
Tutustu Lasten Liikkeeseen, toiminnan laa-
tulupaukseen ja koulutuksiin Lasten Liik-
keen nettisivuilla ja tule mukaan toteutta-
maan laadukasta toimintaa kaikille lapsille!

www.olympiakomitea.fi/lastenliike

OTA LASTEN LIIKE SAAVUTETTAVUUSMERKKI KÄYTTÖÖN

Saavutettavassa liikuntaharrastuksessa jokainen lapsi  
kokee olevansa tervetullut mukaan ja pärjäävänsä siinä kuten 
kaveritkin. Lähtökohta on, että lapsi voi olla harrastuksessa 
oma itsensä ja ohjaaja muokkaa toimintaa ryhmän mukaan.

LASTEN LIIKE ON LUPAUS LAADUSTA
Lasten Liikkeen tavoitteena on parantaa kaikkien lasten 
mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen ohjattuun liikun-
taharrastukseen. 

''Lasten Liike laatulupauksessa korostuvat  
lasten ilo ja innostus, ohjaajien osaaminen ja  
toiminnan hyvä organisointi ja suunnittelu.''

Lasten Liike logo toimii lasten liikuntaharrastusten saavutet-
tavuus- ja laatumerkkinä. Lasten Liike saavutettavuusmerkkiä 
voivat hyödyntää kaikki harrastustoimintaa järjestävät tahot. 

Lasten Liike saavutettavuusmerkin käyttö harrastusryhmän 
yhteydessä edellyttää Lasten Liike laatulupaukseen sitoutu-
mista ja ohjaajien osallistumista Lasten Liike koulutukseen.

SAAVUTETTAVA JA LAADUKAS  
LIIKUNTAHARRASTUS

http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


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

www.olympiakomitea.fi/lastenliike

http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


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.

ALOITTELEVAT JA NUORET OHJAAJAT
Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoi-
men 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.

Tilaa koulutus liikunnan aluejärjestöltäsi.

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot 
ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen 
ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan 
suunnitteluun.  

Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat moto- 
riset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja 
pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa 
annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-,  
tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. 

Lasten Liike -koulutukset tukevat lajiliittojen ja 
muiden järjestöjen koulutuksia tuomalla vah-
vemmin esille harrastustoiminnan erityispiirteitä. 
Koulutuksissa on erikseen huomioitu aloittelevat ja 
kokeneet ohjaajat.  

Lasten Liike -koulutukset ovat osa Lasten Liike  
toimintamallia, jolla halutaan lisätä kaikkien lasten  
mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- 
harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset 
tukevat tavoitteen toteutumista antamalla ohjaajille 
monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.    

Koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät ja seurat/
yhdistykset saavat käyttää Lasten Liike logoa 
toiminnan markkinoinnissa. Lasten Liike logo toimii 
lasten liikuntaharrastusten saavutettavuus- ja 
laatumerkkinä. Lasten Liike logon käyttö harrastus-
ryhmän yhteydessä edellyttää Lasten Liike laatulu-
paukseen sitoutumista.  
Lue lisää www.olympiakomitea.fi/lastenliike.

Yhteistyössä Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Liikunnan Aluejärjestöt.

http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


MOTORISET PERUSTAIDOT

HELPPO KIMBLE
Leikkiesimerkki 

koulutus- 
materiaalista

Välineet:  

• Merkkikartioita: matalia ja korkeita

• Palloja: isoja, pehmeitä ja tennispalloja

• Vanteita

• Muotolaattoja

• Pelinappula: pallo, hernepussi tai juomapullo

Pelin kulku:

• Laitetaan 10 kartiota tasaisin välein ympyrän muotoon pelialueeksi.

• Lähtöruutu merkitään korkealla kartiolla, joka on myös samalla maali.

• Jokainen pari asettaa oman ”pelinappulan” lähtöruudun viereen.

• Pelissä voi olla 1-4 erilaista tehtävää, joita parit käyvät tekemässä  
 haluamassaan järjestyksessä.

• Pari käy suorittamassa yhden tehtävän kerrallaan. Tehtävää tehdään niin kauan,  
 että saadaan onnistunut suoritus.

• Onnistuneen suorituksen jälkeen pari saa käydä liikuttamassa ”pelinappulaansa”  
 yhden askeleen eteenpäin. 

• Voittajapari on se, joka pääsee ensimmäisenä maalin. 

• Tehtävät:

 1. Vanteen heitto: heitelkää vannetta toisillenne 5 kertaa.

 2. Koppi: toinen pitää korkeaa merkkikartiota väärinpäin kädessä ja 
 pyrkii saamaan parin heittämän pallon kartion sisään, 5 suoritusta.

 3. Pallon puskeminen: toinen heittää pehmeää palloa ja toinen puskee 5 kertaa.

 4. Jäälautta: kulkekaa merkitty matka siirtämällä 3 muotolaattaa.

Soveltamisvinkki: 

• Aluksi peliä voidaan pelata pienemmällä kartiomäärällä ja vain yhdellä tehtävällä.  
 Tehtäväesimerkki: ”Käykää heittämässä kori. Heitelkää vuorotellen.  
 Kun saatte korin, siirtäkää pelinappulaa.”

KATSO VIDEO TÄSTÄ

 www.olympiakomitea.fi/lastenliike
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