
LIIKKUVA KOULU - TYÖPAJA 2
KEHITÄ JA VAKIINNUTA

TARJOLLA OLEVAT TYÖPAJAN TEEMAT
• Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
• Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
• Koulupäivän uudet rakenteet
• Yhteistyöstä voimaa
• Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Teemojen tarkemmat sisällöt näet esitteen toiselta puolelta

Työpajan toteutus

Kehitä ja vakiinnuta työpaja toteutetaan pääsääntöisesti koulukohtaisesti. Työ-
paja voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai VESO –koulutuksena.

Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat Liikkuva koulu – kehitä ja vakiinnuta 
työpajaa eri puolilla maata. Työpajan suunnitteluun on saatu avustusta Opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä

Liikkuva koulu työpajan – kehitä ja vakiinnuta tavoitteena on tukea koulujen 
Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja va-
kiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka 
ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan. 

Liikkuva koulu työpaja – kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edus-
tajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on 
tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käy-
tettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-4 tuntia.

KYSY TARJOUS TYÖPAJAN TOTEUTTAMISESTA OMAN ALUEESI LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖLTÄ

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
lasse.heiskanen@eklu.fi 
p. 040-500 1849

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
joonas.kivinen@kepli.fi 
p. 044-0916 076

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
tanja.hietikko@plu.fi 
p. 0400-623 127

Etelä-Savon Liikunta ry
anna.parta@esliikunta.fi 
p. 044-341 0077

Keski-Suomen Liikunta ry
jouni.vatanen@kesli.fi 
p. 050-552 4997

Pohjois-Karjalan Liikunta ry
janne.hiltunen@pokali.fi 
p. 050-5247858

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
tarja.nieminen@eslu.fi 
p. 0400 894 559
sari.sivonen@eslu.fi 
p. 040-544 7771

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
karita.toivonen@liiku.fi 
p. 040-900 0841

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 
mari.patanen@popli.fi 
p. 040-720 7960

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
kaisa.bjorn@hlu.fi
p. 040 7108451

Kymenlaakson Liikunta ry
petteri.makela@kymli.fi 
p. 044-013 7081

Pohjois-Savon Liikunta ry
anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi 
p. 050-560 5437

Kainuun Liikunta ry
ira.liuski@kainuunliikunta.fi 
p. 044-532 5918

Lapin Liikunta ry
maarit.toivola@lapinliikunta.fi 
p. 0500-808 038

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 
krista.pollanen@phlu.fi  
p. 050-543 5934



TYÖPAJOJEN
TEEMASISÄLTÖJEN KUVAUKSET

LIIKKUVA KOULU OSANA TYÖYHTEISÖN ARKEA
Tavoitteena on tunnistaa työyhteisön Liikkuva koulu toiminnan vahvuuksia ja 
kehittämishaasteita sekä tiedostaa ja ymmärtää rakenteellisten resurssien 
merkitys toiminnan pysyvyyden ja jatkuvuuden näkökulmasta. Työpajassa työ-
yhteisö pääsee pohtimaan yhdessä mitkä asiat mahdollistavat ja mitkä estävät 
oppilaiden koulupäivän aikaista aktiivisuutta. Yhteisissä työstöissä mietitään 
koulukohtaisia toimintamalleja ja rakenteita, joilla voidaan varmistaa toiminnan 
vakiintuminen osaksi koulun toimintakulttuuria.

KOULUPÄIVÄN UUDET RAKENTEET
Työpajan tavoitteena on miettiä mitä hyötyjä koulupäivän rakenteen muuttami-
sesta on oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja koulun toimintakult-
tuurin kehittämiseksi. Työpaja antaa ideoita ja vinkkejä koulupäivän rakenteen 
muuttamiseen ja muutoksessa huomioitaviin asioihin. Jos koululla on jo muu-
tettu koulupäivän rakennetta, työpajassa pohditaan, miten uutta koulupäivän 
rakennetta voidaan hyödyntää paremmin tai kehittää edelleen.

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA
Työpajassa käydään läpi koulun nykyisiä yhteistyöverkostoja ja suunnitellaan 
yhdessä, minkä asioiden edistämiseksi tarvitaan yhteistyötahoja ja mitkä yh-
teistyötahot olisivat tarpeellisia toiminnan kehittämisen kannalta.

OPPILAIDEN OSALLISUUS LIIKKUVASSA KOULUSSA
Oppilaiden mahdollisuus osallistua Liikkuva koulu toimintojen suunnitteluun ja 
toteutukseen on osoittautunut yhdeksi toiminnan onnistumisen elementiksi. 
Työpajan tavoitteena on pohtia koko työyhteisöllä, kuinka oppilaiden osallisuus 
on huomioitu Liikkuva koulu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Työpajassa suunnitellaan ja sovitaan seuraavia askelmerkkejä oppilaiden osalli-
suuden toteutumiseksi.

TAPAHTUMAT OSANA LIIKKUVAA KOULUA
Liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa on tärkeää saada erilaisia 
myönteisiä kokemuksia liikunnan parissa. Koulun liikuntatapahtumakulttuuri 
on toimiva keino monipuolistaa oppilaiden liikunnallista kokemusmaailmaa 
ja tukea kaikkien osallisuutta liikunnan parissa. Tämän työpajan tavoitteena 
on tarkastella koulun liikuntatapahtumakulttuuria liikunnan kokemukselli-
suuden näkökulmasta ja tuoda esiin käytännönläheisiä ideoita siihen, millai-
sia liikuntatapahtumia koulussa voi oppilaiden kanssa yhdessä toteuttaa.


