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Tsemppareina Elastinen, Tuuli, Jarppi, 
Eva ja Krista 

Huippusuositut julkkikset Elastinen, Tuuli Petäjä-Sirén, Duudsoneiden Jarppi, Eva Wahlström ja 
Krista Kosonen kannustavat nuoret liikkeelle.

Taisto YLE TV2:lla
YLE TV2 näyttää parhaat palat Taiston treenijaksosta sekä Taisto School Power  
-aluekilpailut ja finaalin. Tiedossa on huikeita taidonnäytteitä ja suuria tunteita! 

Taisto Radio Novalla
Nuoret pääsevät ääneen Novalla huhtikuussa. Silloin on mahdollisuus kuulla,  
miten Taisto pistää oppilaiden lihakset liikkeelle!

Taisto näkyy ja kuuluu mediassa

Nuori Suomi nostaa nuorten kuntoilun puheenaiheeksi tiedotusvälineissä ja haastaa   
valtakunnalliset ja paikalliset tiedotusvälineet tekemään juttuja Taiston innostamista nuorista. 

Koulujenkin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja kutsua  
toimittajat koululle haastattelemaan ja kuvaamaan kuntoilusta innostuneita nuoria!
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Tervetuloa Taistoon!

Hienoa, että olet lähtenyt mukaan Taistoon kannustamaan nuoria lihaskunnon kehittämiseen. 

Taisto on mahdollista toteuttaa monella tavalla – voit valita juuri ne toiminnot, jotka haluat.  
Johtoajatuksena kampanjassa on, että se on helppo toteuttaa.

Taiston treenijakso on koko kampanjan ydin. Tarjoamme ideoita ja vinkkejä, joiden avulla nuoret 
voivat treenata liikuntatuntien lisäksi välitunneilla, kotona ja vapaa-ajalla. 

Treenijakso ja Taisto School Power -kilpailut näkyvät YLE TV2:lla kevään ohjelmasarjassa.  
Ohjeet kilpailuihin osallistumiseen löydät erillisestä kilpailuoppaasta.
 

Taisto tarkoittaa hyvää fiilistä, tiukkaa treenaamista ja hauskaa yhdessäoloa. Nuorten aktii-
vinen osallistuminen Taiston toteuttamiseen on tärkeää. Tehdään yhdessä Taistosta kevään 
hittijuttu!

Your Move Facebookissa 

Treenijakson aikataulut:

14.1. Treenijakson startti

vk 8–9 Taisto-tempaus

12.3. Treenijakson loppuarvonnat

12.3. Alkukarsintojen tulosten ilmoittaminen yourmove.fi/taisto

Terveisin,
Nuori Suomi
taisto@nuorisuomi.fi
040 940 1555
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Treenaus on Taiston ydin
Taistossa tärkeintä on innostaa kaikki oppilaat liikkeelle. Kuntotasolla ei ole väliä, sillä Taisto 
soveltuu kaikille.

Oppilaiden vinkkivihkossa on monipuolisia ideoita treenaamiseen. Treenivinkit alkavat erittäin 
helpoista liikkeistä. Kunnon kohotessa voi koettaa vaikeampia temppuja. Vihkon avulla voi myös 
seurata omaa edistymistä ja pitää kirjaa harjoitusmääristä. 
 

Näytä oppilaille 
vinkit videolta:  
www.yourmove.fi/taisto

2013

Treenivinkit
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Treenaus on Taiston ydin Haasteet 

Haasta oppilaasi kehittämään lihaskuntoa neljän haasteen avulla.

Jokaisessa haasteessa on helpompi ja vaikeampi vaihtoehto. Oppilas voi vapaasti valita niistä 
itselleen tehokkaan ja mieluisan.

1. leuanveto

Kantapäät 
maassa

 BASIC 

polvet maassa 

2. Punnerrus

suorin jaloin  

3. Lankku

jalannostoilla  

Vastakkainen jalka ja 
käsi nousevat   

4. Boxi

boxi-nousu   boxi-hyppy    
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Taisto-tunnin sisältö
Jaa oppilaille vinkkivihkot
Käy haasteliikkeet läpi
Tutustuta oppilaat treenivinkkeihin
    • Esimerkki: Jaa oppilaat neljään pienryhmään. Jokainen ryhmä tutustuu    
       yhden haasteen treenivinkkeihin. Ryhmät opettavat liikkeet toisilleen.
Tsemppaa ja kannusta oppilaat sitoutumaan treenijaksoon
    • Koulun ahkerimmille tsemppaajille Your Move -putkihuivit             
       sekä osallistuminen hulppeisiin arvontoihin (ks. Arvonnat).

N…Y…T… Näin startataan!

Yhteinen aloitus on Taistossa tärkeää, jotta oppilaat innostuvat mukaan treenijaksoon ja tutustuvat 
oikeisiin suoritustapoihin.

Järjestä viikolla 3 eli 14.–18.1. oppilaillesi yksi Taisto-tunti tavallisen liikuntatunnin sijasta. Jos 
ajankohta ei sovi, voit vaihtaa Taiston aloitusta. 

Starttitunnilla on oleellista, että tunnelma on hyvä ja aloituskynnys jokaiselle oppilaalle sopiva.

Vinkki! Näytä ennakkoon 

tsemppareiden video oppilaille. 

www.yourmove.fi/taisto 
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5 minuuttia Taistoa joka liikuntatunti

Liikuntatunnit ovat tärkeitä Taiston hengen yllä-
pitämisessä. Lihaskuntoteema kannattaa pitää 
mukana liikuntatunneilla koko treenijakson ajan.

Esimerkiksi:
 l 5–10 minuutin alku- ja loppuverryttelyt
 l Pelialueen tai salin reunassa on Taisto-piste,  
jossa jokainen oppilas käy liikuntatunnin aikana

 l Vaihtopelaajat tekevät lihaskuntoliikkeitä

Oppilaan vinkkivihkossa on kymmeniä treenejä, 
joita kannattaa hyödyntää. 

Taiston hauskoja ryhmävinkkejä löydät s.10 ja 
www.yourmove.fi/taisto > materiaalit

Julisteet innostavat liikuntatuntien lisäksi tauko-
liikuntaan koulun käytävillä ja luokkahuoneissa.

Oppilaat voivat myös itse ideoida treenivinkkejä. 

Kivi-paperi-sakset 
-peli on hauska myös 
tsemppareiden mielestä! 
Häviäjä vajoaa syvemmälle 
kyykkyyn, kun taas voittaja saa 
nousta vähän ylöspäin

Vinkkivihkon treenit 
kannustavat yhdessä 
tekemiseen.  



”

”
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Treenijakson toteutuksen helmiä

Liikuntatunnit

Liikuntatunneilla oli tavoitteena punnertaa joka viikko ainakin yksi 
enemmän suhteessa lähtötasoon. Tavoite onnistui hyvin.

Annoin heille haasteen: liikunnan numeroon voi vaikuttaa positiivi-
sesti suorittamalla Taiston tehtäviä ja merkitsemällä suoritukset ylös.

Lentopallotunnilla vaihdossa olijat tekivät Taiston lihaskunto-  
harjoituksia.

Jokaisen liikuntatunnin aluksi kokeiltiin haasteliikkeet läpi ja  
katsottiin, mikä on oma ennätys. Nimenomaan itsensä voittamisen,  
ei muihin vertailun, näkökulmasta.

Annoin aikaa omaehtoiselle Taisto-treenille pienissä porukoissa.   
Muutamat passiiviset tytöt innostuivat, kun saivat tehdä liikkeitä 
rauhassa kavereiden kanssa.

Staattisen voiman kokeilut olivat mukavia tsemppituokioita!

Kampanjan toteutus

1. Kampanja tutuksi
	 •	videoklipit	Taiston	nettisivuilta
2. Vinkit tutuksi liikuntatunnilla
	 •	alkumittaukset	ja	vinkkivihkot
3. Päivittäinen välituntimahdollisuus treenaamiseen
4. Taisto-rata viikon esillä koulussa
	 •	välitunnit	ja	liikuntatunnit
5. Loppumittaukset

Kommentit ovat vuoden 2012 Taistoon osallistuneiden opettajien palautetta. 
Kiitos kaikille ideoita antaneille!

”

”
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Välitunnit

Koulun saliin rakennettiin rata, jota 
oppilaat kiersivät välitunneilla. Op-
pilaita pyydettiin siirtymään suoraan 
ruokalasta radalle. Radan purkamiseen 
meni kisailuna 3 minuuttia, joten rata 
pystyttiin kasaamaan ja purkamaan 
päivittäin. 

Tukioppilaat kehittivät välituntihär-
delliä saliin ja hyvin homma pelitti 
heidän vetämänään. 

Oppitunnit

Oppilaiden mielestä hauskin treeni oli 
boxi-kyykky oppituntien alussa. Jotkut 
luokat intoutuivat niin paljon, että   
yrittivät joka tunti tehdä aina vaan 
enemmän kyykkäyksiä. Jos ope meinasi 
unohtaa koko homman, niin aina joku 
muistutti opettajaa.

Kaikenlaista kivaa 

Silloin tällöin alkoi keskusradiosta 
kuulua musiikkia, ja musiikin ajan oli 
oppilaiden tehtävä liikettä taukoamat-
ta. Joka luokalla oli eri liike.

Oppilaskunnalla oli erittäin vahva rooli 
treenijakson toteuttamisessa.

Otimme koululle lisähaasteena sellaisen 
jutun, että oppilailla oli mahdollisuus 
haastaa opettajia haluamissaan lajeissa.

Pidin alussa Taisto-aiheisen aamunava-
uksen nettiklippeineen ja ohjeistuksi-
neen.

Ruokalassa, kun oli laittanut tarjotti-
men pöydälle, piti tehdä 20 boxi- 
kyykkyä ennen istumista. 

Vapaa-aika

Annettiin treenaamiseen kannustava 
tiedote oppilaille: Nyt sinulla on ai-
nutlaatuinen tilaisuus päästä mukaan 
Taiston kisoihin kannustamaan koulun 
omaa joukkuetta! Saatuasi Taisto-vih-
koosi vähintään 20 harjoitusmerkintää 
ja palauttamalla sen palautuslaatikkoon 
opehuoneen ovelle, olet mukana kisa-
matkojen sekä muiden hyvien palkinto-
jen arvonnassa!

”

”
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Vinkkejä liikuntatunneille

Big air

Toteutus onnistuu parhaiten pienryhmissä. 
Jokainen ryhmän jäsen läpsäyttää vuorollaan 
seinää niin korkealta kuin mahdollista.  
Kokeillaan ponnistaa sekä vauhdista että  
paikaltaan. Treenin jälkeen otetaan teipinpala-
nen ja läpsäytetään se kiinni mahdollisimman 
korkealle. Seuraavalla kierroksella jokainen 
ponnistaa teipin irti seinästä.
 

TV-boxi

Toteutetaan kolmen hengen ryhmissä. Ryh-
mä seisoo oman penkin takana ja tekee boxi-
nousuja yhtäaikaisesti. Jokainen ryhmän jäsen 
sanoo vuorollaan TV-ohjelman nimen. Jos ei 
heti tule nimeä mieleen, kaikkien pitää tehdä  
10 boxi-hyppyä. Sitten peli jatkuu.

Kehittely: TV-ohjelmien sijasta sanotaan  
nopealla tahdilla esim. elokuvien, Euroopan 
pääkaupunkien tai julkkisten nimiä.

Inutsu

Tarvitaan alue, jossa on paljon riippumismah-
dollisuuksia, esimerkiksi köydet, puolapuut, 
rekki, pihatelineet ja kaiteet sekä 2–3 pehmeää 
palloa.

Hipat yrittävät saada osuman juoksijoihin  
heittämällä palloa. Pelaaja on turvassa silloin, 
kun hän riippuu jalat ilmassa. Jos juoksija  
palaa, hän joutuu hipaksi tai sakkopaikalle  
tekemään lihaskuntoliikkeitä.

Kehittely: Pelaaja on turvassa aina kun hänellä 
on jalat ilmassa, esimerkiksi käsilläseisonnas-
sa tai ryhmäpyramidissa. Voidaan heittää myös 
sukka- tai hanskapalloa.

Voimapokeri

Peliä pelataan mielellään pienryhmissä.  
Valitaan neljä lihaskuntoliikettä ja sovitaan 
jokaiselle liikkeelle oma maa pelikorteista.  
Yksi nostaa korttipakasta kortin ja kyseistä 
lihaskuntoliikettä tulee kaikkien ryhmän jäsen-
ten tehdä kortin osoittama määrä. Jos ei jaksa, 
joukkuekaveri voi auttaa. Peli jatkuu, kunnes 
kortit loppuvat.

Vinkki! Yksi korttipakka riittää, kun sen jakaa 
osiin.

Rummutus 

Köysiharjoittelu on hitti maailmalla! Rummu-
tetaan käsillä köysiä. Tehdään pientä ja erittäin 
nopeaa liikettä, jotteivät köydet mene sekaisin. 
Tehokkaasti teh-
tynä liike tuntuu 
hyvin ojentajissa 
ja hauiksissa. 

Kehittely: Teh-
dään ympyröitä ja 
laineita. Jos seis-
tään korokkeen 
päällä, köydet 
ovat löysemmällä 
ja harjoitus tehos-
tuu.
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Vinkkejä liikuntatunneille Voimakuminauhavinkit

OP-Pohjolan lahjoittamat voimakuminauhat piristävät Taiston treenejä ja 
tuovat harjoitteluun lisää tehoja. 

Voimajuoksu
Toinen jarruttaa juoksua 

voimakuminauhan avulla. 
Kuminauhan voi laittaa 

kaksinkerroin. Salin päässä 
vaihdetaan osia. Takuu-

hauskaa ja tehokasta!

Kuminauha-fight
Molemmat yrittävät kaataa toisen maahan vetämällä ja heiluttamalla   
kuminauhaa. Nauha kannattaa pitää lähellä lattiaa.

Ojentajat Pakarat
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Paras pala koko Taistossa! Oppilaat tekivät haastelajeja 
niin, että saivat lihakset kipeiksi. Parasta oli kuitenkin 
yhteisöllinen yhdessä tekeminen.

Järjestäkää Taisto-tempaus treenijakson päät-
teeksi yhdessä koko koulun kanssa. Hiihtolomista 
riippuen tempaus on hyvä järjestää esim. viikolla 8 
tai 9, jolloin oppilailla on aktiivista treeniaikaa noin 
kuusi viikkoa tammikuun startista alkaen.

Rata, toimintapisteitä 
ja hulabaloota

Taisto-rata
 l Tempauksen pääosassa on koulun oma   

 Taisto-rata
 l Rataa saa kiertää musiikin soidessa taustalla.
 l Voidaan ottaa kierrosaikoja.

Punnerrus- ja leuanvetopiste
 l Halukkailta mitataan oma huipputulos.
 l Taisto School Power -kilpailujen alkukarsinnoissa  

 ilmoitetaan koulun kaksi parasta    
 leuanvetotulosta (pojat) ja punnerrustulosta   
 (tytöt). Ks. tarkemmat ohjeet Kilpailuoppaasta. 

Extra fun!
 l Muita toimintapisteitä esimerkiksi peli- ja  

  leikkinurkkaus, sähly, venyttelyhuone, pingis.
 l Myös turnaukset ja kaupunkipolttopallo   

 soveltuvat hyvin tempauksen sisällöksi.

Taisto-tempaus huipentaa 
treenijakson

”

”



13

Käytännön järjestelyt

Esimerkkejä:
Rataa saa vapaasti kiertää välituntisin.
Organisoidaan ryhmittäin, jolloin jokainen pienryhmä/luokka pääsee kiertämään rataa 
omalla vuorollaan. 
Non-stoppina eri pisteillä kiertämistä.
Oppilaskunta ja vastuuoppilaat ovat pääosassa tempauksen järjestämisessä.
Tempaus voi kestää muutamasta tunnista useampaan päivään.

Tytöt eivät halunneet tehdä rataa yksin, joten rataa sai kiertää 
ryhmissä viestinä. Tietyn matkan päässä oli aina seuraava 
odottamassa.

Kannattaa järjestää pienemmissä ryhmissä. Meillä liikuntasaliin 
tuli koko luokkataso kerralla ja osa jänisti isommassa porukassa.

Lisäjuttuna meillä oli se, että oppilaat 
saivat haastaa opettajia Taisto-lajeissa. 
Esim. itse vedin leukoja oppilaita vastaan, 
punnersin ja lankussakin piti olla!

Tukarit oli open apuna valvomassa ja 
tsemppaamassa.

Jokainen luokka kävi kerrallaan salissa ja 
kaikki tytöt punnersivat ja pojat vetivät 
leukaa. Tulokset kirjattiin ylös ja lasket-
tiin luokkakohtaiset keskiarvot. Parhaan 
keskiarvon saanut luokka palkittiin keilai-
lureissulla.

Huomioi radan toteutuksessa

Kivaa yhdessä tekemistä

”

”

”

”
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Taisto-rata koulun omista välineistä
Mielikuvitusta käyttäen kouluun saa rakennettua 
varsin toimivan Taisto-radan. Katso radan tarkat 
suoritusohjeet Kilpailuoppaasta.

Taisto-radalla myös pilkettä silmäkulmassa: 
ilmapallojen rikkomista, kynän pulloon  
saamista narun nokassa yms. Ja poppia taustalla!

Esimerkkejä:

Autorengasjuoksu
 l Juostaan limittäin asetettujen hulavantei-
den läpi.

 l Askelletaan nopeasti siten, että voimis-
telupenkki on jalkojen välissä. Penkin 
molemmin puolin voi olla hulavanteita.

 l Käytettyjä autonrenkaita voi saada ilmai-
seksi rengasliikkeistä.

Apinatikas ja putki
 l Matkustetaan rekkitankoa tai nojapuita 
pitkin.

 l Puolapuilla voidaan tehdä merkitty rata, 
jossa kuljetaan käsien varassa ylös, alas 
ja sivulle.

 l Köydeltä toiselle siirtyminen jalkoja apuna 
käyttäen. Köydet löyhästi kiinni toisissaan 
esim. hyppynarujen avulla.

 l Renkailta toiselle siirtyminen käsien 
varassa. Renkaat löyhästi kiinni toisissaan 
esim. hyppynarujen avulla. Haastava!

Verkkotorni
 l Puolapuiden kiipeäminen ylös ja alas x 3.
 l Haasteellisin toteutettava koulun salissa, 
joten voidaan myös korvata toisella voimaa 
ja ketteryyttä vaativalla suorituspisteellä.

Ryömintä
 l Viritetään lentopalloverkko vaakatasoon 
matalaksi tunneliksi esimerkiksi puola-
puiden ja tuolien väliin. Ryömimisen alle 
laitetaan ohuet patjat.

 l Ryömintä ohuiden patjojen päällä ilman 
erityisvirityksiä toimii myös hyvin.

Säkinkanto ja kivennosto
 l Kantamiseen ja nostamiseen sopii esimer-
kiksi täytetty vesikanisteri, kahvakuula tai 
puutarhaliikkeen multasäkki.

Köydellä kiipeäminen
 l 3m, 4m ja 6m kannattaa merkitä köyteen 
ilmastointiteipillä.

 l Opetellaan tekniikka, jossa jalkoja käytetään 
kiipeämisen apuna.

 l Lattialla pitää olla pehmeät alastulopatjat.

Extra Fun!
 l Ison pallon päällä tasapainoilu istuen,  
selällään tai vatsallaan.

 l Kuperkeikka paksulla patjalla tai voltti 
trampoliinilla.

 l Kieppi renkailla.
 l Tasapainoilu käännetyillä penkeillä.

”

”



Innokkaat treenaajat 
palkitaan
Taistossa palkitaan koulun innostuneita ja aktiivisia tsemppaajaoppilaita. 

Valitse koulustasi 1–10 oppilasta, jotka mielestäsi ansaitsevat osallistumisen loppuarvontoihin. 
Palkitse heidät myös putkihuiveilla, jotka lähetettiin kampanjamateriaalin mukana.

100 liikunnallista lahjakorttia
Tsemppaajaoppilaiden kesken arvotaan 100 liikunnallista lahjakorttia (arvo 30 €).
Opettajat osallistuvat viiden 100 € arvoisen liikunnallisen lahjakortin arvontaan!

Esimerkkejä palkitsemiskriteereistä:

Kehittyjät: Oppilaat, jotka parantavat suoritustaan omaan taitotasoonsa nähden eniten. Vaatii 
alku- ja loppumittaukset.
Treenaajat: Oppilaat, jotka palauttavat Taisto-vihkon täynnä treenimerkintöjä.
Sinnikkäät: Palkinnot arvotaan oppilaiden kesken, jotka pääsevät yhden leuanvedon kampanjan 
päätteeksi tai parantavat punnerrustulosta jokaisena kampanjaviikkona.
Organisoijat: Oppilaat, jotka osallistuvat Taisto-tempauksen tai välituntiliikunnan järjestämiseen.
Kannustajat: Oppilaat, jotka houkuttelevat vähän liikkuvat mukaan.

Ilmoita koulun tsemppaajaoppilaat 
12.3. mennessä osoitteessa yourmove.fi/taisto

15
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Taiston asiakaspalvelu: 

taisto@nuorisuomi.fi 
puh. 040 940 1555 Your Move Facebookissa 

www.yourmove.fi/taisto

Yhteistyössä

Liikunnan ja
Terveystiedon
Opettajat ry


