
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. Osan 1. voi 
korvata Tervetuloa Ohjaajaksi –seurakoulutuksella.



Kenelle koulutus on suunnattu?

• Matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille. 

• Aloitteleville nuorille seuraohjaajille. 

• Kokeneemmillekin seuraohjaajille/ valmentajille jos he eivät aiemmin 
ole ohjanneet esim. liikuntakerhoja. 

• Osat 2 ja 3 soveltuvat myös opettajille.



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

Salasana: LaL13os

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


AIHEESEEN LIITTYEN

• Lasten Liike haku umpeutuu 9.4.2018

• Sopimukset tehdään huhti-toukokuun aikana

• Koulutuspäivistä sovitaan heti kun tuen saajat selvillä



KERHOMATERIAALISIVUT KAIKILLE

Myös niille jotka eivät saa Lasten Liike tukea. 

www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalientilaus

http://www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalientilaus


HARRASTAMISEN LAIVASEMINAARI 15.-16.9.2018

LAUANTAI 15.9.

11.30 Lähtöselvitys ja lounas, Viking-terminaali Etelä-Satama, Katajanokanlaituri 8, 00160 Helsinki

13.00 Tervetuloa – seminaarin avaus (Jukka Karvinen, Olympiakomitea)

Mitä tiedämme lasten ja nuorten harrastamisesta? Mitä emme tiedä?  Mitkä asiat estävät lasten ja nuorten harrastamista? 

13.30 Mikä saa lapset ja nuoret harrastamaan (filosofian tohtori Frank Martela)

Mistä sisäinen motivaatio syntyy? Millä keinoilla harrastustoiminnassa voidaan sisäistä motivaatiota tukea ja toisaalta väärin 
keinoin tukahduttaa? Kommenttipuheenvuoro (Timo Sinivuori, Suomen Partiolaiset ry)

14.15 Vanhemmat harrastamisen tukijoina (tutkija Kaisa Kaseva, Helsingin yliopisto) Kommenttipuheenvuoro (Vanhempainliitto)

15.00 Miten saamme lasten ja nuorten äänen kuuluviin harrastuksissa (4H)

Miten ohjaajana vaikutan ja miten toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa? Miten voimme tukea lasten ja nuorten 
omia ideoita?

15.30 Jos siel olis joku kaveri (Nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius, MLL)
Lasten ja nuorten kokemuksia liikunta- ja urheiluharrasuksista - 4-9 -luokkien oppilaiden kyselyn tuloksia.

16 00 Kahvitauko ja tavaroiden siirto hytteihin

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mllfi/prod/2018/03/27130820/Jos-siel-ois-joku-kaveri.-Lasten-ja-nuorten-kokemuksia-liikunta-ja-urheiluharrastuksista-27.3.pdf


Työpajat
1. kierros klo 16.45-17.45 --- 2, kierros klo 18.00–19.00

Koulujen ja järjestöjen yhteistyön mahdollisuudet (Liikunnan aluejärjestöt) 

Harrastustoiminnan järjestäminen koulupäivän yhteydessä luo monia mahdollisuuksia koulujen ja paikallisten järjestöjen väliselle
yhteistyölle. Koulujen ja järjestöjen yhteistyö on vielä alkumetreillä, emmekä välttämättä näe vielä kaikkia mahdollisuuksia, mitä kiinteä 
ja vakiintunut yhteistyö voisi tuoda tulleessaan. Työpajassa pohdimme yhdessä yhteistyön mahdollisuuksia ja asioita, joita kannattaa 
huomioida laajempaa yhteistyötä suunniteltaessa. Samalla kuulet hyviä yhteistyön käytännön esimerkkejä.

Työkaluja lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseksi (Partio, Nuori Kirkko, Opinkirjo)

Lasten ja nuorten osallisuus oman toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen on todettu lisäävän heidän motivaatiotaan ja 
aktiivisuuttaan itse toiminnassa. Mitä meidän pitää tehdä, että saamme lasten ja nuorten äänen kuuluviin harrastusten toteuttamisessa? 
Millaisen osaamispolun harrastukset tarjoavat heille?

PopP-Up työkalun avulla voi rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria ja luoda koulusta avoimen oppivan yhteisön. Sen avulla voi vahvistaa 
oppilaiden osallisuutta oppimisessa ja rikastaa koulun yhteistyötä kotien ja lähialueen toimijoiden kanssa.

Kerhotoiminta nyt ja tulevaisuudessa (OK, WAU)

Työpajassa tunnistamme yhdessä kerhotoiminnan nykytilan ja etsimme askelmerkkejä tulevaisuuden kerhotoimintaan. Tällä hetkellä vain 
osa lapsista ja nuorista löytää harrastuspaikan koulupäivän yhteydessä. Miten voimme laajentaa yhteistä tarjontaamme? Mitä lapset ja 
nuoret meiltä odottavat? 

Miten harrastustarjonta kohtaa erilaiset liikkuja- ja harrastajatyypit (KLL, työpajan vetäjä Jaana Kari) 

Lasten ja nuorten tarpeet ja motivaatio harrastaa eivät ole samanlaisia. Meidän on helppo saavuttaa tarjonnallamme harrastavat ja 
aktiiviset lapset ja nuoret. Olemmeko pohtineet, miten saamme muilla tarpeilla ja motiiveilla varustetut lapset ja nuoret osallistumaan? 
Työpajassa ongelmaa lähestytään tutkimuksen kautta ja etsitään yhdessä keinoja tarjonnan ja toteutustapojen monipuolistamiseksi.

17.30 Laiva lähtee Helsingistä

20.00 Yhteinen buffet illallinen



07.30-9.00 Aamupala omatoimisesti

9.00-10.00 Työpajat, 3. kierros

Koulujen ja järjestöjen yhteistyön mahdollisuudet (Liikunnan aluejärjestöt)

Työkaluja lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseksi (Partio, Nuori Kirkko, Opinkirjo)3.

Kerhotoiminta nyt ja tulevaisuudessa (OK, WAU)

Miten harrastustarjonta kohtaa erilaiset liikkuja- ja harrastajatyypit (KLL, työpajan vetäjä Jaana Kari) 

TAI

9.00-12.00 Koulutukset

1. Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (Liikunnan aluejärjestöt ja OK)

2. Vuorovaikutusta liikunnan ja ilmaisutaidon keinoin -koulutus (WAU ry, KLL)

12.00-16.00 Mahdollisuus käydä omatoimisesti maissa Tukholmassa 

15.00-16.00 Private Shopping

17.30-19.00 Yhteinen yhteenveto ja koonti

SUNNUNTAI 16.9.


