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1 JOHDANTO 

 

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja ja valmiuksia ohjata Helsingin kaupun-

gin liikuntapalveluiden EasySport erityiset -liikuntaryhmiä. Ryhmien ohjaaminen vaatii lii-

kunnanohjaajalta kykyä soveltaa toimintaa heterogeeniselle ryhmälle siten, että kaikki 

pystyvät osallistumaan oman toimintakykynsä mukaan. Tässä oppaassa annetaan käy-

tännön vinkkejä toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen sekä tutustutaan paremmin koh-

deryhmän erityispiirteisiin. Kausisuunnitelmasta löytyy valmis malli, joka pohjautuu jo oh-

jattuihin liikuntatuokioihin toiminnan aikaisemmilta kausilta. Opas antaa vinkkejä perin-

teisten pelien ja leikkien soveltamisesta erityisryhmille sopiviksi sekä erilaisten välinei-

den hyödyntämisestä ohjauksissa. Loppuun on koottu lisäksi kattavasti lähdemateriaalia, 

jonka avulla on mahdollista syventää omaa osaamista. Kannustamme kaikkia rohkeasti 

oppimaan, soveltamaan ja kokeilemaan! 

 

 

 

         Kuva1. Helsingin kaupungin aineistopankki / Nina Kaverinen
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2 TUOTEKUVAUS EASYSPORT JA EASYSPORT ERITYISET 

EasySport –toiminta on Helsingin liikuntapalveluiden tarjoamaa kaikille alakoululaisille lapsille 

avointa harrastustoimintaa, joka on edullista tai kokonaan maksutonta. Tunneilla liikutaan lasten eh-

doilla iloisessa ilmapiirissä. Ryhmät tarjoavat monipuolista liikuntaa ympäri Helsinkiä niin lähikou-

luissa kuin liikuntapaikoissa. Maksuttomille tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja toimintaan 

voi tulla mukaan, milloin tahansa kauden aikana.  

EasySport erityiset ryhmissä harjoitellaan liikuntataitoja yhdessä tutun ryhmän kanssa. Toiminnan 

tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen harrastetoimintaa, joka on hauskaa ja osallistujien toi-

veet huomioivaa. Liikuntatuokiossa harjoitellaan monipuolisesti liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytai-

toja liikunnallisten pelien, leikkien ja ratojen avulla. Näiden taitojen lisäksi harjoitetaan osallistujien 

sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustilanteita liikunnan keinoin. EasySport erityiset ryhmät kokoontuvat 

koulun iltapäivätoiminnan yhteydessä ja koulun henkilökunta on ryhmässä läsnä oppilaiden tukena. 

Toiminnan on yksilön tarpeet huomioivaa, hauskaa sekä kannustavaa.  

EasySport erityiset ryhmissä teemasta riippuen sovelletaan pallopelejä, toteutetaan helpotettuja 

temppuratoja tai harjoitellaan erilaisia liikunnallisia leikkejä. EasySport erityisissä toiminta on jäsen-

nelty eli strukturoitu kaikessa ohjauksessa sekä toimintaympäristön suunnittelussa ja toiminnassa ja 

tämä edistää osallistujien keinoja hallita ympäristöä ja toimintaa. 

 

Kuva 2. Helsingin kaupungin aineistopankki / Maarit Hohteri 



 

5 

2.1 Kohderyhmä 

EasySport erityisissä kohderyhmä on hyvin heterogeeninen. Iältään osallistujat ovat 7-15-vuotiaita, 

ja jokaisella on yksilölliset taidot liikunnallisesti, sosiaalisesti sekä toimintakykynsä osalta. Taitojen 

osaamistasoissa ryhmäläisillä on paljon vaihtelevuuksia. voi olla osallistujia kaikista vammaryhmistä 

liikunta-, aisti-, kehitys- ja kuulo/puhevammaan. Samassa ryhmässä voi olla samaan aikaan sähkö-

pyörätuolissa istuva kehitysvammainen sekä kävelevä autismin kirjon oppilas, joka ei puhu ollen-

kaan. Suurimmassa osassa ryhmiä on lievästi kehitysvammaisia oppilaita ja peleinä ja leikkeinä käy 

lähes samat aktiviteetit kuin missä vain liikuntaryhmässä. Kohderyhmään on tärkeää tutustua ennen 

toiminnan aloittamista ja käydä vierailemassa EasySport erityiset ryhmässä tai iltapäivätoiminnassa 

etukäteen. 

 

2.1.1 Autismikirjo ja kehitysvamma 

Autismikirjoon kuuluvat autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen häiriö. 

Näille kuuluvia yhtäläisiä piirteitä ovat poikkeava vuorovaikutus ja kommunikaatio, poikkeava rea-

gointi aistiärsykkeisiin sekä toistava ja stereotyyppinen käytös. Piirteet aiheuttavat vaikeuksia oppi-

misessa ja laaja-alaisesti kehityksessä. Autismikirjon yhtenä haasteena on toimiminen vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Lisäksi esiintyy haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä pu-

heen ja kehonkielen ymmärtämisessä. Autistisen henkilön kyky ymmärtää miksi tai miten toinen rea-

goi erilaiseen käytökseen vaikeuttaa hänen sosiaalista kanssakäymistään. Lisäksi saattaa esiintyä 

ali- tai yliherkkyyttä aistiärsykkeisiin. Ärsykkeet voivat herättää suurta mielenkiintoa ja viedä keskit-

tymisen itse toiminnasta tai vaihtoehtoisesti toiminnan ärsykkeet tuottavat alivirittyneisyyttä. Osa au-

tismikirjon henkilöistä eivät puhu ollenkaan tai puhe on kaikupuhetta. (Rintala ym. 2012, 90-93.) 

 

Kehitysvammaisuus on hermoston laaja-alaista alikehittyneisyyttä, joka näkyy sosiaalisissa tai-

doissa, adaptiivisessa käyttäytymisessä sekä älyllisessä kehityksessä. Toimintakyky ja taidot ovat 

kehitysvammaisilla erittäin kirjavat. Syvästi kehitysvammaisilla ilmenee älyllisen toiminnan lisäksi 

fyysistä rajoittuneisuutta, kun taas lievemmillä haasteet ovat enemmän psyykkisiä. Kehitysvammai-

suuden lisäksi henkilöillä esiintyy usein liitännäisvammoja, joita yleisimmin ovat puhevamma, psyyk-

kinen vamma, näkövamma tai fyysinen vamma. Yleisesti kehitysvammaisen liikkuminen on hitaam-

paa ja kömpelöä. Vaikeuksia on myös toimimisessa tilanteen vaatimalla tavalla, joka johtuu yleisim-

min tapahtumien väärin ymmärtämisestä. Downin oireyhtymän lapsilla voi älyllisten ja fyysisten häi-

riöiden lisäksi olla synnynnäistä sydänvikaa ja keuhkosairautta. (Rintala ym. 2012, 86-89.) 

 

Liikunnassa kehitysvammaisilla ja autismikirjon henkilöillä auttaa strukturoitu ympäristö sekä moni-

kanavainen viestintä. Ohjaamisessa suositaan demonstroivaa ja alun voimakkaasta tuesta siirrytään 
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asteittain itsenäisempään toimintaan. Liikuntataitojen harjoittelussa tarvitaan paljon toistoja ja sisäl-

töä kannattaa muuttaa vähän kerrallaan säilyttäen rutiineja. Joukkuepelit ovat vaikeita sosiaalisuu-

den sekä muuttuvien tilanteiden takia varsinkin varhaisella iällä. Joukkuepelejä voidaan harjoitella 

osissa, jolloin yksittäisistä suorituksista kootaan asteittain kokonaisuuksia. Tunne-elämän haastei-

den takia kilpailu ja vertailua sisältävät aktiviteetit ovat haastavia. Musiikkiliikunta on kehitysvammai-

silla erityisen mieleistä. Toimintaradat ja selkeästi etenevät, strukturoitu toiminta soveltuu hyvin lii-

kuntatuokioihin. Tehtäväkortit ja -kuvat auttavat ymmärtämään ohjeita. Tilan rauhallisuus ja vähäiset 

häiriötekijät auttavat toimimaan liikuntatuokiossa. (Rintala ym. 2012, 86-93.) 

2.1.2 Muut toimintakyvyn rajoitteet 

Liikuntarajoitteiset henkilöt ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joilla ilmenee toimintahäiriöitä tai ra-

joitteita lihaksiston, motorisen hermoston, aivoperäisten häiriöiden, luuston tai lihaksiston vamman 

takia. Toimintakyky vaihtelee liikuntarajoitteisuudessa paljon riippuen vamman laajuudesta. Liikun-

tarajoitteisilla voi olla liitännäisvammoja älyllisesti, sosiaalisesti tai muiden kehon toimintojen osalta. 

CP-vammaisilla on esimerkiksi liitännäisvammoja puheentuottamisessa sekä mahdollisesti näössä 

ja kuulossa. Lisäksi CP-vamman aivoperäisyyden takia toimintahäiriöitä voi olla kognitiivisessa toi-

minnassa ja tunne-elämän säätelyssä. Liikuntarajoitteisuus voi aiheuttaa haasteita toimintakykyyn 

koko kehon toiminnassa kaikkien raajojen osalta, toispuolisesti tai yksittäisen raajan osalta. CP-

vamma aiheuttaa lihaksistossa spastisuutta, eli lihasjäykkyyttä. Liike hidastuu, koordinaatio vaikeu-

tuu ja koukistajalihakset supistuvat. Lisäksi CP-vammaisilla tulee huomioida alttius epilepsiakoh-

tauksiin. (Rintala ym. 2012 96-101, 108-110.) 

Selkäydinvammaisilla toimintakyky vaihtelee vamman korkeuden perusteella, mitä korkeammalla 

selkärangassa vamma on, sitä laajempi vamman laatu. Selkäydinvammaiset käyttävät pääasialli-

sesti liikkumiseen pyörätuolia, mutta vamman laadusta riippuen osalla voi olla mahdollista tehdä 

siirtymisiä käyttäen käsivoimiaan esimerkiksi pyörätuolista autoon siirtyessä. Liikuntarajoittunei-

suutta aiheuttaa myös erilaiset lihashermojärjestelmän sairaudet, jotka voivat olla eteneviä tai pysy-

viä. Hermostoperäisissä sairauksissa liikuntaelimistön koordinaatio ja/tai lihasvoima voi olla keski-

määräistä merkittävästi heikompi. Liikuntaelimistön sairauksissa voi olla luuston heikkoutta. Liikun-

tarajoittuneisuuden taustalla voi olla myös neurologispohjaiset kehityshäiriöt, jotka vaikeuttavat lii-

kuntataitojen oppimista. (Rintala ym. 2012 96-101, 108-110.) 

Liikuntarajoitteisille on laajalti hyötyä liikunnan harrastamisesta, sen vaikuttaessa terveyteen, minä-

kuvaan ja elämänlaatuun. Liikunnalla on myös kuntoutuksen näkökulmasta hyötyä yleisen toiminta-

kyvyn ja itsenäisyyden säilyttämisessä. Liikuntarajoitteiset voivat harrastaa erilaisia liikuntamuotoja 

monipuolisesti soveltaen toimintakykynsä mukaan. Tärkeätä on löytää yksilölle soveltuvat asennot, 

apuvälineet ja turvalliset tekniikat. Esimerkiksi henkilölle, jolle on työlästä seisoa, voidaan toteuttaa 

liikkeet istuen tai antaen taukoja riittävästi. Liikkeen suorittamiseksi tulee avustamiseen käyttää so-

pivaa ja turvallista otetta toimivasta nivelestä. Avustamisessa tulisi kannustaa itsenäisyyteen osaa-

misen ja toimintakyvyn kehittyessä. 
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Mikäli liikuntarajoitteisella on älyllisiä liitännäishäiriöitä, voidaan pelejä ja aktiviteetteja soveltaa hel-

pommiksi sääntöjen ja ohjeiden osalta. Liikuntasuoritukset voivat olla liikuntarajoitteisella normaa-

lista poikkeavia, mutta pitäisi kuitenkin tukea aktiivisuutta sekä oman toimintatavan ja asennon löy-

tämistä. (Rintala ym. 2012 96-101, 108-110.) 

2.1.3 Aistivammat 

Näkövammaiseksi henkilöksi määritellään henkilö, jolla näkökyvyn heikkoudesta on merkittävää 

haittaa toimintakyvyssä. Näkökyvyn laatuun vaikuttavat näkökenttä, näön tarkkuus ja kontrastiherk-

kyys. Näkövammasta riippuen rajoitteita voi olla kaikilla osa-alueilla tai vain yhdellä. Näkövammai-

suuden aiheuttaja voi olla perinnöllinen sairaus, synnynnäinen vamma, sairaus tai tapaturma. Sai-

rausryhmän henkilön suorituskyvyt ja motoriset taidot ovat vaihtelevia, mutta keskimäärin keskitasoa 

matalammat. Ympäristön valaistus saattaa merkittävästi vaikuttaa toimintakykyyn liikuntatilanteessa 

erityisesti ulkoliikunnassa. Näkövammaiset saattavat käyttää apuvälineenä suurentavia silmälaseja, 

kontrastilaseja tai aurinkolaseja parantaakseen toimintakykyä näönvaraisesti. Puuttuvaa näkökykyä 

kompensoidaan hyödyntämällä muita aisteja mm. kuulo- ja tuntoaistia. (Rintala ym. 2012, 132-143.) 

Kuulovammaisuus on lääketieteellisesti ilmaistuna kuulon poikkeavuutta. Kuulovammaisten vaihte-

levaan ryhmään sisältyy henkilöitä, jotka ovat huonokuuloisia, kuuroutuneita tai kuuroutuneita ennen 

kielen kehitystä. Kielen ja kommunikaation kehitys riippuu paljolti mihin edellä mainittuun ryhmään 

henkilö luokitellaan. Lapsilla kuulovammaisuus johtuu useimmiten sikiön aikaisesta tulehduksesta, 

perinnöllisestä sairaudesta tai muusta tuntemattomasta syystä, kun taas aikuisilla syynä saattaa olla 

tapaturmat, kasvain tai muut korvaa vaurioittaneet syyt.  Kuulovammaiset käyttävät kielenään viitto-

makieltä ja huonokuuloiset käyttävät apuvälineenä kuulokojetta parantaakseen kuuloa käyttäessään 

sitä pääasiallisena kommunikaationaan. Kuulovammaiset käyttävät myös huuliolukua kielen tukena, 

mikäli kuulovammaisuus on tullut kielen oppimisen jälkeen tai se on muuten opittu. Huonokuuloisen 

kuulo on epätasainen eri taajuuksien kuuluessa huonommin, mutta yleisesti matalat äänet kuuluvat 

paremmin. Matalat kovat äänet tuntuvat kehossa fyysisesti, jolloin musiikin sykkeen voi kuulla mu-

siikkiliikunnassa. Kuulovammaiset ovat yleisesti kuulevia jäljessä motorisessa kehityksessä. Liikku-

miseen kuulovammaisuus vaikuttaa rytmiikkaan, tasapainoon ja reagointikykyyn ja näiden myötä-

vaikutuksena karkeamotoriseen ja taidolliseen oppimiseen. Taitojen harjoitteluun tuleekin varata 

enemmän aikaa. (Rintala ym. 2012, 145-150) 

Näkövammaisilla vamman laatu määrittelee paljon harrastettavan liikunnan muotoa ja sen sovelta-

mista. Kyseiselle ryhmälle sopivia lajeja ovat muun muassa tandempyöräily, juoksu, hiihto, maali-

pallo, sokkopingis, voimistelu sekä uinti. Pallopeleissä näkövammaisen osallistumista auttaa ääntä 

tuottava ja voimakaskontrastinen pallo. Lisäksi valaistuksella ja voimakkailla kontrasteilla mahdollis-

tetaan osallistuminen toimintaan. Näkövammaisille lähtökohtaisesti suusanallinen ja koskettamalla 

ohjaaminen toimivat visuaalisen ohjaamisen sijasta. Liikuntatilaan ja -välineisiin tutustumiseen kan-

nattaa antaa runsaasti aikaa, sillä ympäristöstä saatu tieto on vähäisempää. Ulkoliikunnassa valais-

tukseen tulee panostaa erityisesti. (Rintala ym. 2012, 132-143.) 
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Kuulovammaisille liikuntatilanteessa olennaista on tiedonsaaminen ohjeiden ja sääntöjen osalta. Pu-

huttaessa tarvitsee saada heidän huomionsa käden heilautuksella, kehärummulla tai valoja väläyt-

tämällä. Huulioluvun kannalta kasvot pidetään näkyvissä ja puhutaan rauhallisella yleiskielellä. Kas-

vot ja rintamasuunta on tärkeää pitää osallistujia kohden puhuttaessa, ja välttää kasvojen pois kään-

tämistä esimerkiksi taululle kirjoittaessa. Ohjaajan olisi hyvä opetella ohjauksen tueksi tukiviittomia. 

Ohjeet tulee käydä läpi selkeästi ja ymmärrettävästi ennen toimintaa, koska toiminnan aikana ohjei-

den antaminen ei välttämättä onnistu. Ohjeet eivät saa olla liian pitkiä, sillä kuuntelu ja ymmärtämi-

nen voi olla raskasta kuulovammaiselle. Yleisesti kohderyhmän liikunnassa ongelmatilanteet johtu-

vat kielen ja kommunikaation ymmärtämättömyydestä.  Kuulovammaisuus vaikuttaa pallopeleissä 

reagointiin, jolloin esimerkiksi näkökentän ulkopuolelta tulevat pallot voivat pelästyttää osallistujan. 

(Rintala ym. 2012, 145-150.) 
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3 OHJAAMINEN 

Toiminnan käynnistyessä uuden ryhmän kanssa ohjaajan on järkevää vierailla etukäteen koululla 

tapaamassa iltapäivätoiminnan vastuuohjaajia ja ryhmää. Samalla käynnillä kannattaa tutustua tiloi-

hin ja välineisiin. Tapaamisessa on tärkeää keskustella osallistujien erityistarpeista ja muista ohjauk-

seen vaikuttavista tekijöistä koulun henkilökunnan kanssa. Tutustuessa ryhmään monipuolisten har-

joitteiden avulla ja keskustellessa osallistujien omien ohjaajien kanssa saa hyvän käsityksen osallis-

tujien toimintakyvystä ja taidoista. 

Toimintakauden alku kannattaa aloittaa matalan kynnyksen liikkumisharjoituksilla kuten yksilöhar-

joitteilla, helpoilla peleillä ja tutuilla leikeillä. Kannattaa myös tutustua Sherbourne -menetelmän käyt-

töön erityisryhmiä ohjatessa. EasySport erityisissä on kyse aina yksilöllisestä toiminnasta ryhmän 

sisällä, ja ryhmän mukana toimivat oppilaiden henkilökohtaiset avustajat tai iltapäivätoiminnan oh-

jaajat. Liikunnanohjaaja pyrkii suunnittelemaan sellaisia harjoituksia, joita on mahdollista soveltaa 

mahdollisimman monella tapaa, jotta jokainen osallistuja löytäisi tapansa osallistua ja liikkua osana 

ryhmää.  Ryhmän kanssa ei olla yksin ja liikunnanohjaaja voi keskittyä ryhmänohjaamiseen, mutta 

samalla antaen myös yksilöllistä tukea ajoittain osallistujalle. 

3.1 Ohjaustuokio ja organisointi 

Ohjaustuokion suunnittelun lähtökohtana on selkeä tuntirakenne ja pyrkimys minimoimaan häiriöte-

kijöitä. Tuokion sujuvuuden kannalta kannattaa pyrkiä valmistelemaan toimintaympäristö mahdolli-

simman valmiiksi keräämällä välineet ja rakentaa esimerkiksi temppurata ennen oppilaiden saapu-

mista tilaan. Kesken liikuntatuokion temppuradan rakentaminen tai yhdessä tavaroiden hakeminen 

varastosta ovat häiriötekijöitä ohjauksen sujuvuuden kannalta. EasySport erityisten ohjaustuokion 

kesto on useimmiten 45 min, mutta vaihtelee 30-75 min välillä. Jokaisen ryhmän kanssa liikunta-

tuokion pituus sovitaan erikseen huomioiden ryhmäläisten toimintakyky. Yli 60 min kestävään toi-

mintaan kannattaa sijoitella myös vapaampaa toimintaa, jotta oppilaiden vireystila pysyy hyvänä läpi 

liikuntatuokion. Jo 45 minuutin keskittymistä vaativa toiminta on osallistujilta oivallinen suoritus.  

Toimintaympäristön rakennus ja purku toteutetaan yhdessä osallistujien kesken, jotta itse harjoituk-

sen ajan keskittyminen pysyy itse liikuntatuokiossa. Organisoinnissa kannattaa huomioida osallistu-

jien mahdolliset haasteet ymmärtää abstrakteja ohjeita kuten "tehkää puolikaari", "tehkää rivi" tai 

"menkää tästä toiseen päätyyn". Tästä johtuen organisoinnissa kannattaa käyttää konkreettisia sa-

nallisia ja visuaalisia ohjeita ohjaamisessa kuten läpysköjä, patjoja, tietyn värisiä viivoja tai käsieleitä 

tai tukiviittomia. Lisäksi ympyrämuodostelman tekeminen on helpompaa tehdä käsikädessä venyt-

täen kaikkien kädet suoriksi, jonka jälkeen voidaan päästää irti. Organisoinnissa on myös tärkeä 

toistaa samoja rutiineja, jotta ne jäävät mieleen ja niiden tekeminen sujuvoituu kauden edetessä ja 

esim. käsiringistä voidaan luopua, jos osataan jo tehdä ympyrä harjoittelun myötä.  
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3.2 Erityisryhmien ohjaaminen ja ohjaustavat 

Ohjaamisen lähtökohtana on vuorovaikutustilanne. EasySport erityisissä osallistuja tulee kohdata 

yksilönä samalla tavalla kuin kuka tahansa. Käytännössä tämä tarkoittaa puhumista osallistujalle 

itselleen lähtökohtaisesti, eikä hänestä ohi avustajalle tai ohjaajalle. Osallistujan avustajalta tai oh-

jaajalta voi kysyä vasta siinä tapauksessa, kun asia ei selviä osallistujan kanssa ja tällöin kolmas 

osapuoli voi auttaa asian ymmärtämisessä.  
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3.3 Selkokielisyys ja monikanavaisuus 

Lähtökohtaisesti osallistujan kohtaamisessa ei tarvitse korostetusti voimistaa puheääntä tai hidastaa 

puhetta. Puhetapaa voi muuttaa oppiessa tuntemaan yksilön ja hänen erityistarpeensa. Hyvänä pu-

hetapana voi kuitenkin pitää selkeää, rauhallista ja elehtivää itseilmaisua. Voi esimerkiksi nyökätä 

henkilöä kohti katsoen silmiin ja sanoa ”Hei Noora, minun nimi on Miika”, samalla osoittaen itseään. 

Jatkoksi voi kysyä ”Mitä kuuluu Noora?” osoittaen kämmenellä puhuteltavaa kohden. Vuorovaiku-

tuksessa tulisi välttää käyttämästä slangia/puhekielen ilmaisuja, koska se ei ole helposti ymmärret-

tävä puhetapa. Tiivis, päälauseista rakentuva puhetapa, jossa puhetta on selkokielellistetty, toimii 

useimmissa tilanteissa. Ohjausta suunniteltaessa onkin siis hyvä miettiä miten ohjeistaa harjoituksen 

lyhyesti ja selkeästi. 

Ohjaustapoina kannattaa käyttää monipuolisesti erilaisia tapoja, sillä osallistujaryhmä on hyvin he-

terogeeninen. Osa osallistujista saattaa ymmärtää parhaiten ohjeet ohjaajan näytöstä, tukiviittomista, 

suusanallisesta tai visuaalisesta viestinnästä. Tätä kutsutaan monikanavaiseksi viestinnäksi.  Oh-

jaajan kannattaa näyttää itse puheen tukena mitä tehdään sen sijaan että antaisi ohjeet pelkästään 

suullisesti. Alkuringissä liikuntatuokion ohjelmaa läpikäydessä voi hyppäämisestä puhuessa näyttää 

kevyen hypyn samalla kuin kertoo hyppäämisestä, tai juosta paikallaan puhuessa juoksemisesta.  

Kuvakortteja voi käyttää tässä myös tukena, jos niitä on käytettävissä. Liikunta-tuokion rakenteesta 

voi tehdä myös kuvasarjan ymmärtämisen tueksi ja sen voi laittaa vaikka liikuntatilan seinälle (Kuva 

1). Kuvasarjasta voi erityisesti olla apua EasySport erityiset -toiminnan alkaessa ennen kuin osallis-

tujat ovat oppineet liikuntatuokion rutiinit. Rutiinit ovat osallistujille tärkeitä, joten suunnitteluvai-

heessa kannattaa panostaa jatkuviin rutiineihin, jotka helpottavat osallistumista. Ohjeita ja lauseita 

kannattaa toistaa ydinkohtien osalta ohjaustuokion aikana. Esimerkiksi toiminnan alussa ”Tänään 

EasySportissa tasapainoillaan alkuringissä, jonka jälkeen temppuillaan temppuradalla ja sen jälkeen 

rentoudutaan loppuringissä. Ensin tasapainoilua, sitten temppurata ja lopuksi rentoutuminen.” Tois-

tamisen lisäksi ohjaaja voi koko ajan elehtiä puheen tukena. Pyytäessä istumaan ohjaa kämmenillä 

alaspäin, pyytäessä luokseen viittoo käsillä luokseen ja pyytäessä nousemaan ylös viittoo kämme-

nillä ylös. 

3.4 Ohjaajien yhteistyö 

EasySport erityisissä ryhmän omien ohjaajien osallistaminen ja ohjaajien välinen roolitus on hyvin 

tärkeää sujuvan liikuntatuokion toteuttamisen kannalta. Lähtökohtaisesti liikunnanohjaajan tehtävä 

on ohjata ryhmää ja ryhmien omat ohjaajat tai osallistujan henkilökohtaiset avustajat ohjaavat yksilön 

erityistarpeita. Tilanteen mukaan liikunnanohjaaja ohjaa yksilöä, mutta vain ajoittain. Muut ohjaajat 

osallistuvat liikuntaan esimerkkeinä ja tutoreina. Esimerkiksi nimikierroksessa ja hipassa ohjaajat 

osallistuvat mukana, mutta temppuradoilla avustavat sekä ohjaavat osallistujien toimintaa.  
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Yhteistyössä tehtävä toiminta vaatii ennakointia liikunnanohjaajan ja ohjaajien kesken. Tutustumis-

käynnillä on hyvä keskustella yhteistyöstä ja sopia käytännön toimintamalli. Oppilaiden ja ohjaajien 

keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy ryhmissä ja molemmat osapuolet saavat mahdollisuuden tark-

kailla toisiaan uudessa toimintaympäristössä. Ryhmissä on havaittu, että oppilaat nauttivat tasaver-

taisesta toiminnasta ohjaajien kanssa, kun ulkopuolinen liikunnanohjaaja on auktoriteetti. Ohjaajien 

ja avustajien vaihtuvuus voi olla suurta lukuvuoden aikana, jolloin liikunnanohjaajan pitää valmistau-

tua ohjaamaan sanallisesti myös uusia ohjaajia kauden aikana. Koulun aikuisten välillä tulee olla 

myös hyvä, luottamuksellinen yhteys, jotta kaikki kokevat toiminnan itselleen turvalliseksi ja mielui-

saksi vaikka aikuisten ensisijainen työtehtävä onkin ohjata ja avustaa osallistujia.  

3.5 Haastavat tilanteet 

Haastavia tilanteita saattaa tulla EasySport erityisissä samalla tavalla kuin missä tahansa lapsiryh-

mässä. Toiminta tapahtuu koulujen iltapäivätoiminnassa, jolloin oppilaiden vireystila ei välttämättä 

ole huipussaan. Yleisimmin haastavat tilanteet johtuvat joko oppilaiden fyysisestä ylikuormittunei-

suudesta tai psyykkisestä mielipahasta. Nämä näkyvät oppilaiden kohdalla esimerkiksi voimakkaina 

tunnekohtauksina tai ylivilkkautena. Tunnelatauksen ylittäessä oppilaan toimintakyvyn rajat kannat-

taa lähtökohtaisesti antaa oppilaan omien ohjaajien tai avustajien käsitellä kyseiset tilanteet, koska 

he tuntevat oppilaan parhaiten. Lisäksi osalla oppilaista saattaa esiintyä väkivaltaisuutta tämänlai-

sissa tilanteissa, johon henkilökohtaiset avustajat tai iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat koulutettuja. 

Kyseisten tilanteiden välttämiseksi voidaan varautua ennaltaehkäisevästi myös sisällön suunnitte-

lussa. Ryhmien vastaavilta ohjaajilta voidaan alkukeskustelussa kysyä mitkä asiat voivat olla toimin-

nassa laukaista tilanteen, joita tulisi välttää. Laukaisevia tekijöitä voivat olla kilpailu- tai vertailutilan-

teet, keskenään huonosti toimeentulevien oppilaiden kontaktit, sekä liian väsynyt tai kuormittunut 

osallistuja.  

Mikäli ryhmässä on jokin erityinen haaste tai uhka, joka ohjaajan tulisi tietää toiminnan kannalta, 

käydään se usein jo ryhmien omien ohjaajien aloitteesta läpi liikunnanohjaajan kanssa. Turvalli-

suutta liikunnanohjaaja voi edistää suunnittelun lisäksi omalla toiminnallaan liikuntatuokiossa. Toi-

minnan organisointi, aktiviteetit sekä välineiden tulee olla turvallisia. Aktiviteettivalinnoilla voidaan 

myös ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden syntymistä. Lähikontakteja oppilaiden kesken olisi hyvä 

lähtökohtaisesti välttää aluksi, varsinkin jos ryhmä on uusi. Oppilastuntemuksen lisääntyessä voi 

tulla ilmi seikka, että kannustamalla liikaa yksilöä haastavassa aktiviteetissa kannustaminen muuttuu 

osallistujan mielestä painostamiseksi. Lisäksi osa oppilaista voi olla todella herkkiä koskettamiselle.  

Turvallisuuskäytännöistä koulussa kannattaa tiedustella ryhmien ohjaajilta ennen toiminnan alka-

mista. EasySport erityisien toimintaympäristö on koulu, jolloin oppilaiden kanssa noudatetaan sa-

moja toimintaohjeita turvallisuuden osalta kuin koulupäivän aikana. Ei-toivotulla käyttäytymisellä tu-

lee olla siis johdonmukaisesti samanlaiset seuraamukset kuin koulupäivän aikana. Turvallinen ja 

toimiva toimintaympäristö mahdollistavat oppilaiden liikuntataitojen kehittymisen. 
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3.6 Avustajan ja ohjaajan roolien eroavaisuudet 

Liikunnanohjaajan on hyvä tunnistaa erot vastuukysymysten osalta ohjaajan ja avustajan kohdalla. 

Iltapäivätoiminnan aikana ohjatessa EasySport erityisiä ovat muut ohjaajat yleisesti päävastuussa 

osallistuvista lapsista tai nuorista. Iltapäivätoiminnan ohjaajilla saattaa olla nimetty oppilas, joka on 

kyseisen ohjaajan vastuulla, mutta hän myös vastaa yleisesti toiminnasta. Mikäli liikunnanohjaaja 

ohjaa ryhmää, jossa ei ole omia ohjaajia, on päävastuu liikunnanohjaajalla.  

Henkilökohtaisella avustajalla ei ole vastuuta muista kuin omasta avustettavasta, jolloin häneltä ei 

voi odottaa vastuunkantamista muista osallistujista. Henkilökohtainen avustaja ei välttämättä ole 

koulutettu erityisryhmien ohjaamista varten, vaan hän voi koulutetun ammattilaisen sijasta olla per-

heen jäsen, ystävä, vapaaehtoinen tukihenkilö tai Valtti-ohjaaja. Tällöin avustava henkilö ei välttä-

mättä osaa avustaa kuin omaa avustettavaansa, ja tämä on myös hänen roolinsa ryhmässä. 

 

 

Kuva 4. Helsingin kaupungin aineistopankki / Maarit Hohteri 
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4 VÄLINEET JA TILAT 

EasySport erityisissä tilojen olisi hyvä olla häiriöttömät, jossa ei ole muita harrastajia samaan aikaan. 

Tila voi olla muukin kuin liikuntasali esim. iltapäivätoiminnan tilava oleskelutila tai tanssisali. Tilan 

olisi myös hyvä olla sellainen, missä lapsi tai nuori ei pääse piiloon tai karkuun helposti. Tilojen 

turvallisuudessa oppilaiden toiminnan ennakointi on tärkeää. Varaston ovet esimerkiksi kannattaa 

sulkea toiminnan alkaessa, koska ne yleensä kiinnostavat osallistujia ja häiritsevät keskittymistä. 

Ennen toiminnan alkamista tilat kannattaa käydä läpi ja tehdä mahdollisia tavaroiden siirtämisiä tur-

vallisuuden näkökulmasta. Tarkista esimerkiksi seiniä vasten säilytettävät patjat, jotteivat ne aiheuta 

vaaratilannetta kaatuessaan.  

Tilojen käytön suhteen äkillisiä ja turhia siirtymisiä kannattaa välttää erityisryhmien kohdalla. Suun-

nitelmaa liikuntatuokion ohjauksesta sisällä ei kannata muuttaa ulkoliikunnaksi juuri ennen toiminnan 

alkamista, koska erityisryhmien kohdalla pukeutumiset vievät aikaa ja suunnitelman muutokset voi-

vat aiheuttaa häiriöitä toiminnanohjauksessa. 

Lähtökohtaisesti välineiksi sopivat yleisesti liikuntavälinevarastoista löytyvät välineet. Hyödyllisimpiä 

välineitä ovat kuitenkin seuraavat: 

- Pehmeät pallot esim. polttopallossa käytettävät. Kaikissa pallopeleissä kannattaa olla pehmeä 

pallo, koska osallistuja ei välttämättä ymmärrä mitä käy, kun pallo osuu itseä tai muita osallis-

tujia kasvoihin  

- Pikkupehmopallot (pehmotennis), jotka toimivat pidä oma puoli puhtaana pelissä, leikkivarjon 

kanssa tai hipassa kosketuspallona 

- Merkkiläpyskät, joita voi käyttää istumapaikkana, pelialueen rajana tai hyppyratana 

- Joukkueliivit tai -nauhat jotka toimivat joukkuepeleissä, hipassa tai pariharjoitteissa 

- Musiikintoisto esim. bluetooth -kaiuttimella tanssissa, musiikkiliikunnassa tai rauhoittumisessa 

- Leikkivarjo 

- Merkkikartiot 

- Pienet tai isot voimisteluvanteet ryhmä- tai yksilöharjoitteisiin 

- Kilisevät pallot mahdollisia näkövammaisia varten tai muuten luodakseen aisteille monipuoli-

suutta  

- 10m-naru ryhmäaktiviteetteihin tai tasapainoharjoituksiin 

- Kuva- tai tehtäväkortit helpottaakseen ymmärtämistä 

- Hitaammat välineet esim. ilmapallot, häntäpallot tai isommat ja pehmeämmät pallot 
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Kuva 5. Kuvissa yleisempiä EasySport erityisissä käytettyjä liikuntavälineitä. 

 

Kuva 6. Rakennettu rata EasySport –erityiset tunnilla 
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5 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA ARVIOINTI 

EasySport erityisten tavoitteiden asettamisessa kannattaa keskittyä ryhmässä toimimiseen, toimin-

nan aktiviteettien ymmärtämiseen ja oikeaan suoritustekniikkaan sekä keskittymiskykyyn. Lisäksi 

tavoitteita voi asettaa fyysisille ja taidollisille ominaisuuksille. Taitojen oppimisen osalta tavoitteiden 

kanssa voi noudattaa esimerkiksi Gallahuen & Ozmundin (2006) motoristen perustaitojen luokittelua 

(taulukko 1). Motoriset perustaidot ovat pohja liikuntalajeille ja perustaitojen harjoittamista tulisi si-

sällyttää jokaiseen EasySport erityiset toimintakertaan. 

 

Tasapainotaidot Liikkumistaidot Käsittelytaidot 

Pystyasennot Käveleminen Vierittäminen 

Pää alaspäin asennot Juokseminen Potkiminen 

Pyöriminen Loikkiminen Työntäminen 

Heiluminen Rytmissä hyppiminen Lyöminen 

Pysähtyminen Hyppeleminen Pomputtaminen 

Väistäminen Kiipeäminen Kiinniottaminen 

Koukistaminen Laukkaaminen Kauhaiseminen 

Ojentaminen Liukuminen Iskeminen 

Kieriminen Kinkkaaminen  

Taulukko 1. Motoriset perustaidot 

 

Tavoitteiden kannattaa olla maltillisia ja niiden saavuttaminen voi vaatia pitkän ajanjakson. Joidenkin 

osallistujien kohdalla voi tavoite olla liikuntatunnille osallistuminen, koska osallistuja ei yleensä tyk-

kää liikunnasta tai on varautunut ja epäluuloinen liikuntatuokioita kohtaan. Lähtökohtaisesti tavoit-

teena olisi hyvä olla hauskuus toiminnassa, jotta se on motivoivaa ja antaa hyviä kokemuksia yksi-

löille liikunnasta. EasySport erityisten osallistujat ovat aitoja ja välittömiä, jolloin osallistujat ilmaise-

vat itsenäisesti, jos toiminta ei ole mielekästä. Fyysisinä tavoitteina voi olla karkeamotoristen taitojen 

harjaannuttaminen ja ymmärrys niistä ilman merkittävää avustusta. Tavoitteena voi olla muun mu-

assa kehon liikesuuntien ymmärtäminen; taivuttaminen, kiertäminen, kyykkyyn meneminen ja pyöri-

minen. Etutaivutuksen ja kyykkyyn menemisen liikemallien erottaminen voi olla haastavaa, kun pitää 

samaa aikaa taivuttaa ja pitää jotain raajaa suorana. Tavoitteille pitää antaa aikaa, malttia ja moti-

vointia hauskuuden kautta.  



 

17 

5.1 Toiminnan arviointi ja analysointi 

Toiminnan onnistumista ja sen analysointia kannattaa tehdä ottaen kaikki siihen vaikuttavat tekijät 

huomioon, koska yksittäisen ohjauksen tai kauden onnistumiseen vaikuttaa moni asia. Yksittäisen 

ohjauksen sujuvuuteen vaikuttaa liikunnanohjaajan suunnittelema liikuntatuokio, mutta myös ohjaa-

jien toiminta ja osallistujan tunnetila. Liikuntatuokiota ennen liikunnanohjaaja voi tiedustella ohjaajilta 

minkälainen päivä tai viikko oppilailla on ollut koulussa. Mikäli on ollut jotain erikoista ja ohjaus me-

nee aiempaa haastavammin, voidaan alkutilanne ottaa huomioon. Tällöin välttämättä sujumattoman 

ohjauksen syynä ei ollut sisällön suunnittelu tai toteutus, vaan lähtökohdat.  

Toiminnan sisältöjen osalta arvioinnin kohteena tulee olla valittujen harjoitusten toimivuus ja sovel-

tuvuus tavoitteen osalta. Myös liikunnanohjaajan tulee aktiivisesti reflektoida omaa työskentelyään 

ja miettiä, millaisella ohjauksella oppilaiden tavoitteisiin päästäisiin. Lisäksi oppilaiden osallisuuden 

kannalta olisi tärkeää arvioida myös toiminnan mielekkyyttä, joka onnistuu helpoiten hymynaamoilla 

tai peukkuäänestyksellä. 

Yleisesti toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista kannattaa arvioida pitkällä aikavälillä kehityksen 

saattaessa olla hidasta. Onnistumiset yksittäisessä harjoituksessa voivat kuitenkin olla todella mer-

kittäviä lapselle ja olla paljon iloa tuottavia. Esimerkiksi iso onnistuminen voi olla osallistujan roikku-

maan oppiminen, koska puristamisen hallitseminen voi olla erittäin vaikeaa. Oppimisen myötä osal-

listuja pääsee roikkuen keinumaan renkaalla saaden tästä paljon iloa. 

Toiminnan arviointia ja kehittämistä kannattaa tehdä yhdessä ryhmien omien ohjaajien kanssa kes-

kustellen, koska he tuntevat osallistujat parhaiten. Palautteenantoa tulee harjoitella myös liikunnan-

ohjaajan ja ohjaajien kesken. Toimintakulttuurin muutokset vievät aikansa. Palautetta ja ideoita ky-

symällä osallistujilta toiminta voi myös kehittyä paljon. Osallistujilta palautetta voidaan kerätä osioit-

tain peukkuäänestyksellä tai hymynaamoja käyttämällä. Yksittäisten osioiden palautteen perusteella 

oppilastuntemus lisääntyy. On myös mahdollista, että osallistuja ei itse osaa ilmaista itseään mistä 

tykkää, mutta heidän omat ohjaajansa saattavat tietää kokemuksesta, että esimerkiksi joku osallis-

tuja pelkää palloja tai tykkää vanteilla temppuilusta. Kannattaa siis alusta asti rakentaa avoin kes-

kustelukulttuuri ohjaajien välillä, jotta palautetta voidaan antaa puolin ja toisin toiminnan kehittä-

miseksi. 
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6 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA RAKENNE 

6.1 Kausisuunnitelman rakenne ja jaksotus 

Kausisuunnitelma tarvitaan vähintäänkin kuukausitasolla ohjaamaan toimintaa ja luodakseen toimin-

nalle johdonmukaisuuden. Tarkempi kausisuunnitelma voidaan tehdä ensimmäisten ohjauskertojen 

jälkeen, kun ohjaaja on arvioinut ryhmän toimintakyvyn ja kysynyt osallistujilta toiveita. Toimintaa voi 

teemoittaa 2-4 viikon rytmityksellä. Yhden tällaisen jakson aikana tavoitteissa keskitytään tiettyihin 

motorisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Syys- ja kevätkausi voivat seurata teemoiltaan toisiaan, mutta op-

pimisen ja kehittymisen kautta toimintaa tulee vaikeuttaa. Oppaastamme löytyy yksi esimerkkimalli 

kausisuunnitelmasta, josta näkyy toiminnan kehittyminen syys- ja kevätkauden kohdalla.  

Perustana kausisuunnitelman luomisessa on pohjaominaisuuksien asettaminen alkukauteen. Kau-

den alussa on hyvin tärkeä tehdä toimintoja, joissa osallistujat pääsevät tutustumaan ja ryhmäyty-

mään. Syyskuussa lapset voivat olla toisilleen vielä tuntemattomia ja ohjaaja on myös uusi ihminen 

heille. Sherbourne -menetelmä ja muut ryhmäytymistehtävät toimivat hyvin tässä tarkoituksessa. 

Valitse yksinkertaisia liikuntatehtäviä tukemaan ryhmäytymistä. Toimintakauden alussa vaatimusta-

soa on hyvä madaltaa. Autismikirjon oppilaalle esimerkiksi pelkästään osallistuminen tai silmiin kat-

sominen on paljon. Nimikierrostehtävissä puheenvuoro tulee osoittaa välineen avulla, jotta jokainen 

osallistuja tietää, kuka puhuu. Alkukauden olisi hyvä sisältää toimintaa, missä liikutaan tilassa ja 

hahmotetaan itseä suhteessa tilaan sekä huomioidaan muita osallistujia.  

Kauden edetessä siirrytään motorisiin perustaitoihin, joista ensimmäisenä liikkumistaitoihin ja tasa-

painotaitoihin. Kyseisiin ominaisuuksiin sopii erilaiset harjoitteet, pelit, leikit ja radat. Liikkumistaitojen 

kehittyessä harjoitellaan välineenkäsittelytaitoja, jossa voidaan edetä yksilöharjoitteista pariharjoi-

tuksiin ja siitä edelleen ryhmä- tai joukkuepeleihin. Loppukaudesta välineiden hallinnan lisääntyessä 

voidaan kokeilla taitoja uusilla välineillä esim. vanteet tai mailat.  

Toiveiden ja ryhmän toimintakykyjen mukaan viikkorytmitystä voidaan rakentaa lyhyempinä sykleinä 

pitääkseen mielenkiintoa yllä. Jotkut ryhmät tarvitsevat useampia kertoja sisäistääkseen ja nauttiak-

seen aktiviteetista, joidenkin kyllästyessä nopeamman oppimisen myötä. Kausisuunnitelma tulee siis 

luoda yksilöllisesti jokaiselle ryhmälle oppilaiden toimintakyvyn ja liikuntavalmiuksien pohjalta. 

6.2 Ohjauksen sisältö ja rakenne 

Liikuntatuokion rakenne kannattaa olla lähtökohtaisesti aina samanlainen ensin ollessa yhteinen 

aloitus, sen jälkeen päätoiminta ja lopuksi yhteinen lopetus. Aloituksessa voidaan käydä nimikierros 

ja ohjauksen sisältö läpi. Aloituksessa voidaan mahdollisesti käyttää jo sitä välinettä, mitä tullaan 

käyttämään tulevissa aktiviteeteissa esim. koripallo, jos aktiviteettina koripalloa. Päätoiminnassa 

kannattaa olla ajallisesti joustoa haastaville tilanteille tai muille muuttujille. Ei kannata luoda minuut-

tiaikataulua (tai ainakaan kertoa siitä osallistujille). Päätoiminnan jälkeen kokoonnutaan yhteiseen 
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lopetukseen, jossa voi olla rauhoittavana elementtinä venyttelyä, rentoutusharjoituksia tai vain istu-

minen yhdessä ringissä jutellen. Lopuksi selkeä lopetusrituaali esim. kädet päällekkäin (käsihampu-

rilainen) ja "Hyvä me!" -huuto. Näin osallistujat tietävät liikuntatuokion olevan ohi ja seuraavana ru-

tiinina olevan pukeutumisen ja tilasta poistumisen. Rutiinit ja niiden toistaminen ovat tärkeitä osallis-

tujien toiminnanohjauksen kannalta. Rutiineissa ja säännöissä pitäytyminen määrätietoisesti suju-

voittaa ja helpottaa liikuntatuokion mielekkyyttä kaikkien kannalta.  

Liikunnanohjaajalla kannattaa olla varavaihtoehto toiminnalle muutosten varalta, sillä joskus ennak-

koon suunniteltu ja aiemmin toiminut aktiviteetti ei toimi ollenkaan. Erityislapset ja -nuoret usein 

osoittavat selkeästi, mikäli toiminta ei ole heidän mieleensä tai eivät vain yksinkertaisesti lähde toi-

mintaan mukaan. Osallistujien vireyteen ja motivaatioon on saattanut vaikuttaa kulunut päivä kou-

lussa, lomaltapaluu tai muu asia osallistujan elämässä. Osallistujien lähtökohtia voi kysyä ennen 

ohjauksen alkamista heidän omilta ohjaajiltaan. Jos kuulee että koulupäivä on ollut villi ja sen sisäl-

täneen retkiä tai muita rutiineista poikkeavia asioita, ei välttämättä paljon keskittymistä vaativa peli 

tai uusi liikuntaleikki ole paras vaihtoehto kyseiselle päivälle. Tällöin toimintana kannattaa olla enem-

män yksilönä tehtävät tai muuten jo varmasti mieleinen, osallistujille tuttu toiminta. 

6.3 Mallikausisuunnitelma 

Taustatiedot mallikausisuunnitelmalle; kohderyhmässä kaikki liikkuvat itsenäisesti, osallistujilla on 

kehitysvammaa ja autismikirjoa. Osallistujien ikä on 9-13 vuotiaat. Haasteita oppilailla on ryhmän tai 

parin kanssa toimimisessa. Haasteena myös liikkumisen osalta liikesuuntien tunnistaminen ja kehon 

hahmottaminen. 

6.3.1 Syyskausi 

Toiminnan tavoitteet: ryhmäytyminen ja tutustuminen, liikkuminen tilassa ja ohjeiden noudattaminen. 

1. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus käsikä-
dessä ja ohjelman läpikäynti. 
 
Ohjaajan esittäytyminen. 
Nimikierros välineen antami-
sella ringissä(hernepussi). 
 
Liikkuminen rajatulla alueella 
tervehtien muita henkilökoh-
taisesti; silmiin katsominen, 
nyökkäys, kättely ja nimen 
sanominen vastapuolelle. 
 

 
Formula 1-5. Asteikolla 1-5 sää-
dellään vauhtia hitaasta käve-
lystä täysiä juoksuun edeten sa-
lia ympäri. Rattina voi käyttää 
esim. tötsää/rengasta. Vältetään 
törmäyksiä. 
 
Hippaleikki esim. x-hippa. 

 
Loppuringin muodostaminen, 
istumaan ja rauhoittuminen 
venyttelyllä eri liikesuuntiin is-
tuen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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2. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus käsikä-
dessä ja ohjelman läpikäynti. 
 
Tuokion sisältö. 
Liikkuminen rajatulla alueella 
tervehtien erilaisilla tavoilla ja 
mahdollisesti kuulumisen ky-
syminen kätellessä. 
 

 
Formula 1-5 vauhdin säätely. 
Otetaan mukaan 5. vaihteen jäl-
keen turbovaihde ja voidaan 
tehdä tötsistä rata. 
 
Hippaleikki esim. banaanihippa 
tai harjoitellaan vielä x-hippa. 
 

 
Loppurinki rauhoittuen veny-
tellessä seisten eri liikesuun-
tiin. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

3. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus käsikä-
dessä ja ohjelman läpikäynti. 
 
Tuokion sisältö. 
Liikkuminen rajatulla alueella 
sikin sokin isona, pienenä, ta-
kaperin ja etuperin törmää-
mättä. 

 
Täytä tyhjä: ruutuläpysköjen, 
mattojen tai renkaiden avulla. 1-
3 tyhjää ja vain tyhjälle saa as-
tua. Tiputus käyttöön kehitty-
essä, eli jos menet jo täytetylle, 
niin tiput pelistä. 
 
Laserin varominen: narun väistö 
yli tai ali. Ohjaajan liikuttaessa 
joustavaa narua pitkin salin ja se 
on kiinni puolapuussa tms.  
 

 
Loppuringin muodostus rau-
hoittuen venytellen selin 
maaten eri suuntiin muutama 
liike.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

4. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus käsikä-
dessä ja ohjelman läpikäynti. 
Nimirinki antaen palloa haas-
tavalla tavalla seuraavalle. 
 
Tuokion sisältö. 
 
Parin myötäily ja parin viemi-
nen. Kädet vastakkain toinen 
johdattaa ja toinen tulee mu-
kana tilassa. Liivi tai nauha 
viejällä. 
 

 
Täytä tyhjä: ruutuläpysköjen, 
mattojen ja patjojen avulla. Joh-
detaan peliin, jossa tötsiä laite-
taan patjoille. yksi tötsä kerral-
laan saa kerätä patjalta mikä on 
tyhjä. Kun tötsät loppuvat, lop-
puu myös peli ja sitten lasketaan 
yhdessä saaliit. 
 
Vapaa-aika mieleisen välineen 
kanssa. 
 

 
Loppuringin muodostus rau-
hoittuen venytellen seisten 
muutama liike.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Toiminnan tavoitteet: erilaiset liikkumistavat, yksilönä toimiminen ryhmässä omalla vuorollaan ja toi-

sen kannustaminen.  

5. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä, läpysköjen tai patjojen 
päällä seisonta. 
 
Nimikierros kannustusringillä; 
sano nimesi ja juokse ringin 
ympäri muiden kannustaessa 
ja taputtaessa. 
 
2-4 tasapainoliikettä ringissä 
aktivoinniksi. 
 

 
Ohjaaja näyttää miten toimitaan 
tai ei toimita temppuradalla. 
 
Temppurata sisältäen paljon ta-
sapainoilua, ylittämistä ja las-
keutumista.  
 
Temppuradan siivoaminen yh-
dessä. 
 

 
Loppurinki rauhoittumisella 
hengitysharjoituksilla selin 
maaten. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

6. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä, läpysköjen tai patjojen 
päällä seisonta. 
 
Nimikierros kannustusringillä; 
sano nimesi ja juokse ringin 
ympäri muiden kannustaessa 
ja taputtaessa. 
 

 
Ohjaaja näyttää miten toimitaan 
tai ei toimita temppuradalla. 
 
Temppurata sisältäen paljon yli-
tystä, alitusta, kierimistä ja pyöri-
mistä.  
 
Temppuradan siivoaminen yh-
dessä. 
 

 
Loppurinki rauhoittumisella 
hengitysharjoituksilla selin 
helpoilla rauhallisilla liikkeillä. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

7. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä, läpysköjen tai patjojen 
päällä seisonta. 
 
Nimirinki yksilön hyppiessä 
ringin keskellä patjalla. 
 
Päivän ohjelma. 

 
Ohjaaja näyttää miten toimitaan 
tai ei toimita temppuradalla. 
 
Temppurata sisältäen tasapai-
noilua ja hyppimistä paljon. Vä-
lissä pituushyppynäytös yksilön 
vuorollaan hypätessä ja muiden 
kannustaessa.  
 
Vapaata aikaa vielä temppuilun 
jälkeen. 
 

 
Loppurinki rauhoittumisella 
venyttäen alavartalon lihaksia 
seisten. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Toiminnan tavoitteet: Silmä-käsikoordinaatio, kiinniottaminen ja heittäminen, sekä parin kanssa toi-

miminen. 

8. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros pehmopallolla 
helpolla syötöllä viereiselle. 
 
Päivän ohjelma. 

 
Yksilöharjoitus pallon heitto sei-
nään alakautta. Kiinni maasta. 
Heittopaikka merkitty läpyskällä 
ja sitä siirtämällä voi vaikeuttaa. 
Heitto seinään läheltä ja koppi il-
masta. 
 
Kopittelu parin kanssa läheltä 
vaikeuttaen ohjeistamalla paria 
kauemmaksi toisistaan.  
 
Pidä oma puoli puhtaana peh-
motennispalloilla, 1-3 min erät. 
Eriä tarpeen mukaan. Sali jaettu 
patjoilla selkeyttämiseksi. Liikun-
nanohjaaja kertoo jäljellä olevan 
ajan esim. 30 s-15 s-5-4-3-2-1 ja 
peli seis! 
 

 
Loppurinki rauhoittumisella 
venyttäen puolapuilla ylävar-
talon eri liikesuuntia. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

9. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros pehmopallolla 
syötellen vieruskaverille suo-
raan syliin. 
 
Päivän ohjelma. 

 
Yksilöharjoituksena pallon heitto 
seinään yläkautta. Koppi pom-
pusta tai useasta pompusta. 
Vaikeutetaan tarvittaessa otta-
malla pallo ilmasta kiinni. 
 
Kopittelu parin kanssa pompun 
kautta syöttö. Käytä mattoa 
apuna, jos ei hahmota mitä tar-
koittaa pompun kautta. Tällöin 
voi sanoa aluksi heitä kaverille 
maton kautta.  
 
Seinäpallopeli jakaen kahteen 
joukkueeseen. Sali patjoilla puo-
liksi ja päätyseinille maalit. Pal-
lon pitää osua maahan ennen 
maalia ja saa torjua koko ke-
holla.  
 

 
Loppurinki rauhoittumisella 
venyttäen puolapuilla ylävar-
talon eri liikesuuntia. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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10. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros syöttäen pehmo-
pallo jollekin ringissä (ei kier-
täen ringin, vaan käyden 
kaikki läpi satunnaisesti). 
 
Päivän ohjelma. 

 
Pallon heitto seinään yhdellä kä-
dellä ja koppi käyttäen läpyskää 
heittopaikan merkkinä.  
Pallon heitto seinään ottaen 
juoksuvauhtia ja kova heitto.  
 
Kopittelu parin kanssa yhdellä 
kädellä heittäen.   
 
Seinäpallopeli opettaen lisää 
torjumista ja levittäytymistä jouk-
kueena kentälle, sekä vauhdin 
ottoa heittoon. 
 

 
Loppurauhoittuminen seinä-
pallossa käytetyillä patjoilla. 
Silmät kiinni, kädet mahan 
päällä hengittäen syvään ja 
tunnustellen vatsan täytty-
mistä ilmasta.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

11. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros pehmopallo jolle-
kin ringissä heittäen ilmassa 
tai pompun kautta (ei kier-
täen ringin, vaan käyden 
kaikki läpi satunnaisesti). 
 
Päivän ohjelma. 

 
Pallon tarkkuusheittoharjoitus 
yksilönä laittaen jokaiselle oman 
joukkuenauhan tai -liivin puola-
puuhun mihin osuma. Läpyskä 
tai patja osallistujan heitto paik-
kana, jota tarvittaessa kauem-
maksi.  
 
Kahden tulen välissä peli. Kes-
kelle salia kaistale, jossa osallis-
tujat. Rajat patjoilla tai tiheästi 
läpysköistä. Heittäjät päädyissä 
(ohjaajat tai osallistujia). Osuttu 
pelaaja menee heittäjän puolelle 
heittäjäksi. Keskellä olevat juok-
sevat keskellä laidasta laitaan 
välttääkseen osumat. 
 

 
Loppurauhoittuminen istuen 
lattialla patjojen päällä ink-
kari/risti-istunnassa.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Toiminnan tavoitteet: Pallonhallinta jaloin, liikkuminen tilassa, ryhmänä ja joukkueena toiminen help-

pojen pallopelien avulla. 

12. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros palloa syöttele-
mällä viereiselle. 
 
Päivän ohjelma. 

 
Pallon kuljettaminen salissa ja-
lalla pallon osumatta muihin tai 
seinään. 
 
Pallon potkaisu seinään lä-
pyskältä ilman vauhtia; tukijalan 
ja sisäsyrjän opetus.  
 
Syöttely kaverin kanssa. 
Seinäpallo potkimalla ja sali ja-
ettuna patjoilla.  
 

 
Loppurauhoittuminen ringissä 
istuen ja venytellen.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

13. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostus ilman 
käsiä.  
 
Nimikierros palloa syöttä-
mällä jalalla satunnaisesti rin-
gissä. 
 
Päivän ohjelma. 
 

 
Pallon potkaisun harjoittelu sei-
nään vauhtia ottamalla; tukijalka 
ja sisäsyrjä.  
 
Seinäpallo potkaisemalla ja oh-
jaten vauhdin ottamiseen ja liik-
kumaan hyökkäyksessä sivut-
taissuunnassa tyhjän kohdan 
löytämiseen.  
 

 
Loppurauhoittuminen ringissä 
rentoutuen ja hyvää joulua 
toivottaen.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

6.3.2 Kevätkausi 

Toiminnan tavoitteet: ryhmäytyminen vaikeammilla ryhmäytymistehtävillä ja tutustuminen huomioi-

den osapuoli, vastustaminen ja myötäily sekä liikkuminen tilassa.  

14. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen kä-
sillä, päivän ohjelma ja joulu-
loman kuulumiset. 
 
Leikkivarjolla: säännöt leikki-
varjossa peukalot alaspäin, 
kahden käden ote tiukasti ja 
vain luvalla toiminta.  

 
Isoja aaltoja ja siitä pikkumyrs-
kyyn. Popcornikone pehmopal-
loilla.  
 
Karuselli kävellen ja juosten 
vaihtaen suuntaa. Irti päästämi-
nen kolmannella samaan ai-
kaan. 
 

 
Rauhoittuminen ringissä ve-
nytellen 1-3 venytystä seisten 
eri liikesuuntiin. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Nimikierros vuorollaan ryh-
män jokaisen sanoessa ni-
men ja kaikkien toistaessa ni-
men sekä tuulettaessa varjon 
alhaalta ylös toistaessa ni-
meä.  
 

Hippaleikki X-hippa ja banaani-
hippa. 

 

15. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen, toi-
veet kevätkaudelle ja päivän 
ohjelma. 
 
Leikkivarjolla nimikierros: 
osallistujan nimi ja ryhmä 
toistaa tehden ison aallon. 

 
Meren aallokko isosta aallosta 
pikkumyrskyyn vaihdellen. Pal-
lon pitäminen varjon päällä. Kä-
sien nosto sen lähestyessä.  
 
Keinu; yksilö selin varjolle ja 
muut keinuttavat pienennettyä 
varjoa.  
 
Hippaleikki vessanpönttö, x-
hippa tai banaanihippa.  
 

 
Rauhoittuminen istuen veny-
tellen eri liikesuuntiin. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

16. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen kä-
sillä ja päivän ohjelma.  
 
Nimikierros vuorollaan sa-
noen nimen muiden toista-
essa viemällä kädet samaan 
aikaan varpaista kattoon. 

 
Sherbourne -menetelmä: osallis-
tujat ringissä suppuun lähekkäin 
ja kauas laajalle. Telaketju ete-
neminen jonossa jalat leveällä 
viimeinen ryömii eteen.  
 
Jonossa juokseminen kädet 
edellisen hartioilla loppuun.  
 
Kuka pelkää mustekalaa -hippa-
leikki.  
 

 
Rauhoittuminen maaten ja 
tehden helppoja liikkeitä eri 
suuntiin. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

17. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen kä-
sillä ja päivän ohjelma.  
 
Nimikierros vuorollaan sa-
noen nimen muiden toista-
essa viemällä kädet samaan 
aikaan varpaista kattoon. 

 
Sherbourne: Parin kanssa vas-
tustaminen ja myötäily; toinen 
työntää toisen vastustaessa. 
Toisen myötäily, jossa kädet 
vastakkain toinen ohjaa toista, 
toisen toistaessa kaikkea mitä 
toinen tekee (seuraa johtajaa).  

 
Rauhoittuminen rentoutus-
harjoituksilla maaten ja raaja 
kerrallaan rentoutusta puris-
tuksesta rennoksi. 
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 Maa, meri ja ilma. Maa keskiym-
pyrä, meri patja ja ilma puola-
puut.  
 
Aikaa jäädessä vapaata aikaa 
patjalla ja puolapuilla.  
 

Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
 

 

Toiminnan tavoitteet: erilaiset liikkumistavat, kehittelyinä helpommista syksyn tehtävistä vaikeampiin, 

esim. syksyllä astuminen päälle/kiipeäminen muuttuu hyppäämiseksi. Harjoitellaan kannustamista 

kilpailutilanteessa.  

18. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen ilman 
käsiä.  
 
Päivän ohjelma ja nimirinki 
kannustus ringillä; juoksu rin-
gin ympäri muiden kannusta-
essa. 
 
Tasapainon aktivointi ringissä 
myös vaakatasossa nelinkon-
tin. 
 

 
Temppuradan säännöt ja toimin-
tatavat. 
 
Temppurata, jossa hyppimistä 
päälle ja alas, sekä kiipeämistä 
ja tasapainoilua. 
  
Temppuradan siivoaminen yh-
dessä. 
 

 
Rauhoittuminen ringissä ke-
hoa venytellen seisten. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

19. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Ringin muodostaminen ilman 
käsiä, päivän ohjelma ja nimi-
kierros kannustusringillä.  
 
Tasapainon aktivointi ringissä 
seisten ja kyljellään. 
 

 
Temppuradan säännöt ja toimin-
tatavat. 
 
Temppurata, jossa hyppimistä, 
tasapainoilua, kiipeämistä ja 
alas hyppäämistä. 
 
Temppuradan aikana välitemp-
puilua ohjatusti: flengaus roik-
kuen, trampalta hyppy patjalle 
helpolla tempulla. Temppukou-
lun jälkeen vähän aikaa vielä 
temppuradalla.  
 
Temppuradan siivoaminen yh-
dessä.  
 

 
Istuen rauhoittuminen rin-
gissä ja tehden rauhoittavia 
liikkeitä risti-istunnassa. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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20. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
nimen toisto + kädet varpaista 
kattoon. 

 
Erilaisia eläinten liikkumista-
poja poikki salin edeten; kissa, 
koira, apina, mato, käärme ja 
lintu. 
 
Hippaleikki liikkuen eläimenä; 
rapu, keppihevosena (jumppa-
keppi/sählymaila) tai koira tms. 
 

 
Rauhoittuminen maaten teh-
den muutaman rauhoittavan 
liikkeen ja rentoutuen syvillä 
hengityksillä.  
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

21. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivänohjelma ja nimikierros 
ryhmän toistaessa nimen + kä-
det kattoon. 

 
Erilaisten eläimien liikkumista-
poja; Hevonen, pingviini, ko-
libri, koira ja karhu. 
 
Vaikeampi hippaleikki eläintee-
malla; Kotkan pesä, jossa 
kotka nappaa kiinni ja vie pe-
säänsä patjalle ja vapaat voi-
vat käydä pelastamassa.  
 

 
Loppurauhoittuminen kävel-
len hitaasti salia ympäri ja 
hengittäen syvään ilman pu-
humista tai häiritsemistä. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

Toiminnan tavoitteet: Silmä-käsikoordinaation vaikeuttaminen syksystä; liikkuva kohde ja välineen 

kanssa esim. tennismaila, sählymaila tai sulkapallomailalla ilmapalloa. Harjoitellaan parityöskentelyä 

liikuntatuokiossa. 

22. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
helpon välineen syötöllä vierei-
selle esim. häntäpallo. 
 
Hernepussilla silmä-käsikoor-
dinaatioon orientoituminen rin-
gissä; vaihda kättä laittamalla, 
heitä kädestä käteen vaikeut-
taen pituutta, kaaressa ilmassa 
kädestä käteen, heitä korkealle 
ja ota kiinnikorkealle seinään 
ja kiinni, sekä laitavalumaan 
yläselästä ja ota kiinni selän 
takaa.  
 

 
Silmä-käsikoordinaatiorata: 
heitto renkaisiin lattialla herne-
pusseilla, pallon vieritys mah-
dollisimman lähelle seinää, 
pallo renkaan läpi (ohjaaja pi-
tää), penkiltä tavaran tiputus 
pallolla (tötsä tai keila) ja heitto 
seinään ja pompusta kiinni ja 
pallon tasapainoilu tennis- tai 
sulkapallomailan päällä.  
 

 
Loppurauhoittuminen kehon 
hahmottamisella; vie sormet 
nenään, vie sormet polviin, 
olkapäihin, päälaelle yms. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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23. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
syöttäen ilmapalloa viereiselle 
ringissä. 
 

 
Ilmapalloilla vapaata heittä-
mistä ilmaan ja kiinni otta-
mista.  
Ilmapallon pitämistä ilmassa 
lyömällä kädellä.  
 
Sulkapallomailalla ilmapallon 
pitämistä ilmassa.  
Syöttelyä parille sulkapallover-
kon yli tai ilman. Opetetaan oi-
keaoppista syöttöä.  
 

 
Loppurauhoittuminen istuen 
ringissä ja venytellen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

24. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja ilmapallolla 
nimikierros syöttäen satunnai-
sesti seuraavalle. 

 
Sulkapallomailalla ilmapallon 
pitämistä ilmassa.  
Ilmapallon lyöminen yläkautta.  
 
Pelaamista verkon yli syötellen 
tai harjoitellen syöttöä ja ylä-
kautta lyömistä. Tarvittaessa 
vaikeutetaan oikeaan sulkapal-
loon.  
 

 
Loppurauhoittuminenringissä 
tehden rauhoittavia liikkeitä 
seisten. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

25. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja ilmapallolla 
nimikierros pallon anto kave-
rille kannustusrinkijuoksu. 
 

 
Pehmotennispalloilla kopittelua 
parin kanssa heittäen yhdellä 
kädellä.  
 
Hirvenmetsästys -leikki; Hirvet 
juoksevat salin pituuden pellon 
läpi ja kummallakin puolella 
peltoa on metsästäjät, jotka 
yrittävät osua hirviin. Osuessa 
hirvestä tulee metsästäjä. Yksi 
pehmopallo per metsästäjä.   
 

 
Rauhoittuminen ringissä ren-
toutuen hengityksillä ja tun-
nustellen vatsan liikkumista. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Toiminnan tavoitteet: tutustua pallopeleihin jalalla tai kädellä pelattuna, joukkueena toimiminen sekä 

viestikilpailut.  

26. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
koripallon syöttämisellä vierus-
kaverille. 

 
Koripallot kaikille ja toimintaoh-
jeet; pallot seis pyynnöstä ja ei 
pomputuksia ohjaajan puhu-
essa.  
 
Pomputtelun harjoittelu; kah-
della kädellä, yhdellä kädellä, 
pomputtelu liikkuen, pomput-
telu vuorokäsin ja vuorottelu 
liikkuen.  
 
Koriin heittäminen; varpaat ko-
ria kohti, liike jaloista, käsien 
asento ja rinnalta heitto.  Jako 
vähintään kahteen porukkaan, 
ettei ole samassa korissa 
kaikki.  
 
Syöttely kaverin kanssa kuljet-
taen koria kohti, jos halutaan 
vaikeuttaa.  
 
Vapaata heittelyä tai toiminta-
kyvyn mukaan pelaamista. 
 

 
Rauhoittuminen ringissä ve-
nytellen seisten. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

27. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
koripallon syötöllä lattian 
kautta satunnaisesti. 

 
Koripallojen jako ja säännöt.  
Pomputtelun harjoittelu; rento 
ja pitkä liike, kuljettaessa ei 
saa koskea kahdella kädellä, 
ellei syötä. 
 
Kuljettamisharjoitus; yksi pallo 
ryhmällä ja yksi kuljettaa. Py-
sähtyessä ja koskiessa kah-
della kädellä pitää syöttää jol-
lekin.  
 
Liikkumisharjoitus muiden otta-
essa palloa pois. Kuka saa pi-
dettyä kauiten palloa itsellään 
pomputtaen ja kuljettaen.  
Vapaata heittelyä tai toiminta-
kykyisillä pelaamista.  
 

 
Rauhoittuminen ringissä ve-
nytellen istuen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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28. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Sählymailat kaikille, mutta ei 
pallot. 
 
Alkuringin muodostus, päivän 
ohjelma ja alkujumppa sähly-
mailoilla (3-5 liikettä). 
 

 
Kaikille sählypallot ja ohjeet; 
pallo käteen ohjeita kuunnel-
lessa ja ei nosteta mailaa ylös 
tai huidota. Oikea ote mailasta 
kahdella kädellä. 
 
Pallon kuljettamista salissa, 
mutta ei laukomista. Vaikeute-
taan tarvittaessa, ettei saa 
osua seinään. Kuljettamista 
opettaen yläkäden ja alakäden 
käytön.  
 
Maaleihin laukomista ilman 
maalivahtia. Maalien tekemistä 
ryhmän omien ohjaajien ol-
lessa maalissa.  
 
Mahdollisesti peliä ilman pe-
laajien sekoittumista kentällä, 
eli jaettu lyhyt kenttä maalien 
ollessa lähellä ilman maalivah-
teja. Kenttä jaettu keskeltä lä-
pysköillä tai tötsillä tiheästi. 
 

 
Rauhoittuminen ringissä ve-
nytellen mailoja apuna käyt-
täen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

29. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Sählymailat kaikille, mutta ei 
pallot. 
 
Alkuringin muodostus, päivän 
ohjelma ja alkujumppa sähly-
mailoilla (3-5 liikettä). 
 

 
Oikean otteen kertaaminen. 
 
Vapaata kuljettelua ja maalien 
tekemistä ilman maalivahteja.  
 
Peliä jaetulla kentällä pelaajien 
sekoittumatta. Vaikeutetaan 
peliä siirtämällä maalit päätyi-
hin ja poistetaan keskiraja, jol-
loin pelaajat sekoittuvat ken-
tällä. Ohjaajat maalissa tai pe-
laaja.  
 

 
Rauhoittuminen ringissä ve-
nytellen mailoja apuna käyt-
täen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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Toiminnan tavoitteet: Tutustuminen musiikkiliikuntaan; jumpat, rytmitaju ja helpot tanssit. Musiikkilii-

kunnan avulla itseilmaisu sekä rohkeus muiden edessä.  

30. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
lempiliikkeellä. Kerro nimesi ja 
näytä temppu, jonka muut mat-
kivat sanoen nimen ja tehden 
tempun. 

 
Musiikkitemppujumppa; musii-
kin soidessa kävellään salia 
ympäri ja sen loppuessa teh-
dään temppu. Liikunnanoh-
jaaja näyttää ensin tempun ja 
seuraavat temput kysytään 
osallistujilta. Kävelystä men-
nään juoksuun.  
 
Helppoa tanssia jakaen kap-
pale kahteen liikkeeseen. 
esim. a-osassa marssitaan ja 
b-osassa heilutetaan käsiä il-
massa ja pyöritään tarvittaessa 
vaikeutetusti. 
 

 
Rauhoittuminen maaten ja 
kuunnellen rauhallista musiik-
kia. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvä me!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 

 

31. toimintakerta 

Aloitus Päätoiminta Lopetus 

 
Alkuringin muodostaminen, 
päivän ohjelma ja nimikierros 
sanoen nimen sekä käyden te-
kemässä tempun keskellä. 

 
Helppoa tanssia jakaen kappa-
leen kahteen osaan. Harjoitel-
laan rytmissä pysymistä ja lo-
puksi vapaat jorailut.  
 
Loppuun hassutteluksi oma 
pesä -leikki. Kolme joukkuetta, 
joille liivit/nauhat. Joukkueille 
pesät esim. vanteet. Keskelle 
tötsiä tai muita esineitä. Jouk-
kueet keräävät mahdollisim-
man paljon aarteita pesään. 
Voidaan käyttää myös ryöstöä, 
eli keskeltä loppuessa haetaan 
muilta, mutta aika rajoitetaan. 
Yksi aarre kerrallaan ja estää 
ei saa.  
 

 
Rauhoittuminen ringissä is-
tuen ja kauden toiminnasta 
keskustellen. 
 
Käsihampurilainen; kädet 
päällekkäin ja ”Hyvää kesää!” 
huuto laskettaessa kolmeen. 
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7 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA SOVELTAMINEN 

Seuraavissa kappaleissa on annettu vinkkejä erilaisten liikunnallisten toimintojen soveltamiseen ja 

niiden erityispiirteisiin. Yleisesti ohjauksen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon erilaiset sovel-

tamisen osa-alueet. Toimintaa voidaan soveltaa soveltamisen OSAT-mallilla, jossa muokataan toi-

mintaa osallistujat huomioiden: opetustyyli, säännöt ja ohjeet, asianmukaiset välineet sekä tilat (Rin-

tala ym. 2012, 271-274). Näitä kaikkia voidaan soveltaa koko ryhmän tai yksilön osalta. Yksi ryh-

mään kuuluva voi pelata sählyä sähköpyörätuolista muiden pelatessa ns. pystynä, jolloin esimerkiksi 

sähköpyörätuolista pelaavalta ei saa riistää palloa, mutta saa katkaista syötön tai laukaisun. Toi-

saalta sählyä voidaan pelata isommalla ja hitaammalla pallolla, jotta ryhmästä yksi henkilö pysyy 

paremmin mukana pelissä. Ensimmäisessä esimerkissä on sovellettu sääntöä yksilön kohdalla ja 

toisessa koko ryhmän kohdalla.  

Lähtökohtaisesti kannattaa suunnitella toiminta kaikille saavutettavaksi, ettei erotella ja eriytetä liikaa, 

jolloin kaikkien mukaan ottava inklusiivinen tavoite toteutuu (Rintala ym. 2012, 271).  Näin yksilö voi 

kokea itsensä ryhmään kuuluvaksi. Välineitä soveltamalla voidaan helpottaa kyseisen aktiviteetin 

tekemistä ja lisätä turvallisuutta. Helpottamista voi olla esimerkiksi ilmapallon käyttö sulkapallossa 

tai jättikuution käyttö lentopallossa. Näin välineillä hidastetaan peliä, mutta pelin ominaisuudet säily-

vät (Rintala ym. 2012, 273). Tärkeintä toiminnassa on tahto soveltaa tilanteen mukaan ja kysyä 

osallistujalta tai heidän ohjaajiltaan ideoita kyseisen suorituksen soveltamiseen. Lisäksi kannattaa 

suunnitella toiminta ominaisuuden ja mielekkyyden kautta, eikä tukeutua yksittäiseen lajiin tai sen 

yksityiskohtiin.  

Soveltamisen tueksi voi käyttää myös jossain tapauksessa apuvälineitä, jotka ovat tarkoitettu apu-

välineeksi tai ovat muuten soveltuvia. Liikkumisen apuvälineitä tarjoaa mm. valineet.fi -sivut, josta 

löytää toimintavälineitä, vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä, ja on Suomessa näiden välinei-

den yhteinen verkkopalvelu (valineet.fi, 2020). Pyörätuolilla liikkuville on myös vuokrattavana apu-

välineitä helpottaakseen liikkumista luonnossa tai liikunnassa sisällä. Apuvälineiden käyttöä kannat-

taa harkita ryhmissä silloin, kun se mahdollistaisi jonkin aktiviteetin tekemisen osallistujalle ja mah-

dollisesti kannustaisi arjessa harrastamista. Lähtökohtaisesti liikkumisen apuvälineistä ohjaajan ei 

tarvitse huolehtia vaan välinehankinnat tai vuokrauksen tekee kunta. Pienemmistä välineistä mainit-

takoon erilaiset pallot, jotka pitävät ääntä, joiden avulla näkövammaiset seuraavat pallon liikettä. 

Ääntä pitäviä palloja löytää mm. apuvälinemyymälä Aviriksesta (aviris.fi, 2020).   

7.1 Pallopelit ja –harjoitteet 

Pallopeleissä kannattaa keskittyä lajin perusteiden harjoittamiseen ja pelin yksinkertaistamiseen. 

Pallopelit sisältävät yleensä paljon sääntöjä, mitkä eivät ole konkreettisia ja samalla pitäisi ymmärtää 

sosiaalisia tilanteita sekä hallita vielä välinettä fyysisesti. Tämä usein on liikaa osallistujalle, jolloin 
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toimintaa tarvitsee soveltaa sekä yksinkertaistaa pallopeliä. Jotkut osallistujat toki voivat olla toimin-

takykyisiä jalkapallon tai salibandyn pelaamiseen, mutta lähtökohtaisesti ei kannata mennä suoraan 

pelaamiseen ennen kuin on tutustunut ryhmäläisten taitoihin ja toimintakykyyn. Toiminta voidaan 

sen sijaan aloittaa jalkapallon osataidoista kuten kuljettamisesta, hallinnasta ja potkaisusta. Siitä 

edetään maalintekoon, syöttämiseen ja torjumiseen. Lopuksi edetään peliin yksinkertaisilla sään-

nöillä tai sovelluksilla. Erilaisia pallopelien sovelluksia löytyy hyvin Koululiikuntaliiton tekemästä Pal-

lopelejä ja pelisovelluksia -opasvihkosta. Vihko sisältää kattavasti yksilönä sekä ryhmänä tehtäviä 

pelisovelluksia erilaisiin peleihin käsin, jaloin tai välinein (Huovinen ym. 2009, 3). Oppaassa neuvo-

taan tekemään hitaampi jalkapallo sanomalehdistä ja muovipussista, joka hidastaa ja helpottaa jal-

kapallon pelaamista normaalin pallon ollessa liian nopea (Huovinen ym. 2009). 

Pallopelejä soveltaessa kannattaa miettiä mikä on kyseisen pelin ydin. Jalkapallossa on kaksi jouk-

kuetta, jotka yrittävät saada tehtyä enemmän maaleja kuin vastustaja estäen vastustajan maalin 

tekemisen. Tämä peli-idea saadaan toteutettua mm. seinäpallolla yksinkertaisimmillaan. Seinäpal-

lossa jaetaan sali kahteen osaan patjoilla tai jollain muulla erittäin konkreettisella tavalla esim. lä-

pyskät. Joukkueet yrittävät saada potkaistua pallon vastustajan takana olevaan seinään tai muuhun 

maaliksi merkittyyn. Vastustaja estää palloa vastavuoroisesti. Tämä peli ohjaa joukkueajatteluun, 

opettaa potkaisemista maaliin ja opettaa torjumista. Tärkeintä seinäpallossa on joukkueiden pysy-

minen omalla puolella aluetta, koska tällöin pysyy selkeänä missä on oman joukkueen maali ja kuka 

kuuluu joukkueeseeni, vaikka joukkueliivit olisivatkin päällä. Samaa periaatetta voi käyttää käsipal-

lossa, salibandyssa tai muussa pallopelissä. Maalia voi kehityksen myötä pienentää kokonaisesta 

seinästä konkreettiseen maaliin. Tämä seinäpallon sovellutus on koettu toimivaksi EasySport erityis-

ten toiminnassa.  

Palloharjoitteissa kannattaa käyttää konkreettisia asioita apuna ja luoda osallistujalle motivaatio har-

joitteeseen. Harjoiteltaessa koripallon syöttöä lattian kautta voidaan apuna käyttää jumppamattoa 

osoittamaan, mitä tarkoittaa lattian kautta syöttö. Osallistujalla voi olla vahvana liikemallina suoraan 

ilman kautta syöttö. Konkreettisuutta voidaan luoda myös läpyskällä, jolla voidaan merkitä mistä hei-

tetään, jolloin heittomatka esimerkiksi seinään säilyy vakiona. Motivointia voidaan lisätä pallon heit-

tämisen harjoittelussa luomalla harjoitteesta hauska. Helppona esimerkkinä toimii koripallon heitto 

koriin, jossa palkintona ja motivaattorina toimii pallon sujahdus korirenkaasta. Heitto esimerkiksi voi-

mistelurenkaan läpi voi toimia motivaattorina samoin pöydältä joidenkin tavaroiden tiputtaminen pal-

loa heittämällä. Osallistuja ei välttämättä ymmärrä, miksi pitää harjoitella, mutta ymmärtää paremmin 

konkreettisia seurauksia.  

Pallopeleissä kannattaa aina käyttää joukkueliivejä, koska tämä konkretisoi kuka on kenenkin puo-

lella. Lisäksi joukkueiden liivin tai liivejä voi laittaa joukkueen maalin päälle, jotta pelin aikana osal-

listujat muistavat mikä on oma ja vastustajan maali.  Turvallisuuden vuoksi kannattavaa olisi käyttää 

pehmeitä palloja, koska osallistuja ei välttämättä osaa tai ehdi väistää yllättävää palloa ja se voi osua 

kasvoihin. Tällä tavalla osunut pallo voi jättää osallistujalle negatiivisen mielikuvan pallopelistä. 
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7.2 Hipat ja leikit 

Erilaisissa hipoissa ja leikeissä kannattaa käyttää välineitä hahmottamisen apuna sekä helppoja 

sääntöjä. Hippaleikeissä kannattaa keskittyä yhteen hippaleikkiin yksittäisessä liikuntatuokiossa, 

eikä vaihtaa hippaleikkiä kesken tuokion. Hipassa hahmottamisen tukena kannattaa käyttää hipalla 

joukkueliiviä tai -nauhaa, joka ilmaisee, kuka on hippa. Tämän lisäksi hipalla voi olla pallo kädessä 

millä hänen pitää koskettaa ottaakseen kiinni. Suositeltavaa olisi käyttää hippaleikkejä, joissa hippa 

ei vaihdu kosketuksesta, vaan hippa pysyy samana tietyn ajanjakson. Hipan kaltaisissa vauhdik-

kaissa leikeissä kannattaa rauhoittaa välillä tilanne esimerkiksi ohjeita antaessa tai hipan vaihtuessa 

keräämällä osallistujat rinkiin tai muulla tavalla. Tämä helpottaa keskittymistä ja tilanteen hahmotta-

mista. Muissakin peleissä ja leikeissä kannattaa pyrkiä konkreettisuuteen. Maa, meri ja laiva -pelin 

paikat voi mm. merkitä patjoilla tai muulla minkä päälle mennään seisomaan. Viestileikeissä patjat 

toimivat hyvin jonon merkkinä, koska leikin aikana jonomuodostelma voi olla vaikea muodostaa il-

man ohjaavaa elementtiä. Lisäksi viesteissä joukkueliivit ovat erittäin hyvä apuväline helpottaakseen 

oman joukkueen löytämistä vierekkäisistä jonoista. Viestileikeissä ohjaaja voi toimia lähettäjänä, mi-

käli osallistujat eivät hahmota milloin saavat lähteä juoksemaan. Viestileikkiä voidaan toteuttaa myös 

yksittäisenä joukkueena, jolloin kilpailu tapahtuu yhdessä aikaa vastaan. Tällöin voidaan esimerkiksi 

vuorollaan hakea 1-3 min aikana mahdollisimman monta saliin levitettyä merkkikartiota. Kartioita saa 

ottaa vain yksi kerrallaan ja kartioille kannattaa olla selkeä paikka mihin se pitää asettaa, esimerkiksi 

patja tai penkki. 

7.3 Temppuradat 

Temppuradoissa suositeltavaa on merkitä radan kulkusuunta välineillä, mitä pitkin voidaan kävellä, 

kuten matot tai läpyskät. Nämä ohjaavat osallistujaa seuraamaan rataa järjestelmällisesti oikeaan 

suuntaan, eikä vain kulkemaan mieleisille pisteille. Radan kulkusuunnan merkitsemiseksi voidaan 

käyttää myös maalarinteippiä. Ohjaaja näyttää radan kokonaisuudessaan ja osoittaa millä tavalla 

radassa voi ja saa kulkea. Tehtäväkortit voivat auttaa pisteillä tehdessä tehtävän ymmärtämistä esim. 

hyppää tasolle tai pyöri matolla. Turvallisuus on tärkeä ottaa huomion ohjatessa ja rataa suunnitel-

lessa. Liikunnanohjaajan on tärkeä osallistaa iltapäivätoiminnan ohjaajat valvojiksi patjoille hyppimi-

seen ja kiipeämiseen. Osallistujat eivät välttämättä ymmärrä seurauksia hypätessä patjalle, jossa on 

vielä edellinen osallistuja. Kiipeämisaktiviteeteissa alla kannattaa olla patja, jotta mahdollinen putoa-

minen on turvallisempi.  

Ennen temppuradalle päästämistä kannattaa käydä säännöt osallistujien kanssa selkeästi läpi ohit-

tamiseen, jonottamiseen ja tönimiseen. Ohittamisen sallimista kannattaa harkita ryhmissä, joissa on 

isot tasoerot, jolloin kaikki voivat osallistua omaan tahtiin. Radalta voi merkitä tietyt paikat, missä 

ohittaminen on mahdollista, jotta se on turvallista. Jonottamisen ja vertailun syntymistä voidaan eh-

käistä pistetyöskentelyllä, jossa osallistujien temppuillessa tietyn ajan kullakin toimintapisteellä vaih-
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taen aina samanaikaisesti suorituspaikkaa. Jonottamiseen liittyvät säännöt on tärkeä käydä konk-

reettisesti läpi näyttäen esimerkillä milloin saa mennä trampoliinille ja milloin hypätä siitä patjalle. 

Vinkkejä motorisiin ratoihin erityisryhmille saa Soveltavan liikunnan kirjasta laajoine liikepankkeineen 

(Rintala ym. 2012 464-477). 

 

 

Kuva 7. Helsingin kaupungin aineistopankki/ Virpi Peltola 

7.4 Musiikkiliikunta 

Musiikkiliikunta soveltuu hyvin erityisryhmille ja saattaa olla jännityksiä laukaiseva elementti. Musiik-

kiliikunnassa kannattaa käyttää lähtökohtaisesti yksinkertaisia tansseja tai jumppia. Helposti ymmär-

rettäviä oppilaille mieleisiä tanssisarjoja löytyy sosiaalisesta mediasta. Esimerkiksi Fortnite –pelin 

tanssiliikkeet ovat monen mieleen. Musiikkiliikunnassa, jossa musiikin loputtua tehdään liike, kan-

nattaa toistaa useita kertoja yksittäistä liikettä, eikä vaihtaa liikettä koko ajan.  Musiikki voi toimia 

myös merkkinä jostain toiminnasta esimerkiksi temppuradalla liikkuessa soi musiikki, mutta musiikin 

loppuessa tullaan rinkiin ja toiminta lakkaa. Tanssillisessa toiminnassa kannattaa tehdä yksinkertai-

sia tehtäviä jakaen musiikkikappaleen kahteen osaan säkeistöön ja kertosäkeistöön. Säkeistön ai-

kana marssitaan paikallaan ja kertosäkeen aikana heilutetaan käsiä ilmassa. Tästä voidaan edetä 

vaikeampiin tehtäviin ja ottaa mukaan rytmissä pysymistä. Kappaleet kannattaa aluksi valita selkeä 
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rytmisiin ja rakenteellisiin. Musiikkiliikuntaan ja luovaan liikuntaan saa kattavasti lisää vinkkejä So-

veltavan liikunnan kirjasta (Rintala ym. 2012 282-292.) 

7.5 Erikoisvälineet ja –menetelmät 

Erikoisvälineet toimivat hyvin erityisryhmien liikuttamisessa ja sosiaalisten taitojen opettamisessa. 

Tällaisia välineitä ovat mm. leikkivarjo, jättikuutio/pallo tai voimisteluvanne.  

Jättikuutio on 1,2 m kokoinen kuutio, joka täytetään hiustenkuivaimella. Kuution avulla voi turvalli-

sesti pelata lentopalloa, pallon ilmassa pitämistä tai Kinball-peliä. Kuutio on erittäin motivoiva ja 

hauska väline liikuntatuokioihin.  

Leikkivarjo on myös erittäin hauska ja motivoiva väline erityisryhmille. Varjo toimii hyvin myös ryh-

mäytymisessä osallistujien pitäessä varjosta kiinni yhteistyöllä. Leikkivarjo voi myös opettaa rytmiik-

kaa ja vauhdin säätelyä erilaisten tehtävien avulla. Keinu niminen toimina erityisesti saa mieleenpai-

nuvan kokemuksen ujollekin osallistujalle. Keinussa varjoa rullataan pienemmäksi ja yksi osallistu-

jista menee selälleen makaamaan varjon päälle. Muut ryhmäläiset nostavat yksilön ja keinuttavat 

häntä.  

Voimistelurengas on motivoiva väline, jolla voidaan tehdä monipuolisesti erilaisia välineenkäsittelyä 

vaativia harjoituksia. Vanteella voi esimerkiksi opetella sen pyörittämistä käden tai muun kehon osan 

ympäri. Lisäksi lattialla sitä voi pyörittää, vierittää tai laittaa vastakierteeseen. Renkaan pyörittäminen 

hyrränä lattialla on esimerkiksi motivoiva temppu. Hyrrän voi lattialta napata kädellä kiinni tai juosta 

sen ympäri.  

Erityisryhmillä motivoivina välineinä toimivat myös Nerf-pallo ja Angrybirds-linko. Nerf-pallo on ame-

rikkalaisen jalkapallon muotoinen väline mikä ujeltaa lentäessään. Ujeltaessaan ääni motivoi osal-

listujaa heittämään, koska palkinnoksi saa hauskan äänen. AngryBirds-linko on taas koiran purulelu, 

joka lingotaan lentämään vahvalla kuminauhalla. Kaksi henkilöä pitää kiinni vahvasta kuminauhasta 

yhden taittaessa lelun nauhan ympäri ja vetäessä nauhan kireälle. Nopeasti irti päästämällä lelu 

linkoutuu yhteistyön tuloksena. Linkouduttuaan tämäkin esine pitää vinkuvaa ääntä ja näin ollen mo-

tivoi pelaajia. Kumpikin väline sopii hyvin myös näkövammaisten osallistujien välineeksi, koska ääni 

tuo lisäarvoa kuuloaistin kautta. Nämä ovat erikoisvälineitä, joita ei löydy vakiovarusteina liikuntasa-

lien varastoista, mutta ovat kevyitä välineitä mukaan tuotavaksi ohjauspaikalle. 
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8 LISÄMATERIAALI 

HYÖDYLLISIÄ MATERIAALEJA/LEIKKEJÄ 

 Jyväskylän yliopiston soveltavan liikunnan verkkomateriaalipankki:  

https://koppa.jyu.fi/avoimet/liikunta/soveltava-liikunta/soveltavan-liikunnan-tietoa-verkosta   

 Koululiikuntaliiton materiaaleja:   

https://www.kll.fi/koululaiset/soveltava-liikunta  

 Kuva- ja toimintakortteja: https://papunet.net/   

 Liikkuva koulu - Liikuntaleikkikirja:   

https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikuntaleikkikirja-66_leikkia_opetukseen.pdf   

 Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä leikkipankki:  

https://leikkipankki.fi/haku   

 Opetushallituksen soveltavan liikunnan sivut ja materiaaleja:   

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/soveltava-liikunta  

 Valterin Iloon yli esteiden verkkomateriaali: https://www.valteri.fi/iloon-yli-esteiden-

ideapankki-avattu/ 

 Solia, soveltavan liikunnan apuvälinepalvelut: <https://www.paralympia.fi/palvelut/solia> 

 Soveli ry:n julkaisut:  

https://www.soveli.fi/julkaisut/ https://www.soveli.fi/julkaisut/   

 Soveltavan liikunnan oppaat, Suomen Paralympiakomitea:   

www.paralympia.fi//palvelut/materiaalit/soveltavan-liikunnan-oppaat   

 Soveltavan liikunnan oppaita cp-vammaisille:  

https://www.cp-liitto.fi/osallistu/liikunta/liikunnan_oppaat_ja_esitteet   

 Soveltavan liikunnan ilmainen verkkokoulutus: 

https://www.paralympia.fi/verkkokoulutus 
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LIITOT 

 Suomen Paralympiakomitea vammaisurheilun ja -liikunnan kattojärjestö:   

www.paralympia.fi   

 Kehitysvammaisten tukiliitto <https://www.tukiliitto.fi/> 

 Teiska M, Rintala P, Salminen J, Huttunen H, Jokitalo-Trebs, Durchman K, Tero S, Mattila S, 

Rautiainen S, Huovinen T, Suhonen M 2008. Liikuntaa liikkujille - Soveltaen sopivaksi, Suo-

men cp-liitto:   

https://www.cpliitto.fi/osallistu/liikunta/liikunnan_oppaat_ja_esitteet   

 Tietoa autismin kirjosta: < www.autismiliitto.fi >  

 Tietoa näkövammaisuudesta: < www.nkl.fi >  

 Tietoa cp-vammaisuudesta: < www.cp-liitto.fi >  

 Tietoa kuulovammaisuudesta: < www.kuuloliitto.fi >  

 Tietoa kuuroudesta: < www.kuurojenliitto.fi >  

 Tietoa kehitysvammaisuudesta: < www.kehitysvammaliitto.fi >  

 Tietoa liikuntavammaisuudesta: < www.invalidiliitto.fi >  

 Tietoa soveltavasta liikunnasta: < www.soveli.fi >  

TUTKIMUKSIA 

 Pro gradu tutkimus oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta liikunnanopetuksessa 

<https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68975/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

202005143181.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

 Pro gradu tutkimus autismin kirjon oppilaiden liikuntataitojen kehittämisestä 

<https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68975#> 

 Pro gradu tutkimus kokemuksellisuudesta soveltavassa liikunnassa  

<https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64094/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

201905222699.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

 Pro gradu tutkimus CP-vammaisten oppilaiden opetuksen soveltamisesta 

<https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7989> 

 Pro gradu tutkimus erityisoppilaasta liikunnan opetusryhmässä <https://jyx.jyu.fi/han-

dle/123456789/9565> 



 

39 

 Seppänen, Kari 2019. Opinnäytetyö Opas kehitysvammaisen liikuntaan: 

< https://www.theseus.fi/handle/10024/170403 >  

 Toimintatutkimus erityisliikunnanopettajan työstä: <https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/9629> 
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Kuva 8. Helsingin kaupungin aineistopankki/ Maarit Hohteri 

 

 

Opas on tuotettu Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -

hankkeessa. Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

 

 
Riikka Roitto 

Miika Honkanen 

 


