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YHDESSÄ KOHTI TAVOITETTA
Tunti liikettä koulupäivään ja tunti iltapäiviin
Koululaisten liikkumisen edistäminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarve oppilaiden
fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle on tutkimusten mukaan
suuri. Liikettä tarvitaan lisää koulupäivään. Samoin tarvitaan lisää liikunnan ja urheilun harrastusmahdollisuuksia
koulupäivän yhteyteen.

Liikkuva koulu -ohjelma, liikuntajärjestöt ja Terve koululainen -ohjelma tarjoavat teille tukea ja apua yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän esitteeseen on koottu tiiviiseen muotoon suurin osa palvelutarjonnastamme,
jonka toivomme auttavan teitä oppilaiden liikkumiseen
lisäämisessä.

OPS2016 antaa loistavat raamit oppilaiden oppimisen, hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen. Lisäksi hallituksen
kolmelle vuodelle jaksottuva 21 miljoonan euron lisätuki
koululaisten liikkeen lisäämiseksi on ainutlaatuinen mahdollisuus kunnille ja kouluille.

Yhdessä kohti tavoitetta!

Liikkeen lisäämiseen on satoja mahdollisuuksia ja jokainen
koulu tekee omat valintansa. Uusia uniikkeja keinoja kannattaa myös kokeilla. Jokainen rehtori, opettaja ja oppilas
voi laittaa omat unelmansa liikkeelle heti syyskuussa Unelmien liikuntakuukauden innostama.

Me kaikki voimme olla
lisäämässä liikettä!
Unelmat liikkeelle on ennen kaikkea toimintatapa, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeilemaan. Tavoitteena
on toimintatapoja uudistamalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle.

UNELMATLIIKKEELLE.FI
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Hallituksen
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Liikkuva koulu -ohjelma on yksi
Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kunnille
vuosina 2016–2018 yhteensä
21 miljoonaa euroa Liikkuva
koulu -toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.
Rekisteröitymisen jälkeen oman
koulun toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun
nykytilan arvioinnista. Työkalu
auttaa hahmottamaan vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Seuraavina vuosina
työkalun avulla voi seurata
toiminnan kehittymistä.

Joko teidän koulu on Liikkuva koulu?
liikkuvakoulu.fi/lahdemukaan
Tukea toiminnan
kehittämiseen
Meidän koulu on
Liikkuva koulu
Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä. Liikkuva koulupäivä on osa koulun
toimintakulttuuria, jota henkilökunta, oppilaat ja muut toimijat
rakentavat ja elävät yhdessä.
Ottakaa myös oppilaat mukaan
suunnitteluun, päätöksentekoon,
toimintaan ja arviointiin.
Kaikki rekisteröityneet koulut
saavat postissa Meidän koulu
on Liikkuva koulu -julisteet ja
oppaan Matkalle Liikkuvaksi
kouluksi. Toimintaa voi tehdä
näkyväksi myös monella muulla
tapaa, kuten palkitsemalla aktiivisia opettajia ja oppilaita.

Liikkuva koulu -toiminnan
kehittämiseen on tarjolla laajan
verkoston tuki niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin
paikallisestikin. Valtakunnalliset ja alueelliset Liikkuva
koulu -seminaarit ovat tilaisuus
kuulla ja jakaa hyviä käytäntöjä
ja konkreettisia vinkkejä. Valtakunnallinen seminaari järjestetään keväällä 2017 Helsingissä.
Alueseminaarien järjestelyistä
vastaavat AVI:t yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
Liikunnan aluejärjestöt tarjoa
vat maksutonta mentorointia
kaikille Liikkuva koulu -avustusta saaneille kouluille. Monessa suuremmassa kunnassa
on lisäksi oma Liikkuva koulu
-koordinaattori.

Muutoksia
2013–2015
• Vähiten liikkuvien oppilaiden
liike lisääntyi eniten
• Yläkoululaisten välitunneista
aktiivisempia
• Oppilaiden osallisuus lisääntyi

Toiminta laajenee
Osana Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta käynnistetään
kokeilut lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on kehittää aktiivista
ja sujuvaa opiskelua tukevaa
toimintakulttuuria. Kokeiluhankkeissa levitetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja
kokeillaan uusia toimenpiteitä.

5

LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN
Liikuntakampanjat innostavat liikkumaan

Liikuntakampanjoiden tavoitteena on tarjota
monenlaisia virikkeitä kunkin oman ja yhteisen
liikkumisen tueksi. Mahdollisimman moni oppilas
halutaan innostaa matkalle kohti liikkuvampaa
elämäntapaa. Kaikissa kampanjoissa haluamme
korostaa oppilaiden osallisuutta.

Alakoulun kampanjat

Aikataulu: Ympäri vuoden käytettävissä
Kuvaus:
Muuvit! liikuntaseikkailu innostaa liikkumaan ja oppimaan mielikuvamatkan parissa. Nettiseikkailun kaupunkisisällöt sisältävät paljon tehtäviä ja tietoa, joita
voidaan integroida usean eri oppiaineeseen. Seikkailu
on maksuton. Mukaan pääsee rekisteröitymällä, jonka
jälkeen sivut ovat jatkuvasti opettajien käytössä.
Lisätietoja:
www.sport.fi/liikettakoulupaivaan
www.muuvit.com/fi
Yhteystiedot: koulu@valo.fi
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Yläkoulun kampanjat
Aikataulu:
• koulun valinnan mukaan syksyllä vanhoja mate
riaaleja hyödyntäen, uudet sisällöt keväällä 2017
• kisakokonaisuus ratkeaa vuoden lopulla
Kuvaus:
Taisto on yläkoululaisille suunnattu kampanja, jonka
avulla treenaaminen on kaikkea muuta kuin tylsää.
Lisätietoja:
www.sport.fi/liikettäkoulupaivaan
youtube.com/taistochallenge
@taistochallenge

#Munliike
Aikataulu: Syksy 2017
Kuvaus:
#Munliikkeen tavoitteena on yläkoululaisten välituntien ja vapaa-ajan aktivointi nuorten itsensä suunnittelemalla ja toteuttamalla tavalla. #Munliike kampanja
siirtyy ensi vuonna syksyyn ja käynnistää vertais
ohjaajatoiminnan yläkouluissa.
Lisätietoja: www.sport.fi/liikettakoulupaivaan

Täällä on
oltu ihan
taistoboosteissa
koko kevät.
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LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN
Tukea aktiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen
Tunti liikettä koulupäivän aikana on tavoite, jonka

 toteuttamiseksi tarvitaan monia erilaisia toimenpi-

teitä ja riittävästi aikaa niiden vakiinnuttamiseksi
koulun arkeen.

Ilmaisesta mentoroinnista ideoita
ja tukea kouluille ja kunnille
Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulupäivän liikunnallistamisen suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Aluejärjestöjen kokeneet ja kannustavat
mentorit osaavat auttaa kouluja toimintakulttuurin muutoksen toteuttamisessa nykytilan kartoituksesta uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen saakka. Mentoreiden työkalupakissa on erilaisia työkaluja muutoksen toteuttamiseen.
Mentorointeja voidaan toteuttaa koulukohtaisina tilaisuuksina tai kuntatasoisesti useamman koulun yhteisinä tilaisuuksina. Kuntia autamme myös rahoituksen hakemisessa.

”Mentoroinnin kautta saimme ideoita
toiminnallisen opetuksen ja liikunnallisen koulupäivän toteuttamiseen. Myös
muiden koulujen yhdyshenkilöiden
näkeminen oli antoisaa.”
”Saimme uusia ideoita ja mentorointi
ryhditti toimintaamme.”
”Vi kom igång med planeringen och
fick svar på många frågor.”

Kysy maksutonta mentorointitukea oman alueesi liikunnan
aluejärjestöltä. Aluejärjestöjen yhteystiedot löydät esitteen
takakannesta.

Tukea alueellisista seminaareista ja verkostoista

Alueelliset Liikkuva koulu –seminaarit tarjoavat ajankohtaista tietoa ja apua kouluille. Ne ovat myös paikka vuoro-
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vaikutukselle muiden koulujen kanssa. Liikunnan aluejärjestöt kokoavat myös alueellisia ja paikallisia verkostoja
yhdessä kuntien kanssa. Tule mukaan!
Lisätietoja:
www.liikkuvakoulu.fi/seminaarit
www.sport. fi/liikettakoulupaivaan

Oppilaat aktiivisiksi toimijoiksi
Omatoiminen liikkuminen on fyysisen hyvinvoinnin peruspilareita. Liikunnan harrastamisen ohella
tarvitaan arkiliikuntaa ja istumisen tauottamista.
Oppilaiden osallisuuden lisääminen on tärkeimpiä
ratkaisuja aktiivisen koulupäivän edistämisessä.
Oppilaat voivat toimia koulujen välituntiliikuttajina, turnausten ja tapahtumien ideoijina ja toteuttajina, oppituntien aktivoijina sekä suunnitella koko
koulun liikuntaa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Välkkäri -koulutus, kesto 2 x 1,5 tuntia
(Ala- ja yläkouluun omat sisällöt)

Koulutus antaa oppilaille valmiuksia toimia vertaisohjaajana.
Koulutuksen aikana käydään läpi leikkien, pelien ja kisailujen ohjaamista sekä välituntitoiminnan suunnittelua yhdessä opettajien kanssa.
Tilaa Välkkäri-koulutus liikunnan aluejärjestöltä. Alakoulun Välkkäri-koulutuksen voi toteuttaa myös esimerkiksi
kunnan liikunnanohjaaja tai koulun opettaja itse. Valmiit
kouluttajaohjeet löydät sporttikauppa.fi, Valo. Sieltä voit
tilata myös oppilaiden materiaalin.

Järkkää tapahtuma koulutus (2–3 t)

Koulutus antaa oppilaille tietoja ja taitoja toimia koulun eri
tapahtumien järjestäjinä yhteistyössä opettajien kanssa.
Koulutus sisältää valmiin oppilasmateriaalin.

LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN
Koulutuksia opettajien työn tueksi
Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat yhteistyössä
Valon kanssa liikunnan täydennyskoulutusta
opettajille, kerho-ohjaajille, koulunkäyntiavustajille
ja iltapäivätoiminnan ohjaajille tilauksesta kuntatai koulukohtaisesti koululle parhaiten sopivana
ajankohtana. Koulutuksia voidaan toteuttaa Vesopäivänä tai koulupäivän aikana.

Liikkuva koulu työpaja – liikunta kouluyhteisön
tukena (2–3 t)

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön
(oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo
esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Tämä koko työyhteisölle suunnattu 2–3 tunnin työpaja voidaan toteuttaa myös
yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena.
Työpaja on maksuton 1.8.15–28.2.17 välisenä aikana
Liikkuva koulu -kehittämistyötä tekeville kouluille.

Toiminnallinen oppinen -koulutus (2+2 t) alakouluille

Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken
tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Toiminnallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu
esiopettajille, alakoulun opettajille, avustajille sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajille.

Toiminnallinen oppiminen -koulutus (3 t) yläkouluille

Tämä koulutus antaa ideoita ja vinkkejä yläkoulujen aineenopettajille toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen eri
oppiaineiden opetuksessa. Istumisen tauottaminen ja aktiivinen toiminta tehostavat tutkitusti oppimista. Koulutus on
käytännönläheinen ja toiminnallinen. Tämä koulutus toimii
hyvin koko työyhteisön yhteisenä koulutuksena.

Jonot mataliksi -koulutukset

UUSI
KOULUTUS
KOKONAI
SUUS!

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden
tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta
liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu
pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Jonot mataliksi
koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta 1,5 tunnin toiminnallisesta koulutuksesta.
Koulutusteemoina ovat:
1. Pelit ja leikit
2. Oppilaan itsetunnon tukeminen
3. Heikko sisäliikuntatila
4. Kilpailu – kilpailut ja kisat liikuntatuntien toimintamuotoina
5. Motoriset perustaidot luokille 1–2
6. Motoriset perustaidot luokille 3–6

Muita opettajien liikunnan virikekoulutuksia

• Helposti liikkeelle – käytännön vinkkejä opettajille,
kesto 3 t
• Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan,
kesto 6 t
• Liikuntakerhon ohjaajakoulutus, kesto 3–6 t
Katso lisätietoja koulutuksista: http://www.sport.fi/koulu

Tilaa koulutus liikunnan
aluejärjestöstä
Ota yhteyttä oman alueesi liikunnan aluejärjestöön ja pyydä
tarjousta sopivasta koulutuksesta. Liikunnan aluejärjestöjen
yhteystiedot löytyvät esitteen lopusta ja osoitteesta
www.sport.fi/aluejarjestot
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“Miks nyt pitää
jo lopettaa? Mä
olisin halunnut
temppuilla lisää!”
”Tää liskohippa
oli tosi kivaa!”
”Mä en osaa tätä.
Eiku osaan mä! Kato!”
Lasten antamia palautteita monilajikerhoista, joissa he pääsivät kokeilemaan uusia taitoja ja lajeja.
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HARRASTAMINEN KOULUSSA
Monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa
koulupäivän yhteyteen
Tavoitteena on, että jokaisella koululla olisi tarjolla
vähintään yksi liikunnallinen kerho, johon kaikilla
oppilailla on mahdollisuus osallistua. Mitä laajemmin erilaisia toimintamuotoja on tarjolla, sitä
todennäköisemmin tavoitetaan suurempi joukko
lapsia.
www.sport.fi/harrastaminenkoulussa

Liikuntakerho-ohjaajien perus- ja teemakoulutuksia

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat liikuntakerho-ohjaajien perus- ja teemakoulutuksia. Koulutus antaa osallistujille tietoa
erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännönläheisesti ja
innostavasti. Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot löydät
esitteen lopusta.

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on työkalu liikkumisen suunnitteluun aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kehittämisprosessi koostuu kuntatasolla tehtävästä tarpeiden
määrittelystä, tavoitteiden asettamisesta sekä työyhteistyö-

tasoisista ohjaajakoulutuksista.
Ohjaajakoulutuksessa aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajat
saavat työkaluja päivittäisen
liikkumisen lisäämiseksi.

Löydä liikunta -taitokortit
90 taitokortissa on yhteensä
lähes 360 perustaitotehtävää
neljään ympäristöön: Sali,
piha ja kenttä, lumi ja jää
sekä maasto. Tilaa taitokortit
Sporttikaupasta!

Tukea kerhotoiminnan suunnitteluun ja
järjestämiseen
Tilaa materiaaleja
www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/opettajien-liikunta
materiaalit/
Lataa valmiita materiaaleja
www.sport.fi/koulu > liikuntavinkit ohjauksen tueksi

Apua suunnitteluun ja toteutukseen
OPH

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit http://
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Kerhotoiminnan_laatukriteerit.html?lang=fi
Opetuksen järjestäjille valtion eritysavustusta koulun kerhotoimintaan
Kerhot hyrräämään -opas http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kerhot_hyrraamaan

Valo

Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan ideaopas ladattavissa
www.sport.fi/koulu -sivuilta

Lajiliitot

Lajikohtaiset materiaalit lajiliittojen sivuilla.
Koontia lajien materiaaleista myös www.sport.fi/koulu -sivulla.

Kerhokeskus

Materiaaleja kerhotoiminnan tueksi
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/kerhotoiminta

Koululiikuntaliitto KLL ry

Materiaaleja kerhotoiminnan tueksi http://www.kll.fi/materiaalit/liikuntakerhomateriaalit

WAU ry

Apua liikuntakerhotoiminnan toteuttamiseen http://www.wau-ry.fi/

MLL

Materiaaleja kasvattajien tueksi http://www.mll.fi/kasvattajille/

Suomen Latu

Materiaaleja kerhotoiminnan tueksi
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/koululaiset.html
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HARRASTAMINEN KOULUSSA
Lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen tarjontaa
kouluille
Lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt tarjoavat kouluille monenlaista apua ja tukea: lajiesittelyjä, kampanjoita, tapahtumia ja kisoja sekä kerhotoiminnan sisältöjä.

Oheiseen taulukkoon on koottu ensi syksyn tarjontaa.
Ajantasaiset tiedot lajien tarjonnasta löydät
www.sport.fi/koulu -sivustolta.

LAJITUTUSTUMISET

YHTEYSTIEDOT

Cheerleading osaksi liikuntatunteja

Suomen Cheerleadingliitto: Ina Tiittula, ina.tiittula@scl.fi, puh: 045 349 0573

Kamppailulajeihin tutustuminen
Kamppailutaituri-tunneilla

Suomen Taekwondoliitto: Tiiu Tuomi, tiiu.tuomi@taekwondo.fi, puh 0400 602756
Suomen Judoliitto: Petteri Luukkainen, petteri.luukkainen@judoliitto.fi
Suomen Taido: Sera Kaukola, taido@taido.fi

Kamppailulajien Ultimate Battle Master
yläkouluille

Suomen Taekwondoliitto: Tiiu Tuomi, tiiu.tuomi@taekwondo.fi,
puh 0400 602756

Kaukalopallo ja ringette

Kaukalopallo: Janne Borström, janne.borgstrom@skrl.fi
Ringette: Merja Markkanen, merja.markkanen@skrl.fi
http://ringette.skrl.fi/fi/Lapset+++nuoret/Kouluringette.html

Keilailun lajikokeilu

Sami Järvilä, sami.jarvila@keilailu.fi, puh: 0207419664

Leijonat koulukiekko alakouluille

http://www.leijonat.fi/alueet.html

Miekkailukokeilu koululla

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto: Saskia Halminen,
saskia.halminen@fencing-pentathlon.fi, puh 046 921 2290

Pelaa flagia eli lippupalloa

Suomen Amerikkalaisen jalkapallon liitto: Heikki Halttunen,
heikki.halttunen@sajl.fi, puh: 040 5696644

Purjehdussimulaattori ja
vesillä liikkumisen taidot

Suomen Purjehdus ja Veneily: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, puh: 0440888440

Street Tennis

Suomen Tennisliitto: Henrik Zilliacus, henrik.zilliacus@tennis.fi

Sulkapallon lajitutustuminen alakouluille

Suomen Sulkapalloliitto: Tommi Saksa, tommi.saksa@sulkapallo.fi,
puh: 040 9401252
http://www.sulkapallo.fi/harrastaja/lapset-ja-nuoret/sulkissapina/

Squashin lajitutustuminen

Squashliitto: Markku Hyrske, markkuhyrske@gmail.com

Urheiluammunnan lajitutustuminen

Suomen Ampumaurheiluliitto: Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Lisätiedot: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/hieno_harrastus/

Vammaisurheilun tapahtumapäivät
ja lajiesittelyt

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:
Tuomas Törrönen, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

KAMPANJAT

YHTEYSTIEDOT

Ampumaurheiluviikko

Suomen Ampumaurheiluliitto: Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Lisätiedot: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/hieno_harrastus/

Cheerleading koulukiertue

www.activecheer.fi

Koululentisviikko alakouluille

Lentopalloliitto: Hanna Kanasuo, hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi
www.facebook.com/koululentopallo

TAPAHTUMAT

YHTEYSTIEDOT

Rastiseikkailutapahtuma

Suunnistusliitto: Anneli Miettinen, anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi
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KISAT JA KILPAILUT

YHTEYSTIEDOT

FutsalSkaba

Suomen Palloliitto: Lasse Keski-Loppi, lasse.keski-loppi@palloliitto.fi
Esite: http://www.seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranjakunnanyhteistyo/getfile.php?file=299

Kamppailulajien Ultimate Battle Master
–kilpailut yläkouluille

Suomen Taekwondoliitto: Tiiu Tuomi, tiiu.tuomi@taekwondo.fi, puh 0400 602756

Keilailun luokkien välinen kilpailu

Eino Styrman, styrmein@gmail.com , puh: 0400 446804

Kotiratasoutukisat

Suomen Melonta-ja soutuliitto: Kai Lindqvist, kai.lindqvist@melontajasoutuliitto.fi
Lisätiedot: www.melontajasoutuliitto.fi/nuoriso/kotiratasoutu/

Vammaisurheilun Junior Games -syyskisat
30.11.2016 Jyväskylän Hipposhallissa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:
Timo Pelkonen, timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi, puh: 050 596 5015
http://www.vammaisurheilu.fi/liikunta-ja-urheilu/lapset-ja-nuoret/junior-games

Muiden järjestöjen palveluja
LIITTO

AIHE

LISÄTIEDOT

Koululiikuntaliitto

Juoksusankarit materiaalit juoksuharjoittelun tueksi

www.kll.fi/koululaiset/juoksusankarit

Vesisankarit-tapahtumat ja käsikirja opettavat vesitaitoja
toiminnallisin menetelmin

www.vesisankarit.fi

Power Mover 2016-17

terho.tomperi@kll.fi, www.kll.fi

Materiaalia koululaisten liikkumisen
edistämiseen

www.kll.fi/materiaalit

Tapahtumia ja liikuntavinkkejä opettajien omaan liikkumiseen

www.kll.fi/open-keidas

Innostun liikkumaan hankkeen motorisen oppimisen ja
havainnoinnin materiaalit ja koulutukset

www.innostunliikkumaan.fi

Skillilataamosta tehtäväkortteja motoristen taitojen harjoitteluun

www.skillilataamo.fi

Suomen CP-liitto
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LÄHILIIKUNTALOIKKA
Ideoita ja apua koulupihojen ja sisätilojen
liikunnallistamiseen!
Käy tutustumassa: www.lahiliikuntaloikka.fi
Koululaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä kouluympäristöllä on merkittävä rooli. Selvitysten mukaan kehittämistarvetta on kuitenkin paljon. Kustannuksiltaan varsin pienillä
väline- ja kalustehankinnoilla voidaan tilannetta parantaa
merkittävästi. Jos on tarvetta järeämmälle koulupihan remontille, on syytä lähteä suunnittelemaan lähiliikuntapaikkahanketta. Kaikissa toimenpiteissä on tärkeää suunnitella asia
huolellisesti – ja mielellään yhdessä oppilaiden kanssa.
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Olosuhteiden kehittämiseen saat apua Valon Lähiliikuntaloikka-sivustolta. Käy tutustumassa.
Sivustolta löytyy myös Suomi100-juhlavuoden kuntahaaste,
jonka tavoitteena on saada vähintään 100 kuntaa toteuttamaan lähiliikuntapaikka koulupihan yhteyteen. Olisiko
tässä hyvä juhlavuoden lahjaidea: kunta lahjoittaa lapsille ja
nuorille uuden liikuntapaikan tai miksei useampiakin.

PUHTIA RAVINNOSTA
TEKOn maksuttomat digi
aineistot avuksi opetukseen
Alakouluun 5.–6.-luokille

Liikuntaluokille

Ó 8 toiminnallista ravintovarttia
Ó Animaatiovideo ravitsemuksen keskeisistä
teemoista

Ó Kunnon ruokaa nuorelle urheilijalle
-opetusvideo
Ó Sähköisiä tehtäviä mm. turnauspäivän ateriarytmistä ja aktiiviliikkujan ravitsemus
suosituksista

Yläkouluun
Ó Sähköisiä tehtäviä mm. juomien tuoteselosteista ja fiksuista välipalavalinnoista
Ó Eat Run Repeat, Ravintorutistus ja Vitamin
Fuse -mobiilipelit Android-laitteille

Vanhempainiltoihin
Ó Diasarja ravitsemuskeskustelun pohjaksi
Ó Ravitsemus- ja liikuntateemainen rastirata
Ó Sokeripalanäyttelyn ohjeet

Löydät TEKOn ravitsemustärpit koostesivulta:
Tutustu ja ota käyttöön moni
puoliset oppimateriaalit terveellisestä ja turvallisesta liikku
misesta TEKOn verkkosivuilta:

tervekoululainen.fi
”Hyviä materiaaleja ja oivalluksia
oppitunneille.”
”Loistavat ja asiantuntevat sivut, jotka
kohtaavat nuoret oikeasti.”
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YHTEYSTIEDOT
VALO
Valtakunnallinen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Puh. (09) 348 121
www.valo.fi
KOULUN LIIKUNNALLISTAMISEN ASIANTUNTIJAT
Jukka Karvinen
jukka.karvinen@valo.fi
p. 0400 617532
Pasi Majoinen
Liikkuva koulu –koordinaattori liikunnan aluejärjestöt
pasi.majoinen@pokali.fi
p. 0400 920 237

ALUEIDEN YHTEYSTIEDOT
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
www.eklu.fi
Lasse Heiskanen
lasse.heiskanen@eklu.fi
p. 040 500 1849
Etelä-Savon Liikunta ry
www.esliikunta.fi
Anna Parta
anna.parta@esliikunta.fi
p. 044 341 0077
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
www.eslu.fi
Sari Sivonen / sari.sivonen@eslu.fi
Tarja Nieminen/ tarja.nieminen@eslu.fi
p. 040 544 7771 / p. 0400 894 559
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
www.hlu.fi
Hannamari Laitinen
hannamari.laitinen@hlu.fi
p. 0207 482 612
Kainuun Liikunta ry
www.kainuunliikunta.fi
Ira Liuski
ira.liuski@kainuunliikunta.fi
p. 044 532 5918
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Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
www.kepli.fi
Joonas Kivinen
joonas.kivinen@kepli.fi
p. 0440 916 076

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
www.plu.fi
Tanja Hietikko
tanja.hietikko@plu.fi
p. 0400 623 127

Keski-Suomen Liikunta ry
www.kesli.fi
Jouni Vatanen
jouni.vatanen@kesli.fi
p. 050 552 4997

Pohjois-Karjalan Liikunta ry
www.pokali.fi
Annu Jantunen
annu.jantunen@pokali.fi
p. 050 301 8415

Kymenlaakson Liikunta ry
www.kymli.fi
Petteri Mäkelä
petteri.makela@kymli.fi
p. 044 013 7081

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
www.popli.fi
Mari Patanen
mari.patanen@popli.fi
p. 040 720 7960

Lapin Liikunta ry
www.lapinliikunta.com
Maarit Toivola
maarit.toivola@lapli.inet.fi
p. 0500 808 038

Pohjois-Savon Liikunta ry
www.pohjois-savonliikunta.fi
Anne Kekäläinen
anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi
p. 050 560 5437

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
www.liiku.fi
Juha Virtanen (Pori)
juha.virtanen@liiku.fi
p. 0440 595 204

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
www.phlu.fi
Krista Pöllänen
krista.pollanen@phlu.fi
p. 050 543 5934

Karita Toivonen (Turku)
karita.toivonen@liiku.fi
p. 040 900 0841

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta.

