
Lasten Liike
laatukriteerit
LASTEN LIIKE -LAATUTUNNUS ON LUPAUS HYVIN  
ORGANISOIDUSTA LIIKUNTAHARRASTUSTOIMINNASTA

Lasten Liikkeessä laatu koostuu seuraavista asioista: 

Organisaatio tai harrastusryhmä voi käyttää Lasten Liike tunnusta, kun suurin 
osa laatutekijöistä toteutuu. Lasten Liikkeen laatutekijät on kerätty tarkastuslis-
toiksi, joiden avulla toiminnan järjestäjä voi arvioida omaa toimintaansa. 

Mitä hyötyä laatutunnuksesta on 
harrastustoiminnan järjestäjille?

Lasten Liike -tunnus kertoo toiminnan innostavuudesta, suunnitelmallisuudesta 
ja turvallisuudesta.  Lasten Liike -ryhmiä ohjaavat aina koulutetut ohjaajat.

Lataa toiminnan laatua tukevat materiaalit sähköisesti käyttöösi 
www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit
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Lasten Liike laatukriteerit

Toiminta on hyvin suunniteltua ja organisoitua. 

TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄ HUOLEHTII SEURAAVISTA ASIOISTA:

1. Toimintaa varten on laadittu kausi- ja tuntisuunnitelmat.

2. Toimintakausi on riittävän pitkä. 
Suositus on, että kausi kestää vähintään 10 viikkoa per lukukausi.

3. Yhteistyötä tehdään paikallisesti eri tahojen kanssa mahdollisuuksien mukaan; 
järjestäminen ja resursointi helpottuu, kun toimintaa järjestämässä on useita eri tahoja.

4. Mukana olevat lapset ovat vakuutuksen piirissä joko koulun/kunnan kautta tai
järjestäjien omalla vakuutuksella.

5. Toiminnalla on vastuuhenkilö, joka on vanhempien, koulun ja muiden
tarvittavien tahojen tiedossa.

6. Varaohjaajakäytännöt on mietitty ennalta mm. sairaustapausten varalta.

7. Palautetta kerätään lapsilta, huoltajilta sekä ohjaajilta systemaattisesti. 
Saatuja tietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä vähintään lukukausittain.

Toiminnassa toteutuvat lasten liikunnan 
laatutekijät. Tärkeintä on ilo ja innostus.

TOIMINNAN PERUSPERIAATTEENA ON, ETTÄ

1. Lapsilla on hauskaa ja he saavat leikkiä ja kisailla.

2. Lapset kokevat turvalliseksi tulla mukaan.

3. Jokainen lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään.

4. Lapset saavat kokeilla ja harjoitella motorisia perustaitoja, fyysisiä ominaisuuksia, 
kuten liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä, sekä pelaamisen perustaitoja. 

5. Lapset saavat omien taitojen puitteissa kokeilla uusia asioita.

6. Lasten yksilöllinen kehitysvaihe ja yksilöllisyys otetaan huomioon.

7. Liikuntatila ja -ympäristö on innostava ja oppimiseen kannustava.

Ohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat.

HARRASTUSRYHMIEN OHJAAJAT

1. Ovat osallistuneet Lasten Liikkeen ohjaajakoulutukseen.

2. Toimivat innostavina, kannustavina ja turvallisina ohjaajina lapsille.

3. Osaavat ottaa erilaiset lapset huomioon ja löytävät jokaiselle lapselle heidän
taitotasolleen sopivia leikkejä ja harjoitteita.

4. Ottavat lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

5. Osaavat kohdella lapsia tasapuolisesti huolimatta heidän osaamisestaan, 
taustastaan, iästään, sukupuolestaan, ihonväristään tai muusta ulkoisesta tekijästä.

6. Osaavat ensiaputaitojen perusteet sekä tietävät miten
toimitaan tapaturma- ja hätätilanteissa.

7. Ymmärtävät oman tärkeän roolinsa liikunnalliseen elämäntapaan innostajina
ja toimivat hyvinä esimerkkeinä.
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