
Lisää harrastamisen 
mahdollisuuksia 
kouluihin!



Tunti liikettä koulupäivään ja tunti iltapäiviin

Lisää harrastamisen 
mahdollisuuksia  
koulupäivän yhteyteen
Harrastamisen merkitys lapsen ja nuorten 
kehitykselle on taas noussut yhteiskunnalli-
seen keskusteluun – nyt käsitteellä harras-
tustakuu. Harrastustakuulla tarkoitetaan 
sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on 
mahdollisuus mieleiseen harrastukseen. 
OKM:n työryhmän raportin mukaan tavoit- 
teeseen päästään, kun

”Jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan 
taata mieleinen harrastus lisäämällä
toimijoiden yhteistyötä erityisesti koulupäi-
vän yhteydessä järjestettävässä
harrastustoiminnassa, ottamalla käyttöön 
saavutettavuutta parantavia malleja
ja menetelmiä sekä luomalla harrastustoi-
mintaan uusia innovatiivisia tapoja
tavoittaa ja osallistaa lapset ja nuoret.”

 Liikunta- ja muut harrastustoimintaa 
toteuttavat järjestöt haluavat olla tukemassa 
kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuutta 
osallistua mielekkääseen ja yhteisölliseen 
harrastukseen koulupäivän yhteydessä mo-
nialaisen yhteistyön avulla.

Tahtotilan toteutuminen edellyttää 
monipuolista tarjontaa lasten ja nuorten 
toiveita kuunnellen. Harrastaminen on 
tuotava osaksi koulupäivää.

Tunti koulupäivän aikana ja  
tunti iltapäivisin
Koululaisten liikkumisen edistäminen on nyt 
ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisem-
min. Tarve oppilaiden fyysisen aktiivisuuden 
lisäämiselle on tutkimusten mukaan suuri. 
OPS2016 antaa loistavat raamit oppilaiden 
oppimisen, hyvinvoinnin ja liikkumisen edis-
tämiseen. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelma 
hallituksen kärkihankkeena on ainutlaatuinen 
mahdollisuus kunnille ja kouluille, koska 
se tarjoaa taloudellista tukea koululaisten 
liikkeen lisäämiseksi. Liikkeen lisäämiseen 
on satoja mahdollisuuksia ja jokainen koulu 
tekee omat valintansa. Uusia uniikkeja keino-
ja kannattaa myös kokeilla.

Jokaiselle lapselle mahdollisuus 
liikunnalliseen iltapäiväkerhoon 
koulupäivän yhteydessä
Liikuntajärjestöt kirjasivat vuonna 2015 
yhteiseksi visioksi:
Jokaisella koululaisella on mahdollisuus 
liikkua monipuolisesti koulupäivän aikana ja 
iltapäivisin. Mahdollisimman moni koululainen 
innostuu urheilusta.

Liikuntajärjestöt haluavat tukea kouluja 
fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. 
Järjestöjen työn toisena painopisteenä on 

liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämi-
nen koulupäivän yhteydessä ja ennen kaikkea 
iltapäivisin. 

Lasten liike iltapäivä -toiminta 
käynnistyy.
Lasten Liike liikunnallinen iltapäivä on Olym-
piakomitean koordinoima liikuntayhteisön, 
koulujen ja yritysten yhteinen ponnistus ala-
kouluikäisten lasten liikunnan ja kerhotoimin-
nan lisäämiseksi. Ohjelman tuella käynnistyy 
liikunnallisia kerhoja syksyllä yli 200 yhteensä 
57 paikkakunnalla. 

Apua tarjolla
Tähän esitteeseen on koottu liikunta- ja 
harrastejärjestöjen eri tukimuotoja kouluil-
le.  Toivomme, että palveluistamme on apua 
oppilaiden liikkumisen ja harrastamisen 
lisäämisessä. 

Yhdessä kohti tavoitetta!



Iloa ja liikettä iltapäiviin 
Puuh ja lääh, punaiset posket, nihkeä otsa, hyppimisestä hieman 
herpaantuneet jalat. Vai kikatusta ja käkätystä yhdessä, hymyjä  
kasvoilla, itsensä ylittämisestä hyvä ja virkeä mieli.

Vai sekä että?
Touhuaminen ja peuhaaminen kavereiden 
kanssa ja kaikenlainen hyppiminen, pomppi-
minen ja temppuilu ovat lapsille luontainen 
osa arkea. Liikkuminen, tapahtuupa se ohja-
tusti tai omatoimisesti, auttaa jaksamaan, 
kehittää fyysistä kuntoa ja antaa pohjan 
terveellisille elämäntavoille. Liikkuminen on 
kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän fyysi-
sen kunnon kehittämistä. 

”Liikkumisessa kivointa on kaverit.”
Liikkuminen ikätovereiden kanssa ryhmässä, 
jossa on myös turvallinen aikuinen tarvittaessa 
lähellä, tarjoaa lapsille paikan kehittyä ihmise-
nä. Ryhmässä tapahtuva liikunta tarjoaa yhtei-
sön, johon lapsi voi kiinnittyä ja parhaimmillaan 
solmia elämän mittaisia ystävyyssuhteita. 
Monille lapsille juuri kaverit ovat se juttu, miksi 
harrastukseen tai kerhoon lähdetään. 

”Mä en osaa. Eiku kato! Osaan mä!!”
Ryhmässä liikkuessa lapsi oppii odottamaan 
vuoroaan ja terästämään keskittymistään, 
kun hän ottaa vastaan ohjeita. Hän oppii 
ymmärtämään oman osaamisensa rajoja, 
myös sitä, miten niitä on mahdollista kokeilla 
ja venyttää. Hän oppii uskallusta ja kehittää 
itseluottamustaan, kun hän saa onnistumi-

sen kokemuksia asioista, mitkä alun perin 
tuntuivat vaikeilta. 

Tavoitteena jokaiselle lapselle 
harrastus koulupäivän yhteyteen! 
Koulujen liikuntakerhotoiminta tavoittaa tällä 
hetkellä noin viidesosan lapsista. Koululais-
kyselyssä kuitenkin yli 60% lapsista ilmoittaa 
olevansa kiinnostuneita osallistumaan 
koulujen yhteydessä järjestettävään liikun-
nalliseen kerhotoimintaan, mikäli sellaista 
olisi tarjolla (OKM 2016). 

Lasten Liike iltapäivät 
-kerhotoiminta vastaa lapsilta 
nousseisiin toiveisiin
Lasten Liike iltapäivissä kyse on toiminnasta, 
jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus 
onnistua, tuntea iloa, oppia uutta, saada 
kavereita ja kasvaa ihmisenä. Toiminnassa 
painotetaan erityisesti matalaa kynnystä, 
monipuolisuutta ja laadukasta ohjausta. Toi-
minta järjestetään koulupäivän yhteydessä 
urheiluseurojen ja muiden paikallisten yhdis-
tysten ja toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta on
perheille maksutonta tai hyvin edullista. 

Iloa ja liikettä lasten iltapäiviin! 

Syksyllä 2017 alkaa yli 200 
Lasten Liike iltapäivät tuella 
järjestettävää kerhoa 
Toiminta käynnistyy lähes 60:lla paikka-
kunnalla ja 130:llä koululla syksyllä 2017. 
Toiminnan totutuksen tukena on laaja 
liikunta- ja muiden harrastejärjestöjen 
joukko. Ohjauksen laatu varmistetaan 
Lasten Liikunnan ohjaajakoulutuskoko-
naisuudella, jonka liikunnan aluejärjestöt 
toteuttavat.  

Noin puolet toiminnasta käynnistyy 
eri tahojen välisenä yhteistyönä, mikä 
tuo monipuolisuutta toimintaan. Urhei-
luseurojen lisäksi toimintaa järjestävät 
mm. 4H-yhdistykset, MLL:n paikallis-
yhdistykset, vanhempainyhdistykset ja 
seurakunnat.

Olympiakomitea koordinoi Lasten 
Liike -kokonaisuutta yhdessä liikunnan 
aluejärjestöjen kanssa. Lue lisää Lasten 
Liike iltapäivät toiminnasta ja sen tavoit-
teista sivulta www.lastenliikeiltapaiva.fi. 

Lisätietoja kerhotoiminnasta:  
www.olympiakomitea.fi/lasten-liike

http://www.lastenliikeiltapaiva.fi
www.olympiakomitea.fi/lasten-liike


Liikkuva koulu –
ohjelma 
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat 
aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. 
Liikkuvissa kouluissa istutaan vähemmän, 
tuetaan oppimista toiminnallisilla menetel-
millä, liikutaan välitunneilla ja järjestetään 
erilaista harrastustoimintaa koulupäivän 
yhteydessä. Jokainen koulu toteuttaa liikku-
vampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuva koulu -toiminnalla voidaan lisätä 
oppilaiden fyysistä aktiivisuutta, parantaa 
koulujen työrauhaa sekä edistää kognitiivi-
sia toimintoja, oppimista, kouluviihtyvyyttä, 
oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Liikkuvan koulun verkkosivuille on koot-
tu paljon konkreettisia vinkkejä liikkeen 
lisäämiseksi koulupäiviin. Liikkuva koulu 
-ohjelma järjestää vuosittain valtakunnalli-
sen Liikkuva koulu -seminaarin.

Liikkuva koulu on yksi hallitusohjelman 
kärkihankkeista. Tavoitteena on, että jo-
kainen peruskouluikäinen liikkuisi tunnin 
päivässä. Syksyllä 2017 alkavat Liikkuva 
opiskelu -kokeiluhankkeet toisen asteen 
oppilaitoksissa, ja varhaiskasvatuksen 
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on siirtynyt 
Liikkuvan koulun yhteyteen. Liikkuva kou-
lu -ohjelman strategisesta johtamisesta 
vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö 
ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi 
LIKES-tutkimuskeskus.

Lisätietoa: www.liikkuvakoulu.fi
Yhteystiedot: 
ohjelmajohtaja Antti Blom, 
antti.blom@oph.fi

Liikunnan aluejärjestöjen tuki  
kunnille ja kouluille 

Ilmaisesta Mentoroinnista ideoita 
ja tukea kouluille ja kunnille
Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat kouluille ja 
kunnille asiantuntija-apua koulupäivän liikun-
nallistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Aluejärjestöjen kokeneet ja kannustavat 
mentorit osaavat auttaa kouluja toimintakult-
tuurin muutoksen toteuttamisessa nykytilan 
arvioinnista uusien toimintamallien vakiin-
nuttamiseen saakka. Mentoreiden työka-
lupakissa on erilaisia työkaluja muutoksen 
toteuttamiseen. Mentorointeja voidaan 
toteuttaa koulukohtaisina tilaisuuksina tai 
kuntatasoisesti useamman koulun yhteisinä 
tilaisuuksina. Kuntia autamme myös rahoi-
tuksen hakemisessa.

Kysy maksutonta mentorointitukea oman 
alueesi liikunnan aluejärjestöltä. Aluejärjestö-
jen yhteystiedot löydät esitteen takakannesta.

Tukea alueellisista seminaareista
 ja verkostoista
Aluehallintovirastot ja liikunnan aluejärjestöt 
järjestävät yhdessä alueellisia Liikkuva koulu 
-seminaareja, jotka tarjoavat ajankohtaista 
tietoa ja apua kouluille. Ne ovat myös paikka 
vuorovaikutukselle muiden koulujen kanssa. 
Liikunnan aluejärjestöt kokoavat myös alueel-
lisia ja paikallisia verkostoja yhdessä kuntien 
kanssa. Tule mukaan!
Lisätietoja: www.liikkuvakoulu.fi/seminaarit, 
www.olympiakomitea.fi

Ohjelmat ja hankkeet  
Liikettä koulupäivään - tukea aktiivisen 
koulupäivän toteuttamiseen

http://www.liikkuvakoulu.fi
mailto:antti.blom@oph.fi
http://www.liikkuvakoulu.fi/seminaarit
http://www.olympiakomitea.fi


Mailapelit varhaiskasvatuksen ja 
koulupäivän liikunnallistamisen 
tukena
kohderyhmä: alakoulu
Ajankohta: 1.1.2016–31.5.2018
Neljän lajiliiton yhteistyöhanke, joka tuo ten-
niksen, sulkapallon, squashin ja pingiksen 
mukaan koulu- ja päiväkotipäivien aikaisen 
liikkeen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. 
Järjestämme kaudella 2017-2018 noin 10 
paikkakunnan tapahtumakiertueen, opetta-
jankoulutuksia sekä perheliikuntapahtumia. 
Lisäksi hanke on tuottanut videomateriaalia 
koulujen ja varhaiskasvatuksen käyttöön.
Lisätietoja: www.mailapelit.fi
Yhteystiedot:  Maria Hokkanen,  
maria.hokkanen@mailapelit.fi, 050 322 5488
Suomen Pöytätennisliitto Taneli Keinonen, 
taneli.keinonen@sptl.fi, 050 528 5861
Suomen Squashliitto Tomi Niinimäki,  
tomi.niinimaki@gmail.com, 0400 876 880
Suomen Tennisliitto Henrik Zilliacus, 
henrik.zilliacus@tennis.fi, 050 361 5193

Draivia kouluun!
Koulujen liikuntatunneille suunnattu Draivia 
kouluun! -ohjelma vastaa uuden opetus-
suunnitelman tarpeisiin ja tuo golfin ”lasten 
näköisenä” ja turvallisena liikuntatunneille. 
Suomen Golfliiton suunnittelema ja yhdessä 
pilottikoulujen opettajien kanssa jalostama 
ohjelma sisältää valmiit tuntisuunnitelmat 
videoituine ohjelmineen ja välinebägin kou-
lujen opettajien käyttöön.
Lisätietoja: www.golf.fi/draiviakouluun/
Yhteystiedot:  Liisa Ruuda, 
liisa.ruuda@golf.fi, 040 704 2954

Kaikki Pelissä -koulujalkapallo
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
Ajankohta: kevät
Koulujalkapallon sisältää kouluille ja päivä-
kodeille suunnattua jalkapallomateriaalia ja 
tapahtumia. Toteutustapoja ovat esimerkik-
si luokkien tai ryhmien väliset turnaukset, 
lajikarnevaalit pienpelien ja harjoitteiden 
muodossa sekä Opecornerit tapahtumissa.
Lisätietoja: www.seuraohjelma.fi/seuranhal-
linto/seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranja-
kunnanyhteistyo/paivakoti-jakoulujalkapallo
Yhteystiedot: marko.viitanen@palloliitto.fi

Lumilajit liikuttavat -hanke
1.3.2016–31.5.2018 
Lumilajit Liikuttavat on Suomen Hiihtoliiton ja 
Suomen Ampumahiihtoliiton yhteinen hanke, 
jonka tavoitteena on liikuttaa perheitä ja erityi-
sesti lapsia monipuolisesti lumella uusin tavoin 
sekä kehittää eri lajien seurojen välistä yhteis-
työtä sekä seurojen ja koulujen yhteistyötä. 
Lumilajit Liikuttavat -hanke koostuu erilaisista 
kokeiluista sekä materiaalien uusimisesta. 
Mukana olevat seurat toteuttavat omalla paik-
kakunnallaan lajienvälistä yhteistyötä monin 
eri tavoin. Yhteistyömuotoja ovat erilaiset 
tapahtumat, opettajien kouluttaminen sekä 
lumilajikoulut. 
Hankepaikkakunnat ja -seurat löydät täältä: 
www.hiihtoliitto.fi/lumilajitliikuttavat/

Yleisurheilun H-hetki ohjelma
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulun opettajat
H-hetki ohjelma on opettajille suunnattu 
palvelukokonaisuus, mikä sisältää runsaasti 
erilaisia materiaaleja, joiden avulla opettaja 
voi toteuttaa motorisia perustaito ja yleis-
urheilun lajitaitoharjoitteita (oppaat, videot, 
Voitto Onnisen radat jne.). Rekisteröitymällä 
mukaan ohjelman opettaja saa ohjelman 
ajankohtaiset tiedotteet.
Lisätietoja: www.yleisurheilu.fi/lap-
set-ja-nuoret/yleisurheilua-opettajille/
opettajakoulutus

Koulupäivän  
aktivoimiseen on tarjolla 

monenlaista tukea.  
Ajan tasalla pysyt tilaamalla 

Olympiakomitean uutiskirjeen 
koulutoimijoille osoitteesta: 

 www.olympiakomitea.fi/ 
tilaa-uutiskirje

 

Muut hankkeet
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Keppicrossi
Kohderyhmä: 6–12 -vuotiaat
Keppicrossi on uusi liikunta- ja harrastusmuo-
to, jota voi harrastaa koulussa, kerhoissa ja 
vapaa-ajalla. Harrastus ei ole vain liikunnal-
linen. Käsityötunnilta lähdetään liikkeelle, 
sillä keppicrossit valmistetaan itse. Apuna 
rakentelussa voivat olla opettajat, 4H-yhdis-
tyksen ohjaajat ja esimerkiksi vanhemmat. 
Keppicrossien pärinää voisi kuulla vaikka 
koulujen liikuntapäivissä.  
Lisätietoja: Keppicrossien rakentamisohje 
löytyy osoitteesta www.toptehtavat.fi  
ja video keppicrossi -liikuntapäivästä  
www.youtube.com/4H-keppicrossi

TOP-tehtäväsivusto
Kohderyhmä: 6–12 -vuotiaat kerhoissa, 
kerho-ohjaajat
Suomen 4H-liitto on tuottanut TOP-tehtä-
väsivuston, josta löydät valmiin ohjelman 
kerholle. Tehtäväpankista ei tekeminen lopu! 
Yli 1000 TOP-tehtävää odottaa sinua vain 
parin klikkauksen päässä.  
Lisätietoja: www.toptehtavat.fi

Kaikki Pelissä liikunta- ja futiskerho
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulut
Ajankohta: syksy tai kevät
Liikunta- ja futiskerhojen tueksi on tuotettu 
Futiskerho-opas, joka sisältää liikunnallisia 
harjoitteita, pelejä, leikkejä ja lajitaitoja. Ker-
hot toteutetaan yhdessä seurojen ja kunnan 
kanssa. Seurat voivat järjestää myös lakisää-
teistä iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä 
kunnan kanssa, 1–2-luokkalaisille.
Lisätietoja:  www.seuraohjelma.fi/seu-
ranhallinto/seura-jasidosryhmayhteistyo/
seuranjakunnanyhteistyo/iltapaivatoiminta/

Säbämestarin lajikerho
Kohderyhmä: 6–9 -vuotiaat koulussa ja 
seuroissa
Säbämestarin lajikerho sisältää valmiin 
tuotepaketin Säbäkerhon toteuttamiseen:
• lajikerhokansio, muistivihko ja kynäpaikka
• tuntirakennemallit pienempiin liikuntatiloi-
hin ja täysimittaisille salibandykentille
• kuusi aihekokonaisuutta: perustekniikka/
vinkit valmentajalle, alkuverryttely, yleis-
motoriikka, yksilön lajitaidot, pienpelit, 
loppujäähdyttely/liikkuvuus
• 39 kaksipuolista tehtäväkorttia
• juliste ja lehti-ilmoituspohja pdf-muodossa
• 50 osallistujan passia
Lisätietoja: Kim Sällström, 0400 529 003

Liikunnalliset WAU! -kerhot
Kohderyhmä: alakoululaiset
Kesto: kerran viikossa 
Hauska, turvallinen, liikunnallinen ja maksu-
ton matalan kynnyksen WAU! -kerho aamul-
la, keskellä koulupäivää tai iltapäivisin. Ei 
kilpailua, kaikki voivat osallistua ja vaikuttaa 
toiminnan suunnitteluun. Haluamme tarjota 
kerhon, jossa
• on monipuolista ja fyysisesti aktiivista 
toimintaa
• lapsen omia ideoita kuunnellaan ja lapsia 
osallistetaan toiminnan suunnitteluun
• lapsi viihtyy niin hyvin, että lähtee kerhosta 
hymyssä suin ja haluaa tulla seuraavalla 
kerralla uudestaan
WAU ry tarjoaa yksilöidyn kokonaisval-
taisen kerhopaketin, joka pitää sisällään, 
markkinoinnin, ilmoittautumiset, ohjaajan 
ja sijaisjärjestelyt, sisällön, raportoinnin ja 
tiedottamisen vanhemmille.
Lisätietoja:  www.wau-ry.fi/tule-liikkumaan/
kerhot/ 
Yhteystiedot: Rami Luomanpää,  
rami.luomanpaa@wau-ry.net, 050 514 8778

Kerho- ja iltapäivätoiminta

http://www.toptehtavat.fi
http://www.youtube.com/4H-keppicrossi
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Koulutukset 
harraste- ja kerho-ohjaajille

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus-
kokonaisuus – uudistettu koulutus! 
kohderyhmä: Lasten ohjaajille kerhotoi-
minnassa ja seuroissa
Koulutus on suunnattu matalan kynnyksen 
harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutus 
sopii aloitteleville ohjaajille, mutta se antaa 
eväitä kokeneemmillekin ohjaajille. Osat 2 ja 
3 soveltuvat hyvin myös opettajille.
Kokonaisuus on moduloitu kolmeen osaan, 
jotka voidaan järjestää yhtenä päivänä 6 
tunnin kokonaisuutena tai erillisinä 2-3h + 2h 
+ 2h kokonaisuuksina kolmena arki-iltana.

OSA 1: TERVETULOA LASTEN LIIKUNNAN 
OHJAAJAKSI
Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut 
lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuk-
sessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin 
ja merkitykseen liikuntaan innostajana. 
Osallistuja saa avaimia positiivisen ja tur-
vallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organi-
soidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin 
ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa 
toimimiseen.

OSA 2: MONIPUOLINEN LASTEN LIIKUNTA
Koulutuksessa syvennytään monipuolisen 
liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren 
kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulu-
tuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten 
ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa 
liikuntaa monipuolisesti. Koulutuksessa 
tutustutaan myös tuokio- ja kausisuun-
nitelmien tekemiseen. Koulutus soveltuu 
kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten 
valmentajille sekä opettajille.

OSA 3: FYYSINEN TOIMINTAKYKY LASTEN 
LIIKUNNASSA
Koulutus painottuu fyysiseen toimintaky-
kyyn sekä sen vaikutuksiin lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin ja terveyteen. Koulutus 
antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä 
ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon 
eri osa-alueita voi kehittää. Koulutuk-
sessa tutustutaan erilaisiin ohjaus-
tyyleihin ja liikunnallisen elämäntavan 
muodostumiseen.

Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus

Kohderyhmä: Iltapäivätoiminnan ohjaajille
Koulutus tarjoaa ohjaajille suunnitteluun 
työkalun, joka tekee liikunnasta luonnol-
lisen osan laadukasta iltapäivätoimintaa. 
Koulutus tukee ja kannustaa suunnittelu-
työhön lasten ja muiden ohjaajien kanssa.
Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta lähi-
jaksosta sekä niihin liittyvistä ennakko- ja 
välitehtävistä:
JAKSO 1: 
Lisää päivittäistä liikettä (3 h)
JAKSO 2: 
Liikkumisen lisäämisen  mahdollisuudet 
(3 h)
JAKSO 3: 
Liikettä innostaen ja osallistaen (3 h)
Koulutuksen kokonaiskesto: 12 tuntia.
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksia 
opettajille

Innostun liikkumaan -koulutukset
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, opettajat, 
kerho-ohjaajat
CP-liiton Innostun liikkumaan -hanke 
kouluttaa valtakunnallisesti varhaiskasvat-
tajia, opettajia ja järjestöväkeä motoriikan 
haasteista. Koulutuksemme sisällöt raken-
tuvat ajatuksella tiedosta, tunnista, tue. 
Koulutusten sisältö räätälöidään kulloisenkin 
koulutuksen kohderyhmälle sopivaksi. 
Koulutukset ovat maksuttomia. Kiinnostuitko 
koulutuksistamme? Ota yhteyttä!
Lisätietoja: www.innostunliikkumaan.fi/
koulutukset
Yhteystiedot: info@innostunliikkumaan.fi

Kaikki Pelissä -koulutukset
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
Kesto: 3 tuntia
Koulujen opettajille sekä päiväkotien 
5–6-vuotiaiden varhaiskasvattajille. Koulu-
tuksessa esitellään Kaikki Pelissä -koulu- ja 
päiväkotijalkapallotoimintaa. Koulutukset 
sisältävät paljon käytännön harjoituksia.
Lisätietoja: marko.viitanen@palloliitto.fi

Liikkujaksi, innosta  
vähän liikkuvat onnistumaan
Kohderyhmä: Opettajat, kerho- ja seuraohjaajat
Kesto: 3–6 tuntia
Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, 
arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - 
siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutukses-
sa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia 
lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan 
hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja 
jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan oh-
jaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat 
käytännön apua työhösi.
• Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys 
liikuntaan innostamisessa
• Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
• Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
• Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
• Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt 
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Toiminnallinen oppiminen alakoulu  
(2 + 2h tai puolikas veso 3h) ja
Toiminnallinen oppiminen yläkoulu (3h)
Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille 
oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi 
hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden 
opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai lii-
kunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, 
auttaa paremmin keskittymään sekä lisää 
tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.

Liikunnan positiivinen vaikutus koulu-
menestykseen on havaittu erityisesti ma-
tematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla 
on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja 
hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimi-
seen. Toiminnallinen oppiminen -koulutus 
antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen 
oppimisen toteuttamiseen koulun arjessa.
Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
• Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat 
sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuu-
den suositukset
• Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikun-
ta oppitunneilla
• Opettajien ideoiden lisääminen toiminnalli-
sen opetuksen toteutukseen
• Koulupäivän rakenteen muokkaaminen 
aktiivisuutta lisääväksi
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt

Jonot mataliksi - 
koulutuskokonaisuus
Kohderyhmä: Alakoulun opettajat
Jonot mataliksi -koulutukset antavat ideoita 
ja käytännön vinkkejä uuden opetussuun-
nitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan 
opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä 
oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. 
Koulutukset ovat toiminnallisia. Osallistujat 
pääsevät kokeilemaan käytännössä liikunta-
tehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipi-
teitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käy-
dään läpi teoriatietoa toiminnan perusteista. 
Koulutussisällöt perustuvat Liikunnasta 
kansalaistaito -hankkeen materiaaleihin.

JONOT MATALIKSI – PELIT JA LEIKIT (1,5h)
Koulutuksessa käydään itse tehden läpi eri-
laisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehit-
telyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle 
aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen 
kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai 
leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

JONOT MATALIKSI – 
OPPILAAN ITSETUNNON TUKEMINEN (1,5h)
Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat op-
pilaan itsetuntoa. Saavatko kaikki oppilaat 
riittävästi onnistumisen elämyksiä liikunta-
tuokion tai liikuntatunnin aikana. Koulutuk-
sessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, 
pelejä ja leikkejä sekä niiden soveltamista, 
joiden avulla jokainen lapsi pääsee koke-
maan onnistumisia liikuntahetken aikana.

JONOT MATALIKSI –
HEIKKO SISÄLIIKUNTATILA (1,5H)
Kooltaan isokin liikuntatilan voi olla heikko 
liikuntatila, jos tilan käyttöä ja toimintaa ei 
ole suunniteltu riittävästi. Koulutustuokion 
aikana tutustutaan erilaisiin toimintatapoi-
hin, joiden avulla erilaisissa liikuntatiloissa 
saadaan aikaan riittävästi aktiivisuutta ja 
onnistumisia eritasoisille liikkujille.

JONOT MATALIKSI – KILPAILU (1,5h)
Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kil-
pailua liikuntatuntien toimintamuotona.

JONOT MATALIKSI – MOTORISET 
PERUSTAIDOT 1–2-LUOKKALAISILLE (1,5h)
Koulutuksessa käydään läpi 1–2-luokka-
laisten motoristen perustaitojen tehokasta 
harjoittamista. 

MOTORISET PERUSTAIDOT 
3–6-LUOKKALAISILLE (1,5h)
Koulutuksessa käydään läpi 3–6-luokka-
laisten motoristen perustaitojen tehokasta 
harjoittamista. 
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt

Maila Tuli Taloon
Kohderyhmä: yhtenäiskoulu
Kesto: 1,5–4 tuntia
Taitopohjainen ja käytännön liikuntavink-
keihin keskittyvä MailaTuliTaloon-koulutus 
varhaiskasvattajille sekä peruskouluikäisten 
opettajille tarjoaa vinkkejä pöytätenniksen, 
sulkapallon, squashin ja pingiksen pelaami-
seen eri-ikäisten lasten kanssa väli- ja liikun-
tatunneilla sekä pihaleikeissä. Koulutuksia 
järjestetään mailapelien kiertueella sekä 
mahdollisuuksien mukaan tilauksesta mat-
kakuluja vastaan. Pöytätennis-, sulkapallo-, 
squash- ja tennisliitot järjestävät koulutuk-
sen yhteistyössä.
Yhteystiedot: Maria Hokkanen,  
maria.hokkanen@mailapelit.fi, 050 322 5488 

VAU-työpaja 
Kohderyhmä: ala-, ylä- ja yhtenäiskoulut
Kesto: 2–3 h
Yhteystiedot:  Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, Piia Korpi, piia.korpi@vam-
maisurheilu.fi, 0447671368

Vinkkejä ja uusia ideoita 
yleisurheilun opettamiseen 
Kohderyhmä:  alakoulun opettajat
Ajankohta: ympäri vuoden
Opettajien yleisurheiluillat ovat noin 3 tunnin 
pituisia yleisurheilun koulutustilaisuuksia, 
joita järjestävät Suomen Urheiluliiton piirijär-
jestöt ympäri Suomen. Koulutuksissa käy-
dään läpi lasten yleisurheilulajien perusteita 
ydinkeskeisen oppimisen näkökulmasta ja 
käytännön tekemisen kautta. Saat virikkeitä 
ja vinkkejä siitä, miten yleisurheilulajeja tulisi 
eri-ikäisille opettaa, yleisurheiluharjoitteista 
ja niiksi sopivista leikeistä ja peleistä sekä 
myös lasten yleisurheiluvälineistä. Tilaisuu-
det sopivat niin aloittelijalle kuin kokeneel-
lekin yleisurheilun taitajalle. Kouluttajina 
toimivat SUL:n piirien kouluttajat.
Lisätietoja: www.yleisurheilu.fi/lapset-
ja-nuoret/yleisurheilua-opettajille/
opettajakoulutus 

Koulutuksia opettajille
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Välkkäri -koulutus
Kohderyhmä:  4.–9. -luokkien oppilaat
Kesto: 3 tuntia tai 2 x 1½ tuntia)
Koulutus on tarkoitettu liikunnasta kiinnos-
tuneille 4.–9.-luokkalaisille. Koulutuksessa 
osallistujat saavat valmiuksia toimia oman 
koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, 
leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaa-
jina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi 
oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan 
paljon itsekin. Osallistujamateriaali sisältää 
paljon käytännön vinkkejä välituntiliikun-
taan. Koulutus on tilauskoulutus.
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt

Järkkää tapahtuma - 
liikettä koulupäivään
Kohderyhmä: Yläkoulun oppilaat
Kesto: 3 tuntia
Koulutus on tarkoitettu yläkouluikäisille 
nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten 
tapahtumien järjestämisestä niin koulussa 
kuin urheiluseurassa. Koulutus antaa tietoa 
ja eväitä erilaisten tapahtumien järjestä-
miseen. Tavoitteena on, että koulutuksen 
jälkeen nuoret järjestäisivät itse yhdessä 
tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori) kanssa 
erilaisia koulun yhteisiä tapahtumia. Oppilaat 
pääsisivät alusta alkaen osallistumaan ta-
pahtuman suunnitteluun, ideointiin sekä itse 
toteutukseen Tekemällä oppii -periaatteella.
Lisätietoja: Liikunnan aluejärjestöt

WAUhtia välkille! 
Kohderyhmä:  Alakoulun 5.–6. -luokkalaiset
Kesto: 6–10h
WAUhtia välkille! -projekti on suunniteltu 
täydentämään liikunnan aluejärjestöjen 
tarjoamaa välkkärikoulutusta auttamalla 
kouluja vällituntitoiminnan käynnistämi-
sessä ja kehittämisessä sekä välkkäreiden 
kouluttamisessa ja tukemisessa.
Lisätietoja: www.wau-ry.fi/tule-liikkumaan/
koulutukset
Yhteystiedot:  Anu Salokangas, 
anu.salokangas@wau-ry.net, 045 657 9455

Oma valinta
Kohderyhmä: 13–15-vuotiaat
Haluatko, että oppilaat tekevät koulustasi 
terveellisemmän ja viihtyisämmän? Nuoret 
ympäri maan ovat ideoineet liikkeen lisää-
misen tapoja koulupäiväänsä ja kehittäneet 
kouluruokailua. Samalla he ovat itse vastan-
neet suunnitelmiensa toteutumisesta. Näin 
Oma valinta on konkretisoitunut uutta ope-
tussuunnitelmaa vahvistamalla oppilaiden 
osallisuutta. Oma valinta tarjoaa konkreet-
tisia työkaluja, joilla vahvistaa oppilaiden 
osallisuutta, lisätä liikettä koulupäivässä ja 
kehittää kouluruokailua.
Lisätietoja: www.omavalinta.fi/materiaalit
Yhteystiedot: Heidi Rosbäck, 
heidi.rosback@nuortenakatemia.fi

Hevoskerhon ohjaajan koulutus
Kohderyhmä:  yläkoulun oppilaat
Kesto: 8 tuntia
HEVOSKERHON OHJAAJIEN PERUSKURSSI
Tarkoitettu etenkin hevoskerhojen ohjaajaksi 
aikoville sekä muille nuorisotoiminnasta 
kiinnostuneille. Soveltuu esimerkiksi hevosa-
iheisien alakoulun iltapäiväkerhon vetäjille. 
Pääsyvaatimuksena on vähintään 14-vuoden 
ikä kurssivuoden aikana, innostus lasten ohjaa-
miseen sekä Hoito I -merkin suoritus tai vas-
taavat tiedot ja taidot. Hevostaitoja ei kurssilla 
opetella, joten niiden pitää olla hallinnassa jo 
ennen ohjaajakurssille osallistumista. Kurssin 
sisältönä mm. kerhotoiminnan perusasiat, 
ohjaaminen ja opettaminen, materiaalien 
käyttö, käytännönharjoitukset sekä tunti/kau-
sisuunnitelman tekeminen. Kurssimateriaalina 
Hevostaito-opas, Hevoskerhon ohjaajan opas 
sekä Hevoskerholainen -työkirja.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_
nuoret/koulutus
Yhteystiedot: Suomen ratsastajainliitto, 
Sanna Sassi, sanna.sassi@ratsastus.fi, 
0405537513

Lasten mailapelien tai squashin 
metodiikka opettajille
Kohderyhmä: alakoulu
Kesto: 2–3 tuntia
Yhteystiedot: Suomen Squashliitto,  
Tomi Niinimäki tomi.niinimaki@gmail.com, 
0400 876 880

Lumilajeja opettajille
Kohderyhmä: alakoulu, yhtenäiskoulu
Kesto: 3 tuntia
Lumilajien yhteiset opettajamateriaalit aut-
tavat opettajia toteuttamaan liikuntatunteja 
uuden opetussuunnitelman mukaisesti sekä 
pohjautuen perusliikuntataitoihin. Lumilajei-
hin lajeina kuuluvat ampumahiihto, maasto-
hiihto, mäkihyppy ja suksicross. Lumilajien 
tunteja opettajat voivat tulevaisuudessa 
pitää melkein missä vain ja kaikki tunnit on 
helppo toteuttaa vaikka omaa taustaa lajeis-
ta ei olisikaan. Leikin ja pelien avulla lapset 
oppivat koulussa liikuntataitoja lumella ja 
oppivat nauttimaan lumiliikunnasta.
yhteystiedot:  Suomen Hiihtoliitto ry, Henna 
Sivenius, henna.sivenius@hiihtoliitto.fi, 
0400997418

Ringette on mainio koulupeli
Kohderyhmä: alakoulu
Kesto: 3 tuntia
Yhteystiedot: Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliitto, Merja Markkanen, 
merja.markkanen@skrl.fi, 040 570 7427 

WAUhdilla ulos -koulutus
Kohderyhmä:  alakoulun opettajat 
Kesto: 3–4,5 tuntia
WAUhdilla ulos -koulutus on opettajille suun-
nattu toiminnallisen oppimisen koulutus. 
WAUhdilla ulos -toiminnassa yhdistetään 
hauskalla ja tehokkaalla tavalla ulkona ta-
pahtuva opetus, liikunta, leikki ja tiedollinen 
oppiminen. Koulutuksessa annetaan käytän-
nön vinkkejä kuinka erilaisin leikein ja pelein 
voidaan toteuttaa eri aineiden opettamista 
(3 h), lisäosana WAU! -race (1,5 h).
Lisätietoja: www.wau-ry.fi/tule-liikkumaan/
koulutukset
Yhteystiedot:Anu Salokangas,  
anu.salokangas@wau-ry.net, 045 657 9455

Vertaisohjaaja- 
koulutuksia oppilaille
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Kampanjat alakouluille

#hypi100 #haastaope
#Hypi100 on Suomi 100 tempaus, jossa pyritään 
 aktivoimaan lapsia, nuoria ja aikuisia hyppimään 
 ja liikkumaan arjessa. Hyppäämällä 100 hyppyä, 
saat aktivoitua itsesi liikkeelle ja jo lyhyt hyppely 
vastaa teholtaan juoksulenkkiä ja on hyvää luu-
liikuntaa. Voit hypellä yksin tai kaverin kanssa 
ja #haastaope-kampanjassa haastetaan myös 
opettajat liikkeelle. Ota kuva tai video ja jaa se 
instagramissa #-tunnisteella #hypi100 #haasta-
ope. Voimisteluliitto palkitsee hyviä kuvia, videoi-
ta ja suorituksia muutamilla narupaketeilla eli voit 
voittaa luokalle narut, kun hyppäät mukaan.
Lisätietoja: www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-ma-
teriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/1693
Yhteystiedot: Liisa Lappalainen, 
 liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Kaukisviikot 
Kohderyhmä: alakouluille
Ajankohta: 29.1.2018–11.2.2018
Teemaviikot, jossa markkinoidaan lajia lapsil-
le ja kouluille.
kaukalopallo.skrl.fi/fi/Etusivu.html
Yhteystiedot: Suomen Kaukalopallo- ja  
Ringetteliitto, Janne Borström,  
janne.borgstrom skrl.fi, 044 327 2026

Koululentiskampanja
Kohderyhmä: alakoulu
Ajankohta: vk 44 
Koululentisviikon voi järjestää joko toimintavii-
kon aikana tai jonain muuna opetusohjelmaan 
paremmin sopivana Ajankohtana. Ilmoit-
tautuminen kampanjaan päättyy 9.10.2017. 
Kampanjaan osallistuminen ei maksa mitään 
ja ilmoittautumalla määräaikaan mennessä 
koulu saa maksutta koululentopalloon 
erinomaisesti soveltuvan pelipallon. Kampan-
javiikon aikana Lentopalloliitto julkaisee kou-

lulentistunneille sopivia harjoite- ja pelivink-
kivideoita. Videot julkaistaan  koululentiksen 
YouTube-kanavassa ja Facebook-sivuilla. 
Apua koululentisviikon järjestämiseen voit 
kysyä myös paikkakuntasi lentopalloseuralta.
Lisätietoja: www.lentopalloliitto.fi/urheilua/
seurapalvelut/koululentis/koululentiskam-
panja-2017.html
Yhteystiedot: Suomen lentopalloliitto ry, 
Hanna Kanasuo, hanna.kanasuo@lentopallo-
liitto.fi, 044 906 0196

Lumilajit liikuttavat -kiertue
Kohderyhmä: alakoulut
Ajankohta: 1.11.2017–15.4.2018
Lumilajipäivä alakouluille kiertueen paikka-
kunnilla. Tutustutaan aamu- tai iltapäivän 
aikana ampumahiihtoon, maastohiihtoon, 
mäkihyppyyn ja skicrossiin. 
Lisätietoja: www.hiihtoliitto.fi/lumilajitliikut-
tavat/lastenlumipaivat/
Yhteystiedot: Suomen Hiihtoliitto ry,  
Henna Sivenius, henna.sivenius@hiihtoliitto.
fi, 0400997418

Mailapelikiertue
Kohderyhmä: alakoulu
Ajankohta: 1.9.2017–30.4.2018
Pöytätennis-, sulkapallo-, squash- ja tennis-
liitot järjestävät yhteistyössä. Kiertue sisäl-
tää varhaiskasvatus- ja koululaistapahtumia, 
opettajankoulutuksia, perhepäiviä sekä 
lajiesittelyitä. Kiertueen tapahtumat ja opet-
tajankoulutukset ovat ohjattuja ja ilmaisia. 
Mailapelien yhteinen kiertue käy lukukaudel-
la 2017-2018 seuraavilla paikkakunnilla: vko 
36 Pori, vko 37 Kuopio, vko 39 Mikkeli, vko 41 
Seinäjoki, vko 43 Ylivieska/Toholampi.
Yhteystiedot: Maria Hokkanen, maria.hokka-
nen@mailapelit.fi, 050 322 5488 

Nouse Ratsaille-päivä ja Tervetuloa 
Ratsastamaan-kampanja
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Ajankohta: Nouse Ratsaille syyskuussa 2017 
ja Tervetuloa Ratsastamaan läpi 2017 vuoden
Yhteystiedot: Suomen ratsastajainliitto, 
Sanna Sassi, sanna.sassi@ratsastus.fi,  
040 553 7513

StreetTennis koulukiertue
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
Ajankohta: 1.3.2018–31.5.2018
LähiTapiola Street Tennis on Tennisliiton luo-
ma pelimuoto, joka soveltuu niin aloittelevalle 
kuin kokeneemmallekin lapselle tai aikuiselle. 
Street Tenniksen tavoitteena on madaltaa 
kynnystä aloittaa tennisharrastus sekä tehdä 
pelaamisesta helppoa ja hauskaa. Street 
Tennis pitää sisällään pelaamista pienemmäl-
lä kentällä hitaammilla palloilla sekä erilaisia 
taitoharjoitteita ja -kisoja. Kiertueen kummi-
pelaaja on nelinpeliässä Henri Kontinen.
Lisätietoja: www.streettennis.fi
Yhteystiedot: Suomen Tennisliitto,  
Henrik Zilliacus, henrik.zilliacus@tennis.fi, 
050 361 5193

Välituntipingis
Kohderyhmä: ylä- ja alakoulu
Ajankohta: käynnistyy syksyllä 2017 
Välituntipingis on Pöytätennisliiton uusi toimen-
pide koulumaailmaa. Vierailemme kouluissa 
tehostamassa välituntipöytätennistä ja teemme 
materiaalia välituntipelaamiseen. Hanke 
täydentää olemassa olevia kouluvierailuja ja 
yhteistä mailapelihanketta.
Yhteystiedot: Suomen Pöytätennisliitto, 
Taneli Keinonen, taneli.keinonen@sptl.fi,  
050 528 5861
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Kisat ja kilpailut
FutsalSkaba
Kohderyhmä:  ala- ja yläkoululaisille
Ajankohta: marraskuu - maaliskuu
FutsalSkaba toteutetaan luokkien vä-
lisinä peleinä esimerkiksi välitunneilla. 
On mahdollista järjestää myös  kunta- ja 
alueturnauksia. Toimintapaketti sisältää 
FutsalSkapa-esitteen, futsal-pehmopallon, 
kisataulun, vihreät kortit, pelinohjaajaliivit 
ja pillin. Futsal toimintamalli on tehty yhteis-
työssä Koululiikuntaliiton kanssa.
lisätietoja: www.kll.fi/koululaiset/tapahtu-
makalenteri/27/alakoulujen_futsalskaba
Yhteystiedot: lasse.keski-loppi@palloliitto.fi

Hese-kisa - vauhtia ja vilskettä! 
Kohderyhmä:  5–6 -luokkalaiset
Ajankohta: kevät
Hese-kisa on 5–6 -luokkalaisille järjestettävä 
yleisurheilun joukkuekisa, jossa kisataan 12 
henkisin joukkuein koulun, paikkakunnan, 
piirien ja valtakunnan mestaruuksista. Ota 
yhteyttä paikkakuntasi yleisurheiluseuraan 
koulukisojen järjestämisestä. Kisan säännöt 
ja ohjeet löydät nettisivuilta. Jokaisen 
kunnan kaikki halukkaat joukkueet pääsevät 
huhti-toukokuussa eri puolilla Suomea 
järjestettäviin Hese-piirikisoihin. Piirikisojen 
voittajajoukkueet kutsutaan valtakunnalli-
seen finaaliin!
Lisätietoja: www.yleisurheilu.fi/lap-
set-ja-nuoret/koulu/koululaiskilpailu
Yhteystiedot: Tiina Haapanen,  
tiina.haapanen@sul.fi, 050 301 1372

Kaikki Pelissä -koulujalkapallo
Kohderyhmä:  varhaiskasvatus ja alakoulu
Ajankohta: kevät
Koulujalkapallon sisältää kouluille ja päivä-
kodeille suunnattua jalkapallomateriaalia ja 
tapahtumia. Toteutustapoja ovat esimerkiksi 
luokkien tai ryhmien väliset turnaukset, 
lajikarnevaalit pienpelien ja harjoitteiden 
muodossa sekä Opecornerit tapahtumissa.
Lisätietoja: seuraohjelma.fi/seuranhallinto/
seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranjakun-
nanyhteistyo/paivakoti-jakoulujalkapallo
Yhteystiedot: marko.viitanen@palloliitto.fi

Vammaisurheilun Koululaisten 
hiihtokilpailut
Kohderyhmä:  ala- ja yläkoulu
Ajankohta: helmikuu 2018 
Kaikki sarjat ovat tytöille ja pojille seuraavis-
sa vammaluokissa: näkövammaiset, heik-
konäköiset ja sokeat, liikuntavammaiset: 
pysty- ja kelkkahiihtäjät, kehitysvammaiset, 
elinsiirron saaneet. Kilpailut käydään ns. 
sprinttimatkoilla. Kaikki palkitaan. Ikäsarjat 
ovat alle 9-vuotiaat ja alle 19-vuotiaat.
Yhteystiedot: VAU ry, Nina Peltonen, nina.
peltonen@vammaisurheilu.fi, 0504001532

Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukisat
Kohderyhmä:  ala- ja yläkoulu
Ajankohta: 6.9.2017
Näkövammaisten koululaisten yleisur-
heilukilpailut. Kilpaillaan sokeiden ja 
heikkonäköisten sarjoissa. Kilpailusarjat alle 
9-vuotiaat ja alle 19-vuotiaat tytöt ja pojat. 
Lajeina yleisurheilun 3-ottelu.
Yhteystiedot: VAU ry, Nina Peltonen, nina.
peltonen@vammaisurheilu.fi, 050 400 1532

Vammaisurheilun Junior Games
Kohderyhmä:  ala- ja yläkoulu
Ajankohta: Junior Games syyskisat 
29.11.2017 Jyväskylän Hipposhallissa, Junior 
Games kevätkisat 11.–12.4.2018. 
Junior Games -kilpailut ovat liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaisten ja elinsiirron saanei-
den lasten ja nuorten oma kisatapahtuma. 
Junior Games -kisoissa on sekä kilpasarjat 
että harrastesarjat, joissa palkitaan kaikki 
osallistujat osallistumismitalein. Kaikille 
kilpailijoille jaetaan Junior Games -diplomi. 
Erikoispalkintona jaetaan Paras Kannustus 
-kiertopalkinto, joka on täynnä karkkia. 
Lisätietoja: www.vammaisurheilu.fi/liikun-
ta-ja-urheilu/lapset-ja-nuoret/junior-games
Yhteystiedot: VAU ry, Nina Peltonen, nina.
peltonen@vammaisurheilu.fi, 050 400 1532
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Ampumaurheilu tutuksi
Kohderyhmä: varhaiskasvatus, ala-, ylä- ja 
yhtenäiskoulu
Ajankohta: Koko lukuvuoden
Lisätietoja: www.ampumaurheiluliitto.fi/
liitto/nuoriso/kouluvierailut/
Yhteystiedot: Suomen Ampumaurheiluliitto 
ry, Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurhei-
luliitto.fi, 040 820 2300

Ampumaurheiluviikko
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Ajankohta: 14.8.–10.9.2017
Ampumaurheiluviikolla avoimet ovet ampu-
maradoilla koko maassa.
Lisätietoja: www.ampumaurheiluliitto.fi/
liitto/nuoriso/ampumaurheiluviikko/
Yhteystiedot:  Suomen Ampumaurheiluliitto 
ry, Timo Rautio, timo.rautio@ampumaurhei-
luliitto.fi, 040 820 2300

Jääkiekon lajitutustumiset
Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alakoulu
Ajankohta: läpi vuoden
Yhteystiedot: Ole yhteydessä paikallisiin 
jääkiekkoseuroihin

Koulukaukalopallo
Kohderyhmä: ala-, ylä- ja yhtenäiskoulu
Ajankohta: 1.9.2017–30.3.2018
Kaukalopallon lajiesittelyssä tutustutaan 
lajiin harjoitteiden, leikkien ja pelien muo-
dossa. Esittelyssä keskitytään luistelu- ja 
mailankäsittelytekniikoiden kehittämiseen. 
Yhteystiedot:  Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliitto, Janne Borström,  
janne.borgstrom skrl.fi, 044 327 2026 

Liikettä jenkkifutiksen avulla
Kohderyhmä:ala-, ylä- ja yhtenäiskoulu
Ajankohta:Koko lukuvuoden
Lisätietoja: www.sajl.fi/koulutus/opettajille/
Yhteystiedot: Suomen Amerikkalaisen Jal-
kapallon Liitto ry, Heikki Halttunen, heikki.
halttunen@sajl.fi, 040 569 6644

Kamppailulajeihin tutustuminen 
kamppailutaituri tunneilla
Kohderyhmä: alakoulu
Ajankohta: koko lukuvuoden
Kamppailutaituri I on helppo ja turvallinen 
tapa tutustuttaa lapsia kamppailullisiin 
harjoitteisiin aikuisen johdolla. Kamppailu-
taituri I on suunnattu 1. ja 2. luokille ja kamp-
pailutaituri II 3. ja 4. luokille. Suoritetuista 
harjoitteista saa merkinnän vaatimustason 
mukaan korttiin (pronssi-, hopea- tai kul-
tataso). Kamppailutaiturin suorittaminen 
on yhden tunnin kokonaisuus. Ohjaamisen 
tukena on videomateriaali ja kirjallinen 
ohjeistus. Tehtävät harjoitteet ovat sel-
keitä ja helposti lähestyttäviä, eikä niiden 
ohjaaminen vaadi kamppailulajitaustaa. 
Tarvittaessa paikallinen kamppailuseura 
tulee opettajan tueksi.
Kamppailutaiturin taitokortit, niihin liittyvät 
ohjeet ja videota ovat ladattavissa sivulta:
www.nyrkkeilyliitto.com/nuorisotoiminta/
liikkuva-koulu/
Yhteystiedot:  
Suomen Taekwondoliitto: Tiiu Tuomi,  
tiiu.tuomi@taekwondo.fi,  0400 602 756
Suomen Judoliitto: Petteri Luukkainen,  
petteri.luukkainen@judoliitto.fi, 040 739 2231
Suomen Taido: Sera Kaukola, taido@taido.fi, 
050 542 3431
Suomen Nyrkkeilyliitto:
 miika.forsstrom@finbox.fi

Liikuntamaa – vammaisurheilulajit 
tutuksi
Kohderyhmä:varhaiskasvatus, ala-, ylä- ja 
yhtenäiskoulu
Ajankohta: 9.–11.11 2017.
Liikuntamaassa apuvälinemessujen yhtey-
dessä järjestetään lajitutustumispisteet yli 
40 vammaisurheilulajiin Tampereen messu-
keskuksessa.
Yhteystiedot: VAU ry, Piia Korpi, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi, 044 767 1368

Ringetteä on helppo pelata
Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alakoulu
Ajankohta:1.9.2017–30.3.2018
Tutustutaan ringetten perustaitoihin lapselle 
mielekkäillä tavoilla ja pelataan lapsille sovel-
lettua ringetteä. Sisältö räätälöidään ryhmän 
koon ja iän mukaan. Tarvittavat välineet tuo-
daan mukana.  Toteuttaminen onnistuu sekä 
ulkojäällä että jäähallissa. Mahdollisuuksien 
mukaan lahjoitetaan koululle esittelyn jälkeen 
ringettemailoja ja -renkaita.
Yhteystiedot: Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliitto, Merja Markkanen, merja.
markkanen@skrl.fi, 040 570 7427 

SulkisSäpinä
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
Ajankohta: syys-toukokuu 2017–2018
Tapahtumissa lapset pääsevät tutustumaan 
sulkapalloon yhden liikuntatunnin ajan. 
Sulkapallon alkeet tulevat tutuksi vauhdik-
kailla tunneilla. Tavoitteena on saada lapset 
liikkumaan koulutunnin aikana ja sitä kautta 
houkuteltua mukaan lajin pariin ja seuran 
toimintaan.
Yhteystiedot: Suomen Sulkapalloliitto, 
Tommi Saksa, tommi.saksa@sulkapallo.fi, 
040 940 1252

Välituntipingis
Kohderyhmä: ylä- ja alakoulu
Ajankohta: käynnistyy syksyllä 2017 
Välituntipingis on Pöytätennisliiton uusi toi-
menpide koulumaailmaa. Vierailemme kou-
luissa tehostamassa välituntipöytätennistä 
ja teemme materiaalia välituntipelaamiseen. 
Hanke täydentää olemassa olevia kouluvie-
railuja ja yhteistä mailapelihanketta.
Lisätietoja: www.sptl.fi/sptl_uudet/?pa-
ge_id=1088
Yhteystiedot: Suomen Pöytätennisliitto, 
Taneli Keinonen, taneli.keinonen@sptl.fi, 
050 528 5861

Lajitutustumiset
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Tapahtumia
Kaikki Pelissä - tapahtumat 
Kohderyhmä: päiväkotien 5–6-vuotialle ja 
alakoululaisille
Ajankohta: kevät (suositus)
Kaikki Pelissä – jalkapallotapahtumia järjes-
tetään vuosittain yli 200 eri puolilla Suomea. 
Turnaukset ja tapahtumat on suunnattu 
pääosin alakouluille sekä lapsille. Turnauksen 
järjestelyistä vastaa paikallinen jalkapallo-
seura yhteistyössä koulun kanssa. 
Kaikki Pelissä – turnausten ja tapahtumien 
tavoitteena on kaikkien lasten osallistuminen. 
Jokainen on riittävän hyvä pelatakseen pelejä 
ja kaikki kuuluvat joukkueeseen. Joukkuepeli 
opettaa vuorovaikutusta. Kaikki voivat oppia 
toisiltaan. Kilpailu on parhaansa tekemistä. 
Tärkeintä on pelata omalla taitotasolla ja 
nauttia pelistä, jossa Kaikki Pelaa!
Lisätietoja: seuraohjelma.fi/seuranhallinto/
seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranjakun-
nanyhteistyo/paivakoti-jakoulujalkapallo/
kaikkipelissa-tapahtumat/

Maila Tuli Taloon – 
tapahtumapaketti 
Kohderyhmä: alakoulu
Ajankohta: 01.11.2017–20.12.2017 ja 
1.2.2018–31.3.2018
Pöytätennis-, sulkapallo-, squash- ja tennis-
liitot tarjoavat 5–10 alakoululle mahdollisuu-
den saada koululleen mailapelitapahtuman, 
johon valmistaudutaan henkilökunnan (esim. 
KiKy/VeSo) sekä välkkäri- tai kummioppilai-
den koulutuksella. Tapahtumapäivän toteu-
tetaan oppilaiden ja koulun henkilökunnan 
kanssa yhdessä suunnitellen ja ohjaten. 
Lisätiedot ja hakeminen: www.mailapelit.fi 
(syksyllä 2017)
Yhteystiedot:  Maria Hokkanen,  
maria.hokkanen@mailapelit.fi, 050 322 5488 

Muumien ulkoilukoulut 
Kohderyhmä: varhaiskasvatus
Ajankohta: 1.1.–31.12.2017
Suomen Ladun ja Muumien yhteistyötä tulee 
vuonna 2017 täyteen 60 vuotta. Kutsumme 
varhaiskasvattajat mukaan järjestämään 
muumiaiheisia retkiä lapsille. Järjestäjät 
saavat vinkkejä ja tukimateriaalia. Kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan tuotepalkin-

toja Suomen Luonnon päivien yhteydessä. 
Lisätietoja: www.suomenlatu.fi/muumit. 
Yhteystiedot: Tiia Eskelinen,  
tiia.eskelinen@suomenlatu.fi, 044 722 6305
 

Nouse ratsaille -tapahtumat
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Ajankohta: syyskuun alussa
Ratsastajainliiton jäsentalleilla syyskuun 
alussa avoimien ovien Nouse Ratsaille -ta-
pahtumia, joissa koululaisten on mahdollista 
tutustua tallitoimintaan. 
Yhteystiedot: sanna.sassi@ratsastus.fi,  
040 553 7513
Lisäksi talleilla Tervetuloa Ratsastamaan -kam-
panja. Materiaali + lista mukana olevista talleis-
ta www.ratsastus.fi/tervetuloa_ratsastamaan

Pallosankarit
Kohderyhmä:  erityistä tukea tarvitsevat 
lapset ja opettajat
Ajankohta: 2016–2018
Pallosankarit kannustavat erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia ja nuoria kokeilemaan 
monipuolisesti palloilutaitoja. Pallosankarit 
on suunnattu esikouluikäisistä kymppiluo-
kan oppilaisiin. Maksuttomissa Pallosan-
karit -tapahtumissa koululaisille tarjotaan 
elämyksiä sovelletusta jalkapallosta pelien 
ja taitopihaharjoitusten avulla. Lisäksi 
Koululiikuntaliiton N.Y.T!-toimintaradoilla ja 
Juoksusankarit-radoilla harjoitellaan perus-
liikuntataitoja. Pallosankarit-materiaaleista 
löytyvät vinkit pelien soveltamiseen koulus-
sa ja seurojen toiminnassa. 
Lisätietoja: www.kll.fi/koululaiset
Yhteystiedot:  Jani Kangasniemi,  
jani.kangasniemi@kll.fi, 040 551 3488

Para School Day - vammaisurheilun 
teemapäivä
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Ajankohta: kevät 2018, tapahtumien haku 
syksyllä 2017
Koulupäivä, jonka aikana yksikään oppilas 
ei jää ulkopuolelle. Vuosittain noin 10 koulua 
valitaan kiertueelle mukaan. Kiertueella 
oppilaat pääsevät tutustumaan vammais-
huippu-urheilijoihin ja kokeilemaan heidän 
kanssaan useita paralympialajeja, kuten 
maalipalloa, pyörätuolirugbya ja -koripalloa, 

tarkkuuspeli bocciaa, näkövammaisten 
jalkapalloa ja istumalentopalloa.
Kokeiltavat lajit sekä päivän sisältö rää-
tälöidään tapauskohtaisesti opettajien ja 
oppilaiden toiveiden, urheilijavieraiden ja 
käytettävissä olevien tilojen mukaan.
Lisätietoja: www.paralympia.fi/etusivu/
para-school-day-2/para-school-day/
Yhteystiedot: Reeta Lindeman,  
040 172 2766, reeta.lindeman@palympia.fi

Pustan ja Pampan Futisseikkailu 
päiväkodeille
Kohderyhmä:  varhaiskasvatus
Ajankohta: kevät (suositus)
Toimintapaketti sisältää 5 kerran toteu-
tusmallit päiväkodeille. Futisseikkailun 
materiaaleja voi hyödyntää kutsumalla 
jalkapalloseuran päiväkotivierailulle tai 
järjestämällä niiden avulla liikuntapäivän. 
Materiaalit sisältävät 5 tehtäväkorttia (satu, 
pelit, leikit, tehtäväradat) ja kunniakirjat 
(myös ruotsinkielisenä).
Lisätietoja: seuraohjelma.fi/seuranhallinto/
seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranjakun-
nanyhteistyo/paivakoti-jakoulujalkapallo

Talviolympialaiset tulevat: 
Pujotellen Pyeongchangiin
Kohderyhmä:  
Varhaiskasvatus ja koulut
Ajankohta:  9.–25.2.2018 ja 9.–18.3.2018
Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä on 
tuottanut valmiin materiaalipaketin teema-
päivän tai vaikka useamman teemapäivän 
järjestämiseksi kevään aikana.
Lisätietoja: 
www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/
suomen-olympiakomitea-ry/asiantuntija-
ryhmat/olympia-akatemia
Yhteyshenkilö: 
Petri Haapanen,  
petri.haapanen@olympiakomitea.fi
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Materiaaleja
Juoksusankarit
Kohderyhmä: opettajat ja koululaiset
Koululiikuntaliiton Juoksusankarit tarjoaa 
kouluille mm. videoita, joista löytyy valmiita 
juoksuharjoitteita ja -tehtäviä. Juoksusan-
kareihin voi liittyä maksuttomasti Koululii-
kuntaliiton verkkosivuilta.
Lisätietoja:  
www.kll.fi/koululaiset/juoksusankarit
Yhteystiedot: Matti Hannikainen ja  
Terho Tomperi, etunimi.sukunimi@kll.fi,  
044 257 4545

Keppihevostoimintaan materiaaleja 
alakouluille
Kohderyhmä: alakoulu
Opettajille suunnattu materiaali käsitöihin 
keppihevosen askarteluun ja puutöihin 
keppihevosteiden valmistukseen. Mate-
riaalissa liikunnanopettajille keppihevo-
sesteratoja ja lisäksi välituntiliikuntaan 
vinkkejä keppihevostoimintaan. 
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret 
Yhteystiedot: Suomen ratsastajainliitto,  
Sanna Sassi, sanna.sassi@ratsastus.fi,  
040 553 7513

Liikuntakerhomateriaalit
Kohderyhmä: alakoululaiset 
Monipuoliset perus-, palloilu- ja elämys-
liikunnan materiaalit tarjoavat innostavia 
harjoituksia alakoululaisten liikuttamiseen. 
Materiaalit ovat ladattavissa maksutta 
Koululiikuntaliiton nettisivuilta. 
Lisätietoja: www.kll.fi/materiaalit
Yhteystiedot: Sari Turunen,  
sari.turunen@kll.fi, 044 713 0821

N.Y.T! -materiaali
Kohderyhmä: 2.–5. -luokkalaiset 
N.Y.T-toiminnassa harjoitellaan välineen 
käsittely-, liikkumis-, tasapaino- ja yhteis-
työtaitoja tehtäväkorttien avulla. Valitse 
kuudesta eri kokonaisuudesta koulullenne 
sopivimmat. Yksi materiaalikokonaisuus 
maksaa 25 € / koulu tai tilaaja.
Lisätietoja: www.kll.fi/materiaalit
Yhteystiedot: Sari Turunen,  
sari.turunen@kll.fi, 044 713 0821

Olé kartalla
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Olé kartalla! on Suunnistusliiton laatima 
koulusuunnistuksen malli. Olé kartalla! -si-
vusto esittelee yksinkertaisesti ja selkeästi, 
miten suunnistusta voidaan toteuttaa kou-
luissa innostavalla tavalla. 
Lisätietoja: www.suunnistusliitto.fi/nuoriso
Yhteystiedot: Suomen Suunnistusliitto, 
Anneli Miettinen, anneli.miettinen@ 
suunnistusliitto.fi, 040 719 0893

Palloliiton koulujalkapallon 
materiaalit 
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
Koulujalkapallon materiaaleja: Pienpeliopas 
(Smålspel guiden), Päivänavaustekstit, fair 
play -tehtävät ja Vihreät kortit, Vinkkejä 
koulujalkapalloon -opas, Jalkapallon tunti-
mallit edu.fi sivustolla.
Lisätietoja: www.seuraohjelma.fi/seuranhal-
linto/seura-jasidosryhmayhteistyo/seuranja-
kunnanyhteistyo/paivakoti-jakoulujalkapallo

Terve koululainen - TEKO
Kohderyhmä: luokanopettajat, yläkoulun 
terveystiedon ja liikunnan opettajat ja muut 
lasten ja nuorten liikuttajat
Terve koululainen -verkkosivustolta löydät 
monipuolisia ja käytännönläheisiä materi-
aaleja. Sivustolta löytyy mm. tietopaketteja, 
tehtäviä ja toimintamalleja liikkumisesta, 
istumisesta, ravinnosta ja unesta. Kaikki 
materiaalit perustuvat tutkittuun tietoon 
ja ne ovat maksuttomia. Materiaaleissa on 
huomoitu uudistetut opetussuunnitelmat ja 
Liikkuva koulu -ohjelma.
Lisätietoja: www.tervekoululainen.fi
Yhteystiedot: Anne-Mari Jussila, anne-mari.
jussila@uta.fi,  044 288 2123 ja Raija Oksa-
nen, raija.l.oksanen@uta.fi, 050 364 5875

Valmiita harjoitteita 
Skillilataamosta!
Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja alakoulu
CP-liiton Innostun liikkumaan -hanke 
on tuottanut motoristen perustaitojen 
korttisarjan. Skillilataamosta löydät ilman 
rekisteröintiä maksuttomia harjoitteita 
kehittämään monipuolisesti perusliikkumis-
taitoja. Avaa, tallenna ja tulosta suoraan tai 
kerää korttisarja skillikoriin. 
Lisätietoja: www.skillilataamo.fi

Vesisankarit
Kohderyhmä: koululaiset ja opettajat  
sekä vanhemmat
Vesisankareiden tavoitteena on innostaa 
koululaiset toimimaan vesillä turvallisesti eri 
vuodenaikoina ja tuoda esille vesiympäristön 
monimuotoisuus. Sivustolta löytyy monipuo-
lista materiaalia vesitaitojen opettamiseen 
osana eri oppiaineita tai kerhotoimintaa.  
Lisätietoja: www.vesisankarit.fi
Yhteystiedot: Sari Turunen,  
sari.turunen@kll.fi, 044 713 0821

Voimisteluliiton materiaaleja
Kohderyhmä: Varhaiskasvatus ja koulu
Voimisteluliiton materiaalipankin sisällöt 
(PDF-tiedostot): Freegym - Taisto, Freegym 
- Rolleja ja voimaa, Freegym - Kärrynpyörä, 
Freegym - Käsilläseisonta, Rope Skipping  
- perushyppyjä mm. liikuntatunneille ja 
välituntiliikuntaan (myös esittelyvideo). Voit 
muokata tunteja ryhmällesi sopiviksi. 
Lisätietoja: www.voimistelu.fi/fi/Uuti-
set-ja-materiaalit/Materiaalit-kouluille 
Yhteystiedot: Liisa Lappalainen,  
liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Voitto onnisen yleisurheiluradat
Kohderyhmä: alakoulu
Suomen Urheiluliiton sivuilta löytyy kattava 
sisältöpaketti motoristen perustaitojen ja 
yleisurheilun perustaitojen harjoitteluun. 
Lisätietoja: www.yleisurheilu.fi/lap-
set-ja-nuoret/seura/yleisurheilukoulu/
voitto-onninen
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Käy tutustumassa:  
www.lahiliikuntaloikka.fi

Lähiliikuntaloikka
Koululaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä kouluympäristöllä on merkittävä rooli. Selvi-
tysten 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 kans-
sa. Olosuhteiden kehittämiseen saat apua Valon Lähiliikuntaloikka-sivustolta. Käy tutustumassa.

Sivustolta löytyy myös Suomi100-juhlavuoden kuntahaaste, jonka tavoitteena on saada vähin-
tään 100 kuntaa toteuttamaan lähiliikuntapaikka koulupihan yhteyteen. Olisiko tässä hyvä juhla-
vuoden lahjaidea: kunta lahjoittaa lapsille ja nuorille uuden liikuntapaikan tai miksei useampiakin.

Tukea urheilun ja koulunkäynnin 
yhdistämiseen yläkouluissa
Urheilusta innostuneen nuoren tasapainoisen 
arjen, hyvinvoinnin ja kehittymisen tueksi 
tuotettu suosituksia ja sisältöjä, jotka ovat 
kaikkien koulujen vapaasti käytettävissä. 
Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset 
ja -materiaalit on rakennettu jokaiselle vuo-
siluokalle. Sisältösuositukset muodostuvat 
fyysisten ominaisuuksien ja motoristen perus-
taitojen, psyykkisten- ja elämäntaitojen sekä 
lajin valmentautumisen kokonaisuuksista.  
Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi/urheilu- 
akatemiaohjelma/ylakoulutoiminta

MOTORISET PE-
RUSTAIDOT

FYYSISET  
OMINAISUUDET

PSYYKKISET 
TAIDOT

ELÄMÄNTAIDOT LAJI-
VALMENNUS

7. lk Liikkumistaidot 
Tasapainotaidot 
Välineenkäsittely-
taidot

Nopeus 
Liikkuvuus 
muu

Ilo ja innostus 
vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Reilu peli 
Elämänhallinta 
Hyvinvointi: ravinto, 
uni ja fyys. aktiivisuus 
Terve urheilija

8. lk Välineenkäsittely-
taidot
Tasapainotaidot 
Liikkumistaidot

Kestävyys 
Nopeus 
Muut

Ilo ja innostus 
vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, 
uni ja fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta
Reilu peli

9. lk Tasapainotaidot 
Liikkumistaidot
Välineenkäsittely-
taidot

Voima 
liikkuvuus
Muut

Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot
Ilo, innostus ja 
intohimo

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, 
uni ja fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta
Reilu peli

Laji-
valmen-
nuksen 
sisältö-

suositukset 
lajiliiton 

valmennus-
linjauksen 

mukaan

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa
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KOULUN LIIKUNNALLISTAMISEN 
ASIANTUNTIJAT

Jukka Karvinen
jukka.karvinen@olympiakomitea.fi
p. 0400 617532

Maria Ulvinen
maria.ulvinen@olympiakomitea.fi
p. 0400 436493

Pasi Majoinen
Liikkuva koulu –koordinaattori  
liikunnan aluejärjestöt
pasi.majoinen@pokali.fi, p. 0400 920 237

URHEILUAKATEMIAOHJELMAN 
YLÄKOULUTOIMINTA

Antti Paananen
antti.paananen@olympiakomitea.fi
p. 044 5413651

Laura Tast
laura.tast@olympiakomitea.fi
p. 050 5548040

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

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
www.kepli.fi
Joonas Kivinen
joonas.kivinen@kepli.fi, p. 0440 916 076

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

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

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

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

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

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

Pohjois-Karjalan Liikunta ry
www.pokali.fi
Janne Hiltunen
janne.hiltunen@pokali.fi, p. 050 5247858

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

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

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

Yhteystiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta.

ALUEIDEN YHTEYSTIEDOT

mailto:jukka.karvinen@olympiakomitea.fi
mailto:maria.ulvinen@olympiakomitea.fi
mailto:pasi.majoinen@pokali.fi
mailto:antti.paananen@olympiakomitea.fi
mailto:laura.tast@olympiakomitea.fi
http://www.eklu.fi
mailto:lasse.heiskanen@eklu.fi
http://www.esliikunta.fi
mailto:anna.parta@esliikunta.fi
http://www.eslu.fi
mailto:sari.sivonen@eslu.fi
mailto:tarja.nieminen@eslu.fi
http://www.hlu.fi
mailto:hannamari.laitinen@hlu.fi
http://www.kainuunliikunta.fi
mailto:ira.liuski@kainuunliikunta.fi
http://www.kepli.fi
mailto:joonas.kivinen@kepli.fi
http://www.kesli.fi
mailto:jouni.vatanen@kesli.fi
http://www.kymli.fi
mailto:petteri.makela@kymli.fi
http://www.lapinliikunta.com
mailto:maarit.toivola@lapinliikunta.fi
http://www.liiku.fi
mailto:juha.virtanen@liiku.fi
mailto:karita.toivonen@liiku.fi
http://www.plu.fi
mailto:tanja.hietikko@plu.fi
http://www.pokali.fi
mailto:janne.hiltunen@pokali.fi
http://www.popli.fi
mailto:mari.patanen@popli.fi
http://www.pohjois-savonliikunta.fi
mailto:anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi
http://www.phlu.fi
mailto:krista.pollanen@phlu.fi
www.olympiakomitea.fi

