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”Oikein mukavaa,
kun koulupäivän jälkeen on
mielekästä tekemistä ohjatusti
kivojen kavereiden kanssa.
Oppii uusia taitoja,
ja saa uusia kavereita. ”
Lasten Liike -kerholaisen vanhempi
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Elämme erikoisia aikoja - korona on mullistanut elämäämme. Päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla on venytty ennen näkemättömiin
suorituksiin. Hitaasti, mutta varmasti arki kuitenkin palaa, ja nyt on
aika opetella uusi normaali, kuten tulevaa kutsutaan.
Koronan aikana on puhuttu paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Aihe on tärkeä myös Olympiakomitealle. Teemme laajaa yhteistyötä lasten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi monien eri
toimijoiden kanssa ja oman Lasten Liike -toimintamallimme avulla.
Pyrkimyksemme on turvata mahdollisimman monelle lapselle ja
nuorelle mahdollisuus liikkua riittävästi, löytää ikioma harrastus,
saada elinikäisiä ystäviä ja liittyä seurayhteisöön.
Tänä syksynä Lasten Liike -toimintamallimme ja laatutunnuksemme valtaavat aiempaa laajemmin harrastamisen kentän, kun uudet
kuntakumppanimme ottavat laatutunnuksen käyttöön Espoossa,
Tampereella, Jyväskylässä, Jämsässä ja Ylöjärvellä.
Yksilöllinen, mielekäs ja innostava harrastus avaa lapsille ja nuorille uuden maailman. Se tuo iloa ja paloa päivään ja tukee lapsen
kehitystä ja kasvua.
Suomalainen uusi harrastamisen malli levittäytyy piakkoin kaupunkeihin ja kuntiin. Urheiluseurat ympäri maata ovat valmiita
auttamaan tavoitteen saavuttamisessa.
Näkemyksemme on, että harrastamisen tulee pystyä vahvistamaan
yhdenvertaisuutta. Toivomme, että erityisesti ne lapset ja nuoret,
jotka eivät vielä tällä hetkellä harrasta mitään, pääsevät mukaan.
Sopivan harrastuksen löytämistä voi auttaa valtakunnallinen
harrastusviikko. Sitä vietetään 7.–13.9. ja sen aikana oppilaille
tarjotaan tilaisuuksia tutustua lähialueen harrastusvalikoimaan.
Hienon jatkumon viikolle saa, kun juhlistaa kanssamme myös
#seurapaitapäivää 29. syyskuuta.
Liikunnan ja urheilun tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat valtavat. Uskon vakaasti, että jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle
löytyy oma sopiva liikuntaharrastus, kunhan tarjontaan tutustuu
rohkeasti. Hauskoja lajikokeiluihin sopivia vinkkejä löytyy tämän
lehden lisäksi Olympiakomitean nettisivuille avatusta lajien vinkit
kouluille -sivulta. Nyt on hyvä aika etsiä teidän luokanne suosikkilaji!
Toivon, että me jokainen toimimme omalla esimerkillämme innostajina
ja saamme lapset ja nuoret uusien harrastusten pariin. Toivottavasti lehtemme sisällöt innostavat ja vauhdittavat jokaisen liikunnalliseen syksyyn.

Mikko Salonen
toimitusjohtaja
Suomen Olympiakomitea
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Tavoitteena hyvä
liikunnallinen itsetunto
kaikille
Liikkumisella on ihmeellinen, koskettava ja laaja-alainen
vaikutus: hengitys kiihtyy jo pelkästä liikunnan ajatuksesta, stressihormoneja erittyy ja lihaksiin alkaa virrata
normaalia vauhdikkaammin verta. Useimmiten kehon
valtaa hyvä olo etenkin suorituksen päättyessä, mikä
selittyy fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten osa-alueiden saamista virikkeistä ja ärsykkeistä.

edistäneissä kunnissa sekä Liikkuva koulu -ohjelmaan
kuuluvissa kouluissa onkin jo selkeät harrasteaukot,
joissa aamuisin tai iltapäivisin on mahdollisuus suunnitellusti harrastaa. Osalla paikkakunnista on myös ratkottu ja järjestetty mm. oppilaiden välipalat ja kyyditykset
harjoituspaikoille. Onnistuneita malleja ja kokemuksia on
jo paljon!

Yhteisenä tavoitteena meillä opettajilla ja urheilun ja
liikunnan parissa toimivilla on tukea lapsen ja nuoren
hyvän liikunnallisen itsetunnon kehittymistä ja poistaa
esteet liikunnan tuomien hyötyjen tieltä. Viime vuoden
Opettajalehden liitteessä toimme esille havaintomotoristen taitojen tärkeyden. Samalla esittelimme runsaasti
eri lajien vinkkejä siitä, kuinka lapset ja nuoret voivat
kehittää niitä. Tämän lehden pääteemana on kokonaisvaltaisemmin liikunnallisuuden palapeli. Palapelimallin
avulla voimme edistää lasten ja nuorten liikunnallisuuden vankkaa perustaa sekä mahdollisuuksia hyödyntää
ja nauttia laajasta liikuntakirjosta.

Lapsen ja nuoren hyvä päivä vaatii toimiakseen hyvää
yhteistyötä koulu- ja seuratoimijoiden sekä vanhempien
välillä. Hyviä esimerkkejä löytyy etenkin urheiluakatemiapaikkakunnilla, joissa sekä ihan perusharrastajille
että tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille on suunniteltu mahdollisimman toimiva viikko. Näin pysyy ilo yllä
niin opinnoissa kuin harrastuksissa.

Suomen kehittyvässä harrastamisen mallissa korostuu
se, että kaikilla olisi hyvä olla jokin harrastus. Lisäksi
esille nousevat vahvasti harrastusten sujuva toteuttaminen koulupäivän yhteydessä sekä koordinoitu hyvä
yhteistyö eri toimijoiden välillä. Monissa pitkälle asioita

Liikunnasta ja urheilusta tulee useimmiten mielikuva kehon hyvinvoinnista, kun sydän, keuhkot, luut ja lihakset
vahvistuvat. Nykyisin huomioidaan yhä enemmän liikunnan vaikutukset mielen hyvinvointiin, ihmisten sosiaalisiin tarpeisiin sekä kokemuksiin ja henkiseen kasvuun.
Liikunnan myönteiset vaikutukset keskittymiskykyyn ja
muistamiseen ovat nousseet esiin erityisesti viime vuosien tutkimuksissa. Otetaan siis yhdessä kaikki ”sportin”
hyödyt irti ja hyödynnetään tämänkin lehden vinkit.

Hauskoja, hikisiä ja eri tavoin haastavia sporttihetkiä,
Marko Viitanen,
Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun asiantuntija sekä ex. ope
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Liikunnallisuuden palapeli
Liikunnalliset taidot ja ominaisuudet voidaan jaotella
paloihin, jotka tukevat toisiaan ja muodostavat perustan
vaativampien liikkeiden oppimiselle. Hyvin kehittyneet
liikunnalliset perustaidot tukevat lajikohtaisten erityistaitojen ja taktiikoiden oppimista. Kaikki palapelin
osa-alueet kehittyvät alati paremmiksi, ja niiden
jatkuva harjoittelu yhdessä ja erikseen johtaa
parhaaseen lopputulokseen.

LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELIN NELJÄ OSAA OVAT:
• liikkumisen perusteet
• motoriset perustaidot

Lajikohtaiset
erityiset taidot ja
taktiset taidot

Motoriset
perustaidot

Pelaamisen
perustaidot

Liikkumisen
perusteet

• pelaamisen perustaidot sekä
• lajikohtaiset erityiset taidot ja taktiset taidot
Liikkumisen perusteet luovat lapselle ja nuorelle riittävät
fyysiset ominaisuudet ja keskeiset taidot liikkua turvallisesti, tehokkaasti ja sujuvasti erilaisissa ympäristöissä.
Liikkumisen perusteet rakentuvat hyvästä tasapainosta,
koordinaatiosta ja ketteryydestä, havaintomotorisista taidoista sekä fyysisistä ominaisuuksista. Riittävä tasapainokyky, havaintomotoriikka, liikkuvuus, voima, kestävyys
ja nopeus luovat perustaa kaikelle liikkumiselle.
Motoriset perustaidot toimivat kaikkien lajitaitojen pohjana. Motoriset perustaidot jaotellaan tasapainotaitoihin,
liikkumistaitoihin ja välineenkäsittelytaitoihin. Niitä ovat
mm. pyöriminen, pysähtyminen, juoksu, hyppy, liuku, potku
ja heitto.
Pelaamisen perustaidot auttavat pärjäämään tilanteissa,
jotka vaativat taktisia valintoja ja päätöksiä. Pelaamisen
perustaidot ovat eri pelien ja liikuntaleikkien yleisiä ratkaisuja, kuten tilojen tunnistamista, käyttämistä ja luomista.
Lisäksi niihin kuuluvat vastustajan tunnistaminen tai hänen etenemisen estäminen ja hidastaminen. Pelaamisen
perustaitoihin kuuluu myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvä
joukkuehenki, yhdessä asioiden tekeminen sekä henkistä
kärsivällisyyttä ja rohkeutta kehittävät osa-alueet.
Lajikohtaiset erityiset taidot ja taktiset taidot rakentuvat
kaikkien edellisten palasten tuella. Niihin kuuluvat
lajien omat erityiset lajitekniikat ja taktiset ratkaisut
kuten kaariluistelu, flikki, luisteluhiihto, perhosuinti,
kierrepotku ja rystylyönti.
6

MITEN PALAPELIN ERI OSIA VOI KEHITTÄÄ?
Kaikki palapelien osat kehittyvät jatkuvasti ja yhtäaikaisesti. Mitä enemmän lapsi liikkuu, kokeilee, erehtyy ja
onnistuu, sitä paremmiksi hänen taitonsa kehittyvät.
MIKÄ ON TÄRKEÄÄ?
Monipuolisuus, vaihtelevuus ja ilo! Taidot ja ominaisuudet
kehittyvät parhaiten, kun oppimisilmapiiri on hyvä. Iloinen
mieli, motivoivat tehtävät ja hyvä seura kantavat pitkälle.
Harjoittelua on hyvä monipuolistaa mm. varioimalla
rohkeasti leikkejä ja pelejä, vaihtelemalla käytössä olevia
välineitä ja liikkumalla erilaisissa ympäristöissä: tänään
leikitään hippaa salissa ja huomenna koulun lähimetsässä.
Marraskuussa karhu nukkuu -leikkiä kisaillaan hiekkakentällä juosten ja tammikuussa suksilla hiihtäen. Polttopallossa voi tavallisen pallon korvata super- tai jättipallolla.
MIHIN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?
Jokainen lapsi kehittyy ja kypsyy eriaikaisesti. Liikuttaessa
ja pelatessa lasten suoriutumista kannattaa jatkuvasti
seurata, jotta heitä voi tukea yksilöllisesti. Käykö esimerkiksi niin, että jalkapalloa pelatessa muut oppilaat
taistelevat pallosta ja yksi oppilas taistelee pysyäkseen
pystyssä pelin tiimellyksessä? Helppo tapa kehittää lasten
tasapainotaitoja huomaamatta voi olla esimerkiksi oppituntien lomassa tehdyt pienet ja helpot tehtävät.Voisivatko
oppilaat esimerkiksi aina matematiikan tehtävän tehtyään

Hyvien liikunnallisten taitojen ja ominaisuuksien hyödyt
•
•
•
•
•

TUKEE LASTEN JA NUORTEN KOKONAISVALTAISTA KEHITTYMISTÄ
TUKEE ERILAISTEN TAITOJEN OPPIMISTA ELÄMÄN ERI VAIHEISSA
TUKEE SIIRTYMISTÄ LAJIEN VÄLILLÄ
EHKÄISEE LOUKKAANTUMISIA, LOPPUUNPALAMISTA SEKÄ KYLLÄSTYMISTÄ
ANTAA ENERGIAA ARKEEN, OPINTOIHIN JA KAVERISUHTEISIIN

Puutteet liikkumisen perusteissa voivat estää lasten harrastamista
JOS LAPSI EI OSAA JUOSTA,
HYPÄTÄ, HEITTÄÄ, POTKAISTA,
PYÖRÄHTÄÄ TAI PELATA PELEJÄ

JOS LAPSELLA ON
HEIKKO LIIKKUVUUS, VOIMA,
KESTÄVYYS JA KETTERYYS

JOS LAPSI EI OSAA LIIKKUA
LUMELLA, JÄÄLLÄ TAI VEDESSÄ

Hän ei todennäköisesti osallistu esimerkiksi
palloiluun, suunnistukseen, mailapeleihin,
yleisurheiluun, voimisteluun, tanssiin
tai kamppailulajeihin.

Hän ei todennäköisesti jaksa olla
aktiivinen arkisissa tilanteissa eikä saa itsetuntoa
ja kaveruutta edistäviä kokemuksia liikunnassa.

Hän ei todennäköisesti osallistu
lumi-, jää- ja vesilaijeihin.

nousta seisomaan ja pyörähtää nopeasti oikealle, mikäli
vastaus on parillinen numero? Parittomista vastauksista
pyörähdys kääntyykin vasemmalle.
PELATAAN JA LEIKITÄÄN!
Leikit ja pelit paitsi innostavat lapsia myös kehittävät
monipuolisesti. Niissä kehittyvät mm. motoriset perustaidot (tasapainotaidot, liikkumistaidot, välineenkäsittelytaidot), fyysiset ominaisuudet (nopeus, kestävyys, voima,
liikkuvuus) ja havaintomotoriikka. Lisäksi niissä korostuvat
pelilliset taidot, mitkä kehittävät paitsi lapsen kykyä hahmottaa ja tehdä erilaisia taktisia päätöksiä, myös edellyttävät hyviä sosiaalisia taitoja ja yhdessä toimimista.

MITEN ALOITAN?
Rohkeasti tietenkin! Jos oma mietintämyssy ei meinaa
käynnistyä, voit aina pyytää lapsia kehittelemään haluamasi
leikit. Aloita vaikka näin: ”Keksikää parin kanssa hippaleikki, jossa hipan koskiessa tulee tehdä tasapainoasento.
Pelastus tapahtuu viidellä liikkeellä parin edessä. Liikkumistyylin tulee olla jokin muu kuin etuperin juoksu”. Lapset
siis keksivät leikin ja määrittelevät 1) tasapainoasennon,
johon jäädään hipan koskiessa, 2) pelastusliikkeen, jota
tehdään viidesti ennen kuin toinen voi jatkaa matkaa sekä
3) miten leikissä liikutaan. Saat kerralla useita hippaleikkejä, joissa kehitetään haluamiasi taitoja. Samalla lapset
pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja testaamaan
omakeksimiä leikkejään. Kokeile!

Olemme keränneet seuraaville aukeamille lajien valmiita vinkkejä.
Valikoi omalle luokallesi sopivimmat ja kokeilkaa! Mikä oli oppilaiden mielestä hauskinta?
Lisää lajien vinkkejä löydät www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastustoiminta/lajien-tarjonta-kouluille/
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Lajivinkit opettajille

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Laadimme yhdessä lajiliittojen kanssa opettajille vinkkipankin lasten ja nuorten liikunnallisten taitojen kehittämiseksi.

Cheerleading

Tervetuloa harjoittelemaan neljän hengen ryhmissä
CHEERLEADING-NOSTOJA ELI STUNTTEJA!
Ryhmästä valitaan vapaaehtoinen henkilö nostettavaksi, muut toimivat nostajina. Nostajat ottavat alkuasennossa kiinni valitun stuntin ja roolinsa mukaan
joko, jalkaterästä, jalasta, lantiosta tai kainaloista ja
odottavat kyykistyneinä valmiina nostamaan jalkojaan
käyttäen. Nostettava ponnistaa yhteisesti sovitulla
laskulla stunttiin ja pitää itsensä tiukkana sekä
kannattelee itseään. Alas tullaan hallitusti, hitaasti ja
turvallisesti samaa reittiä. Alastulo tulee nostettavalla
usein yhden jalan varaan eli tarkkuuttaa ja hallintaa
vaaditaan. Nostajien tulee huomioida suora selkä
nostoa tehdessään ja muistaa, että yhteistyö on avain
onnistumiseen.
Vaihdelkaa nostorooleja ja kokeilkaa erilaisia stuntteja, joissa nousijan lantio ei nouse korkeammalle, kuin
nostajien käsivarret. Mukavia hetkiä stunttien parissa.

Lajiliittojen tarjonta
löytyy kootusti
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Finlands Svenska Idrott

BARNYOGA
Yoga för barn utvecklar en stark koppling mellan kropp
och själv. Mindfullness hjälper oss att komma i kontakt
med våra känslor och skapar utrymme för fantasi och
rörelse. Genom att varva ner och motverka stress
förbättrar vi hälsan, minnet, självkänslan, fokus och
vårt allmänna humör. Barnyogans rörelser är roliga och
går utmärkt att kombinera med fantasi och äventyr. Att
ta med en medveten andning i utförandet tränar även
nervsystemet att slappna av, vila och smälta.

Frisbeegolf
POLTTOKIEKKO
Polttokiekkoa pelataan samoin kuin polttopalloa, mutta pelivälineenä käytetään pehmeää frisbeetä. Pallon
pomppimisen ja vierimisen sijaan kiekko liitää ilmassa
ja sillä voi heittäjän taidoista riippuen olla arvaamaton
lentorata, joten väistäminen vaatii hyviä reaktiotaitoja.
Pelin ohjaaja huutaa satunnaisesti frisbeegolfin Forevaroitushuudon, “fooor”, jolloin pelaajien on mentävä
mahdollisimman nopeasti kyykkyyn ja suojattava
päänsä. Viimeinen kyykyssä oleva pelaaja siirtyy
polttajaksi.

Lajivinkit opettajille
Golf
GOLFPOLTTIS
• Rajaa ympyrän muotoinen polttoalue liikuntakartioilla ja aseta sen ulkopuolelle Draivia kouluun!
- mailat ja pehmopalloja.
• Yksi pelaajista on polttaja ympyrän ulkopuolella,
loput pelaajista alueen sisällä.
• Polttaja lyö palloja polttaakseen muita. Kun pelaaja
palaa, menee hän polttajaksi lyöntipaikalle.
• Lyöntipaikkojen täytyttyä osa pelaajista
polttaa palloa heittämällä tai muulla välineellä
esim. tennismailalla.
• Viimeiseksi pelialueelle jääneestä tulee seuraavan
erän polttaja.

Jalkapallo

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Jääkiekko

C

LEIJONA-LUOLA
Harjoitteen kulku: Jaetaan lapset kahteen joukkueeseen. Opettaja valitsee joukkueelle kapteenin. Ryhmät
luistelevat omalle puolelle ”Leijonan luolaan” ja valitsevat kapteenin johdolla yhteisen merkin: Kivi, sakset
tai paperi. Tämän jälkeen kaikki leikkijät asettuvat riviin
vastakkain. Rivien välissä on 2-3 metrin turva-alue.
Se joukkue, jolla on voittava merkki yrittää saada hipanomaisesti hävinneen merkin ryhmäläisiä kiinni ennen
kuin he ehtivät omaan Leijona luolaan turvaan. Kiinniotetut siirtyvät toiseen joukkueeseen.
Mikäli ryhmillä on sama merkki, valitaan uudet merkit.
Opettajan tehtävä: Ohjata leikki ja huolehtia turvallisuudesta. Opettaja varmistaa, että leikkitilan koko on
sopiva ja että lapset näyttävät merkin yhtä aikaisesti.

FUTISLEIKKI
Kuvaus/ säännöt
Pelaajille pallot joita kuljetetaan eri tavoin alueella.
Valmentajan annettua merkin pelaajien on suoritettava jokin tehtävä. Jatkaa saa taas kun annetaan uusi
merkki
Vaiheet:
1. Kuljetetaan palloa maassa käsillä vierittäen.
Pysähdy merkistä, laita jalka pallon päälle ja
jää seisomaan paikallesi.
2. Kuljetetaan palloa maassa jaloilla hallitusti.
Pysäytä merkistä pallo jalalla ja
laita jalka pallon päälle.

Soveltaminen: Kiinniottamisen helpottamiseksi rivit voi
asettaa lähelle toisiaan. Kiinniottamisen vaikeuttamiseksi rivit laitetaan kauemmas toisistaan tai turvapaikkoja (Leijonan luolia) voi olla useampia ja niissä saa olla
ainoastaan X määrä pelaajia kerrallaan.
Leikkiä voi myös mailan ja kiekon/pallon kanssa. Voittavan merkin joukkue yrittää koskettaa hävinneen joukkueen kiekkoa/palloa omalla mailalla (voittavan joukkueen
oma peliväline jätetään viivalle).
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Lajivinkit opettajille

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Koripallo

Kamppailulajit
HÄNTÄ-/PYYKKIPOIKAHIPPA:
Hippa pareittain: Kummallekin laitetaan joko häntä
(esim. huivi) selän puolelta housun kauluksesta sisään,
niin että se roikkuu vähintään 30 cm ulkopuolella tai
pyykkipoikia 3 kpl etupuolelle näkyviin paikkoihin,
kuten hihan suihin, paidan helmaan (ei piiloon, ei korviin tms). Tarkoituksena napata toiselta joko häntä tai
pyykkipojat pois.
HIPPA ISOLLA JOUKOLLA:
Kaikille hännät tai pyykkipojat ja kaikki yrittävät napata kaikilta. Yhteistyötäkin voi tehdä!
Tapa 1: kun häntä/pyykkipoika on saatu napattua, niin
se laitetaan johonkin tiettyyn paikkaan (esim. nurkka),
josta menettäneet voivat niitä hakea
Tapa 2: nappaaja voi liittää keräämänsä saaliit yhteen
omiensa kanssa.
KROKOTIILILÄPSY JA -PAINI
Pareittain vastakkain punnerrusasentoon (voi helpottaa pitämällä polvet maassa). Tavoitteena osua omalla
kädellä paria kämmenselkään ennen kuin toinen ehtii
ottaa käden pois alta (läpsy) tai otettua toista kädestä
kiinni ja vedettyä käsi alta pois (paini). Punnerrusasento säilytetään koko ajan.

HAVAINTOMOTORIIKAN JA PÄÄTÖKSENTEON
KEHITTÄMINEN KORIPALLOA HYÖDYNTÄEN
Erilaisten pallojen yhdisteleminen:
TENNISPALLOT
• Toinen kuljettaa koripalloa ja toinen heittelee
hänelle tennispalloa.
• Koripallon kuljettaminen samanaikaisesti
tennispalloa ilmaan heitellen.
• Toinen kuljettaa koripalloa. Pari heittää hänelle 		
tennispallon seläntakaa. Tennispallo tulee saada
kiinni yhdestä pompusta.
• Kuten edellinen, mutta nyt on kaksi eriväristä
tennispalloa, joista vain toiseen tulee reagoida.
• Toinen kuljettaa koripalloa kasvot seinään päin. 		
Toinen heittää hänelle tennispallon seinään,
josta se pitää ottaa kiinni.
JALKAPALLO
• Jalkapallon pelaaminen erilaisiin maaleihin
samalla koripalloa kuljettaen.
• Jalkapallon syötteleminen samalla
koripalloa kuljettaen.
ILMAPALLOT
• Koripallon kuljettaminen samalla ilmapalloa
pomputellen.

Lajiliittojen tarjonta
löytyy kootusti

			
10

Lajivinkit opettajille

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Liikunnan aluejärjestöt

Liitokiekkoliitto

JAFFAPALLO (AURINKOPALLO, IKUISUUSPALLO…)
Tavoite: Erilaiset liikkujat saavat onnistumisia
samassa pelissä.
juoksu
heitto
oppilas

Välineet
• 5 polttopalloa
• 5-10 jalkapalloa

HOTSPOT
Merkitään maahan kartioilla ”hotspot” -neliö kokoa
5x5m. Kaksi joukkuetta vastakkain. Joukkue syöttelee
kiekkoa yrittäen heittää pelaajalleen, joka on liikkunut
hotspotin sisälle. Onnistunut kiinniotto hotspotissa on
maali. Maalin jälkeen kiekko annetaan vastustajalle.

Ohjeet:
A. Jaffapallo on polttopallon sovellus, jossa kaikki
pelissä mukana olevat pelaajat saavat polttaa toisiaan. Pallon osuessa pelaajaan hän joutuu pelialueen
ulkopuolelle. Peliin pääsee takaisin, kun se pelaaja,
joka sinut poltti, palaa. Pallon kanssa ei saa liikkua.

Muodostetaan useita 5 vastaan 5 pelejä. Muuten käytetään ultimaten perussääntöjä. Jos ryhmän heittotaito tuntuu vaativan vielä lisäharjoittelua, jotta peli pysyy
elossa, voi alkuun käyttää kiekon tilalla myös palloa.

B. Pelataan jaffapalloa jalkapalloharjoituksena siten,
että pelin tavoitteena on saada osuma kaverin kengän
ja polven väliselle alueelle. Pelissä on yhtä aikaa viisi
palloa, joita kuka tahansa saa kuljettaa. Pelaajat
pyrkivät osumaan kaveriin laukaisemalla. Jokainen
pelaaja saa suojautua hyppimällä tai liikkumalla pelialueen eri puolille sekä torjumalla palloa vasemmalla
kädellä. Osuman saanut pelaaja siirtyy pelialueelta
pois pomputtelutehtäviin. Osuman saanut pelaaja
saa palata pelialueelle sitten, kun hänet kiinnisaanut
pelaaja joutuu itse pelistä sivuun. Hyviä pomputtelutehtäviä kiinnijääneelle pelaajalle ovat esimerkiksi
päällä ja reisillä pomputtelu (saa ottaa kopin välillä)
sekä kuperkeikka. Peli päättyy, mikäli joku pelaajista
saa osuman kaikkiin toisiin pelaajiin ja jää ainoana
pelialueelle tai kun aika päättyy.

Liikunnan aluejärjestöt
PALLOTEMPUT
Tavoite: Työrauha,
oman osaamisen kehittymisen tukeminen
Välineet
• Pallotempputehtävälaput tai sama diginä
• Erilaisia palloja niin paljon, että jokaiselle
on vähintään yksi
Ohjeet: Pallotempputehtävät ovat hyvä tapa eriyttää
liikuntatuntia. Tempuista rakennetaan erilaisia pisteitä,
jolloin lapset etenevät tehtävästä toiseen kiinnittämättä
paljoa huomiota siihen, mitä muut tekevät. Tehtäväpisteitä voi laittaa joko ihan sekaisin, jolloin voi siirtä minne
vain, tai rakentaa eri tasoisille oppilaille valmiita polkuja,
joihin heitä ohjataan. Esimerkiksi osa oppilaista etenee
lineaarisesti helpoimmasta vaikeimpaan ja osalla tehtävät ovat sekaisin. Mieti myös miten erilaisia palloja voi
hyödyntää. Esimerkiksi saako lapsi itse valita pallon eri
vaihtoehdoista tai vietkö kenties eri pisteille pallot, joilla
kyseinen tehtävä suoritetaan.

C. Pelataan samoilla säännöillä, kun äsken, mutta
peliin pääsee takaisin suoritettuaan tietyt pomputtelutehtävät/tehtäväradan.
Jaffapallon pelialue rajataan siten, että peli vaatii
nopeita liikkeitä sekä siten, että kiinnijääneille jää
tilaa suorittaa omia pomputtelutehtäviä. Pelissä on
korostettava, ettei palloa saa potkaista silmittömästi
minne sattuu. Palloiksi kannattaa valita sopivan pehmeitä palloja.
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Lajivinkit opettajille
Maastohiihto

POTKUKELKKA YKSIN JA PARIN KANSSA
Ota toisen jalan suksi pois. Aseta ladulle se jalka, jossa
on suksi. Lähde potkimaan suksettomalla jalalla vauhtia. Yritä liukua suksella mahdollisimman pitkiä liukuja.
Kun tämä onnistuu, tee sama harjoite parin kanssa.
Molemmat ottavat ulomman jalan suksen pois ja asettavat ladulle jalan, jossa on suksi. Ota kaveri kainaloon
ja lähtekää potkimaan suksettomilla jaloilla vauhtia,
yrittäkää potkia vauhtia samaan tahtiin.

Paraurheilu

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Parkour

ASKELYLITYS
1.	Laita toinen käsi esteen päälle
2.	Nosta vastakkainen jalka esteen päälle
3.	Astu vapaalla jalalla esteen päällä olevan
käden ja jalan välistä
4.	Tarvittaessa ota alkuun tukea toisella
kädellä esteen ylittämiseksi
TARKKUUSHYPPY
1.	Aloita lyhyistä hypyistä maatasolla.
2.	Kädet heilahtavat ponnistaessa eteen ja
palaavat alastulossa taakse.
3.	Pysy päkiöillä sekä ponnistaessa että alastulossa.
Jousta hypyn aikana “kuin vieteri”.
4.	Alastulossa jousta polvista tarvittaessa kyykkyyn
asti, jolloin polvet aukeavat, ettet lyö niihin itseäsi.

Ringette

MAALIPALLO
Maalipallo on näkövammaisten joukkuelaji, jota
pelataan kulkuspallolla 3 pelaajan joukkuein. Pelaajien
silmät peitetään suojalaseilla (tai esim. huivilla),
joten myös näkevät voivat pelata.
Tavoite on heittää pallo alakautta vastustajan maaliin
10 s kuluessa. Kenttä on lentopallokentän kokoinen
ja maalit päädyn levyiset.
Pelaajat heittävät ja torjuvat palloa oman maalinsa
edustalla. Pelaajan tulee hahmottaa oma pelipaikka
kentällä ja heittosuunta. Pelaajan paikan voi merkata
esim. lattiateipillä. Peli vaatii kuuloaistin käyttöä ja
tukee keskittymistä.
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TIIMIJONGLÖÖRAUS
Muodostetaan 3 tai 4 pelaajan piirejä. Piirissä jonglöörataan syöttelemällä renkaita. Renkaat kiertävät joko
myötä- tai vastapäivään piirissä, jolloin tulee tehtyä
kämmen ja rystysyöttöjä. Aloittakaa 1-2 renkaalla ja
lisätkää renkaita ryhmän taitotason mukaan. Pelaajien välisiä etäisyyksiä voi muutella, jos tila sen sallii.
Pidempi syöttö vaatii enemmän tarkkuutta. Kuinka
monta rengasta saatte yhtä aikaa liikkumaan?

Lajivinkit opettajille

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Suunnistus
Lajiliittojen tarjonta
löytyy kootusti

Suomen Latu
ULOS OPPIMAAN
Ulkona liike ja liikkuminen lisääntyy automaattisesti.
Aktivoi oppilaita suunnittelemaan oma lenkkireitti
sovitulle alueelle. Suunnittele reitin varrelle luontokuntosali, jossa on neljä erilaista lihaskuntoliikettä
ja yksi tasapainoliike. Dokumentoi reitti esimerkiksi
Sport Trackerilla ja kuvaa luontokuntosaliliikkeet.
Suomen Ladun ulkoiluvinkeistä löytyy paljon ideoita
eri oppiaineille sekä mm. 60 vinkkiä välituntiliikuntaan.
suomenlatu.fi/lapevinkit

METSÄPARKOUR
Suunnitelkaa ja merkitkää esim. nauhalla maastoon
lyhyt rata, jossa tulee erilaisten esteiden ylityksiä ja
alituksia. Radalla voi olla mutkia ja vähän haastavaakin maapohjaa, kunhan varmistatte turvallisuuden.
Rataa voi kiertää omaan tahtiin tai kisailla ottamalla
aikaa. Metsäparkour kehittää monia motorisia perustaitoja ja metsässä juoksemisen taitoa.
3 54

2 59

5 82

33

1 47

6 31

LÄHTÖ/ MAALI

TÖTSÄSUUNNISTUS
Tötsäsuunnistuksen avulla on helppo harjoitella suunnistuksen perustaitoja, kartan suuntaamista ja oman
olinpaikan määrittämistä. Tötsäradan voi rakentaa
joko sisälle tai ulos ja sitä voi vaikeuttaa muuttamalla
kentän muotoa. Kartan voi piirtää itse tai käyttää
valmiita malleja.

TUNNETAITOJA
Tee rohkeusloikka: Mitä enemmän ja useammin teet
Rohkeusloikka-harjoitusta, sitä enemmän rohkeutesi
lisääntyy ja epämiellyttävät tunteet laimenevat.
• Mieti jokin asia, mikä sinua viime aikoina on 		
pelottanut. Vahvista vielä mielikuvaasi aiheesta.
• Mene kyykkyyn, hyppää sieltä ylös nostaen kädetkin
ylös X-asentoon ja huuda samalla ”uskallan!”.
• Toista ainakin kolme kertaa.
Lisää harjoituksia tunnetaitoihin saat
Tunteet hukassa metsäseikkailukoulutuksista:
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Lajivinkit opettajille
Taitoluistelu

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Voimalajit
TANKOTANSSIJUMPPA
Tankotanssijumpassa tutustutaan tankotanssiin käyttäen apuna jumppakeppiä tai vaikka imurinvartta.
Alkulämmittelynä pyöritellään hartijoita eri suuntiin.
Etukoukkupyörähdys: polvitaipeella puristetaan ”tankoa” ja koetetaan pysyä tasapainossa yhdellä jalalla.
Samalla voi yrittää pyöriä paikallaan ympäri.

LUISTELUPASSIN TASAPAINOHAASTE:
LUISTELUN YHDENJALANLIUKU
Ohjeet:
• Ota vauhtia
• Matala luisteluasento, mikä auttaa tasapainossa
• Vapaa jalka taakse tai nosta polvea niin,
että toinen luistin nousee jäästä ylös
• Liu´u niin pitkään, kuin pystyt
• Tasapainoa voi parantaa tuomalla
molemmat kädet eteen yhteen

Tanssiurheilu

Tankotanssissa pyritään käyttämään tankoa koko
matkalta ja liikkumaan myös lattiatasossa. Pyörähdyssarja: pyöritään ”tankoa” ympäri päätyen välillä
matalalle lattiatasoon ja välillä ylös loppuasentoon.
Lapatuki on tärkeä kaikissa tankotanssiliikkeissä.
Harjoitellaan lattialla erilaisia kylkilankkuja keskittyen
pitämään hartijat alhaalla vaikka asento muuttuu.
Pyörimisvauhdin säätely: pyöriminen on nopeampaa
kun olet pienessä kippurassa ja hitaampaa kun raajat
on ojennettuina. Testataan tätä ilmiötä pyörimällä
lattialla.
Käsiseisontaharjoitukset seinää vasten. Muista pitää
välillä taukoja ja pyöritellä ranteita. Varmista että seinä
on riittävän tukeva. Lopuksi venytellään kylkiä :)

RYTMIHYPPELY
Paikka: Käytävä tai liikuntasali, lattiassa viiva.
Harjoitus: Oppilas seisoo jalat yhdessä viivan päässä.
Oppilas hyppii tasajalkaa viivan yli joka hypyllä puolta
vaihtaen
• 8 hyppyä eteen- ja 8 taaksepäin
• oman nimen tavujen mukaan
• oman keksinnän mukaan.
Vaiheet: Tehdään omaan tahtiin, opettajan taputuksen
rytmissä tai musiikin rytmissä. Vaihdellaan tempoa.
Haaste: Hypitään tasahypyn sijaan yhdellä jalalla.
Lisätietoja Liikunnan monilukutaito-materiaalista
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Lajiliittojen tarjonta
löytyy kootusti

Lajivinkit opettajille

PAINOPISTEENÄ
LIIKUNNALLISUUDEN PALAPELI

Yleisurheilu
Lajiliittojen tarjonta
löytyy kootusti

TARKKUUSHEITTOJUOKSU
Tavoite: Pitkäkestoinen juoksuharjoitus
Välineet: Pallo (tai käpy) ja rengas/kori/jokin muu maali
Harjoite:
• Merkitse maastoon 300 – 500 metrin juoksurata,
tarkkuusheittopaikka sekä 50 metrin sakkokierros.
• Jaa ryhmä muutaman hengen joukkueisiin ja lähetä
joukkueet yhdessä matkaan.
• Jokaisen juoksukierroksen jälkeen yksi joukkueen
jäsenistä heittää tarkkuusheiton (esim. käpyjä/
turbo- tai sanomalehtikeihästä puiden väliin kiinnitetyn köyden yli). Heittoyrityksiä on 1–3.
• Osuman jälkeen joukkue lähtee suoraan
seuraavalle kierrokselle.
• Mikäli heittäjä ei osu, tulee joukkueen ensin
kiertää hutiensa määrä sakkokierroksia.
• Jatketaan, kunnes kaikki ovat heittäneet
tarkkuusheiton.

Voimistelu
DANCE 4 FUN - LIIKKEESTÄ KOREOGRAFIAKSI
Helpot tanssivinkit liikuntatunneille
tai oppitunnin taukoliikunnaksi.
1.	Opettele yksittäiset
liikkeet videolta.

2.	Yhdistä liikepareiksi = sarjoiksi.
3.	Yhdistämällä sarjat peräkkäin saat
aikaan koreografian.
4.	Osallista oppilaita esim. sarjojen
järjestyksen päättämisessä tai
liikkeiden keksimisessä.
5.	Muokkaa tanssi luokkatilaan
sopivaksi ja lisää halutessasi
esim. kertosäkeeseen pulpetin
kiertäminen rytmiin taputtaen tai
penkille nouseminen/hyppääminen.

LEIJONAN METSÄSTYS
Tavoite: Paljon heittoja erilaisilla välineillä,
korkeuksilta ja heittoasennoista.
Välineet: Patja, hernepusseja, sanomalehtikeihäitä.
Harjoite:
• Laita salin keskelle iso paksu patja
pystyyn leijonan suojaksi.
• Aseta leijonan metsästysviiva noin 10 metrin päähän
leijonan suojasta. Valitse ryhmästä muutama leijona,
jotka asettuvat suojan taakse. Muut (metsästäjät)
asettuvat metsästysviivalle riviin hernepussi/sanomalehtikeihäiden kanssa.
• Leijonat kiertävät suojansa editse takaisin sen turvaan.
Metsästäjät yrittävät saalistaa niitä keihäänheiton
omaisella heitolla ohjaajan määräämistä heitto-		
asennoista (polviltaan, toispolviseisonnasta jne.).
• Osuman jälkeen muuttuu metsästäjäksi.
Sovellukset: Vaihtele heittomatkan
pituutta, ”leijonien” määrää
ja heittoasentoja.
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LASTEN LIIKE
Suuri unelmamme on,
että jokaisella lapsella on mahdollisuus
omaan liikuntaharrastukseen!
Lasten Liike on kaikille avointa liikuntaharrastustoimintaa. Sen pääkohderyhmää ovat alakouluikäiset lapset
neljänteen luokkaan saakka. Toiminta on monipuolista,
laadukasta ja edullista. Toimintaan ovat tervetulleita
kaikki lapset.

LASTEN LIIKE - LUPAUS LAADUSTA
Lasten Liike -harrastustoimintaa toteuttavat paikalliset toimijat Lasten Liikkeen edellyttämien periaatteiden mukaisesti. Lasten Liike -laatutunnus on merkki
perheille ja kouluille monipuolisesta, laadukkaasta ja
edullisesta harrastustoiminnasta.
Lasten Liikkeessä laatu koostuu liikunnan laatutekijöiden toteutumisesta, koulutetuista ohjaajista sekä
suunnitelmallisuudesta.

Lasten Liikkeen tavoite on parantaa
liikunnallisen harrastustoiminnan laatua
Suomessa ja samalla lisätä mm. liikunnallisen
kerhotoiminnan arvostusta.

TUTUSTU
Lasten Liikkeen
toimintamalliin sekä
laatutunnukseen ja
ota ne käyttöön!

HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ
Lapsille tarjottavilla liikuntaharrastuksilla on suuri
yhteiskunnallinen merkitys mm. liikunnan lisäämisen,
yksinäisyyden vähentämisen, sosiaalisten suhteiden
vahvistamisen ja kaikkien lasten tasapuolisen osallistumismahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta. On
hienoa, että yhä useampi kunta, liikunta- ja urheiluseuraseura sekä yhdistys on lähtenyt lisäämään alueensa
lasten hyvinvointia Lasten Liikkeen avulla.
Kysyntää koulupäivän yhteydessä sekä
iltaisin järjestettävälle ei-kilpailulliselle
harrastustoiminnalle on paljon ympäri Suomea.
16

MONIPUOLISTA LIIKUNTAA
Lasten Liike -tunnusta kantavissa ryhmissä harjoitellaan
monipuolisesti erilaisia perusliikuntataitoja pelaten ja
leikkien. Monipuolisuutta ja toiminnan laatua takaamaan
Lasten Liike tarjoaa ohjaajille Lasten Liike -ohjaajakoulutuksen. Koulutuksissa on huomioitu, että kaikille
avoimen liikuntaharrastusryhmän ohjaaminen edellyttää ohjaajalta erilaista taitoa kuin urheiluvalmennus.
Lisätietoja koulutuksista löytyy www.olympiakomitea.fi/
lastenliike.

!

HYVÄT IDEAT
KIERTOON!
Tsekkaa alta Lappeenrannan uusi
liikuntadiplomi ja nappaa idea
käyttöön. Näin lisätään lasten sekä
perheiden liikettä!

Lappeenrannan
liikuntadiplomi
Lappeenrannassa on kehitetty oppilaille oma liikuntadiplomi. Se on tärkeä osa kaupungin strategiaa ja sen tavoite on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Diplomista
on tehty kolme erilaista versiota (pronssi-, hopea- ja
kultadiplomi) ja ne koostuvat eri liikuntaympäristöissä
suoritettavista tehtävistä. Aikaa tehtävien suorittamiselle
on koko vuosi. Diplomin teko huipentuu, kun diplomit
jaetaan kaikille lukuvuoden päätteeksi.
Diplomin tavoitteita ovat mm.

Lasten Liike on Suomen Olympiakomitean
ja koko liikuntayhteisön, koulujen sekä
yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten
liikuntaharrastusten lisäämiseksi.

• tarjota oppilaille harrastusmahdollisuus
• tarjota positiivisia ja monipuolisia liikuntakokemuksia
• rohkaista kokeilemaan uusia liikuntamuotoja ja harrastuksia
• aktivoida oppilaita tauoilla
• kehittää lasten liikuntataitoja

Vuonna 2020 Lasten Liikkeen toimintamalli ja

• kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä

laatutunnus tulevat käyttöön mm. Espoossa,

• tarjota vinkkejä liikuntaa opettaville opettajille

Tampereella, Jyväskylässä, Jämsässä ja Ylöjärvellä.
Yhteistyön tavoitteina ovat eritoten
liikunnallisen harrastustoiminnan tunnettavuuden
ja laadun parantaminen.

Lue lisää Lasten Liikkeestä
www.olympiakomitea.fi/lastenliike

DIPLOMI KÄYTÄNNÖSSÄ
Osa tehtävistä voidaan suorittaa koulupäivän aikana,
kuten esimerkiksi tauoilla, liikuntatunneilla ja kerhoissa.
Osa tehtävistä pohjautuu opetussuunnitelmaan, joten
opettajat saavat diplomista valmiita vinkkejä ja välituntien
aikana mm. välkkärit voivat ohjata niitä.
Vapaa-ajalla suoritettavia tehtäviä voi tehdä yksin tai
perheen ja kavereiden kanssa. Mukana on myös lajikokeiluja,
jotta oppilaat tutustuvat kaupungin harrastusmahdollisuuksiin, seuroihin ja liikuntatapahtumiin.
Tutustu tarkemmin pronssi-,
hopea- ja kultadiplomien sisältöihin
ja nappaa hyvä idea käyttöön!
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Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden
tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta
liikuntatunneilla ja -tuokioissa ja
vähentää jonottamista sekä odottamista.
Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat
aktiivisuus, koettu pätevyys ja
sosiaalinen tekemisen meininki.
Jonot mataliksi ajattelu tukee opetussuunnitelman (2016) liikunnanopetuksen tavoitteiden toteutumista käytännössä.
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JONOT MATALIKSI -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta. Ne voidaan toteuttaa toiveiden
mukaisesti joko itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. Koulutukset ovat
toiminnallisia. Osallistujat pääsevät kokeilemaan tehtäviä käytännössä ja vaihtamaan niistä ideoita ja mielipiteitä.
Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

Pelit ja leikit 1,5 t
Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä
erilaisia sovelluksia. Kehittelyn avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki
voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Oppilaan itsetunnon tukeminen 1,5 t
Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Kokeilemalla etsitään
harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat
itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Pohditaan opettajan
roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka
löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutus sisältää
lisäksi liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri
muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan
onnistumisia liikuntahetken aikana.

Heikko sisäliikuntatila 1,5 t
Tila voi olla pieni tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu
tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tutustutaan
harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta
lisäävät aktiivisuutta. Käydään läpi mahdollisuuksia
opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia
tiloja liikuntatiloina. Pohditaan kuinka oppilaalle luodaan
mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Mietitään poikkeustilanteita (huono keli), joissa
liikuntatila yllättäen muuttuu.

Yhdessä kisaillen 1,5 t
Käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin,
että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus,
osallisuuden tunne ja onnistuminen? Keskeiset teemat
ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit
joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä
tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Motoriset perustaidot 1-2 luokille 1,5 t
Koulutuksesta saat ideoita motoristen perustaitojen
tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten
harjoitteiden muodossa. Keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi,
kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Motoriset perustaidot 3-6 luokille 1,5 t
Tehokasta harjoittamista erilaisin menetelmin, että
mahdollistetaan riittävä aktiivisuus ja onnistuminen
eritasoisille liikkujille. Keskeiset teemat ovat yksilön
havainnointi, sopivat välineet ja huolelliset opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pieniryhmäpelit.
Koulutuksia tarjoavat
liikunnan aluejärjestöt
www.liikunnanaluejarjestot.fi
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”Parasta oli
suhtautuminen
urheiluun”
Teksti: Sanna Mönkkönen, Kuva: Jarmo Raninen

Urheilevan nuoren arki on täyttä työtä:
aamutreenit, opinnot, iltatreenit, läksyt
ja kokeet. Myös ravinnolle, levolle ja kavereillekin pitäisi jäädä aikaa. Yläkouluiästä
niin urheilu kuin koulukin kiristää tahtia.
Vastauksena tasapainoiluun on syntynyt
kaksoisuramalli, jossa yhdistetään
molemmat tavoitteet.

- En tiedä, miten olisin saanut viimeiset puolitoista vuotta
hoidettua, jos en olisi ollut uintiluokalla. Jouduin ysiluokalla lähtemään melkein joka päivä aiemmin koulusta pois,
ja lisäksi oli leirejä ja kisamatkoja, kertoo 10 kertaa ja 25
tuntia viikossa treenaava uimari.

Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja
jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen
urasiirtymään. Helsinkiläiset 16-vuotiaat Lotta Pälsi ja
Urho Huhtamäki ovat molemmat päässeet kaksoisuran
piiriin yläkouluvaiheesta. Uintia HSS Simmiksessä harrastava Pälsi kävi yläkoulunsa Lauttasaaren yhteiskoulun
uintiluokalla ja Käpylän Pallon jalkapalloilija Huhtamäki
Pohjois-Haagan Yhteiskoulussa liikunta-matematiikka
-luokalla. Molemmat nuoret jatkavat elokuussa kouluaan
toisella asteella Mäkelänrinteen urheilulukiossa.

- Kaikilla tuntui menevän hyvin koulu. Vaikka minulla on
urheilussa kovat tavoitteet ja tähtään ammattilaiseksi
ulkomaille, niin on tottakai tärkeää saavuttaa myös hyvät
akateemiset taidot, Huhtamäki täydentää.

- PHYK oli tosi hyvä koulu ja parasta oli suhtautuminen
urheiluun – sai urheilla paljon, B-ikäisten SM-sarjassa
pelaava Huhtamäki toteaa.

Lotta Pälsi saattoi syödä koulussa kolmekin kertaa,
aamutreenien jälkeen aamupalan sekä kaksi lämmintä
ruokaa, joista ensimmäinen syötiin lounasaikaan ja toinen
iltapäivällä ennen treeneihin lähtöä.

Huhtamäki pääsi osana koulua kahdesti viikossa seuran
vetämiin aamutreeneihin. Myös koulun liikuntatuntien
sisällöt tukivat tavoitteellista treenausta.
- Vahvistimme ja harjoitimme erilaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi nopeutta.
Uinnissa treenimäärät ovat jo yläkouluiässä hurjat. Pälsi
kiittelee kouluaan joustosta.
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Yläkoulun aikana kaksoisuralla tavoitellaan hyviä valmiuksia urheilijan uran lisäksi toisen asteen opintoihin. Pälsin
ja Huhtamäen kovien treenituntien lisäksi koulukin hoitui
erinomaisesti.
- Onhan arki kuormittavaa, mutta sitä oppii aikatauluttamaan. Kaikki koulujutut sain ajallaan tehdyksi, Pälsi sanoo.

KAKSI LÄMMINTÄ RUOKAA KOULUSSA
Liikuntapainotteisissa kouluissa on huomioitu opiskelevan
urheilijan tarpeet laajasti. Yksi tärkeä tekijä kokonaisuudessa on ravinto.

- Aamutreenin jälkeen oli tosi tärkeää, että sai heti terveellisen aamupalan, kuten puuroa, leipää ja hedelmiä. Sen
avulla jaksoi aamupäivän tunnit ja palautuminen treeneistä
pääsi alkamaan. Iltapäivällä oli ekstraruokailu tarjolla.
Kustannus oli euron tai kaksi ateriaa kohden.
Myös Huhtamäki söi koululla pari kertaa päivässä.

- Se oli tärkeä asia ja auttoi jaksamisessa.
Urheilu- ja liikuntapainotteisten yläkoululuokkien jälkeen
urheilulukio oli luonnollinen jatko.
- Märsky oli helppo valinta ja siirtymä sujuu varmasti hyvin.
Minulla on seurakavereita, jotka ovat jo Märskyssä ja olen
nähnyt, miten kaikki toimii. Ja itse asiassa jo kokenutkin
vähän, koska ysiluokalla kävin jo kaksi kertaa viikossa
Mäkelänrinteen aamutreeneissä mukana, Pälsi kertoo.
Toisella asteella opiskelun yhdistäminen tavoitteelliseen
valmentautumiseen onnistuu parhaiten urheiluoppilaitoksissa. Urheiluoppilaitokset on suunnattu nuorille,
jotka tavoittelevat kansallista huippua, kansainvälistä
menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan. Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen
suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset
vaatimukset. Koko suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorit
tavat toisen asteen tutkinnon.

URHEILU VALMISTAA MYÖS ELÄMÄÄN
Urheilevalle nuorelle tärkeää on opettajien ymmärryksen
lisäksi vertaistuki. Kun ympärillä on muitakin urheiluun
panostavia ja sitä arvostavia, on ilmapiiri kannustava ja
ymmärtävä.
- Tunneillakin kävimme luokanohjaajamme Kari Grönroosin
kanssa läpi urheilijaksi kasvamista ja siihen liittyviä asioita.
Puhuimme, mitä menestyminen vaatii, Pälsi avaa.
Molemmilla nuorilla on selkeät tavoitteet urheilussa:
Huhtamäellä jalkapalloammattilaisuus ja Pälsillä vuoden
2024 olympialaiset. Koululta odotetaan tukea.
- Olen ajatellut tehdä opinnot neljään vuoteen, niin pääsisi
vapaammin ja laadukkaammin toteuttamaan urheilua,
sanoo Pälsi.
- Meillä tulee olemaan parina aamuna lukiossa aamutreenit
vasta kello 10, jolloin saa nukkua pidempään. Se kuulostaa
hyvältä, jatkaa Huhtamäki.

Akateemisella puolella urahaaveet ovat vielä vähän hämärässä, vaikka Pälsillä löytyykin selkeät lempiaineet:
äidinkieli, englanti ja ruotsi. Haaveet ovat kuitenkin
kirkkaat sen ensimmäisen ammatin suhteen eli urheilun.
Kaksoisura-ajattelussa urheilu nähdään itsessään elämän opintoina ja työnä sekä hyväksyttävänä ammattina.
Ammattiurheilija toteuttaa ikään kuin yrittäjyyttä, kun
valmentautuminen vaatii hyvää organisointikykyä ja moniammatillista tiimityötä.
Pälsi ja Huhtamäki ovat olleet tyytyväisiä polkuihinsa.
Pälsi haluaa vielä rohkaista urheilevia nuoria:
- Jos vähänkin mietityttää, että hakisinko urheilukouluun,
niin ehdottomasti suosittelen. Kannattaa hakea!

Urheiluakatemiat
Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, johon kuuluu
esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkeaaste), urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita.
Urheiluakatemian avulla urheilija pystyy yhdistämään
valmentautumisen ja koulunkäynnin arjessaan.
Urheiluakatemioissa urheilijan tukena toimii eri alojen
asiantuntijoita, joita saattavat olla esimerkiksi fysioterapeutti, fysiikkavalmentaja, ravitsemusneuvoja, lääkäri
ja psyykkinen valmentaja. Urheiluakatemiatoiminta
käsittää urheilijan polun vaiheet yläkoulutoiminnasta
huippu-urheiluun saakka.
Urheiluakatemiat tarjoavat urheilusta innostuneille
tavoitteellisille nuorille alustan, jossa on turvallista
kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myöhemmin myös huippuurheilumenestystä. Nuorten elämäntaitoja kehitetään
niin, että nuorista kasvaa tasapainoisia aikuisia ja
he saavat valmiuksia myös jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään.
Lisätietoa:
www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/

Urheilijan kaksoisura
KASVA URHEILIJAKSI

KEHITY HUIPPU-URHEILIJAKSI

VALINTAVAIHE
Yläkoulu
Urheiluyläkoulut
Liikuntapainotteiset koulut
Liikuntalähikoulut
Yläkoululeiritys

HALLITTU URASIIRTYMÄ

URHEILUTULOKSEN TEKEMINEN

URHEILIJANA KEHITTYMINEN

MENESTY HUIPPU-URHEILIJANA

HUIPPUVAIHE

Toinen aste

Huippuvaihe

Urheiluoppilaitokset
Muut toisen asteen oppilaitokset
Puolustusvoimien urheilukoulu

Urheilu ensimmäisenä ammattina
Urheilun ja opiskelun yhdistäminen
Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Lajiliitot ja seurat

Urasiirtymä
Tuki urheilu-uran päättyessä
Uraohjaus
Vertaistuki
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TULEE 2.-.13.9.2020!
Harrastusviikko on oppilaille loistava tilaisuus tutustua laajasti kaikenlaisiin harrastuksiin –
uusi harrastus ja innostushan voi löytyä mitä erikoisimmastakin kokeilusta.

Seuraavaa harrastusviikkoa
vietetään 2.-6.11.2020!
Harrastusviikko tarjoaa koululaisille mahdollisuuksia
tutustua taiteen, kulttuurin, liikunnan, nuorisotyön ja
tieteen alojen harrastuksiin. Viikon idean taustalla ovat
lapset ja nuoret, jotka toivoivat harrastusten kokeilun
olevan helpompaa. Harrastusviikon tavoite onkin tuoda
harrastus-esittelyt koululle tai sen välittömään läheisyyteen, missä niitä voi helposti kokeilla yhdessä tuttujen
kavereiden ja aikuisten kanssa.
Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti.
Viikon aikana tuodaan esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuullaan oppilaita heidän harrastustoiveistaan.

Lasten ja nuorten harrastamista edistävä
Suomen malli käynnistyy kouluissa
valtakunnallisella harrastusviikolla marraskuussa.
Marraskuun harrastusviikolla esitellään harrastamisen
Suomen mallia. Se rakentuu lasten ja nuorten kuulemiselle
sekä heille mieluisten harrastustoiveiden toteuttamiselle
koulupäivän yhteydessä.
- On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori perhetaustasta
riippumatta pääsee kokemaan niitä onnistumisen, ilon ja
yhteenkuuluvuuden tunteita, joita harrastamiseen liittyy.
Tämä on lähtölaukaus uudelle toimintamallille: paljon
uusia harrastuksia koulupäivän yhteyteen koululaisten
toiveita toteuttaen, kertoo ministeri Annika Saarikko.
Tule mukaan järjestämään harrastusviikkoa kanssamme!

www.harrastusviikko.fi
#harrastusviikko
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Liikkuva koulu – aktiivisempia
ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuminen tukee oppimista, edistää työrauhaa sekä rakentaa
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan
oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla
ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.
Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla
tavallaan.

Katso ideoita
aktiivisemman
koulupäivän
toteuttamiseksi
liikkuvakoulu.fi/ideat

YLI 90 %

Suomen kouluista
on liikkuvia kouluja.

Liikkuva ja oppiva yhteisö 2021 -seminaari

YHTEISÖ

27.– 28 . 4.2021
S einäjoki

Liikkuva ja oppiva yhteisö 2021 on valtakunnallisten Liikkuva
varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien
yhteisseminaari Seinäjoki Areenalla 27.–28.4.2021.
Seminaarissa on luvassa huippupuhujia,
luentoja sekä erilaisia työpajoja!

WWW.LIIKKUVAKOULU.FI

Lue lisää
liikkuvakoulu
.fi/
seminaarit
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Iloitse ja innostu
ohjaamisesta
- tule mukaan Lasten Liike -koulutukseen!
OLYMPIAKOMITEAN KOULUTUKSET 6 - 12-VUOTIAIDEN LASTEN
LIIKUNNALLISTEN HARRASTUSRYHMIEN OHJAAJILLE
Lasten Liike -koulutuksessa painottuvat

• lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta
• fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät käytännöt
• ohjauksen perustaidot ja ryhmän hallinnan sekä
hyvän ilmapiirin luomisen keinot
• erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi
ALOITTELEVAT JA NUORET OHJAAJAT
Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen
liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus
on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla
on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.
Koulutuksen kesto 6 tuntia.
Ennakkotehtävä 1h, kontaktiosa 4h ja pienryhmä
verkossa 1h (~1-3kk kontaktiosan jälkeen).
Kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtäviä.
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KOKENEET OHJAAJAT, VALMENTAJAT JA OPETTAJAT
Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten
sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille.
Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana
koulutustehtäviä.
Koulutuksen kesto 4 tuntia.
Ennakkotehtävä 1h, kontaktiosa 3h.

www.lastenliikeiltapaiva.fi • www.olympiakomitea.fi/lastenliike

