
MOVE!-malli & lasten ja 
nuorten liikkumisen 
edistäminen Konnevedellä
- Riikka Kokko & Petri Karjalainen -



Pienen kunnan näkökulmia lasten ja nuorten liikkumiseen

• Harrastusmahdollisuudet ovat vähäisiä

• Kyytien päässä olevat oppilaat eivät pääse koulun jälkeisiin kerhoihin

• --> Istuva elämäntapa

• KOULUPÄIVÄN MERKITYS LASTEN LIIKKUMISEN EDISTÄJÄNÄ KOROSTUU

• Osallistujamäärät välituntiliikuntaan suuria ja liikkujat heterogeenisiä

• Pienessä yksikössä eri toimijoiden yhteistyö on helppoa ja 
oppilaantuntemus on vahvaa (helpottaa koordinointia)

• Ikäluokissa isoja eroja, toiminta vaatii lukuvuosittaista toiminnan 
muokkaamista



Toimintaympäristö

• Mukana Liikkuva Koulu –toiminnassa 
vuodesta 2015

• Neljä koulua

• Lapunmäen yhtenäiskoulu 195 
oppilasta
• 0.-6. luokat: 110 oppilasta

• 7.-9. luokat: 85 oppilasta

• Konneveden lukio 28 opiskelijaa

• Hytölän koulu 30 oppilasta

• Istunmäen koulu 30 oppilasta



MOVE!-
MITTAUKSET

• JÄRJESTETÄÄN VUOSILUOKILLA 5-9
• HARJOITELLAAN 5. ja 8. luokilla tapahtuvia 

mittauksia varten

• ARVIOIDAAN, YLLÄPIDETÄÄN JA KEHITETÄÄN omia 
fyysisiä kunto-ominaisuuksia

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT, T5

• LISÄKSI HARJOITELLAAN YHTEISIÄ 
KEHITTYMISHAASTEITA

• JOTKUT TREENAAVAT NÄITÄ TAITOJA JO 3. LUOKALLA 
LEIKKIMIELISESTI :)



Liikkuvuustreeniä opiskelun väleihin - ja samalla voi vaikka harjoitella 
laskemaan kymmeneen eri kielillä!



TULOKSET

• KÄSITELLÄÄN YKSILÖTASOLLA LAAJOISSA 
TERVEYSTARKASTUKSISSA

• KÄSITELLÄÄN YLEISELLÄ TASOLLA
YHTEISÖLLISESSÄ OPPILASHUOLLOSSA JA 
OPETUSHENKILÖSTÖN PALAVEREISSA

• HUOLESTUTTAVIA TULOKSIA SAANEET 
OHJATAAN:
• ACTION –KERHOON 5. & 6.LK.

• KUNTOSALIOHJAUKSEEN 8 LK.

• FYSIOTERAPIAAN

• LIIKUNTANEUVONTAAN



REAGOINTI-
KETJU

1) Mittausten jälkeen Terveydenhoitaja, luokan-
/liikunnanopettaja ja Liikkuva koulu –koordinaattori 
pohtivat yhdessä, ketkä oppilaista on tulosten perusteella 
hyvä ohjata liikuntaan kannustavan, ohjatun toiminnan 
piiriin.
2) Liikkuva koordinaattori on yhteydessä liikunnanohjaajiin/ 
kutsukerhon vetäjiin kerhojen aloituksesta ja aikatauluista 
sekä toimii yhdyshenkilönä koulun ja kerhonvetäjien välillä -
on tärkeää, että tähän on nimetty vastuuhenkilö!
3) Terveydenhoitaja sekä koordinaattori ovat yhteydessä 
koteihin, ja esittävät kutsut Liikkuvan koulun järjestämään 
toimintaan (Action-kerho / kuntosaliohjaus). 
Kouluterveydenhuollosta voidaan myös tehdä lähete 
fysioterapiaan.
4) 5. ja 8. luokkien vanhempainilloissa käsitellään MOVE!-
mittauksia ja niiden paikalliset tulokset käydään läpi yleisellä 
tasolla.
5) Koko ikäluokkaa koskevia suosituksia annetaan ko. 
luokka-astetta opettaville opettajille (esim. 
taukojumppasuositukset)



LIIKKUMISEN 
EDISTÄMINEN 
KONNEVEDEN 
KOULUISSA

LIIKKUVA KONNEVESI -TIIMI, LIIKKUVA -KOORDINAATTORIT, 
OPPILASHUOLTORYHMÄ, TERVEYDENHOITAJA, LIIKUNTA- JA VAPAA-
AIKATOIMI, VÄLKKÄRIOHJAAJA, HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI, 
SEURAT

LIIKUNTAVÄLITUNNIT joka päivä 25 min

• Liikuntakerhoja yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa, 
välkkäturnauksia, palloilua, kuntosalia, rentoutumis- ja 
tanssivälkkiä, liikuntaleikkejä...

VÄLKKÄRITOIMINTA

• Oppilasvälkkärit vuosiluokilla 0.-6. ohjaamassa välituntileikkejä ja 
pelejä liikuntavälkillä

• Vuosiluokilla 7.-9. oppilaita oppilasagentteina, turnausvastaavina, 
kisatoimitsijoina jne.

• Opettaja välkkäriohjaajana yhteistyössä Liikkuva -tiimin kanssa

OPPITUNTIEN TOIMINNALLISTAMINEN

• Opettajille järjestetty koulutusta opetuksen toiminnallistamisesta

• Toiminnallistamisvinkkausta henkilökunnan pedanetissä



Välkkärit ohjaavat liikunnallisia leikkejä ja opetusta toteutetaan
toiminnallisesti sekä lähiluontoa hyödyntäen.



LIIKKUMISEN 
EDISTÄMINEN 
KONNEVEDEN 
KOULUISSA

LIIKUNTAPÄIVÄT, KILPAILUT JA HAASTEET

• Unicef-kävely, yleisurheilupäivä, säbävälkkäturnaus, 
talviliikuntapäivä, pesisturnaukset, maratonhaaste, unelmien 
liikuntapäivä...

LIIKUNNALLISET KERHOT JA PALLOILUVUOROT koulun jälkeen

• Yhteistyö paikallisen urheiluseuran ja kunnan vapaa-aikatoimen 
kanssa (Harrastamisen Suomen malli)

LUKIOLLA OMA MALLI

• Välinelainaamo, liikuntatilojen vapaa käyttö (kuntosali, 
liikuntasalit), palloiluvuorot

OPPILASHUOLTORYHMÄ

• Liikkuva koordinaattori yhteisöllisessä 
oppilashuoltoryhmässä, moniammatillisuus toiminnassa vahvaa, 
kirjaukset tulossa oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmiin

• Johdon sitoutuminen toimintaan ja sen kehittämiseen keskeistä!



Liikuntapäivät, valinnaiskurssit ja yhteistempaukset paikallisten 
urheiluseurojen kanssa rikastuttavat lukuvuotta!



Näitä meillä vielä mietitään...

• Liikuntaneuvontaa terkkarilta perheille? Liikuntaläksyjä?

• Isommille huoliteemoille täsmätoimia koulupäiviin

• Pienet oppilasryhmät, saadaanko kerhoihin riittävästi porukkaa?

• Ikäluokissa isoja eroja, vaatii lukuvuosittaista toiminnan muokkaamista

• Onko mielekästä asettaa MOVE!- mittauksiin tarkkoja huolirajoja, vai pidetäänkö oppilaantuntemus
keskiössä?



KIITOS!


