
Olympiakasvatus 
tehtäväopas

Olympiakasvatuksen kautta halutaan edistää olympialiikkeen eettisiä ja 
kasvatuksellisia arvoja. Parhaansa yrittäminen, kunnioitus ja ystävyys 
ovat olympialiikkeen taustalla vaikuttavia arvoja, jotka kuvaavat koko 
olympialiikkeen teemoja. Kansainvälinen Olympiakomitea on asettanut 
kansallisten olympiakomiteoiden tehtäväksi kehittää ja suojata olympia-
liikettä omissa maissaan. Tällä kehitystyöllä tarkoitetaan olympia-aat-
teen tunnetuksi tekemistä, sen arvojen toteutumista eri elämän aloilla 
sekä urheilun ja liikunnan kasvatuksellisten arvojen edistämistä. 

Tehtäväopas tarjoaa tehtäviä niin kouluille kuin seuroillekin. 

Olympiakasvatus- tehtäväoppaan tehtävät tarjoavat iloa ja oppimista eri 
ikäisille. Tehtäväopas mahdollistaa olympiakasvatukseen ja -aatteeseen 
tutustumisen mielekkäällä ja helpolla tavalla. 

Olympiakasvatus-tehtäväopas sisältää erilaisia ladattavia ja tulostet-
tavia tehtäviä ja harjoitteita. Tehtäväoppaan tarjoamat materiaalit ovat 
tarkoitettu erityisesti kouluille ja opettajille opetuskäyttöön, mutta ne 
soveltuvat myös urheiluseuroille. 

Opas esittelee runsaasti erilaisia tehtäviä, jotka tutustuttavat olympia-
kasvatukseen. Oppaan materiaalit ovat hyödynnettävissä vapaasti osana 
opetusta ja urheiluseuratoimintaa. Tehtäväoppaan tehtävät ja leikit ovat 
toteutettavissa niin koulupäivän kuin seuran harjoitustenkin yhteydessä. 
Opas tarjoaa monipuolisia harjoitteita, joita voi toteuttaa tehtävän mu-
kaan sekä sisä- että ulkotiloissa.  

Tehtäväoppaan tehtäviä on jaoteltu niiden vaikeusasteen mukaan 
kolmeen eri luokkaan: helppoon, keskitasoon ja vaikeaan. Luokittelujen 
avulla tehtäviä on mahdollista kohdentaa eri kohderyhmät ja taitotaso 
huomioiden.

Tervetuloa olympiakasvatuksen maailmaan.



Olympiarenkaat 

1. TEHTÄVÄ 

Väritä alla olevat olympiarenkaat oikeilla väreillä. 

 

2. TEHTÄVÄ 

Piirrä iso kuva olympiarenkaista ja sitten täytä renkaat sanoilla/kuvilla/piirustuksilla asioista,  
jotka sinun mielestäsi kuvastavat olympia-arvoja. 

3. TEHTÄVÄ 

Olympiarenkaat suunniteltiin vuonna 1914. Miten tämä symboli on merkityksellinen nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa eläm-
me? Tuleeko tämä symboli edustamaan olympialaisia seuraavat 100 vuotta vai tarvitseeko se päivitystä? Suunnittele uusi Kansainvä-
lisen olympiakomitean symboli, jonka uskot tuovan esille olympismin ja joka innostaa tulevaisuuden sukupolvea.

4. TEHTÄVÄ 

Tee tutkimus muista kansainvälisistä symboleista. Kuinka voimakkaasti näistä symboleista välittyy heidän sanomansa?  
Välittääkö olympiarenkaat sinun mielestäsi olympismin sanomaa?  
Tee kokoelma erilaisista symboleista paperille/julisteelle/Powet Point- esitykseen. 



Olympiarenkaat 



Olympialippu 
Tutustu olympialippuun ja eri valtioiden lippuihin.

1. TEHTÄVÄ 

Väritä liput oikeilla väreillä. 

2. TEHTÄVÄ 

• Vertaile eri maiden lippuja. Välittyykö lipuista maan kulttuuri ja henki? Keksi ja muotoile sinun maasi lippu uusiksi.

• Suunnittele/keksi lippu, joka ylistää erilaisuutta ja sisältää olympismin teemoja.



Olympiatuli

1. TEHTÄVÄ 

Suunnittele ja rakenna oma olympiasoihtusi. 

Käytä esimerkiksi: talouspaperirullaa ja punaista nenäliinaa liekkiä varten. 

2. TEHTÄVÄ 

Kirjoita lyhyt tarina seuraavasta olympiatulen kantajan seikkailusta: 

Pitkin synkkää tietä juokseva soihdun kantaja alkaa miettimään olympialaisten historiaa. Yht-
äkkiä soihdun liekki roihahtaa ja muodostaa välkkyvän valon, joka täyttyy kuvilla muinaisista ja 
nykyisistä olympialaisista. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Jatka tarinaa.

3. TEHTÄVÄ 

Tutki olympiasoihdun sytyttämisen seremoniaa, joka on suoritettu Heran temppelissä  
Olympiassa. Kirjoita lyhyt näytelmä, joka opettaa luokkakavereillesi tämän kyseisen  
seremonian symboliikan ja historian.



Olympiarauha

1. TEHTÄVÄ 

Askartele paperista rauhankyyhkysiä.

2. RYHMÄTEHTÄVÄ 

1. Etsikää symboleita, jotka merkkaavat rauhaa eri puolilla maailmaa.  
 Esimerkiksi kyyhkyset, kellot, soihdut, rauhan merkki jne. 

2. Tutkikaa ja tutustukaa nuoriin ihmisiin, jotka ovat aktiivisesti mukana rauhan edistämisessä.

3. Tehkää Power Point esitys löydetyistä tiedoista 

3. TEHTÄVÄ 

• Tutki ja tutustu nuoriin ihmisiin, jotka ovat aktiivisesti mukana rauhan edistämisessä.  
 Kirjoita kysymyksiä, joita kysyisit heiltä, jos olisit haastattelemassa heitä. 

• Suunnittele rauhanseinä. Miltä se näyttäisi? Mieti luovia keinoja, joiden avulla ihmiset  
 sitoutuisivat noudattamaan kyseistä rauhaa. 

4. TEHTÄVÄ 
• Piirrä juliste, joka edistää rauhaa.

• Tutki ja tutustu nuoriin ihmisiin, jotka ovat aktiivisesti mukana rauhan edistämisessä.  
 Kirjoita kysymyksiä, joita kysyisit heiltä, jos olisit haastattelemassa heitä. 

•  Suunnittele rauhanseinä. Miltä se näyttäisi?  
 Mieti luovia keinoja, joiden avulla ihmiset sitoutuisivat noudattamaan kyseistä rauhaa.

 



Maskotti 

1. TEHTÄVÄ 
Piirrä oma maskotti, keksi maskotille nimi ja esittele muille.

2. TEHTÄVÄ 

Kuvittele, että olympialaiset järjestettäisiin omassa kaupungissasi.  
Suunnittele maskotti, joka kuvastaa parhaiten mielestäsi ”yhteishenkeä” ihmisten välillä.  
Etsi kuvia erilaisista maskoteista ja piirrä oma maskottisi.



Avajaisseremonia

1. TEHTÄVÄ 
•  Sinut on laitettu vastaamaan avajaisseremonian järjestämisestä olympialaisissa, 
 jotka järjestetään sinun kotimaassasi.

• Sinun toimeksiantosi on tuoda esille maasi taidetta, kulttuuria ja historiaa.

• Mitä sisällyttäisit? Mitkä elementit tekisivät siitä hauskan, mutta huomaavan? 

• Inspiroiko se koko kansaa? Minkä viestin haluaisit välittää? 

• Valitse yksi tai useampi teema ja luo esitys, joka tuo esille ideoitasi.



Olympiavala

1. TEHTÄVÄ 

Suunnitelle juliste, joka rohkaisee urheilijoita noudattamaan olympiavalan periaatteita. 

”Kaikkien kilpailijoiden nimissä lupaan,  
että osallistumme näihin olympiakisoihin  
niiden sääntöjä kunnioittaen ja noudattaen,  
sitoudumme urheilemaan  
ilman dopingia ja huumeita,  
oikeassa urheiluhengessä,  
urheilun ja  
omien joukkueidemme kunniaksi.  ” 



Olympismi

1. TEHTÄVÄ 

• Selvitä nykyaikaisen olympialiikkeen syntyvaiheita

• Miten kilpailut 1800-luvun lopussa erosivat tämän hetken olympialaisista?

• Kirjoita henkilökuva Pierre de Coubertinista

• Suunnittele ja toteuta omassa luokassa/koulussasi olympia-aiheinen tutkimus, jossa haluat  
 tietää esimerkiksi mielipiteitä olympismista ja tietämystä olympiakisoista. 

• Raportoi tulokset omalle luokallesi

• Miten olympialaiset voivat edistää maailman rauhaa?

•  Mitä luulisit Pierre de Coubertinin ajattelevan nykypäivän olympiakisoista?

• Millaisia arvoja olympiakisat edustavat sinulle?

2. RYHMÄTEHTÄVÄ 

Jakautukaa pienryhmiin

Keskustelkaa ryhmissä seuraavista aiheista ja  
kerätkää pääasiat paperille/Power Point esitykseen

• Mitä tulee mieleen sanoista olympialaiset, olympismi

• Mitä tarkoitetaan koulun yhteishengellä

• Mitä tai millainen on koulun henki meidän koulussamme?

• Mitkä ovat niitä asioita (symbolit, juhlat), jotka parantavat koulumme henkeä?

• Mitä tarkoitetaan olympiahengellä?

• Mitä tarkoitetaan logolla tai maskotilla? Kerää erilaisia logoja tai maskotteja



Kunnioitus

1. TEHTÄVÄ 

Kerää sanoma- ja kuvalehdistä tai netistä kuvia ja tarinoita, jotka kuvastavat kunnioitusta. 
Leikkaa kuvat ja liimaa ne isolle paperille. Kerätkää kaikki teokset yhdeksi kunnioitus seinäksi.

2. TEHTÄVÄ 

Jakautukaa kahteen väittelyjoukkoon ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

Onko mahdollista kunnioittaa vastustajaa urheilukilpailussa vai  
onko tämä merkki kilpailemisen heikkoudesta?  
 
Väittelyn jälkeen, pyydä oppilaita kirjoittamaan ylös  
omia ajatuksia kunnioittamisen roolista urheilulle.  
Mitä se on ja miten se vaikuttaa omaan elämääsi?



Yhdenvertaisuus

1. TEHTÄVÄ 

Vastaa kysymyksiin yksin tai parissa

• Mitä muiden pitäisi minusta tietää, jotta yhdenvertaisuus lisääntyisi?

• Mistä erilaisuus ryhmämme oppilaiden välillä johtuu? 



Pierre de Coubertin

1. RYHMÄTEHTÄVÄ 

• Kuvittele että olet Pierre de Coubertin ja olet yrittämässä järjestää nyky-
aikaisia olympialaisia. Olet juuri aikomassa pitää esitystä vaikutusvaltaisil-
le henkilöille poliitikoille, liikemiehille ja yleisölle.

• Miten saat uskoteltua aiheen heille, jotta he tukisivat yritystäsi?

• Miten sisällyttäisit muinaisten olympialaisten historian?

• Muodostakaa ryhmiä ja päättäkää mitä asioita haluatte tuoda esille esi-
tyksessänne. 

• Esittäkää Coubertinia ja yleisöä. Näytelkää tämä esitys ja sitten keskus-
telkaa esteistä, joita Coubertin mahdollisesti voi kohdata käynnistäessään 
olympialaisia. 

• Esityksen jälkeen pohtikaa mitä olette oppineet tästä esityksestä, jonka 
teitte. 

• Mitä taitoja Coubertin käytti päihittääkseen kohtaamansa haasteet? 
Olisivatko nuo taidot tehokkaita sadan vuoden päästä?



”Citius, altius, fortius”

1. TEHTÄVÄ 

•  Uskotko, että tämä mottolause liittyy vain urheiluun?  
 Onko sillä mitään merkitystä muilla elämän osa-alueilla?  
 Keskustelkaa pienryhmissä. 

•  Tutki kuvaa patsaasta, joka kuvastaa ”Citius, altius, fortius” mottolausetta.  
 Tehtäväsi on suunnitella ja rakentaa veistos tai malli olympialaisten   
 mottolauseesta, jota tullaan käyttämään avausseremoniassa seuraavissa  
 olympialaisissa. Mitä muotoa ja mitä materiaaleja aiot käyttää?



Olympialajit

1. TEHTÄVÄ 

Keskustele luokkakavereiden kanssa eri lajeista, joihin olet osallistunut, tai joita olet kokeillut. 
Tuo jotain näihin liittyvää mukaasi luokkaan, kuten esimerkiksi nauhoja, mitaleja tai kuvia. Laita 
nämä esineet näytille ja kutsu muut oppilaat sinun museoosi. 

2. TEHTÄVÄ 

Tutustu johonkin vammaisurheilulajiin.  
Esittele laji ryhmällesi.  
Huomioi lajin erityispiirteet ja kerro miten laji poikkeaa lajin yleisversiosta, jos sellaista on. 

4. TEHTÄVÄ 

Luo kaksi julistetta: toinen, joka sisältää nykyiset olympialajit ja toinen, joka sisältää lajit,  
joita oli 1896 Olympialaisissa. Tämän pitäisi tarjota selkeän kuvauksen siitä, kuinka suuresti 
olympialajit ovat laajentuneet.



1.
Tämän lajin olympiadebyytti tapahtui Garmisch-Partenkirchenissä 1936. Kilpailu järjestettiin saman tien sekä miehille että naisille ja kaikki kilpailuohjelman lisäykset on myö-
hemminkin tehty miesten ja naisten osalta samaan tahtiin. Kauan odotetun ensimmäisen mitalin Suomeen toi Tanja Poutiainen, joka sijoittui hopealle Torinossa 2006. 

Paralympiaohjelmaan tämä laji on kuulunut vuodesta 1976. Näkövammaisilla urheilijoilla on opaslaskijat ja liikuntavammaisilla  lajiin kehitetyt kelkat tai proteesit.

2.
Tämän lajin esi-isä oli nelimiehisjoukkueilla suoritettu sotilaspartiohiihto, joka esiintyi talviolympiakisoissa 1924, 1928, 1936 ja 1948. Lajin englanninkielinen nimi on biathlon ja 
välineenä siinä on muun muassa sukset ja ase. Ampumamatka on 50 metriä. 

Paralympialaisissa tässä lajissa urheilijat luokitellaan kolmessa kilpailuluokassa: näkövammaiset, liikuntavammaiset pystyhiihtäjät ja liikuntavammaiset kelkkahiihtäjät. 
Näkövammaiset urheilijat tähtäävät maalitauluun kuulon avulla.

3.
Kanadassa on enemmän tämän lajin harrastajia kuin muualla maailmassa yhteensä. Laji oli olympiaohjelmassa jo vuonna 1924, mutta jäi välillä näytöslajin asemaan ja välillä 
pois kokonaankin. Olympia-areenoilla Suomella on tästä lajista yksi hopeamitali.

Paralympialaisissa tätä lajia pelaavat alaraajavammaiset urheilijat. Vastoin kuin olympialaisissa tässä lajissa ei käytetä harjaa paralympialaisissa.

4. Kumparelasku tuli tämän lajin valikoimasta ensimmäisenä olympiaohjelmaan ja siinä lajissa Janne Lahtela saavutti olympiakultaa Salt Lake Cityn kisoissa 2002. 

5.

 Sekä Suomen miehet että naiset saavuttivat pronssimitalit tässä jäällä pelattavassa lajissa o Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010. 
 Olympiakultaa Suomi ei ole saavuttanut tässä lajissa vielä kertaakaan. 

Paralympialaisissa pelaaja käyttää tässä lajissa yhtä tai kahta mailaa, joiden toisessa päässä on piikkejä ja toisessa lapa.  
Mailalla käsitellään kiekkoa ja otetaan vauhtia liikkumiseen.

6.
Lajin kulttuuria leimaa yhteisöllisyys ja hauskuus. Monet halfpipen huiput ovat keskittyneet kuvaustoimintaan ja omiin kilpailuihinsa, mutta myös olympiakilpailun arvostus on 
kasvanut vuosien mittaan. Halfpipen lisäksi olympialaisissa on laskettu tässä lajissa kilpailuja myös pujottelussa ja suurpujottelussa. 

Paralympialaisissa tämä laji oli ensimmäistä kertaa mukana Sotšin olympialaisissa vuonna 2014. Se on liikuntavammaisten urheilijoiden laji, radalla on vain yksi laskija kerrallaan.

7.
Tämä laji on kuulunut talviolympiakisojen ohjelmaan alusta lähtien eli vuodesta 1924. Luistelutyylin läpimurto kaudella 1984/85 mullisti lajin kilpailuohjelman ja sen seurauk-
sena nykyisin kilpailuissa eri matkoilla edetään joko vapaalla tai perinteisellä tavalla. 

Tämä on suomalaisten kesto menestyslaji niin olympialaisissa kuin paralympialaisissa ja olympialaisten tapaan laji on ollut paralympialaji alusta asti, eli vuodesta 1976.

8.
Tässä lajissa kilpaillaan normaalimäessä, suurmäessä ja joukkuekilpailussa. Suomalainen olympiasankari Matti Nykänen on ainoana voittanut  
kaikkien kolmen lajin kultamitalit samoissa olympiakisoissa. 

3. TEHTÄVÄ   TUNNISTA TALVIKISALAJIT

Yhdistä laji ja lajikuvat eli piktogrammit. Tiedätkö myös lajien nimet suomeksi?
Olympialajit



9.
Kaikkien kelkkailulajien tavoin tässäkin lajissa lähdöllä on ratkaiseva vaikutus: kilpailijat riuhtaisevat itsensä liikkeelle läh-
tökahvoista, kauhovat lisää vauhtia piikkihansikkailla ja asettuvat selälleen. Kilpailuja käydään yksin, pareittain ja viestinä, 
jossa radan laskee ensin naiskelkkailija, sitten mies ja lopuksi kaksikko - lähtöluvan saa, kun edellinen laskija on kosketta-
nut maaliviivan takana roikkuvaa laikkaa. 

10.

Tästä lajista tuli 1980-luvulla sisälaji. Olympiamitaleista kilpailtiin ensi kerran hallissa Calgaryssä 1988, viimeisen kerran tai-
vasalla Albertvillessä 1992. Olympialajiksi tämä jäälaji tuli heti ensimmäisissä talvikisoissa Chamonix’ssa 1924. Kilpailtava-
na on ollut alusta saakka useita eri matkoja ja vuosien varrella yhä harvempi luistelija pystyi menestymään kaikilla matkoilla. 
Lajin ensimmäisiä olympiajäitä hallitsi Suomi sankarina etenkin Clas Tunberg. Tunbergin vuosien jälkeen olympiavoiton on 
Suomelle tuonut vain Kaija Mustonen, joka olikin Grenoblen kisojen 1968 ainoa suomalainen kultamitalisti.

11.

Tämä laji on kuulunut ohjelmaan kaikissa talviolympiakisoissa lukuun ottamatta Squaw Valleyta 1960, jolle Kansainvälinen 
Olympiakomitea myönsi luvan laistaa radan rakentamisesta. Olympialajeiksi vakiintuivat jo 1932 kahden ja neljän miehen 
kilpailu. Naisten kilpailut tuli olympiaohjelmaan Salt Lake Cityn kisoissa 2002. Lajin suomenkielinen nimi on harhaanjohtava. 
Kapteeni pyöritti rattia 1930-luvulta 1960-luvulle saakka, mutta sen jälkeen ohjaaminen on tapahtunut jalaksiin kytketyillä 
vaijereilla. Aerodynaaminen kuomu tuli mukaan 1950-luvulla.

12.
Omaksi urheilulajikseen tämä laji kehittyi 1960-luvulla jäähallien yleistymisen myötä. Kaatumiset ja protestit ovat yleisiä 
tässä lajissa, jota Suomessa ei juuri ole harrastettu kilpailumielessä. Soikean radan pituus on 111,12 metriä ja se merkitään 
jäähän vain siirrettävillä kaarremerkeillä. Viestissä yksi joukkueen neljästä jäsenestä kiertää rataa kerrallaan. Muut kolme 
odottavat vuoroaan radan sisäpuolella. Vaihdot tapahtuvat vapaassa tahdissa ja lennosta.

13.
Tämän lajin alkukoti on Sveitsin St. Moritzissa, jossa brittituristit alkoivat 1885 järjestää kelkkakilpailuja Cresta Run -nimi-
sellä jyrkällä jääradalla. Nopeimmaksi tyyliksi havaittiin pian laskeminen pää edellä. Lajin nimi on peräisin 1892 esitellystä 
uudesta kelkasta, joka muistutti monien mielestä luurankoa.

14.

Tämä laji on olympiakisojen talvilajeista vanhin, sillä se oli kisaohjelmassa jo Lontoossa 1908 ja Antwerpenissä 1920, 
ennen erillisten talviolympiakisojen syntyä. Antwerpenissä pari Ludowika ja Walter Jakobsson voitti itsenäisen Suomen 
ensimmäisen olympiakultamitalin. Ensimmäisissä talviolympiakisoissa Chamonix’ssa 1924 Jakobssonit saavuttivat vielä 
hopeaa. Lajissa kilpaillaan tällä hetkellä olympiatasolla naisten ja miesten yksilökilpailussa, parikilpailussa, jäätanssissa ja 
joukkuekilpailussa.

15.
Tämä kahdesta eri lajista koostuva yhdistelmälaji tuli olympiaohjelmaan heti ensimmäisissä talvikisoissa 1924. Vuosien 
kuluessa laji on muuttunut merkittävästi. Alun perin osalajit suoritettiin päinvastaisessa järjestyksessä kuin nykyään. 
Samppa Lajunen teki Salt Lake Cityn kisoissa 2002 historiaa voittamalla kaikki jaossa olleet kolme kultamitalia, kaksi henki-
lökohtaisista kilpailusta ja yhden joukkuekilpailusta.

3. TEHTÄVÄ   TUNNISTA TALVIKISALAJIT

Yhdistä laji ja lajikuvat eli piktogrammit. Tiedätkö myös lajien nimet suomeksi?
Olympialajit



Urheilijat

1. TEHTÄVÄ 

Täytä lomake: 

Suomalainen urheilija, jota ihailen 
Etunimi Valokuva

Sukunimi

Urheilulaji

Urheilijan esittämiä kommentteja ja haastatteluja

Tämän haluaisin sanoa valitsemalleni urheilijalle



Reilu peli 

1. TEHTÄVÄ 

•  Mitä on korruptio? Tutki, kuinka olympialaisten tarjouskilpailu tapahtuu.  
 Pystytkö kuvittelemaan tapoja, joilla voisi ehkäistä korruption?

•  Valitse olympialaji ja tutki onko se altis dopingrikkomuksille.  
 Kuinka laji on käsitellyt tuollaiset rikkomukset?  
 Uskotko että sanktiot ovat tehokkaita?  
 Uskotko anteeksiantoon dopingrikkomuksien suhteen vai nollatoleranssiin?  
  
 Ehdota uusia tapoja, kuinka laji voisi käsitellä doping asioita ja  
 sitten keskustele ajatuksistasi ryhmässä.



Ympäristö 

1. TEHTÄVÄ 

•  Sinulle annetaan tehtävä suunnitella ”yhden planeetan olympialaiset”. Lontoo käytti viittä  
 teemaa olympialaisissa 2012: luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, jäte, osallisuus ja  
 terve elämä. Keskustele ryhmissä, miten sisällyttäisit nämä teemat omiin järjestämiisi  
 olympialaisiin. Onko jotain muita teemoja mitä lisäisit?

•  Luo suunnitelma suojella uhanalaisia lajeja. Tunnista ongelmat, jotka laittavat tämän lajin  
 vaaraan kuolla sukupuuttoon. Luo ”toteuttaa tietoisuus” -kampanja käyttämällä teknologisia  
 välineitä. Mitkä tulevat olemaan seuraukset tälle lajille (ja muille) jos sinun suunnitelmasi  
 ovat toimivia? Mitä täytäntöpanoon liittyviä esteitä voit kohdata? Miten nujerrat ne? Miten  
 mainostat menetystäsi? Miten pidät huolen, että tämä aloite voidaan liittää olympialaisiin?

2. TEHTÄVÄ 

Millaista kuormitusta olympialaiset aiheuttavat ympäristölle?

• Tehkää ensin laajakatseinen miellekartta asioista ja aiheista, jotka kuormittavat  
 yhteiskuntaa olympialaisia järjestettävässä maassa ja muussa maailmassa. 

• Tämän jälkeen lähtekää täydentämään miellekarttaa tekijöillä ja keinoilla,  
 joilla ympäristön ja yhteiskunnan kuormitusta voitaisiin vähentää. 



MILLÄ VÄLINEELLÄ KULJETAAN OLYMPIALAISIIN? 
(Sovellus leikistä maa-meri-taivas) 

Kulkuvälineet: jalkaisin, lentokoneella ja polkupyörällä. Jalkaisin liikutaan luistellen,  
lentokoneella mentäessä kaarrellaan ja pyöräillessä tehdään pipareita. 

Sovitaan omalla alueella, missä on lentokoneparkki, pyörätelineet ja Olympiakylän ovi. 

Leikin alussa lapset kysyvät miten mennään Olympialaisiin? Tähän ohjaaja vastaa esimerkiksi 
lentokoneella, jolloin kaarrellaan mahdollisimman nopeasti lentokoneiden laskupaikalle. 
Leikkiä voi helpottaa esimerkiksi niin, että koko ajan vain luistellaan tai aina kuljetaan kotoa 
Olympialaisiin, jolloin ei ole niin montaa muistettavaa asiaa.

HEITTOKILPAILU OLYMPIARENKAISIIN 

Varusteet: Hernepussit tai pallot, vanteet/tai ilman 

Piirrä maahan olympiarenkaat tai tee vanteista olympiarenkaat. Pisteytä renkaat 1-5.  

Jokainen vuorollaan tähtää ja heittää pallon/hernepussin renkaaseen. 3 heittoyritystä ja laske-
taan saadut pisteet.

ANTIIKIN KREIKAN PATSAAT
Jakaudutaan pareittain. 

Etsi netistä kuvia Antiikin Kreikan patsaista.

Tehtävänä on poseerata kuvan mukaisesti. 

Pari ottaa kuvan ja leikin lopuksi esitellään otoksia muille.

Välkkäleikkejä



Välkkäleikkejä

1. Nykyaikaiset kesäolympialaiset on järjestetty vuodesta 1896 lähtien neljän vuoden välein? 

KYLLÄ : 10 selkää, “rintauinti” makuulla EI : 10 selkää, meritähti makuulla  

2. Vuoden 1952 kesäolympialaiset järjestettiin Suomessa?

KYLLÄ: 10 syväkyykkyä EI: 10 askelkyykkyä

3. Uutena lajina Pekingin 2022 talviolympialaisissa on naisten mäkihyppy?

KYLLÄ: 10 vatsarutistusta EI: 10 alavatsarutistusta  
(selinmakuulla, jalat kohti kattoa, pakaran nosto ylös ja alas) 

4. Yhdysvallat on voittanut eniten mitaleja talviolympialaisten historiassa?

KYLLÄ: 10 punnerrusta leveällä otteella EI: 10 punnerrusta kapealla otteella 

5. Riikka Nieminen oli ensimmäinen suomalainen, joka voitti jääkiekossa olympiaturnauksen pistepörssin?

KYLLÄ: 10 kylkirutistusta molemmille puolille EI: 10 vartalonkiertoa molemmilla puolille

6. Lumilautailu oli paralympialaji vuoden 2018 Pyeongchangin talviparalympialaisissa?

KYLLÄ: 10 jännehyppyä EI: 10 x-hyppyä

7. Saksassa sijaitsee Kansainvälisen Olympiakomitean päämaja? 

KYLLÄ: 10 nyrkkeilyä eteen EI: 10 nyrkkeilyä sivuille 

8. Stadionin juoksu oli antiikin olympialaisten ensimmäinen kilpailulaji? 

KYLLÄ: 10 x polvennostojuoksu paikallaan EI: 10 x “jalat-pakaraan-juoksu” paikallaan

9. Lentopallo on vanhin olympiakisojen palloilulaji? 

KYLLÄ: 10 tasajalkahyppyä eteen - taakse EI: 10 tasajalkahyppyä sivulta – sivulle 

10. Paavo Nurmi toi olympiatulen Olympiastadionille Helsingin olympialaisten avajaisissa vuonna 1952? 

KYLLÄ: 10 x flatback EI: 10 x “tuulimylly” 
(kädet sivuilla, jalat leveässä haara-asennossa. Liutus kädellä alas 
jalkaa pitkin. Toinen käsi kurottaa kohti kattoa. Ojennus ylös ja tois-
to samalla tavalla toiselle puolelle, eri kädellä johtaen. 

KUNTOPIIRI

Ohjaaja kysyy kysymyksiä (ks. alla) samalla, kun osallistujat kävelevät ympäri salia eri tyylein kuten kävellen, juosten, takaperin kävellen, 
sivulaukaten tai loikkien. Ohjaaja antaa vaihtoehdoksi KYLLÄ ja EI-vastauksia ilmentävät lihaskuntoliikkeet. Kun kysymys on luettu loppuun ja 
vastauksia ilmentävät lihaskuntoliikkeet näytetty, suorittavat liikkujat mielipiteestään riippuen vastaustaan kuvaavan lihaskuntoliikkeen.



KAIKILLE YHTEISIÄ TAPAHTUMIA VOISIVAT OLLA MM.
• olympiapäivä
• paraolympiapäivä
• ryhmäytymispäivä
• tietokilpailu kisakaupungista/isäntämaasta/olympialaisista/paraolympialaisista luokassa
• oman koulun kisat (yksilö-, pari- tai ryhmätehtäviä)
• harrastus- ja välinemessu yhteistyössä oppilaiden ja/tai paikallisten seurojen kanssa
• välituntiolympialaiset mm. – köydenvetoa, sukkulaviestejä, jalkapalloa ja frisbeegolfia
• reilun pelin oppilaan valinta
• yhteisten tavoitteiden asettaminen liikkumisen, nukkumisen ja ruutuajan suhteen
• osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, esim. kodin ja koulun talvipäivä

AVAJAISET
Olympiakisojen avajaiset ovat tilaisuus, joka arvokkain juhlamenoin avaa kisat virallisesti.  
Nykyisiin avajaisiin kuuluu muun muassa seuraavia asioita: 

1. Kisojen tervehdyssanat.

2. Joukkueiden sisäänmarssi, mahdollisuuksien mukaan oma joukkue on pukeutunut oman valtion väreihin,  
 valtion lippu ja maskotti. Joukkueet marssivat avajaisiin järjestävän maan kielen määrittelemässä  
 aakkosjärjestyksessä, kuitenkin niin, että Kreikka marssii ensimmäisenä ja isäntämaa viimeisenä.

3. Kisojen avaaminen “Julistan avatuiksi … Olympiakisat, jotka juhlistavat nykyajan … olympiadia.”

4. Olympialippu nostetaan kentälle pystytettyyn salkoon olympiahymnin soidessa.

5. Olympiatuli tuodaan olympiasoihdussa avajaisiin ja se jää palamaan kisojen ajaksi  
 olympiastadionilla olevaan tulimaljaan. 

6. Olympiavala, tuomari- ja toimitsijavala. 

7. Joukkueiden ulosmarssi.

PÄÄTTÄJÄISET
• päätöspuhe
• palkintojen ja kunniakirjojen jako
• yhteislaulu
• olympiatuli sammuu ja olympialippu poistuu
• kisadisco

Mitä olympiakasvatustapahtuma, -päivä tai -viikko  
voisi pitää sisällään?


