
”JOKAINEN PÄIVÄ ON 
HYVÄ PÄIVÄ” 

Elämäntaidot – Kari Seppänen 
Muokattu Sami Kalajan esityksestä ”Urheilijan hyvä päivä” 

	

#kasvaurheilijaksi 





 
 

Minkälainen on Sinun hyvä päiväsi? 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



q Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Nukuttu aika? 
 
Unen laatu? 
 
Mahdolliset häiriötekijät? 
 
 
Unen määrä / laatu – 
seuranta? 
Ø Uniaplikaatio? 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q Herätys	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Missä unen vaiheessa 
herääminen tapahtuu? 
 
Onko riittävästi aikaa 
aamutoimille? 
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q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Täyttääkö aamupala 
ravitsemussuositukset? 
 
Nestetasapaino? 
 
Onko ruokailuhetki 
rauhallinen ja 
voimaannuttava? 
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q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Millä tavalla koulumatka 
tehdään? 
-  Lihasvoimin 
-  Kyydityksellä 
 
Onko koulumatka 
turvallinen? 
 
Matkaan käytettävä 
aika? 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Keskittyminen?  
 
Jaksaminen? 
 
Oppimisen taidot? 
 
Onko pelkkää istumista 
vai onko mukana 
toiminnallisuutta? 
 
Onko sisältöjä integroitu 
urheiluun? 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q Välitun8			 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Onko välitunnilla 
mahdollista liikkua? 
 
Pystyykö välitunnilla 
tekemään omaa lajia 
tukevaa toimintaa? 
 
Onko koulun tilat 
käytettävissä? 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Onko	koulun	puolesta	tarjolla	
maksuton	/	maksullinen	
välipala?	
	
Omat	eväät?	
	
Täy=yvätkö	urheilijan	
ravitsemussuositukset?	
	
Nestetasapaino?	
	
	
	
	

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Kuinka kuormittava 
liikuntatunti on? 
 
Toteutuvatko laatutekijät? 
 
Miten liikuntatunti tukee 
tai haittaa omaa 
harjoitusohjelmaa? 
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q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Onko välitunnilla 
mahdollista liikkua? 
 
Pystyykö välitunnilla 
tekemään omaa lajia 
tukevaa toimintaa? 
 
Onko koulun tilat 
käytettävissä? 
 
 
 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Täyttyvätkö urheilijan 
ravitsemussuositukset? 
 
Nestetasapaino? 
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q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q  Välipala	
	

Keskittyminen?  
 
Jaksaminen? 
 
Oppimisen taidot? 
 
Onko pelkkää istumista, 
vai onko mukana 
toiminnallisuutta? 
 
Onko sisältöjä integroitu 
urheiluun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q Välitun8 	 	 		
q  Välipala	
	

Onko välitunnilla 
mahdollista liikkua? 
 
Pystyykö välitunnilla 
tekemään omaa lajia 
tukevaa toimintaa? 
 
Onko koulun tilat 
käytettävissä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



q  Uni	/	lepo	
q  Herätys 	 	 		
q  Aamupala		
q  Koulumatka	
q Oppitunnit	
q  Välitun8		 	 	 		
q  Välipala	
q  Liikuntatunnit	
q  Ruokatun8 	 		
q  Lounas	
q Oppitunnit	
q  Välitun8	 	 		
q Välipala	
	

Onko koulun puolesta 
tarjolla maksuton / 
maksullinen välipala? 
 
Omat eväät? 
 
Täyttyvätkö urheilijan 
ravitsemussuositukset? 
 
Nestetasapaino? 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



Keskittyminen?  
 
Jaksaminen? 
 
Oppimisen taidot? 
 
Onko pelkkää istumista, 
vai onko mukana 
toiminnallisuutta? 
 
Onko sisältöjä integroitu 
urheiluun? 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



Onko liikuntakerhoja 
tarjolla? 
 
Onko ohjaus pätevää? 
 
Toteutuvatko laatutekijät? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



Millä tavalla koulumatka 
tehdään? 
-  Lihasvoimin 
-  Kyydityksellä 
 
Onko koulumatka 
turvallinen? 
 
Matkaan käytettävä 
aika? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



Onko energiaa ja 
motivaatiota 
koulutehtäviin? 
 
Pysyykö urheileva oppilas 
koulun vauhdissa riittävän 
hyvin mukana? 
 
Jääkö kavereille / 
perheelle riittävästi 
aikaa? 
 
Onko todellista vapaa-
aikaa, jonka sisällöstä 
urheilija saa itse päättää? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



Täyttääkö päivällinen 
urheilijan 
ravitsemussuositukset? 
 
Onko päivällinen perheen 
yhteistä aikaa? 
 
Onko ruokahetki 
rauhallinen ja 
voimaannuttava? 
 
Osallistuuko urheilija itse 
ruoan tekoon? 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Millä tavalla matka 
harjoituksiin tehdään? 
-  Lihasvoimin 
-  Kyydityksellä 
 
Onko matka turvallinen? 
 
Matkaan käytettävä 
aika? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Toteutuvatko laatutekijät? 
 
Onko synkronoitu 
koululiikunnan ja muun 
liikunnan kanssa? 
 
Laatu / määrä? 
 
Kenellä vastuu 
kokonaisuudesta? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Millä tavalla kotimatka 
tehdään? 
-  Lihasvoimin 
-  Kyydityksellä 
 
Onko matka turvallinen? 
 
Matkaan käytettävä 
aika? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	

#kasvaurheilijaksi 



Onko koulun puolesta 
tarjolla maksuton / 
maksullinen välipala? 
 
Omat eväät? 
 
Täyttyvätkö urheilijan 
ravitsemussuositukset? 
 
Nestetasapaino? 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Laadukkaat varusteet ja 
vaatteet urheiluun? 
 
Huolehdinko itse, että 
varusteet ovat kunnossa? 
 
Hoidanko itse 
pyykinpesun? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Onko energiaa ja 
motivaatiota 
koulutehtäviin? 
 
Pysyykö urheileva oppilas 
koulun vauhdissa riittävän 
hyvin mukana? 
 
Jääkö kavereille / 
perheelle riittävästi 
aikaa? 
 
Onko todellista vapaa-
aikaa, jonka sisällöstä 
urheilija saa itse päättää? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q Läksyt	/	Vapaata	 	 		
q  Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Täyttyvätkö urheilijan 
ravitsemussuositukset? 
 
Onko ruokailuhetki 
rauhallinen, perheen 
yhteistä aikaa? 
 
Nestetasapaino? 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q Iltapala	
q  Nukkumaan	
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Nukkumaanmenoaika? 
 
Onko riittävästi tunteja 
herätykseen? 
 
Onko minimoitu 
mahdolliset häiriötekijät? 
 
Loppuuko ”ruutuaika” 
hyvissä ajoin ennen 
nukkumaan menoa? 
 
Unen määrä / laatu – 
seuranta? 
Ø Uniapplikaatio? 
 
 
 

q Oppitunnit	
q  Koulun	kerho	
q  Ko8matka	
q  Vapaata	/	läksyt 	 	 		
q  Päivällinen	
q  Treenimatka	
q  Treenit	
q  Ko8matka 	 		
q  Välipala	
q  Varustehuolto	
q  Läksyt	/	Vapaata		 	 		
q  Iltapala	
q Nukkumaan	
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ARKIPÄIVÄ 
•  normaali koulurytmi (1 harjoitus/päivä) 
•  urheilu-/liikuntaluokalla (2 harjoitusta / päivä) 
 
VIIKONLOPPU 
•  Kilpailu- / pelipäivä 
•  Vapaapäivä 
 
Jokaisella on omanlaisensa päivärytmi! 
 
 

#kasvaurheilijaksi 



TERVEYDENHOITO 
•  Pääseekö terkkarille vaivattomasti? 
•  Tukeeko terveydenhoitajan toiminta urheilua (esim. 

onko mahdollista otattaa verikoe tarvittaessa)? 
•  Onko hammashoito säännöllistä? 
 
•  Omaehtoiset tarkastukset / hoidot? 
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TEKNOLOGIA 
•  Minkä verran ruutuaikaa vuorokaudessa? 
•  Häiritseekö muuta toimintaa ja sosiaalista 

kanssakäymistä? 
•  Vaikuttaako nukkumiseen? 
•  Onko teknologia tukemassa urheilua ja arjen 

hallintaa? 
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Liikkumisen ja harjoittelun määrä  
huippu-urheilussa n. 1000 h / vuosi 
–  Kevyt viikko n. 20 h 
–  Kova viikko n. 30 h 
*Ammattilaiset 8 h / päivä 
 

Lasten liikuntasuositukset 
–  2-3 h / päivä 
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Tutkimuslähde:  
Jarkko Finni & kumpp. 



Pohtikaa ryhmässä: 
 
Missä eri olosuhteissa / ympäristössä liikut ja toimit 
päivittäin?  
 
Kenen eri ihmisten kanssa olet tekemisissä päivittäin? 

Toimintaympäristö 
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Toimintaympäristö	

Koulu	 Seura	

Muut	

Muut	

Valmentajat	OpeEajat	

Perhe	

Ko8	

Toimintaympäristö 
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Kotitehtävät… 
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JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ PÄIVÄ 
   
Keskustelut koko perheen kesken, minkälainen on ”meidän perheen hyvä päivä”? 

•  urheilijan mielestä 
•  kummankin vanhemman mielestä 
•  sisarten mielestä 
  
Halutessanne voitte ottaa yksinkertaisen päiväkirjan käyttöön? 
•  huoneentaulu seinälle ja päivittäisarvio = ”punainen – keltainen – vihreä” 

•  urheilijat omansa 
•  muut perheenjäsenet omansa? 
  
TOIMINTAYMPÄRISTÖ – ANALYYSI 
  
Analysoikaa kotiympäristö 

•  Minkälaiset urheilua tukevat olosuhteet sisällä / ulkona? Voiko vaikuttaa? 
•  Minkälaiset perusarkea tukevat olosuhteet kotiympäristössä? Voiko vaikuttaa? 
  
Analysoikaa perheen vaikutukset toimintaan – mahdollisuudet ja kehityskohteet? 
•  Vanhempien ja sisarten vaikutukset urheilun näkökulmasta? Voiko vaikuttaa? 
•  Määrä? Laatu? Tasapaino? Voiko vaikuttaa? 
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Kiitos! 

#kasvaurheilijaksi 


