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Pyöreän pöydän keskustelu lasten liikuntaseuratoiminnasta 

Lapsiasiavaltuutetun toimisto järjestää pyöreän pöydän keskustelun lasten liikuntaseuratoiminnasta tiis-

taina 7.3.2017 klo 12.00–15.30 Säätytalossa Helsingissä (Snellmaninkatu 9–11). Keskustelussa pohditaan 

liikuntaseuratoiminnan merkitystä lasten elämässä ja suomalaisen liikuntaseuratoiminnan lapsilähtöi-

syyttä. Pyydämme vahvistamaan ilmoittautumisenne maanantaihin 27.2.2017 mennessä osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/C6BE7BA4F3A9D064.par. Keskustelua varten pyydämme osallis-

tujilta 3 minuutin mittaisen puheenvuoron. Puheenvuorossanne voitte edustamanne organisaation nä-

kökulmasta pohtia lasten liikuntaseuratoiminnan merkitystä ja lapsilähtöisyyttä. 

Keskustelun järjestäminen liittyy lapsiasiavaltuutetun tehtävään edistää lapsen oikeuksien yleissopimuk-

sen ja lasten hyvinvoinnin toteutumista Suomessa. Liikunta on merkittävä osa lasten hyvinvointia. Tuo-

reen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia 7-14-vuotiaista harrastaa liikun-

taa ja 78 prosenttia lapsista ja nuorista on jossakin vaiheessa elämäänsä urheilu- tai liikuntaseuratoi-

minnan piirissä. Liikunnan harrastaminen liikunta- ja urheiluseurassa painottuu lapsuuteen: yli 60 pro-

senttia 7-9-vuotiaista liikkuu urheiluseurassa. Suurin kato urheiluseuraharrastamisessa tapahtuu teini-

iässä ja yleisin seuraliikunnan lopettamisikä on 15 vuotta. Monilla lapsilla seuraharrastaminen lähtee 

laskuun kuitenkin heti sen alettua, 7-9-vuotiaana. Tässä ryhmässä painottuu erityisesti tyttöjen osuus. 

Miksi seuraharrastaminen päättyy monilla lapsilla niin varhain? Yhtenä syynä tähän on pidetty harras-

tamisen hintaa. Mitä voitaisiin tehdä, jotta terveyttä ja hyvinvointia edistävä urheilu- ja liikuntaseura-

toiminta pysyisi mahdollisimman monen lapsen ja nuoren harrastuksena? Tässä pyöreän pöydän keskus-

telussa pohditaan erilaisia näkökulmia ja suuntaviivoja lapsilähtöiseen liikuntaseuratoimintaan. 

 

Ystävällisin terveisin,  

  

Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu       Terhi Tuukkanen, ylitarkastaja  
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JAKELU/KUTSUTUT  

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (vuoden urheiluseura 2015)  

Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos 

Kilpailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 

Kuntaliitto  

Lasten liikunnan tuki ry 

Olympiakomitea (ent. Valo) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto 

Nuorisotutkimusseura 

Suomen Palloliitto 

Suomen Taitoluisteluliitto ry 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 

Taekwondoliitto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Turun yliopisto  

UKK-instituutti  

Valtion liikuntaneuvosto 

 

Alustajat  

 

Kaarlo Laine, johtaja, Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET 

Arja Sääkslahti, Olympiakomitean hallituksen jäsen 

Mira Lönnqvist, ohjaaja, Helsingin Jalkapalloklubi 

 

Muut 

 

Lapsiasiavaltuutetun toimisto  
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Pyöreän pöydän keskustelu lasten liikuntaseuratoiminnasta  

Tiistai 7.3.2017 klo 12.00–15.30  

Sali 8, Säätytalo, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki  

 

OHJELMA  

12.00  Kahvitarjoilu  

12.30  Tilaisuuden avaus, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila  

12.40  Lasten liikuntaseuraharrastaminen tutkimusten valossa (Kaarlo Laine, LINET-tutkimusyksikkö) 

12.55  Liikunnan katto-organisaation näkökulma lapsiystävälliseen liikuntaseuratoimintaan (Arja 

Sääkslahti, Olympiakomitea)  

13.10  Esimerkki lapsiystävällisestä liikuntaseuratoiminnasta (Mira Lönnqvist, HJK) 

13.25  Osallistujien puheenvuorot (á 3 min)  

14.25  Keskustelu  

15:20  Tilaisuuden yhteenveto, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila  

15.30  Tilaisuus päättyy 


