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Maria Ulvinen

OPETTAJALEHDEN LIITE:

”Harrastaminen koulussa”
tai muu vast. nimi. Ilmestyy 16.8.2019

OHJEISTUS/KYSELY LAJILIITOILLE: Mitä tietoja toivotaan lajiliitoilta 
liitteeseen ja lajiliittojen omille nettisivuille



3.osiota mihin tarvitaan lajiliitoilta tietoja ja 
toimenpiteitä Lajiliitoilta:

1) TIIVISTETYT TIEDOT OLYMPIAKOMITEAN SIVUILLE
2) AJANTASAISET TIEDOT LAJILIITTOJEN OMILLE SIVUILLE
3) YTIMEKKÄÄT LIIKUNTAVINKIT LIITTEESEEN
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1) Tiedot Olympiakomitean sivuille

Olympiakomitean sivuille luodaan Kerhomateriaalit -sivun kaltainen ”korttisivu” 
mihin kerätään linkit lajiliittojen omille nettisivuille. OK:n sivuille tarvitaan seuraavat 
tiedot:

1. Kuva, mistä selviää mikä laji kyseessä

2. LYHYT kuvausteksti kuvan alle

3. Linkki lajiliiton omalle dedikoidulle sivulle, missä tarkemmat tiedot (ks. 
seuraava slide). Huom. Yhteen kohtaan saa vain yhden linkin.

Liitteeseen tulee vain tämä yksi osoite: www.olympiakomitea.fi/.... – ei erillisiä 
linkityksiä jokaisen lajin omalle sivulle.

http://www.olympiakomitea.fi/
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2) Tiedot Lajiliiton omille sivuille
Linkitys Olympiakomitean sivulta lajiliiton omalle sivulle > HUOM: Sivun on oltava oma dedikoitu alasivu mihin 
selkeästi koottu ”KOULUILLE SUUNNATUT PALVELUT” (tai vast. otsikon alla kulkevat palvelut) 

• Mitä sivulla voi olla?

1. Opettajille suunnattu täydennyskoulutus & muut tukitoimet (nettisivuilta ohjeet & lajimateriaalit)

2. Kampanjat kouluille (ajankohtaiset meneillään olevat promottavat asiat)

3. Muut kouluun kohdistuvat toimintamallit

• Ala- ja yläkouluun suunnatut mallit/toimenpiteet voidaan halutessa eritellä

• TÄRKEÄÄ: Löydyttävä yhteystiedot sivulta keneltä voi kysyä lisätietoja!

• Hyviä esimerkkejä (kampanjasivut): 

o Draivia Kouluun https://golf.fi/draiviakouluun/

o Suunnistus koulussa https://www.koulukartalla.fi/

o Koululentiskampanja https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis/koululentiskampanja-2019

https://golf.fi/draiviakouluun/
https://www.koulukartalla.fi/
https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/seurapalvelut/koululentis/koululentiskampanja-2019


3) Liikuntavinkit Opettajalehden liitteeseen lajeilta

• Liikuntavinkit opettajille omasta lajista

• Teemana havaintomotoriikka (lehteen avataan lyhyesti mitä tällä 
tarkoitetaan) >> Lajit ovat keinoja edistää havaintomotorisia taitoja: 
Lajiliitot antavat jonkin oman lajin liikuntavinkin & kuvan
(tiivis informaatio)

• QR-koodi (kuvana) jos liikkeestä löytyy esim. video
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Kysely Lajiliitoille 05-2019

Lajiliitoille lähetetään surveypal-kysely Olympiakomitean sivulle ja 
liitteeseen tulevista tiedoista. Samalla kyselyllä kerätään kuvat ja QR-
koodit.
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