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PORVOO | Mannerheiminkatu 16 | www.saastopankki.fi

#tahdoenemmän

TAHDO PANKILTASI 
ENEMMÄN!

Puhelinpalvelumme numerossa 010 441 7210  
sekä chat kotisivuillamme www.saastopankki.fi  

palvelevat sinua ma – pe klo 8.00 – 22.00

Konttorimme on avoinna ma – pe 10.00 – 16.30.  
Ajan voit varata www.saastopankki.fi/varaa-aika 

Puhelujen hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

Ensiesittelyssä meillä 7.-8.9.

Passat-mallisto alk. 33 620 €

Passat Sedan Style 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv) alk. 33 619,96 €, hinta CO2-päästöllä 141 g/km, yhdistetty EU-kulutus 6,2 l/100 km (uusi mittaustapa WLTP). 
Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Volkswagenin Suomen maahantuoja on K-Auto Oy.

Uusi Passat.

Kuulutko sinäkin kiireisiin ihmisiin, joilla on paljon työmatkoja tai perheen
arkipäivän ajoja? Siinä tapauksessa luotettava auto on sinulle tärkeä. Uusi Passat
on vielä paljon enemmän. Sen työ on nimittäin helpottaa sinun arkeasi. Sen
intuitiivisten toimintojen ansiosta jokaisesta ajosta tulee suuri mukavuuselämys. 

Volkswagen Center
| AIRPORT | ESPOO | FORSSA | HELSINKI | HUITTINEN | HYVINKÄÄ | HÄMEENLINNA | JOENSUU |

| KOTKA | KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA | TAMPERE | TURKU |
> volkswagencenter.fi
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Päätoimittaja Ledare

Jump In! myös Facebookissa ja 
Instagramissa. 

Jump In! också på Facebook 
och Instagram

Päätoimittaja
Chefredaktör

Tuula Lukic

En skön känsla. Vilken underbar orsak att röra på 
sig! Spela boll, plaska eller träna sin muskelstyrka. I 
motionsspåret, konditionssalen eller hästsadeln. Eller 
bara gå ut och gå i naturen.

Enligt en svensk undersökning upplever 85-90% av 
människorna en känsla av välbehag då de motionerar. 
En delorsak är välbefinnandesubstanserna dopamin 
och endorfin som frigörs i hjärnan då man motionerar. 
Efter en motionsansträngning vinner de goda effek-
terna över tröttheten. Även hjärnan mår bättre.

Men hur är det med de resterande 10-15%. 
Människorna som inte identifierar sig med känslan av 
välbehag vid motion?

Motion känns meningsfullt om man hittar ett sätt som 
man själv gillar. Då man själv är motiverad bär det 
långt. Motivationen skapar även förutsättningar för att 
upprätthålla intresset, även då det känns tråkigt eller 
hopplöst. Det lönar sig att röra på sig även lite grann, 
trots att man inte är intresserad av viktminskning eller 
torts att resultaten uteblir.

En viktigt poäng är också, att inte bry sig för mycket 
om vad andra gör, hur de ser ut, hur snabba de är 
eller hur dyra kläder de har. Med små gester kan man 
lätt skrämma bort andra eller få dem att tappa stinget, 
trots att man inom idrott och motion behöver massor 
av uppmuntran. Det betyder inte att man hela tiden 
står och hurrar, utan att man på ett sakligt sätt accep-
terar varandra, till exempel genom hur man passerar 
en långsammare skidåkare i skidspåret.

Det lönar sig att i lugn och ro välja sin egen motions-
gren och ibland även pröva på något nytt. Det kan 
vara bra att ha ett överraskningsalternativ i reserv om 
man inte annars känner sig motiverad.

I Borgå kan man igen bekanta sig med olika mo-
tionsmöjligheter i Uusimaa Areena söndagen 8.9. kl. 
10-16, då Jump In – evenemanget för samman en 
stor skara idrottsföreningar och andra aktörer inom 
branschen.

Kom med och tävla och testa!

Hyvä olo. Mikä ihana syy lähteä liikkeelle! Palloilemaan, polski-
maan tai punnertamaan. Lenkkipolulle, salille tai satulaan. Tai 
luontoon käyskentelemään.

Erään ruotsalaistutkimuksen mukaan 85-90 prosenttia ihmi-
sistä saa liikunnasta mielihyvää. Osasyynä on liikunnan aikana 
aivoista vapautuvat mielihyväaineet kuten dopamiini ja endor-
fiini. Liikunnallisen rasituksen jälkeen hyvät vaikutukset päihit-
tävät väsymyksenkin. Aivotkin voivat paremmin.

Entäpä ne 10-15 prosenttia? Ihmiset, jotka eivät samaistu 
liikunnan hyvän olon hehkutukseen?

Jotta liikkuminen olisi mielekästä, on löydettävä tapa, josta 
itse pitää. Vain henkilökohtainen motivaatio kantaa kauas. Se 
luo edellytyksiä liikunnan ylläpitämiselle myös tylsistymisen ja 
toivottomuuden hetkillä. Liikuntaa kannattaa harrastaa edes 
pienimuotoisesti, vaikka kilojen tiputtaminen ei kiinnostaisi tai 
toivottuja tuloksia ei tulisi. 

Tärkeä seikka on sekin, että emme tarkkailisi liikaa muiden 
tekemisiä, ulkonäköä, vauhtia tai varusteiden hintaluokkaa. 
Pienilläkin eleillä voidaan toinen lannistaa ja hätistää ihmisten il-
moilta, vaikka urheilussa ja liikunnassa jos missä tarvitaan kan-
nustusta. Ei aina yltiöpäistä hurraamista, vaan ihan vain asial-
lista hyväksyntää vaikkapa hiihtoladulla hitaampaa ohittaessa.

Lajivalinnalle kannattaa antaa aikaa ja silloin tällöin kokeilla 
jotain uutta - pitää varalla vaihtoehtoa, jos muista ei ole mo-
tivoimaan.

Porvoolaisittain erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin tarjoutuu 
taas mahtava tilaisuus tutustua, kun Jump In! –tapahtuma ko-
koaa laajan joukon urheiluseuroja ja alan toimijoita Uusimaa 
Areenalle sunnuntaina 8.9. klo 10-16. Tapahtumaan on ilmai-
nen sisäänpääsy.

Tulethan sinäkin mukaan kokeilemaan ja kisailemaan!
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Jump In! Porvoo -tapahtuma valtaa jälleen Kokonniemen. 
Kaikenikäisille suunnattu vapaa-ajan tapahtuma Uusimaa 
Areenalla sunnuntaina 8.9.2019  klo 10-16 kutsuu kokei-
lemaan ja tutustumaan eri liikuntalajeihin.

Tavoitteena on innostaa liikkumaan sekä lisätä tietoisuut-
ta Porvoon liikunta- ja nuorisopalveluiden, urheiluseuro-
jen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin merkityksestä lasten ja 
nuorten kehityksessä, vanhempia ja isovanhempia unoh-
tamatta.

Paikan päällä on seurojen ja yritysten osastoja ja peli-
kenttiä runsaine ohjelmanumeroineen. 
Paneelikeskustelussa klo 14 pohditaan urheilijan tasa-
painottelua omien tavoitteiden, terveyden, perheen ja 
muun arjen välillä.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY
Seuraa Facebookissa: Jump In Porvoo
Järjestäjä: TIDmedia yhteistyössä Porvoon kaupungin 
liikunta- ja nuorisopalvelut.

Jump In! –evenemanget tar över Kokonudden på 
söndagen 8.9.2019 kl. 10-16. Fritidsevenemanget för alla 
åldrar erbjuder en möjlighet att pröva på och bekanta sig 
med olika sportgrenar.

Målsättningen är att uppmuntra till rörelse, samt att öka 
medvetenheten om idrottstjänsterna, idrottsföreningarna 
och motionens och välbefinnandets betydelse för barnens 
och ungdomarnas utveckling, utan att glömma föräldrar 
samt far- och morföräldrar.

Uusimaa-Areena i Kokon fylls av föreningarnas 
och företagens avdelningar samt av spelplaner och 
programnummer.
I paneldiskussionen kl. 14 fokuserar man på olika 
intressanta ämnen som gäller idrott och hälsa, bland 
annat överträning.

GRATIS INTRÄDE
Arrangör: TIDmedia i samarbete med Borgå stads idrotts- 
och ungdomstjänster.

Vilken underbar orsak

Mikä ihana syy

Översättnig: JennyTörnroos
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Teksti: Tuula Lukić  Kuvat: Srba LukićJump In! Jump In!

Crossfit tunnetaan rankkana lajina, jonka synnyn taus-
talla vaikuttivat kovaa fyysistä kuntoa vaativat ammatit 
kuten poliisi, palomiehet ja ammattisotilaat. Sen suo-
sio eteni kulovalkean tavoin Yhdysvalloista maailmalle 
2000-luvulla.

Aineksia crossfit on omaksunut muun muassa voimis-
telusta, painonnostosta ja triathlonista.  

- Crossfitissä yhdistyvät voima-, kestävyys- ja taito-
elementit. Missään ei olla ihan se paras, vaan tasaisesti 
hyvä monella osa-alueella. Tavoitteena on mahdollisim-
man monipuolinen kropan hallinta, Stefanie Hagelstam 
kertoo.

Hän treenaa tavoitteellisesti viisi kertaa viikossa aa-
muin illoin. 

- Täysillä ei voi tehdä joka kerta, kun treenejä on 
niin paljon. Välillä on matalatehoisempaa peruskestä-
vyysharjoittelua, kaudesta ja kisakalenterista riippuen.

Yksi crossfitin ominaispiirteistä on yhteisöllisyys. Sa-
leilla ei ole juurikaan yksinpuurtajia kuulokkeet korvilla, 
vaan toisia kannustetaan. Stefanie Hagelstam ei tree-
naa yksin edes omalla salilla, vaan tsemppaajana on 
poikaystävä, crossfit-kisoissa jo vuosia menestystä niit-
tänyt Henrik Haapalainen. Nyt molemmat nappasivat 
kesän 2019 Karjalan kovin –kisassa voitot kotiin.

Oman kehon arvostus
Stefanie Hagelstam päätyi crossfitin pariin noin kahdek-
san vuotta sitten haastavassa elämäntilanteessa. Peili-
kuvasta se alkoi. 

- Olin aika tyypillinen nuori. Kävin ulkona, alkoholia tuli 
kulutettua jonkin verran, poltin tupakkaa. Olin vähän ke-
rännyt painoakin. Olin tyytymätön elämäntilanteeseeni 
enkä yksinkertaisesti tykännyt siitä, mitä näin peilistä ja 
mihin olin menossa, Stefanie Hagelstam aloittaa.

Nuori nainen ei ollut sinut itsensä kanssa. Ratkaisuna 
hän aloitti kuntosalitreenit personal trainerin ohjaukses-
sa. Harjoituksia oli maltillisesti kerran viikossa, mutta 
jokainen kerta oli intensiivinen, kovalla sykkeellä tehty 
rupeama crossfitin tyyliin.

- Huomasin, että kehityin nopeasti. Peilikuva ei enää 
ollutkaan tärkeä. Crossfitissä on ihan sama, miltä näytät, 
ainoastaan mitattava suoritus ratkaisee. Se sopii minul-
le.

Urheilulajit, joissa ulkonäköäkin painotetaan tai hae-
taan mahdollisimman matalaa rasvaprosenttia, ovat 
haasteellisia erityisesti naisille. 

- En voi puhua omasta kokemuksesta mitä tulee vaik-
kapa fitness-lajeihin, mutta on oltava tarkkana, ettei hor-
monitoiminta mene sekaisin. Naisilla se voi esimerkiksi 
tarkoittaa kuukautisten loppumista, hän mainitsee.

Kalorimäärien tarkkaileminen ei innosta Stefanieta, 
mutta hän tietää tarvitsevansa 3000 kilokaloria päivässä. 

- Urheilijana on tärkeää, että syön tarpeeksi, mutta 
olen onnellisempi, kun syön intuitiivisesti silloin, kun on 
nälkä. Syön suklaatakin päivittäin. Korostan mielelläni 
rentoa asennetta syömiseen. Treenataan kovaa, syö-
dään hyvin ja ollaan ylpeitä omasta kehosta miltä ikinä 
se näyttääkin. 

Tärkeää on oppia huomaamaan omassa kehossa mitä 
se tarvitsee. 

- Urheilu on mahtava tapa oppia kuuntelemaan oman 
kehon signaaleja. Crossfitissä tavoitteena on tehdä seu-
raava suoritus aina vähän paremmin, juosta nopeammin 
tai nostaa enemmän painoja. Myös syömistä tulisi aja-
tella siten, että seuraavanakin päivänä jaksaa. 

Jaksamisesta on pidettävä huolta. Sen 29-vuotias 
Stefanie Hagelstam on saanut kokea kantapään kautta. 
Kunnianhimoiset treenit päättyivät viime vuonna totaali-
seen uupumukseen.

Yli uupumuksen
Jos kahdesti päivässä treenaa täysillä, tulee seinä väis-
tämättä vastaan. 

- Olin treenannut aivan liikaa lepoon nähden. Mene-
tin myös äitini, joka oli sairastanut kaksi vuotta syöpää. 
Se oli erittäin vaikeaa aikaa. Minulla ei ollut valmenta-
jaa ja treenit olivat ikään kuin terapiaa. Vaikka olin koko 
ajan väsynyt, ajattelin sen vain kuuluvan asiaan. Mutta 
näinhän ei ole. Totta kai tulee hetkiä, jolloin on ihan lop-
pu, mutta jos on jatkuvasti väsynyt ja ruokahalu alkaa 
tökkiä, pitäisi hälytyskellojen soida, Stefanie Hagelstam 
muistuttaa.

Uupumuksesta toipuminen vei kahdeksan kuukautta. 
- En pystynyt tekemään mitään. Onneksi poikaystävä 

oli tukena ja loppuvuonna alkoi tunnelin päässä näkyä 
valoa. Opetus oli rankka, mutta todella tärkeä. Täytyy 
oppia omat rajat. 

Ylitreenaaminen onkin asia, jonka Stefanie Hagelstam 
nostaa esiin crossfitin riskeistä puhuttaessa. Kovatem-
poinen laji kuormittaa kehoa, joten välillä on oltava ke-
vyempää harjoitusta ja palautumispäiviä.

- Tämä on sellainen endorfiinilaji, josta tulee niin hyvä 
fiilis, että ylitreenaamista on vaikea huomata, etenkin jos 
ei ole minkäänlaista kilpailutaustaa. Ja jos elämässä on 
muutakin stressiä, voi kokonaiskuormitus olla liikaa. Tä-
hän tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota.

Toinen huomionarvoinen seikka liittyy liiketekniikkaan.
- Esimerkiksi olkapäät ovat kovilla, sillä tässä roiku-

taan aika paljon ja kiivaassa tahdissa tehdään eri liik-
keitä. Toivon, että saleilla valmentajat ovat valppaina ja 
ohjaavat tarpeen tullen tiukastikin keventämään treeniä 
ja tekemään liikkeet oikein. 

Kisavalmentautumista
Stefanie Hagelstamin treenitila on rakentunut yhdessä 
Henrik Haapalaisen kanssa. Treenejä ei niin vain jätetä 

Kovatempoinen crossfit

Painot, telineet ja soutulaite. Musta matto ja kuntopyö-
rä. Taustalla traktorin rytminen pörinä. Olemme keskellä 
Porvoon maaseutua Boen kartanon piharakennuksessa, 
jossa crossfitiä ja painonnostoa harrastavalla Stefanie 
Hagelstamilla on treenitila.

Uupumuksesta toipunut Stefanie Hagelstam: 
Oman kehon signaaleja on kuunneltava



8 9

Jump In!
väliin, kun toinenkin harjoittelee tavoitteellisesti. 

- Tämä on meidän elämässämme korkealla prioriteeteis-
sa. Seuraava oma tavoitteeni on crossfitin Suomen Mesta-
ruuskisat lokakuussa. Niihin osallistutaan karsintojen kaut-
ta. Kotisalilla kuvataan ja video lähetetään tuomaroitavaksi. 
Sama konsepti toimii joka maassa ja jokaisen maan voittaja 
pääsee seuraaviin isoihin kansainvälisiin kisoihin, Stefanie 
kertoo. 

Päävalmentajana hänellä on Antti Manninen ja voimiste-
luvalmentajana Heikki Niva.

- Vastapainoksi harrastan joogaa. Siinä en suorita mitään 
enkä yritä olla joogasalin notkein. Pyrin rauhoittumaan ja 
rauhoittamaan kroppaa. 

Koulutukseltaan Stefanie Hagelstam on liikunnanohjaaja. 
Hän valmentaa netin kautta ja on mukana Herotreeni-val-
mennuskonseptissa. 

- Olen rakentanut Herotreenille esimerkiksi 7-viikkoisen 
leuanvetovalmennuksen. Nettivalmentaminen sopii minulle 
nyt hyvin, sillä se ei vie aikaa omilta treeneiltä. 

Kisavalmistautumisessa Stefanien crossfit-treeniohjel-
man kärjessä on tällä hetkellä roikkuva voima, joten tulevina 
viikkoina treenisalin tangoilla hikoillaan ainakin renkailla ja 
leuanvetojen parissa. 

Crossfit on amerikkalaisen Greg Glassmanin 1990-lu-
vulla kehittämä treeni. Se on myös CrossFit Inc. -yrityksen 
rekisteröimä tavaramerkki, joten CrossFit-nimeä saavat 
käyttää vain salit, jotka ovat ostaneet lisenssin. Ensimmäi-
nen CrossFit-sali perustettiin Suomeen vuonna 2007. Tällä 
hetkellä saleja on Suomessa noin 60.

Kauppias Jaki Saarivirta Porvoon Intersportista 
kertoo, että myyntipiikkejä tulee aina, kun jokin uusi 
laji nousee pinnalle. Hän on ollut alalla vuodesta 
2006.

- Kymmenisen vuotta sitten tuli uutuutena frisbee-
golf ja kiekkojen myynti nousi räjähdysmäisesti. Nyt 
Suomea on valtaamassa padel-mailapeli, jossa yh-
distetään tenniksen ja squashin ominaisuuksia. Väli-
neistöä kysellään jo.

Medialla on vaikutusta siihen, mikä milloinkin lyö 
läpi. Välinekaupassa viimeisin villitys syntyi kesä-
kuussa Huomenta Suomi -ohjelmasta, jossa esitel-
tiin painollista hulavannetta. Kysyntä pomppasi niin 
paljon, että kaikilta maahantuojilta loppuivat vanteet 
varastosta saman tien ja asiakkaat odottivat omiaan 
varauslistoilla.

Myös tuotekehityksen kautta syntyy uusia hittejä, 
kuten suksien pitovoitelun korvaava skin-pitokarva 
muutama vuosi sitten. 

- Meidän on oltava valppaina koko ajan, mutta yk-
sittäiset kaupat eivät pysty varautumaan kaikkeen. 
Yleensä tulevan sesongin tuotteet ostetaan vuotta 
aiemmin. Brändikohtaisesti ketjut tietysti ennakoivat 
ja rakentavat valikoimaa. Vaatepuolella trendit kul-
kevat maailman muodin mukaisesti, Jaki Saarivirta 
toteaa ja paljastaa, että tulevana syksynä ainakin 
havunvihreää nähdään miesten urheiluvaatteissa. 

Trendeissä näkyy sekin, että ihmiset ylipäänsä 
liikkuvat enemmän kuin 5-10 vuotta sitten, jolloin ei 
vielä ollut nykyisenkaltaista hypetystä terveys- ja hy-
vinvointiasioiden ympärillä.

Siinä missä trendikkyys, myös urheilukauppa it-
sessään on muuttunut.

- Verkko-ostaminen on tullut vahvasti urheilukaup-
paan. Ihmiset ostavat netistä, jolloin tuotteet usein 
tulevat Suomen ulkopuolelta. Kilpailutilanne Suo-
men sisälläkin on muuttunut, kun markkinoille on 
asettunut uusia kansainvälisiä toimijoita, Jaki Saa-
rivirta kertoo.

Onko mikään pysyvää? 
- Juoksukenkiä myydään vuodesta toiseen, ja vii-

meisen parin vuoden aikana niiden myynti on kasva-
nut, samoin juoksuvaatteiden. Talvella sukset käyvät 

Urheilukauppaa 
trendien pyörityksessä

Joogaa, HIIT-tehotreeniä, personal trainereita… Sa-
mat suosikit näyttävät pitäneen sijaa liikunnan tren-
dilistoilla jo muutamien vuosien ajan vain hieman eri 
järjestyksessä. Uusimpia listoilla ovat kotijumppa, 
luontoliikunta ja käsilläseisonta. Miten trendit vaikut-
tavat urheilukauppaan?

aina kaupaksi, kunhan on lunta.
Floppejakin on ollut. Piikkimatto oli aikanaan vain yh-

den joulun ihme.
Toisaalta monet nykyiset liikuntatrendit eivät ole väli-

nekeskeisiä ja näkyvät siten ehkä vain vaatepuolella. 
Entä miten on käsilläseisonnan laita, näkyykö tämä 

uusi trendi urheilukaupassa?
- Ei, ainakaan lisäkäsiä ei ole myynnissä, kauppias 

naurahtaa.

Jump In!

www.kevatkummunapteekki.fi

TERVETULOA!

Sammontie 1, 06150 Porvoo
puh 019-661 5600 
fax  019-661 5615

Huipputarjouksia, 
tuotepakettien arvontaa ja 

ilmaisia tuotenäytteitä
ständillämme

sunnuntaina 8.9.

Jump In!

Teksti: Tuula Lukić  Kuva: Srba Lukić

Juoksukenkiä myydään vuodesta toiseen, ja viimeisen parin vuoden 
aikana niiden myynti on kasvanut, kauppias Jaki Saarivirta kertoo.
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Ruokatottumuksissamme voidaan havaita yhteis-
kunnallisen muutoksen vaikutukset.

- Väittäisin nykyihmisten tietävän ruoasta ja ter-
veydestä vähintään yhtä paljon kuin mitä ihmiset tiesivät 
aikaisemmin. Mutta nykyään on niin paljon houkutuksia 
syödä tai olla liikkumatta. Isompi muutos on tapahtunut 
myös siinä, että arkiliikunta on ympäristön vaikutukses-
ta vähentynyt, kertoo elintarviketieteiden tohtori, ravitse-
mustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yli-
opistosta.

Verrattaessa nykyaikaa aikaisempiin vuosikymmeniin, 
esimerkiksi 1960-lukuun, söivät ihmiset nykyistä vähem-
män.

- Nykyään ruokaan liittyvä mainonta on aggressiivisem-
paa, ja muun muassa ympäristötekijät, kuten pakkausko-
kojen suurentuminen, isommat jääkaapit sekä eri tavalla 
tapahtuva ruoan ostaminen, vaikuttavat lihomiseen. Ai-
kaisemmin pienten kauppojen pienestä valikoimasta oli 
nykyistä epätodennäköisempää ostaa ja syödä omaa tar-
vetta enemmän.

Ruokavalinnat tasapainoon
Jos haluaa uudistaa ruokailutottumuksiaan terveyden nä-
kökulmasta, ei malliksi kannata ottaa yhtä totuutta.

- Hyvänä lähtökohtana on muistaa, että ravintoasioissa 
ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, vaan antaa itselle mah-
dollisuus elää parhaalla tavalla. Kun ruokavalinnat ovat 
olennaisilta osiltaan kunnossa, voi toisinaan syödä epä-
terveellisesti. Lyhytaikaisesti äärimmilleen viety ruokailu-
tapa ei pitkäjänteisen ruokailun ja terveyden kannalta ole 
hyvä, kuvailee Fogelholm.

Hän näkee Suomessa myönteistä kehitystä.
- Hyvinä asioina voidaan myönteisten ravintovaikutus-

ten osalta pitää palkokasvien, täysjyvätuotteiden, oliiviöl-
jyn, kalan, vihannesten sekä hedelmien käytön lisäänty-
mistä. Kielteisistä asioista nousevat esiin punaisen lihan 
ja lihavalmisteiden sekä edelleenkin suuri suolan käyttö. 
Sokerin käyttö ei kansainvälisesti vertailtuna ole suuri on-
gelma, mutta sokeripitoisten virvoitusjuomien käyttö pi-
täisi kuitenkin pitää ihan minimissä. 

Lasten ruokailutottumusten tärkeys
Lapsen olisi hyvä oppia jo kotona terveet ja monipuoliset 
ruokailutottumukset osana vastuullista kasvatusta.

- Koti on kaikkein keskeisin terveyden ylläpitäjistä, mut-
ta itse asiassa päiväkodeissa ja kouluissa ruokailua sää-
dellään vastaamaan ravitsemussuosituksia ja syödään 
koteja terveemmin. Tämä puolestaan johtuu siitä, ettei-
vät ravitsemusasiat kiinnosta kaikkia vanhempia. Kiirettä 
käytetään liikaa verukkeena, kuten tapahtuu myös liikun-
nan puolella, sanoo Mikael Fogelholm.

Suomalaisten kannattaisi myös kehittää kriittistä me-
dialukutaitoa ravintoasioissa. 

- Media kyllä seuraa ravintoaiheita, mutta on olemassa 
kaksi ongelmakohtaa. Ensimmäisenä on klikkijournalismi, 
jossa pienistä asioista tehdään suuria asioita. Toisen ison 
ongelman muodostavat sosiaalisessa mediassa asiantun-
tijoina esiintyvien henkilöiden lausunnot. 

Ravitsemusasioista tulisi keskustella
Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät kysymykset ovat 
kansakunnan kaapin päällä kaiken aikaa, joten voisiko 
aiheeseen liittää yhteiskunnallisen keskustelun ihmisten 
omasta vastuusta ruokailutapoja kohtaan?

- Voisi olla asiallista, että lääkärit nostaisivat tätä asi-
aa esiin. Vaikka lihavuuteen sinänsä pitäisi puuttua, ihan 
selvää on, että ihmisiä ei saa leimata ja loukata. Täytyy 
myös muistaa ympäristön vaikutus ruokailutottumuksiin. 
Jos vastuun jättää pelkästään yksilöille, vastakkainaset-
telu voimistuu, luonnehtii Fogelholm.

Professori itse huolehtii terveydestään aktiivisella kes-
tävyysliikunnalla – maastopyöräilyssä ja pyöräsuunnis-
tuksessa jopa kilpatasolla – ja ruokailussa hän yhdistää 
kasvisvoittoisuuteen esimerkiksi kalan nauttimisen 1-2 
kertaa viikossa. 

Miten meidän kannattaisi ravinnon osalta ajatella enna-
koivasti terveydestämme ja toimia juuri nyt?

- Tällä hetkellä toivoisin, että ihmiset eivät ajattelisi ruo-
kavalinnoistaan mustavalkoisesti, ja toisena kantavana 
teemana on kasvipainotteisuus, joka arkeen siirrettynä ei 
ole vaikea asia.

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min,matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

NOPEASTI HYVÄÄN 
HOITOON

terveystalo.com

Mannerheimin- 
katu 9–11, 3. krs.
ma–to 7.30–20

pe 8–16
la–su 10–14.

puh. 030 6000*

MEILLÄ PÄÄSET LÄÄKÄRIIN SILLOIN, 
KUN LÄÄKÄRIIN PITÄÄ PÄÄSTÄ.

Terveystalo Porvoossa on myös hammas- ja fysioterapiapalvelut.  
Siinä ei tee mieli jäädä odottelemaan, kun hampaat alkavat ilmoitella  

itsestään. Meiltä ripeästi apu tähänkin asiaan. 

Fysioterapeutti auttaa sekä pysymään kunnossa että pääsemään 
takaisin kuntoon. Voit varata ajan myös suoraan, ilman lääkärikäyntiä.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISEEN  
EI AINA TARVITA TYÖLÄITÄ TEKOJA

Valitsemalla Porvoon Energian  
päästötöntä energiaa välität kanssamme tulevista  

sukupolvista, ja voit olla varma, että kuluttamasi  
energia ei rasita ympäristöä.

DET FINNS ENKLA SÄTT ATT MOTVERKA  
KLIMATFÖRÄNDRINGEN 

Genom att välja Borgå Energis  
utsläppsfria energi bryr du dig om kommande  

generationer. Samtidigt garanterar du att  
din förbrukade energi inte belastar miljön.

🕻🕻  019 661 411 | info@pbe | pbe.fi

Jump In!

Ruokavalinnoissa 
ei tarvetta 
täydellisyyteen
Suomalaisten ravintotietämys on hyvällä tasolla, mikä 
vaikuttaa myönteisesti terveyttä edistäviin ruokavalin-
toihin, kertoo professori Mikael Fogelholm.

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä 



12 13

Teksti: Jari Hemmilä  Kuvat: Srba Lukić, Jari Hemmilä Jump In!Jump In!

Menestys Suomen mestaruussarjoissa saavutetaan 
vain suunnitelmallisella, oikeanlaisella ja pitkäjänteisel-
lä harjoittelulla. Butchersin valmentajan Jimi Roikon 
mukaan harjoituksissa pyritään rakentamaan joukku-
etta kollektiivisesti työn, mutta myös nautinnon sekä 
pelisuunnitelmiin paneutumisen kautta.

- Talvella pelaajat harjoittelevat salilla omatoimisesti 
3-4 kertaa viikossa ja pyrimme tekemään kolme juok-
sutreeniä Uusimaa Areenalla. Kesällä normaalipeli-
viikolla on kolme treeniä, ja viimeisessä käydään läpi 
otteluiden pelikirjaan liittyviä asioita.

Toista kauttaan Old Town Shamrocksin päävalmen-
tajana toimiva Casey Dent puolestaan kertoo harjoit-
telun vuosikierrosta seuraavasti:

- Harjoituspäiviä ovat tiistai ja torstai, jolloin ohjel-
massa on syöttöharjoittelua sekä erityisesti harjoittelua 
kehittymistä vaativilla osa-alueilla. Talvella ohjelmassa 
on enemmän fyysistä valmennusta. Joukkueen harjoi-
tusringissä on mukana 35 pelaajaa.

Molemmat lajit sopivat kaikille
Vuodesta 2014 alkaen Suomen mestaruussarjassa 
pelanneen Shamrocksin pelipaikkana on Hamarin 
kenttä. Seura perustettiin vuonna 2011. Valmentaja 
Dent sanoo pelaajien kehityksen lähtökohtana ole-
van halun oppia ja olla joukkuehengen mukaisesti osa 
joukkuetta.

- Rugbyssa tarvittavan kurin oppii pelaamalla, mut-
ta pelaajien fyysiset ominaisuudet voivat olla hyvinkin 
erilaisia. Rugbya pelataan herrasmiesten säännöillä, 
joukkuetovereita arvostetaan ja pelin jälkeen joukku-
eet kokoontuvat yhdessä puimaan läpi ottelun tapah-
tumia.

Keskusurheilukentällä pelaava Butchers perustettiin 
vuonna 1986. Seurassa on noin 150 jäsentä, ja kah-
teen edustusjoukkueeseen kuuluu yli 50 pelaajaa. 

- Pelaajille fyysiset ominaisuudet ovat tärkeitä, sillä 
otteluissa on monia yksi vastaan yksi tilanteita. Peli 
sopii kaiken kokoisille, mutta jokaisen pelaajan tulisi 

S    ikean 
pallon salat

olla hyvässä fyysisessä kunnossa, Jimi Roiko kertoo. 
Vuodesta 1991 lähtien joukkue on kahta vuotta lukuun 
ottamatta pelannut jenkkifutiksen ylimmällä tasolla 
Vaahteraliigassa. 

Pelirakenteiden eroavaisuudet
Soikealla pallolla pelaaminen yhdistää lajit toisiinsa, 
mutta pelien rakenteet eroavat toisistaan. 

- Rugbyssä kentällä on 15 pelaajaa, ja isona ta-
voitteena on tehdä maaleja. Ottaa pallo vastustajalta 
kentän toisesta päästä ja viedä toiseen päähän, mutta 
palloa saa viedä vain eteenpäin ja taaksepäin, kuvai-
lee Casey Dent leipälajistaan ennen Jimi Roikon lyhy-
tanalyysiä jenkkifutiksesta.

- Neljän yrityksen aikana täytyy pallo joko viedä vas-
tustajan maalialueelle tai sitten potkaista maalihaaru-
kan läpi. Jokaisen 11 pelaajan pitäisi pelata saman 
pelisuunnitelman mukaisesti, ja näin varsinkin puo-
lustuksen kohdalla. Kuluvalla kaudella joukkueemme 
puolustus on ollut aika nuori ja kokematon, ja erää-
nä tavoitteena on kehittää puolustuspeliä pelivirheitä 
poistamalla.

Toisena näkyvänä erona on peliaika sekä pelaaji-
en käyttämät suojukset. Rugbyn peliaika on 2 x 40 
minuuttia juoksevaan tyyliin, kuten jalkapallossa. 
Amerikkalaisessa jalkapallossa puolestaan on neljä 
12 minuutin mittaista erää ja pelikello pysäytetään 
säännöissä määriteltyjen pelitapahtumien perusteella. 

Rugbyssa sallittuja suojuksia ovat kypärä, hartiasuo-
jat, alasuoja ja säärisuojat. Näihin suojavarusteisiin 
lisätään amerikkalaisessa jalkapallossa esimerkiksi 
lonkka-, reisi- ja polvisuojat sekä hammassuojat. 

Valmennustyön vaativuus
Joukkuelajien valmentaminen on haasteellista työtä. 
Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi harjoitusten suunnit-
telu ja toteutus. Päättäväisyys on yksi valmentajan 
tärkeistä ominaisuuksista, ja hänen on hallittava sekä 
joukkueen että yksilöiden johtaminen.

- Ihannemaailmassa meillä olisi ison maailman ta-
paan jokaiselle pelipaikalle valmentaja. Mitä enem-
män joukkueella on valmentajia, sen enemmän pe-
laajista saadaan irti. Yleisellä tasolla valmentajat 
voivat kehittää osaamistaan osallistumalla liiton jär-
jestämiin koulutuksiin, lukemalla alan kirjallisuutta, 
katselemalla otteluita YouTubesta sekä olemalla vuo-
rovaikutuksissa muiden valmentajien kanssa, luette-
lee Jimi Roiko.

Amerikkalaisen jalkapallon tavoin myös rugby on 
maassamme amatööriurheilua, jota ei voi verrata pe-
rinteisiin rugbyn suurmaihin, kuten Englantiin, Irlan-
tiin tai Uuteen-Seelantiin.

- Olen peliurani aikana nähnyt monia hyviä pelaajia, 
joihin edes parhaita suomalaisia pelaajia ei voi verra-
ta, Casey Dent kertoo ja lisää, että valmennuksessa 
tärkeällä sijalla ovat kärsivällisyys ja määrätietoisuus.

Amerikkalainen jalkapallo ja rugby ovat osa porvoolaista urheilumaailmaa. 
Jenkkifutiksessa Butchers ja rugbyssa Old Town Shamrocks kuuluvat 

lajeissaan maamme kärkijoukkueisiin, sillä molemmat joukkueet pelaavat 
korkeimmalla sarjatasolla. Kuvassa Jimi Roiko (vas.) ja Casey Dent.

Vihreäpaitaiset Schamrocksin pelaajat kesällä 
Hamarin kentällä vastassaan Turku Eagles.
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Text och bild: Jari Hemmilä    Översättning: Jenny Törnroos  Jump In!

försvaret. Under den pågående säsongen har vi ett gan-
ska ungt och oerfaret försvar och därför är en av våra 
målsättningar att utveckla försvarsspelet genom att elimi-
nera regelbrott.

En annan synlig skillnad är speltiden samt skydden som 
används av spelarna. Rugby spelas i 2 x 40 minuter pre-
cis som fotboll. I amerikansk fotboll har man fyra 12 mi-
nuter långa spelperioder och matchklockan stoppas på 
basen av spelhändelser som är fastställda i spelets regler. 
I rugby består de tillåtna skydden av hjälm, axelskydd, 
suspensoar och benskydd. I amerikansk fotboll använder 
man dessutom till exempel höftskydd, lår- och knäskydd 
samt tandskydd. 

Det krävande tränararbetet
Till tränarens uppgifter hör träningarnas planering och 
genomförandet av träningen. Den viktigaste egenskapen 
hos en tränare är målmedvetenhet och hen bör ha förmå-
gan att leda både hela laget samt de enskilda spelarna.

- I en idealvärld skulle vi ha en coach för varje spelare 
precis som i stora världen. Ju fler tränare det finns i ett 
lag desto mera får man ut av spelarna. På ett allmänt 
plan kan tränarna utveckla sitt kunnande genom att delta 
i utbildningar som förbunden ordnar, läsa litteratur om 
ämnet, titta på matcher i YouTube samt interagera med 
andra tränare, berättar Jimi Roiko.

Precis som amerikansk fotboll är även rugby en amatör-
sport i vårt land och går inte att jämföra med sportens 
stora nationer så som England, Irland eller Nya Zeeland.

- Under min spelkarriär har jag sett många bra spe-
lare och dem kan man inte jämföra ens med de bästa 
finländska spelarna, säger Casey Dent och konstaterar 
att tålamod och målmedvetenhet är träningens viktigaste 
byggstenar.  

EN SKOLA – MÅNGA MÖJLIGHETER
www.prakticum.fi

Med status som yrkesutbildare för idrottare 
erbjuder vi flexibla studiestigar som stöder 
yrkesstudierna och idrottskarriären

Shamrock, som sedan 2014 spelat i FM-serien, har 
sin hemmaplan i Hammars. Föreningen grundades 
år 2011. Casey Dent, som fungerar som huvudträ-

nare för andra säsongen, säger att utgångspunkten för 
spelarnas utveckling är viljan att lära sig samt förmågan 
att vara delaktig i laget i sann laganda.

- Inom rugbyn lär man sig den nödvändiga disciplinen 
genom att spela, men spelarnas fysiska egenskaper kan 
vara väldigt olika. Rugby spelar man med gentlemanna-
regler, lagkamraterna respekteras och efter spelet samlas 
lagen för att tillsammans gå igenom spelets händelser.

Butchers, som spelar på centralidrottsplanen, grunda-
des år 1986. Föreningen har cirka 150 medlemmar och till 
de två representationslagen hör över 50 spelare.

Spelarnas fysiska egenskaper är viktiga, eftersom det 
i matcherna ofta uppstår en mot en-situationer. Spelet 
passar för alla oberoende av storlek, men varje enskild 
spelare bör ha en bra fysisk kondition, berättar Butchers 
huvudtränare Jimi Roiko.

Med undantag av två år har laget sedan 1991 spelat i 
Vaahteraliiga, FM-serien för amerikansk fotboll i Finland. 

Skillnader i tävlingsstrukturen
I båda lagsporterna spelar man med en oval boll, men 
tävlingsstrukturen ser annorlunda ut.

- I rugby har man 15 spelare på planen och det viktigas-
te är att göra mål. Man tar bollen av motståndaren i ena 
ändan av planen för att föra den till den andra, men man 
får föra bollen enbart framåt eller bakåt, berättar Casey 
Dent. 

Jimi Roiko ger en kort analys om amerikansk fotboll. 
- Man har fyra försök på sig att antingen föra bollen 

till motståndarens målområde eller sparka bollen mellan 
målstolparna och över tvärribban på målet. Alla 11 spe-
lare borde spela enligt samma speltaktik, speciellt inom 

Den     vala bollens hemligheter

Amerikansk fotboll och rugby är en del av Borgås sportliv. Inom amerikansk 
fotboll är det Butchers och inom rugbyn Old Town Shamrocks som hör till 
landets absoluta topp, eftersom båda lagen spelar i elitserien.  På bilden 

Jimi Roiko (till vänster) och Casey Dent.
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Teksti: Leena-Kaisa Laakso  Kuva: Katja LösönenJump In! Jump In!

Kova
etukeno
Etujuttuja nimittäin
riittää. Semmoista
se on, kun olet osuuspankin
omistaja-asiakas.
Etuja siellä ja täällä.

www.op.fi/omistaja-asiakas

- Liikuntabisnes on sellainen villi länsi. Ala on 
kasvava, kirjava ja monitahoinen. Tällä hetkellä 
jyräävät ryhmäliikunta ja valmennuspalvelut, mutta 
alalta löytyy kaikkea balettiesityksestä jääkiekkoon ja 
viihdeliikuntaan, liikuntabrändeistä kesäkuussa väitellyt, 
porvoolaissyntyinen Petra Sippola sanoo.

Sippola tietää, mistä puhuu. Hän on kilpaurheillut 
nuorena, toiminut liikunta-alan yrittäjänä kymmenen 
vuotta, vetänyt jumppia kaksikymmentä vuotta ja tuonut 
zumban Pohjanmaalle. 

Nyt hän kouluttaa liikuntabisnestä ja opettaa liiketaloutta 
Seinäjoen ammattikorkeassa. Talousoikeuden väitöskirja 
syntyi työn ja nelilapsisen perheen arjen ohessa.

- Kirjoitin sen aamuneljän ja -kuuden välillä, Sippola 
nauraa.

Brändäys alkoi Jane Fondasta
Liikuntabisnes kiehtoo Sippolaa. Ala kasvaa kovaa vauhtia 
ja toimijoita on monenlaisia. Kuntien liikuntapalveluiden ja 
seurojen rinnalle ovat tulleet yksityiset yrittäjät. 

- Nykyään on valtavasti yksityisiä liikunta-alan yrittäjiä, 
ja määrä on kasvussa. He tarjoavat muun muassa 

räätälöityjä palveluja ja ryhmäliikuntaa, ja esimerkiksi 
suurin osa kuntosaleista on yksityisessä omistuksessa. 
Kunnat ovat myös alkaneet ostaa enemmän palveluita 
yksityiseltä puolelta, Sippola kertoo.

Haasteitakin löytyy. Yksi niistä on liikunta-alan vähäinen 
säätely. 

Toimijoiden laatua ei valvo juuri kukaan. Kuka tahansa 
voi kutsua itseään vaikkapa personal traineriksi, 
jumppaohjaajaksi tai joogaopettajaksi. 

- Myös jäljittelyä on tosi paljon. Kun joku tuote on toimiva, 
sitä hyödynnetään. Eikä kopiointiin oikeastaan ole mitään 
kieltokeinoa. Pitää aika moni raja ylittää ennen kuin siihen 
puututaan, Sippola sanoo.

Ihan helppoa liikuntamarkkinoille meno ei ole.

Alalla jyräävät isot kansainväliset brändit. On zumbaa ja 
LesMillsiä. Ne ovat tunnettuja, vakiintuneita, luotettuja, ja 
niillä on isot markkinointikoneistot.

- Oikeastaanhan brändäys alkoi jo Jane Fondasta ja 
aerobicistä, LesMills oli ensimmäisiä hyvin brändättyjä 
liikuntamuotoja ja sen nimen alla toimiminen on 
edelleenkin hyvin tiukkaan säädeltyä, Sippola kertoo. 

Liikuntabisnes on villi kenttä

Pienyrittäjältä megabrändien katveessa toimiminen 
vaatii tuotteistamis- ja brändäämisosaamista sekä taitoa 
pyörittää liiketoimintaa. Kaikilta sitä ei löydy. 

- Silmäni ovat avautuneet opetustyössä. Usealta liikunta-
alan yrittäjältä puuttuu liiketoimintaosaamista, ihan 
yrittäjyyden perusjuttuja ei hallita. Vaikka osaamista olisi, 
on ongelmissa, jos sitä ei osaa paketoida.  Sippola sanoo.

Osaamisen vähyys näkyy monessa. Tuotteistaminen 
puuttuu, brändiä ei ole, markkinointi laahaa. 

Palveluita myös myydään alihintaan asiakkaiden toivossa.

- Perinteinen tapahan on katsoa hinta naapurilta. 
Hintakilpailuun ei kuitenkaan kannata lähteä, siinä lopulta 
kukaan ei saa palkkaansa. Hinta kertoo myös laadusta, 
Sippola sanoo.

Harrastuksesta elämä
Sippolalle liikunta ja jumppien vetäminen on antanut 
paljon. Harrastuksesta on tullut työ, elämäntapa, elämä. 

- Hankin aerobic-ohjaaja -koulutuksen -90-luvulla ja 
osaan edelleen askeleet peilikuvana. Ehkä hienoin 
hetki jumppaohjaajana oli, kun 203 naista tanssi 
zumbaa yhtä aikaa Seinäjoen lukion salissa. Nykyään 
jumppien vetäminen on toista. Tuntuu, että siitä on tullut 
esiintymisammatti. Pitää olla tietty look ja konsepti, hän 
sanoo.

Yksityisiä toimijoita on liikunta-alalla entistä enemmän. Säätelyä on kuitenkin vähän. 
Lisää tarvitaan myös tuotteistamistaitoa ja kaupallista osaamista.

Petra Sippola

Syntynyt 1978 Porvoossa.

Ylioppilaaksi Linnankosken lukiosta, opiskeli                       
ekonomiksi Vaasan yliopistossa.

Talousoikeuden väitöskirja kesäkuussa 2019.

Pyörittää omaa liikunta-alan yritystä ja opettaa                                                         
yrittäjyyttä ja liiketoimintaa Seinäjoen ammattikorkeassa.

Asuu Pohjanmaalla, perheeseen kuuluu DI-            
maanviljelijä-puoliso sekä neljä lasta.

Pienyritysten tilitoimisto  •  Småföretagarens bokförinsbyrå
Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo, Puhelinnumero 040-4120576
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Kun Johanna ja Antti Yli-Opas vuonna 2013 muuttivat 
Seitlahteen, alkoi pian tuttavuuden teko lähiympäristöön 
luonnossa liikkuen. Maastoja on koluttu ja maisemia ihas-
teltu, ja yhä vain löytyy metsäreittien varrelta uusia yllä-
tyksiä, viimeisimpänä vanha kivilouhos valtavine lohkarei-
neen.

Ulkona liikkuminen on molemmille tärkeä osa elämää ja 
olemista. Johanna työskentelee Suomen Latu ry:n* yhdis-
tyspalveluiden vastaavana ja Antti on pastori. 

- Teemme sisätyötä, joten siinä mielessä luontoliikunta 
on vastapainoa. Toisaalta molempien työtehtävissä, vaik-
kakin hyvin eri tavoilla, kyseessä on ihmisen hyvinvointi 
ja tavoitteena saada ihminen näkemään myös luonnon 
kauneus, Antti pohtii.

Johanna kertoo olevansa nautiskeleva liikkuja: ensisi-
jaista on latautuminen ja virkistyminen. Antti lisää, että 
he liikkuvat hyvin monimuotoisesti ja itse hän harrastaa 
myös joukkuepelejä, etupäässä lentopalloa. 

Luontoliikuntaan liittyy usein marjastus, sienestys tai 
kalastus, toisinaan he käyvät varta vasten juuri liikkumas-
sa esimerkiksi pyöräillen tai meloen. Talvella välineistö 
vaihtuu suksiin, lumikenkiin ja retkiluistimiin. He harrasta-
vat myös geokätköilyä.

Puhelimeen ladattu maastokarttasovellus on ollut erin-
omainen apu. Ilman sitä ei välttämättä oivaltaisi, mistä 
parhaat marja- tai näköalapaikat löytyvät tai mihin kan-

nattaa suunnata uimaan. 
- Muutamia vuosia sitten kiersimme Porvoon seutua 

pyöräillen 12 järven kautta. Jokaiseen tuli pulahdettua, 
sillä Suomen Ladussa oli kesäuintihaaste ja jokaisesta 
järvestä sai pisteen. Ilman karttaa en olisi tiennyt kaikkien 
järvien olemassaolosta, Johanna toteaa.

Aistit herkkinä
Sää ei ole este. Johanna ja Antti Yli-Opas ovat liikkuneet 
monenlaisissa olosuhteissa vesisateesta myrskyyn ja kyl-
miin keleihin. Hyvillä varusteilla pysyy kuivana ja lämpi-
mänä. 

- Haluaisin ehkä vieläkin enemmän liikkua eri aikoina ja 
tehdä vaikkapa yöllisiä melontaretkiä. Ja nukkua ulkona, 
Johanna mainitsee.

Myöhäisiltojen ”pöllökävelyjä” he ovat jo tehneetkin. 
Monet asiat tapahtuvat luonnossa vain yöllä ja joidenkin 
lintujen yölaulut ovat uskomattoman kauniita. Yö on lu-
moava yhdistelmä luonnon hiljaisuutta ja äänimaailmaa. 
Päivällä luonnon äänet ovat toisenlaiset ja niitäkin kannat-
taa kuunnella herkällä korvalla.

- Eläimet ovat läsnä, on hirviä, peuroja, jäniksiä. Epoon 
ja Seitlahden metsissä on laskettu seitsemän karhua. Nyt 
tuolla korppi ilmoittautuu äänellään. Tämä kaikki on luon-
nossa olemisen kokonaiskokemusta. Liikunta tulee siihen 
ikään kuin kaupan päälle, Antti muistuttaa.

- Monesti kunnon kohentamista ajatellaan vain korkean 
sykkeen ja nopean tehokkaan liikunnan kautta, mutta pe-
ruskunnon ja jaksamisen kannalta on tärkeää tehdä myös 
pitkäkestoista liikuntaa matalalla sykkeellä. Se tulee luon-
nossa liikkuen luontevasti, hän jatkaa. 

Varusteiden osalta luontoliikkuminen ei edellytä suu-
ria taloudellisia satsauksia, etenkin jos liikkuu lähiympä-
ristössä. Lamppu ja ensiapupakkaus voivat joskus olla 
tarpeen. Eksymisen varalta Johanna ja Antti listaavat 
tärkeimpänä varusteena puhelimen ja sen täytyy tietysti 
olla ladattu. Metsässä liikkuessa olennaista on huomioida 
ympäristöä ja painaa mieleensä, minkälaiseen suuntaan 
mistäkin lähtee.

Jos huonosti käy, olosuhteet muuttuvat tai eksyy, on 
tärkeä ilmoittaa siitä. Puhelimen karttasovelluksella voi 
paikantaa itsensä. Jääräpäisesti ei kannata jatkaa, vaan 
tehdä uusi suunnitelma ja pysyä rauhallisena. 

Pariskunta liikkuu pääosin kotimaassa. Lappi ja tunturit 
ovat tulleet tutuiksi hiihtäen ja vaeltaen. He kehuvat kilpaa 
Suomen kansallispuistoja.

- Koli on aivan ihana, sanoin Repovesi ja Saaristome-
ri. Ulkomaan kohteista haaveilen Islannista, Uudesta-
Seelannista ja Kanadasta, mutta viime aikoina on alkanut 
miettiä sitäkin, onko järkeä matkustaa kauas pois ja kas-
vattaa tietoisesti omaa hiilijalanjälkeä, kun luonnosta voi 
nauttia täälläkin, Johanna miettii.

Perspektiiviä parisuhteeseen
Kesällä Johanna ja Antti Yli-Opas tekivät kolme useam-
man päivän pyöräretkeä eri puolilla Suomea. He pitävät 
yhdessä liikkumista parisuhteenkin kannalta merkittävä-
nä. Se antaa perspektiiviä ja lisäksi toinen on toiselle aina 
tuki ja turva. 

- Tykkään suunnitella kaikkea, keksin koko ajan paik-
koja, mihin voisimme mennä. On niin paljon hienoja koh-

Luonto liikuttaa teita, jotka haluan kokea nimenomaan Antin kanssa, Jo-
hanna kertoo.

- Ulkoillessa tärkeä asia on eväät ja tauot. Emme siis 
mene koko ajan vain kovaa tahtia, vaan pidämme taukoja 
ja nautimme luonnosta. Tauot ovat yhteisiä hetkiä, jotka 
muodostavat sidettä meidän välillemme, jaamme koke-
muksia, Antti kuvailee.

Luonto myös lepyttää, ja pariskunnan mielestä erimieli-
syydetkin mahtuvat luontoon, ehkäpä paremmin kuin ko-
tiin, jossa seinät tulevat helposti vastaan. 

- Tiedämme tutkitusti, että verenpaine laskee ja syke ta-
saantuu, kun ihminen lähtee ulos luontoon. Minäkin koen, 
että hermo ja sielu lepäävät ulkona. Joskus luonto myös 
laulattaa, Johanna sanoo.

Voi käydä niinkin, että luonnon keskellä pystyy ilmaise-
maan jonkin tunteen, jota on muuten vaikea saada ulos. 
- Luonto saattaa lumota niin, että tavoitat sisimmässäsi 
jotain tärkeää. Se voi olla myös kipua, ikävää tai tuskaa, 
Johanna ja Antti miettivät.

Heitä yhdistää tapa katsoa maailmaa ja Luojan työtä 
luonnossa.

- Jumalan hyvyys on läsnä kaikessa kauniissa. Maailma 
on välillä aika monimutkainen, ristiriitainen ja kauheakin, 
mutta luonnossa kokee kauneutta ja hyvyyttä, mikä ker-
too meille myös Luojan läsnäolosta.

*Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan 
keskittynyt ulkoilujärjestö, johon kuuluu yli 86 000 jäsentä noin 
190 yhdistyksessä. Suomen Latu edistää kaikenikäisten ulkoi-
lua ja liikunnallista elämäntapaa. Porvoolaisyhdistyksistä Suo-
men Latu ry:hyn kuuluu Haikkoon Kuntoilijat.

Teksti: Tuula Lukić  Kuvat: Srba Lukić

Luonto antaa loputtomasti mahdollisuuksia liikkumiselle, ja ilahduttavasti yhä 
useampi suomalainen myös tarttuu näihin mahdollisuuksiin. Porvoolaiset Jo-
hanna ja Antti Yli-Opas ovat tottuneita luontoliikkujia kaikkina vuodenaikoina. 

Yhdessä jaetut kokemukset lujittavat myös parisuhdetta.

Antti ja Johanna Yli-Opas nauttivat liikkumisesta Seitlahden 
lähiluonnossa.
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Då Johanna och Antti Yli-Opas år 2013 flyttade till Seit-
lax började de bekanta sig med närmiljön genom att röra 
sig i naturen.

Johanna arbetar på Suomen Latu ry som ansvarig för 
föreningstjänster och Antti är pastor. För båda är utevis-
telserna en viktig del av livet och tillvaron.

Johanna berättar att hon njuter av motionen, det vikti-
gaste är att få ladda upp och känna sig uppfriskad. Antti 
tillägger, att de rör på sig på ett mångsidigt sätt och att 
de även under utevistelserna ofta fiskar eller plockar bär 
och svamp. Ibland ger de sig enbart ut för att motionera 
med till exempel cykel eller kanot. På vintern byts utrust-
ningen ut mot skidor, snöskor och långfärdsskridskor. De 
har också geocaching som hobby.

Med öppna sinnen
Johanna och Antti Yli-Opas rör sig i naturen i olika väder-
förhållanden, från regn och storm till kalla temperaturer. 
Med rätt utrustning hålls man torr och varm.

- Jag skulle gärna vara ute ännu mera under olika tid-
punkter, också på natten. Även sova ute, säger Johanna.

Natten är en fascinerande kombination av naturens 
tystnad och ljudvärld. På dagen är ljuden i naturen an-
norlunda och det lönar sig att vara uppmärksam på dem.

- Djuren finns där. Det finns både älgar, hjortar och ha-
rar. I Ebbo och Seitlax-skogarna har man räknat till sju 
björnar. Allt detta bildar en helhetsupplevelse då man rör 

sig i naturen. Motionen kommer på köpet, påminner Antti.
- Ofta tänker man att konditionen stärks då man har 

hög puls och motionerar effektivt, men det är viktigt för 
grundkonditionen och orken, att man även motionerar 
under en längre stund och med låg puls. Det sker naturligt 
då man rör sig i naturen, fortsätter Antti.

Perspektiv på parförhållandet
På sommaren gjorde Johanna och Antti Yli-Opas tre läng-
re cykelutfärder på olika håll i Finland. De anser att det är 
viktigt för parförhållandet att röra på sig tillsammans.

- Då man rör sig i naturen är det viktigt med vägkost 
och pauser. Pauserna är gemensamma stunder som för-
stärker vår relation, då vi upplever saker tillsammans, be-
skriver Antti.

Naturen ger lugn och ro och Johanna och Antti menar, 
att även oenigheter får plats i naturen. Det kan hända, att 
man i naturen kan ge uttryck för en känsla som annars 
kan vara svår att förmedla.

- Naturen kan trollbinda, så att man hittar något viktigt 
inom sig. Det kan även vara smärta, saknad eller sorg, 
funderar Johanna och Antti.

Gemensamt för dem är, att de ser på världen på samma 
sätt.

- Världen är ibland ganska komplicerad och motsägelse-
full men i naturen upplever man skönhet och godhet. För 
oss berättar det här om vår Skapares närvaro. 

TERVETULOA OPISKELEMAAN JA URHEILEMAAN HYVÄSSÄ SEURASSA
VÄLKOMMEN MED ATT STUDERA OCH IDROTTA I TREVLIGT SÄLLSKAP

ITÄ-UUDENMAAN URHEILUAKATEMIA
IDROTTSAKADEMIN I ÖSTRA NYLAND

Urheiluakademian koordinaattori
Idrottsakademins koordinator
Tommy Ekblom
044 2308183
tommy.ekblom@iuakatemia.fi
www.iuakatemia.fi

Ut i naturen

Meiltä laadukkaat 
offset- ja digipainotuotteet

ammattitaidolla
tarpeittesi mukaan.

Borgåborna Johanna och 
Antti Yli-Opas är vana att 
röra sig i naturen under alla 
årstider. De gemensamma 
naturupplevelserna stärker 
även parförhållandet.
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Liikkujalle motiivin löytäminen, oivaltaminen ja yllä-
pito muodostavat onnistumisen keskeisen kolmion. 
Liikkeelle panevia voimia ovat sisäinen ja ulkoinen 

motivaatio.

-Sisäinen motivaatio lähtee omasta tahdosta. Liikun-
taa täytyy itse haluta, siitä tulee elämäntapa, ja ihmisen 
oppiessa tuntemaan itsensä liikunnasta tulee pysyvää, 
aloittaa aiheesta Porvoon kaupungilla liikunnanohjaajana 
työskentelevä Mari Römpötti.

Nuorten kohdalla liikunnan käynnistämiseen ja ylläpi-
toon saattavat liittyä sosiaalisen median paineet, jolloin 
liikunnasta voi tulla pakonomaista.

- Alle 30-vuotiaat ovat jossain määrin sosiaalisen median 
vaikutuksen alaisia, se on heille arkipäivää ja luo tarpeita. 

Useasti muuttuvat tarpeet saattavat kuitenkin aiheuttaa 
lyhytjänteisyyttä liikuntamotivaation säilyttämiseksi, sa-
nailee Römpötti.

- Motiivin löytäminen tarkoittaa oman pään sisällä tehtä-
vää työtä, ehkä myös syvällisempää ajattelua tärkeiden 
liikunta-aiheiden oivaltamiseksi. Ehkä ihmisen on haasta-
vaa kohdata liikuntaan liittyvät vaikeudet ja aloittaa niiden 
työstäminen.

Liikunnan aloittamisen vaikeus

Vaikeudet liikkua oman terveyden hyväksi kumpuavat 
osaamattomuudesta.

- Taustalla voi olla myös liikunnallisia epäonnistumisia, 
jolloin jo koululiikunnan kokemukset ovat huonoja. Epä-

onnistumiset jatkuvat sitten koko aikuisiän, ja kynnys 
nousee, kertoo Mari Römpötti.

Toisaalta ihmiset voivat myös asettaa itselleen liian kor-
keita päämääriä suhteessa riittämättömään motiiviin ja 
aloitushetken fyysiseen kuntoon.

- Hyvinkin paljon tapahtuu sitä, että oma lähtötilanne 
ei kohtaa asetettuja tavoitteita. Lisäksi osana elämän-
tapaamme mediassa nostetaan esiin pikadieettejä ja 
”vartalo kesäkuntoon” -tyyppisiä aiheita. Liikunnan mo-
tivaation kohdalla liputan aina monipuolisuuden ja haus-
kuuden puolesta.

”Liikunta on rahan laittamista pankkiin”

Mari Römpötti muistuttaa, että terveyttä edistävän lii-
kunnan harrastamisessa kannattaisi ehdottomasti tavoi-
tella pitkäjänteisyyttä.

- Kaikkien tulee elää tässä ajassa, mutta myös tulevai-
suutta pitää miettiä. Kauaskatseinen liikunta on kuin 
rahan laittamista pankkiin, terveenä koko elämän ajan 
elämistä. 

Työmaailmassakin panostetaan nykyään työkyvyn yllä-
pitoon. Tässä Porvoon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen 
laaja-alaisia mahdollisuuksia.

- Kaupungin tarjonnassa halutaan pysyä ajan hermolla. 
Työntekijöille on tarjolla liikuntaryhmiä, erilaisia liikunta-
tapahtumia ja -kursseja. Monipuolisuus on tärkeää kiin-
nostuksen säilyttämiseksi, Mari Römpötti toteaa.

Häneen otetaan yhteyttä myös kaikille porvoolaisille tar-
koitetun liikkumislähetteen* muodossa. Näitä hän saa 
vuosittain 70-90.

- Ohjaan henkilöä maksimissaan kymmenen yksilöllisen 
tapaamiskerran avulla. Kyse ei kuitenkaan ole personal 
trainer -toiminnasta. Liikuntatapaamisten aikajännettä ei 
ole määritelty, mutta ihanteellisinta olisi kohdata joka toi-
nen viikko. Ensimmäisellä kerralla teemme suunnitelman 
ja tämän jälkeen liikuntaa jatketaan esimerkiksi kuntosa-
liharjoittelun, vesijuoksun ja lihashuollon muodossa. 

Käynnistä liikunta myönteisellä mielellä

Mari Römpötti valmistui liikunnanohjaajaksi Suomen Ur-
heiluopistosta Vierumäeltä vuosituhannen taitteessa. 
Vuonna 2001 hän astui Porvoon kaupungin palvelukseen.

- Vuonna 2003 sain liikunnanohjaajan viran. Vuodesta 
2007 lähtien olen työskennellyt pääsääntöisesti liikku-
mislähetteen parissa. Muita työtehtäviä ovat kaupun-
gin henkilökunnan liikunnan suunnittelu ja järjestäminen 
sekä liikuntaryhmien ohjaus. Tietotaitoani pidän yllä 
kurssittamalla itseäni, hän luonnehtii.

Kysymykseen työnkuvansa parhaista ja haasteellisim-
mista tekijöistä Römpötti vastaa varsin selväpiirteisellä 
tavalla.

10,-/hlö 
(20,-)

Liikunnan tulee olla hauskaa, 
monipuolista ja pitkäjänteistä

Jump In!

- Työssäni ihmiset ovat paras asia, sillä heidän ohjaami-
sensa hauskan, tavoitteellisen ja rauhallisesti etenevän 
liikunnan pariin antaa voimaa työntekemiseen. Monialai-
sessa työssä haasteellisinta on ajankäyttö.

Jaksaakseen liikuttaa muita Römpötti itse harrastaa 
vesijuoksua, juoksua, kuntosaliharjoittelua ja käy jum-
pissa. Artikkelin päätteeksi hän kannustaa porvoolaisia 
liikkumaan vailla liiallisia paineita.

- Tulee muistaa, että liikunnan pitää olla hauskaa ja ko-
keilevaa. Voi esimerkiksi lähteä vaikka vain kävelemään 
oman kuntonsa mukaisesti ja myönteisellä mielellä.

*Liikkumislähete
Liikkumislähetteellä terveydenhuollon ammattilainen voi ohja-
ta henkilön suoraan liikuntaneuvontaan perehtyneen ammat-
tilaisen luo. Liikkumislähetteitä tehdään henkilöille, jotka liik-
kuvat liian vähän. Tavoitteena on auttaa löytämään mieluinen 
liikuntamuoto, kannustaa elintapamuutoksen alkuun ja näin 
vähentää sairastumisriskiä.
Liikkumislähete on myös yksi Porvoon kaupungin liikuntapal-
veluiden tarjoamista palveluista työikäisille.
Liikkumislähetteen voi saada Porvoon kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalveluista.

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä 

Terveysliikunta onnistuu parhaalla ta-
valla henkilön pystyessä ylläpitämään 

liikunnallista motivaatiota.
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Uinti on nivelystävällistä liikuntaa, joka harjoittaa 
koko kehoa ja sopii kaikenikäisille. Uinti on myös 
suosittu kilpaurheilumuoto ja se kuuluu osana ve-
sipallon, taitouinnin, nykyaikaisen viisiottelun ja 
triathlonin kilpailusuoritukseen.

Porvoossa uintiharrastusta on jo vuodesta 1937 
pitänyt yllä uimaseura BS-PU Borgå simmare – 
Porvoon uimarit rf. Uintiryhmiä on niin kilpauinnin 
harrastajille kuin niille, jotka haluavat harrastaa kil-
pailematta. Triathlonisteille on tekniikkaryhmä.

Seura panostaa vahvasti nuoriin ja näiden kil-
pauran mahdollistamiseen. Päävalmentaja Kim 
Sandberg vastaa kilparyhmistä, mutta osallistuu 

muidenkin ryhmien toimintaan.
- Nuorimmat aloittavat seurassa noin 5-vuo-

tiaana ja kilpailu jatkuu niin kauan kun mukana 
jaksetaan olla, hän kertoo. 

Harjoitukset alkavat nuorimmilla maltillisesti 
kerran viikossa. Käyntejä lisätään vähitellen siten, 
että yläkouluikäiset harjoittelevat keskimäärin 6-7 
kertaa viikossa ja sitä vanhemmat kahdeksan ker-
taa.

- Jos huipulla haluaa pärjätä, on nuorena har-
joiteltava aika paljon. Tällä hetkellä meillä on 
13-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa noin viidentois-
ta hengen porukka, joka on kova treenaamaan, 
Sandberg iloitsee. 

Tuloksia nähdään varmaankin parin vuoden 
päästä. Jo nyt mitalit ovat hohtaneet Porvoon 
uimareiden kauloilla. Esimerkiksi kesäkuussa 
13-16-vuotiaiden ikäkausimestaruusuinneista 
saatiin kotiin tuomisiksi neljä mitalia.

Kim Sandbergille valmennustyön hedelmistä 
parhain on nähdä lapsen ja nuoren kasvu niin fyy-
sisesti kuin henkisesti.

- On hienoa huomata, kuinka iän myötä nuoret 
ottavat vastuuta ja oppivat käsittelemään paineita. 
Pettymykset eivät ole maailmanloppu, vaan kuu-
luvat elämään. 

Syyskuussa Porvoon uimareilla alkavat taas 
uudet kurssit. Pienimmille on luvassa kaksi uut-
ta kurssia, joissa on tilaa noin neljällekymmenelle. 
Seuralla on myös kaksi kertaa viikossa kokoon-
tuva masters-ryhmä eli harrasteryhmä aikuisille. 
Paikkoja kannattaa vielä kysyä, sähköposti: info@
bs-pu.fi ja kotisivut: www.bs-pu.fi.

Kilpatreenaajat
Malin Lindblom, 13, ja Niilo Olander, 18, har-
joittelevat Porvoon uimareiden kilparyhmissä. 
Malinille uinti on ollut osa elämää niin kauan kuin 
hän muistaa, mutta varsinaisen harrastuksen hän 
aloitti kuusi vuotta sitten. Niilo on harjoitellut aktii-
visesti neljä vuotta. 

Malinin uinti-innostuksen alkulähteet ovat isän 
kanssa pienestä pitäen tehdyt uimahallikäynnit, 
Niilolla puolestaan kaverit, jotka jo olivat mukana 
Porvoon uimareissa. Kyselimme Malinilta ja Niilol-
ta Porvoon uimahallilla, mitä uinti kilpaharrastuk-
sena merkitsee.

1. Mikä on mieluisin uintilajinne?
Malin: Perhonen. Uin aika paljon myös pitkiä mat-

Vesi vetää uimaan

careeria.fi

M i n u n  u r a n i     M i n  k a r r i ä r     M y  c a r e e r

Huomisen tekijöille  –  Fokus på framtiden

Ammattiin, uusille urille ja 
uralla eteenpäin Careeriassa! 
Careeria – yksilöille, työyhteisöille ja 
yrityksille!

Yli 20 koulutusalaa ja lähes 90 eri alan 
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa 
sekä syventävää täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin:
www.careeria.fi

koja, pisimpänä 800 metriä vapaalla.  
Niilo: Rintauinti. Siinä pisin kilpamatka on 200 met-
riä.

2. Minkälaisia tavoitteita teillä on?
Malin: Sain tavoitteita täytettyä, kun voitin kesällä 
ikämestaruuksissa kaksi pronssia: 200 metrin per-
hosuinnissa ja 800 metriä vaparissa. 
Niilo: En ole asettanut erityisiä tavoitteita, mutta tie-
tysti haluan pärjätä kisoissa. 

3. Onko ollut hetkiä, jolloin haluaisi lopettaa?
Malin: Ei. Välillä voi väsyttää ja tuntuu, ettei jaksaisi 
mennä treeneihin, mutta sitten kun tänne tulee, pi-
ristyy. 
Niilo: En ole ollut niin tosissani koskaan. Otan har-
rastuksen mieluummin rennommin kuin liian vaka-
vasti, mutta se ei tarkoita, ettenkö treenaisi täysillä. 
Uiminen on kivaa ja se tuo säännöllisyyttä elämään.

4. Kuinka usein treenaatte ja mitä muuta harras-
tatte?

Malin: Uin viisi kertaa viikossa. Tiistaisin käyn kun-
tosalilla. Lisäksi harrastan tanssia ja kesäisin yleis-
urheilua.
Niilo: Uintitreenejä on kahdeksan kertaa viikossa, 
keskiviikkona ja perjantaina kahdesti. Lisäksi on 
kaksi kuntosalitreeniä. Sunnuntai on lepopäivä. Tä-
män lisäksi ei muuhun jää oikein aikaa, kun koulua-
kin pitää käydä. Kesällä purjehdin.

5. Miten koette kilpailut?
Malin: Jos kilpailuissa jännittää, ajattelen, että kohta 
tämä on ohi ja nyt teen parhaani. Sitten jos menes-
tyy, tulee hyvä tunne ja huomaa, että voi pärjätä, kun 
on tehnyt asian hyväksi jotain. Se kannustaa taas 
treenaamaan.
Niilo: Kisoissa yritän vain keskittyä uintiin, en mie-
ti muuta enkä stressaa liikoja. Parhaat hetket tässä 
harrastuksessa ovat ne, kun kisoissa menee hyvin. 
Se palkitsee.

Vesi on loistava elementti liikuntaharrastukseen. On 
vesijumppaa, vesijuoksua ja uimahyppyä, mutta eri-

tyisesti vesi vetää tietysti uimaan.
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Teksti: Tuula Lukić   Kuvat: Srba LukićJump In! Jump In!

Scoottaus ja skeittikulttuuri pysyttelevät yhä nuorten suo-
siossa. Tämä kävi ilmi Porvoon liikkuvalle nuorisotyölle, 
joka kulki nuorten suosimissa paikoissa kesällä. LIMO-
auton yksi pysähdyspaikoista oli Näsin skeittipuisto 
hiekkakuopan tuntumassa. Päiväsaikaan se täyttyi ala-
asteikäisistä scoottaajista, illemmalla liikkeellä oli vähän 
vanhempi nuoriso.

Scoottauksessa eli temppupotkulautailussa tehdään 
temppuja rakennetussa tilassa tai kaupunkiympäristössä. 
Tämän perusteella tyylitkin on eroteltu parkki-scoottauk-
seen ja street-scoottaukseen. Parkissa tehdään voltteja 
ja ilmatemppuja rakennetuilla rampeilla ja kouruilla, kun 
taas streetissä hyödynnetään ympäristössä jo olemassa 
olevia kaiteita ja rappusia.

Kesäkauden päätyttyä ovat jälleen avautuneet myös 
Porvoon nuorisotilojen ovet. Kaupungilla on kolme nuo-
risotilaa: Zentra keskustassa, Kertsi Gammelbackassa ja 
Nuokka Kevätkummussa. Näissä järjestetään monipuo-
lista ohjattua vapaa-ajan toimintaa pääsääntöisesti arki-
iltapäivinä. Ilta-aukioloajat alkavat syyskuussa, jolloin 
esimerkiksi Zentra on avoinna yläkouluikäisille myös lau-
antaisin klo 17-22. Kaikkien tilojen aukioloajat voi tarkis-
taa kaupungin nettisivuilta www.porvoo.fi/nuorisotilat. 

Sivuilla on esitelty kattavasti Porvoon nuorisopalve-
luiden tarjonta, johon kuuluu toimintaa ja tukea erilaisiin 
elämäntilanteisiin. Palveluita toteutetaan monien toimi-
joiden kanssa yhteistyössä. Nuorisopalvelut on mukana 
myös Jump In –tapahtumassa sunnuntaina 8.9. klo 10-
16 Uusimaa Areenalla. 

Puuhakas syysloma
Tulevalla syyslomalla Porvoon kaupungin nuorisopalve-
lut järjestää Zentrassa, Mannerheiminkatu 20, syyslo-
man toimintapäivät 14.-18.10.2019. 

Toimintapäivien teemoina ovat liikunta ja liikkuminen, 
kulttuuri, pelit ja kädentaidot. Maanantaista perjantaihin 
klo 10-16 on kaikkien kouluikäisten mahdollisuus ko-
keilla erilaisia liikuntalajeja, tutustua työpisteissä käden-
taitoihin sekä viettää puuhakas lomaviikko mukavassa 
seurassa.

Sisäänpääsymaksu on 10€/päivä ja se sisältää koko 
päivän vapaaehtoisen toiminnallisen ohjelman sekä lou-
naan. Ohjelma ja aikataulut päivittyvät Porvoon kaupun-
gin nettisivuille www.porvoo.fi/nuoret.

Zentrassa on kahvila, josta on mahdollisuus ostaa päi-
vän aikana pientä välipalaa. Kahvilassa on käytössä kä-
teismaksu.

Lisäksi yläkoululaisille järjestetään avointa ja ilmaista 
nuorisotilan iltatoimintaa syyslomaviikon aikana.

Elokuun alussa Porvoosta suuntasi 13-17-vuotiaiden 
ryhmä kahden nuorisotyöntekijän kera Suomen suu-
rimmalle peli- ja tietokonefestarille, Summer Assembly 
–tapahtumaan. Trendi on selkeä erityisesti nuorten poi-
kien keskuudessa: tietokonepelien myötä e-urheilun 
suosio kasvaa.

Zentrassa tietokoneita on kymmenkunta.
- Pyrimme pysymään ajan hermolla, jotta tavoitam-

me nuoria. Kaikkia emme pysty tavoittamaan eri syis-
tä, mutta ainakin toivomme, että nuoret uskaltaisivat 
tulla nuorisotiloihin ja rohkeasti mukaan tapahtumiin, 
pohtii nuorisotyöntekijä Ahti Herttua.

Pelitaitoja oli mahdollisuus hioa kesän alussa nuo-
risopalveluiden järjestämällä pelileirillä. Kesäleirillä 
tutustuttiin monenlaisiin peleihin, myös perinteisiin 
lautapeleihin. 

11-vuotias Oskari oli omalla vuorollaan Zentran tie-
tokonehuoneessa. E-urheilu kiehtoo, ja tavoitteena on 
kehittyä, jos ei ihan maailman parhaaksi, niin ainakin 
Suomen parhaaksi. Fortnite on hänen suosikkipelinsä. 

- Pelissä tarvitaan lihasmuistia, että tietää missä mi-
käkin näppäin on. On oltava nopeat refleksit ja kyky 
keskittyä, Oskari kertoi.

Kaikki vapaa-aika ei kulu tietokoneella, sillä kotona 
on määrätty peliajat. Salibandy-harrastus ja perheen 
koira pitävät Oskarin muuten liikkeessä. 

Trendilistan kärjessä 
e-urheilu

Reileillä ja rampeilla

Zentran pelihuoneen koneiden ääressä istuu keskittyneesti näyttöä 
tuijottavia nuoria pelaajia.

Nuorisopalvelut mukana arjessa 

Amanda Ahlgren (vas.), Maija 
Ahtinen, Miika Koistinen, Mats 
Holmström ja Ahti Herttua päivys-
tivät Nuorisotila Zentrassa 
pelipäivänä.

Rico (10v) ja Eelis (11v) aloittivat scoottauksen pari 
vuotta sitten. Into pysyy yllä, kun oppii uusia, entistä vai-
keampia temppuja. Molemmat oppivat ensin reilaamaan 
(reili=putki tai kaide, jota pitkin liu´utaan). Nyt kivoimmat 
temput ovat tailwhip ja barspin. Toisessa lauta pyörii 360 
astetta, toisessa tanko.

Tässä extreme-lajissa saman tempun voi aina yrittää 
tehdä vielä isommin, joten suojavarusteet olisivat tar-
peen. Kaatumisia sattuu aika paljon.

- Joka päivä tulee mustelma, muttei mitään vakavaa 
eikä yhtään pelota, pojat toteavat mielessään jo seuraa-
vat haasteet eli fingerwhip ja tupla bar.

Talvella monet scoottaajat siirtyvät lumilautailun pariin.

Rico ja Eelis ovat kovia scoottareita.
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Under höstlovet finns det mycket att göra för skolelever 
i ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20. Borgå 
stads ungdomstjänster ordnar under höstlovet 14.-
18.10.2019 aktivitetsdagar, då man dagligen kan komma 
till ungdomslokalen för att pröva på olika motionsformer, 
bekanta sig med olika former av skapande arbete och 
spendera aktivitetsfyllda dagar i trevligt sällskap. 

Höstlovets program är avsett för skolelever. Inträdet är 
10 euro/dag och inkluderar hela dagens frivilliga aktivite-
ter och lunch. Noggrannare program och tidtabeller upp-
dateras på Borgå stads webbsidor www.borga.fi/unga.

Det är fortfarande populärt bland ungdomarna att 
scoota (åka sparkbräde) och åka skateboard. Det 
här lade Borgå stads mobila ungdomsarbete märke 
till, då de rörde sig på populära platser under som-
maren. Ungdomstjänsternas LIMO-bil stannade 
bland annat vid skateparken i Näse nära sandgro-
pen. På dagarna fylldes parken av scootare i låg-
stadieåldern och på kvällarna var lite äldre ungdo-
mar i rörelse.

Då man scootar eller gör tricks med sparkbräde 
gör man olika tricks på en byggd bana eller i stads-
miljö. Man skiljer på de olika stilarna beroende på 
var man scootar, det finns park-scooting och street-
scooting. I en sparkbrädspark gör man volter och 
tricks i luften på byggda ramper och rännor men då 
man scootar i stadsmiljö så använder man sig av 
de räcken och trappsteg som finns i omgivningen. 

Rico (10 år) och Eelis (11 år) började åka spark-
bräde för några år sedan. Drivkraften är att man 
hela tiden lär sig nya och svårare tricks. Båda två 
lärde sig först att raila (rail=rör eller räcke som man 
glider på). Nu är de bästa tricksen tailwhip och bar-
spin. I tailwhip roterar brädet 360 grader, i barspin 
roterar styrstången.

Scootandet är en extreme-sport där man kan 
göra samma tricks i olika svårighetsgrader, så det 
är viktigt med skyddsutrustning. Det händer gan-
ska ofta att man faller.

- Varje dag får man blåmärken, men det är ing-
enting allvarligt och vi är inte rädda, säger pojkarna 
och tänker redan på kommande utmaningar, alltså 
fingerwhip och double bar.

Många scootare väljer att åka snowboard på vin-
tern.

Lauantai-ilta, baarit alkavat täyttyä, ilmassa on 
erilaisia odotuksia. Osa toivoo illalta muutakin 
kuin tajunnan äärilaidalle menoa ja seuraavan 
aamun päänsärkyä. Päihteetön illanvietto on 
monelle kuitenkin mahdottomuus, mutta ei sen 
tähden, etteikö itse haluaisi viettää vapaa-aikaa 
ilman alkoholia, vaan siksi, että kaveripiirissä 
se katsotaan oudoksi ”laumasta” poikkeavaksi 
käyttäytymiseksi.

Nuorilla sosiaalinen paine juomiseen on kova.
- Ihminen on sosiaalinen, haluamme olla mui-

den seurassa. Se on ihan luonteva syy lähteä 
baariin, mutta monet juovat niin humalahakui-
sesti, että hauskuus loppuu pian alkuillan jäl-
keen, Joni Villanen pohtii.

Villanen vastaa Porvoossa viime keväänä al-
kaneesta Club Zero –toiminnasta. Klubi on ikä-
rajaton vaihtoehto nuorille aikuisille lauantai-illan 
viettoon neutraalissa, poliittisesti ja uskonnolli-
sesti sitoutumattomassa tilassa. Maailmalta kuu-
luu nimittäin uudenlaisia viestejä. Yhä useampi 
nuori on raitis ja kaipaa paikkaa, jossa seurustel-
la ja tutustua muihin selvin päin.

- Hyvinvointi ja terveet elämäntavat ovat nyt 
tapetilla. Trendinä maailmalla ovat olleet myös 
alkoholittomat yökerhot, joissa panostetaan laa-
dukkaisiin mocktaileihin eli alkoholittomiin drink-
keihin, Villanen kertoo.

Kenties Porvooseen alkoholiton yökerhokin 
vielä saadaan. Toistaiseksi Club Zero tarjoaa va-
paamuotoista yhdessäoloa Runeberginkadulla 
Nuorisoasuntojen kiinteistössä. 

- Ihmiset ovat viihtyneet hyvin, kun saa olla 
oma itsensä. Kukaan ei painosta. Suosituin akti-
viteetti on ollut biljardi, mutta on muitakin pelejä, 
darts-taulu ja lautapelejä. On tv ja pikkukeittiö. 
Tarjolla on kahvia ja pientä syötävää. 

Club Zeron illat ovat päihteettömiä, mutta pai-
kan päällä ei kysellä kenenkään henkilökohtai-
sesta alkoholinkäytöstä. 

Joni Villanen tähdentää, että juomista ei saisi 
tehdä toisten kustannuksella. Hyväntuulisestikin 
alkanut ilta kärjistyy, kun tunteet lyövät hallitse-
mattomasti yli. 

- En tuomitse alkoholin käyttäjiä, ja moni aikui-

nen osaa juoda kohtuudella. Mutta olen nähnyt lähel-
tä surullisia kohtaloita. Juominen harvoin on vain oma 
ongelma, vaan siitä kärsii lähipiiri. Toivon, että ihmiset 
rohkaistuisivat rentoutumaan myös ilman viinaa.

Club Zero on avoin kaikille nuorille aikuisille, sisään-
pääsymaksuja ei ole. Porvoon Raittiusseura sponsoroi 
tarjoilut ja NAL Itä-Uusimaa tilat.

Jo yli sata vuotta toiminut Porvoon Raittiusseura tekee 
ennaltaehkäisevää työtä erityisesti lasten ja nuorten pa-
rissa. Seuran tavoitteena on myös tukea vanhemmuutta 
sekä kaikin tavoin edistää raittiin, terveen, luonnollisen, 
myönteisen ja päihteistä vapaan elämäntavan omaksu-
mista. 
www.raittiusseura.fi 

Club     eroZ

Club Zero, 
Runeberginkatu 32E, Porvoo
Puh. 040 590 1767 
Päivitetyt aukioloajat Instagramissa: 
clubzeroptown

Höstlovets aktivitetsdagar

Ungdomstjänsterna deltar i vardagen
På ramper och railsDå sommarsäsongen är över öppnas dörrarna till Borgås ung-

domslokaler. Staden har tre ungdomslokaler: Zentra i Centr-
um, Kertsi i Gammelbacka och Nuokka i Vårberga. I lokalerna 
ordnas mångsidiga fritidsaktiviteter främst under vardagsef-
termiddagar. Från och med september har man kvällsöppet, 
då till exempel Zentra håller dörrarna öppna för högstadieele-
ver på lördagskvällar kl. 17-22. Lokalernas öppethållningsti-
der hittar man på stadens nätsidor www.borgå.fi/unga. 

På hemsidan presenteras ungdomstjänsternas utbud, så 
som verksamhet och stöd i olika livssituationer. Servicen ord-
nas i samarbete med många olika aktörer. 

Ungdomstjänsterna deltar även i Jump In –evenemanget på 
söndagen 8.9.2019 kl. 10-16 i Uusimaa Areena.

Evenemanget är öppet för alla i skolåldern torsdag och 
fredag kl. 10–16. Den avgiftsfria kvällsverksamheten för 
elever i åk 7–9 ordas i ungdomslokalen under veckan. 

I Zentra finns ett kafé där man under dagen kan köpa 
ett litet mellanmål. I kaféet betalar man med kontanter.

Teman för dagarnas program är motion och att röra sig, 
kultur, spel och skapande. Borgå stads ungdomstjänster 
svarar för genomförandet och handledningen i samarbete 
med olika aktörer. 

Målet är att erbjuda ett aktivt höstlov för alla barn och 
unga i Borgå.

Text: Tuula Lukić   Bild: Srba Lukić   Översättning: Jenny Törnroos Markkinointiyhteistyö

Ungdomstjänsternas egen limousin LIMO-bilen (Liikkuva nuorisotyö - 
Mobilt ungdomsarbete) har kört omkring i Borgå redan under två somrar 
och erfarenheterna är positiva. Syftet med LIMO-bilen är att möta 
ungdomarna på olika håll i staden, även utanför centrum. På bilden Satu 
Vallin, Jonna Hatakka, Lasse Yrjölä ja Otso Reijonen.
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Uusimaa Areena
Lisää liikunnan rikkautta Porvooseen

Uusimaa Areenan avajaisia juhlistettiin vasta 
vuosi sitten Jump In! –tapahtuman merkeissä. 
Nyt porvoolaiset toivotetaan jälleen sankoin 

joukoin mukaan tähän liikunnalliseen tapahtumaan 
8.9. ja samalla tutustumaan entistäkin parempaan 
palloiluhalliin.

Kesällä toteutettu 197 000 euron laajennustyö on 
tuonut tullessaan uudet sosiaalitilat, kaksi pukuhuo-
netta vessoineen, varastotilaa sekä toimistot FC Fu-
tura Junioreiden (FCFJ) ja Uusimaa Areenan käyttöön. 

Lähes 24 prosenttia kuluista syntyi vesi- ja viemä-
riliittymään liittymisestä. Enää ei tarvitse jonotella ba-
jamajoihin.

- Ero vuoden takaiseen on iso. Laajennus parantaa 
palvelua ja asiakastyytyväisyyttä, sillä onhan veden 
saannilla valtava merkitys, iloitsee Kokonniemen Pal-
loiluhalli Oy:n toimitusjohtaja Toni Nyström.

Jump In –tapahtuman lisäksi Uusimaa Areenalla jär-
jestetään jälleen myös Rakennusmessut maaliskuus-
sa 2020.

- Nämä kaksi hyvin erilaista tapahtumaa tavoittavat 
erinomaisesti omat kohderyhmänsä, ja uskon, että 
niistä kehittyy seuraavien vuosien aikana Porvoon 
suurimpia yleisötapahtumia. Ne tuovat lisäarvoa ja 
myönteistä näkyvyyttä niin meille kuin Porvoon kau-
pungille ja järjestäjätaholle, TIDmedialle.

Jalkapallosta golfiin
Palloiluhalli on vuoden mittaan ehtinyt jo täyttää mo-
net toiveet ja odotukset. Alun perin hallihanke lähti 
liikkeelle Toni Nyströmin, Janne Rannan ja FC Futura 
Junioreiden hallituksen yhteistyöllä. 

- Palloilulajeilla oli hallille selkeä tarve. Tekonurmel-
la näkee nyt palloilijoita aina 3-vuotiaista aikuisiin. 
Pääsääntöisesti täällä pelataan jalkapalloa, rugbya ja 
amerikkalaista jalkapalloa. Lisäksi meillä on toimin-
nallinen alue, jota vuokraamme seuroille, personal 
trainereille ja liikunnanohjaajille, Toni Nyström kertoo.

Monilla urheiluseuroilla on toiminnallisella alueella 

vakiovuorot syksystä kevääseen. Alue on suunniteltu 
nimenomaan sillä tarkoituksella, että joukkueellinen 
voi treenata yhdellä kertaa.

Eivätkä ideat tähän lopu, vaan hallin toimintaa ke-
hitetään edelleen. Syyskuussa alkavat ryhmäliikunta-
valmennukset yksityisille ja yrityksille ja myöhemmin 
syksyllä golfvalmennukset, kunhan uusi golfseinä val-
mistuu.

Toni Nyströmin taustalta paljastuu omaakin peliuraa 
maajoukkue-jenkkifutarina. Yrittäjäksi ryhtymisen jäl-
keen on aktiivinen urheilu jäänyt vähemmälle ja kolme 
lasta pitävät huolen miehen muusta vauhdista. Ken-
ties heidät nähdään yhdessä perhefutiksessa, joka 
alkaa Uusimaa Areenalla syksyllä.

Porvoolaisittain palloiluhallille ei olisi voinut ajatella 
parempaa sijaintipaikkaa kuin Kokonniemi, jossa on 
runsas keskittymä urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia 
kaiken ikäisille.

Kokonniemen palloiluhallin laajennustöiden valmistuminen on ajoittunut 
täydellisesti syksyn treenikauden kynnykselle. 

Uusimaa Areena, Jääkiekkotie 4, Porvoo 
Puh. 040 152 1314
Tekonurmikenttä: 60 x 44 m
Toiminnallinen alue: 400 m2 (kuntosalin 
osuus 120 m2)
Hallin ulkomitat: 76 x 52 m
Hallin omistaa Kokonniemen Palloiluhalli Oy
info@uusimaaareena.fi
www.uusimaaareena.fi
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OHJELMA
• 10.00 Jump In! öppnar dörrarna.

• 10.30 Öppningstal
Jaakko Jalonen, stadsstyrelsens ordförande i Borgå

• 14.00 Paneldiskussion
Tema: Idrottarens balansgång mellan de egna 
målsättningarna, hälsan, familjen och vardagen.

 Panelister:
- Rony Ahonen, ishockeyspelare
- Mikael Fogelholm, professor i näringslära
- Stefanie Hagelstam, crossfit-idrottare
- Teemu Karppinen, tränarchef
- Janika Martinsalo, idrottsmassör

Paneldiskussionen leds av Borgå stads 
ungdomsarbetare Matti Valasti.

Dessutom uppträder även Tanssiva Porvoo.
På spelplanen ordnas massor med program.

Ändringar i programmet är möjliga.

PROGRAM
• 10.00 Jump In! tapahtuma avaa ovet

• 10.30 Avajaispuhe
Jaakko Jalonen, Porvoon kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

• 14.00 Paneelikeskustelu 
Teema: Urheilijan tasapainottelua omien tavoitteiden, 
terveyden, perheen ja muun arjen välillä.

Panelisteina:
- Rony Ahonen, jääkiekkoilija
- Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori
- Stefanie Hagelstam, crossfittaaja
- Teemu Karppinen, valmennuspäällikkö
- Janika Martinsalo, urheiluhieroja

Paneelikeskustelun juontajana toimii Porvoon 
kaupungin nuorisotyöntekijä Matti Valasti.

Lisäksi Tanssiva Porvoo esiintyy.
Pelikentillä runsaasti erilaista ohjelmaa.

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

JUMP  N!
ilmainen sisäänpääsy

Akilles Bandy, Akilles Cykel, Akilles Fotboll, Akilles Friidrott, Akilles Handboll, Akilles Skidning, Akil-
les Orientering, Badminton Club Backhand, Borgå Boxing, Borgå Simmare-Porvoon Uimarit, Bujinkan 
Budo, Butchers, FC Futura Juniors, G & I Tolkis Hercules, Kerkkoon Urheilijat, Old Town Shamrocks, 
Porvoo Aikikai, Porvoo Roller Derby, Borgå Skyttar Porvoon Ampujat, Porvoon Frisbeegolfseura, Por-
voo Hockey Club, Porvoo Hunters Juniors, Porvoon Miekkailijat, Porvoon NMKY, Porvoon Taidoseura, 
Porvoon Talviuimarit, Porvoon Tarmo, Porvoon Thaiboxing, Porvoon Weikot, Porvoon Salibandyseura, 
Shirokawa Judo, Slalom66, Sports Academy No.1, Team Panic!, Filhos de Tigre Porvoo, Porvoon Mai-
lapeliseura, Porvoon Rapakuntomiehet.

gratis inträdeJUMP  N!
8.9.2019 KLO 10 -16

UUSIMAA AREENA
PORVOO-BORGÅ

Seuraa meitä Facebookissa Följ oss på Facebook

FILHOS DE TIGRE 

GRUPO DE CAPOEIRA

Mukana olevat urheiluseurat      Medverkande idrottsföreningar

Yritykset ja organisaatiot                  Företag och organisationer
Careeria Oy, DNA Oyj, Freetime Store, Hotelli Haikon Kartano & Spa, Intersport Porvoo, Itä-Uudenmaan Urhei-
luakatemia, Itäväylä Viestintä Oy, Joyride Games Oy/ClimbStation, Jukka Erätuli hyppyauto, KSF Media  
Ab/Östnyland, Kuntokeskus Flo Oy, Kevätkummun Apteekki, Lejos Oy/NOMNOM, Liikuta Lasta ry, Napros, 
Mona Rantanen Tmi/Young Living, Myrskylän Säästöpankki, Porvoon Energia - Borgå Energi, Porvoon kaupugin 
nuoriso- ja liikuntapalvelut - Borgå stads ungdoms- och idrottstjänster, Porvoon RadioHarrastajat, Porvoon Rait-
tiusseura, Porvoon Reserviupseerikerho, Silmäasema Porvoo, Tanssiva Porvoo, Terveystalo, Uudenmaan 
Partiopiiri ry, Uusimaa, Uusimaa Areena, Yrkesinstitut Prakticum.

Järjestäjä/Arrangör: TT-Tuulet Kustannus Oy/TIDmedia. Lisätiedot/Tilläggsinformation puh/tel. 044-9805510. 
www.tid.fi

Järjestäjä/Arrangör: TT-Tuulet Kustannus Oy/TIDmedia. Lisätiedot/Tilläggsinformation puh/tel. 044-9805510. 
www.tid.fi
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Iso jäähalli
Stora ishallen
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Nuorisojäähalli
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Skateparken

Tekonurmi
Konstgräset

Aurora-Halli
Aurora-Hallen

Uusimaa-Areena
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Siminrättningen

JUMP  N! 2018 kuvagalleria JUMP  N!

Kattoremontit  ·  Huoltotyöt  ·  Katon maalaukset  ·  Kuntotarkastukset

Soitapa meille, niin laitetaan katto kuntoon! 
Joel puh. 040 9100210 / Miika puh. 050 5973211 Suomen Pläkkärit Oy, Porvoo

Moro, mitäs sun katolle kuuluu? tu
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Uusimaa Areena - Porvoo - 28.-29.3.2020

itä-uudenmaan rakennusmessut
rakentaminen, sisustaminen, puutarha


