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LÄHILUONNOSSA TAPAHTUVAN OPETUK-
SEN TUEKSI! Tutustu maksuttomaan 
ideapankkiin verkkosivuillamme.
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Liikkuva koulu -toimintaa on jo 
Suomen jokaisessa maakunnassa.  
Hankkeen rahoituksesta vastaa ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, ja lisäk-
si koulut saavat tukea erilaisilta las-
ten ja nuorten hyvinvoinnista kiin-
nostuneilta toimijoilta. Hanke on 
myös yksi hallitusohjelman kärki-
hankkeista. Tavoite on, että jokai-
nen peruskoululainen liikkuu vä-
hintään tunnin päivässä.

Liikkuvissa kouluissa lisätään 
liikettä koulupäivään!

Istutaan vähemmän,  tuetaan oppi-
mista toiminnallisilla menetelmil-
lä, liikutaan välitunneilla ja kulje-
taan koulumatkat omin lihasvoi-
min. Jokainen koulu toteuttaa toi-
mintaa omalla tavallaan, mutta ta-
voite on kaikille sama: aktiivisempi 
koulupäivä ja hyvinvoivat oppilaat.

 
Liikkuvassa koulussa 

on tärkeää
• oppilaiden osallisuus

• oppiminen
•  lisää liikettä – 

vähemmän istumista

Liikunta parantaa koululaisten ter-
veyttä ja edistää oppimista, sillä se 
vaikuttaa esimerkiksi muistiin ja 
toiminnanohjaukseen. Yhdessä liik-
kuminen myös kehittää oppilaiden 
sosiaalisia taitoja ja vaikuttaa suo-
tuisasti ilmapiiriin ja työrauhaan. 
Avainasemassa on yhdessä tekemi-
nen.

Aktiivisempia ja 
viihtyisämpiä koulupäiviä
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Helsingissä Liikkuva koulu -han-
ke on otettu vastaan hyvin ja kaik-
ki kaupungin koulut ovat mukana. 
Hankkeen tueksi on Helsingissä ke-
hitetty ainutlaatuinen kolmiportai-
nen malli, joka havainnollistaa, mi-
ten suunnitelmista tulee totta. Malli 
on hyvä esimerkki kaikille Suomen  
kouluille.

Oppilailla on tärkeä rooli liikunnal-
lisempien koulupäivien suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Toiminta ei 
ole aikuisten sanelemaa vaan lähtee 
koululaisista ja heidän ideoistaan ja 
tarpeistaan. Näin lapset myös sitou-
tuvat vahvemmin.
 

Liikkuvat koulut 
Helsingissä

 
Liikunnalle 

voi löytää tilaa myös 
koulupäivien rakennetta 

muuttamalla. 

Liikkuvissa kouluissa on 
esimerkiksi yhdistetty

aamupäivän oppitunteja, 
pidennetty lounastaukoa tai 

siirrytty 60 minuutin 
oppitunteihin.

III Toimenpiteet 
koulupäivän aikana

II Toimenpiteet 
ennen ja jälkeen koulupäivän

I Toimenpiteet 
välitunneilla

PORRASMALLI



 
Oppilaiden kommentteja:

Kivaa!

Paljon tekemistä!

Hyvää liikkumista 
keskellä koulupäivää. 

Tulee parempi olo, 
virkistyy ja saa 

tarvittavan liikunnan.
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Helsingin Luistelijat

www.hl.fi  luistelukoulut@hl.fi

Luistelua kaikenikäisille ja 
-tasoisille harrastaen tai kilpaillen.

Yksinluistelu • Jäätanssi • Muodostelmaluistelu

Tanssi on  
mahtava harrastus 
kaiken ikäisille, tule mukaan!

StepUp School
09 7746 1730    www.stepup.fi

Rakkaudesta tanssiin,
esiintymiseen ja  
hyvään oloon!

Mitä tapahtuu 
oppitunneilla?

Uusia asioita voi oppia muutenkin 
kuin pulpetissa istumalla – vaikka-
pa pelien, leikkien tai pantomiimin 
avulla. Vaikeilta tai tylsiltä tuntu-
viin aiheisiin on helpompi tarttua 
toiminnallisin keinoin, ja toimin-
nallisesti opitut asiat myös usein 
pysyvät muistissa parhaiten. Uusi 
opetussuunnitelmakin tukee lii-
kunnan lisäämistä, sillä oppitun-
neilla hyödynnetään entistä enem-
män koulun ulkopuolisia oppimis-
ympäristöjä.

Mitä tapahtuu 
välitunneilla?

Helsingissä Liikkuva koulu -hank-
keeseen on linkitetty koulupihojen 
kehittäminen niin, että ne tarjoavat 
parempia mahdollisuuksia liikku-
miseen ja leikkimiseen. Myös lii-
kuntasalin avaaminen vapaaseen 
käyttöön välitunnin ajaksi innos-
taa oppilaita liikkeelle. Lähes kai-
kissa kouluissa on niin kutsuttuja 
välkkäreitä eli vapaaehtoisia oppi-
laita, jotka vetävät muille leikkejä ja 
pelejä. Välitunnilla voi myös vaikka 
painia tai järjestää diskon.

Mitä tapahtuu ennen ja jälkeen 
koulupäivän?

Oppituntien päätyttyä on hyvin ai-
kaa ja mahdollisuuksia liikkua. 
Koulut ovat oppilaiden käytössä 
aina kello 17:ään asti, ja erilaisis-
ta iltapäiväkerhoista liikuntaker-
hot ovat kaikkein suosituimpia. Lii-
kunta on olennainen osa myös pie-
nimmille koululaisille järjestettä-
vää iltapäivätoimintaa. Lisäksi eri 
puolilla kaupunkia järjestetään Ea-
sySport-liikuntaa, johon kaikki lap-
set ovat tervetulleita. Ohjaajat suun-
nittelevat tuntien sisällön yhdessä 
lasten kanssa.

Liikkeellä pitkin päivää
Koulupäiviin voidaan lisätä liikettä monilla tavoilla,  
joilla kaikilla on suuri merkitys sekä oppilaille että opettajille. 
Keskiössä on kolme tärkeää kysymystä. 



 
Koulut tekevät paljon

 yhteistyötä seurojen ja järjestöjen 
kanssa liikuntamahdollisuuksien 

lisäämiseksi.

 
Esimerkiksi EasySport-toiminta  
on Liikuntaviraston rahoittamaa, 

mutta toiminnasta eri seurat 
vastaavat itse. Järjestöillä on 

suuri merkitys toiminnan
jatkuvuuden kannalta, ja koulut 
ovat kiinnostuneita myös uusista 

kumppanuuksista. 

 
Liikuntavirasto tukee ja edistää  

koulujen ja seurojen  
välistä yhteistyötä.

Yläkouluissa 

toimintansa aloittanut 

koulujen personal trainer 

tarjoaa tukea ja ohjausta oppilaille, 

jotka tarvitsevat apua liikunnan 

aloittamisessa tai fyysisen 

toimintakyvyn kohentamisessa. 

Kyse ei ole tavoitteellisesta 

treenaamisesta, vaan 

pyrkimyksenä on 

pikemminkin liikunnan

ilon löytäminen.

Välituntiturnauksia, 

fillariteemapäiviä, 

liikunnallisia aamunavauksia vai 

opettajien veso-päiviä?

Valtava määrä liikuttavia 

ideoita on koottu 

osoitteeseen 

www.liikkuvakoulu.fi/ideat  

Vanhempien ja kodin 

esimerkki on tärkeä.

 Yhdessä liikkuminen 

antaa lapselle hyvän 

perustan terveeseen 

elämään.

Viidennellä ja kahdeksannella
luokalla oppilaat osallistuvat 

Move!-testiin, jonka avulla kartoitetaan 
heidän fyysistä toimintakykyään

ja sen riittävyyttä arjessa.
 Myös terveydenhoitaja arvioi 

oppilaiden liikunnallisen tuen tarvetta.

Kaikki
liikkeelle!
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I skolorna i rörelse ökar man rörselmöjligheterna under 
skoldagen. Man sitter mindre stilla, stöder inlärning-
en med aktiva metoder, rör på sig under rasterna och 
färdas till och från skolan med hjälp av egen muskel-
styrka. Varje skola formar skoldagarna på sitt eget sätt, 
men målet är det samma för alla: en aktivare skoldag 
och välmående elever.

I Helsingfors har projektet Skola i rörelse tagits väl emot. 
Samtliga stadens skolor är skolor i rörelse. I centrum 
står tre frågor: Vad händer under lektionerna, vad hän-
der på rasterna och vad händer före och efter skoldagen?

Eleverna har en viktig roll när det gäller hur man pla-
nerar och genomför mer motionsinriktade skoldagar. 
Verksamheten ska inte dikteras av de vuxna, utan ska 
utgå från eleverna och deras idéer och behov. Den vä-
gen förbinder sig barnen också bättre till verksamheten. 

Skolorna samarbetar med föreningar och organisatio-
ner för att öka möjligheterna till motion. I de högre 
klasserna i grundskolan har man också startat bl.a. 
personal trainer-verksamhet, för att stödja och hand-
leda elever som behöver hjälp med att komma i gång 
med motionen. 

Iloisten ilmeiden liikuntapäivät 

Lyötävän hyvä pelipaikka

Tapanilan Urheilukeskuksessa vierailee vuosittain satoja 
ryhmiä ja yli miljoona vierasta! 

• Yritysten virkistyspäivät, koulujen liikuntapäivät ja 
  kaikenikäisten perhejuhlat!

• Jopa 80 eri sisäliikuntalajia ja jumppaa!

• Saman katon alla aktiviteetit, kokoustilat, luennot, 
  ruokailut ja tilaussaunat!

Viihtyisässä Puistolan Palloiluhallissa on Pohjois-Helsingin 
parhaimmat puitteet tenniksen, sulkapallon ja simulaattori-
golfin pelaamiseen! Kokous- ja saunatilat tarjoavat upeat 
puitteet saunailtoihin ja pelitapahtumiin.

• 7 tenniskenttää ja 10 sulkapallokenttää!
• Pro-shopista laadukkaat urheiluvälineet ja -vaatteet.
• Kahviosta terveellistä välipalaa.

Varaa oma vuorosi: www.palloiluhalli.fi

Erätie 3, 00730 Helsinki • p. 09 3507 077 
www.tapanilanurheilu.fi

KIIPEILY • JOUSIAMMUNTA • KUPLAFUTIS • KAHVAKUULA • ASAHI  
• TANSSITUNNIT • ITSEPUOLUSTUS • JÄTTIPALLOJUMPPA • KINBALL 
• HOHTOKEILAUS • TANKOFUTIS • BODYWARRIOR + PALJON MUUTA!

PUISTOLAN
PALLOILUHALLI

TAPANILAN
URHEILUKESKUS

Tapulikaupungintie 4
Helsinki • p. 09 346 2511 

Ryhmäpalvelut 
löydät osoitteesta:

Aktivare och 
trivsammare 
skoldagar

www.liikkuvakoulu.fi

www.easysport.fi

www.funactionnuorille.fi
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