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Merellä 

(x) KOHDERYHMÄ

Amazing race 

Amazing race on toiminnallinen teema ja -väline monialaiseen oppimiseen. Saat 

vinkkejä ja ideoita, miten hyödyntää Amazing race -ajatusta opetuksessa. Tämän 

mallin avulla voit rakentaa omia oppilaitasi ajatellen Amazing racen hyödyntäen 

oppilaidesi erilaisia vahvuuksia. Amazing racen perusrungon avulla voit muokata 

tehtävät helposti oppilaiden/opiskelijoiden ikätason ja oppisisällön mukaan.

ANU MUURINEN, LiikUn 

kouluttaja, CLIL-luokanopettaja x

Dance 4 Fun: 

Kepparitanssi, Ninjagym 

ja Rope skipping. 

Esittelyssä voimistelun varhaiskasvatukseen sopivia matalan kynnyksen sisältöjä, 

jotka tukevat motoristen taitojen kehitystä ja innostavat lapsia myös omaehtoiseen 

liikuntaan. 

Lasten Voimistelun tiimi, 

Suomen Voimisteluliitto x

Draivia toiselle asteelle 

Tule tutustumaan, mitä golf voi antaa toiselle asteelle. Teemassa esitellään lukiolle ja 

toiselle asteelle toteutettuja golfkursseja, joissa yhdistyvät liikunnallisuus, harrastus 

ja työympäristöoppiminen. Suomen Golfliiton kouluttajat x x

Draivia 

varhaiskasvatukseen

Golfliiton tunnetusta Draivia Kouluun -liikuntaharjoitepankista 

www.draiviakouluun.net löytyy oma varhaiskasvatukselle suunnattu toiminto. 

Innostava pelialusta ja yhdessä tekeminen ovat toiminnan ytimenä. Pelit ja leikit 

toimivat niin ulkona kuin sisällä. Lisäksi on huomioitu myös huoltajien kanssa yhdessä 

innostava tekeminen. Tule tutustumaan lisää materiaalien käytöstä sekä 

koulutustoiminnasta. Suomen Golfliiton kouluttajat x

Etsivä harrastustoiminta 

ja yläkoululaisten 

aktivointi 

harrastustoiminnassa

Etsivä harrastustoiminta on tärkeä osa Harrastamisen Suomen mallin mukaista 

Harrastava koululainen -hanketta Lempäälässä. Työpajassa avataan esimerkkien 

kautta, miten Etsivää harrastustoimintaa on käytännössä toteutettu 

yhteisvastuullisesti hankkeen kautta. Myös yläkoululaisten tavoittamisesta ja 

aktivoinnista osana toimintaa on saatu positiivisia kokemuksia. Tule kuulemaan, 

kuinka “Nuorten ääni kuuluviin!”, tuotti tulosta ja yläkoululaiset saatiin mukaan 

ohjattuun harrastuskerhotoimintaan.

TIINA HAKIO, hankevastaava, 

Lempäälä, liikunnanohjaaja AMK x

Free body, free mind 

Tutustuminen liike improvisaation perusteisin, niiden käyttö sekä turvallisen ja 

luovan ilmapiirin virittäminen yläkouluikäisille/nuorille. 

EVGENY ”EVI” KOSTYUKOV, 

tanssija, koreografi, 

tanssinopettaja x

Hyvinvoinnin haasteet 

arjessa 

Onko oman hyvinvoinnin edistäminen arjessa hankalaa? Kamppailetko jatkuvasti 

jonkin saman hyvinvointiasi haittaavan arkisen asian kanssa? Tässä työpajassa 

pohdimme yhdessä konkreettisia keinoja, joilla selättää yleisimmät hyvinvoinnin 

haasteet. Käsiteltävinä teemoina mm. kiire, työstressi ja epäsäännöllinen syöminen.

OONA NIITTYMÄKI, TtM, 

terveysliikunnan kehittäjä LiikU x

Ihan pihalla

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön 

erilaisten taitojen oppimiseen. Pääset itse kokeilemaan erilaisia pelejä ja leikkejä, 

joita voit ottaa käyttöön heti.                

LAURA TOLONEN, 

liikunnanohjaaja (AMK), LiikUn 

kouluttaja x

Kehonhuoltoa

Tunnin aikana kehitetään voimaa ja liikkuvuutta, kehonhallintaa sekä tasapainoa. 

Liikkeet tehdään oman tason mukaan, kehoa kuunnellen. Lopuksi pysähdytään 

hetkeksi loppurentoutukseen.

ANNA LILJA, VTM, personal 

trainer ja liikunnanohjaaja 

(AMK) -opiskelija x

Koukuttavaa 

välituntiliikuntaa 

Pääset tutustumaan välituntiliikunnan koukuttaviin klassikoihin ja uusiin 

tuttavuuksiin. Spikeball, kunkkupallo, dodgeball ja blazepod tarjoavat mukavaa, 

matalan kynnyksen tekemistä sekä sisälle että ulos. Varoitus, näihin peleihin saattaa 

jäädä koukkuun!

PETRI KUOKKANEN, 

liikuntasuunnittelija, Turun 

yliopisto/ CampusSport, LiikUn 

kouluttaja x

LiikU ja leiki

Työpajassa käydään läpi taidetanssin periaatteita ja tapoja opettaa niitä 

alakouluikäisille/pienille lapsille. Keskitymme käytäntöihin lasten leikillisyyden sekä 

itseilmaisun tarpeen näkökulmista. 

EVGENY ”EVI” KOSTYUKOV, 

tanssija, koreografi, 

tanssinopettaja x (alkuopetus)

Liikuntaa pienissä 

tiloissa

Aina ei ole käytössä salia, tai muuta isoa liikuntatilaa, mutta se ei silti tarkoita, että 

liikkuva arki ei olisi mahdollista. Työpajasta saat paljon ideoita liikkumiseen pienissä 

sisätiloissa. 

LAURA TOLONEN, 

liikunnanohjaaja (AMK), LiikUn 

kouluttaja x

Liikuttavat sadut – 

ideoita toiminnallisten 

sadutushetkien 

järjestämiseen

Työpajassa avataan menetelmiä toiminnallisten sadutustuokioiden järjestämiseen. 

Sadutushetkien materiaalina käytetään niin esineitä kuin musiikkiakin. Yhteinen satu 

syntyy liikkeen ja leikin kautta. Osallistuja saa mukaansa vinkkilistan, jossa on ideoita 

ja välineitä toiminnallisten sadutushetkien järjestämiseen oman päiväkoti- tai 

esiopetusryhmän kanssa. 

VEERA VÄHÄMAA, FM, teatteri-

ilmaisunohjaaja x

Loikkaa mukaan Jekku-

jänön seikkailuihin

Jekku-jänö tempaa mukaansa niin lapset kuin varhaiskasvattajatkin seikkailemaan 

ulkona ja sisällä. Työpajasta saat paljon ideoita ja vinkkejä Liikunnan aluejärjestöjen 

Jekku-jänö materiaaleihin, joiden avulla lisäät liikettä arkeen ja kehität monipuolisesti 

motorisia perustaitoja. 

SUSANNA LINDSTÖRM, 

varhaiskasvatuksen opettaja, 

LiikUn kouluttaja x x

Luistellen iloa, 

onnistumisia ja 

motorisia perustaitoja

Luistelu on erittäin hyvä tapa opetella ja kehittää lasten motorisia perustaitoja ja 

ennen kaikkea tasapainotaitoja. Lisäksi luistelutaitojen oppiminen tuottaa lapselle 

iloa ja onnistumisen tunteita. Opetellaan pienten lasten luistelun opettamista 

erilaisten toiminnallisten harjoitteiden avulla. Työpaja antaa eväitä luistelutaidon 

opettamiseen, oppimiseen sekä kehittämiseen muun muassa erilaisten innostavien 

leikkien ja pelien avulla. 

MARKO MÄENPÄÄ, 

seuratoiminnan 

kehittämispäällikkö LiikU,  KM, 

luokanopettaja, 

luisteluvalmentaja x (alkuopetus)

Mieli liikkeelle 

opiskeluyhteisöissä 

Miten edistetään ja tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä sekä 

opiskelukykyä liikunnallisin keinoin? Työpajassa tarkastellaan Turun Mieli liikkeelle -

hankkeen toimintaa ja pilotoituja toimenpiteitä.

SOFIA HILSKA, Mieli liikkeelle -

hankekoordinaattori, KM, Turun 

kaupunki, LiikUn kouluttaja x
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Miten selän hyvinvointia 

voi edistää oppitunnilla

Perehdytetään nuorten selän hyvinvointiin ja sen tukemiseen oppilaitosympäristössä. 

Työpaja tarjoaa konkreettisia ideoita mm. opetuksen tauottamiseen ja asentojen 

vaihteluun. Suunnitellaan myös lyhyt taukojumppa.

HANNA KÄÄRIÄINEN, 

liikuntatoiminnan 

koordinaattori, TtM, ft x

Miten tuen lapsen 

osallisuutta 

liikkumishetkillä 

varhaiskasvatuksessa?

Jokaisella lapsella on oikeus liikkua ja kokea onnistumisen riemua. Työpajasta saat 

käytännön vinkkejä, joilla vahvistat lapsen osallisuuden tunnetta, luot turvallisen 

ilmapiirin ja opit hyödyntämään soveltamista sekä jäsentämistä liikunnan 

ohjaamisessa.

SANNA LEHTONEN, LiikUn 

kouluttaja, konsultoiva 

varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, Eurajoen kunta x

Oman elämänsä sankari

Perehdytään alle 3-vuotiaan lapsen tarpeeseen liikkua ja olla oman elämänsä 

aktiivinen tutkija. Käytännön harjoitusten avulla linkitetään fyysinen aktiivisuus 

lapsen kehitykseen sekä pohditaan liikkumisen erkitystä oppimisvalmiuksiin.

SANNA LEHTONEN, LiikUn 

kouluttaja, konsultoiva 

varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, Eurajoen kunta, 

ja SUSANNE KOKKO, LiikUn 

kouluttaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, varhaiskasvatuksen 

liikuntakoordinaattori, Porin 

kaupunki x

Opetukseen integroitu 

liike innostaa ja tukee 

oppimista

Työpajassa vahvistetaan yläkoulun ja lukion opettajien osaamista hyödyntää liikettä 

ja liikkumista oppimisen tukena. Kokeillaan käytännössä eri oppiaineiden opetukseen 

vaivattomasti sovellettavia liikettä lisääviä toiminnallisia työtapoja. Työpaja 

pohjautuu tutkittuun tietoon, opiskelijoiden kokemuksiin sekä opettajien hyväksi 

kokemiin menetelmiin.

SUSANNA TAKALO, LitT, KM, 

yliopiston lehtori & SAILA 

ROMAKKANIEMI, KM, LitK, 

yliopisto-opettaja, Oulun 

yliopisto/ Liikkuvat oppitunnit 

lukiossa -hanke x x

Parkour Matalan kynnyksen parkouria, ympäristön mahdollisuuksia tutkien ja hauskaa pitäen. Parkour Akatemian ohjaajat x

Pilatesta lapsille

Tämän hetken trendilaji, pilates, soveltuu myös lapsille! Tule mukaan oppimaan, 

miten ohjata pilatesta kouluikäisille lapsille turvallisesti ja hauskasti. Keskitymme tällä 

tunnilla erityisesti huomioimaan yliliikkuvien ja ryhtiongelmaisten lasten haasteet 

sekä miten pilates voisi auttaa juuri heitä

SANNA-MARIA HELLSTEN, Peak 

Pilates® Master Instructor, 

PilateSM-studio x

Rope skipping

Työpajasta saat hauskoja vinkkejä naruhyppelyyn yksin, pareittain ja yhdessä. 

Naruhyppely sopii esimerkiksi liikunta- ja välitunneille, toiminnalliseen opetukseen 

tai taukoliikunnaksi. Hyppynarulla hyppiminen soveltuu hyvin kaikenikäisille 

oppilaille tai opiskelijoille.

Lasten Voimistelun tiimi, 

Suomen Voimisteluliitto x

Smart Moves lisää 

liikettä toiselle asteelle 

Työpajassa käsitellään nuorten hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ajankohtaisen 

tutkimustiedon valossa. Käydään läpi, miten Smart Moves auttaa opettajia lisäämään 

liikettä ja tukemaan opiskelijoiden mahdollisuuksia huolehtia omasta hyvinvoinnista 

ja fyysisestä aktiivisuudesta. Perehdytään opiskelun/työn tauottamiseen erilaisissa 

oppilaitosympäristöissä. Tarjolla on konkreettisia ideoita, miten lisätä liikettä toiselle 

asteelle.

TEEA MÄKINEN, Hankevastaava, 

TtM, SmartMoves -hanke x x

Street Racket - Anyone. 

Anytime. Anywhere.

Käytännönläheisessä työpajassa tutustutaan sveitsiläisen matalan kynnyksen 

mailapelin, Street Racketin, perusteisiin ja soveltamiseen kaikille ikäryhmille 

taitotasosta riippumatta. Saat työpajasta helposti toteutettavia ideoita fyysisen 

aktiivisuuden lisäämiseen, motoristen taitojen harjoitteluun ja toiminnalliseen 

oppimiseen.                    

ANNE OLDENGARM, LitM, 

fysioterapeutti, Street Racket 

Coach, Edu Balance x

Tartu tarjoukseen – 

improa koulupäivään!

Lähde mukaan irrottelemaan, heittäytymään ja pitämään hauskaa! Työpajassa 

tutustutaan teatteri-improvisaation perusteisiin. Improvisaatio-harjoituksia voi 

käyttää opetus- ja sosiaalialan työssä ryhmäytymiseen, vuorovaikutustaitojen ja 

itseilmaisun harjoittamiseen. Improvisaation avulla voi tukea oppilaiden ja 

opiskelijoiden rohkaistumista ja armollista tapaa hyväksyä oma suoritus. 

Spontaaniuuden opiskelusta on hyötyä arjen tilanteissa, tulevaisuuden työelämässä 

ja esimerkiksi vierasta kieltä käyttäessä. Impro antaa luvan mokata, sillä moka on 

lahja ja mahdollisuus!

LIISA TAIMEN, 

draamakasvatuksen, kielten ja 

tanssinopettaja, rehtori x

Team Up

Työpajan tarkoituksena on esitellä osallistujille tapoja, joilla vahvistaa ryhmän 

yhteenkuuluvuutta tehokkaasti helpoilla, hauskoilla ja inspiroivilla aktiviteeteilla. 

Tehtäviä on helppo muokata ryhmän iän, koon ja taitotason mukaan. 

PAULIINA MIETTINEN, 

valmentaja, opettaja ja yrittäjä x

Temppusankarit-

kouluskaba

Temppusankarit-kouluskaba on perinteisen voimistelun rajoja rikkova 

matalankynnyksen tuntimalli ja kisailukonsepti kouluihin ja iltapäiväkerhoihin. 

Kouluskaban lajit pohjautuvat voimisteluun ja Voimisteluliiton GYM-

tuoteperheeseen, jonka harjoitteet soveltuvat hyvin harrasteliikuntaan

Lasten Voimistelun tiimi, 

Suomen Voimisteluliitto x

Treenaa ulkokuntosalilla

Löytyykö teidän koulun tai oppilaitoksen läheisyydestä ulkokuntosalilaitteet, mutta 

niiden hyödyntäminen on vähäistä? Ulkokuntosaleilla pääsee harjoittelemaan 

ilmaiseksi ja raikkaassa ulkoilmassa ympäri vuoden. Tule kuulemaan vinkkejä, miten 

laitteita voi hyödyntää monipuolisesti, tehokkaasti ja turvallisesti, esimerkiksi osana 

liikuntatuntia tai omatoimista liikkumista. Työpajan vetää kotimaisia 

ulkokuntosalilaitteita valmistavan Omnigymin asiantunteva kunto-ohjaaja, jolta 

pääset myös kysymään kysymyksiä harjoitteluun liittyen. 

THOMAS POKELA, tuotepäällikkö 

Omnigym Oy, liikunnanohjaaja 

ja fysioterapeutti x
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Varhaiskasvatus 

liikkumisen 

mahdollistajana ja 

tutkittua tietoa 

päiväkotilasten 

liikunnasta, ruutuajasta 

ja unesta

Tuloksia Piilo 2019–2021-hankkeesta, jossa kehitettiin pienten lasten liikunnan ilon, 

fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurantaa, sekä tuloksia SUNRISE 

Finland -pilottitutkimuksesta, jossa tutkittiin liikuntaa, ruutuaikaa ja unta päiväkoti-

ikäisillä lapsilla (2021-2022). Lisäksi tietoa pian alkavasta SUNRISE Finland -

päätutkimuksesta Turussa ja Turun lähimaaseutukuntien päiväkodeissa.

ANETTE MEHTÄLÄ, 

tutkimuskoordinaattori, 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 

Likes, HANNA PAASIO, SUNRISE 

Finland projektikoordinaattori, 

Folkhälsanin tutkimuskeskus, 

LILJA ÖHMAN, SUNRISE Finland 

tutkimusavustaja, Folkhälsanin 

tutkimuskeskus x

Zumbaa + rentoutusta

Ensin lämpöä luille ja lanteille, sekä muutamat merelliset muuvit. Jälkilämpönä 

kehon jäähdyttely ja kallonpohjarentoutus.

LAURA TOLONEN, 

liikunnanohjaaja (AMK), LiikUn 

kouluttaja, lisensoitu Zumba-

ohjaaja x


