LASTEN KIEKKOILUN SEMINAARI 2.-3.10.2009
VANHEMMAN NÄKÖKULMA JA ODOTUKSET LAPSEN HARRASTUSTA KOHTAAN
-

Mitä vanhempina arvostamme, tavoittelemme ja haluamme vaalia elämässämme?

Läheiset

Ystävät

koulu/työ Vapaa-aika

Joukkue

Seura

Rooli

Toiminta

YKSILÖN ARVOT
- ”kaikki lähtee tuulikaapista” – Olavi Sydänmaanlakka
- vanhempien merkitys kasvun ohjauksessa tärkein
o ’jääkiekko maailman tärkein turha asia’
o koulu, kasvuympäristö ja kaverit
o harrastukset / valmentajat
KULTTUURILLISET ARVOT
- yhteiskunta / suomalaisuus
- suomalaisen jääkiekon arvomaailma
- seurakulttuuri / toiminta- ja tapakulttuuri
YLEISINHIMILLISET ARVOT
- oikeus elää; elinympäristö ja -oikeudet
- oikeus tehdä ja harrastaa haluamiaan asioita
- oikeus harrastaa ja pelata oman innostuksen ja kykyjen mukaisella tasolla
TASAPAINOILU VANHEMMUUDESSA
-

’CURLING’ -vanhemmuus
o Paapotaanko oma lapsi pilalle?
 oma lapsi voittavaan kokoonpanoon / -seuraan
 omalle lapselle eritysoikeuksia ja aiheettomia ’palkintoja’
 ylihuolehtiminen – ongelmien ja vastoinkäymisten siloittelu

-

’NORMAALI’ –vanhemmuus
o KKK – KANNUSTA, KULJETA JA KUSTANNA
o vanhemman roolina olla POMO- ei ole kaverirooli
 vastuun kantamista ja osallistavaa vastuun antamista lapselle
 esim. lasten oma vastuu varusteiden roudauksesta ja pukeutumisesta

-

ULKOISTETTU –vanhemmuus
o kasvatusvastuu sysätään muualle  koulu, harrastusympäristö
 vanhemman oma työura / harrastukset
 vanhemman oman elämän hallintaan liittyvät ongelmat
• perheväkivalta, alkoholi / huumeet
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PERHELIIKUNTA
- Hämäläisen perheessä liikutaan ja se on vanhempien valinta:
o liikuntakerho; lapset ja vanhemmat yhdessä
o hiihto
o yleisöluistelu
o perheringette
o isä-poikapelit luonnon jäillä / nurmella
o yleisurheilu
o pyöräily
o laskettelu (ammattilaiset opettivat lapsille perustaidot)
PERINTEET – SUVUN PERINTEIDEN JA TAPOJEN VAALIMINEN
o kalastus - ukin juttu
o leipominen - äidin ja mummon juttu
o sukujuhlat - serkkujuhlat
KOULUNKÄYNTI – ’LAPSEN TYÖ’
o suoraan kotiin ja läksyt
o harrastaminen ei häiritse koulunkäyntiä eikä päinvastoin!
o Miksi vanhemmat valittavat, että jääkiekkoharrastus häiritsee koulunkäyntiä?
TYTÖN LIIKUNTAHARRASTUKSEN LOPPUMINEN – KRIISI VANHEMMUUDELLE?
- miten saada tytär pysymään liikuntaharrastuksen parissa?
- lopetti jalkapallon, koska toiminta oli niin huonoa, että kiinnostus lopahti
- ei innostunut vanhempien harraste-ehdotuksista, esim. ringetestä
o ’värvättiin’ tyttären kaveri pyytämään mukaan ringetteen
o hyvä ja innostava toiminta ringettejoukkueessa vetäisi tytön mukaan
kestävään harrastamiseen; harjoitukset 3 krt viikko (2 h/krt + pelit
o koulussa päivittäin 45 min. liikuntavälitunti ja 4*liikuntatunti/viikko
POJAN INTOHIMO LIIKKUMISEEN JA HARRASTAMISEEN (liikuntaa yli 20 h/ viikko)
- pelaa ja harrastaa koko ajan; pihapelit ja –leikit kavereiden kanssa
- fudis ja lätkä seurajoukkueissa
- Ålands Cup - esimerkki pikkupojan itsenäistymisestä vieraassa ympäristössä
o joukkueharjoituksia 4- 5 krt viikossa (1½ -2 h/krt / oheinen + laji) + pelit
o koulussa päivittäin 45 min. liikuntavälitunti ja 4* liikuntatunti/ viikko
o koululiikunnan ja joukkueharjoitusten lisäksi päivittäin 1-2 h pihapelejä tmv.
VANHEMPIEN ODOTUKSET LASTEN TULEVAISUUDELTA
 hyvä ja motivoiva ympäristö harrastaa ja kehittyä
 liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa
 kouluttautuminen ammattiin ja työelämään
 mahdollisuus kokeilla myös omat rajansa harrastuksissa
o oma innostus, halu ja kyvykkyys
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