
Ilo kasvaa liikkuen –nettialustan käyttöohje

Tämä käyttöohje on suunnattu ohjelman kuntatasoille toimijoille. (esim. kunnan hallinto)
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Sisäänkirjautuminen
- Kuntatasoisille toimijoille on toimitettu yhteiset kuntatason tunnukset 

ohjelman nettisivuille.
- Tunnukset ovat tarkoitettu ainoastaan kunnan omaan käyttöön (esim. 

hallinnon henkilöt).
- Kunnan päivähoitoyksilöille toimitetaan erikseen omat yksikkökohtaiset 

tunnukset, kun päivähoitoyksikkö on ilmoittautunut itse mukaan.

1. Kirjaudu sisään ”Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman” nettialustalle 
osoitteessa https://www.olympiakomitea.fi/lasten-
liike/varhaisvuosien-liikunta/ilo-kasvaa-liikkuen/tietoa-ilo-kasvaa-
liikkuen-ohjelmasta/

(tai suora linkki https://extranet.sport.fi/category/ikl )

2. Sisäänkirjautumisen yhteydessä kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Mikäli tunnukset ovat hukassa, voit tiedustella niitä ohjelman ylläpitäjiltä. 

https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/varhaisvuosien-liikunta/ilo-kasvaa-liikkuen/tietoa-ilo-kasvaa-liikkuen-ohjelmasta/
https://extranet.sport.fi/category/ikl


Ohjelman etusivu
Sisäänkirjautumisen jälkeen avautuu näkymä ohjelman etusivulle, josta pääset sivuston eri toimintoihin. 
Etusivulla on myös tarkempi kuvaus ohjelmasta, johon kannattaa tutustua.

Ohjelman työtila
- Päiväkotiparien yhteinen 
työtila, jossa konkreettisesti 
edetään vaiheesta toiseen.
- Sisältää vaihekohtaiset 
materiaalit/tehtävät
- Huom! Käyttöehdollisista 
syistä johtuen Ohjelman 
työtila ei näy/avaudu kunnalle 
vaan se avautuu ainoastaan 
päiväkotiparille.

Ideat
- mukana olevien 

tahojen jakamia hyviä 
käytäntöjä ja ideoita

- Kunnan jakamia 
materiaaleja esim. 
mallit, ideat.

Ajankohtaista
- Ajankohtaiset asiat ja 

tiedotteet
- Keskustelupalstat
- Blogit

Osallistujat
- Ohjelmassa mukana 
olevat tahot 
paikkakuntakohtaisena 
listana

Materiaalit
- Ohjelmaan liittyvää 
yleismateriaalia
- Kunta-perehdytysmateriaalit
- Muut materiaalit sekä ohjeet 
painomateriaalien tilaukseen



Toimintatapa -ohjeita

• Kunnan rooli: Kunnastanne jokaisen yksikön tulee erikseen ilmoittautua 
mukaan ohjelmaan. Kannustakaa jokaista kuntanne yksikköä 
ilmoittautumaan ohjelmaan ilmoittautumislomakkeen kautta 
osoitteessa: ilokasvaaliikkuen.fi > ilmoittaudu mukaan

• Kun päivähoitoyksikkö on ilmoittautunut mukaan, toimitetaan yksikölle 
omat käyttäjätunnukset, joilla yksikkö pääsee Ilo kasvaa liikkuen -
ohjelman nettialustalle ja omaan työtilaansa.

• Huom! Perhepäivähoitajien tulee ilmoittautua tiimeittäin. Yksittäisen 
perhepäivähoitajan ilmoittautuminen ohjelmaan ei ole mahdollista.



Materiaalit-sivu

Kuntatoimijoille tarkoitetut 
materiaalit löytyvät Materiaalit-
sivulta linkkien kautta. 

Materiaaleina mm:
- Kuntatyökirja
- Ohjelmasuunnittelun runko
- Ohjelman yleisesittely –

kalvot
- Perehdytysmateriaalit



Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman osallistujat
- Ohjelman osallistujien tiedot löytyvät  Osallistujat-sivulta. Klikkaa paikkakunnan nimeä  jolloin lista mukana 
olevista päivähoitoyksiköistä avautuu. 

Paikkakuntaa klikattaessa 
yksikkökohtainen lista avautuu näkyville. 
Yksikön nimeä klikkaamalla löydät tiedon 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteesta.



Ajankohtaiset asiat, Keskustelut ja Blogit

Ajankohtaiset asiat ovat 
luettavissa sivun vasemman 
laidan tai sivun keskiosan
kautta. 

Keskustelutilaan pääset 
klikkaamalla  kohtaa yleinen 
keskustelu.  Myös yksiköiden 
johtajille on tarjolla oma 
keskustelutila, joka näkyy 
ainoastaan johtaja-
käyttäjätunnuksilla.

Blogeihin pääset tutustumaan 
klikkaamalla kohtaa blogit. 



Ideoiden ja mallien jakaminen

Ideat- sivulle on koottu Ilo 
kasvaa liikkuen ohjelmassa 
kerättyjä hyviä käytäntöjä, 
ideoita ja malleja. 
Näitä ideoita on lupa 
muokata ja parastaa
omaan käyttöön ja 
hyödyntää niitä oman työn 
kehittämisessä.

Kaikilla ohjelmassa 
mukana olevilla  tahoilla 
on mahdollisuus osallistua 
”ideapankin” 
kokoamiseen. Ideoita voi 
ilmoittaa suoraan Ideat-
sivun ”Jaa idea/käytäntö”-
painikkeen kautta. Sama 
painike löytyy myös 
päivähoitoyksikön 
ohjelman työtilasta, josta 
ideoita voi myös yhtälailla 
lähettää.
Huom! Myös kunnat voivat 
tuoda tänne omia 
materiaalejaan.

Jaetut ideat näkyvät tässä. Otsikkoa klikkaamalla saat 
idean auki. KUNTATOIMIJAT VOIVAT MYÖS LISÄTÄ OMIA 
IDEOINTAAN, MALLEJAAN JA MATERIAALEJAAN TÄNNE 
KLIKKAAMALLA KOHTAA ”IDEOITA JA MATERIAALEJA 
KUNNISTA”.  Kuntamateriaalia voi viedä 
liitetiedostomuodossa.

Ideoita tullaan keräämään yksiköiltä erityisesti vaiheessa 
2. Toimintatavat. Tarkoituksena on että  ideapankki 
kehittyy koko ajan, ohjelman etenemisen  sekä 
osallistuvien yksiköiden kehittämistyön seurauksena. 



Lisäohjeita ja yhteystiedot

• Sivusto on osa extranet.sport.fi-sivustoa ja teknisenä käyttöalustana on Atlassian Confluence, 
joka tarjoaa useita lisäominaisuuksia nettialustan käyttöön. Lisäohjeita harjaantuneempaan 
käyttöön (esim. pikanäppäimet, kuinka päivität profiilia: vaihdat profiilikuvan, salasanan jne) 
löytyy tästä> (Materiaalit sivu > nettisivujen ohjeet)

• Yhteyshenkilöt
Nettialustan ylläpito (käytännön kysymykset, tekniset asiat, yhteyshenkilömuutokset):

Suvi Voutilainen 
Koordinaattori, suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
Sisältöasiat:

Nina Korhonen 
Asiantuntija, varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen, 
nina.korhonen@olympiakomitea.fi

https://extranet.sport.fi/pages/viewpage.action?pageId=360916
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