
1. KUPERKEIKAT

Harjoittele kuperkeikkoja eri tavoin. 

Kuperkeikat penkiltä

Takaperinkuper-
keikat alamäkeen

Lentokuperkeikat

 Kuperkeikat
vanteen läpi 

SALIKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kuperkeikan tekeminen aloitetaan laittamalla kämmenet voimistelumatolle 
tai patjalle, leuka rintaan ja selkä pyöreäksi. Ojennetaan polvet kuperkeikan 
aikana. Kuperkeikka tehdään ”kyykystä kyykkyyn”. Kädet koskevat alustaan 
vain kuperkeikan alussa. 

 Kuperkeikat penkiltä
	 	 •	 Lähdetään	kyykystä	penkin	reunalta	jalat	yhdessä.
	 	 •	 Työnnetään	penkin	reunasta	vauhtia	päkiöillä	ja	ponnistetaan	
   jalat ojennukseen.
 Kuperkeikat vanteen läpi
	 	 •	 Lähdetään	kyykystä,	pari	pitää	vannetta	pystyssä.
	 	 •	 Ponnistetaan	jalat	ojennukseen	ja	tehdään	kuperkeikka	vanteen		
   läpi pujahtaen.  
 Takaperinkuperkeikat alamäkeen
	 	 	•	 Lähdetään	kyykystä	”mäen	päältä”,	kädet	käännettyinä	
   korvien vieressä.
	 	 •	 Pyörähdetään	selkä	pyöreänä	alamäkeen.
 Lentokuperkeikat
	 	 •	 Lähdetään	penkin	päältä	korkeasta	kyykkyasennosta	ja	
   ponnistetaan kädet edellä patjalle.

OHJEET
Harjoitellaan kuperkeikkojen tekemistä eri tavoin. Kuperkeikan 
alkeisharjoituksena toimii kieriminen ja pyöriminen eri suuntiin.

VINKIT 
•	 Avustetaan	kuperkeikkaa	tarvittaessa	tukemalla	käsillä	lapsen	
 päätä ja alaselkää.
•	 Kokeillaan	kuperkeikkoja	renkaissa	tai	köysissä.
•	 Tehdään	kortin	tehtävistä	neljä	eri	kuperkeikkapistettä	ja	annetaan	lasten	
 valita itselleen sopivin tehtävä.
•	 Yhdistetään	kuperkeikkoihin	muita	liikkeitä,	kuten	jännehyppy	tai	X-hyppy		 	
	 ja	tehdään	sarjoja,	esimerkiksi:	kuperkeikka-jännehyppy-kuperkeikka-
	 X-hyppy-kuperkeikka-vaaka

VÄLINEET 
Voimistelumatot, voimistelupenkit, paksu patja ja vanteet

SALIKehotehtävät
1. KUPERKEIKAT



2. NISKASEISONTA JA KÄSINSEISONTA 

Harjoittele niskaseisontaa ja käsinseisontaa 
yksin ja parin kanssa.

Niskaseisonta

Niskaseisonta 
pareittain

Käsinseisonta 
avustuksella

Käsillenousu 
seinää vasten

SALIKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Niskaseisonta
	 	 •	 Nostetaan	jalat	kohti	taivasta	ja	lantio	irti	maasta.
	 	 •	 Tuetaan	käsillä	joko	lantiosta	tai	maasta.	
	 	 •	 Pyritään	saamaan	lantio	mahdollisimman	suoraksi.
 Käsillenousu seinää vasten 
	 	 •	 Asetetaan	kädet	lähelle	seinää	ja	nostetaan	jalat	seinälle.
	 	 •	 Kävellään	käsillä	lähemmäs	seinää,	jolloin	päästään	
	 	 	 suorempaan	asentoon.
	 	 •	 Avustaja	voi	tukea	nilkoista	samalla	kun	lapsi	kävelee		 	 	
	 	 	 lähemmäs	seinää.
 Niskaseisonta pareittain 
	 	 •	 Asetutaan	makaamaan	matolle	selällään	vastakkain	polvikoukku-	
	 	 	 asennossa	siten,	että	peput	ovat	mahdollisimman	lähellä	toisiaan.
	 	 •	 Nostetaan	jalkapohjat	vastakkain	ja	työnnetään	niitä	toisiaan	
	 	 	 vasten.	Nostetaan	samalla	lantiot	ylös	maasta.
	 	 •	 Avustaja	voi	avustaa	nostamalla	lapsia	nilkoista.	
 Käsinseisonta avustuksella 
	 	 •	 Pidetään	jalat,	kädet	ja	vartalo	mahdollisimman	ojennettuina.
	 	 •	 Pidetään	katse	sormiin,	kämmenet	kokonaan	matossa.
	 	 •	 Avustaja	seisoo	sivulla	ja	pitää	tukevasti	kiinni	nilkoista.

OHJEET
Harjoitellaan niska- ja käsinseisontaa eri tavoin. Annetaan lapsille aikaa 
harjoitella itselleen helpointa tehtävää. Lisätään vaikeusastetta pikkuhiljaa. 
Harjoitellaan tehtäviä useita kertoja, vähitellen myös ilman avustusta ja sei-
nän tai puolapuiden tukea. Ennen harjoituksia on hyvä vahvistaa käsilihaksia 
esimerkiksi rapukävelyharjoituksilla tai jänishypyillä penkin yli. 

VINKIT 
•	 Käsinseisonnan	avustuksen	voi	opettaa	lapsille	siten,	että	joku	lapsista	tekee		
	 ja	aikuinen	avustaa.	Avustaja	seisoo	tukevassa	asennossa	lähellä	käsinseiso-	 	
	 jaa	ja	ottaa	kiinni	avustettavan	nilkoista.
•	 Kokeillaan	käsilläkävelyä	siten,	että	aikuinen	tai	pari	pitää	nilkoista	kiinni	ja		 	
	 ”kävelyttää”	käsinseisojaa	tämän	vierellä	kulkien.
•	 Kokeillaan	käsinseisonnasta	laskeutumista	kuperkeikan	kautta.	Avustaja		 	
	 pitää	kiinni	nilkoista	ja	hidastaa	alas	menoa	käsinseisojan	pyöristäessä	
	 selkänsä	ja	laittaessa	leuan	kiinni	rintaan.

VÄLINEET 
Pitkä	volttimatto	tai	pienemmät	voimistelumatot	
Vapaata	seinäpintaa	tai	puolapuut

SALIKehotehtävät
2. NISKASEISONTA JA KÄSINSEISONTA 



3. KÄRRYNPYÖRÄT

Harjoittele kärrynpyörää eri tavoin.

Kärrynpyörät

Kärrynpyörät 
hyppynarua pitkin

Kärrynpyörät muoto-
palojen avulla   

Kärrynpyörät
penkin yli

SALIKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Lähtöasento on kaikissa kärrynpyöräharjoitteissa sama: kädet ylhäällä varta-
lon jatkeena, toinen jalka edessä ja paino takimmaisella jalalla. Jos oikea jalka 
on edessä, oikea käsi osuu ensin maahan ja jos vasen jalka on edessä, vasen 
käsi osuu ensin maahan.

 Kärrynpyörät
	 	 •	 Pidetään	jalat	ja	kädet	mahdollisimman	ojennettuina.
	 	 •	 Korostetaan	rytmiä:	käsi-käsi-jalka-jalka.
 Kärrynpyörät penkin yli   
	 	 •	 Tehdään	kuten	tavallinen	kärrynpyörä,	mutta	laitetaan	kädet	
   penkin molempiin reunoihin.
	 	 •	 Avustaja	seisoo	jalat	tukevasti	penkin	molemmin	puolin.
	 	 •	 Avustajalla	selän	puolelta	ristiote,	hän	nostaa	lasta	oikean	
   liikeradan löytymiseksi.
 Kärrynpyörät muotopalojen avulla 
	 	 •	 Tähdätään	kädet	käsimuotojen	ja	jalat	jalkamuotojen	päälle.
	 	 •	 Ojennetaan	vartalo,	kädet	ja	jalat	mahdollisimman	suoraksi,	
   jalat ovat ilmassa auki. 
 Kärrynpyörät hyppynarua pitkin 
	 	 •	 Asetetaan	hyppynaru	puolikaareen	ja	käydään	seisomaan	narun		
	 	 	 toiseen	päähän	narun	päälle.	Tähdätään	kädet	ja	jalat	hyppynarun		
   päälle.  
	 	 •	 Hyppynarun	linjaa	suoristetaan	kärrynpyörän	kehittyessä.	 	
	 	 •	 Ojennetaan	vartalo,	kädet	ja	jalat	mahdollisimman	suoriksi,	
   jalat ovat ilmassa auki.

OHJEET
Harjoitellaan kärrynpyörää eri tavoin. Harjoitellaan jokaista tehtävää useita 
kertoja, vähitellen myös molemmin puolin eli oikea tai vasen käsi edellä. 

VINKIT 
•	 Kokeillaan	kärrynpyörää	matalalla	puomilla	tai	penkillä.
•	 Kokeillaan	kärrynpyörää	yhdellä	kädellä.

VÄLINEET 
Pitkä	volttimatto	tai	pienemmät	voimistelumatot	
Penkit,	käsi-	ja	jalkamuodot	sekä	hyppynarut

SALIKehotehtävät
3. KÄRRYNPYÖRÄT



4. PYRAMIDIT

Kokeilkaa erilaisia pyramideja pareittain. 

Valloittajat

Lentokone

Kaksi kerrosta

Hyvää päivää 

SALIKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Pyramideissa on hyvä huomioida ryhdikkäät ja napakat asennot. Alla olevalla 
on keskivartalo tiukkana ja konttausasennossa kädet suorina olkapäiden alla, 
jalat 90 asteen kulmassa. Päälle kiipeävä ottaa tuen aina yläselästä ja pepun 
päältä. Päälle kiipeävä ei saa nojata tai astua alaselän notkon päälle.

 Valloittajat
	 	 •	 Toinen	parista	asettuu	konttausasentoon.
	 	 •	 Toinen	parista	kiipeää	parin	selän	päälle	seisomaan,	jalat	yläselän		
   ja pepun päällä.
 Hyvää päivää  
	 	 •	 Parit	asettuvat	vastakkain	punnerrusasentoon	ja	kättelevät	
   toisiaan ristikkäisillä käsillä.
 Lentokone 
	 	 •	 Toinen	parista	asettuu	konttausasentoon.
	 	 •	 Toinen	parista	käy	poikittain	makaamaan	parin	selän	päälle	
   ja levittää kädet lentokoneen siiviksi.
 Kaksi kerrosta 
	 	 •	 Toinen	parista	asettuu	selinmakuulle	ja	nostaa	kädet	suoraksi	
   kohti kattoa.
	 	 •	 Toinen	parista	asettuu	punnerrusasentoon	ja	nostaa	jalat	
   parin käsille.

OHJEET
Kokeillaan erilaisia pyramideja pareittain jumppamattojen päällä. 
Pyramidit onnistuvat parhaiten, jos lapset ovat samankokoisia.  

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	keksiä	itse	erilaisia	pyramideja.	
•	 Tehdään	erilaisia	pyramideja	kolmen	tai	neljän	hengen	ryhmissä.
•	 Tehdään	ryhmäpyramidi,	johon	osallistuvat	kaikki	ryhmän	lapset.	
 Otetaan pyramidista ryhmäkuva. 

VÄLINEET 
Voimistelumatot 

SALIKehotehtävät
4. PYRAMIDIT



5. PARIKAMPPAILUT  

Kamppaile parin kanssa.

Huivinryöstö

Härkätaistelu

Kyykkykamppailu

Pantterinkaato

SALIKehotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Huomioidaan kamppailutehtävissä aina turvallisuus: ei saa purra, raapia, 
läpsiä tai töniä. Sovitaan yhteiset säännöt, jos pari sanoo ”seis”, toisen täytyy 
heti lopettaa kamppailu.

 Huivinryöstö
	 	 •	 Laitetaan	huivi	tai	joku	muu	kangas	toisen	tai	molempien	parien		
   housunkaulukseen selän taakse.
	 	 •	 Yritetään	ryöstää	parin	huivi.
 Pantterin kaato
	 	 •	 Asetutaan	lattialle	siten,	että	toinen	parista	on	konttausasennossa		
   (pantteri) ja toinen vieressä polviseisonnassa.
	 	 •	 Yritetään	saada	pantteri	kaatumaan	horjuttamalla	käsistä,	
   jaloista ja vartalosta. 
 Härkätaistelu 
	 	 •	 Asetutaan	lattialle	siten,	että	toinen	parista	on	kontallaan	(härkä)	
   ja toinen polviseisonnassa (härkätaistelija) kädet kontallaan olevan  
   olkapäillä.
	 	 •	 Härkä	yrittää	puskea	härkätaistelijaa	vatsaan	ja	härkätaistelija	
   yrittää estää väistelemällä ja työntämällä käsillä härkää kauemmas. 
	 	 •	 Härkätaistelijan	kädet	eivät	saa	irrota	olkapäiltä.
 Kyykkykamppailu
	 	 •	 Asetutaan	parin	kanssa	vastakkain	lattialle	kyykkyyn.
	 	 •	 Laitetaan	kämmenet	yhteen	ja	yritetään	työntämällä	saada	
   toinen kaatumaan. 

OHJEET
Kamppaillaan parin kanssa. Kannustetaan lapsia kokeilemaan erilaisia 
kamppailutehtäviä. Vaihdetaan paria usein.

VINKIT 
•	 Kamppaillaan	ohjaajat	vastaan	lapset.
•	 Keksivätkö	lapset	millaisia	kamppailulajeja	on	olemassa?	Kokeillaan	lasten		 	
 keksimiä kamppailulajeja. Muistetaan huomioida turvallisuus. Turvallisinta   
 on kokeilla lajien liikkeitä ensin yksin ilman paria.

VÄLINEET 
Huivit, voimistelumatot  

SALIKehotehtävät
5. PARIKAMPPAILUT  



6. VAA´AT

Harjoittele erilaisia vaakoja. 

Vaaka

Spider

Ikkunavaaka

Taitopolvivaaka

SALITasapainotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Aloitetaan vaaka aina hyvästä ryhdikkäästä asennosta. Pidetään katse 
eteenpäin ja katsotaan yhteen pisteeseen.

 Vaaka
	 	 •	 Ojennetaan	tukijalka	ja	nostetaan	toinen	jalka	ojentuneena	
	 	 	 hallitusti	taakse.
	 	 •	 Pidetään	katse	eteenpäin	ja	kädet	tasapainottamassa	sivuilla.
 Taitopolvivaaka
	 	 •	 Käydään	tukevaan	konttausasentoon.
	 	 •	 Irrotetaan	vastakkainen	käsi	ja	jalka	lattiasta	ja	ojennetaan	
	 	 	 ne	suoraksi.
 Spider
	 	 •	 Nostetaan	toinen	käsi	sormet	nyrkissä	suoraksi	yläviistoon.
	 	 •	 Nostetaan	saman	puolen	jalka	taakse	alaviistoon	mahdollisimman		
	 	 	 suorana. 
  Ikkunavaaka

OHJEET
Harjoitellaan erilaisia vaakoja. Harjoitellaan vaakoja molemmilla jaloilla.

VINKIT 
•	 Vaakojen	harjoittelua	voidaan	helpottaa	esimerkiksi	seinästä	tai	
	 puolapuista	tukea	ottaen.
•	 Vaakojen	harjoittelua	voidaan	vaikeuttaa	tekemällä	niitä	epätasaisella	
	 alustalla	ilman	kenkiä.
•	 Vaakoja	voidaan	yhdistää	erilaisiin	voimistelusarjoihin.	Tehdään	pitkällä
		 voimistelumatolla	esimerkiksi	kuperkeikka,	vaaka,	kuperkeikka	ja	vaaka.		 	
	 Annetaan	lasten	keksiä	voimistelusarjoja,	jotka	sisältävät	vaakoja.

VäLINEET
Voimistelumatot		

SALITasapainotehtävät

6. VAA´AT



7. TASAPAINOILUT PENKILLÄ JA NARULLA 

Tasapainoile penkillä ja narulla.

Kukkokävelyt

Hyppelyt

Tasapainoilut narulla

Kyykkykävelyt

SALITasapainotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Tasapainotehtävissä pidetään hyvä ryhdikäs asento ja tasapainotetaan 
asentoa pitämällä kädet suorana sivulla. 

 Kukkokävelyt
	 	 •	 Asetetaan	penkille	hernepusseja,	joiden	yli	astutaan	kukko-
   kävellen polvea nostaen.
 Kyykkykävelyt 
	 	 •	 Liikutaan	penkillä	kävellen	kyykyssä.
	 	 •	 Vaikeutetaan	tehtävää	kävelemällä	kyykyssä	takaperin.
 Hyppelyt
	 	 •	 Liikutaan	penkillä	eteenpäin	vaihtohypyllä.
	 	 •	 Ponnistetaan	tasajalkaa	-	etummainen	ja	takimmainen	jalka	
   vaihtavat ilmassa paikkaa.
 Tasapainoilut narulla
	 	 •	 Liikutaan	narua	pitkin	kylki	edellä.

OHJEET
Tasapainoillaan penkillä ja narulla. Kaikki kortin tehtävät pystytään 
toteuttamaan molemmilla välineillä. Myös salin viivat toimivat hyvinä 
tasapainoilun apuvälineinä.

VINKIT 
•	 Penkkejä	voi	laittaa	peräkkäin	useita	tai	niistä	voi	muodostaa	kolmion	
 tai neliön.
•	 Helpointa	on	tasapainoilla	leveällä	penkillä.	Kun	tehtävät	onnistuvat	leveällä		
	 penkillä,	vaikeutetaan	kääntämällä	penkki	väärinpäin	kapeaksi	penkiksi.
•	 Lapset	voivat	itse	keksiä	erilaisia	tapoja	liikkua	penkillä	tai	narulla.
•	 Lapset	voivat	itse	keksiä	erilaisia	liikesarjoja	ja	opettaa	niitä	toisilleen	
	 ”seuraa	johtajaa”	-tyyppisesti.

VÄLINEET
Voimistelupenkit	ja	voimistelumatot
Hyppynarut			

SALITasapainotehtävät

7. TASAPAINOILUT PENKILLÄ JA NARULLA 



8. PENKISTÄ YLÄMÄKI JA ALAMÄKI 

Kokeile erilaisia tehtäviä
ylämäkeen ja alamäkeen.

Penkistä ylämäki

Heiluva penkki

Hypyt heiluvalta 
penkiltä

Penkistä alamäki

SALITasapainotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Varmistetaan turvallisuus asettamalla penkin molemmin puolin 
jumppamattoja. 
 
 Penkistä ylämäki
	 	 •	 Liikutaan	penkkiä	pitkin	ylöspäin	käsivoimilla	vetäen.	
 Penkistä alamäki 
	 	 •	 Liikutaan	penkkiä	pitkin	alaspäin	ja	pujottaudutaan	omalla	
	 	 	 tyylillä	vanteen	läpi.
	 	 •	 Vanteen	voi	kiinnittää	penkkiin	ilmastointiteipillä		tai	pari	
	 	 	 voi	pidellä	vannetta.	
  Heiluva penkki 
	 	 •	 Liikutaan	penkkiä	pitkin	ylöspäin	kävellen	etuperin	tai	kylki	edellä.
 Hypyt heiluvalta penkiltä 
	 	 •	 Hypätään	penkin	päästä	jännehypyllä	ohuelle	jumppapatjalle.
	 	 •	 Avustaja	seisoo	tukevassa	asennossa	ja	ojentaa	käden	hyppääjälle		
	 	 	 ennen	hyppyä.	

OHJEET
Kokeillaan erilaisia tehtäviä puolapuihin ja renkaisiin tuetuilla penkeillä. 
Kaikki tehtävät voi suorittaa sekä heiluvalla että tuetulla penkillä. Heiluva 
penkki on lapsille elämys. Heiluva penkki tehdään niin, että voimistelupen-
kin koukut laitetaan tukevasti kiinni salin katosta roikkuviin renkaisiin tai 
kahdesta katosta roikkuvasta köydestä tehtyyn ”lenkkiin.”

VINKIT 
•	 Penkin	kaltevuutta	voi	säädellä	taitotason	mukaan.
•	 Lapset	voivat	itse	keksiä	erilaisia	tapoja	liikkua	penkkiä	pitkin	ylöspäin	
	 tai	alaspäin.
•	 Lapset	voivat	itse	keksiä	erilaisia	tapoja	hypätä	penkiltä	alas.

VÄLINEET
Voimistelupenkit,	ohuet	voimistelumatot,	voimistelupatja	ja	vanteet

SALITasapainotehtävät

8. PENKISTÄ YLÄMÄKI JA ALAMÄKI 



9. TEMPPUILUT RENKAISSA JA KÖYSISSÄ

 Kokeile erilasia temppuja renkaissa 
ja köysissä.

Linnunpesä

Kuperkeikat

Flengaus

Turmariipunta

SALITasapainotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Varmistetaan turvallisuus laittamalla renkaiden ja köysien alle riittävästi 
voimistelumattoja.

 Linnunpesä
	 	 •	 Ponnistetaan	jalat	keräriipuntaan	eli	jalat	renkaisiin.
	 	 •	 Pidetään	jalat	renkaissa	ja	käännetään	vartalo	linnunpesään,	
	 	 	 nostetaan	katse	eteenpäin.
 Turmariipunta  
	 	 •	 Ponnistetaan	jalat	ylös	kohti	kattoa.
	 	 •	 Pidetään	vartalo,	käsivarret	ja	jalat	mahdollisimman	suorina.	
 Kuperkeikat
	 	 •	 Ponnistetaan	jalat	etukautta	vuorojaloin	pään	yli	ympäri.
	 	 •	 Käytetään	päkiät	matossa	ja	ponnistetaan	samaa	kautta	takaisin.
 Flengaus
	 	 •	 Ponnistetaan	hyppyarkun	päältä	köydestä	tiukasti	kiinni	
	 	 	 pitäen	heilahdukseen.
	 	 •	 Heilahdetaan	pukin	yli	ja	irrotetaan	ote	patjan	päällä.

OHJEET
Kokeillaan erilasia temppuja renkaissa ja köysissä. Harjoitellaan jokaista 
tehtävää useita kertoja. Aikuinen voi avustaa tarvittaessa kaikissa liikkeissä 
ranteista kannatellen ja jalkoja nostaen.  

VINKIT 
•	 Ennakkoharjoituksena	voidaan	vahvistaa	käsivoimia	heilahtamalla	renkailla			
 tai köydellä maton eli joen yli ja takaisin. 
•	 Tehdään	renkaissa	kuperkeikkoja.
•	 Tehdään	renkaissa	linnunpesä	ja	turmariipunta	vauhdissa	heiluen.
•	 Kiivetään	köyttä	pitkin	niin	ylös	kuin	päästään	ja	laskeudutaan	
	 rauhallisesti	alas.

VÄLINEET
Renkaat,	joiden	korkeus	on	noin	lapsen	olkapäiden	tasolla,	köydet
Voimistelumatot,	hyppyarkku	ja	pukki

SALITasapainotehtävät

9. TEMPPUILUT RENKAISSA JA KÖYSISSÄ



10. TEMPPUILUT REKILLÄ

Harjoittele rekkitangolla kehonhallintaa 
ja käsivoimia.

Laiskiainen

Päinsuistunta

Marakattiroikunta

Oikonoja

SALITasapainotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Pidetään kädet myötäotteessa kaikissa liikkeissä ja muistetaan joustaa pol-
vista rekiltä hypättäessä ja alas tullessa. Varmistetaan turvallisuus laittamalla 
rekin alle voimistelumattoja.

 Laiskiainen 
	 	 •	 Liikutaan	rekillä	etuperin	ja	takaperin	rekin	reunasta	reunaan.
	 	 •	 Vaikeutetaan	liikkumista	siten,	että	irrotetaan	toinen	jalka	rekistä.
 Oikonoja 
	 	 •	 Ponnistetaan	oikonojaan	rekin	takaa	tasaponnistuksella.
	 	 •	 Ojennetaan	vartalo	mahdollisimman	suoraksi.
	 	 •	 Avustetaan	tarvittaessa	oikonojaan	pääsyä	lantiosta	nostaen.
 Päinsuistunta
	 	 •	 Lähdetään	rekiltä	oikonojasta	ja	kallistetaan	vartaloa	eteenpäin.
	 	 •	 Suistutaan	rekistä	kiinni	pitäen	pää	edellä	ympäri,	jalat	tulevat			
   matolle.
 Marakattiroikunta 
	 	 •	 Roikutaan	rekillä	polvitaipeista	ja	pidetään	kädet	vartalon	vieressä.
	 	 •	 Avustetaan	tarvittaessa	jaloista	kiinni	pitäen.	

OHJEET
Harjoitellaan rekkitangolla erilaisia liikkeitä. Harjoitellaan jokaista tehtävää 
useita kertoja. Vahvistetaan kehonhallintaa ja käsivoimia. 

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	keksiä	omia	temppuja	rekkitangolla.
•	 Haastetta	voidaan	lisätä	esimerkiksi	marakatti-liikkeeseen,	jossa	roikutaan		 	
	 rekissä	polvitaipeista.	Heiluntavauhdista	ponnistetaan	etuheilahduksesta		 	
	 jaloille	lattialle.	Aikuinen	avustaa	käsistä	vauhtia	antaen	ja	kannatellen		
 hyppyvaiheessa.
•	 Millaisia	tehtäviä	rekillä	voisi	tehdä	pareittain?

VÄLINEET
Rekkitanko,	voimistelumatot

SALITasapainotehtävät

10. TEMPPUILUT REKILLÄ



11. HYPYT LATTIALLA  

Harjoittele erilaisia hyppyjä lattialla.

Hypyt rytmissä

Hypyt yhdellä 
jalalla

Hypyt vanteella

Hypyt takaperin

SALIHyppytehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Jokainen hyppyharjoitus voidaan tehdä lattiamuodoilla, hyppynaruilla tai 
vanteilla. Hyppytapoja vaihdellen saadaan harjoitteluun monipuolisuutta.

 Hypyt rytmissä 
	 	 •	 Tehdään	lattiamuodoista	hyppyrata,	jota	voidaan	hyppiä	lorun		
   rytmissä: ”ullle-dulle-dof/ kinkke-laade-kof/ koffe-laade / kinkke- 
   laade/ ulle/ dulle/ dof”.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	koko	rata	lorun	rytmissä	pysähtymättä.
 Hypyt takaperin  
	 	 •	 Hypitään	hyppynarun	tai	salin	viivojen	yli	eri	tavoin	takaperin:	
   sik-sak-hyppyjä takaperin, yhdellä jalalla takaperin tai omia 
   hyppytapoja keksien.
 Hypyt yhdellä jalalla 
	 	 •	 Hypitään	vannerataa	pitkin	hyppytapoja	vaihdellen:	yhdellä	jalalla		
   etuperin, takaperin, kylki edellä ja joka hypyllä ilmassa kääntyen tai  
   omia hyppytapoja keksien.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	rata	pysähtymättä.	
 Hypyt vanteella 
	 	 •	 Hypitään	vanteella	hyppytapoja	vaihdellen:	tasajalkaa	etuperin,		
   tasajalkaa takaperin, yhdellä jalalla etuperin, yhdellä jalalla taka-
   perin tai omia hyppytapoja keksien.
	 	 •	 Pidetään	käsivarret	koukussa	ja	lähellä	kylkiä.	

OHJEET
Harjoitellaan erilaisia hyppyjä lattialla. Harjoitellaan jokaista tehtävää useita 
kertoja. Laitetaan suorituspisteisiin riittävästi lattiamuotoja, hyppynaruja 
tai vanteita ryhmän koosta riippuen.  

VINKIT 
•	 Ohjataan	lapsia	valitsemaan	oman	taitotasonsa	mukaisia	hyppy-
 vaihtoehtoja, edeten helposta vaikeaan.
•	 Hypitään	ruutuhyppelyruudukkoa	hyppynarulla	tai	vanteella.
•	 Rakennetaan	hyppykorteista	hyppyrata,	jossa	on	neljä	erilaista	hyppy-
 pysäkkiä. Kullakin pysäkillä lapsi valitsee esimerkiksi kaksi mieleisintä 
 harjoitetta.

VäLINEET
Lattiamuodot, hyppynarut ja vanteet

SALIHyppytehtävät

11. HYPYT LATTIALLA  



12. HYPYT HYPPYNARULLA  

Hypi hyppynarulla eri tavoin.

Yhden jalan hypyt

Hypyt omia tapoja 
keksien

Hypyt parin kanssa

Hypyt rataa pitkin

SALIHyppytehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Yhden jalan hypyt
	 	 •	 Hypitään	narulla	yhden	jalan	hyppyjä	ensin	paikallaan	
	 	 	 ja	sitten	liikkuen.
	 	 •	 Kokeillaan	hyppyjä	molemmilla	jaloilla.	
 Hypyt rataa pitki   
	 	 •	 Tehdään	lattiamuodoista	hyppyrata,	jota	voidaan	hyppiä	hyppy-	
	 	 	 narulla	eri	tavoin:	tasajalkaa	tai	yhdellä	jalalla	etuperin,	takaperin		
	 	 	 tai	sivuttain	ja	omia	hyppytapoja	keksien.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	koko	rata	pysähtymättä.
 Hypyt omia tapoja keksien
	 	 •	 Hypitään	hyppynarulla	omia	hyppytapoja	keksien	ja	hyppytapoja		
	 	 	 vaihdellen.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	joitakin	kertoja	peräkkäin	ilman	pysähdyksiä.	
 Hypyt parin kanssa
	 	 •	 Hypitään	parin	kanssa	hyppytapoja	vaihdellen:	tasajalkaa	etuperin		
	 	 	 paikalla,	tasajalkaa	etuperin	liikkuen,	tasajalkaa	takaperin	paikalla,		
	 	 	 yhdellä	jalalla	etuperin	paikalla	tai	omia	hyppytapoja	keksien.

OHJEET
Hypitään hyppynarulla eri tavoin. Kannustetaan lapsia yrittämään erilaisia 
hyppytapoja, myös sellaisia, jotka aluksi tuntuvat vaikeilta. 

VINKIT 
•	 Ohjataan	lapsia	valitsemaan	oman	taitotasonsa	mukaisia	hyppyvaihtoehtoja,	
	 edeten	helposta	vaikeaan.	Helpointa	on	hyppiä	paikallaan.
•	 Kannustetaan	lapsia	yrittämään	omaa	ennätystään	peräkkäisten	hyppyjen		 	
	 määrässä	esimerkiksi:	Kuinka	monta	yhden	jalan	naruhyppyä	etuperin	saat		 	
	 hypättyä	pysähtymättä?
•	 Tehdään	hyppynaruesitys	tai	kannustetaan	lapsia	hyppimään	lorujen	
	 tahdissa	(Maalari	maalasi	taloa…).
•	 Hypitään	ryhmänä	pitkällä	hyppynarulla	siten,	että	vuorotellen	kaksi	lasta		 	
	 on	pyörittämässä	narua.

VäLINEET
Lattiamuodot	ja	hyppynarut

SALIHyppytehtävät

12. HYPYT HYPPYNARULLA  



13. ESTEHYPYT

Hypi esteitä eri tavoin.

Varsahypyt

Hypyt kylki edellä

Hypyt yhdellä jalalla

Hypyt tasajalkaa

SALIHyppytehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Laitetaan suorituspisteeseen riittävästi esteitä ja varmistetaan, etteivät lapset 
joudu jonottamaan. Pyritään hyppäämään kaikki esteradat pysähtymättä. 

 Varsahypyt
	 	 •	 Hypitään	rataa	varsahypyin.
	 	 •	 Korostetaan	polvien	nostoa.
 Hypyt tasajalkaa  
	 	 •	 Hypitään	rataa	eri	tavoin	tasajalkaa	hyppien:	etuperin,	
   takaperin tai omia hyppytapoja keksien.
 Hypyt kylki edellä  
	 	 •	 Hypitään	rataa	eri	tavoin	kylki	edellä	hyppien:	tasajalkaa,	
   yhdellä jalalla tai ilmassa kääntyen.
 Hypyt yhdellä jalalla
	 	 •	 Hypitään	esterataa	yhdellä	jalalla	hyppytapoja	vaihdellen.
	 	 •	 Nostetaan	esteiden	korkeutta	haasteen	lisäämiseksi.

OHJEET
Hypitään esteitä eri tavoin. Tehdään sama rata läpi useaan kertaan. Hyppy-
ratoihin ei tarvita monia eri estevaihtoehtoja, vaan hyppytehtävät voidaan 
toteuttaa samalla esteradalla. Tämän kortin kuvissa on vaihtoehtoja esteiden 
rakentamiseen.

VINKIT 
•	 Ohjataan	lapsia	valitsemaan	oman	taitotasonsa	mukaisia	hyppyvaihto-	 	
	 ehtoja.	Hypitään	samaa	esterataa	monella	eri	tavalla.
•	 Hypitään	rataa	yhdessä	parin	kanssa.	Pystytäänkö	hyppimään	samassa	
 rytmissä?
•	 Tämän	kortin	eri	estehyppytehtävistä	voidaan	rakentaa	rata,	jossa	on	neljä		 	
 erilaista hyppypaikkaa. Rata on helppo toteuttaa, kun kortin harjoitteet 
	 ovat	tulleet	tutuiksi.	Kuvakohtaisia	väritähtiä	voi	käyttää	apuna	merkitse-
	 mällä	hyppypaikat	tähden	väreillä.	Kannustetaan	lapsia	kokeilemaan	
 kaikkia tähtitehtäviä.     

VäLINEET
Esteet  

SALIHyppytehtävät

13. ESTEHYPYT



14. HYPYT YLHÄÄLTÄ ALAS

Harjoittele erilaisia hyppyjä alas 
hyppyarkulta tai lavan reunalta. 

Kerähypyt

 Grab-hypyt

Spagaattihypyt

X-hypyt vanteeseen

SALIHyppytehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Varmistutaan hyppypaikan turvallisuudesta laittamalla paksun patjan alle 
liukuesteverkko. Ponnistetaan tasaponnistuksella mahdollisimman korkealle 
ja muistetaan joustaa polvista jokaisen hypyn alastulossa.  

 Kerähypyt
	 	 •	 Hypätään	kerähyppy.
	 	 •	 Vedetään	polvet	kippuraan	ja	samalla	pidetään	selkä	
   mahdollisimman suorana.
 X-hypyt vanteeseen  
	 	 •	 Hypätään	X-hyppy	patjan	päällä	olevaan	vanteeseen.
	 	 •	 Pidetään	vartalo	ilmalennon	aikana	ojentuneena,	kädet	ja	jalat	
	 	 	 X-kirjaimen	muodossa.
 Grab-hypyt
	 	 •	 Hypätään	grabi-hyppy.
	 	 •	 Kosketetaan	toisella	kädellä	saman	puolen	jalkaa	ilmassa.	
 Spagaattihypyt
	 	 •	 Hypätään	spagaattihyppy.
	 	 •	 Avataan	jalat	ilmalennon	aikana	mahdollisimman	suureen	
	 	 	 spagaattiin;	toinen	jalka	eteen,	toinen	taakse.	

OHJEET
Harjoitellaan erilaisia hyppyjä ylhäältä alaspäin. Kannustetaan lapsia 
yrittämään erilaisia hyppyjä – myös sellaisia, jotka aluksi tuntuvat vaikeilta. 
Harjoitellaan hyppyjä useita kertoja. 

VINKIT 
•	 Näytetään	kustakin	hypystä	mallihyppy	ja	kannustetaan	lapsia	
	 kokeilemaan	kaikkia	hyppyjä.
•	 Hypätään	myös	kierrehyppyjä	ja	erilaisia	tarkkuushyppyjä	patjalla	
	 olevan	vanteen	sisään.
•	 Annetaan	lasten	keksiä	omia	hyppyjä.	Muistutetaan	kuitenkin	
 turvallisuusasioista.

VÄLINEET
Hyppyarkku,	hyppypukki	tai	liikuntasalin	lavan	reuna
Paksu	patja	ja	liukuesteverkko,	vanteet		

SALIHyppytehtävät
14. HYPYT YLHÄÄLTÄ ALAS



15. HYPYT TRAMPETILTA 

Harjoittele erilaisia hyppyjä trampetilta.

X-hypyt

Kierrehypyt

Haarataittohypyt

Kynttilähypyt

SALIHyppytehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Laitetaan trampetin eteen penkki juoksuvauhdista ponnistamista helpotta-
maan. Ponnistetaan juoksuvauhdista tasaponnistuksella mahdollisimman 
korkealle ja muistetaan joustaa polvista jokaisen hypyn alastulossa. Varmiste-
taan hyppypaikan turvallisuus laittamalla paksun patjan alle liukuesteverkko. 

 X-hypyt 
	 	 •	 Hypätään	X-hyppy.
	 	 •	 Tehdään	käsillä	ja	jaloilla	ilmalennon	aikana	mahdollisimman	
	 	 	 suuri	X-kirjain.
 Kynttilähypyt
	 	 •	 Hypätään	korkea	jännehyppy	twist-kumilangan	yli.
	 	 •	 Pidetään	vartalo	ilmalennon	aikana	ojentuneena.
	 	 •	 Vaihdellaan	twistin	korkeutta	lapsen	taitotason	mukaan.
 Kierrehypyt
	 	 •	 Hypätään	kierrehyppy	180	tai	360	astetta.
	 	 •	 Pidetään	vartalo	mahdollisimman	tiukkana.
 Haarataittohypyt 
	 	 •	 Hypätään	haarataittohyppy.
	 	 •	 Avataan	jalat	ilmalennon	aikana	V-kirjaimen	muotoon.	

OHJEET
Harjoitellaan erilaisia hyppyjä trampetilta. Kannustetaan lapsia yrittämään 
myös sellaisia hyppyjä, jotka aluksi tuntuvat vaikeilta. Harjoitellaan jokaista 
tehtävää useita kertoja. 

VINKIT 
•	 Näytetään	kustakin	hypystä	mallihyppy,	myös	lapsi	voi	näyttää	malli-
	 suorituksen.	Kannustetaan	lapsia	kokeilemaan	erilaisia	hyppyjä.
•	 Aluksi	lapsi	voi	hypätä	kaikki	hypyt	ilman	juoksuvauhtia,	esimerkiksi	
 kolmannesta pompusta ponnistaen.
•	 Pidetään	ryhmässä	hyppynäytös,	jossa	jokainen	lapsi	saa	näyttää	
 haluamansa hypyn ja kaikki saavat aplodit!

VäLINEET
Trampetti,	voimistelupenkki,	paksu	patja	ja	liukuesteverkko

SALIHyppytehtävät

15. HYPYT TRAMPETILTA 



16. HEITOT

Harjoittele heittämistä erilaisilla palloilla 
ja hernepusseilla eri tavoin.

Tasapainoiluheitot

Tarkkuusheitot 
seinään

Heitto ja koppi 

Heitot vanteen läpi

SALIPallotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Tasapainoiluheitot 
	 	 •	 Seisotaan	yhdellä	jalalla	ja	heitetään	tarkkuusheittoja	sekä	
	 	 	 oikealla	että	vasemmalla	kädellä. 
  Heitot vanteen läpi
	 	 	•	 Kiinnitetään	vanne	ilmastointiteipillä	puolapuihin	tai	katosta	
	 	 	 roikkuviin	köysiin.	 	
	 	 •	 Tehdään	rannesyöttö	vanteen	läpi.
 Tarkkuusheitot seinään
	 	 •	 Kiinnitetään	seinään	eri	korkeuksille	merkkejä,	joihin	
	 	 	 heittäjä	tähtää.
	 	 •	 Heitetään	yhden	käden	heitto	vastakkaisen	jalan	ollessa	edessä.
 Heitto ja koppi
	 	 •	 Heitetään	pallo	seinään	ja	otetaan	koppi.	
	 	 •	 Vaihdellaan	pallon	heittorytmiä:	seinä-lattia-koppi,		
	 	 	 lattia-seinä-koppi,	seinä-koppi	tai	seinä-taputus-koppi.

OHJEET
Harjoitellaan heittämistä erilaisilla palloilla ja hernepusseilla eri tavoin.  
Heitetään yhdellä ja kahdella kädellä. Kokeillaan heittoja molemmilla käsillä.

VINKIT 
•	 Mitä	pienempi	ja	mitä	kauempana	heiton	kohde	on,	sitä	haastavampaa	
	 on	saada	onnistunut	heitto.
•	 Lasketaan	onnistuneet	suoritukset,	esimerkiksi	kuinka	monta	heittoa	kymme-		
	 nestä	heitosta	onnistui.	Yritetään	tämän	jälkeen	parantaa	omaa	ennätystä.	
•	 Vaihtelemalla	heittokohteen	korkeutta,	etäisyyttä	ja	kokoa	saadaan	moni-	 	
	 puolisuutta	harjoitteluun.	Kuvien	heittokohteet	ovat	esimerkkejä	erilaisista		 	
	 kohteista.
•	 Mietitään	ja	kokeillaan	lasten	kanssa,	mistä	eri	asennoista	palloa	voi	heittää.

VäLINEET
Erilaiset	ja	erikokoiset	pallot	sekä	hernepussit.	Tehtävät	voi	toteuttaa	
myös	yhdellä	ja	samalla	välineellä.	
Vanteet,	tarkkuusheittokohteet

SALIPallotehtävät
16. HEITOT



17. PALLON POMPUTUKSET ERI KEHONOSILLA

Harjoittele pallon pomputusta molemmilla 
käsillä ja jaloilla. 

Yhden käden pomputukset

Pomputukset otsalla

Pomputukset reidellä

Vuorottaiset 
pomputukset käsillä

SALIPallotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Seistään jalat vierekkäin tai toinen jalka edessä ja pidetään polvet joustavina. 
Heitetään ensin pallo ilmaan, jonka jälkeen aloitetaan pomputus. Seurataan 
katseella palloa.

 Yhden käden pomputukset
	 	 •	 Pidetään	käsi	suorana	vartalon	edessä,	kämmen	avoinna.
	 	 •	 Osumakohta	palloon	on	kyynärvarren	puolessa	välissä	
   tai kämmenessä. 
  Vuorottaiset pomputukset käsillä
	 	 	•	 Pidetään	molemmat	kädet	suorina	vartalon	edessä.
	 	 •	 Pomputetaan	palloa	kädestä	toiseen.
	 	 •	 Osumakohta	palloon	on	kyynärvarren	puolessa	välissä	
   tai kämmenessä.
 Pomputukset otsalla
	 	 •	 Joustetaan	polvista	alas	ja	suoristetaan	polvet	osumahetkellä.
	 	 •	 Osumakohta	palloon	on	hiusrajassa.
 Pomputukset reidellä
	 	 •	 Nostetaan	reisi	vaakatasoon	osumahetkellä.
	 	 •	 Osumakohta	palloon	on	reiden	puolessa	välissä.

OHJEET
Harjoitellaan pallon pomputusta molemmilla käsillä ja jaloilla. Aloitetaan 
harjoittelu helpommalla puolella. Kokeillaan pomputusta monipuolisesti 
eri kehonosilla.

VINKIT 
•	 Helpotetaan	tehtäviä	siten,	että	heitetään	pallo	ilmaan,	pompautetaan	
	 kyseisellä	kehonosalla	ja	otetaan	koppi.	
•	 Vaikeutetaan	tehtäviä	siten,	että	pomputetaan	palloa	mahdollisimman	
 korkealle.
•	 Kokeillaan	pomputusta	yhdessä	parin	kanssa.	
•	 Keksitään	lisää	kehonosia,	joilla	palloa	voi	pomputella.

VäLINEET
Pehmopallot	tai	ilmapallot

SALIPallotehtävät

17. PALLON POMPUTUKSET ERI KEHONOSILLA



18. SYÖTÖT PAREITTAIN

Harjoitelkaa syöttöä parin kanssa. 

Vannesyötöt

Seinäsyötöt

Syötöt penkillä

Syötä ja liiku

SALIPallotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Seisotaan hyvässä peliasennossa: selkä suorana, jalat hartioiden leveydellä, 
polvet koukussa, koko jalkapohja maassa ja paino päkiöillä. Hyvästä peli-
asennosta on helppo liikkua palloa vastaan.

 Vannesyötöt
	 	 •	 Syötetään	pallo	parille	kahden	pompun	kautta.
	 	 •	 Syötetään	siten,	että	pallo	pomppaa	molemmissa	vanteissa.	
 Syötä ja liiku
	 	 	•	 Asetutaan	parin	kanssa	vastakkain	ja	laitetaan	vanne	molempien		
   oikealle tai vasemmalle puolelle maahan noin kolmen metrin 
   päähän.
	 	 •	 Syötetään	pallo	parille	rannesyötöllä,	jonka	jälkeen	liikutaan	
   sivuttain omaan vanteeseen ja palataan takaisin omalle paikalle  
   vastaanottamaan parin syöttö.
 Seinäsyötöt
	 	 •	 Syötellään	palloa	parin	kanssa	seinän	kautta.
	 	 •	 Syötellään	sekä	pompun	kautta	että	suoraan	ilmasta.
 Syötöt penkillä
	 	 •	 Seisotaan	vastakkain	penkillä	ja	syötellään	palloa	pompun	kautta.
	 	 •	 Vaihdellaan	syöttöasentoa:	Seisotaan	jalat	vierekkäin,	jalat	
   käyntiasennossa, yhdellä jalalla tai jalat peräkkäin. 

OHJEET
Harjoitellaan syöttöä parin kanssa. Koripallo pomppii parhaiten, mutta 
kannattaa kokeilla syöttelyä myös muilla palloilla.

VINKIT 
•	 Pidennetään	parin	välimatkaa,	jolloin	syöttely	vaikeutuu.
•	 Tehtäviä	voidaan	vaikeuttaa	siten,	että	syötellään	tennispallolla.
•	 Harjoitellaan	paritehtäviä	kolmen	tai	neljän	hengen	ryhmissä	ja	syötellään		 	
 palloa sattumanvaraisesti ryhmän jäsenille.

VäLINEET
Koripallot tai muut koripallon kokoiset hyvin pomppivat pallot
Vanteet

SALIPallotehtävät
18. SYÖTÖT PAREITTAIN



19.  PALLON POMPUTUKSET

Harjoittele pallon pomputusta eri tavoin. 

Kuljetuskahdeksikko

Pomputukset
jalkojen välistä

Askelkuljetus

Pomputukset 
vartalon ympäri 

SALIPallotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Seisotaan hyvässä peliasennossa: selkä suorana, jalat hartioiden leveydellä, 
polvet koukussa, koko jalkapohja maassa ja paino päkiöillä. Hyvässä peli-
asennossa on helppo pomputtaa palloa. 

 Kuljetuskahdeksikko
	 	 •	 Kierretään	merkkikartioita	kävellen	kahdeksikkoa	ja	samalla	
   pomputtaen palloa.
	 	 •	 Merkkikartioiden	kohdalla	pomputetaan	aina	uloimmalla	kädellä.
 Pomputukset vartalon ympäri
	 	 •	 Pomputetaan	palloa	vartalon	ympäri.
	 	 •	 Vaihdetaan	kättä	aina	selän	takana	ja	vatsan	edessä.
 Pomputukset jalkojen välistä
	 	 •	 Pomputetaan	palloa	kahdeksikon	muotoa	jalkojen	ympäri.
	 	 •	 Pomputetaan	palloa	jalan	ympäri	ja	työnnetään	pallo	jalkojen	
   välistä takaa eteen ja edestä taakse.
 Askelkuljetus
	 	 •	 Otetaan	isoja	askeleita	ja	pompautetaan	pallo	jalkojen	välistä	
   toiselle puolelle.
	 	 •	 Askelkuljetusta	kannattaa	harjoitella	ensin	paikallaan:	seistään		
   käyntiasennossa ja pompautetaan pallo jalkojen välistä toiseen  
   käteen. 

OHJEET
Harjoitellaan pallon pomputusta eri tavoin. Harjoitellaan pomputusta mo-
lemmilla käsillä ja molempiin suuntiin. Harjoitellaan ensin helpompia tehtä-
viä ja kokeillaan vaikeampia sitten, kun helpommat onnistuvat. 

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	keksiä	pienryhmissä	erilaisia	pomputustapoja.	
•	 Annetaan	lapsille	erikokoisia	ja	eri	tavoin	pomppivia	palloja.	
	 Kokeillaan	kaikkia	tehtäviä	erilaisilla	palloilla.
•	 Pomputustaidon	kehittyessä	kehotetaan	lapsia	nostamaan	katse	
 pois pallosta.

VäLINEET
Koripallot	tai	muut	hyvin	pomppivat	pallot
Merkkikartiot

SALIPallotehtävät

19.  PALLON POMPUTUKSET



20. PALLON POTKAISEMINEN JA KULJETTAMINEN

Harjoittele pallon potkaisemista 
ja kuljettamista.  

Syöttö ja haltuunotto

Ympyräpallorata

Sik-sak pallorata

Tarkkuuspotkut

SALIPallotehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kuljetetaan ja potkaistaan palloa jalan sisä- tai ulkosyrjällä. Kuljetettaessa 
pidetään pallo lähellä jalkoja. 

 Syöttö ja haltuunotto
	 	 •	 Syötetään	ja	pysäytetään	pallo	sisä-	tai	ulkosyrjällä.
 Tarkkuuspotkut
	 	 	•	 Potkaistaan	pallo	maaliin.
	 	 •	 Mitä	pienempi	maali,	sen	haastavampi	tehtävä.
 Ympyräpallorata
	 	 •	 Kierretään	pallon	kanssa	ympyrän	muotoista	rataa	pitkin.	
 Sik-sak pallorata
	 	 •	 Pujotellaan	pallon	kanssa	merkkikartioista	tehtyä	rataa	pitkin.	

OHJEET
Harjoitellaan pallon potkaisemista ja kuljettamista. Harjoitellaan molem-
milla jaloilla tasapuolisesti. Mahdollisuuksien mukaan annetaan jokaiselle 
lapselle oma pallo, jolloin odottaminen ja jonottaminen minimoidaan.

VINKIT 
•	 Syöttöä	ja	haltuunottoa	voidaan	harjoitella	myös	pareittain	tai	pien-
	 ryhmissä.	Pienryhmissä	voidaan	ottaa	mukaan	useampi	pallo.
•	 Rakennetaan	erimuotoisia	ratoja	saliin	ja	annetaan	lasten	kuljettaa	palloja		 	
	 vapaasti	ratoja	pitkin.	Lapset	voivat	myös	itse	keksiä	radan	muotoja.	
•	 Harjoitellaan	potkaisemista	ja	kuljettamista	erilaisilla	ja	erikokoisilla	palloilla.
•	 Kuljetustaitojen	kehittyessä	kehotetaan	lapsia	nostamaan	katse	pois	pallosta.

VäLINEET
Erilaiset	pallot,	merkkikartiot

SALIPallotehtävät

20. PALLON POTKAISEMINEN JA KULJETTAMINEN



21. PALLON POMPUTUKSET MAILALLA 

Harjoittele pallon pomputusta mailalla 
eri tavoin. 

Pomputukset 
kämmenpuolella

Pomputukset
 liikkuen   

Pallottelut seinään

Pomputukset 
rystypuolella

SALIMailatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kokeillaan pallon pomputusta molemmilla käsillä ja seurataan 
katseella palloa. 

 Pomputukset kämmenpuolella
	 	 •	 Pidetään	mailasta	kiinni	siten,	että	kämmenpuoli	on	ylöspäin.
 Pomputukset rystypuolella 
	 	 	•	 Pidetään	mailasta	kiinni	siten,	että	rystypuoli	on	ylöspäin.
 Pomputukset liikkuen 
	 	 •	 Merkataan	kuljettava	reitti	merkkikartioin.
	 	 •	 Kuljetaan	merkattua	reittiä	ja	pomputetaan	samalla	palloa.
 Pallottelut seinään
	 	 •	 Lyödään	pallo	pompun	kautta	seinään.		

OHJEET
Harjoitellaan pallon pomputusta mailalla eri tavoin. Kortin kuvissa on esi-
merkkejä erilaisista mailoista ja palloista. Kaikki kortin tehtävät voidaan 
tehdä millaisella mailalla tai pallolla tahansa. 

VINKIT 
•	 Mitä	kevyempi	maila	ja	pallo,	sitä	helpompaa	pomputtelu	on.
•	 Lasketaan	kuinka	monta	pomputusta	saadaan	molemmilla	käsillä	yhteensä.			
	 Lasketaan	tämän	jälkeen	montako	pomputusta	saadaan	tehtyä	lähimmän	
	 kaverin	kanssa	yhteensä.	Pomputetaan	uudestaan	molemmilla	käsillä	ja		 	
	 katsotaan	saadaanko	parannettua	yhteistulosta.

VäLINEET
Erilaiset mailat ja pallot 

SALIMailatehtävät

21. PALLON POMPUTUKSET MAILALLA 



22.  KULJETUS JA SYÖTTÖ MAILALLA

Harjoittele pallon kuljettamista, syöttöä ja 
laukaisua. Kokeile tehtäviä molemmilta 
puolilta.

Pallon kuljetus pujotellen

 Syötöt seinään 

Laukaisut maaliin 

Pallon kuljetus
ilmassa

SALIMailatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Pidetään sählymailasta hyvä kahden käden ote jokaisessa tehtävässä. 

 Pallon kuljetus
	 	 •	 Pujotellaan	merkkikartioita	kuljettaen	mailalla	palloa	maassa.	
	 	 •	 Kierretään	merkkikartiot	mahdollisimman	läheltä.
 Pallon kuljetus ilmassa
	 	 •	 Kuljetetaan	palloa	lavan	päällä	pujotellen	merkkikartioita.
	 	 •	 Pyritään	kulkemaan	rata	läpi	mahdollisimman	vähin	pudotuksin.
 Syötöt seinään
	 	 •	 Syötetään	pallo	seinään	ja	otetaan	pallo	haltuun	ennen	
	 	 	 seuraavaa	syöttöä.
	 	 •	 Pidetään	tukijalan	varpaat	kohti	seinää	ja	tehdään	mailalla	
   lakaiseva liike.
 Laukaisut maaliin 
	 	 •	 Laukaistaan	pallo	sählymaaliin	tai	merkkikartioista	tehtyyn	maaliin.
	 	 •	 Pidetään	tukijalan	varpaat	kohti	maalia	ja	seurataan	katseella	
	 	 	 palloa.		

OHJEET
Harjoitellaan sählymailalla pallon kuljettamista, syöttöä ja laukaisua. Teh-
dään tehtäviä ensin paremmalla kädellä, mutta kokeillaan myös toisella 
kädellä. Tehdään tehtäviä yksin tai pareittain.

VINKIT 
•	 Tehdään	kortin	kuvista	sählyrata,	jota	kierretään	omaa	tahtia.	
	 Varmistetaan,	ettei	lasten	tarvitse	jonottaa.
•	 Vaikeutetaan	tehtäviä	siten,	että	tehdään	tehtäviä	sählymaila	väärinpäin		 	
	 (varsipuoli	maassa).	
•	 Vaikeutetaan	pujottelua	lyhentämällä	merkkikartioiden	väliä.

VäLINEET
Sählymailat,	sählypallot	
Merkkikartiot	(ja	sählymaali)	

SALIMailatehtävät

22.  KULJETUS JA SYÖTTÖ MAILALLA



23. PALLOTTELU PARIN KANSSA

Pallottele parin kanssa. Kokeile erilaisia 
pallottelutapoja.

Lyöntienkka 

Pallottelu penkin yli

Pallottelu penkin yli 
istuen

Seinäpallo

SALIMailatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Parien välisellä etäisyydellä on merkitystä tehtävän onnistumisen kannalta. 
Ohjataan lapsia kokeilemaan erilaisia välimatkoja ja annetaan lasten valita 
itselleen sopivin välimatka. Kokeillaan kaikkia tehtäviä ensin pompun kautta. 
Kun tämä onnistuu, kokeillaan pallottelua ilman pomppua.

 Lyöntienkka
	 	 •	 Yritetään	saada	mahdollisimman	monta	onnistunutta	
   syöttöä peräkkäin.
 Seinäpallo
	 	 	•	 Pallotellaan	parin	kanssa	seinän	kautta	–	pomppu	lattian	kautta	
   tai ilman pomppua.
 Pallottelu penkin yli
	 	 •	 Asetetaan	penkki	parin	väliin	verkoksi.
	 	 •	 Pallotellaan	penkin	yli.
 Pallottelu penkin yli istuen
	 	 •	 Asetetaan	penkki	parin	väliin	verkoksi.
	 	 •	 Pallotellaan	istuen	siten,	että	peppu	ei	saa	irrota	maasta	
   missään vaiheessa. 

OHJEET
Pallotellaan parin kanssa kokeillen erilaisia pallottelutapoja. Kortin kuvissa 
on annettu esimerkkejä erilaisista maila- ja pallovaihtoehdoista. Kaikki 
kortin tehtävät voidaan tehdä millaisella mailalla ja pallolla tahansa. 

VINKIT 
•	 Tehtäviä	voidaan	helpottaa	ja	vaikeuttaa	vaihtelemalla	mailoja	ja	palloja.
•	 Mahdollisuuksien	mukaan	annetaan	lasten	itse	valita	mailat	ja	pallot,	
 joilla he haluavat kokeilla kortin tehtäviä.

VäLINEET
Mailat	ja	pallot
Voimistelupenkit

SALIMailatehtävät

23. PALLOTTELU PARIN KANSSA



24. PALLOTTELU RYHMÄSSÄ

Kokeilkaa erilaisia pallotehtäviä ryhmässä. 

Pallot liikkeellä 

Pallot ilmassa

Nelinpeli

Syöttely piirissä 

SALIMailatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Pallot liikkeellä 
	 	 •	 Seisotaan	piirissä	kasvot	piirin	keskustaan	päin.
	 	 •	 Syötellään	useampaa	sählypalloa	ja	pyritään	pitämään	pallot	
	 	 	 piirin	sisällä.
 Syöttely piirissä 
		 	 •	 Seisotaan	piirissä	kasvot	ulospäin	piiristä.
	 	 •	 Pelataan	palloa	jalkojen	välistä	ja	pyritään	pitämään	pallo/pallot		
	 	 	 piirin	sisällä.
 Pallot ilmassa
	 	 •	 Otetaan	peliin	yksi	ilmapallo	enemmän	kuin	on	pelaajia.
	 	 •	 Heitetään	piirin	keskelle	ilmapalloja	yksi	kerrallaan.
	 	 •	 Yritetään	pitää	kaikki	ilmapallot	ilmassa	mahdollisimman	kauan.
 Nelinpeli 
	 	 •	 Asetetaan	penkki	verkoksi	parien	keskelle.
	 	 •	 Parille	annetaan	yksi	yhteinen	maila,	jolla	he	lyövät	vuorotellen.	

OHJEET
Kokeillaan erilaisia pallotehtäviä ryhmässä. Ryhmäkoko voi vaihdella 
kolmesta kahdeksaan.

VINKIT 
•	 Asetetaan	tehtäväkortti	salin	keskelle	ja	rakennetaan	salin	kulmiin	ryhmä-	 	
	 pallottelupisteet.	Jaetaan	lapset	neljään	ryhmään	ja	pallotellaan	tietty	aika		 	
	 yhdellä	pisteellä.	Merkistä	vaihdetaan	paikkaa	myötäpäivään.	Jos	lapset	
	 unohtavat,	mitä	pisteellä	tehdään,	voivat	he	käydä	tarkistamassa	kortista		 	
	 kyseisen	tehtäväpisteen	sisällön.
•	 Käytetään	kuvien	tähtien	värejä	apuna	organisoinnissa	ja	merkataan	
	 pisteet	väreillä.	
•	 Keksitään	joukkueelle	oma	kannustushuuto.	Keskustellaan	kannustamisen		 	
	 tärkeydestä.		

VÄLINEET
Mailat	ja	pallot,	sanomalehtimailat	ja	ilmapallot	
Voimistelupenkit

SALIMailatehtävät

24. PALLOTTELU RYHMÄSSÄ



25.  OMITUISET PALLOTEMPUT

Kokeile erilaisia pallotemppuja pahvi-
lautasella ja pingispallolla.

Yhden käden heitot

Pomputukset 
kädeltä toiselle 

Pomputukset 
parin kanssa 

Kahden käden 
pomputukset 

SALIMailatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Kaikissa tehtävissä joustetaan sekä heittäessä että kiinni ottaessa polvista 
ja kädestä.

 Yhden käden heitot
	 	 •	 Heitetään	pallo	yhdellä	kädellä	ilmaan	ja	otetaan	kiinni	ennen	
	 	 	 kuin	se	putoaa	maahan.
 Kahden käden pomputukset
	 	 	•	 Pidetään	lautasesta	kiinni	kahdella	kädellä	ja	pomputellaan	palloa.
 Pomputukset kädeltä toiselle
	 	 •	 Otetaan	molempiin	käsiin	lautanen	ja	heitellään	tai	pomputellaan		
   palloa lautaselta toiselle.
 Pomputukset parin kanssa
	 	 •	 Käydään	parin	kanssa	vastakkain	ja	kopitellaan	palloa.
	 	 •	 Kun	pallon	kopittelu	onnistuu,	yritetään	lyödä	pallo	suoraan	
	 	 	 lennosta	parille	takaisin.	

OHJEET
Kokeillaan erilaisia pallotemppuja pahvilautasella ja pingispallolla. Pingis-
pallon tilalla voi olla myös suklaamunan muovinen kotelo. Mahdollisuuksien 
mukaan annetaan jokaiselle lapselle omat pelivälineet, jolloin odottaminen 
ja jonottaminen minimoidaan.

VINKIT 
•	 Annetaan	lasten	keksiä	millaisia	muita	temppuja	pahvilautasella	ja	
 pingispallolla voi tehdä.
•	 Kannustetaan	lapsia	yrittämään	temppuja	erilaisissa	alkuasennoissa:	
	 istuen,	polvillaan	ja	yhdellä	jalalla	seisten.	Missä	muissa	asennoissa	
	 palloa	voisi	pomputtaa	tai	heitellä?

VäLINEET
Pahvilautaset
Pingispallot	tai	suklaamunan	muoviset	kotelot

SALIMailatehtävät

25.  OMITUISET PALLOTEMPUT



26. KUNTOHYPYT

Hypi erilaisia kuntohyppyjä.

Cross

X-hypyt

Kierrehypyt

Jännehypyt

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET

 Cross 
	 	 •	 Hypitään	crossia,	jossa	jokaisella	hypyllä	vastakkainen	käsi	
	 	 	 koskettaa	vastakkaisen	jalan	nilkkaa	siten,	että	puoli	vaihtuu	
	 	 	 joka	hypyn	jälkeen.
	 	 •	 Harjoitellaan	ensin	käden	vienti	vuorotellen	vastakkaiseen	
	 	 	 nilkkaan	hitaasti	ilman	hyppäämistä.
 Jännehypyt  
	 	 •	 Hypitään	jännehyppyjä	kyykystä	ylös	eteen	ja	taaksepäin	
	 	 	 lattiamuodon	tai	matalan	merkkikartion	yli.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	mahdollisimman	korkealle	ja	ojennetaan		
	 	 	 vartalo	ilmassa.
 X-hypyt  
	 	 •	 Hypitään	X-hyppyjä	sivuttain	lattiamuodon	tai	matalan	
	 	 	 merkkikartion		yli.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	korkealle	ja	tekemään	ilmassa	iso	ja	
	 	 	 symmetrinen	X-kirjain.	
  Kierrehypyt 
	 	 •	 Hypitään	kierrehyppyjä	lattiamuodon	päällä.
	 	 •	 Pyritään	hyppäämään	korkealle	ja	tekemään	180	asteen	
	 	 	 tai	360	asteen	kierros.	

OHJEET
Hypitään erilaisia kuntohyppyjä. Kannustetaan lapsia yrittämään erilaisia 
kuntohyppyjä – myös sellaisia, jotka aluksi tuntuvat vaikeilta tai raskailta. 

VINKIT 
•	 Ohjataan	lapsia	kokeilemaan	kaikkia	hyppyvaihtoehtoja	edeten	helpoista		 	
	 vaikeampiin.
•	 Hypitään	kuntohyppyjä	useita	toistoja,	esimerkiksi	10–20	hyppyä.
•	 Tehdään	kuntohyppyjä	liikkuen	lattiamuodoista	tai	merkkikartioista	
	 merkittyä	rataa	pitkin.
•	 Kannustetaan	lapsia	keksimään	omia	kuntohyppyjä.

VäLINEET
Merkkikartiot	tai	lattiamuodot		
Halutessa	mukaansa	tempaavaa,	hyppyjä	hyvin	rytmittävää	musiikkia

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät

26. KUNTOHYPYT



27. LIHASKUNTOLIIKKEET

Harjoittele lihaskuntoa tekemällä erilaisia 
lihaskuntoliikkeitä.

Kyykky

Vatsalihakset

Selkälihakset

Punnerruspyörintä

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Tehdään selkä- ja vatsalihasliikkeet jumppamaton päällä. Pyritään tekemään 
kaikki liikkeet tasaisessa rytmissä rauhalliseen tahtiin.

 Kyykky seinää vasten
	 	 •	 Asetutaan	selkä	seinää	vasten	ja	kyykistytään	siten,	että	jalat	ovat		
   noin 90 asteen kulmassa.
	 	 •	 Pidetään	selkä	kiinni	seinässä	ja	pysytään	asennossa	niin	kauan		
   kuin jaksetaan.
	 	 •	 Liike	tuntuu	reiden	etuosan	lihaksissa.
  Vatsalihakset
	 	 	•	 Asetutaan	koukkuselinmakuulle	ja	kosketetaan	vastakkaisen	
   puolen kyynärpäällä vastakkaisen jalan polvea.
	 	 •	 Liike	tuntuu	vinoissa	vatsalihaksissa.
 Selkälihakset 
	 	 •	 Asetutaan	päinmakuulle	siten,	että	kädet	ovat	lähellä	kylkiä	ja	
   katse lattiassa.
	 	 •	 Nostetaan	ylävartalo	irti	lattiasta	ja	pidetään	niska	suorana.
	 	 •	 Liike	tuntuu	selkälihaksissa.
 Punnerruspyörintä
	 	 •	 Asetutaan	punnerrusasentoon	ja	pyörähdetään	siitä	ympäri	
	 	 	 rapuasentoon,	jonka	jälkeen	palataan	punnerrusasentoon.
	 	 •	 Pidetään	peppu	irti	maasta	ja	kädet	suorina.
	 	 •	 Liike	tuntuu	käsissä	ja	koko	vartalossa. 

OHJEET
Harjoitellaan erilaisia lihaskuntoliikkeitä. Kannustetaan lapsia 
yrittämään kaikkia liikkeitä.  

VINKIT 
•	 Tehdään	lihaskuntoliikkeitä	useita	toistoja,	esimerkiksi	10–20	toistoa.
•	 Tehdään	lihaskuntoliikkeitä	pareittain	siten,	että	tehdään	liikkeitä	vastakkain		
 tai vierekkäin ja läpsäytetään käsiä yhteen liikkeen aikana. 
•	 Kannustetaan	lapsia	tekemään	seuraavalla	kerralla	aina	muutama	
 lihaskuntoliike enemmän kuin edellisellä kerralla.
•	 Lihaskuntotehtäväkorttia	voidaan	käyttää	myös	temppuradoissa.

VäLINEET
Voimistelu- tai jumppamatot
Halutessa	mukaansa	tempaavaa,	lihaskuntoliikkeitä	hyvin	rytmittävää	musiikkia

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät

27. LIHASKUNTOLIIKKEET



28. LIIKKUVUUSHARJOITUKSET

Harjoittele liikkuvuutta tekemällä erilaisia 
liikkuvuusharjoituksia.

Silta

Mittarimato

Hämähäkkimies

Sammakkokyykyt

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Toistetaan kaikkia tehtäviä useita kertoja peräkkäin.  

 Silta 
	 	 •	 Mennään	koukkuselinmakuulle	ja	noustaan	sieltä	siltaan.	
	 	 •	 Pidetään	kämmenet	ja	jalkapohjat	tukevasti	lattiassa	ja	
	 taivutetaan	selkää	kaarelle. 
 Sammakkokyykyt 
	 	 •	 Käydään	kyykkyyn,	pujotetaan	kädet	jalkojen	välistä	ja	otetaan		
	 	 	 käsillä	kiinni	kantapäistä.
	 	 •	 Nostetaan	peppu	niin	ylös	kuin	jalat	taipuvat	ja	palataan	takaisin		
	 	 	 kyykkyyn.	
 Mittarimato  
	 	 •	 Mennään	karhunkäyntiasentoon	ja	kävellään	käsillä	pitkälle	
	 	 	 eteenpäin	niin,	että	päädytään	punnerrusasentoon.
	 	 •	 Pidetään	kädet	paikallaan	ja	kävellään	jaloilla	takaisin	karhun-
	 	 	 käyntiasentoon.
   Hämähäkkimies 
	 	 •	 Käydään	lattialle	punnerrusasentoon.
	 	 •	 Liu’utetaan	toista	kättä	mahdollisimman	pitkälle	eteen	ja	siirretään		
	 	 	 vastakkainen	jalka	paikalleen	jääneen	käden	ulkopuolelle	koukkuun.
	 	 •	 Edetään	vatsa	mahdollisimman	lähellä	maata.

OHJEET
Harjoitellaan liikkuvuutta tekemällä erilaisia liikkuvuusharjoituksia. 
Kannustetaan lapsia yrittämään kaikkia tehtäviä ja näytetään 
oikeat liikesuoritukset.  

VINKIT 
•	 Kannustetaan	lapsia	kokeilemaan	siltaa	esimerkiksi	puolapuista	tukea	ottaen.
•	 Jaetaan	lapset	pienryhmiin	ja	pyydetään	jokaista	ryhmää	keksimään	oma		 	
	 liikkuvuutta	kehittävä	eläintehtävä.	Ryhmät	näyttävät	tehtävät	toisilleen	
	 ja	kokeilevat	toistensa	tehtäviä.

VäLINEET
Voimistelu-	tai	jumppamatot

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät

28. LIIKKUVUUSHARJOITUKSET



29. VENYTTELYT 

Venyttele jalkojen lihaksia.

Reiden takaosan ja pohkeiden 
venytys hyppynarulla

Reiden etuosan 
venytys

Pakaralihasten 
venytys

Reiden takaosan
venytys

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Toistetaan kaikkia tehtäviä useita kertoja peräkkäin.  Pidetään 20–60 sekuntia.

 Reiden takaosan ja pohkeiden venytys hyppynarulla 
	 	 •	 Venytetään	reiden	takaosan	ja	pohkeen	lihaksia	selinmakuulla.	
	 	 •	 Laitetaan	hyppynaru	jalkapohjaan	ja	nostetaan	jalka	kohti	kattoa.
	 	 •	 Vedetään	hyppynarusta	siten,	että	jalan	takaosan	lihaksissa	
	 	 	 tuntuu	venytys.
 Reiden takaosan venytys  
	 	 •	 Venytetään	reiden	takaosan	lihaksia	täysistunnassa	istuen	
   ja varpaista kiinni pitäen. 
	 	 •	 Pidetään	polvet	ja	selkä	mahdollisimman	suorina.
 Reiden etuosan venytys 
	 	 •	 Venytetään	reiden	etuosan	lihaksia	siten,	että	toinen	polvi	on	
	 	 	 koukussa	tukijalan	vieressä	ja	lantio	on	suorana.	
	 	 •	 Pidetään	kädellä	kiinni	jalkaterästä,	selkä	mahdollisimman	
   suorana.
  Pakaralihasten venytys
	 	 •	 Venytetään	pakaralihasta	siten,	että	nostetaan	toinen	jalka	toisen		
	 	 	 yli	ja	halataan	koukussa	olevaa	jalkaa.	
	 	 •	 Pidetään	ylävartalo	ryhdikkäänä,	selkä	suorana.

OHJEET
Venytellään jalkojen lihaksia. Kannustetaan lapsia yrittämään kaikkia veny-
tyksiä. Tehdään liikkeet mahdollisimman rauhallisesti. Muistetaan venytellä 
molemmat puolet.

VINKIT 
•	 Kannustetaan	lapsia	venyttelemään	myös	kotona	–	annetaan	halukkaille		 	
	 venyttelyläksy.
•	 Kysellään	lapsilta	mitä	muita	lihaksia	kehosta	löytyy	ja	mietitään	yhdessä,		 	
	 missä	näitä	lihaksia	tarvitaan	ja	kuinka	näitä	lihaksia	voi	venytellä.

VäLINEET
Voimistelu-	tai	jumppamatot,	hyppynarut
Halutessa	rauhallista	venyttelymusiikkia

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät

29. VENYTTELYT 



30. VENYTTELYT PAREITTAIN

Venyttele parin kanssa. Taivuta niin pitkälle, 
että tunnet venytyksen. 

Lähentäjälihasten venytys

Vatsalihasten venytys

Reiden takaosan ja
pohkeiden venytys

Kyljen lihasten 
venytys

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät



KUVAKOHTAISET OHJEET
Ennen venytystä asetutaan hyvään asentoon. Varmistetaan lapsilta, saavatko 
he venytyksen tuntumaan oikeassa kohdassa.

 Lähentäjälihasten venytys
	 	 •	 Asetutaan	parin	kanssa	vastakkain	istumaan,	avataan	jalat		 	
	 	 	 mahdollisimman	auki	V-kirjaimen	muotoon,	painetaan	jalkapohjat		
	 	 	 kiinni	toisiinsa	ja	otetaan	kiinni	parin	käsistä	tai	ranteista.
	 	 •	 Toinen	parista	nojautuu	taaksepäin	ja	vetää	paria	itseään	kohti.
	 	 •	 Venytys	tuntuu	lähentäjälihaksissa	sisäreisissä.
 Kyljen lihasten venytys
	 	 •	 Asetutaan	seisomaan	vierekkäin,	jalat	hieman	harallaan.
	 	 •	 Taivutetaan	paria	kohti	ja	otetaan	parin	kädestä	kiinni	
   ulommaisella kädellä.
	 	 •	 Venytys	tuntuu	kyljen	lihaksissa.
  Vatsalihasten venytys
	 	 •	 Käydään	seisomaan	selät	vastakkain	ja	otetaan	paria	kiinni	
   käsikynkkää. 
	 	 •	 Toinen	parista	kallistuu	eteenpäin,	jolloin	toinen	kallistuu	
   makaamaan parin selän päälle.
	 	 •	 Venytys	tuntuu	päällä	olevan	parin	vatsalihaksissa.
 Reiden takaosan ja pohkeiden venytys
	 	 •	 Toinen	parista	asettuu	selinmakuulle	ja	nostaa	toisen	jalan	ylös		
   suoraksi.
	 	 •	 Toinen	parista	ottaa	parin	ylhäällä	olevan	jalan	nojaamaan	omaa		
	 	 	 vartaloaan	vasten	ja	painaa	kevyesti	varpaita	alaspäin.	
	 	 •	 Venytys	tuntuu	selällään	olevan	parin	reiden	takaosassa	ja	
   pohkeessa. 

OHJEET
Venytellään pareittain ja keksitään yhdessä erilasia venytyksiä. 

VINKIT 
•	 Tehdään	keskiympyrälle	venyttelypisteet,	joita	lapset	kiertävät.	Venytys	alkaa	
	 ohjaajan	kehotuksesta	ja	loppuu	ohjaajan	ilmoittaessa	paikan	vaihdoksesta.		
	 Asetetaan	tehtäväkortti	keskelle	keskiympyrää,	jotta	lapset	voivat	tarvittaessa	
 käydä tarkistamassa oikean venytystavan.
•	 Hyödynnetään	parivenyttelyitä	myös	muissa,	normaalisti	yksin	tehtävissä		 	
 venytyksissä.

VäLINEET
Voimistelu-	tai	jumppamatot

SALI
 Liikkuvuus ja lihasvoimatehtävät

30. VENYTTELYT PAREITTAIN


