
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten liikuttajat  
laivaseminaari 30.9.-2.10.2017 

Helsinki-Tukholma-Helsinki  
Viking Line m/s Mariella 

 
#lastenliikuttajat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OHJELMA   
Lauantai 30.9. 

klo 10.20 – 12.30 
 
 
Klo 11.20 alkaen 
Klo 11.45 – 12.45 

Lähtöselvitys avoinna Katajanokan laivaterminaalissa  
Katajanokanlaituri 8, 00160 Helsinki 
 
Siirtyminen laivaan ja matkatavaroiden vienti kokoustiloihin, kansi 8  
Lounas, Viking Buffet, kansi 7 

klo 13.00 – 15.45 Seminaarin avaus (laivan auditorio, kansi 8) 
 
Aivot, liike ja oppiminen 
Minna Huotilainen, aivotutkija, Helsingin yliopisto 
 
Mitä kuuluu koululaisille - tuloksia mitatusta liikkeestä ja kunnosta 
Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti 
 
Taitavia tenavia Suomessa? -tutkimustuloksia  
Arja Sääkslahti, lasten liikuntakasvatuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto 
 
Millaisia ovat lasten unelmat 100 –vuotiaassa Suomessa? 
Jukka Pekkala, Suomen Olympiakomitea 
 

klo 15.45 – 16.45 Kahvitauko ja matkatavaroiden vienti hytteihin 
klo 16.45 – 17.45 Toiminnalliset työpajat, kansi 8  
 klo 17.30 Laiva lähtee satamasta 
klo 18.00 ‒ 19.00 Toiminnalliset työpajat, kansi 8 
klo 20.00 Illallinen kaikille osallistujille, Viking Buffet, kansi 7  

 
Sunnuntai 1.10. 
Sunnuntaina noudatamme laivassa Ruotsin aikaa 

Ruotsin aikaa Suomen 
aikaa  

klo 07.00 – 8.00 - Aamiainen, Viking Buffet, kansi 7 
klo 9.00 ‒ 10.00 10-11 Toiminnalliset työpajat, kansi 8 
klo 10.00 – 16.00 
 
klo 10.15 ‒ 11.00 
 
 
klo 14.00 – 15.00 
 
 
 
klo 15.00 – 16.00 
 
 
klo 16.00 ‒ 16.30 

11-17 
 
 
11.15-12 
 
 
 
15-16 
 
 
 
16-17 
 
 
 
17-17.30 

Mahdollisuus käydä maissa JA/TAI osallistua laivalla työpajoihin: 
 
Kehonhuolto ja venyttelyhetki, kansi 8 
 
 
Hyvät käytännöt työpaja, kansi 8 
osallistuminen edellyttää, että osallistuja tuo mukanaan oman hyvän 
käytäntönsä  
 
Private Shopping, Tax Free, kansi 6  
nimikyltillä sisäänpääsy 
 
Parasta ohjelmista, kansi 8 
Ilo kasvaa liikkuen ja Liikkuva koulu -ohjelmien asiantuntijat tavattavissa 

klo 16.00 17.00 Portit sulkeutuvat Ruotsin aikaa klo 16 (laiva lähtee klo 16.30) 
klo 16.30 – 17.30 17.30-

18.30 
Yhteinen kokoontuminen: Iloista irrottelua – kerättyä ja koettua 
yhdessä jakaen, kansi 8 
Teatteri ILMI Ö 

klo 17.30 alkaen 18.30 Mahdollisuus yhteiseen verkostoitumiseen ja omiin kokouksiin 
klo 19.00 18.00 Lisämaksullinen buffet-illallinen (etukäteen buffetin ostaneille) 

 
 
Maanantai 2.10. 

klo 7.30– Aamiainen, Viking Buffet, kansi 7 
noin klo 10.10 Laiva saapuu Helsinkiin 



Laivalla järjestettävät työpajat 

Laivaseminaarissa järjestetään kahdeksan työpajaa kannella 8. Työpajat järjestetään sekä 
lauantaina että sunnuntaina. Osallistujalla on mahdollisuus osallistua yhteensä kolmeen eri pajaan: 
lauantaina kahteen sekä sunnuntaina yhteen. Osallistumiset toteutetaan ennakkoilmoittautumisen 
mukaisesti (ks. nimikylttisi).  
 
Työpajat ovat toiminnallisia, joissa mahdollisesti liikutaan, joten on hyvä varautua väljiin, liikuntaan 
sopiviin vaatteisin. Eniten luentomuotoisuutta on työpajoissa nro 1 ja 2.   
 
 
Tp 1: Digisti iloa ja oivalluksia liikkumiseen (AUDITORIO) 
Vetäjä: Johanna Sommers-Piiroinen, Mediakasvatuksen asiantuntija, LTO, KM 

Tp 2: Minäkin tein tämän! - Osallistava opetus koulussa ja varhaiskasvatuksessa (AUDITORIO) 
Vetäjät: Virpi Louhela-Risteelä KT, EO, Metsokankaan koulu/ Lassi-Pekka Risteelä LTO, Lappset 
Group Oy 

Tp 3: Taipuisia tarinoita ja huimaa heittäytymistä, tässä ja nyt 
Vetäjät: Teatteri ILMI Ö. / Anne Korhonen ja Minna Savin 

Tp 4: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
Vetäjät: Virve Välimäki, KM, fysioterapeutti / Tuuli Tiainen, fysioterapeutti, lasten liikunnan 
asiantuntija 

Tp 5: Ulos oppimaan – ideoita liikunnalliseen ulko-opetukseen 
Vetäjä: Heikki Hurskainen 

Tp 6: Posket punaisiksi pienessä tilassa! 
Vetäjä: Satu-Maria Ruotsalainen, yrittäjä, erityisliikunnanohjaaja, varhaiskasvatuskouluttaja 

Tp 7: Motoriset perustaidot, niiden havainnointi ja taidon oppimisen tukeminen 
Vetäjä: Johanna Pekkanen, Innostun liikkumaan –hanke 

Tp 8: Työpaja: Laiva on lastattu (Kokousaula) 
Vetäjät: PY Hippaheikki - Myrskyluoto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muut työpajat ja ohjelma >>> 
 
 
 
 
 

Postaa someen tunnelmia tunnuksella 
#lastenliikuttajat 
 
Voit myös lähettää kuvia julkaistavaksi 
 (WhatsApp: 0440 944505 /Suvi Voutilainen) 



MUU OHJELMA  
 
Järjestämme ohjelmaa laivan ollessa maissa sunnuntaina 1.10. Kaikki ovat tervetulleita 
osallistumaan! 
 

SU 1.10. klo 10.15–11.00 (Ruotsin aikaa)  
Kehonhuolto ja venyttelyhetki, kansi 8 
Vetäjä: Satu-Maria Ruotsalainen, yrittäjä, erityisliikunnanohjaaja, varhaiskasvatuskouluttaja 
 
Kuvaus: Venyttely pitää lihakset joustavina, ryhdin hyvänä ja nivelet liikkuvina. Se parantaa 
myös lihasten aineenvaihduntaa, lisää lihasten elastisuutta ja nopeuttaa niiden 
palautumista rasituksesta. Tunti alkaa rauhallisella lämmittelyllä, jonka jälkeen käydään 
venytellen läpi kehon eri lihasryhmät. Tunti päättyy miellyttävään rentoutukseen. 
Kokonaisvaltaista kehon ja mielenhuoltoa! Mukaan mahtuu max 50 osallistujaa! Vaatetus: 
rennot, väljät kevyeen liikuntaan soveltuvat vaatteet. 

 
SU 1.10. klo 14–15 (Ruotsin aikaa) 
Hyvät käytännöt työpaja, kansi 8 (huom. edellyttää ennakkovalmistautumista) 
Vetäjä: Virpi Katajarinne 
 
Kuvaus: Työpajan ideana on se, että kaikki osallistujat tuovat työpajaan jonkun oman 
”hyvän käytännön”, jonka on valmis jakamaan muiden osallistujien kanssa. Hyvät 
käytännöt voivat olla erilaisia asioita liittyen lasten liikuntaan; esim. toimiva liikuntatuokio, 
esimerkki monipuolisesta liikuntavuodesta, esimerkki liikunnan suosituksista käytännössä… 
jne. Kaikki ideat ovat tervetulleita tähän työpajaan.  

 
SU 1.10. klo 15–16 (Ruotsin aikaa) 
Private Shopping, laivan Tax Free, kansi 6 
Tervetuloa ostoksille! Tax Free auki vain seminaariosallistujille. Sisään pääsee nimikyltin 
kanssa. 
 
SU 1.10 klo 16–16.30 (Ruotsin aikaa) 
Parasta ohjelmista! kansi 8 
Kuvaus: Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on siirtynyt Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen 
Opetushallitukseen elokuussa 2017. Molempia ohjelmia toteutetaan ja kehitetään laajassa 
poikkihallinnollisessa yhteistyössä. 
Ilo kasvaa liikkuen ja Liikkuva koulu -ohjelman asiantuntijat tavattavissa kannen 8 
kokoustilassa. Tule juttelemaan ja sparraamaan ajatuksia oman yksikön tai kunnan 
tilanteesta. 
 

 
Vinkkejä Tukholmaan 

 
- Laiva saapuu Tukholman Stadsgårdenin satamaan paikallista aikaa klo 10 ja lähtee klo 

16.30 (portit menevät kiinni klo 16)  
- Terminaali sijaitsee noin 20 minuutin kävelymatkan päässä Vanhasta Kaupungista. 
- Terminaalista keskustaan ja takaisin pääsee myös mm. Flygbussilla, johon voi ostaa 

ennakkoon lipun laivan 6. kannen infosta. Etukäteen ostettuna hinta on noin 6 euroa.  
Flygbus lähtee laivaterminaalista kohti City terminaalia noin klo 10.30.  

- Lataa ilmaiseksi älypuhelimeesi App Storesta tai Google Playsta Viking Linen sovellus. 
Sovelluksesta näet kätevästi Mariellan yleisen risteilyohjelman, matkainfon, 
myymälävalikoiman ja tarjoukset.  

- Kysy myös lisätietoja laivan infosta kannelta 6! 


