
mikäli auditoinnin myötä Tähtiseura tunnustus on myönnetty.

6. RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN JA KÄVIJÄSEURANTA
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake MäVi:n nettisivuilla tai
ryhmäkohtaisesti toimintojen alkaessa. Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa yhteystietojen
lisäksi varmistaa mm. kuvaus- ja kuljetuslupa. Muokattava ilmoittautumislomake pohja löytyy
MäVi:n nettisivujen materiaalisalkusta.

Nettisivuille voi myös luoda sähköisen ilmoittautumislomakkeen, johon voi asettaa
haluamansa kohdat ilmoittautuvien vastattavaksi. Vastaukset voi asettaa saapumaan
sähköpostiin, lisäksi kaikki lomakkeen vastaukset tallentuvat Excel-tiedostoon, josta ne on
helppo tulostaa yhtenä taulukkona.

KÄVIJÄSEURANTA
Materiaalisalkusta löytyy myös osallistujalistapohja, jonka avulla on helppo seurata
harrastajien osallistumisaktiivisuutta.

7. MAKSAMINEN
Osallistumismaksut suoritetaan kunkin jaoston käytännön mukaisesti

tilille, lisäksi

vastaanotamme Smartum-seteleitä (alla toimintaohjeet). Osa jaostoista voi laskuttaa
harrastajia myös jäsenrekisteriohjelmiensa kautta. Yleisurheilulla mahdollisuus käyttää SUL:n
yleisurheilurekisteri- palvelua. Tunnukset rahastonhoitaja Meeri Sinkolla / Saija Järvinen.
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SMARTUM-SETELIT
Liikunta- ja kulttuurisetelillä voi maksaa: harrastuksen kerta- tai kausimaksun, pääsylipun tai
muun osallistumismaksun osittain tai kokonaan
Liikuntasetelillä

voi

maksaa:

harrastuksen

kerta-

tai

kausimaksun,

tapahtuman

osallistumismaksun (ei pääsylippuja) osittain tai kokonaan
Seteleillä EI voi maksaa:
-

MäVin jäsenmaksua

-

Kanttiinituotteita

-

Arpoja

-

MäVi-tuotteita

Tunnista erilaiset setelit:
Liikuntaseteli:

Liikunta- ja kulttuuriseteli:

Pikaohje vastaanottoon:
1. Tarkista, että seteli on ehjä ja mitätöimätön
2. Tarkista, että takapuolella on setelin haltijan nimi
3. Tarkista etupuolelta oikean alakulman kolmiosta, että seteli on voimassa
4. Ruksi vasemmassa yläkulmassa oleva setelin arvo (4 €/5 €) yli
5. Setelit ovat henkilökohtaisia, niillä voi maksaa vain setelin haltijan osallistumisen!
Arpoja, kahviotuotteita yms. ei voi ostaa Smartumeilla!
6. Smartum-setelistä ei anneta rahaa takaisin! Sillä voi suorittaa maksun osittain tai
kokonaan.
7. Säilytä setelit siistinä ja suorana, ja toimita ne eriteltyinä MäVin toimistoon
kirjekuoressa
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Setelien tilitys toimistoon
1. Niputa yhteen samanarvoiset Liikuntasetelit (4 €), sekä Liikunta- ja kulttuurisetelit (5
€) ja liitä ne yhteen klemmareilla tai kuminauhalla, kaikki setelit samoin päin
2. Toimita Smartum-setelit toimistoon kirjekuoressa, merkitse kuoreen:
1. Jaosto ja yhteyshenkilö + yhteystiedot
2. Liikuntasetelien lkm ja arvo yhteensä
3. Liikunta- ja kulttuurisetelien lkm ja arvo yhteensä
4. Smartumit tilitetään johtokunnan tilille, josta niiden tuotto osoitetaan jaostojen
tilille tilitettyjen Smartum-seteleiden mukaisesti. Smartum perii jokaisesta
tilityksestä 4% palvelupalkkion.
Smartum-yhdyshenkilönä toimii rahastonhoitaja Meeri Sinkko meeri.sinkko@virkistys.fi,
044-2623294
Lisätietoa Smartum-seteleistä löydät osoitteesta

www.smartum.fi. Tarkemmat Smartum-

ohjeet saat pyydettäessä MäVin toimistolta.

8. TOIMIPAIKAT
LIIKUNTAHALLI KISALA, Urheilutie 1
Kisalaa voidaan varata tällä hetkellä kunnan yhteispalvelupisteestä. Kisalassa on ovet auki,
jos vuoro on varattuna. Ovia ei tarvitse huolehtia lukkoon tai valoja pois, mutta tilat on
jätettävä siisteiksi. Kisalassa on runsaasti liikuntavälineitä ja telineitä, jotka ovat vapaasti
käytettävissä. Lisäksi jaostoilla on omia välineitä, joita säilytetään lukituissa kaapeissa. Voit
tiedustella välineitä lainaksi ottamalla yhteyttä esim. jaoston puheenjohtajaan.

Salin varusteet:
- Jumppamattoja- ja patjoja
- Telinevoimistelutelineitä: nojapuut, rekki, arkku, puomi, pukki…
- Erikokoisia palloja
- Maaleja
- Lentopalloverkkoja
- Joukkueliivejä
- Ja paljon muuta…
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Yleisurheilujaoston välinelistat löytyvät liitteestä 1. Yleisurheilujaostolla on Kisalan varastossa
käytössään 2 lukollista kaappia, 1 lukoton kaappi sekä lukollinen pallokori. Kaappien avaimia
on ainakin Yu- treeni – ryhmän, Yu-koulun, Liikuntaleikkikoulun ja monilajisen liikuntakerhon
ohjaajilla.

URHEILUPUISTO, Urheilutie 3
Talvikaudella huoltorakennuksessa toimii
hiihtojaoston suksivoitelupiste. Kesäkaudella
voiteluhuoneessa säilytetään yleisurheilukoulun välineitä.

LUKION TANSSISALI, Kompantie 22
Tunneille kuljetaan viikolla Lukion aulan kautta tai tyttöjen pukuhuoneen viereisestä ovesta,
viikonloppuisin ainoastaan tyttöjen pukuhuoneen viereisestä ulko-ovesta, sillä koulun puolella
on hälytykset. Oven väliin ei saa jättää mitään vaan se on aina oltava suljettuna, ohjaaja sopii
ryhmänsä kanssa käytännön myöhästyviä varten, jos harjoitellaan ovien ollessa lukittuna

Jos Sinulla on kiinteistöön liittyviä ongelmia: Kari Ikonen 0400 753830

Salin varusteet (VoTa-jaosto):
- Jumppakepit
- Jumppamatot
- Voimatangot
- Käsipainot (1 kg-5 kg)
- Steplaudat
- Voimisteluvälineitä: keiloja, nauhoja, vanteita, hyppynaruja, pallovarjoja
- CD-soitin, johon käy myös esim. USB-tikku ja MP3-soitin
MYLLYRINNE (JUDOSALI), Kauppatie 1-3
Ovi tulee huolehtia lukkoon tunnin jälkeen, mikäli seuraavia käyttäjiä ei ole tulossa heti.
HUOM! Salin ulko-ovi aukeaa sisäänpäin! Valot saliin tulevat tuulikaapin katkaisijasta.

Salin varusteet (VoTa-jaosto):
- Kahvakuulat (4-20 kg)
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-

Jumppakepit
Jumppamatot
CD-soitin, johon käy myös esim. USB-tikku ja MP3-soitin

YHTENÄISKOULU, Sairaalantie 4
Käynti Mäntyharjuntien puoleisista ovista. Ovi on lukossa ilta-aikaan, sähköisen avaimen saa
kunnantalon vaihteesta. Salin välineet ovat pääasiassa lukitussa varastossa, välineitä voi
tiedustella yhtenäiskoululta.
Salin varusteet (VoTa-jaosto):
- CD-soitin (USB-paikka)
KIINTEISTÖPÄIVYSTYS
Kiinteistöpäivystys kiireellisissä asioissa:
Ma-pe klo 16-22 ja la-su klo 7-22

044-285 7510

Ma-Su klo 22-7

0400-655 311

SALI- JA KENTTÄVUOROT
Salivuorot myönnetään aina talvikaudeksi kerrallaan. Tulevan kauden toiveita kannattaa
miettiä jo hyvissä ajoin, salivuorot haetaan yleensä kesäkuun puolivälissä. Kesäaikaiset
kenttävuorot haetaan kevättalvella.

Mikäli salivuoro jää käyttämättä esim. pelireissun vuoksi, siitä on hyvä tiedottaa muita
jaostoja, jotta vapautunutta voidaan tarvittaessa hyödyntää esim. lisäharjoituksia varten.

Tapahtumia ja harrastusvuoroja suunnitellessa kannattaa olla yhteydessä myös muihin
toimijoihin, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä.

9. OHJAAJANA SEURASSA
Ohjaajana/valmentajana edustat koko toimintaamme ja luot kuvaa meistä ulospäin.
Positiivinen asenne kaikessa toiminnassa luo hyvää ilmapiiriä sekä jaoston sisällä että sen
ulkopuolelle.

OHJAAJAN ROOLI
Ohjaajina meillä on jokaisella tärkeä rooli luodessamme liikunnan iloa harrastajille. Ohjaajan
tulee olla ajoissa paikalla harjoituksissa, mielellään n. 15 minuuttia ennen harjoitusten alkua,
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jotta harjoitukset pääsevät alkamaan ajallaan. Ohjaaja on ensimmäisenä salissa ja lähtee
pukuhuoneesta viimeisenä. Lapsia ei jätetä koskaan yksin.

Ohjaaja välittää kuvaa itsestään, seurastamme ja lajista olemuksellaan, ohjaaja pukeutuu ja
käyttäytyy esimerkillisesti, eikä riko yhteisiä pelisääntöjä vastaan.

SIJAISTAMINEN
Jokainen ohjaaja/valmentaja huolehtii itse sijaisen tunnilleen tarpeen tullen. Sijainen löytyy
yleensä helposti oman lajijaoston ohjaajien keskuudesta. Sijaiselleen ohjaaja antaa tarvittavat
ohjeet tunnin valmisteluihin ja läpi viemiseen. Tärkeää on myös kertoa omasta ryhmästä ja
taitotasosta jos ryhmä ei ole sijaiselle entuudestaan
tuttu. Sijaistaminen on myös hyvä mahdollisuus tehdä
lajien välistä ohjaajavaihtoa.

Jos tunnille tulee sijainen ja tiedät siitä jo etukäteen, niin
ilmoitathan asiasta ryhmällesi. Äkillisimmissä
sairaustapauksissa voi laittaa vaikka tekstiviestin jollekin
ryhmän jäsenelle.

10. KAUDEN JA TUNTIEN VALMISTELU
SUUNNITTELU
Olennaista harjoituksen onnistumisen kannalta on suunnitella tunti huolella etukäteen ja olla
paikalla hyvissä ajoin. Selkeys ja asiantuntevuus ovat tärkeitä asioita, jotta harrastaja
ymmärtää, mitä hänen tulee tehdä.

Kauden rakenne on syytä suunnitella etukäteen ja kausisuunnitelmat voidaan esitellä
esimerkiksi jaoston kokouksessa, kausisuunnitelman voi jakaa osittain tai kokonaan myös
harrastajien kanssa, toiminnasta riippuen. Harjoitukset tulee suunnitella riittävän
monipuolisiksi ja innostaviksi. Yhteistyö yli jaostorajojen on myös sallittua monipuolisuuteen
kasvatettaessa.

MäVin toimistolla on materiaalia mm. valmiita tuntimalleja, leikki-ideoita, kirjallisuutta, DVD:itä
ym., joita ohjaajat voivat lainata harjoitusten suunnittelua varten. Ohjauksia voi suunnitella
myös palvelun www.suunnittelenliikuntaa.fi kautta.
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Voit tiedottaa ryhmällesi, mitä varusteita tunnille tarvitaan (esim. millaiset jalkineet ja vaatteet
pyyhe, juomapullo). Lasten ryhmissä riittää, että juomataukoja on 1-2/tunti, ettei maha suotta
täyty juomisesta, näin vältytään ylimääräisiltä vessakäynneiltä kesken tunnin.

Liikuntaleikkikoulut ja monilajiset liikuntakerhot:
Koko kauden suunnittelu tapahtuu monilajitiimin yhteistapaamisissa, joissa sovitaan mm.
kausiohjelmista, lehti-ilmoituksista ja ilmoittautumisperiaatteista ja kerhotuotteiden tilauksista.
Liitteessä 2 on toiminnan vuosikello, jossa näkyvät kauden tärkeimmät tehtävät.
Liikuntaleikkikoulun yhden tunnin rakenne:
1. Alkutoimet






tervehtiminen
ryhmän haltuunotto
jokaisen huomiointi, kontakti, kosketus
tutuiksi tuleminen, nimet
tehtäväkorttien jako (jos käytetään tunnin aikana)

2. Energian purku


höyryt ulos tehokkaalla liikkeellä

3. Kehontuntemus


kehon osat ja toiminnot

4. Perusliikkeet




perusliikkeiden harjoittelu
muuntelut: suunta, tila, voima, aika
välineet, radat, leikit...

5. Suhde pariin/ryhmään




pareittain toimiminen
pienryhmässä toimiminen
koko ryhmän yhteistoiminta

6. Rentoutuminen




rauhoittuminen
rentoutuminen yksin tai parin kanssa
toisen rentouttaminen
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7. Lopputoimet




kertaus, mitä tehtiin
tehtävien jako (jos ei jaettu alussa)
seuraavan kerran info

YU-koulut ja YU- treeniryhmä:

Yu-koulun ja -treeniryhmän suunnitelmat tehdään pääpiirteittäin Yu- tiimin ja jaoston
kokouksissa. Lisäksi YU- treeniryhmän harjoituksista, halli ja leiripäivistä talvikaudella vastaa
Pepe Hölttä jaTiina Paasonen. Kesällä valmennuksesta vastaa heidän lisäkseen Veera
Louhivuori ja Eetu Louhivuori. Yu- koulun tarkennetun kausiohjelman tekevät ohjaajat ennen
kauden alkua.

PELISÄÄNNÖT
Lasten ja nuorten ryhmissä laaditaan kauden alussa ryhmän omat pelisäännöt (pakolliset
Tähtiseuroille, mutta erittäin suositeltavat kaikille ryhmille). Myös vanhempien kanssa on hyvä
käydä pelisääntökeskustelu esim. vanhempainillan tai yhteisharjoitusten yhteydessä.
Pelisäännöt kirjataan ylös ja ne voi esim. julkaista jaoston kotisivuilla. Tähtiseura -jaostot
toimittavat pelisäännöt Olympiakomiteaan.
https://extranet.sport.fi/pages/viewpage.action?pageId=1542829
Käyttäjätunnus: pelisääntö / salasana: palauttaja
Pelisääntömateriaalia löytyy https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lastenurheilu/urheilun-pelisaannot/

PALAUTE
Palautetta saadaan ajoittain suullisesti, sekä kirjallisten kyselyjen yhteydessä. Palautteeseen
on tärkeää reagoida aina ja positiivisella / kehittävällä mielellä. Parannusehdotuksia ja
muitakin palautteita on hyvä tuoda esille keskusteluissa johtokunnassa, etenkin jos ne
tuntuvat ongelmallisilta. Myös kaikki hyvä palaute on mukava jakaa muiden kanssa!
Liikuntaleikkikouluissa kysytään palautetta lapsilta myös ”naamakorteilla” tai peukuttamalla
Liikkarin lopuksi.
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Myös ohjaaja antaa palautetta harrastajille. Muista kehua ja kannustaa tasapuolisesti,
jokaisissa harjoituksissa. Mieti kuinka neuvot harrastajaa korjaamaan virheen.
Tähtiseuroille on valmiit kyselypohjat, joita hyödynnetään Tähtiseuran kehittämisessä:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/peruspalvelut/hallinto-ja-kehittaminen/tyokalujaseuran-kehittamiseen/

11. KOULUTUS
Kursseilla käyminen on suositeltavaa, jotta pysyisi ohjaajana ajan tasalla. Tiedon ja taidon
lisäksi kursseilta saa myös uusia ideoita ja energiaa omien tuntien suunnitteluun. Eri lajiliitot,
aluejärjestöt ym. toimijat tarjoavat koulutuksia, joista voi räätälöidä itselleen sopivan
koulutuskokonaisuuden.

Yleisurheilun koulutuspolku löytyy liitteestä 3. YU-jaosto
kouluttaa ohjaajiaan säännöllisesti ja maksaa koulutukset
osallistujille ohjaajan sitoutuessa ohjaamaan yu-jaoston
ryhmiä.

12. MATKAKORVAUKSET JA
OHJAAJAPALKKIOT
Esimerkiksi koulutuksiin osallistumisesta tai kisamatkoista syntyneet matkakulut korvataan
matkalaskun perusteella kunkin lajijaoston käytännön mukaisesti. Matkalaskupohja löytyy
MäVin Internet-sivujen materiaalisalkusta. Oman auton käytöstä maksetaan MäVin
johtokunnan määräämän taksan mukaisesti (0,17 €/km). Liitä matkalaskuun alkuperäiset kuitit
matkoista ja toimita seuran/jaoston rahastonhoitajalle. Yu- jaostossa on päätetty maksettavan
koulutusmatkoista tapahtuvat kustannukset sekä tietyistä edustuskilpailuista maksettavat
kustannukset. Leiritykset sovitaan tapauskohtaisesti.

Pääsääntöisesti seuran omille ohjaajille/valmentajille ei makseta palkkaa ohjaamisesta,
joitakin jaostokohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Nuorille ohjaajille on kannustukseksi
ajateltu maksettavan korvausta esim. yleisurheilukoulun pitämisestä.
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Seura palkitsee kevät- ja syyskokouksissaan toimijoita, lisäksi jaostot voivat palkita omia
ohjaajiaan harkintansa mukaan, esim. Tähtiseurojen juniorivalmentaja-kiertopalkinnolla ja
lajiliittojen ansiomerkeillä.

13. TURVALLISUUS
ENSIAPUVARUSTEET

Yleisurheilujaoston ensiaputarvikkeet löytyvät Kisalasta YU -jaoston kaapista.
Ensiaputarvikkeita voi käydä hankkimassa Mäntyharjun apteekista. Siellä on Yu:lla oma tili.

Jokaisen ohjaajan kannattaa selvittää, kuinka annetaan ensiapu tyypillisimmissä tilanteissa,
joita harjoituksissa voi sattua. Ensiapuohjeita löydät liitteestä 4.

PELASTUSTIET
Ohjaajien on tärkeä tuntea hätäuloskäynnit omalta toimipisteeltään ja miettiä yksin tai
ohjaajatiiminsä kanssa miten hoitaa erilaiset hätätilanteet jo etukäteen. Kirjoita vaikka
ohjausvihkoosi ylös paikan osoite, jotta osaat tarvittaessa antaa osoitteen. Myös ryhmäläisten
kanssa voi käydä läpi, kuinka hätätilanteessa toimittaisiin.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Esimerkiksi tapahtumia varten on laadittu seuran yleinen turvallisuussuunnitelma, jota
tapahtumajärjestäjät voivat muokata tapahtumaansa soveltuvaksi, sitä voi hyödyntää myös
harjoitusten turvallisuusasioita mietittäessä. Yleinen turvallisuussuunnitelma löytyy seuran
kotisivujen materiaalisalkusta.

VAKUUTUS
Toimijoille ja vapaaehtoisille vakuutus
http://www.yleisurheilu.fi/seurat/vakuutukset/seura-ja-piirivakuutus
Harrastaville lapsille ja nuorille lisenssiin liittyvä vakuutus
http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit
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Yleisurheilujaostossa aikuisharrastajat osallistuvat seuratoimintaan omilla vakuutuksillaan,
tästä on hyvä tiedottaa esim. ilmoittautumisen yhteydessä. Lajiliittojen kautta saa hankittua
vakuutuksia esimerkiksi lisenssien yhteydessä.
Kaikille Yu – jaoston toiminnassa oleville lapsille hankitaan SUL:n kautta YU -lisenssit, jotka
sisältävät vakuutuksen.
Kaikkien yleisurheilu – jaoston toiminnassa mukana olevien lapsien ja nuorien tiedot
ilmoitetaan ohjaajien kautta Meeri Sinkolle, joka maksaa lisenssit yleisurheilurekisterin kautta.
Lisenssin maksua varten tarvitaan nimi ja syntymäaika.

14. VARAINHANKINTA JA SPONSOROINTI
VARAINHANKINTA JA ALV
Varainhankintaa voidaan suorittaa erilaisilla talkoilla mm. seuran sisäisissä tapahtumissa,
sekä ulkopuolisten tilaamissa tehtävissä. Seura on arvonlisäverovelvollinen
elinkeinotoiminnassa, eli varainkeruussa, joka ei ole varsinaista toimintaamme. Alv:sta tulee
huolehtia silloin, kun tuotteita myydään muualla kuin seuran omissa tapahtumissa. Seuran
omissa tapahtumissa tapahtuva myynti EI OLE arvonlisäverovelvollista.
Arvonlisäveroasiasta voi olla yhteydessä seuran rahastonhoitajaan.

SPONSOROINTI
Seuralla on muutamia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on laaja sopimus
sponsoroinnista. Sopimukset tehdään vuodeksi kerrallaan.

Yritykset ja niille varatut näkyvyydet:
-

Näkyvyys seura-asuista (SSOP ja Veisto)

-

Kausijulkaisuilmoitukset (SSOP, Veisto, Pitäjänuutiset, Havu-apteekki)

-

Nettibanneri (Veisto, Havu-apteekki)

-

Banderollipaikka mm. seuran tapahtumissa (Pitäjänuutiset)  nippusiteitä
kiinnittämiseen saa MäVin toimistolta

-

Mainospaikka autossa (SSOP ja Woikoski)

Näiden lisäksi sponsorointiyhteistyötä voidaan tehdä muiden yritysten kanssa
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ONGELMANRATKAISUTILANTEET
1. Olympiakomitea kannustaa seuraa ratkaisemaan ongelman ryhmän sisäisesti.
Ensin omassa ryhmässä / joukkueessa, mikäli tilanne ei ratkea oman ryhmän sisällä
kehotetaan ottamaan yhteys seuran nuorisopäällikköön/ puheenjohtajaan. Mikäli asia ei
heidänkään avulla ratkea, niin ongelma voidaan viedä seuran ongelmanratkaisuelimen
ratkottavaksi (jos seuralla sellainen on). Huomioitavaa on, että ongelmanratkaisuelin tulisi
muodostua puolueettomista henkilöistä.
2. Mikäli ongelmaa ei saada yrityksistä huolimatta ratkaistua seuran sisällä, voidaan siinä
tapauksessa ottaa yhteys lajiliiton nuorisotoiminnan vastuuhenkilöön. Yhteys lajiliittoon tulee
ottaa vasta sitten, kun asiasta on keskusteltu seuran sisällä vastuuhenkilöiden kanssa.
Lajiliiton nuorisopäällikkö keskustelee seuran vastuuhenkilöiden kanssa selvittäen, mistä on
kysymys, onko toimittu Tähtiseurakriteerien vastaisesti. Mikäli kriteerejä on rikottu, lajiliiton
nuorisopäällikkö vaatii seuraa korjaamaan tilanteen. Mikäli seura ei ole halukas korjaamaan
toimintatapaansa, niin seura menettää Tähtiseura statuksen. Päätöksen Tähtiseura arvon
menettämisestä tekee lajiliitto.
3. Olympiakomitean rooliin kuuluu valvoa, että lajiliitot hoitavat oman tehtävän Tähtiseurojen
laadun arvioinnissa. Mikäli Valolla ja lajiliitolla on erilainen näkemys siitä, onko lajiliitto
toiminut oikein, niin asiaa ei viedä eteenpäin. Olympiakomitea ja lajiliitto keskustelevat asiasta
niin kauan, että yhteinen näkemys asiasta löytyy.
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LIITE 1
Yleisurheilujaoston välineet: Huolehdi, että lukitset kaapit ja pallokorin käyttösi jälkeen! Ilmoita
rikkoutuneista välineistä jaostolle.


Hernepussit 42 kpl



vanteet 50 kpl (sin 8, pun 10, kelt 8, vihr. 10, raidalliset 13)



Pallokorissa pallot 28 kpl



Hyppynarut 20 kpl 15 kpl



Footbagit (mars- pallot) 13 kpl



Tennismailat (muovi) 6 kpl + superlooni tms. pallot 12 kpl



keltaiset tötsät 9 kpl



Isot pehmonopat 2 kpl



Liukurit (SSSOy) 9 kpl



Puulastat 20 kpl



Kilinäpallo kelt. 1 kpl



Punaiset (keskikokoiset, jalkapalloa pienemmät) kumipallot 8 kpl



Pehmolentis 1 kpl



EA- laukut 3 kpl (pienet välineet: kylmäpussit, siderulla, laastari, puhdistusaine, puhdistuslaput)



Leikkivarjo 1 kpl



Pingismailat 8 kpl + pingispalloja



Lattiamuodot (neliö, ympyrä, kolmio, käsi, jalka jne.) 101 kpl



Sählypallot 3 kpl



Sulkapallomailat 8 kpl ja palloja



Joukkueliivit (pienet) 13 kpl



Joukkuenauhat sin 9 kpl ja pun 8 kpl



sanomalehtimailat



häntäpallot



maitotölkit



Punaiset tötsät 17 kpl



Aidat (pienet,muoviset, kelt.) 5kpl



Tikapuut 1 kpl



kartiot matalat 94 kpl



Kumikiekot 3 kpl



Kumikuula 1 kpl



Turbokeihäät 2 kpl



YU- vannekassi 1 kpl



Kumimoukarit 3 kpl (vedellä täytettävät, kelt.)



Pehmofrisbeet 11kpl



Kourupallomailat mehutölkit



Kävelypurkit 2 kpl
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LIITE 2
Yleisurheilun Vuosikello
Tammikuu:
YU-jaoston kokous
YU- Harjoitukset Kisalassa kerran viikossa lapsille ja nuorille
Yhdet yu-harjoitukset hallissa joko Vierumäellä tai Tanhuvaarassa
Otetaan selvää yu- ohjaajien ja valmentajien koulutusmahdollisuuksista
Haetaan yleisurheilun avoimet aluekilpailut Mäntyharjuun heinäkuulle
Osallistuminen Team Gym -harjoituksiin
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Kevät kauden monilaji -kausisuunnitelmat heti vuoden alussa.
Jäsenmaksut ja lisenssit
Helmikuu:
YU- harjoitukset Kisalassa kerran viikossa lapsille ja nuorille
yhdet YU-harjoitukset hallissa
Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Haetaan kenttävuorot kunnalta
Ohjaajien ja valmentajien koulutus
Osallistuminen TeamGym- harjoituksiin
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Maaliskuu:
YU -harjoitukset Kisalassa kerran viikossa lapsille ja nuorille
YhdetYU- harjoitukset hallissa
Käydään yksissä hallikilpailuissa
Osallistuminen Team Gym –harjoituksiin
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
monilajisten kevätretken / karnevaalien suunnittelu
seurakilpailuiden ilmoittaminen
Kenttävuorojen hakeminen kesäksi
Huhtikuu:
YU -harjoitukset Kisalassa kerran viikossa lapsille ja nuorille
Yhdet YU -harjoitukset hallissa
Juoksukoulu lapsille/nuorille
Suunnitellaan ja otetaan selvää mitä kilpailuja on lähialueella ja mihin kesän aikana
osallistutaan
Mäntyharju-hölkän suunnittelu
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Kevätkokous
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Toukokuu:
YU - Ulkoharjoitukset kaksi kertaa Urheilualueella lapsille ja nuorille
Yleisurheilukoulu starttaa kaksi kertaa viikossa
Yleisurheilun seurakisat
Hippokisat
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Monilajisten päätösretki / karnevaalit / Lapsilta, nuorilta, vanhemmilta sekä ohjaajilta
palautteen kerääminen. Seuraavan vuoden jatkavien varmistaminen sekä lapset että
ohjaajat. Ohjaajien kiittäminen.
Kunniakierros
Kesäkuu:
YU -ulkoharjoitukset kaksi kertaa viikossa Urheilualueella lapsille ja nuorille
Juoksukoulu lapsille ja nuorille
Yleisurheilukoulu kaksi viikossa
Yleisurheilun seurakisat
Yhdet yu-kisat Mäntyharjun ulkopuolella
Mäntyharju-hölkän suunnittelu
Heinäkuu:
YU -ulkoharjoitukset kerran viikossa Urheilualueella lapsille ja nuorille
Yleisurheilukoulu kerran viikossa
Yleisurheilun avoimet aluekilpailut Mäntyharjussa
Yhdet yu-kilpailut Mäntyharjun ulkopuolella
Harjoitustauko viikosta kahteen viikkoon
Elokuu:
YU- ulkoharjoitukset kerran viikossa urheilualueella lapsille ja nuorille
Yleisurheilukoulu päättyy
Juoksukoulu lapsille ja nuorille alkaa
Yleisurheilun seurakisat
yhdet YU -kisat Mäntyharjun ulkopuolella
Muistetaan että syyskuussa on KLL.n piirinmestaruuskisat. Valmistaudutaan niihin
Mäntyharju-hölkän suunnittelu
Pidetään monilajitiimin palaveri. Suunnitellaan ryhmät, jaetaan seuran kesken
salivuorot, hankitaan ohjaajat, tehdään kausisuunnitelmat, sovitaan
osallistumismaksut, tiedotetaan ryhmien aloittamisesta ja otetaan ilmoittautumiset.
Syyskuu:
Harjoitukset joko Kisalassa tai urheilualueella kerran viikossa lapsille ja nuorille
Juoksukoulu lapsille ja nuorille
Mäntyharju-hölkkä
KLL.n yu-kisat
Osallistutaan Team Gym – harjoituksiin
Liikuntaleikkikoulut ja monilajiset alkavat, koulutetaan näihin ohjaajat
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa. Pelisääntöjen tekeminen lasten ja vanhempien kanssa

21

-Kausimaksujen tekeminen monilajisille ( + uusille lisenssit ja jäsenmaksu)
Lokakuu:
Harjoitukset Kisalassa kerran viikossa lapsille ja nuorille
Osallistutaan Team Gym – harjoituksiin
Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen
YU-jaoston syyskokous, jaoston jäsenten valinnat
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Marraskuu:
Yu-harjoitukset Kisalassa kerran viikossa
Osallistuminen Team Gym-harjoituksiin
Yhdet YU-harjoitukset hallissa
Seuran syyskokous, johtokunnan henkilövalinnat, Juniorivalmentajan palkitseminen
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa
Joulukuu:
YU -harjoitukset Kisalassa kerran viikossa , joululomalla harjoittelusta neuvotellaan
erikseen.
Seuran pikkujoulut
Monilajiryhmien harjoitukset: Liikuntaleikkikoulu ja monilaji T / P ja nuoret kerran
viikossa ja Tonttuilukerta viimeisellä kerralla.
Joulutauko
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LIITE 3

Ohjaajan koulutuspolku yleisurheilujaostossa
Tervetuloa ohjaajaksi – koulutus (3t)
Koulutus on suunnattu urheiluseurojen uusille ja aloittaville pääasiassa 6–11 -vuotiaiden
lasten ohjaajille ja valmentajille. Koulutuksen kesto on 3 tuntia. Kyseessä on yleiskoulutus,
joka soveltuu kaikille lajeille. Se voidaan yhdistää myös lajikoulutukseen.
Liikuntaleikkikoulu – ohjaajakoulutus (16t)
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta
ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän kauden
liikuntaohjelman.
Koulutuksen parasta antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen,
liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.
Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajana voi toimia 18-vuotiaana ja apuohjaajana voi toimia 16vuotias. Koulutukseen voidaan siis ottaa jo 16 vuotta täyttäneitä mukaan, mutta alle 18vuotias ei saa vetää kerhoa yksin.

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (6t)
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Liikuntakerhon ohjaajakoulutuksia eri puolella Suomea.
Ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle tietoa erilaisista
liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön
läheisesti ja innostavasti. Kuuden tunnin koulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen
sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksessa käytettään Löydä liikunnan
taitokortteja ja tuokioita ja osallistujat saavat koulutuksesta korttien mallit.
Liikkujaksi – koulutus (6t)
Jokaisella lapsella on oikeus liikkua iloisena ja onnistumisen riemua tuntien. Riippumatta siitä,
onko hän erilainen, tavallinen, liikunnallinen tai kömpelö. Joka kolmas lapsi liikkuu
terveytensä kannalta liian vähän. Liikkujaksi -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän
liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään soveltamisen ja
jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa
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Lasten yleisurheiluohjaajakurssi (12 t)
Kurssin osaamistavoite
Kurssin jälkeen kurssilainen osaa opettaa ja ohjata lasten liikuntaa ja harjoituksia lapselle
turvallisella ja kehittävällä tavalla
Kurssin oppisisältö ja kesto
Kurssin aiheina on mm. ohjaaminen ja lasten harjoittaminen, lasten yleisurheilu ja
yleisurheiluvälineet käytännössä, yleisurheilukoulu ja lasten kilpailut.

Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi (40 t)

Kurssin osaamistavoite
Kurssin jälkeen kurssilainen osaa ohjata ja valmentaa lasten ja nuorten harjoitusryhmää
huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.
Kurssin oppisisältö ja kesto
Kurssin aiheena on mm. ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, nuorten urheilun perusteet
sekä yleisurheilun lajiopetus. Kurssi koostuu lähi- ja etäopiskelusta.

Nuorisovalmentajatutkinto (100 t)

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen opiskelija tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia
pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden valmentajana huomioiden
nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.

Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Koulutuksen aiheina ovat mm. yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen valmennusoppi ja
eri lajien tekniikka. Tutkinto koostuu lähi- ja etäopiskelusta.

Lisäksi osallistutaan erilaisiin teemakursseihin tarpeen mukaan.
Toimitsijan – ja toimijan koulutuspolku
Järjestetään tarpeen mukaan seurakohtaista 1 tason toimitsijakoulutusta sekä osallistutaan
alueen järjestämiin seuratoimijakoulutuksiin tai kehittämisprojekteihin.
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LIITE 4

Tapaturma ja ensiapu - ohjeita
1. selvitä mitä on tapahtunut? onko sairauskohtaus? mikä on vamman
laatu?
2. arvioi tilanne ,riittääkö antamasi ensiapu vai
tarvitseeko hälyttää apua 112
3. anna tarvittava ensiapu
4. rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua tai
tilanne rauhoittuu

Kun soitat 112 hätäpuhelun

1. soita hätäpuhelu itse, jos voit
2. kerro, mitä on tapahtunut
3. kerro tarkka osoite ja kunta
4. vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
5. toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
6. lopeta puhelu vasta saatuasi luvan
7. opasta auttajat paikalle
8. soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

Tajuton, hengittävä henkilö
-

selvitä saatko henkilön hereille
jos henkilö ei herää, soita hätänumeroon 112 ja noudata annettuja ohjeita
tarkista hengittääkö tajuton
jos henkilö hengittää käännä hänet kylkiasentoon
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Tajuttoman kääntäminen
kylkiasentoon

-

- nosta autettavan
toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan päälle.
nosta takimmainen polvi koukkuun.
tartu kiinni autettavan hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä
hänet itseesi päin kylkiasentoon.
aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.
jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.
varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki.
tarkkaile autettavan hengitystä ja mahdollista heräämistä kunnes saat
ammattiapua.

26

Elvytys
Elvytyksen onnistumisen ratkaisee aika, joka kuluu sydämenpysähdyksestä
elvytyksen aloittamiseen. Eloton ihminen näyttää kuolleelta, hengitys on pysähtynyt
eikä verenkierron merkkejä ole.
-

ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. Ravistele ja kysy
äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?"
jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.
avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.
tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele
enintään 10 sekuntia.
jos hän hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo
hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden
kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele
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-

-

-rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna
rintalasta painua alapäin 4-5 cm.
jatka puhalluselvytyksellä. Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan
sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen.
Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin.
jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy
ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

Saatko elottomalta näyttävän hereille? Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.
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Avaa hengitystiet taivuttamalla
päätä taaksepäin ja nostamalla
leukaa. Tarkista, onko hengitys

normaalia.
Jos autettava hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon.

Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. Paina 30 kertaa rintalastan keskelle
painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa.
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Jatka puhaltamalla 2
kertaa ilmaa
keuhkoihin. Jatka
painelupuhalluselvytystä
rytmillä 30:2, kunnes
vastuu siirtyy
ammattihenkilölle,
hengitys palautuu tai et
enää jaksa elvyttää.

Lapsen elvytys

Lapsen elvytys noudattaa periaatteiltaan aikuisen tekniikkaa, mutta painelu- ja
puhallusvoima sovitetaan lapsen kokoon. Koska lapsen elottomuuteen liittyy usein
hengityksen estyminen, lapsen elvytys aloitetaan viidellä alkupuhalluksella.
-

-

ota selvää, saatko elottomalta näyttävän lapsen hereille. Ravistele
varovasti ja kysy äänekkäästi "Oletko kunnossa, mitä on tapahtunut?"
jos lapsi ei herää, avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta
leukaa.
tarkista, hengittääkö lapsi normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele
enintään 10 sekuntia.
jos lapsi hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja valvo
hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
jos lapsi ei hengitä normaalisti tai hänellä on vain haukkovia
hengitysliikkeitä, aloita puhalluselvytys. Pidä hengitystiet auki. Peitä alle 1vuotiaan suu ja nenä tiiviisti omalla suullasi. Kun elvytät isompaa lasta,
sulje sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen
suulleen.
puhalla 5 kertaa ilmaa lapsen keuhkoihinsa.
jos hengitys ei palaudu normaaliksi 5 puhalluksen jälkeen, aloita
paineluelvytys.
painele keskelle rintalastaa 30 kertaa 2-3 sormella (alle 1-vuotias) tai yhden
kämmenen tyvellä (1-8-vuotiaat) taajuudella 100 kertaa minuutissa.
jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy
ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.
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Puhallus- ja paineluvoima sovitetaan lapsen kokoon.

-

jos paikalla on useita, hätäilmoitus tehdään heti, kun todetaan,ettei lasta
saada hereille.
jos olet elvytystilanteessa yksin, tee hätäilmoitus, kun olet kerran toistanut
sarjan 30:2.

Verenvuodot
-

-

soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
aseta henkilö pitkälleen.
jos verenvuoto on raajassa, kohota se.
tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä. Jos
mahdollista, pane vuotokohdan päälle jokin vaate ennen kuin alat painaa.
Jos autettava pystyy itse painamaan haavaa, kehota häntä tekemään se.
sido vuotokohta tai aseta tarvittaessa haavalle paineside.
jos verenvuoto edelleen jatkuu, paina raajan tyvestä suuria suonia
voimakkaasti kämmenellä.
seuraa autettavan tilaa ja anna oireenmukaista ensiapua.

Pieni ja pinnallinen nirhauma
-

pese kätesi jos mahdollista.
puhdista haavan ympäristö vedellä ja tarvittaessa saippuavedellä.
puhdista haava. Huuhdo runsaalla juoksevalla ja viileällä vedellä kaikki
näkyvä lika pois. Haava voidaan puhdistaa myös desinfektioaineella.
jos nirhauma vuotaa runsaasti verta, paina sitä tasaisesti noin 5-10
minuutin ajan esim. sidetaitoksella, jotta verenvuoto lakkaisi.
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-puhtaaksi saadun haavan päälle asetetaan sidos: pohjimmaiseksi rasvalappu ja
sen päälle puhtaita harsotaitoksia, jotka kiinnitetään teipillä ihoon.
 Jos haava ei erittele, niin sidoksen annetaan olla paikallaan kaksi päivää,
jonka jälkeen se vaihdetaan. Jos haava erittelee, niin sitä tulisi suihkutella
vedellä pari kertaa päivässä ja vaihtaa samalla puhdas sidos. Jos erittely on
runsasta, niin haavaa kannattaa näyttää lääkärille.
Lievässä ruhjeessa lisäksi huomioitavaa
-

-

pidä ruhjekohtaa kohoasennossa, paina aluetta tasaisen varovaisesti
kylmäpakkauksella tai jäällä noin 15 minuuttia kerrallaan. Toista
kylmähoito tarvittaessa jopa kerran tunnissa.
jos ruhje on pään alueella, niin voi olla aiheellista käydä lääkärissä.

Pienet pisto- ja viiltohaavat
-

-

tarkista haavan syvyys.
paina haavapintoja kiinni noin 5-10 minuutin ajan esim. sidetaitoksella
verenvuodon lopettamiseksi.
jos haava on enintään pari senttimetriä pitkä eikä kovin syvä ja
verenvuotokin tyrehtyy, niin haavan voi hoitaa yleensä teippikiinnitteisellä
harsotaitoksella , perhoslaastarilla tai hengittävällä laastarilla.
jos haava ei erittele, niin sidoksen annetaan olla paikallaan pari päivää,
jonka jälkeen se vaihdetaan.
jos harsotaitos on tarttunut kiinni haavaan, kostuta sen hyvin ensin vedellä
ja irrota sitten varovaisesti.

Milloin lääkäriin?
-

et saa verenvuotoa lakkaamaan.
et saa haavaa kokonaan puhdistetuksi.
epäilet, että haavassa on jokin siru tai muu vierasesine.
haava on repaleinen.
haava on syvä ja/tai jos hermot, jänteet tai verisuonet ovat saattaneet
vaurioitua.
haava repsottaa auki ja on nivelen lähellä.
haava alkaa aristaa, märkiä, särkeä tai punottaa tai nousee kuume.
mikäli haava pitää ommella, tulee sen tapahtua 6 tunnin kuluttua
tapaturmasta mutta mieluiten 2 tunnin sisällä

32

Diabeetikon heikotus
Jos diabetesta sairastavan veren sokeri laskee liian alas, syntyy hengenvaarallinen insuliinisokki.
Sokki on mahdollinen vain silloin, kun henkilö käyttää joko insuliinia tai haiman insuliinieritystä
lisääviä tabletteja ja on laiminlyönyt syömisen tai on lisännyt liikkumista. Insuliinisokin voi estää
verensokerin laskun estämällä eli nauttimalla nopeasti ruokaa tai juomaa.
Jos diabetesta sairastavan muuttuu kalpeaksi, ärtyisäksi ja häntä heikottaa

-

anna hänelle sokeripitoista syötävää tai juotavaa. Sokeri imeytyy
verenkiertoon ja tilanne korjautuu yleensä 10 minuutissa.
jos hän menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112.
käännä tajuton, hengittävä kylkiasentoon.
seuraa autettavan tilaa kunnes saat ammattiapu.

Epileptinen kouristuskohtaus
Epileptinen kohtaus tarkoittaa ohimenevää aivotoiminnan häiriötä. Kun
kouristuskohtaus on alkanut, (vartalon jäykistyminen, nykivät kouristukset)
sitä ei voi pysäyttää.
Kouristelu kestää yleensä 1-2 minuuttia.

-

huolehdi, että henkilö ei kolhi päätään, laita pehmeää pään alle.
älä estä liikkeitä, äläkä laita mitään suuhun.
kun kouristukset vähentyvät, käännä henkilö kylkiasentoon.
soita hätänumeroon 112, jos kouristelu jatkuu yli 5 minuuttia tai, jos
kohtaus uusiutuu.

Vierasesine hengitysteissä
Suussa oleva vierasesine, esimerkiksi ruuanpala tai lapsilla lelun osa voi joutua hengitysteihin ja
tukkia ne. Henkilö ei pysty puhumaan, yskimään eikä hengittämään. Hän tuntee tukehtuvansa.

Toimi näin, jos kyseessä aikuinen
-

taivuta henkilön ylävartaloa alaspäin ja lyö 5 kertaa napakasti lapaluiden
väliin.
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-

jos lyönnit eivät auta, soita 112.
asetu henkilön taakse. Aseta käsi nyrkissä pallealle ja tartu nyrkkiin toisella
kädellä.
nykäise käsiä nopeasti itseesi päin (Heimlichin ote). Toista tarvittaessa 5
kertaa.
jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5 nykäisyä.
jos vierasesine ei vieläkään irtoa ja henkilö menee tajuttomaksi, aloita
puhallus- ja paineluelvytys.

Toimi näin, jos kyseessä on 1-8-vuotias lapsi
-

ota lapsi syliisi ja pidä pään taso vartaloa alempana.
lyö kämmenellä 5 kertaa lapaluiden väliin. Sovita lyönnit lapsen kokoon.
jos tämä ei auta, soita 112.
heimlichin ote ja jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä, 5 nykäisyä.
jos vierasesine ei vieläkään irtoa ja henkilö menee tajuttomaksi, aloita
puhallus- ja paineluelvytys.

Astmakohtaus

Astmaa sairastavan lapsen tai nuoren hengitys voi joskus harjoitellessa vaikeutua
fyysisen rasituksen takia, jolloin hän tarvitsee aikuisen ohjausta ja tukea.
Hengitysteiden lihakset supistuvat voimakkaasti kohtauksen aikana. Kohtausoireita
ovat: vaikea hengitys jossa uloshengitys on pitkä ja vinkuva, puhuminen on vaikeaa,
hengitys ja syke nopeutuvat, väsymys ja tajunnan tason vaihtelu. Yleensä urheilijat
joilla on taipumusta astmakohtauksiin, huolehtivat lääkkeen oton ennen
urheilusuoritusta ja sen aikana, kuitenkin ohjaajan/valmentajan tulee olla tietoinen
jos urheilijoilla on taipumusta saada astmakohtauksia ja seurata lääkkeenkäyttöä.
Toimi näin, kun on vaikeutunut astma
-

anna urheilijan valita hyvä lepoasento, joka säästää voimia hengitystyöhön
jos astmaa on lääkitys, auta urheilijaa ottamaan sitä ohjeen mukaisesti
mikäli lääkettä ei ole saatavilla, rauhoita urheilijaa ja pyydä häntä nostamaan
kädet ylös ja pitämään silmät auki ja keskittymään rauhoittumiseen
jos vaikeutunut hengitys ei korjaannu tai tilanne pahenee soita 112
valvo urheilijan hengitystä kunnes paikalla saadaan ammattiapua
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Anafylaktinen sokki
Anafylaksialla tarkoitetaan koko elimistöön kohdistuvaa nopeaa vasta-aineen
laukaisemaa reaktiota. Esimerkiksi lääke, ampiaisen tai mehiläisen pisto tai ruokaaine voi muutamassa sekunnissa/minuutissa aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion eli
anafylaktisen sokin. Sokin oireita ovat: hengitysvaikeudet, kasvojen kielen ja nielun
turpoaminen ja nokkostyyppinen ihottuma.
Yleensä tälläisiä tilanteita aiheuttavista allergisista reaktioista urheilija on tietoinen ja
välttää niitä.
Toimi näin
-

-

soita 112
jos potilaalla hengitysvaikeuksia, aseta hänet puoli-istuvaan asentoon
aseta potilas tarvittaessa pitkälleen ja nosta alaraajat koholle, aivojen
verenkierron turvaamiseksi
jos potilaalla on oma adrenaliini ensiapulääkkeenä ( EpiPen), napauta pistos
noin 10 sentin päästä välittömästi ulkoreiteen, se voidaan antaa myös
vaatteiden läpi
kerta-annos adrenaliinia ei aina riitä kumoamaan allergisen reaktion
vaikutuksia, joten toinen injektio voidaan antaa uudella EpiPen –kynällä 5- 15
min kuluttua jos oireet eivät ole lievittyneet tai ne ovat pahentuneet

Aivotärähdys
Aivotärähdys syntyy kun päähän kohdistuu isku, ja sen aiheuttamia oireita ovat:
päänsäsrky, pahoinvointi, eriasteiset tajunnan häiriöt, näköhäiriöt, muistihäiriöt ja
tasapainohäiriöt.
Toimi näin
- jos urheilija ei ole menettänyt tajuntaansa, häntä on kuitenkin hyvä tarkkailla
seuraavan vuorokauden ajan, joten on hyvä ilmoittaa vanhemmille asiasta ja
pyytää käyttämään tk:ssa / päivystyksessä
- jos urheilija on menettänyt tajuntansa tai jos hän oksentaa, soita 112
- käännä henkilö kylkiasentoon ja valvo hengitystä ja tarkkaile henkilöä
Murtumat
Erilaisten murtumien oireita ovat: paikallinen kipu, turvotus vamma-alueella, näkyvä
virheasento tai epänormaali liikkuvuus tai haava avomurtumassa.
Toimi näin
-

älä liikuta vamma- aluetta, jos se ei ole aivan välttämätöntä
tue murtuma liikkumattomaksi
mikäli epäilet vakavaa murtumaa soita 112
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-

-

jos joudut lastoittamaan raajan, jossa asentovirhe, oikaise asentovirhe
varovasti vetämällä raajaa hitaasti pituussuunnassa ja lastoita raaja
tyypillinen murtumatyyppi on rannemurtuma, jolloin ranteen ja
kämmenluiden tukemiseen riittää kolmioliina tai huivi ja toimita urheilija
jatkohoitoon
olkavarren/solisluun murtumassa tuetaan käsi kolmioliinalla ja sidotaan
toisella liinalla käsi vartaloon ja toimita urheilija jatkohoitoon

Nivelvammat
Nyrjähtäessään nivel vääntyy yli normaalin liikelaajuuden, minkä vuoksi nivelsiteet
voivat venyä tai revetä. Nivelvammojen oireet: nivelen kipu ja aristus ja nivelen
turpoaminen.
Toimi näin
- kohota raaja turvotuksen ja sisäisen verenvuodon ehkäisemiseksi
- laita raajan kipeään kohtaan kylmäpussi/jäätä/lunta (ei suoraan iholle
paleltumisvaaran takia, laita kangas väliin )
- sovella kolmen K: n ohjetta -> Koho, Kompressio, Kylmä
- toimita urheilija lääkärin hoitoon, jos turvotus ja kipu eivät hellitä, nivel ei
toimi normaalisti tai jalalla ei voi varata ollenkaan
- urheilijan olisi parasta joka tapauksessa käydä tarkistuttamassa raajan kunto
lääkärillä

Nivelen sijoiltaanmeno
Yleisemmin sijoiltaan meneviä niveliä ovat olkanivel, kyynärnivel, leukanivel,
nilkkanivel ja polvinivel. Nivelen sijoiltaanmenossa luu siirtyy nivelessä pois
paikoiltaan ja voi jäädä virheasentoon. Nivelen sijoiltaanmenon oireet: nivelen
voimakas kipu, nivelen ympäristön turpoaminen, raajan käyttämättömyys ja
virheasento.
Toimi näin
- sijoiltaan mennyttä niveltä ei saa ryhtyä vetämään paikoilleen
- tue nivel mahdollisimman liikkumattomaksi siihen asentoon missä se on
- jos esim. olkavarsi on mennyt sijoiltaan, voi kipua yrittää lievittää antamalla
käden roikkua vapaasti alaspäin (penkille mahalleen ,käsi laidalta
roikkumaan)
- soita 112 tai toimita urheilija jatkohoitoon
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Lihas- ja jännevammat
Lihas tai jänne saattaa revetä rasituksessa. Revähdyskohtaa ympäröivään kudokseen
vuotaa verta, joka hidastaa paranemista. Lihas- ja jännerepeämän oireita ovat:
lihaksen äkillinen paikallinen arkuus, liikkeen kivuliaisuus tapahtuman jälkeen,
vammassa on yleensä alaspäin siirtyvä mustelma, toisinaan voi näkyä repeytyneen
lihaksen tai jänteen aiheuttama kuoppa tai kyhmy lihaksessa.
Toimi näin
- sovella kolmen K: n ohjetta
- toimita urheilija jatkohoitoon
K = kohoasento = raajan kohottaminen vähentää verenvuotoa
K=kompressio= puristus estää verenvuotoa ja turvotusta , vammakohtaan tukeva
joustoside
K=kylmä= supistaa verisuonia ja vähentää verenvuotoa, kylmähoito saa kestää
kerrallaan noin 30 min ja ensimmäisen vrk:n aikana sitä uusitaan noin 1-2 tunnin
välein
Lihaskramppi
Lihaskramppi on lihaksen äkillinen kivulias ja tahdosta riippumaton kouristus.
Lihaskrampin syynä voi olla lihaksen rasittuminen ponnistelusta
urheilusuorituksessa, nestehukka ja suolan menetys hikoilun mukana. Kouristuksia
voi esiintyä myös rasituksen jälkeenkin.
Ensiapuna kramppaavaan lihakseen on venytys, usein ns. vastaliike helpottaa. Myös
kohdan puristaminen voi auttaa. Mikäli on epäiltävä, että lihaskramppi johtuu
nestehukasta, annetaan lievästi suolapitoista nestettä, mehua tai urheilujuomaa.
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