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+ Lapsia ja nuoria kannattaa tutkitusti kannustaa ohjatun urheiluharrastuksen pariin. Urheiluseurassa harrastaminen 
on yleensä yhteydessä terveellisempiin elintapoihin, kuten suositusten mukaisen liikuntamäärän täyttymiseen sekä 
vähäisempään päivittäiseen ruutuaikaan. 

- On kuitenkin tunnistettu tiettyjä erityiskysymyksiä, joihin lasten ja nuorten urheilussa on tärkeä kiinnittää huomiota: 

* Urheilun harrastaminen ei näytä suojaavan nuoria päihteiden käytöltä. 

* Nuorten urheilijoiden on havaittu pelaavan enemmän rahapelejä ja riskitason rahapelaaminen on urheilijoilla 
yleisempää kuin väestössä keskimäärin. 

* Digimedian (digipelit, älypuhelin) käyttö koukuttaa ja voi häiritä nuoren urheilijan päivittäisten toimintojen 
suorittamista. 

(Mäkelä ym. 2016, Vuori 2016, Vinberg ym. 2017, Appelqvist-Schmidlechner ym. 2018, Molinaro ym. 2018)

→ SPORTTI-hanke tarjoaa urheiluseuratoimijoille tukea nuorten urheilijoiden päihteiden käytön ja rahapelaamisen 
ehkäisemiseksi sekä digimedian käyttöön liittyvien haittojen ehkäisemiseksi. 

Taustaa



Digimedian käyttö nuorten arjessa

Ajankäyttötutkimusten mukaan 15-24-vuotiaat nuoret viettävät 
netissä yli kuusi tuntia päivittäin. Mobiililaitteilla, tietokoneilla ja 
pelikonsoleilla tapahtuvaa digipelaamista 13-19-vuotiaat nuoret 
harrastavat keskimäärin noin 2,5 tuntia päivässä.

Samaan aikaan kun nuorten päivittäinen media-aika on pidentynyt, 
on saatu tutkimustietoa siitä, miten nuoret nukkuvat yhä 
vähemmän, keskittymisvaikeudet ovat lisääntyneet, kumaran 
asennon aiheuttamat niska- ja hartiavaivat ovat yleistyneet ja 
jokapäiväinen fyysinen aktiivisuus on riittävää vain harvalla 
urheilevalla nuorellakaan. 

SPORTTI-hankkeen selvityksessä 73 % valmentajista ja muista

seuratoimijoista oli havainnut digipelaamisen aiheuttaneen haittoja

nuorten urheilijoiden arjessa ja 59 % raportoi myös pelaamisen

hyödyllisistä puolista.

Yleisimpiä havaittuja haittoja olivat univaikeudet ja heikentynyt

palautuminen, keskittymisvaikeudet, elämänhallintaan ja

ajankäyttöön liittyvät ongelmat sekä lisääntynyt fyysinen

inaktiivisuus. Pelaamisen yleisimpinä hyötyinä nähtiin vieraan

kielen oppiminen ja lisääntynyt sosiaalinen kanssakäyminen.

(Kinnunen ym. 2020, Hanifi ym. 2021, Huotilainen 2021, Holopainen ym. 
2022, Kosola 2022, Toivo ym. 2022) 



Tutustu hankkeen 
materiaaleihin 
osoitteessa
ehyt.fi/sportti

Tilaa materiaalit maksutta käyttöösi osoitteesta jari.hatinen@ehyt.fi. Kerro viestissä 
edustamasi urheiluseuran nimi, postiosoite sekä toivomasi julisteiden kappalemäärä.



Voit suorittaa verkkokurssin itsenäisesti haluamanasi ajankohtana. 

Kurssin kesto on noin 1-1,5 h. Kurssi on maksuton ja kaikille avoin.

Terveyttä edistävä urheiluseura -verkkokurssi
Kurssi on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville valmentajille 
ja muille urheiluseuratoimijoille.

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia tällä verkkokurssilla, joka tutustuttaa sinut nuorten digipelaamisen 
maailmaan sekä tarjoaa ajankohtaiset tietoiskut urheilevien nuorten rahapelaamisesta ja päihteiden käytöstä.

Keskeinen osa kurssia on käytännön vinkit ja työkalut nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävään urheiluseuratoimintaan.

• Mitä valmentajan on hyvä tietää urheilevien nuorten digipelaamisesta? 
• Millaiset käytännön vinkit auttavat ehkäisemään älypuhelinten käyttöön liittyviä haittoja 

urheilevien nuorten arjessa? 

Lue lisää ja osallistu kurssille: ehyt.fi/sportti



Verkkokurssin osallistujilta  
saatuja palautteita syksyllä 2022:

”Koen että minulla on paremmat eväät havaita 
digipelaamiseen liittyviä haittavaikutuksia ja 
käsitellä niitä lasten kanssa.”

”Kysymykset olivat helppoja ja aiheesta kerrottiin 
tarpeeksi selkeästi ja lyhyesti. Videot olivat sopivan 
pituisia ja kurssiin jaksoi keskittyä.”

”Konkreettiset työkalut olivat hyvä lisä tähän 
kurssiin, kun usein vaan puhutaan haitoista, mutta 
ei siitä, miten käyttöä ja ongelmia ehkäistään.”

Suorita kurssi 31.12.2022 mennessä ja olet mukana 
100 euron arvoisten valmentajan tuotekassien (3 kpl) 
arvonnassa!  



Hankkeen työntekijät ovat apunasi sinua 
askarruttavissa kysymyksissä. Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Jari Hätinen 

jari.hatinen@ehyt.fi 

+358 44 491 49 64

Koulutussuunnittelija Milla Ruuska

milla.ruuska@ehyt.fi

+358 50 524 9909

ehyt.fi/sportti
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