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Mikä Lasten Liike? 

Lasten Liike tuo liikkumisen iloa ja harrastamisen riemua lasten arkeen!  

Tutkimusten mukaan 2/3-osa lapsista liikkuu terveytensä ja kehityksensä kannalta liian vähän. Tavoitteenamme 

on tuoda liikunnallinen kerho tai harrastus jokaisen lapsen ulottuville. Lasten Liike on koko liikuntayhteisön, 

kuntien, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikunnallisen harrastustoiminnan 

lisäämiseksi. Toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea. 

   

Miksi käyttäisimme Lasten Liike toimintamallia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYÖDYT KUNNALLE 

1. TUKEE TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ 

olipa kyse koulupäivän yhteydessä tai  vapaa-

ajalla tapahtuvasta toiminnasta. 

2. VAHVISTAA LAATUA LÄPILEIKKAAVASTI 
mm. koulutuksen ja yhteisen viestinnän avulla. 

Nostaa kunnan profiilia liikunnallisen 

harrastustoiminnan järjestämisessä.  

3. HELPOTTAA JA YHTENÄISTÄÄ VIESTINTÄÄ 
eri sidosryhmille, kuten vanhemmille, kouluille 

ja yhdistyksille. 

4. VÄLINEET TIEDOLLA JOHTAMISEEN 
Kun mukaan lähtevät yhdistykset käyttävät 

Suomisport-palvelua, on toimintaa helppo 

hallinnoida, seurata ja johtaa laadukkaan 

datan avulla. 

 

HYÖDYT SEURALLE 

1. VALMIS HARRASTAMISEN MALLI JA 

KONSEPTI 
Helppo lähteä mukaan! Lasten Liike toimii 

parhaimmillaan sisäänheittotuotteena muuhun 

seuratoimintaan.  

2. LAADUKKAAT VALMIIT MATERIAALIT 
markkinointiin ja viestintään.   

3. EDULLINEN KATTAVA KOULUTUS 

Omat koulutukset kokeneille valmentajille ja 

opettajille, ja uusille tai nuorille ohjaajille. 

Koulutuksesta hyötyvät myös muut 

seuratoimijat ja se on avoin kaikille. 

4. DIGITAALINEN SUOMISPORT-ALUSTA 

VELOITUKSETTA ARJEN PYÖRITTÄMISEEN 
Ryhmien toiminta ja arki on helposti 

hallittavissa. Vakuutus lapsille jotka ilmoitettu 

mukaan Suomisportin kautta. 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA ERITYISESTI 

SINULLE… 

…kunnan harrastus- tai 

kerhokoordinaattori.  

…joka teet työtäsi esim. 

kunnan liikunta- tai 
nuorisotoimessa ja edistät 

kunnassa tapahtuvaa lasten 

harrastustoimintaa. 

…jos olet seuran toimihenkilö 

tai valmentaja, jonka vastuulla 

on lasten harrastamisen 

kehittäminen seurassa.  

 

Kaikille avoimen liikunnallisen                

harrastamisen toimintamalli ja laatutunnus 

kunnille ja seuroille 

 



   
 

NÄIN PÄÄSETTE MUKAAN! 

Lasten Liike toimii tunnuksena sekä koko kunnassa tapahtuvalle liikunnalliselle harrastamiselle koulupäivien 

yhteydessä ja iltaisin, että yksittäisten seuroissa toimivien harrastusryhmien käytössä.  

 

Toimikaa näiden ohjeiden mukaan niin saatte Lasten Liike toimintamallin ja laatutunnuksen käyttöönne: 

  

1) Tutustukaa Lasten Liikkeeseen yleisesti ja lukekaa huolellisesti Lasten Liike laatukriteerit 
Yleinen info: www.olympiakomitea.fi/lastenliike ja www.lastenliikeiltapaiva.fi  

Laatukriteerit: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/05/bfe42af9-olympiakomitean-lasten-liike-laatukriteerit-omat-logot.pdf.  

Kun laatukriteerit täyttyvät ja sitoudutte järjestämään niiden mukaista toimintaa, voitte tilata Lasten Liike laatutunnuksen 

käyttöönne ja edetä alla mainittujen kohtien mukaan. 

 

2) Tilatkaa käyttöönne Lasten Liike laatutunnus 

https://q.surveypal.com/Lasten-Liike--laatutunnuksen-tilauslomake  

Laatutunnuksen tilauksen jälkeen saatte linkin Lasten Liike -materiaalisivulle, mistä löydätte Lasten Liike logot (logo toimii 

laatutunnuksena niille ryhmille, joiden ohjaaja on käynyt koulutuksen ja joissa laatukriteerit täyttyvät), kuvituskuvia, 

esitepohjan, valmiit aihiot asian sanoittamiseen ja paljon muuta materiaalia. Lasten Liikkeen laatutunnus ja sanoitus 

kannattaa aina liittää kaikkien toiminnassa mukana olevien harrastusryhmien markkinointiin ja viestintään. Hyödyntäkää 

kaikkia materiaaleja toiminnan markkinoinnissa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen! 

 

3) Tutustukaa Lasten Liike -koulutukseen ja sopikaa koulutuspäivä 

Esite: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/05/ea96347a-lastenliike-koulutusesite.pdf 

Tulevat koulutukset: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lastenliike/lasten-liike-koulutukset/  

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Lasten Liike -koulutuksia ympäri Suomea. Ottakaa yhteyttä 

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/ ja sopikaa koulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen hinnaksi tulee  

keskimäärin n. 15-20€/hlö 20-15 hlön osallistujamäärällä (kun Olympiakomitea tukee sovitusti koulutusten järjestämistä). 

Koulutus voidaan järjestää kuntakohtaisesti tai alueellisesti muutaman kunnan yhteistyönä.  

 

4) Ottakaa Suomisport veloituksetta käyttöön (seurat) 
https://www.suomisport.fi/events/e6bf9127-3d91-4b26-934e-335073ca7ed4  tai https://1u.fi/s0sk8  

Suomisport helpottaa ryhmien hallintaa. Pystytte hoitamaan sen avulla ryhmien markkinoinnin, keräämään ilmoittautumiset 

(vanhemmat ilmoittavat lapsen mukaan toimintaan), pitämään nimenhuudot, merkitsemään palautteet tuntikohtaisesti sekä 

lähettämään viestiä vanhemmille. Järjestelmästä on helppo ottaa kausittain raportit ja toimittaa ne esim. kunnalle. Kaikki 

lapset, jotka on ilmoitettu järjestelmän kautta mukaan toimintaan, kuuluvat Olympiakomitean ryhmätapaturmavakuutuksen 

piiriin. Suomisport huolehtii myös siitä, että ilmoittautumiset ja viestintä tapahtuvat tietosuoja-asetusten mukaisesti (GDBR). 

 

5) Tilatkaa starttipaketit laatutunnusta käyttäville ryhmille 
https://1u.fi/WUfJO  

Jokainen Lasten Liike -tunnusta käyttävä ryhmä saa veloituksetta tilata starttipaketin, 

johon kuuluu liikuntapassit lapsille (20 kpl), hymiö-kortit palautteen keräämistä varten, 

Lasten Liike -opas ja kangaspussukka palautteiden keräämistä varten. Liikuntapasseista 

saatte suoraan erinomaista sisältöä myös tunneille! Hymiökortteja ja kassia voi käyttää 

myös muiden ryhmien palautteen keräämiseen.  

 

6) Seuratkaa Lasten Liike FB ja IG kanavia 
facebook.com/lastenliike ja instagram.com/lastenliikeiltapaiva 

Voitte jakaa Lasten Liikkeen sisältöpostauksia omiin kanaviinne ja pysytte ajan tasalla 

mitä tapahtuu. Voitte myös jakaa omia kuvia ja uutisia Lasten Liike -toiminnastanne. 

Muistakaa käyttäkää #lastenliike hästägiä. Mikäli haluatte, että toiminnastanne tehdään 

uutinen, ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä lastenliikeiltapaiva@olympiakomitea.fi. 

Jaamme mielellämme tarinoita eri puolilta Suomea. 

 

TOTEUTETAAN YHDESSÄ JA LAADUKKAASTI LISÄÄ ILOA JA LIIKETTÄ LAPSILLE! 
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