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29.9.2020 1



Uudet Lasten Liike –koulutukset harrastetoiminnan ohjaajille

Osaamista monikulttuurisuus teemaan 

Harrastusviikko vol.2 ja Suomen harrastamisen malli

Vastuullisen valmennuksen verkkokurssin ”update” 

Lasten ja nuorten sportin linjaustyön ”update”
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Uudet
koulutukset
aloitteleville ja 
kokeneille

9/29/2020 3



lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta

fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät 
käytännöt

ohjauksen ydintaidot ja ryhmän hallinnan sekä hyvän ilmapiirin 
luomisen keinot

erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden 
huomiointi

Lasten Liike –koulutuksissa painottuvat
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Koulutuksen prosessi – nuoret ja aloittelevat



Uusia tukimateriaaleja ohjaajille, valmentajille ja opettajille
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNy3aZK3IJVWf4Un_6JwGdsYHv8N8W3mg


Uusia tukimateriaaleja ohjaajille, valmentajille ja opettajille
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https://www.youtube.com/channel/UCCkr0qKKsF9RJwDjZJ8Vt6w/playlists


Lasten Liike

Lasten Liike on OK:n, alueiden ja lajien yhteinen hyvä 
”tuote”, jolla tuemme liikunnallista harrastustoimintaa ja 
kehittyvää Suomen harrastamisen mallia!  

Koulutuksen käyneille ohjaajille/heidän vetämille ryhmille 
käyttöön Lasten Liike tunnus ja tukimateriaalit.

>>Koulutukset syksyllä 2020 

Miten seurat ja kunnat mukaan? 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/769804
10-lasten-liike_miten_mukaan_2020.pdf
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lastenliike/lasten-liike-koulutukset/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/76980410-lasten-liike_miten_mukaan_2020.pdf


MOK Intercultural Competence Training -
Moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen

Järjestämme kaksi avointa koulutusta Helsingin NMKY:n kanssa. Koulutukset 
toteutetaan zoomin kautta.

Vaihtoehdot ovat:

a) pe 30.10 klo 9-12

b) ke 4.11 klo 17-20

Lisätietoa: https://www.hnmky.fi/y-care/mok

Ilmoittautumislinkit sähköpostitse!
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https://www.hnmky.fi/y-care/mok




Harrastusviikko ja Suomen mallin julkaisu

Lasten ja nuorten harrastamista 
edistävä Suomen malli käynnistyy 
kouluissa valtakunnallisella 
harrastusviikolla.

Saarikko vierailee Espoossa 2.11 ja 
käynnistää viikon. 

Marraskuun harrastusviikko 
järjestetään pääosin virtuaalisesti. 



www.harrastusviikko.fi

Nettisivut saavat uuden ilmeen lokakuussa ja ne irrotetaan Olympiakomitean sivuista. 

Kouluvierailujen rinnalla toteutetaan virtuaalinen Harrastusviikko.

Harrastuskokeiluideat ja videolinkit kerätään lajien omille sivuille (päivitysvastuu)

www.harrastusviikko.fi -sivuille kerätään kaikki tarjonta koulujen saataville

Lajeilta toivotaan virtuaaliviikkoa varten sisältöä

Mitä materiaalia teillä on jo olemassa?

Mitä uutta voisitte kenties tehdä?

Kiinnostaako live-lähetykset viikon aikana?

http://www.harrastusviikko.fi/


OKM kaipaa kuvamateriaalia Suomen mallin 
julkaisuun. Ehdotuksia omasta lajista voi vielä 
lähettää. 

Myös koululaiskyselyyn voi ehdottaa 
täydennyksiä. 

marianna.tarhala@olympiakomitea.fi

mailto:marianna.tarhala@olympiakomitea.fi


Vastuullinen valmentaja –verkkokoulutus
Projektin eteneminen ja tavoiteaikataulu

Suunnittelu 1-2/2020

•Aineistoihin tutustuminen

•Viiteryhmien tapaamiset, mm. 
seurakehittäjien päivät

•Viitekehys ja rakenne sisällöstä

Sisältö 3-6/2020

•Sisällön käsikirjoitus

•Materiaalien kokoaminen ja 
tuottaminen

->  Sisällön sparraustilaisuudet lajien 
vastuuhenkilöiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa

Toteutus 5-9/2020

–> 9-12/2020

•Tekninen ja pedagoginen toteutus

• Materiaalien tuottaminen

•Sisällöt alustalle

•Testaus, pilotit, palautteet, korjaukset

Verkkokoulutus valmis

1.10.2020 -> 1 / 2021
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Alustan valinta

Viestintä ja markkinointi

Alustan 
valinta



Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan 
linjaukset ja kehitysohjelma 2020 -luvulle 

Seuraava workshop lajien kanssa ma 30.11. 
Mahdollisesti ”livenä”, paikka Gustavelund 

Tuusula. 
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