
Lasten liikunnan ohjaajakoulutus



Lasten liikunnan ohjaajakoulutus
(ent. liikuntakerho-ohjaajan koulutus)

Osat:
1. Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi
2. Monipuolinen lasten liikunta
3. Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa

Koulutukset toimivat myös omina kokonaisuuksina ja niitä voi tarjota eri kohderyhmille.
Koulutuksen kesto on 6h tai 2h+2h+2h.



Osa 1. Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi

TIEDOT:
• Osallistuja tiedostaa ohjaajan roolin ja 

ohjaamisen merkityksen
• Osallistuja tiedostaa ohjaajan toiminnan 

ja asenteen merkityksen liikunnan 
innostajana

ASENTEELLISET TAVOITEET:

• Innostuu itse ja motivoituu toteuttamaan 
koulutuksessa opittuja asioita



TAIDOT JA VÄLINEET
• Tietää ohjaajan roolin ja tehtävät
• Saa riittävästi tietoa ohjatakseen 

lasten liikuntakerhoja turvallisesti
• Tietää liikuntakerhotuokion 

rakenteen
• Osaa käyttää Löydä Liikunta -

taitokortteja ja tuokioita 
tuokioiden suunnittelussa



Osa 2. Monipuolinen lasten liikunta
TIEDOT:
• Osallistuja ymmärtää monipuolisen liikkumisen 

merkityksen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen 
kannalta

• Osallistuja tietää mitä monipuolisuudella tarkoitetaan 
ja osaa järjestää monipuolista liikuntaa

• Osallistuja osaa ottaa huomioon erilaiset lapset 
liikuntakerhotoiminnassa

• Osallistuja oivaltaa suunnitelmien merkityksen ohjaajan 
työssä ja oppii tekemään tavoitteellisia suunnitelmia

ASENTEELLISET TAVOITEET:
• Innostuu itse ja motivoituu toteuttamaan 

koulutuksessa opittuja asioita



TAIDOT JA VÄLINEET
• Ymmärtää motoristen 

perustaitojen merkityksen
• Tietää eri toimintaympäristöjen 

ja toimintamuotojen 
merkityksen liikunnan 
monipuolistajana

• Osaa kehitellä liikuntatehtäviä
• Osaa jäsentää liikuntatuokioita
• Osaa tehdä tunti- ja 

kausisuunnitelmat



Osa 3. Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa
TIEDOT:
• Osallistuja ymmärtää varhaisvuosien ja 

kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset 
varhaiskasvatukseen ja kouluikäisille.

• Osallistuja tietää miksi eri mitäkin fyysisen 
kunnon osa-aluetta tulee harjoitella terveyden 
ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

• Osallistuja saa vinkkejä liikunnallisen 
elämäntavan tukemiseen.

• Osallistuja tietää miten eri ohjaustyyleillä 
voidaan monipuolistaa liikkumista.

ASENTEELLISET TAVOITEET:
• Innostuu itse ja motivoituu toteuttamaan 

koulutuksessa opittuja asioita



TAIDOT JA VÄLINEET
• Osaa järjestää liikuntatuokioille 

toimintaa, joka kehittää fyysisen 
kunnon eri osa-alueita.

• Osaa ohjata lapsia ja aikuisia 
liikunnalliseen elämäntyyliin.

• Osaa käyttää erilaisia 
ohjaustyylejä.



Ohjaajakoulutuksen kuvituskuvat

Kuvia voivat käyttää lajiliitot ja 
muut liikunnan ja urheilun toimijat. 
Mainitse kuvalähteenä Suomen 
Olympiakomitea.

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/
LASTEN%20JA%20NUORTEN%20LIIKE/
ALAKOULU/2017%20/Lasten%20liikun
nan%20ohjaajakoulutuksen%20kuvia%
20ja%20kaavioita/?pw=LaL13os
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