
LiikU Liikkuva opiskelu - uutiskirje Katso viesti selaimessa

 

Innostavaa uutta lukuvuotta!
Toivottavasti kesäloma on tarjonnut riittävästi aikaa rentoutumiseen ja työstä palautumiseen.
Uutiskirjeestä löydät vinkkejä oman palautumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen myös arjen
tuoksinassa. Lisäksi kirjeeseen on koottu mm. ideoita ryhmäyttävään toimintaan sekä syksyn
ajankohtaisia päivämääriä.

Toivomme, että lähtökohdat alkaneeseen lukuvuoteen ovat edellisiä vuosia suotuisammat. Me
LiikUssa haluamme tukea teitä opiskelupäivän liikunnallistamisessa sparraamalla, kouluttamalla
ja järjestämällä webinaareja, seminaareja ja verkostotapaamisia sekä erilaisia tapahtumia. Ota
rohkeasti yhteyttä ja pohditaan yhdessä, miten juuri teidän oppilaitokseenne voitaisiin saada
lisää liikettä!

 

 

Aluejärjestöt lisäämässä liikettä
LiikU on yksi Suomen 15 Liikunnan aluejärjestöstä. Olemme liikunnan asiantuntijoita ja
kehittäjiä omalla toimialueellamme. Liikutamme, koulutamme, puhumme liikunnasta päättäjille
ja teemme yhteistyötä paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Lisää liikettä -hanke
on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on
edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten
toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Oheinen infograafi
havainnollistaa Lisää liikettä -hankkeen kautta tekemäämme työtä viime hankekaudella.

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos voimme auttaa sinua liikkeen lisäämisessä! Hankkeesta voit
lukea lisää täältä.

 

 

https://liiku.creamailer.fi/email/62c2ac1b0b792
https://www.liiku.fi/kouluille-ja-oppilaitoksille/lis%25C3%25A4%25C3%25A4-liikett%25C3%25A4-hanke/
https://www.youtube.com/user/liikufi
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/62c2ac1b0b792
https://www.facebook.com/liikury/
https://www.instagram.com/liikury/


 

 

Ideoita
ryhmäytymiseen
Lukukauden alussa on hyvä panostaa uusien
opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Tässä on
koottuna vinkkejä erilaisiin ryhmäyttäviin
aktiviteetteihin. Järjestämme tilauksesta
myös ryhmäyttäviä päiviä ja
liikunta/teematapahtumia. Ole rohkeasti
yhteydessä, mikäli kaipaat teidän
oppilaitokselle hauskaa tekemistä,
esimerkiksi liikunta- tai ryhmäytymispäivää tai
muuta tapahtumaa!

Kuutamolla: Jokainen kertoo itsestään
kolme asiaa/tapausta, joista yksi on valetta ja
kaksi totta. Muiden tehtävänä on kysellen
(kysymyksin, joihin voi vastata kyllä tai ei)
selvittää, mikä tapauksista on ollut todellinen.
Voidaan tehdä koko ryhmän kanssa tai
pienemmissä ryhmissä, ulkona tai sisällä.

Kolme lempiasiaa: Etsi kolme erilaista
palloa valmiiksi ja rajaa pelialue. Palloja
heitellään piirissä yhtäaikaisesti. Ensimmäinen pallo = lempiruoka, toinen pallo = harrastus ja
kolmas pallo = esim. lempileffa. Aina kun ottaa kiinni yhden palloista tulee kertoa oma vastaus
muille.

Minuuden markkinat: Valmistele etukäteen laput, joissa lukee adjektiiveja. Jokaiselle leikkijälle
jaetaan neljä lappua. Tämän jälkeen leikkijät saavat liikkua ja vaihtaa lappuja keskenään niin
kauan, kunnes adjektiivit sopivat leikkijälle. Kun kaikilla on itselle sopiva adjektiivi, käydään läpi,
miksi kukin valitsi tietyn adjektiivin.

Ohjeistettu liikkuminen: Ryhmä liikkuu rajatussa tilassa. Leikin ohjaaja antaa vaihtuvia
ohjeita, kuinka moni henkilö saa liikkua ja millä tavalla (esim. kolme ihmistä liikkuu yhdellä
jalalla, kuusi ryhmäläistä pysähtyy). Ryhmän täytyy yhdessä toimia siten, että ohjaajan antamat
ohjeet toteutuvat.

Kepin kannatus: Ryhmät kannattelevat keppiä etusormillaan. Keppi tulee laskea maahan niin,
että kenenkään ote ei irtoa.

Lisää vinkkejä löydät mm. täältä: Smart Moves, MLL Tehtäväkortit

 

https://www.smartmoves.fi/toiminnalliset-opetusmenetelmat/ryhmayttavat-aktiviteetit/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tukioppilaiden-koulutusmateriaalit/tehtavakortit/


 

 

Lisää liikettä -
seminaari 12.-13.10.
Varaa päivämäärät jo kalenteriisi!

Lisää liikettä –liikunnalla iloa ja
hyvinvointia lapsille ja nuorille –seminaari
järjestetään lokakuussa. Maaosuus (ke
12.10.) on Kerttulan liikuntahallilla Raisiossa
ja torstaina (13.10.) ollaan Tallink Silja Line laivalla.

Seminaari on suunnattu varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen asteen sekä koulupäivän aikaisen
harrastamisen edistämisen henkilöstölle. Seminaarin järjestää LiikU ja Lounais-Suomen
aluehallintovirasto. Tarkempi ohjelma julkaistaan pian LiikU:n nettisivuilla ja somessa. Olethan
kuulolla!

 



 

 

Pidä huolta
palautumisesta arjessa
Kesäloma tarjoaa usein runsaasti aikaa työstä
palautumiselle, eli kehon ja mielen elpymiselle työn
rasituksista. Uuden lukuvuoden alkaessa voi olla
paikallaan tarkastella tai luoda rutiineja, joiden avulla
palautumista voi tukea myös päivä- ja viikkotasolla.
Kun työpäivään mahtuu pieniä palauttavia taukoja,
on työstä palautuminen tehokkaampaa myös vapaa-
ajalla. Omaa palautumsta voi tukea esimerkiksi
seuraavasti:

Työpäivän aikana taukojen avulla. Esimerkiksi opettajanhuoneessa juttelu, asioiden jakaminen
ja nauraminen tukevat palautumista ja työasioista irroittautumista.

Työstä irrottautuminen Vapaa-ajalla kannattaa tehdä asioita, jotka poikkeavat omasta työstä.
Veisikö liikunta tai luova tekeminen ajatukset pois työasioista?

Rentoutuminen Ota rauhallisesti ja tee jotakin sellaista, joka ei vaadi liikoja älyllisiä tai fyysisiä
ponnisteluja. Lue kirjaa, kuuntele musiikkia, liiku luonnossa, tee käsitöitä..

Taidon hallinta Haasta itsesi oppimaan jotain uutta esim. käsitöiden, kielten opiskelun ja
liikunnan tai vaikkapa ruuanlaiton parissa.

Merkityksellisyys Panosta asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä.

Yhteenkuuluvuus Onko ympärilläsi ihmisiä, joiden parissa saat olla oma itsesi? Panosta hyviin
ihmissuhteisiin ennemmin laatu kuin määrä edellä.

Vinkit on koostettu TTL:n julkaisusta. Lue juttu kokonaisuudessaan täältä.

 

https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-palautuminen-tyosta-nama-kuusi-kokemusta-edistavat-sita


 

 

Ajakohtaiset
Mieli liikkeelle opiskeluyhteisöissä  -webinaari

ke 31.8. klo 14-16 Zoom
Ilmoittaudu

Jamkin/Likesin Iloliike -koulutus:
Hyvinvointipedagogiikkaa oppimisen ja kasvun
tueksi

Koulutus kuudessa osassa 30.8.-8.11.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Koululiikuntaliiton Inspiroidu liikunnasta -
webinaarisarja

14.9., 21.9., 28.9., 2.10., 9.10.
Ilmoittautuminen alkaa syyskuussa

Etukeno -webinaari: Teemana palutuminen
ti 11.10.
Ilmoittautuminen avataan myöhemmin

 

 

 

Yhteyshenkilö

Mirjami Laaksonen
Asiantuntija, lasten ja nuorten liikunta
040 9000 838
etunimi.sukunimi(at)liiku.fi

 

 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Turun ja Porin toimistojen yhteystiedot
 

 
Kerro kaverille
Jaa Facebookissa  

     

Osoitelähde: LiikUn jäsenrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://www.likes.fi/mieli-liikkeelle-opiskeluyhteisoissa/?fbclid=IwAR1jqeFyYUxmQjpDtlCmwWRekTEFISO_d0Zbcvvm-Wb2pHjKJH3vzAK1-eg
https://www.likes.fi/iloliike-koulutus/
https://www.kll.fi/kouluille/kilpailutoiminta/opettajien-aktiviteetit/inspiroidu-liikunnasta-webinaarit/
https://liikkuvaaikuinen.fi/etukeno-verkkotapahtumat/
http://www.liiku.fi/yhteystiedot/
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/62c2ac1b0b792
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://liiku.creamailer.fi/email/62c2ac1b0b792
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=487A92FD734EEE28C2257D3B003BB866
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