
Merkki saavutettavasta 
ja laadukkaasta 
liikuntaharrastuksesta

Yhteistyössä
Suomen Olympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea
Liikunnan Aluejärjestöt



Haaste ja ratkaisu



1. Liikunnallisten harrastusten järjestämisen taso ja 

toiminnan sisältö eivät ole kaikkialla tasalaatuisia. 

2. Toiminnan sisällöstä kertominen voi olla puutteellista.

3. Ohjaajilta voi puuttua osaamista kohdata ja innostaa 

kaikenlaisia lapsia yhdenvertaisesti.

• Miten varmistamme, että liikunnallisten harrastusten ohjaajilla on kyky ja 

osaaminen toimia kaikenlaisten lasten parissa? 

• Miten varmistamme että järjestävät tahot osaavat suunnitella sisällön 

laadukkaaksi ja yhdenvertaiseksi kaikille? 

• Miten varmistamme että sisältö osataan kuvata oikein?

• Miten varmistamme että kaikki liikunnallisten harrastusten järjestäjät 

ymmärtävät harrastamisen laadun samalla tavalla?

Haasteet joita ratkomme



1. Lasten Liike kokonaisuus ja laatumerkki auttavat kuntia ja seuroja… 

…toteuttamaan tasalaatuisia liikuntaharrastuksia ja viestimään niistä.

…nostamaan osaamista ja profiilia.

…helpottamaan perheitä löytämään laadukkaan harrastuksen.

2. Kaikki valmiina hyödynnettäväksi

• Valmis sanoitus ja materiaalit: Lasten Liikkeessä avataan millainen on 

laadukas, saavutettava ja kaikille avoin liikuntaharrastus. Sanoitusta 

tukevat kattavat, veloituksetta käytettävissä olevat tukimateriaalit. 

• Yhteinen laatulupaus: Lasten Liike laatulupaus toimii lupauksena 

perheille ja tarkistuslistana toiminnan järjestäjille.

3. Lasten Liike koulutuksilla varmistetaan ohjaajien osaaminen kunnissa 

seuratoimijoille ja muille tahoille, jotka järjestävät liikunnallista 

harrastustoimintaa.

Ratkaisu mitä tarjoamme



Jokaisella lapsella on mahdollisuus 
osallistua laadukkaaseen ja 
saavutettavaan liikunnalliseen 
harrastustoimintaan. 



Lasten Liike merkki on erinomainen väline viestiä 
kuntatasoisesti saavutettavasta ja laadukkaasta 
harrastustoiminnasta. 

Lasten Liike -merkki auttaa viestimään perheille 
kunnan kaikille avoimista liikuntaharrastuksista, 
jolloin perheet löytävät helpommin sopivan 
harrastuksen lapselleen. Kunta voi pyytää myös 
jokaista toiminnan järjestäjää käyttämään merkkiä 
omilla sivuillaan ja markkinoinnissaan. Yhteinen 
sanoitus ja merkki auttavat kaikkia. 

Harrastamisen Suomen mallin tukea saavat kunnat voivat kouluttaa 
Lasten Liikkeen avulla kaikki liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaajat. 
Koulutuksen kustannukset voi sisällyttää Harrastamisen Suomen mallin 
tuen 20% omavastuuosuuteen. 

Lasten Liike ja
Suomen harrastamisen malli 



Lasten Liikkeessä kaikki 
lähtee kipinästä

Lasten Liikkeessä on kysymys kipinän syttymisestä

1. lapsille liikkua ja harrastaa ja

2. harrastusten järjestäjille ohjata ja toimia 
yhdenvertaisesti. 

Perustan Lasten Liikkeelle luovat

✓ YK:n lasten oikeudet

✓ YK:n vammaisten sopimus

✓ Liikuntalaki

✓ Yhdenvertaisuuslaki

Kipinä...

…liikkua …harrastaa

…ohjata …yhden-
vertaisuuteen

Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä. Turvallinen ja yhdenvertaisesti 

saavutettava päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. 

Lähde: UKK-instituutti 2021, Liikkumissuositus 7-17 vuotiaille lapsille ja nuorille.



edullinen
hyvin organisoitu
jatkuva
kaikille avoin
laadukas
maksuton
matala kynnys
monipuolinen
ohjaajien osaaminen
ohjaamisen laatu
saavutettava
sosiaalinen yhteisö
vastuullinen
yhdenvertainen

Lasten Liikkeen avainsanoja

LAPSEN SUUSTA:
innostuin liikkumisesta
haluan tulla uudestaan

kato mä osaan
kaveritkin käy

kiva ohjaaja
oli hauskaa

onnistuin
opin uuden taidon

sain punaiset posket
uskalsin kokeilla

tuli hiki
yritin parhaani



Laatulupaus ja 
laatumerkki



Lasten Liike on lupaus laadusta

Lasten Liike toimii lasten liikuntaharrastusten laatu- ja 

saavutettavuusmerkkinä

Laatu- ja saavutettavuusmerkki (= Lasten Liike logo) kertoo monipuolisesta, 

laadukkaasta ja edullisesta toiminnasta, johon kaikki lapset ovat tervetulleita.



Lasten Liike merkki on kaikkien harrastustoimintaa 
järjestävien tahojen käytössä silloin, kun…

Toiminnan toteuttajat 

sitoutuvat Lasten Liike 

Laatulupaukseen

Ohjaajat ovat 

osallistuneet Lasten 

Liike -koulutukseen

1 2

Laatulupaus on nimensä 
mukaisesti lupaus lapsille ja 
perheille mm. koulutetusta 
ohjaajasta, lasten toiveiden 
kuuntelemisesta ja 
saavutettavasta toiminnasta.

Jokaisen Lasten Liike -toimintaa 
ohjaavan ohjaajan on 
osallistuttava Liikunnan 
Aluejärjestön järjestämään 
Lasten Liike -koulutukseen. 
Koulutuksessa painottuvat 
kaikille avoimen ja innostavan 
liikunnallisen harrastus-
toiminnan suunnittelu ja 
ohjaaminen. Valittavissa on kaksi 
eri koulutustasoa iän, 
kokemuksen ja taustan mukaan.



Miksi meidän 
harrastusryhmän 
mainoksessa on 

Lasten Liike logo?

OK! Sillä tavoin siis 
yhä useampi 

innostuu tulemaan 
mukaan.

Se kertoo, että meidän ryhmään 
ovat kaikki tervetulleita, meidän 
ohjaaja on käynyt koulutuksen ja 

että meillä on tosi hauskaa yhdessä!

Juuri niin.



Toiminnassa tärkeintä 
on liikkumisen ilo ja 

innostus

Lasten Liikkeessä 
harrastustoiminnan keskiössä 

ovat lapset.
Toiminta suunnitellaan 

yhdessä lasten kanssa siten,
että he kokevat harrastuksen 

innostavaksi ja haluavat 
mukaan uudelleen.

Ohjaajina toimivat 
koulutetut ohjaajat

Harrastustoiminnan ohjaaja 
ymmärtää oman roolinsa 
tärkeyden liikunnalliseen 

elämäntapaan innostajana 
sekä kaikkien lasten 

harrastusmahdollisuuksien 
lisääjänä. Hän toimii hyvänä 

esimerkkinä ryhmänsä lapsille.

Toiminta on hyvin 
suunniteltua ja 

organisoitua

Suunnittelussa huomioidaan 
lasten toiveet sekä 

harrastuksen saavutettavuus 
ja tilan esteettömyys. 
Toimintaa sovelletaan 

ryhmälle sopivaksi.

Lasten Liike laatulupaus



Lasten Liike laatulupaus



Saavutettavassa harrastuksessa kaikki lapset kokevat olevansa tervetulleita mukaan 
ja pärjäävänsä siinä kuten muutkin. Lähtökohta on, että jokainen lapsi voi olla 
harrastuksessa oma itsensä ja ohjaaja muokkaa toimintaa ryhmän mukaan. 



Kaikille avoin toiminta 

Lasten Liikkeen harrastusryhmät ovat kaikille avoimia ryhmiä. Kaikki 
toivotetaan niihin tervetulleiksi sellaisina kuin ovat. 

Saavutettava harrastus 

Lasten Liikkeessä halutaan panostaa siihen, että tieto harrastus-
mahdollisuuksista löytyy helposti, asiat kerrotaan ymmärrettävästi ja tieto 
julkaistaan saavutettavassa muodossa. 

Esteettömyys

Lasten Liikkeessä ei voida luvata ryhmien täydellistä esteettömyyttä, sillä 
harrastusryhmiä järjestetään erilaisissa paikoissa. Lasten Liikkeen logoa 
käyttävien ryhmien yhteyshenkilöltä ja nettisivuilta tulee kuitenkin saada 
lisätietoja, jotta jokainen perhe voi itse tehdä ratkaisun osallistumisesta ja 
selvittää esimerkiksi avustajan käyttöä.

Kaikille avoin liikuntaharrastus



Järjestäjän kannattaa pohtia etukäteen vastauksia esimerkiksi seuraaviin lasten kysymyksiin: 

• Näkyykö infomateriaalissa, että olen tervetullut? 
• Tiedänkö, missä ja koska ryhmä kokoontuu? 
• Miten siirryn tai pääsen harrastuspaikalle? Mikä on tarkka osoite sisäänkäynnille? Minne autoa tai taksia pyydetään 

ajamaan? 
• Mistä tunnistan sisäänkäynnin? Tuleeko joku ovelle vastaan? 
• Onko matkalla harrastustilaan portaita, kynnyksiä tai ahtaita ovenkarmeja? 
• Millainen valaistus käytävissä, pukuhuoneissa ja liikuntatilassa on? 
• Onko liikuntatila rauhallinen vai onko siellä taustahälyä? 
• Pääsenkö vessaan? Löytyykö läheltä esteetön vessa? 
• Otetaanko minut mukaan? 
• Pystynkö toimimaan yksin? Saanko tarvittaessa apua? 
• Voiko mukaan ottaa oman avustajan? Saako tarvittaessa järjestäjän kautta apua avustajan hankintaan? 
• Miten pääsen kotiin tai mistä minut noudetaan? 

Esteettömyys on muutakin kuin liikkumisen esteettömyyttä

Siihen liittyvät myös näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikointiin liittyvät asiat 



Voiko Lasten 
Liikkeen 

laatutunnusta 
käyttää, vaikkei 

liikuntatilaan pääse 
pyörtuolilla?

Hyvä idea! Sehän 
auttaa muitakin 

löytämään perille.

Kyllä voi. Muista 
kuitenkin kuvailla tilaa ja 

sinne kulkua teidän 
nettisivuilla. Ota vaikka 
valokuvia tilasta tai tee 

lyhyt video.

Niin auttaa. Se 
tekee teidän 
toiminnasta 
paremmin 
soveltuvaa 

kaikille.



Lasten Liike 
koulutukset



Koulutusten painopisteet

KOKENEET OHJAAJAT
lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen 
ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen 
tukeminen

lasten motivaatio ja liikunnallinen itsetunto

lasten liikuntataitojen edistäminen 
liikunnallisuuden palapelin avulla

erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 
monikulttuurisuuden huomiointi

käytännön vinkit hauskaan, hikiseen ja 
sopivan haastavaan toimintaan 

ALOITTELEVAT OHJAAJAT
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



Harrastamisen 
ohjaamisessa 
huomioitavaa

• Autetaan lasta oppimaan, 
liikkumaan, onnistumaan

• Suunnitellaan kohderyhmälle 
sopivia harjoitteita 

• Jokaiselle onnistumisia 
harjoituksiin

• Kaikilta ei voi vaatia välttämättä 
samoja asioita

• Kannustetaan ja annetaan 
positiivista palautetta



✓ Avoimet koulutukset löytyvät osoitteesta  
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-
nuorten-liikunta/lasten-harrastamisen-
edistaminen/lasten-liike-ohjaajakoulutukset/

✓ Valittavissa avoimet tai tilauskoulutukset

✓ Hinnat: sh. n. 30€/osallistuja + matkakulut

✓ Koulutuskustannukset voi sisällyttää 
harrastamisen Suomen mallin 
omarahoitusosuuteen (20%).

Liikunnan Aluejärjestöt 
toteuttavat Lasten Liike 
koulutuksia 

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-nuorten-liikunta/lasten-harrastamisen-edistaminen/lasten-liike-ohjaajakoulutukset/
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Liikunnan aluejärjestöt

1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, EKLU

2 Etelä-Savon Liikunta ry ESLI

3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ESLU

4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU

5 Kainuun Liikunta ry KL

6 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, KEPLI

7 Keski-Suomen Liikunta ry, KESLI

8 Kymenlaakson Liikunta ry KYMLI

9 Lapin Liikunta ry, LAPLI

10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry LIIKU

11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU

12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry POKALI

13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, POPLI

14 Pohjois-Savon Liikunta ry, PSL

15 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU

http://www.eklu.fi
http://www.esliikunta.fi
http://www.eslu.fi
http://www.hlu.fi
http://www.kainuunliikunta.fi
http://www.kepli.fi
http://www.kesli.fi
http://www.kymli.fi
https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/
http://www.liiku.fi
http://www.plu.fi
http://www.pokali.fi
http://www.popli.fi
http://www.pohjois-savonliikunta.fi
http://www.phlu.fi


Miten otan 
Lasten Liike 
merkin käyttöön?



• Tutustu Lasten Liikkeeseen sekä laatu- ja saavutettavuusmerkkiin

• Lue Lasten Liike -opas toiminnan järjestäjille ja jaa tietoa tutustuttavaksi 
myös muille henkilöille organisaatiossasi.

LUE JA TUTUSTU 

• Syvenny laatulupauksen kolmeen kohtaan

• Varmista, että asiat toteutuvat toiminnassanne.

• Informoi toiminnan aloittamisesta (esim. ohjaajia, kuntaa, kouluja).

OMAKSU 
LAATULUPAUS

• Tilaa Lasten Liike -koulutus liikunnan aluejärjestöltä tai ilmoittaudu 
avoimeen koulutukseen

• Valitse sopiva koulutus, valittavissa on aloittelevien ja kokeneiden 
ohjaajien koulutus.

ILMOITTAUDU 
KOULUTUKSEEN

• Laadi kuvaus toiminnastanne ja päivitä tiedot ryhmän materiaaleihin

• Huomioi kuvauksessa saavutettavuus; Kuvaa tilat ja toimintaympäristö 
sekä kerro riittävästi toiminnan sisällöstä.

• Apua ja ohjeita löydät Lasten Liikkeen oppaasta

TEE KUVAUS 
TOIMINNASTA

• Markkinoi toimintaa

• Liitä Lasten Liike merkki ja laatulupaus mukaan markkinointi-
materiaaleihin ja ryhmän nettisivuille. Jaa halutessasi uutisia toiminnasta 
#lastenliike. Voit tägätä Lasten Liike fb sivun julkaisuihisi.  

VIESTI JA 
MARKKINOI
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Näillä 
askelilla otat 
Lasten Liike 

merkin 
käyttöösi



Kaikki valmiina 
- lähde mukaan ja ota käyttöösi

Lasten Liike tarjoaa apua ja tukimateriaaleja 
toiminnan järjestäjille. Ohjeita löydät mm: 
- Saavutettavan viestinnän laatimiseen
- Kaikille avointen tuntien suunnitteluun
- Vinkkejä iloiseen liikkumiseen

Materiaalit kootusti 
www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit

Lasten Liike logo, kuvituskuvat, sanoitusta, yms.
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPAN
KKI/Lasten+liike/

Lue lisää Lasten Liikkeestä
www.olympiakomitea.fi/lastenliike

http://www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/Lasten+liike/
http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike


Esimerkkejä Lasten Liike merkkiä 
hyödyntävästä toiminnasta

• Tapparan koordinoimat matalan kynnyksen harrastusryhmät yhteistyössä 
Tampereen kaupungin kanssa.

• Espoon Telinetaitureiden koordinoimat WAU-kerhoryhmät yhteistyössä 
Espoon kaupungin kanssa.

• YMCA Tampere: ”Liitämme jatkossa lasten harrastustoimintaan Lasten Liike 
logon, koska haluamme olla edistämässä laadukasta lasten 
urheiluseuratoimintaa.” Lasten Liike -merkin alla heille myös:

• 3x3 korisjoukkuetoiminta, sekä muu monipuolisen liikkumisen 
harrastustoiminta yhteistyössä Tamspiritin kanssa. 

• Pilotti Tampereen kaupungin kanssa varhaiskasvatuksen harrastusryhmistä: 
Muksupalloilu kolmella päiväkodilla kuudessa eri ryhmässä.

Lasten Liike merkkiä voivat hyödyntää joko kunta tai 
seura/järjestävä taho, tai molemmat!



Tervetuloa mukaan järjestämään 
laadukasta lasten liikuntaa!


