
9. luokka

Yhdeksännen luokan painopisteenä fyysisessä harjoittelussa on 
erityisesti voimaharjoittelun eri muodot.  Pääsääntöisesti harjoittelu 
tapahtuu oman kehon painolla. Suurin kasvupyrähdys on suurimmal-
la osalla ohi ja voimaharjoittelu on erityisen hedelmällistä. 

Lukuvuoden aikana havainnoidaan, harjoitellaan ja saadaan vink-
kejä omien motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvuuk-
sien ja heikkouksien kehittämiseen. Yhdeksännellä luokalla henki-
lökohtainen harjoittelu sekä omatoimiset ja pienryhmässä toteutetut 
harjoitusosiot korostuvat. 

Yhdeksännellä luokalla oppilas tiedostaa terveenä urheilijana
kasvuun vaikuttavat elementit ja omatoimisen harjoittelun merkityk-
sen. Alaraajojen ja selän terveyteen vaikuttavat liikemallit on käyty 
läpi ja oppilaalla on perustieto mahdollisten puutteiden korjaami-
seksi.

Yhdeksännellä luokalla käydään läpi oman harjoittelun kokonais-
kuormitusta ja harjoitellaan huoltavan harjoittelun toteuttamista.
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Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Sisältö rakentuu liikunnan OPS 2016 mukaisesti. Painopiste on motoristen taitojen 
oppimisessa. Tunneilla pyritään saamaan paljon toistoja ja liikettä. Innostava ja kannustava ilmapiiri motivoi oppi-
laita kehittämään itseään. Kaikille oppilaille tarjotaan omiin taitoihin nähden sopivan haastavaa toimintaa, omaa 
kehittymistä seuraten. 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään muiden oppiaineiden kuten mm. terveystiedon ja  kotitalouden  oppisisältöjä 
urheilulliseen elämäntapaan liittyvien aiheiden osalta ja pohditaan fysiikasta tuttujen mekaniikan peruslakien vaiku-
tusta liikkumiseen. Yhteistyötä yli oppiainerajojen kehitetään koulussa ja Kasva Urheilijaksi- oppisisältöjä suositellaan 
syvennettävän ilmiöön linkittyvien oppiaineiden kanssa.

Kurssi on fyysiseltä kuormitukseltaan pääsääntöisesti kevyttä. Kuormitusta arvioidaan asteikolla 1 (hyvin kevyt) -10 
(hyvin raskas). Kurssin kuormitustaso on 2-6 ja sen toteutumista arvioidaan oppilaiden palautteen perusteella.

   Harjoitusten rakenne-esimerkki
   1. Alkulämmittely ja edellisen teeman kertaus
   2. Harjoituksen tavoitteet ja tunnin teeman mukainen harjoittelu
   3. Loppuverryttely, palaute ja itsearviointi

taitava tavoit-
teenasettelu tunteiden säätely 

epäonnistumisten ja 
virheiden käsittely 

rentoutuminen ja vireys-
tilan säätely

Psyykkinen valmennus
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Liikkumistaidot

Voima ja nopeus

2. asteen opiskelupaikka

Harjoitellaan nopeusvoimaharjoittelun  toteut-
tamista. Rasitustasot pidetään kohtuullisina.

Tunneilla käydään keskustelua urheilijoille sovel-
tuvista 2. asteen opiskelupaikoista.

9.lk syksy 1
•  liikkumistaidot
•  voima ja nopeus
• 2. asteen opiskelu-
   paikka
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• pystyssä
• vaakatasossa
• pää alaspäin

• kiihdytys ja jarruttaminen 
• ylämäki/alamäki
• rappuset

Psyykkinen valmennus - taitava 
tavoitteenasettelu
Opitaan ja kokeillaan, miten tavoitteita asete-
taan eri aikaväleille. Tämä taito auttaa motivoi-
tumaan laadukkaaseen harjoitteluun. 
Lataa harjoitus
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•  tasapainotaidot
•  voima ja liikkuvuus
•  urheilijan terveys

Tasapainotaidot

Voima ja liikkuvuus

Urheilijan terveys

• Keskitytään voiman harjoittelussa oman liikkeen 
   arviointiin, suoritustekniikoiden laatuun ja liikkuvuut-
   ta kehittäviin voimaliikkeisiin.
 • Pohditaan nostotekniikoita harjoitellessa  
 hyvän ryhdin ja painopisteen merkityksestä 
 sekä mekaniikan peruslakeja (Newtonin lait)

• Havainnoidaan omaa liikkuvuutta/rajoitteita 
   ja opitaan keinoja parantaa omia liikelaajuuksia 
   hallitusti

• Elämänrytmi, palautuminen ja uni
• Oman ateriarytmin havainnointi suhteessa harjoitteluun: 
   välipalat ennen ja jälkeen harjoittelun sekä lisäravinteista 
   keskustelu.

9.lk syksy 2
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Vammat 
veks 1 ja 2, 

kertaus
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Toiminnalli-
nen voima-
harjoittelu

Voiman polku -applikaatio

Oppilaat hyvödyntävät omaa mobiilaitetta: 
kuvaavat ja arvioivat pareittain omia liikkeitä

Psyykkinen valmennus - liu’utaan 
tunnetiloista toisiin
Urheilija oppii tunnistamaan omia keinojaan siirtyä tietoi-
sesti tunnetilasta toiseen. Lataa harjoitus

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTYvMDgvMTYvMTVfNTJfMDBfNjk0X1lLQV85Ll9sdW9ra2FfTGl1X3V0YWFuX3R1bm5ldGlsb2lzdGFfdG9pc2lpbi5wZGYiXV0/YKA_9.%20luokka_Liu%27utaan%20tunnetiloista%20toisiin.pdf
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Tasapainotaidot

Voima ja kestävyys

• Omalla keholla ja kuntosalivälineillä tapah-
   tuvien vaativien voimaliikkeiden harjoittelu. 
   Rasitustasot pidetään kohtuullisina ja huo-
   mioidaan urheilijoiden oman lajin kuormitus.
• Voimakestävyysharjoittelun perusteet

9.lk kevät 1
•  tasapainotaidot
•  voima ja kestävyys
•  ravitsemus

Ravitsemus
• Välipalat ennen ja jälkeen harjoittelun, sekä lisäravinteista keskustelua
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Anna oppilaille myös 
vinkkejä ja ajatuksia 

omatoimiseen harjoit-
teluun!

Voiman polku -applikaatio

Oppilaat hyvödyntävät omaa mobiilaitetta: 
kuvaavat ja arvioivat pareittain omia liikkeitä

Psyykkinen valmennus - epäonnistuminen 
ja virheiden käsittely
Kysymykset auttavat urheilijaa selkiinnyttämään ajatuksiaan ja suh-
tautumistapojaan virheisiin sekä epäonnistumisiin. Lataa harjoitus

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
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•  liikkumis- ja välineen-
    käsittelytaidot
•  kimmoisuus ja rytmi
•  omatoiminen harjoittelu

2 x 2h2 x 2h2 x 2h

1 2 3

Yksittäiset 
hypyt eri 

tyyleillä ja 
variaatioilla

Voima-
harjoittelu 
välineillä

Rytmin 
hallinta

Anna oppilaille myös 
vinkkejä ja ajatuksia 
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Liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot

Kimmoisuus ja rytmi

Harjoitellaan kimmoisuutta ja rytmiä ja pohdi-
taan sen merkitystä omassa lajissa.

Omatoiminen harjoittelu
• Omatoimisen harjoittelun merkitys
• Terveenä urheilijana kasvaminen

9.lk kevät 2

Psyykkinen valmennus - rentoutuminen ja 
vireystilan säätely
Harjoitteet opettavat urheilijalle erilaisia tapoja rauhoittua ja rentou-
tua sekä tarjoavat työkaluja vireystilan säätelyyn. Lataa harjoitus

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTYvMDgvMTYvMTVfNTJfMDBfNzM2X1lLQV85Ll9sdW9ra2FfUmVudG91dHVtaXNlbl9qYV92aXJleXN0aWxhbl9zYV9hX3RlbHlfLnBkZiJdXQ/YKA_9.%20luokka_Rentoutumisen%20ja%20vireystilan%20sa%3Fa%3Ftely%20.pdf
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VoimanPolku-applikaatio (iOS ja Android)
Voimaharjoittelua tukevia harjoituksia kolmella eri taitotasolla. 
Harjoittelu etenee perustasolta ja perusharjoitteista kohti voimahar-
joittelun tankotekniikoita ja siitä edelleen yhdistelmäharjoituksiin ja 
lajinomaiseen voimaharjoitteluun.

Get Set-applikaatio (iOS ja Android) 
Kansainvälisen Olympiakomitean kehittämä sovellus, joka tarjoaa 
tehokkaita harjoitteita liikkujien ja urheilijoiden tarpeisiin. Harjoitus-
ten tarkoituksena on auttaa vähentämään loukkaantumisriskiä. 

Terve Urheilija-applikaatio (iOS ja Android)
Sovellus isältää opetusvideoita liikehallinnan arviointiin ja kehittämi-
seen. Sovelluksen testit ja harjoitteet ovat osoittautuneet kansain-
välisissä tutkimuksissa tehokkaiksi menetelmiksi urheiluvammojen 
ennaltaehkäisyssä. 

Vinkkejä
Valmennustaito.info
Paljon tietoa taitojen opettamisesta ja oppimisesta sekä katta-
vasti harjoitteita keskeisimpiä perusliikuntataitoja varten (myös 
videot!). 

KIHU:n YouTube-kanava
Videoituja harjoitteita joiden avulla voidaan kehittää tasapai-
no-, välineenkäsittely- ja liikkumistaitoja. 

Terve Urheilija.fi
Terve Urheilija- ohjelman eri sisältöalueiden esittelyn lisäksi sivus-
tolta löytyy liikkuvuusharjoitteita sekä ylä- että alavartalolle. 

Terve Urheilija YouTube-kanava
Videoituja harjoitteita mm. voimaharjoitteluun, verryttelyyn ja 
tasapainoharjoitteluun.

Ekin jumppavideoita 
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Videoita kehonhallinnan kehittämiseen ja taitojen harjoittelua 
varten, esimerkkejä laitteista ja salien kalustamisesta sekä muu-
tamia tulostettavia liitetiedostoja. 

Voimisteluliiton YouTube-kanava
Ideoita ja valmiita harjoitteita mm. Freegymiä varten.

OPS 2016 liikunnan tukimateriaalit
Tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den liikunnan käyttöönoton ja opetuksen tueksi.

Opiskelijat voivat ladata 
applikaatiot omaan puheli-
meensa ja hyödyntää niitä 
harjoitteissa pareittain.

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
http://www.voimanpolku.info/
https://itunes.apple.com/us/app/get-set-train-smarter/id894609112?mt=8
http://www.terveurheilija.fi/ajankohtaista?issue=168
http://www.valmennustaito.info/taito/
https://www.youtube.com/user/KIHUTV
http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/kehonhuoltojapalautuminen/venyttelyjaliikkuvuusharjoittelu
https://www.youtube.com/user/Terveurheilija
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/sport/eki/koe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiasumBC3gz1djKgcoyJXYHcCoPOtMrW9
http://www.edu.fi/ops2016_liikunnan_tukimateriaalit

