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1 Kunnan opetussuunnitelma

Liikunta     7. 18

Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja
sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan
terveydellinen merkitys.
     Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on
mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa.
     Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti
omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon
ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat
suvaitsevaisuuteen.  
     Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja
turvallisuutta.  Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä.
Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen. 
     Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset
olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja
terveydentila.

Oppilaan tulee saada liikunnan opetusta säännöllisesti läpi lukuvuoden.
Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot fyysis-
motorisissa taidoissa sekä erilainen orientoituminen liikuntalajeihin. 
     Liikunnan opetuksen kehittämissuunnitelmassa, jonka opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto hyväksyy, kuvataan liikunnan kehittämisalueet ja
ohjeistetaan alueita liikunnan opetuksen ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.
     Uinnin opetusta antavat uimaopettajat Turun kaupungin uinnin
opetussuunnitelman perusopetuksen vuosiluokille 1-6 mukaisesti.
     Koulutoimintakeskuksen liikunnanohjaajat järjestävät koulujen
liikunnanopetusta tukevaa toimintaa, esimerkiksi opettajien ohjausta ja
täydennyskoulutusta, sekä organisoivat yhteistyötä urheiluseurojen ja
liikuntajärjestöjen kanssa, jotta oppilaat pääsevät  tutustumaan monipuolisesti
liikuntakulttuuriin. Tutustuminen voi olla aktiivista liikkumista tai esimerkiksi
pelien seuraamista.
     Oppilasurheilutoimikunnat päättävät kilpailu- ja harrasteliikuntatoiminnasta.
Oppilasurheilutoimikunnissa ovat edustettuina koulujen liikuntavastaavat sekä
liikunnanopettajat.

VUOSILUOKAT 1−4

Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee
motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden
aktiivisuus ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.

TAVOITTEET
Oppilas    



• oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
• oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon 
• harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen

kilpailun korostumista
• oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä.

KESKEISET SISÄLLÖT
• juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin
• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja 
• leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja
• luontoliikuntaa
• talviliikuntaa
• veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia 
• liikunnallisia leikkejä.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa
• osaa juosta, hypätä ja heittää
• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä
• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti 
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä
• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja

yritteliäästi liikunnan opetukseen.

VUOSILUOKAT 5−9

Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat
sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen
liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen
sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan
mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan itsensä ilmaisua. 

Oppilas
• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä
• oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään
• kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja
• oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa



• oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä
• opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta 
• tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan

harrastamismahdollisuuksista.

KESKEISET SISÄLLÖT
• juoksua, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä 
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
• pallopelejä 
• suunnistusta ja retkeilyä
• talviliikuntaa 
• uintia ja vesipelastusta
• toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
• uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas

• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja

velvollisuuksista
• osaa luistella sujuvasti 
• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 
• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja
• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
• osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti

ja huolehtii puhtaudestaan
• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun

pelin periaatetta.

. 



2 Työtavat   

Liikunnanopetuksessa kaikki valitut harjoitteet tulee järjestää siten, että mahdollisimman monet
oppilaat voivat samanaikaisesti suorittaa annettuja tehtäviä. 

Koska yksilölliset positiiviset kokemukset ja elämykset ovat oppimisen ja tuloksellisen kasvatuksen
edellytyksiä, tulisi harjoittelu toteuttaa niin, että jokainen voi kokea onnistuvansa.

Jokaiselle luokalle tulisi laatia liikuntasuunnitelma.

PERUSLIIKUNTA

TASO 1 (vastaa luokkien 1. ja 2. tasoa)

- leikinomaisuus
- yhteisten sääntöjen noudattaminen -> turvallisuus
- kehon, tilan ja ajan hahmottaminen
- omaan suoritukseen keskittyminen
- liikkuvuus
- molemminpuolisuus
- rata- ja kiertopistetyöskentely -> kaikilla tekemistä; ei odottelua
- liikunnan integrointi muihin oppiaineisiin

TASO 2  ja TASO 3 (vastaa luokkien 3. - 6. tasoa)

- leikinomaisuus; taitojen opetteleminen lisääntyy
- liikunan rasittavuuden lisääntyminen; kestävyys, lihasvoima
- liikkeitten yhdistäminen sarjoiksi
- eri telineiden ja välineiden yhdistäminen radaksi; myös itse keksien
- rata- ja kiertopistetyöskentely -> kaikilla tekemistä; ei odottelua
- vuosittaisen teemojen huomioiminen esim. teemaviikot
- liikunnan yhdistäminen luontevasti koulun muuhun toimintaan esim.        

 siirtyminen paikasta toiseen kävellen/pyöräillen
- liikunnan integrointi muihin oppilaineisiin

- 

PALLOILUN OPETUKSEN TYÖTAPOJA

TASO 1 (vastaa luokkien 1. ja 2. tasoa)
• onnistumisten takaaminen hyvillä harjoitteilla
• erilaisten pallojen käyttö, vähintään pallo / pari
• pelaaminen tapahtuu mahdollisimman pienin joukkuein

o esimerkiksi 6v6 muutetaan kahdeksi 3v3 peliksi
o pelin maksimikoko tulisi olla 4v4



• harjoitteissa käytetään yksilö- ja parityöskentelyä
• käytetään paljon viitepelejä
• palloilun avulla harjoitellaan yksilön sosiaalisia taitoja
• palloilun avulla kehitetään yksilön perustaitoja, fyysis-motorisia kykyjä ja koordinaatiota

TASO 2  ja TASO 3 (vastaa luokkien 3. - 6. tasoa)
• pelaaminen tapahtuu mahdollisimman pienin joukkuein

o kaikki aktiivisiksi
• harjoitteissa käytetään yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentelyä
• käytetään viitepelejä ja lajinomaisia pelejä sovelletuin säännöin
• toimiminen joukkueena
• palloilun avulla kehitetään yksilön perustaitoja, fyysis-motorisia kykyjä ja koordinaatiota
• kanssa- ja vastapelaajan hyväksyminen
• sääntöjen noudattaminen
• tutustuminen muihin palloilulajeihin

LUONTOLIIKUNTA

alueellista yhteistyötä eri koulujen välillä
-oppilailla on mahdollisuus harjoitella suunnistusseuran suunnittelemassa ja järjestämällä radalla
ainakin kerran  



3 Vuosisuunnitelma
– opetuksen jaksottaminen

Kouluilla on vapaa mahdollisuus suunnitella ja muokata oma vuosikalenterinsa paikallisten
olosuhteiden ja koulun lähiliikuntapaikkojen mahdollisuuksien mukaan.
 
kuukausi Laji
elokuu Uinti 

Yleisurheilu
Luontoliikunta

syyskuu Yleisurheilu
Suunnistus
Jalkapallo

lokakuu Jalkapallo
Sisäpalloilu

marraskuu Sisäpalloilu
joulukuu Perusvoimistelu

Musiikkiliikunta
Ohjelmien suunnittelu

tammikuu Talviliikunta
Perusvoimistelu
Telinevoimistelu

helmikuu Talviliikunta
Perusvoimistelu
Telinevoimistelu

maaliskuu Mailapelit
(uinti)       
HUOM! ylioppilaskirjoitukset!

huhtikuu Maastojuoksu
Luontoliikunta
Perusvoimistelu
Musiikkiliikunta
Ohjelmien suunnittelu

toukokuu Uinti
Viestijuoksu
Pesäpallo 
Perusvoimistelu
Musiikkiliikunta

Lisäksi yläkouluissa toimintakyvyn testit vähintään kerran lukuvuodessa.

Alakoulujen olisi tärkeää huomata yläkoulujen liikuntasalin puute erityisesti kevään
ylioppilaskirjoitusten aikaan. 
Tänä aikana erilliset liikuntapaikat ja uimahallit tulisi vapauttaa yläkoulujen käyttöön..



Parkin kentän käytön porrastusta tulisi suunnitella lähikoulujen kesken.



4 Tapahtumakalenterit

4.1 Alakoulut 

Tapahtumakalenterit muokataan joka vuosi uudelleen kevään oppilasurheilutoimikunnan
kokouksissa.

kuukausi Kisat ja tapahtumat
elokuu
syyskuu Suunnistusviikot eri puolilla kaupunkia
lokakuu Yleisurheilukilpailut 

Jalkapallosarjat
marraskuu Koripallo / lentopallosarjat vuorovuosin
joulukuu Koulujen juhlaohjelmat
tammikuu Luistelutapahtuma

Luokkalätkä 
Kaukalopallo

helmikuu Jumppasirkus, Beat of Dance
maaliskuu Salibandyturnaus
huhtikuu Viestiuintikilpailut
toukokuu Pesäpallotapahtumat 

Dumle-koripalloturnaus
Viestikarnevaali 
Maastojuoksukilpailut
Power Mower -tapahtuma 
Koulujen juhlaohjelmat

4.2 Yläkoulut

Yläkoulujen tapahtumakalenteri muokataan joka vuosi syksyn oppilasurheilutoimikunnan
kokouksessa.



5 Koulutussuunnitelma

kuukausi Koulutus
elokuu
syyskuu Suunnistuskoulutus

Yleisurheilukoulutus
lokakuu Palloilukoulutus
marraskuu Vinkkejä koulun ohjelmiin, tanssikoulutusta
joulukuu
tammikuu Talviliikuntakoulutus

Telinevoimistelukoulutus
helmikuu Mailapelikurssi(t)
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu Pesäpallotapahtumien yhteydessä koulutusta

Säännöllisesti vuosittain järjestetään syykaudella neljä ja kevätkaudella neljä koulutusta.
Tarvittaessa kursseja voi olla useampiakin, esimerkiksi erikoislajeista.

Kouluttajina toimivat kunnan omat opettajat erilliskorvauksella. Koulutusta voidaan järjestää
myös yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Kurssit järjestetään osittain opettajien työaikana, esim.
klo 12 alkaen. 

Koulutus voi olla suunnattu pelkästään opettajille tai opettajalle oman oppilasryhmänsä kanssa.
Esimerkiksi luokkalätkässä opettaja ja luokka osallistuvat koulutustapahtumaan, jossa
koulutuksen vetäjät ovat seuroista. Opettaja huolehtii luokkansa paikalle ja toimii valvojana.

Lisäksi seurat kiertävät kouluilla ohjaamassa.
Liikunnanohjaajat huolehtivat seurayhteistyön organisoinnista.

Koulutuksen tulee olla mahdollisimman hyvin käytännön työtä tukevaa:
esim. vinkkejä tuntityöskentelyyn, viitepelejä, harjoitusmalleja jne.

Lisäksi järjestetään harvinaisempien lajien lajikoulutusta.

6 Oppilasurheilutoimikunta

Alakoulujen ja yläkoulujen oppilasurheilutoimikunnat päättävät kilpailu- ja
harrasteliikuntatoiminnasta; lajeista, ajankohdista, säännöistä ja yhteistyökumppaneista sekä
esittävät toiveita liikuntaan liittyvästä koulutuksesta. Oppilasurheilutoimikunnissa on edustettuina
koulujen liikuntavastaavat sekä liikunnanopettajat. Luokanopettajilla ja aineenopettajilla on omat
oppilasurheilutoimikunnat.



7 Oppisisällöt alakouluihin

Sisällöissä merkityt tasot vastaavat luokkatasoja seuraavasti:

TASO I (vastaa luokkien 1. ja 2. tasoa)

TASO II (vastaa luokkien 3. ja 4. tasoa)

TASO III (vastaa luokkien 5. ja 6. tasoa)

7.1 Perusliikunta

7.1.1 Voimistelu ja musiikkiliikunta

TASO I TASO II TASO III
VOIMISTELU
Perusvoimistelu ja
musiikkiliikunta

-leikkiliikunta: käynti,
juoksu, hypyt,
hyppelyt, välineet,
mielikuvaliikunta
musiikki tukena
-tanssi: liikuntaa
musiikin tahdissa
rytmiä ja tempoa
vaihdellen, itse
säestäen, laulu- ja
piirileikkejä sekä
helppoja tanhuja  ja
nuorisotanssit?
-välineiden käyttö:
vanne, hypinnaru,
hernepussi, pallo esim.
heitot, kiinniotot,
vieritykset,
pompotukset,
taivutukset,
tarkkuusharjoitukset

-leikkiliikunta: edellisten
kehittelyä esim. hyppy-,
laukka- ja vaihtoaskelet,
mielikuvaliikunta
-nivelten liikkuvuus ja
notkeus
-ryhti, rentous, tasapaino
ja venyttely
-helpot
kuntorataharjoitteet
-tanssi: liikuntaa
musiikin tahdissa rytmiä
ja tempoa vaihdellen
esim. hip-hop, disco,
street, break

-edellisten kehittelyä
-lisätään lihashallinnan
ja voiman osuutta 
-leikkimieliset
kuntopiirit
-tanssi: edelliseen
lisätään yleisimmät
seuratanssit esim.
valssi, letkajenkka,
jenkka, tango…



TASO I TASO II TASO III

permanto/matto - kierimiset,
kuperkeikka,
tasahypyt, erilaisia
hyppelyitä, polvivaaka,
notkeus- ja
tasapainoliikkeitä

Edelliseen lisätään
rattaanpyörä, vaaka,
jännehyppy, päällä- ja
käsinseisonnan
harjoitteita, korostetaan
lihashallinnan,
notkeuden ja tasapainon
osuutta
-omien pikkusarjojen
tekeminen myös
välineitä hyödyntäen

edelliseen lisätään
harppaushyppy, voltit
esim. päähyppy ja
puolivoltti

Penkki/puomi -kävely, juoksu,
tasahyppy, hypyt
penkin yli esim.
jänishyppy,
tasapainoilua,
alastulohypyt

-edelliseen lisätään
vaa’at, käännökset,
hyppelyt penkillä,
erilaiset tavat nousta
penkille/puomille,
alastulo jännehypyllä
-huomioidaan eri tasoissa
liikkuminen esim.
kyykkykäynti
-omien pikkusarjojen
tekeminen välineitä
hyödyntäen

-edellisten lisäksi
korostetaan
lihashallinnan,
notkeuden ja
tasapainon osuutta
esim. kulmaistunta,
nojahyppy

Hyppy -juoksuvauhdin ja
tasaponnistuksen
yhdistäminen
-tasaponnistuksia
ponnahduslaudalla
-hyppyjä esteiden yli
tai korkeammille
tasoille esim.
pukit/arkut
-alastulohyppyjä

-edelliseen lisätään
kyykkyjännehyppy,
haarahyppy pikkupukin
yli

-edelliseen lisätään
hyppyarkun ja
pehmeitten
alastulopatjojen
käyttöä

Puolapuut, köydet,
renkaat, rekki,
nojapuut

-riipunnat, heilunnat,
kiipeämiset,
siirtymiset,
tasapainoilu
-esim. oikonoja,
kuperkeikka,
neulansilmä

-edelliseen lisätään pesä-
ja turmariipunta, kieppi,
kaarihyppy, nojapuiden
käyttö 

-edelliseen lisätään
käännökset, kiinto- ja
haarapyörähdykset
-korostetaan voima-,
lihashallinta- ja
notkeusliikkeitä



 7.1.2 Yleisurheilu

TASO I TASO II TASO III
YLEISURHEILU
Juokseminen -perusjuoksu

-juoksuleikit ja pelit
-merkistä lähtö
-sukkulaviestinvaihto

-rytmikäs perusjuoksu
-juoksuleikit ja pelit
-pystylähtö
-viestinvaihto
-juoksurytmin vaihto
-matalien esteiden
ylitykset
-kestävyys- ja
maastojuoksuharjoitukset

-perus- ja pikajuoksu
- juoksuleikit ja pelit
-kyyrylähtö
-viestinvaihto
-esteiden/aitojen
ylityksiä
-kestävyys- ja
maastojuoksu

Hyppääminen -hyppy- ja
loikkaleikkejä
-juoksuvauhdin
muuttaminen yhden
jalan ponnistukseksi

-hyppy- ja loikkaleikit
-pituushyppy: vauhti ja
ponnistus
-korkeushypyn alkeet:
yhden jalan ponnistuksen
suuntaaminen ylöspäin,
vauhdin liittäminen
edelliseen

-hyppy- ja
loikkaleikit
-pituushypyn
kokonaissuoritus
-korkeushypyn
tekniikat: saksi- ja
floppihyppy

Heittäminen -heitto- ja
kiinniottoleikkejä
-yliolanheitto
-heittoja erilaisilla
välineillä esim. kivet,
kävyt, pallot…

-heitto-, työntö- ja
kiinniottoleikkejä
-vauhditon ja
vauhdillinen (laukka)
pallonheitto
-vauhditon kuulantyöntö
-heittoja erilaisilla
välineillä esim.
turbokeihäs,
muovimoukari…

-heitto-, työntö- ja
kiinniottoleikit 
-vauhdillinen
kuulantyöntö
-heittoja erilaisilla
välineillä esim.
frisbee, kiekot… 



7.2 Palloilu

7.2.1 Pesäpallo

TASO 1 
• heitto ja kiinniotto paikalta erilaisilla palloilla
• räpylän käyttö
• kädellä lyöminen
• lyönti lyöntitelineestä
• alkeispelejä

TASO 2
• heitto ja kiinniotto paikalta ja liikkeessä
• syöttö
• peruslyönti, näpäys
• tekniikkaleikkejä, alkeispelejä
• taittoheitto
• lyöntimylly

TASO 3
• erilaisia lyöntejä
• tekniikkaleikkejä
• pesäpalloa sovelletuin säännöin
• taktiikan alkeita



7.2.2 Koripallo

TASO 1
• pallon pompottaminen yhdellä kädellä
• kuljettaminen
• syöttäminen
• kohteeseen heittäminen
• pelin kehittely: seinäpallo, tornipallo

TASO 2
• rannesyöttö ja kiinniotto
• kuljettaminen molemmilla käsillä
• koriinheittoja
• tekniikkaleikkejä, alkeisleikkejä
• yhden korin peli eli katukoris

TASO 3
• tukijalka
• joukkueen peliryhmitys
• kahden tahdin heitto, lay up

7.2.3 Lentopallo

TASO 1
• pallon kiinniotto sormilyöntiasennosta
• pallon heittäminen sormilyöntiasennosta

TASO 2
• koppipallo
• syöttäminen alakautta heittämällä
• sormilyönnin alkeet

TASO 3
• sormilyönti
• hihalyönnin alkeet
• tekniikkaleikkejä
• alkeispelejä



7.2.4 Jalkapallo

TASO 1
• kuljettaminen
• syöttäminen 5-10 m
• haltuunotot: maata pitkin tuleva pallo
• tekniikkaratoja
• pelaaminen 3v3-4v4

TASO 2
• kuljettaminen ja suunnan muutokset
• syöttäminen 5-15 m
• haltuunotot: pomppiva pallo
• maalinteko
• peliä sovelletuin säännöin

TASO 3
• kuljettaminen ja laukaus
• erilaiset syötöt 
• haltuunotot: ilmassa tuleva pallo
• nappulasäännöt
• pienpelejä 4v4-7v7

7.2.5 Salibandy

TASO 1
• kuljettaminen
• syöttäminen 5-10 m
• oikea ote mailasta
• peliä turvallisin säännöin

TASO 2
• vetosyöttö
• syötön haltuunotto
• maalinteko
• mailan käyttösäännöt

TASO 3
• syöttäminen liikkeestä
• lajinomaiset koulusäännöt



7.2.6 Muut palloilulajit

• Pingis

• Sulkapallo

• Keilaaminen

• Käsipallo

• Tennis

• Koulu-golf

• Golf

• Ultimate

Koulun oman opetussuunnitelman mukaan tutustutaan uusiin palloilulajeihin.
Koulu voi hankkia välineitä tarpeen mukaan, vuokra- tai lainavälineet mahdollisia.



7.3 Vesiliikunta

7.3.1 ALALUOKKIEN
UINNINOPETUSSUUNNITELMA 
Koulutoimintakeskuksen uimaopettajien toimesta annettava uinninopetus keskitetään parittomille
luokille ( 1, 3, 5 ). Parillisilla luokilla ( 2, 4, 6 ) on omaehtoista uintia  liikuntatuntien puitteissa,
sekä vapaa-aikana huoltajien vastuulla.

Uinninopetusta annetaan pienissä alueuimahalleissa yleisöaikojen ulkopuolella, jolloin
opetustilanne on mahdollisimman rauhallinen.

I luokka ( viisi uintituntia)

I    TUNTI:

• rytminen hengitys (puhallukset, hengityksen pidättäminen)
• kellunnat (päin, selin)
• liu’ut (päin, selin)

                    II   TUNTI:
 

• tasoryhmät uimataidon perusteella
• selinkellunta ja -liuku
• alkeisselkäuinti

III  TUNTI:

• alkeisselkäuinnin kertaus
• päinkellunta ja –liuku
• myyräuinti

                     IV  TUNTI:

• myyräuinnin kertaus
• esine vyötärön syvyydestä
• hyppy rintasyvyiseen veteen

                      V  TUNTI:

I luokan tavoite;
• alkeisuintia vähintään 10 metriä (alkeisselkä tai alkeiskrooli eli myyrä)
• selinkellunta x-asennossa
• esine vähintään vyötärön syvyydestä



• hyppy vähintään rintasyvyiseen veteen

Oppilaalle annetaan viimeisellä uintikerralla oppilaan arviointikortti, missä on I luokan tavoitteet.
Siihen merkitään tiedot oppilaan uimaan oppimisen edistymisestä sekä mitä harjoitteita tulisi vielä
kehittää. Opettaja ja uimaopettaja arvioivat oppilaan taidot ja opettaja kirjaa ne arviointikorttiin.
Oppilas saa arviointikortin kotiin ja palauttaa sen huoltajan allekirjoituksella kouluun. Näin saadaan
myös koteihin tieto lapsen uimataidosta ja vanhemmat näkevät, mitä taitoja he voisivat yhdessä
kehittää.

II luokka: Omaehtoisen uinnin aikaa, vastuu on huoltajilla.

                  
III luokka ( neljä uintituntia )

I  TUNTI:

• tasoryhmät uimataidon perusteella
• selkäuinti kokonaissuorituksena

II  TUNTI:

• liuku pinnan alla 
• rintauinnin potku
• rintauinnin potku ja hengitysrytmi harjoittelua

III  TUNTI:

• rintauinnin käsiliike ja hengitysrytmi harjoittelua
• rintauinti kokonaissuorituksena
• hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen

IV  TUNTI:

III luokan tavoite;
• 25 metriä kahta eri uintitekniikkaa tai alkeisuintia uiden
• liuku pinnan alla
• hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen
• veden polkeminen uintisyvyisessä vedessä (10 – 20 sekuntia )

Arviointikorttia voidaan täydentää vielä kolmannella luokalla.

IV luokka: Omaehtoisen uinnin aikaa, vastuu on huoltajilla.



                           V luokka ( kaksi uintituntia )

                            I   TUNTI:

• rintauinnin kertaus
• krooli- eli vapaauinti kokonaissuorituksena

II  TUNTI:

V luokan tavoite;
• 50 metriä kahta eri uintitekniikkaa uiden
• lähtö pinnasta ja esine uintisyvyisestä vedestä
• pelastushyppy

VI luokka: Omaehtoisen uinnin aikaa koulujen liikuntatunneilla ja vapaa-aikana.



7.3.2 Uinninopetuksen ohjeet opettajalle

PERUSKOULUJEN UINNINOPETUKSEN 
OHJEET LUOKILLA  1, 3 ja 5

- Opettaja  vastaa siitä, että oppilaille on selvitetty uimahallin toimintaohjeet ( Turun
kaupungin peruskoulujen uinninopetuksen ohjeet luokilla 1. – 6.)

- Jokaisella on oma pyyheliina/ laudeliina ja uima-asu mukana. Uima-asuksi eivät
kelpaa shortsit eivätkä jumppapuvut.

- Uimahalli ei lainaa uima-asuja.
- Pitkät hiukset on uidessa pidettävä sidottuna tai vaihtoehtoisesti käytettävä

uimalakkia.
- Uimalaseja saa käyttää.
- Korvasairauksissa suositellaan vahasuojia ja uimalakkia tai pantaa.
- Muutokset tai peruutukset on ilmoitettava uimaopettajalle.

- Opettaja on velvollinen olemaan läsnä pukeutumis- ja allas tiloissa.
- Mikäli toinen uimaopettajista on poissa, on oma opettaja velvollinen valvomaan myös

suihku- ja saunatiloissa.
- Opettajan tulee keskeyttää uinninopetus, mikäli yleiset turvallisuusnäkökohdat sitä

edellyttävät. 
- Opettaja ilmoittaa uimahallin kassalle oppilaiden lukumäärän, luokan ja koulun.
- Opettajan toivotaan ilmoittavan mahdolliset diabetesta, astmaa, epilepsiaa tai

sydänvikaa sairastavat oppilaat uimaopettajille.
- Kouluavustajan tehtäviin uintitunnin aikana kuuluu avustaa:

• pukuhuoneessa
• suihku- ja saunatiloissa
• ALTAASSA

- Uimaopettajat vastaavat opetuksen turvallisuudesta ja oppilaiden turvallisuuden
valvonnasta pesu- , sauna- ja allastiloissa.

- ( VASTUUKYSYMYKSISSÄ viitaten Turun Kaupungin virkasääntöön  118 § 1.
momenttiin ).

- Uimahallin ylläpitäjä huolehtii siitä, että koululaisten  uimavuorojen aikana on
henkilökuntaa paikalla, joka vastaa yleisestä järjestyksestä ja antaa apua
onnettomuustapausten sattuessa. 

- Kuljetus järjestetään muille kouluille paitsi : Kerttuli, Lauste, Luolavuori, Nummi,
(Halisten luokat kuljetetaan),  Uittamo ja Vasaramäki. 
 

mailto:pirjo.nurmi@turku.fi


7.3.3 Uinninopettajien yhteystiedot

Turun kaupungin koulutoimintakeskuksen palveluksessa on kaksi uimaopettajaa.

Pirjo Nurmi
puh. 043 82 26 29529
e-mail. pirjo.nurmi@turku.fi

Marja Tervahauta (vt.)
puh. 043 82 26 29530



7.4 Luontoliikunta
SUUNNISTUS JA RETKEILY 

1.taso 
• luokan kartta
• maastoleikkejä
• suunnistuksen alkeisharjoituksia
• retkiä lähimaastoon
• luontopolku

2.taso

• pihan ja lähialueen kartat 
• karttamerkkejä, ilmansuunnat
• kartan suuntaaminen
• erilaisia suunnistusharjoituksia
• retkeily- ja luonnonsuojelutietoutta
• retkiä lähimaastoon, luontopolku

3.taso

• pihan ja lähialueen kartat 
• kartankäyttöharjoituksia
• mittakaava
• matkan arviointi
• kompassin käytön alkeet
• suunnistus lähimaastossa ja tutustuminen vieraaseen maastoon
• retkeily- ja luonnonsuojelutietoutta
• luontopolku karttaa käyttäen

alueellista yhteistyötä eri koulujen välillä
suunnistusseurat mukaan yhteistyöhön suunnittelemaan ja järjestämään ratoja



7.5 Talviliikunta

7.5.1 Luistelu
1.taso

• välineisiin tutustuminen
• perusluistelu
• lähdöt ja jarrutukset
• luistelua musiikin tahdissa mahdollisuuksien mukaan 

2.taso 
• eteen- taakse- ja kaarreluistelu
• lähdöt ja jarrutukset
• käännökset, pyörinnät, hypyt
• tekniikkaleikkejä
• matka- ja muodostelmaluistelu
• luistelua musiikin tahdissa mahdollisuuksien mukaan 

3.taso 
• eteen- taakse- ja kaarreluistelu
• lähdöt ja jarrutukset
• käännökset, pyörinnät, hypyt
• tekniikkaleikkejä, tekniikkaratoja
• matka- ja muodostelmaluistelu

• luistelua musiikin tahdissa mahdollisuuksien mukaan 



7.5.2 Jääpelit

1.taso

2.taso
• pallon/kiekon kuljetus
• syöttö ja haltuunotto
• laukauksia
• tekniikkaleikkejä
• alkeispelejä
• reilun pelin säännöt 

3.taso 
• pallon/kiekon kuljetus
• syöttö ja haltuunotto
• laukauksia
• hyökkäys / puolustus
• tekniikkaleikkejä
• reilun pelin säännöt
• turvallinen peli 

• mahdollisimman monipuolinen pelivalikoima

• tutustuminen useisiin eri jääpeleihin  

o reikäkiekko

o luokkalätkä / jääkiekko

o kaukalopallo

o ringette



7.5.3 Hiihto

Valtakunnallinen opetussuunnitelma:
Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä
lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet.

Eli Turussa hiihdetään harvoin, mutta kun mahdollisuus on, voidaan pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin.
Ja kun on lunta, on oltava joustava ja tartuttava tilaisuuteen koko koulupäivän ja koko koulun
vahvuudella. 

1.taso
välineisiin tutustuminen
alkeiden opettelu

2.taso
tasa- ja vuorohiihto
luisteluhiihdon alkeet
nousut ja laskut
tekniikkaharjoituksia vaihtelevassa maastossa
hiihtoretki

3.taso
tasa- ja vuorohiihto
luisteluhiihdon alkeet
nousut ja laskut
tekniikkaharjoituksia vaihtelevassa maastossa
hiihtoretki

Lisäksi
• mäenlasku pulkalla 
• tutustuminen lasketteluun ja lumilautailuun



8. Oppisisällöt luokille 5.-9.

Oppiaines kuvataan viitteenomaisin maininnoin opetettavista perusasioista ja –taidoista
Opettaja suunnittelee oppisisältöjen yksityiskohdat, valitsee oppilailleen ja olosuhteisiin parhaiten
soveltuvat harjoitteet sekä painottaa oppiainesta oppilaittensa taitojen, taipumusten ja harrastusten
mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT
• juoksuja, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
Yleisurheilussa opetetaan perustekniikoita ainakin seuraavissa lajeissa: pikajuoksu,
kestävyysjuoksu, pituushyppy, kolmiloikka, korkeushyppy, keihäänheitto, kiekonheitto ja
kuulantyöntö. Lajit jakautuvat eri vuosiluokille, joten kaikkia lajeja ei välttämättä opeteta jokaisena
lukuvuotena.

• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
Voimistelussa pojat keskittyvät telinevoimisteluun ja tytöt tutustuvat myös välinevoimisteluun.
Telinevoimistelussa käydään läpi liikkeitä ja liikesarjoja ainakin permannolla, hypyssä, rekillä,
renkailla, puomilla, sekä köysillä. Painotus 5.-6. luokilla on perusliikkeissä ja 7.-9. luokilla
liikesarjoissa ja lajitaitojen syventämisessä.
Välinevoimistelussa opetetaan perustekniikoita ja kehitetään liikesarjoja vanteella, pallolla,
hyppynarulla, nauhalla sekä keiloilla mahdollisuuksien mukaan.
 
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
Tutustutaan kansalliseen tanssiperinteeseen sekä otetaan huomioon ulkomaiset virikkeet ja 
nykypäivän uudet suuntaukset käyttäen mahdollisuuksien mukaan hyväksi paikallisia
tanssinopettajia. Opetuksessa korostetaan liikunnan ilmaisullisuutta ja oppilaiden omaa luovaa
prosessointia
 
• pallopelejä
Palloilulajeista opetetaan seuraavien lajien perustekniikat ja –säännöt: koripallo, lentopallo,
jalkapallo, käsipallo, ultimate, salibandy, sulkapallo, tennis, pesäpallo ja pöytätennis. 5.-6. luokilla
korostuvat perustaidot ja viitepelit. 7.-9.luokilla syvennetään lajitaitoja sekä opetetaan eri lajien
perustaktiikoita ja –sääntöjä.

• suunnistusta ja retkeilyä
Kehitetään kartanluvun, reitinvalinnan ja suunnan ottamisen taitoja asteittain edeten yhä
vaativampiin, metsäisiin maastoihin. Lisäksi käydään mahdollisuuksien mukaan  läpi retkeilyn
perusasioita, kuten leiriytyminen, yöpyminen, syöminen, pukeutuminen ja käyttäytyminen luonnossa
vuodenaikojen mukaan.

• uintia ja vesipelastusta
Kehitetään vedessä liikkumisen taitoja vesileikkien, -pelien ja yleisimpien uintitekniikoiden avulla
sekä opetetaan vedestä pelastamisen perusteet ja erilaiset hypyt veteen (pää  ja jalat edellä).



• talviliikuntaa
Eri luistelumuodot ja jääpelit, kuten kaukalopallo, ringette  ja jääkiekko ovat painotetussa
asemassa vaihtelevien sääolojen sekä suorituspaikkojen sijainnin vuoksi.
Hiihdon opetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan, mutta yläkouluissa etäisyys
hiihtopaikoille on pitkä ja oppilaiden varustetaso on monesti niin heikko, että opetus on
käytännössä mahdotonta. Toivotaan kaupungille / kouluille määrärahoja kiertävien  suksipakettien
ja monojen ostoa varten.

• toimintakyvyn kehittämistä ja  seurantaa sekä lihashuoltoa
Aerobisen kunnon ja lihaskunnon testit vähintään kerran vuodessa, jolloin oppilas pystyy opettajan
tuella seuraamaan oman kuntonsa kehitystä eri ikävaiheissa – lisäksi suoritetaan 
voima-, notkeus- ja rentousharjoitteita
 
• uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta.
Turun laajan seuratoimintaan sekä uusiin lajeihin tutustuminen.



9 Arviointi

9.1 Ehdotus arvioinnin perusteista

Arvioinnin perusteet jakautuvat oppilaan taitojen, fyysisen toimintakyvyn ja asenteen välillä
seuraavasti: 
Peruskoulun ensimmäisillä luokilla asenteen osuus painottuu ja yläluokille siirryttäessä
toimintakyvyn arvioiminen tulee mukaan arvioinnin perusteisiin. Eri osa-alueiden painotus kehittyy
seuraavaan tapaan:

1. LUOKKA

asenne
70 %

taidot
30 %

 

9. LUOKKA

taidot
30 %asenne

40 %

toiminta-
kyky
30 %



9.2 Ehdotus alakoulujen arvioinnin perusteiksi
10 – 9
erinomainen,
kiitettävä

8 – 7 
hyvä, 
tyydyttävä

6 – 5
kohtalainen,
välttävä

4 
hylätty

Osoitat hallitsevasi koulun
opetussuunnitelmat
mukaiset oppisisällöt
kiitettävästi tai
erinomaisesti.

Haluat oppia monipuolisesti
mahdollisimman paljon.
Osallistut aktiivisesti ja
oma-aloitteisesti koulun
edustustehtäviin.
Keksit omia mielekkäitä
ratkaisuja liikuntatehtäviin.
Et hellitä, vaikka joskus
tuntuu vaikealta.
Liikut luotettavasti myös
ilman opettajan valvontaa.

Kannustat myönteisesti
muita.

Sinulla on asiallinen
liikuntavarustus aina
mukana.

Olet monipuolisesti taitava.

Osoitat hallitsevasi koulun
opetussuunnitelmat
mukaiset oppisisällöt
tyydyttävästi tai hyvin.

Sinulla on yrittämisen halua.

Huolehdit ilman opettajan
apua henkilökohtaisesta
hygieniastasi.

Tulet hyvin toimeen muiden
kanssa.

Olet kiinnostunut
liikunnasta ja sinulla on
asiallinen liikuntavarustus.

Olet hyvä joissain lajeissa.

Osoitat hallitsevasi koulun
opetussuunnitelmat
mukaiset oppisisällöt
välttävästi tai kohtalaisesti.

Liikut vain opettajan
jatkuvasti kannustamana ja
valvomana.

Häiritset luokan
työskentelyä.

Liikuntataitosi eivät
välttämättä ole huonot,
mutta et yritä parastasi.

Et ole saavuttanut
oppisisällöissä tai muissa
tavoitteissa välttävää tasoa.

Lisäksi neljännen  luokan arvioinnissa huomioidaan valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa
määritellyt  hyvän osaamisen kriteerit.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas
• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa
• osaa juosta, hypätä ja heittää
• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä
• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti 
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä
• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja
yritteliäästi liikunnan opetukseen.



9.3 Ehdotus yläkoulujen arvioinnin perusteiksi

ARVO- VAATIMUKSET 
SANA ERI OSA-ALUEILLA

10  Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- osallistut aktiivisesti ja oma-aloitteisesti koulun edustustehtäviin tai haluat toimia
opettajan apuna
- pystyt ohjaavaan kannustamiseen
- keksit omia mielekkäitä ratkaisuja liikuntatehtäviin
Fyysinen kunto:
- omaat kiitettävän hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön
kunnon
Taito:
- olet monipuolisesti taitava
Tieto:
- tiedät kunto- ja terveysliikunnan periaatteet sekä pystyt itsenäiseen harjoitteluun

9 Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- kannustat myönteisesti muita oppilaita
- haluat oppia monipuolisesti mahdollisimman paljon
- hyödynnät erityisosaamistasi oppitunneilla tai osallistut koulun edustustehtäviin
- et hellitä, vaikka joskus tuntuu vaikealta
- liikut luotettavasti ilman opettajan valvontaa
- sinulla on asiallinen liikuntavarustus aina mukana
- noudatat sopimuksia ja aikatauluja
- käyt suihkussa ilman erillistä kehotusta
- olet kykenevä ja halukas toimimaan erilaisissa ryhmissä
Fyysinen kunto:
- omaat kiitettävän hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön
kunnon
Taito:
- olet melko monipuolisesti taitava
Tieto:
- hallitset yleisimpien lajien säännöt

8 Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- koet yrittämisen tarpeelliseksi liikuntamuotojen oppimisessa
- fyysinen aktiivisuutesi vastaa omia edellytyksiäsi ja mahdollisuuksiasi
- huolehdit henkilökohtaisesta hygieniasta ilman erillistä kehotusta
- tulet hyvin toimeen toisten kanssa ja pystyt toimimaan erilaisissa ryhmissä
Fyysinen kunto:
- omaat hyvän hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunnon
Taito:
- olet hyvä joissakin lajeissa
Tieto:
- ymmärrät hyötyliikunnan merkityksen



7 Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- olet kiinnostunut liikunnasta, eikä sinulla ole turhia poissaoloja
- seuraat opetusta ja teet annetut tehtävät tunnilla
- sinulla on yrittämisen halua
- sinulla on asiallinen liikuntavarustus
Fyysinen kunto:
- sinulla on tyydyttävä hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön
kunto
Taito:
- sinulla on tyydyttävät liikuntataidot
Tieto:
- tiedät mitä hyötyliikunta on

6 Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- unohdat liikuntavarusteet silloin tällöin
- liikut kannustettaessa ja valvottaessa
- sinulla on turhia poissaoloja
Fyysinen kunto:
- omaat huonon hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön
kunnon tai keksit selityksiä välttyäksesi testeistä
Taito:
- liikuntataitosi eivät välttämättä ole huonot, muttet yritä parastasi

5 Harrastuneisuus ja sosiaalisuus:
- sinua on vaikea motivoida liikkumaan
- unohdat liikuntavarusteet usein
- olet paljon poissa, etkä selvitä poissaolojasi
- häiritset luokan työskentelyä
- osoitat välinpitämättömyyttä terveitä elämäntapoja kohtaan
Fyysinen kunto:
- vältät fyysistä rasitusta
- omaat huonon hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön
kunnon
Taito:
- liikuntataitosi eivät välttämättä ole huonot, muttet yritä parastasi

4
- et ole saavuttanut oppisisällöissä tai muissa tavoitteissa välttävää tasoa 5

PÄÄTTÖARVIOINNIN ARVOSANAN 8 TARKEMMAT KRITEERIT
VALTAKUNNALLISESSA OPETUSSUUNNITELMASSA.

VALINNAINEN LIIKUNTA: Harrastuneisuutta korostetaan

LIIKUNTA SAIRASTAPAUKSISSA: Vain lääkäri vapauttaa oppilaan liikunnasta. Jos oppilas
tulee kouluun, hän osallistuu soveltavaan liikuntaan.



10 Koululiikunnasta koulun liikuntaan

Perusopetuksen tuntijaon mukaisen liikunnan opetuksen kehittämisen rinnalla tulee kehittää koulun
liikuntaa: liikuntaa, johon oppilaalla on mahdollisuus  1) muiden oppiaineiden tunneilla, milloin
oppiaines mahdollistaa liikunnalliset työtavat, 2) välituntien aikana ja 3) iltapäivisin oppituntien
jälkeen.

Tavoitteena on, että koululaisen päivittäinen liikuntamäärä koulupäivän aikana on edellä mainitut
mahdollisuudet hyödyntäen vähintään yksi tunti. 

Perusopetuksen 1.-6. luokkien liikunnan kehittämisryhmä on mukana Turun kaupungin ja Nuori
Suomi ry:n yhteisessä Turun koululaiset terveydeksi liikkeelle –kehittämishankkeessa
vastuualueenaan 1.-6. luokkien koulun liikunnan kehittäminen.

Turun koululaiset terveydeksi liikkeelle –hankkeessa ovat edustettuina koulutoimen lisäksi
terveystoimi, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi sekä kaupungin kaavoituksesta ja
liikuntapaikkojen suunnittelusta vastaavat tahot. Paikallisen projektiryhmän puheenjohtajana toimii
apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala.

10.1 Välituntiliikunta

Turun koululaiset terveydeksi liikkeelle –kehittämishankkeessa keskeistä on olosuhdetyö:
koulupihojen ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ja koulujen liikuntasalien käytön tarkastelu
uudesta näkökulmasta.

Olosuhdetyön avulla luodaan uusia mahdollisuuksia oppilaille aktiiviseen välituntien viettoon sekä
parannetaan nykyisiä mahdollisuuksia. Koulujen tulee myös tutkia eri mahdollisuuksia soveltaa
perusopetusasetuksen 3§ 4 mom: ”Opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia.
Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi.”

Luokkakohtaiset pallot, yhteiset välineet välituntileikkejä varten ja  esimerkiksi ylimääräiset
talonmiehen pihanhoitovälineet lisäävät mahdollisuuksia välituntiliikuntaan.

10.2 Kerhot
Kerhojen tehtävä on ennen kaikkea saada sellaiset lapset liikunnan pariin, joilla ei ole säännöllistä
liikuntaharrastusta. Tähän on parhaat mahdollisuudet koulun omalla henkilökunnalla: opettajalla,
joka on asiasta innostunut – yhteistyössä muiden opettajien, terveydenhoitajan ja oppilaiden
vanhempien kanssa.

Iltapäiväkerhojen järjestämisessä tulee huomioida lajiliittojen ja niiden alaisten seurojen suomat
yhteistyömahdollisuudet.



11 Teline- ja välineluettelo

11.1 Koulun omat välineet
Kiinteät telineet

• puolapuut
• köysiä 
• renkaita
• rekki
• koripallotelineet
• salibandyyn sopivat maalit

Irtotelineet
• hyppyarkkuja
• pukkeja
• ponnistuslautoja
• trampetti
• voimistelupenkkejä
• voimistelumattoja
• rullamattoja
• paksuja alastulomattoja

Urheilu- ja voimisteluvälineet
• korkeushyppytelineet
• lasikuiturima
• joustinnaru
• kuulia
• mittanauhoja 
• viestikapuloita
• suunnistuskarttoja
• koripalloja
• pehmopalloja
• lentopalloja
• lentopalloverkko
• salibandymailoja
• salibandypalloja
• kypärät 
• jääpelimailoja
• jääpalloja
• jääkiekkoja
• reikäkiekkoja
• ringettekiekkoja
• jalkapalloja
• pesäpalloja
• pesäpallomailoja



• pesäpalloräpylöitä
• syöttölauta
• frisbee-kiekkoja
• pallopumppu
• peliliivejä
• merkkikartioita
• hyppynaruja, pitkiä ja lyhyitä
• voimistelupalloja
• vanteita, hernepusseja
• pulkat mäenlaskuun
• koreja kuljetukseen ja säilytykseen
• sekuntikelloja
• cd-soitin / nauhuri

LISÄKSI YLÄKOULUISSA
• tennismailoja ja palloja
• sulkapallomailoja ja sulkia
• käsipalloja
• keihäitä
• kiekkoja
• kompasseja
• voimistelunauhoja

Palloja ja muita välineitä tulee olla riittävästi, jotta koko ryhmä voi harjoitella tehokkaasti.

Lisäksi 
• harkinnanvaraisesti luistimia ja suksia oppilaiden käyttöön.



11.2 Koululiikunnanohjaajilta lainattavissa
olevat liikuntavälineet:

- polar-sykemittari 2 kpl
- megafoni 1 kpl
- leikkivarjo 600 cm 2 kpl
- leikkivarjo 350 cm 2 kpl
- liitopallo,halkaisija 2m 1 kpl
- puujalat 3 paria
- puhallustikkasetti 1 kpl 
(puhallusputki, tikat 5 kpl, silikonputkia 6 kpl, taulu)
- koulugolf-setti 1 kpl
- yleisurheilun heittovälinesetti 1 kpl 
(turbokeihäs, Harri Hawk-keihäs, Sott Hammer-moukari, Disc Go-kiekko)
- kilpailunumeroita (1-500) 2 sarjaa
- kansallispukuja
- rooliasuja
- Vauhtivarpaat, musiikkiliikunta cd  2 kpl
- Kehrälintu Silkkisiipi cd ja kirja
- Marketta Viitalan kirja Tanssia elämyksen ehdoilla
- Antonion sadetanssi cd, musiikkia luovaan ja esittävään tanssiin
- Koulujen Olympiakasvatusmateriaali (sisältää mm. monistettavaa materiaalia, cd-
rom, video, c-kasetti, dia-kuvia)

Laina-aika viikko.
Varaukset/tilaukset koululiikunnanohjaajilta.



11.3 Muita lainattavia välineitä

Kupittaan urheiluhallin Liikunnan Ihmemaanvälineet myös koululaisten käyttöön!

Liikuntaviraston kanssa on sovittu Kupittaan urheiluhallin Ihmemaavälineiden
koululaiskäytön pelisäännöt:
- Ihmemaavälineiden käyttö on koululaisryhmille ilmaista ma - pe 10.00 - 15.00,
kun välineiden käyttö tapahtuu Kupittaan urheiluhallissa (HUOM! ke  Aarnen
talli klo 9-12 ja to naisten voimistelu klo 9-12)
- saat välineet myös käyttöösi siten, että siirrät ne pois urheiluhallilta,
tuolloin varauksestasi tulee maksullista toimintaa (liite Ihmemaan
vuokravälineet)
- kaikki varaukset tulee suorittaa liikuntaviraston varaustoimistosta,
mieluiten sähköpostitse, vähintään viikko ennen tapahtuman ajankohtaa,
sp-osoite on liikunta.varaukset@turku.fi
- kun varaat välineitä käyttöösi, tulee sinun varata myös Kupittaan
urheiluhallin keskiosa, jolloin katosta lasketaan verkkoseinät alas, jotka
rajaavat ryhmällesi toiminta-alueen
- varattavien välineiden listat löydät tämän tiedotteen liitteistä (HUOM!
ilmapuhaltimilla toimivat isot pomppupatjat eivät ole ollenkaan varattavissa)
- opettaja ryhmänsä kanssa vastaa välineiden noutamisesta ja palauttamisesta
varastoon; vahtimestari avaa ja sulkee oven
- mikäli jokin väline rikkoutuu, ota välittömäasti yhteyttä hallin
vahtimestariin

 



11.4 Tilattavissa olevat suunnistuskartat

TILATTAVISSA  OLEVAT  KARTAT

Kartta/sijainti Mittakaava Valm.vuosi                      Urheiluseura

Ala-Lemu 1:10 000 1997                   Hirvensalon Heitto
Ala-Lemu 1:10 000 2002                     ”
Brinkhall 1:10 000 1996           ”
Hauninen 1:10 000 2001            ”
Laaskallio, Vahto 1:10 000 2001            ”
Hirvensalon Urh.talo 1:10 000 2001            ”
Hiiskanpelto 1:10 000 1997                       ”
Kirstilä, Naantali 1:10 000 1999            ”
Kakskerta 1:10 000 1998            ”

Kylätalo 1:10 000 1992            ”

Urheilupuisto, Turku 1:4000 1999            ”

Vartiovuori, Turku 1:4000 1999            ”
Satava 1:10 000 1996            ”
Satava 1:10 000 2002            ” 
Linnavuori 1:10 000 2000
Mjösund 1:10 000 1996
Runko 1:10 000 2003
Sandö 1:10 000 1996
Tammisto 1:10 000 2002
Tolfsnäs 1:10 000 2003

Huiskula 2, Turku 1:10 000 2002 Maarian Mahti
Taattinen,Merimasku 1:10 000            2002            ”  
Santala,Rusko 1:10 000 2001                     ”
Mahdin Urh.talo 2, Turku 1:10 000 2000            ”
Jäkärlä Turku,Lieto 1:10 000 2000            ”
Köylijärvi, Merimasku 1:10 000 2000            ”

Halmela, Tku/Lieto 1:10 000 2001           ”

Kupittaanpuisto 1, Tku 1:4000 1998  Maarian Mahti

75 Ruissalo 1:10 000 1994                Turun Suunnistajat
76 Kaanaanmaa 1:10 000 1994            ”
77 Kuusisto 1:15 000 1995            ”
84 Kuninkoja 1:10 000 1996            ”
84 B Runosmäki 1:10 000 1996            ”
88 Ala-Lemu 1:10 000 1998            ”

mailto:juhanikj@netti.fi


91 Ahtela 1 1:15 000 1999            ”
92 Ahtela 2 1:10 000 1999            ”
93 Ahtela 3 1:10 000 1999            ”
94 Ahtela 4 1:10 000 1999            ”
95 Kuusisto 3 1:10 000 1999            ”
98 Luonnonmaa 1:10 000 2000            ”
99 Pääskyvuori 1:10 000 2000            ”
100 Ispoinen 1:10 000 2000            ”
101 Lauste 1:10 000 2000            ”
102 Kullavuori 1:10 000 2000            ”

Opetuskartat
49 Pansio 1:5000 1987            ”
85 Karvetti 1:10 000 1996            ”
90 Tikanmaa 1:7500 1998            ”
96 Suikkila * 1:10 000 1999            ”
97 Teräsrautela * 1:10 000 1999            ”
* ovat tulostekarttoja

Kiintorastit
Ruissalo Pääskyvuori
Kaanaanmaa Ispoinen
Kuusisto Lauste
Kuninkoja Kullavuori
Runosmäki Luonnonmaa
Ala-Lemu

Hlö, jolta tilaus tehdään

Hirvensalo Heitto toimisto puh. 2580419
ti klo 9.00 – 11.00 
to klo 16.00 – 18.00
tai
Maria Virtanen
Tervahovinkatu 9 D 105
20810 Turku
puh. 2356993

Maarian Mahti Juhani Jokinen
Itäinen Pitkäkatu 36 B 25   
20700 Turku
e-mail: juhanikj@netti.fi
040-5236342

Turun Suunnistajat Tauno Laaksonen
Jaakkimankatu 9 A 28
20740 Turku
puh. 2361471

Tämä listaus on uudistettu seurojen kanssa keväällä 2003

http://www.nuorisuomi.fi/liikuntavinkit/
http://www.sll.fi/
http://www.ssl.fi/s2001/
http://www.ssl.fi/etu_ns.htm
http://www.partio.fi/julkaisut.php?id=10
http://www.student.oulu.fi/~oojala/luistelu/index.html
http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/koulutus/koulutusmateriaali/
http://www.liiku.org/
http://www.kll.fi/
http://www.slu.fi/
http://www.siu.fi/
http://www.nkl.fi/liikunta
http://www.sklu.fi/
http://www.solia.info/
http://www.liiku.slu.fi/


12 Linkkejä ja kirjallisuutta

Erilaisia pelejä ja harjoitteita löydät esimerkiksi seuraavilta Nuori Suomi -sivuilta
http://www.nuorisuomi.fi/liikuntavinkit/

Erilaisia pelejä ja harjoitteita luontoliikuntaan löydät esimerkiksi seuraavilta suunnistusliiton
sivuilta
http://www.sll.fi/
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

retkeilytietoutta löytyy http://www.ssl.fi/etu_ns.htm

ympäristöleikkejä partiolaisten sivustoilta
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.       -klikkaa pdf.tiedosto ymparistöleikit

luistelun harjoitteita http://www.student.oulu.fi/~oojala/luistelu/index.html

materiaalia voi tilata hiihtoliitosta
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi www.liiku.org

koululiikuntaliiton sivu www.kll.fi

Suomen Liikunta ja Urheilu ry www.slu.fi

Suomen Invalidien Urheiluliitto www.siu.fi
 
Näkövammaisten liikunta- ja urheilutoiminnan kotisivu www.nkl.fi/liikunta

Suomen Kehitysvammaisten Liikunta- ja Urheilu ry. www.sklu.fi

SOLIA-projekti www.solia.info

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu www.liiku.slu.fi

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


13 Yhteystietoja

13.1 Koulutoimen liikunnanohjaajat
Pikita Lempiäinen-Koponen  puh. 29379
Koulutoimintakeskus
koululiikunnaohjaaja
puh. 02-2629379, 050-5167209
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Jorma Pilkevaara puh. 29231
Aleksi Kytö puh. 5029550 tai 050-5947289

13.2 TIETOA KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON
HALLINNASSA OLEVISTA LIIKUNTAPAIKOISTA

IMPIVAARAN UIMAHALLI
-avoinna ma-to klo 6.00-20.00, pe 11.00-19.00 
-ilmoitus ryhmän/luokan tulosta uimaan on ilmoitettava etukäteen
puh. 2623587
-opettajien tulee valvoa, että oppilaat varmasti noudattavat
annettuja ohjeita (mm. peseytyminen, saunassa uimapuvutta oleminen, pitkät hiukset kiinni
sidottuina uinnin aikana)
- puku-/pesutilan valvonta oppilaitten osalta kuuluu opettajalle
- peruskoululaisten osalta opettajat kuittaavat ryhmänsä sisälle
- lukion pakollisten liikuntakurssien uintitunnit ovat lukiolaisille ilmaisia; opettaja kuittaa oppilaat
sisälle

IMPIVAARAN UIMAHALLIN KUNTOSALIT
-alaikäraja 14 vuotta
-peruskoululaiset pääsevät kuntosalille vain opettajansa valvonnassa
-yleiseen kuntosaliin voi mennä vain muutamia oppilaita kerrallaan, maksu 1 euro uintimaksun
päälle
-tilauskuntosali on tarkoitettu ryhmäkäyttöön, kuntosaliin pääsee vain opettajan valvonnassa
-tilauskuntosalin vuorojen varaus: Asko Kajanoja p. 2623589/5023583 tai 050-5546221,
asko.kajanoja@turku.fi , hinta 25,2 euroa/tunti (ilman uintia)

PETRELIUKSEN UIMAHALLI + KUNTOSALI
-avoinna ma-to klo 14.00-19.00 ja pe klo 14.00-18.00
-ilmoitus ryhmän/luokan tulosta on ilmoitettava etukäteen p.2623594
-peruskoululaisten osalta opettajat kuittaavat ryhmänsä sisälle
-lukiolaiset; sama käytäntö kuin Impivaaran uimahallissa (ilman opettajaa tulevilla oltava
opiskelijakortti)
-kuntosalimaksu 1 euro uintimaksun päälle tai 2 euroa ilman uintia 



SAMPPALINNAN MAAUIMALA
-avoinna 6.9.03 asti
-oppilasryhmät (myös lukiolaiset) pääsevät uimaan ilmaiseksi ainoastaan opettajan johdolla;
opettaja kuittaa oppilaat sisälle
-oppilaiden on oltava opettajan valvonnassa koko tunnin ajan, myös puku- ja pesutiloissa
-uimaan vain puhtaissa uima-asuissa, peseytyminen & saunominen ilman uima-asua
-oppilailla tulee olla mukanaan 50 sentin kolikko lukollisiin pukukaappeihin (kaappeihin sopivat
ainoastaan 50 sentin kolikot)
 
KUPITTAAN URHEILUHALLI/KUNTOSALI
-kuntosali on avoinna 28.9.03 asti klo 12.00 -21.00
-halli avautuu normaalikäyttöön ma 29.9.03 alkaen
-Aarnen Tallilaiset kokoontuvat edelleen keskiviikkoaamuisin, jolloin halliin eivät muut liikkujat
mahdu, lisäksi eläkeläisnaisten jumpparyhmä valtaa torstaisin keskikentän; muut alueet ovat
käytössä
-opettajilla/koululla tulee olla käyttäjäkortti, jonka saa koululiikunnanohjaajilta
-syyskuun aikana otetaan käyttöön uusi sisäänkäynnin porttisysteemi(tarkemmat ohjeet lähetetään
myöhemmin)  
-peruskoululaisille käyttö on ilmaista
-lukiolaiset voivat ostaa kertakortteja keilahallin kahviosta a´ 1,25 eruroa
-valvojan puh. 2623510 

PARKKIMÄEN LUISTELUKESKUS
-tekojäärata avataan marras-joulukuun vaihteessa (ilmoista riippuen)
-käyttö koululaisryhmille (myös lukiolaisille) ilmaista klo 8.00 - 15.00 (pitää sisällään myös klo
15.00 alkavan tunnin)
-päivittäinen jään huolto tapahtuu klo 15.00 - 16.00, jolloin opettajan tulee ohjata ryhmänsä pois
luistelualueelta tai siirtyä alueelle, jolla luistelu on luvallista huollon aikana
-jään perusteellisempi huoltoaika ilmoitetaan ilmoitustaululla vähintään kolmea päivää aikaisemmin
(perusteellisia huoltoaikoja on harvoin)
- kävijämäärien saamiseksi selville, opettajien tulee merkitä ryhmänsä koko kentän valvomokopin
listoihin

PARKIN HUOLTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN MIEKKAILUTILA
- yhdyshenkilö Nina Lundgren puh. 040-5441210 tai
Risto Kaski puh. 040-5826275

LIIKUNTAKESKUS ALFA, Virusmäentie 65
- erillinen tiedote lähetetään kouluille välittömästi kun uusi käyttösopimus seurojen ja
liikuntaviraston kanssa on neuvoteltu valmiiksi 

LINTULA, Eerikinkatu 7
- Turun Sirkus ry:llä puolet ja rytmisellä kilpavoimistelulla toinen puoli salia käytössä.

- Jos koululaisryhmät haluavat käyttää Turun Sirkuksen palveluja/välineistöä, tulee aika varata Esa
Östbergiltä puh.040-5517724.
Ilman Esan kanssa sovittua ohjausta ei Turun Sirkuksen alueelle/välineisiin saa
turvallisuussyistä koskea. Opettajat ovat vastuussa oppilasryhmistään ko. tilassa.



ISPOISTEN UIMARANTA/AVANTOUINTI
-uintikausi 4.9.02 - 28.5.03
-yhdyshenkilö Turun Avantouimarit ry/Pirjo Salminen puh. 040-5660803 

13.3 ALFA -LIIKUNTAKESKUKSEN  KÄYTTÖ
LIIKUNTATUNNEILLA

Koululaiset saavat käyttää Liikuntakeskus ALFA:n  tiloja veloituksetta koulupäivien aikana
opettajiensa ohjauksessa.

Alfan tiloissa ei ole erillisiä valvojia, joten opettajat vastaavat ryhmiensä käyttäytymisestä niin
pukutiloissa kuin itse harjoitustiloissakin. Mikäli ongelmia alkaa ilmetä, menetämme tämän
etuisuuden.

- tilavaraukset tehdään koulutoimen liikunnanohjaajilta

- varattavissa olevat tilat:  - painisali (2 isoa ja 1 pieni painimatto)
- painonnostosali
- pöytätennissali (11 pingispöytää)
- nyrkkeilysali (vapaatila + nyrkkeilykehät 2 kpl)
- telinevoimistelun harjoitussali (pikkusali)

HUOM! Painisali, painonnostosali, nyrkkeilysali sekä telinevoimistelun harjoitussali soveltuvat
muuhunkin liikuntaan kuin ao. lajien harjoittamiseen.

- koululaitoksen välinekopista (aulassa) löydät seuraavia vapaasti lainattavia välineitä:
- 30 kpl pingismailoja 
- 30 kpl jumppakeppejä
- nyrkkeilyn säkkihanskoja eri kokoja

HUOM! Opettaja kuittaa liikunnanohjaajilta itselleen avaimen ko. välinekoppiin. Koulut voivat
säilyttää kopissa myös omia välineitään. Opettaja vastaa välineiden lainaamisesta. Ei avaimia
oppilaille!

- ulko-ovet ovat auki, joten ryhmät pääsevät sisään ALFA:n yleisiin tiloihin, mutta siistijä Eija-Liisa
Suomela avaa eri salien ovet vain opettajan johtamalle ryhmälle  

Yleisiä ohjeita
- roskat roskiksiin
- tyhjät juomapullot roskiksiin tai mukaan; ei lojumaan lattioille
- ulkokengillä ei saa mennä mihinkään varsinaiseen liikuntatilaan sisään; kengät jätettävä
pukuhuoneisiin tai käytävälle (lokerot)
- väliseinien yli kiipeäminen ehdottomasti kiellettyä



- opettaja menee ensimmäisenä liikuntatilaan ja poistuu viimeisenä liikuntatilasta sekä sammuttaa
ko. tilan valot
- pukuhuoneiden valvonta kuuluu myös opettajalle
- tupakointi sekä alkoholin ja nuuskan käyttö kiellettyä

Liikuntatilakohtaisia ohjeita

Nyrkkeilysali
- käytössä:  - ma ja ke klo 8.00 - 15.00
                   - ti, to, pe klo 8.00 - 16.00
- valkopohjaiset sisätossut tai sukat
- välineitä ei saa potkia
- välineissä sekä kehäköysissä ei saa roikkua

Painonnostosali
- käytössä: - ma klo 8.00 - 15.30

- ti, to, pe klo 8.00 - 16.00
- ke klo 8.00 - 15.00

- sisäkengät
- painot palautettava käytön jälkeen niille varatuille paikoille
- noudatettava ehdotonta varovaisuutta painojen kanssa

Painisali
- käytössä: - ma - pe klo 8.00 - 16.00
- sukat tai jumppatossut; ei kengät
- terävien esineiden ja juomien vienti painimatoille kiellettyä

Pöytätennissali
- käytössä: - ma ja ke klo 8.00 - 16.00

- ti, to, pe 8.00 - 15.00
- sisäpelikengät (vaaleat pohjat) tai sukat
- pingispöytien päällä ei istuta/kiipeillä

Telinevoimistelun harjoitussali
- käytössä: - ma - pe klo 8.00 - 16.00
- sukat tai jumppatossut; ei kengät
- juomien vienti kanveesille kielletty
- trampoliinin ollessa auki opettaja vastaa sen käytöstä (yksi kerrallaan trampoliinille)

Ohjausapua seuroilta
Mikäli tarvitsette ohjausapua ko. tiloissa toimivilta seuroilta, ottakaa yhteyttä lajien salivastaaviin.
Seurat perivät pientä korvausta ko. toiminnasta. Lajivastaavien lista ohessa.
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