
Mummi voi olla vielä
spOrttikuMMi
Erityisopettaja Maria Ahlvik 
ryhtyi sporttikummiksi 
jäätyään eläkkeelle. 
Hän innostui asiasta niin, 
että toimii tätä nykyä 
sporttikummina kolmelle 
lapselle.

Teksti	Maria	Ahlvik
Kuvat	Raili	Mykkänen
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J
äin eläkkeelle erityisopettajan työstä. Työstä jäin 
kaipaamaan lapsia, heidän perheitään ja ratkai-
sukeskeisyyttä lasten elämässä. Juuri lapset olivat 
opettajan työni hyviä puolia. Koin, että halusin  

             takaisin lasten pariin ja etsin lasten kanssa toimi-
miseen liittyvää vapaaehtoistyötä. Etsivä löytää, ja niin 
minä löysin koulutuksen, jossa kerrottiin sporttikum-
mitoiminnasta lasten kanssa.

Itselläni on kolme aikuista lasta, jotka asuvat kauem-
pana. Viittä lastenlastani tapaan säännöllisesti, mut-
ta en päivittäin. Minulla oli siis aikaa, jota jakaa las-
ten kanssa. 

sain	sporttilapsikseni kuusivuotiaan Miljan ja kah-
deksan vuotiaan Kiiran Nokialta. Tytöt ovat hyviä ys-
täviä, jotka asuivat pitkään samalla asuinalueella. Nyt 
Kiira on muuttanut Lempäälään, josta äiti kuljettaa hä-
net sporttikummitapaamisiin. Liikunnan lisäksi tapaa-
misissa on aina iso ilo jälleennäkemisestä. 

Lasten yksinhuoltajaäidit sanoivat jo tutustumisker-
ralla, että Pelastakaa Lasten Sporttikummi-toiminta 
on heille verrattavissa lottovoittoon. Vanhempien ar-
vostus ja tuki Sporttikummi-toimintaa kohtaan on nä-
kynyt yhteistyön laadussa kaiken aikaa. Vanhempien 
merkitys on suuri muun muassa tapaamisten aikatau-
luttamisessa, lasten toiveiden tai muiden ajankohtais-
ten asioiden kertomisessa sekä tarvittaessa kuljetuk-
sissa. Lasten tarpeet ovat aina sporttikummitoimin-
nassa etusijalla. Lapsen harrastustoiminnan kautta 
tuetaan myös perhettä.

tyttöjen	kanssa harrastamme pääasiassa liikunta-
leikkejä. Tärkeintä ei ole ollut se, mitä olemme teh-
neet, vaan toiminnan säännöllisyys, aikuisen aktivoiva 
vaikutus lapsen liikuntatottumuksille ja leikki. Tärke-
ää on myös sporttikummin antama kannustava palau-
te ja oma esimerkki.

Mielestäni sporttikummilta tarvitaan täydellisen si-
toutumisen lisäksi luotettavuutta, joustavuutta sekä 
sitä, että lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyk-
si. Tyttöjen ikäiset lapset rakastavat toistoja. Sportti-
lasteni suosikkeja ovat olleet uinti, retkeily, temppuilu, 
palloilu ja pyöräily. Erityisesti heitä innostaa lähileik-
kipuistossa leikkiä telinelittaa sekä pallokoulua, jos-
sa siirrytään luokalta toiselle aina, kun saadaan kop-
pi ohjaajan heittämästä pallosta. He totisesti keksivät 
itse erilaisia twist– ja hyppynaruhyppyjä ja temppuja. 

Itse	saan	paljon mielihyvää lasten ilosta, heidän kek-
seliäisyydestään ja sinnikkyydestään harjoitella uusia 
temppuja tai liikuntamuotoja. Olemme tavanneet yleen-
sä joka toinen viikko lasten kotiseuduilla.

On tässä touhussa myös haasteensa. Kokemukseni 
mukaan ei kuitenkaan senkaltaisia, etteikö niitä olisi 
hyvällä tahdolla voitettavissa. Itse tulen Tampereelta 

Milja,	Kiira	ja	Maria	ovat	
sporttikavereita,	jotka	ta-
paavat	liikkumisen	mer-
keissä.	Maria	toimii	sport-
tikummina	tytöille.
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Nokialle, joten välimatkaa on jokusen kymmentä kilo-
metriä. Haasteellista sporttikummille on, jos lapsi tai 
hänen perheensä on kovin passiivisia yhteistyön suh-
teen, jos yhteydenpidon ja ideoinnin velvoite jää yksin 
omaa sporttikummin tehtäväksi. Lapsella saattaa olla 
myös sellaisia erityistarpeita, jotka ovat sporttikummil-
le vieraita ja uusia, jolloin orientoituminen vie oman 
aikansa. Alueella tulisi olla myös yhteisen liikunnan 
mahdollistavia paikkoja, sekä urheiluvälineitä. Jouk-
kuepeleistä kiinnostuneen lapsen kohdalla pelikave-
reiden puute voi latistaa innostusta. 

Itselleni	toiminnassa	haasteita on ollut vähän. Toisi-
naan sopivan ajan löytäminen on vaatinut sovittamis-
ta, ja sää on joskus muuttanut sovittua toimintamuo-
toa. Joskus oma olo on ollut aloittaessa väsynyt, mut-
ta aina kotiin päin palatessani tunnen saaneeni pal-
jon energiaa ja hyvää mieltä, niin lapsilta kuin heidän 
vanhemmiltaankin. 

Tyttöjen kanssa pienessä ryhmässämme keksimme 
nopeasti erilaisia ja nopeastikin vaihtuvia toimintamuo-
toja. Sporttikummitoimintaan innostuttuani sain vielä 
kolmannenkin sporttilapsen, 14-vuotiaan pojan. Hän 
asuu myös vähän kauempana, naapuripaikkakunnalla.

Lähes murrosikäisen pojan kanssa pelaamme tai 
harjoittelemme vaativiakin yksilösuorituksia eri lajeis-
sa. Parhaimmillaan osamme ovat vaihtuneet. Hän saat-
taa opettaa minulle temppuja esimerkiksi trampoliinil-
la. Sporttikummin täytyy siis uskaltaa heittäytyä kokei-
lemaan, luottaa rohkeasti liikunnallisiin kykyihinsä. 

JoKo	KoKEILIttE	NÄItÄ!
Maria	ahlvik	listasi	ehdotuksia	eri-ikäisten	lasten	liikkumisen	
lähtökohdaksi

11-vuotIaat-

	 erilaiset	ryhmäpelit
	 palloilu	(myös	sulkapallo,	

pingis)
	 suunnistus	(+karttamerkit)
	 retkeily	(patikointi,		

kiipeily,	kalastaminen)
	 lenkkeily	(+sauvakävely)
	 frisbee.golf
	 talvilajit
	 kuntosali

3-6-vuotIaat

	 leikkipuisto
	 mielikuvitus–	ja	piiloleikit
	 uima-ja	vesileikit
	 aarteenetsintä
	 laululeikit
	 hyppelyt
	 tasapainoilu
	 seuraa	johtajaa

7-10-vuotIaat

	 sääntöleikit
	 litat
	 pallopelit
	 lajitekniikkaa	(mm.yleisurheilu)
	 pallokoulu
	 naruhyppelyt
	 retket
	 uinti
	 temppuilu	(mm.kärrynpyörä,	

päälläseisonta)
	 rekki,	tramppa
	 kuntoilu
	 pyöräily	(+taitorata)
	 luistelu,	hiihto
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PaRasta	oN	LEIKKI
sporttikummi	ryhtyi	toimittajaksi	ja	haastatteli	Miljaa	
ja	Kiiraa	heidän	sporttikummikokemuksistaan.	

Sporttikummi:	Mitä	sporttikummi	tekee?
Milja:	Haluaa,	että	lapset	oppisi	joitain	temppuja.
Kiira:	Innostaa	lapsia	liikkumaan.
Sporttikummi: Millaisista	liikuntajutuista	olet	pitänyt?
Milja:	Kun	ollaan	käyty	kesällä	uimassa.	Kurjaa,	kun	on	sattunut	

pieniä	haavereita.
Kiira: Mukavinta	on	ollut	hippa	kiipeilytelineellä.
Sporttikummi: Kuinka	usein	haluaisit	sporttikummitapaamisia?
Milja: Kerran	viikossa.
Kiira:	Joka	viikko.
Sporttikummi: Mitkä	asiat	tapaamisissamme	ovat	olleet	muka-

via	tai	kurjia?
Milja:	Se,	että	me	tehdään	kaikkea	kivaa	ja	sellaisia	juttuja,	joita	
muualla	ei	tule	tehtyä.	Kurjaa	on	se,	että	en	jaksa	juosta	niin	
paljon,	vaan	väsyn.
Kiira: Kaikki	on	ollut	kivaa,	varsinkin	kun	saa	itse	keksiä	juttuja.
Sporttikummi: Haluaisitko	isona	sporttikummiksi?	
Milja: Haluan.	On	mukavaa,	kun	voi	saada	lapsille	tekemistä	ja	

hyvän	mielen.
Kiira:	Haluaisin,	ja	samalla	saisi	itsekin	leikkiä	ja	temppuilla.	


