
A1 Media Oy 2015

OHJAAJAN OPAS
2016–2017

OPAS-2016-teksti PAINOON.indd   1 7.7.2016   15.39



A1 Media Oy 2015

Lapsi on luotu liikkumaan, kokeilemaan ja toiminaan. 
Liikunnan merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja 
kehitykselle on merkityksellistä ja liikunta tukee myös 
muuta oppimista.

Suomen Voimisteluliitto  – Ohjaajan opas • © 2016 • Tekstit: Liisa Lappalainen 
Kuvat: Milla Vahtila, Jari Mönkkönen, Tapio Ahonen, Carita Berg ja Jouko Keski-Säntti • Kuvitus: Mika Kurkilahti, A 1 Media Oy

LAPSI  ON  LUOTU  
LIIKKUMAAN!

Voimistelukoulu on lapsilähtöisen liikunnan toimintamalli, jossa jokaisella  
lapsella on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja harrastaa. Voimistelu- 
koulussa lapsi oppii voimistelun perustaitoja leikin ja iloisen harjoittelun kautta. 

Ohjaajan oppaaseen on koottu 9 mallituntia, jotka ovat vapaasti muokattavissa ja 
sovellettavissa eri-ikäisille harrastajille. Voit hyödyntää samaa tuntimallia myös  
useamman kerran kauden aikana. Poimi ideoita ja muista hyödyntää myös  
aiempia oppaita, niin saat kattavan valikoiman erilaisia leikkejä, harjoitteita ja  
ideoita. Käytä myös voimistelukoulun passeja harjoittelun tukena. Ja arvosta  
työtäsi – teet arvokasta työtä, kun liikutat lapsia! 

Yritetään yhdessä sytyttää liikunnan kipinä ja tavoite on, että mahdollisimman  
moni lapsi innostuisi liikunnasta elämäntapana.

Ohjaajan opas

 Teen kausisuunnitelman tai tutustun seuran tekemään malliin, 
 jotta tiedän, mitä ryhmässä kauden aikana tulisi harjoitella.

 Suunnittelen tunnit etukäteen, koska siten varmistan tuntien monipuolisuuden.
 Huolehdin, että minulla on mukana tarvittavat välineet (musiikki, nimilistat, 

 vanhempien yhteystiedot, EA-laukku ja muu rekvisiitta.)
 Jos olen sairaana, huolehdin, että tunnillani on sijainen.
 Menen ajoissa paikalle ja huolehdin, että kaikki lapset pääsevät kotimatkalle.
 Tervehdin niin lapsia kuin heidän vanhempiaankin.
 Ohjatessa olen positiivinen ja kannustava.
 Sitoudun seuran antamiin aikatauluihin esim. näytösohjelmien suhteen.
 Jos ohjaan tiimissä, pidän huolen, että osallistun yhteistyöhön ja 

 tiedän roolini tunnilla.
 Ok!

Ohjaajan muistilista
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Voimistelukoulun tunnit on tarkoitettu niin tytöille, kun pojillekin. Tunneilla 
liikutaan ja leikitään monipuolisesti, kokeillen, tutustuen ja onnistuen! 
Musiikilla, lauluilla, leikeillä, peleillä ja erilaisilla välineillä on myös iso rooli 
tunneilla. Tavoitteena voimistelukoululla on luoda urheilukulttuuria, joka 
edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja terveellistä elämäntapaa. 

Voimistelukoulu haastaa seuroja uudistumaan ja kehittämään toimintaa 
yhä enemmän lapsilähtöiseksi. Lasten osallisuus laadukkaaseen 
liikuntaan on keino herättää liikunnan kipinää ja vähentää eriarvoisuutta. 
Osallisuus lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehostaa oppimista.

Voimistelukoulu

©  SUOMEN VOIMISTELULIITTO
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LASTEN URHEILUN 
LAATUTEKIJÄT
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Tutkimustiedon perusteella voidaan nimetä erilaisia tekijöitä, 
jotka ovat tärkeitä sekä urheilijaksi että liikkujiksi kasvaville.

ELÄMÄN TAPANA 
URHEILU

Uni, lepo ja liikunta kuuluvat  
jokaisen lapsen  arkeen ja  

terveen elämäntavan  
tukeminen on arvokas  
sijoitus tulevaisuuteen.

ELLA RATILAINEN, MINETIT, JV

MONIPUOLISTA! 
Kun kaikille riittää tekemistä,  
taidot kehittyvät. Suunnittele- 

malla saat tunneista monipuolisia, 
jotka kehittävät niin motoriikkaa, 

fyysistä harjoitettavuutta kuin 
perusliikuntataitoja.

EKATERINA VOLKOVA, RV

FYSIIKKAA 
LAPSILLE

Lasten kasvua kunnioittamalla, 
voidaan huomioida erilaiset 
kehitysvaiheet ja suunnata 

harjoittelu kehittäväksi.
ROSANNA OJALA, NTV

INNOSTA! 
Muista ohjaajana oma 
iloinen asenne ja laita 

itsesi likoon. Anna lapsille 
mahdollisuus vaikuttaa ja 

kannusta yrittämään.
OSKAR KIRMES, MTV
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KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄ 1 000 h / v – 20 h / vko – 3 h / pv

OHJAAJANA 
KASVAMINEN
– koulutuksesta  
eväitä kehittymiseen

Suomen Voimisteluliitto kouluttaa lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajia ja 
valmentajia, seurajohtoa ja tuomareita. Lasten ja nuorten ohjaajien ja 
valmentajien koulutustarjonta uudistuu vuodelle 2017. Syksyllä 2016 
voit kouluttautua normaalisti nykyisen koulutusjärjestelmän mukaisesti. 

Vuodelle 2017 uudistuvista koulutuksista jokainen ohjaaja ja valmentaja voi 
löytää entistä paremmin uusia tuulia omaan ohjaamiseensa. Voimisteluliitto 
järjestää jatkossakin koulutusta niin aloitteleville ohjaajille kuin myös ohjaajille, 
jotka haluavat erikoistua esimerkiksi lasten ohjaamiseen. Lasten ohjaajille tulee 
löytymään mm. Voimistelukoulun ohjaajakoulutusta, virikkeitä monipuolisuuden 
varmistamiseen sekä taito- ja motoriikkapainotteisia kursseja. 

Koulutustarjonta

©  SUOMEN VOIMISTELULIITTO
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Seuraa Voimisteluliiton  
nettisivuja www.voimistelu.fi ja  

varmista paikkasi koulutuksissa!
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Harjoittelukauden suunnittelulla voit varmistaa monipuolisen 
toiminnan koko kaudeksi. Kokeilemalla näet, mikä toimii 
ja mikä ei? Tärkeintä on tehdä havaintoja, mistä lapset 
innostuvat ja muokata toimitaan sen mukaan.

SUUNNITTELE, 
KOKEILE  JA  ARVIOI

6
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KOKEILE 
Pitäydy suunnitelmissa, 

mutta tarvittaessa sovella, 
jos tilanne niin vaatii. 
Toimiiko harjoitteet? 
Onko lapsilla kivaa?

SUUNNITTELE 
Mitä harjoitellaan ja miten? 

Mitä tänään opittaisiin?

KYSELE JA KUUNTELE 
Mitä lapset haluavat? 
Mitä haluaisitte oppia? 
Mitä olette oppineet?

ARVIOI
Havainnoi ryhmää ja 

seuraa mitä lapset osaavat. 
Oliko tunti hyvä? 
Mikä oli parasta? 

Jos kelaisit taaksepäin, tekisitkö 
jonkun jutun toisin?
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Lisätietoja: www.voimistelu.fi

VOIMISTELUKOULUN
LÄHTÖKOHTANA ON
LAPSILÄHTÖISYYS.

Osallistutaan aidosti

Osallisuus on aitoa kohtaamista, vastavuoroisuutta ja kiinnos-
tusta lasten ajatuksista. Osallisuus pitää sisällään yhdessä  
tekemistä ja kokemista. Osallisuus tekee oppimisesta kaksi-
suuntaista ja mahdollistaa, niin että oppiminen jatkuu myös 
muissa ympäristöissä harjoitusten jälkeen, jos lapsi on harjoit- 
telusta innostunut.

©  SUOMEN VOIMISTELULIITTO
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Kausisuunnitelmat ja yksittäiset tuntisuunnitelmat ovat ohjaajan 
työkaluja, joiden avulla voidaan varmistaa toiminnan monipuolisuus, 
kehittyvä harjoittelu sekä tavoitteiden mukaan eteneminen. 
Suunnitelmat luovat raamit toiminnalle.

 Etukäteisvalmistelut
 Aloitus
 Lämmittely
 Taidon oppiminen, uuden opettelu, 

 kehon hallinnan lisääminen
 Loppuverryttely
 Tunnin lopetus
 Jälkipuinti ja loppuvalmistelut

KOKOA IDEASI KAUSI-
SUUNNITELMAAN

TULIT TÄNÄÄN!

KIVA, ETTÄ...
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 Selkeä tuntirakenne
 Monipuolista toimintaa
 Lyhyet ja selkeät ohjeet
 Puhuttele lapsia nimillä – tunne voimistelijasi
 Käytä tuttuja rutiineja
 Pidä johdonmukaisesti kiinni sovituista 

 pelisäännöistä

HYVÄN HARJOITUKSEN 
RESEPTI 

TUNTIRAKENNE

 Ole uskottava ja aito
 Anna palautetta tosiasioista
 Positiivinen palaute kannustaa, 

 negatiivinen latistaa
 Auta lasta oppimaan ja oivaltamaan

PALAUTE
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Kausisuunnitelmaan ideoita!

Pvä / krt Tunti Teema Materiaali

Elokuu Oma Kauden aloitus: tutustuminen, 
pelisäännöt, lasten toiveet kaudesta

Rekvisiittaa -> mitä kaikkea voikaan 
tehdä voimistelukoulussa? Muista jakaa 
tilaamasi passit!

Syyskuu Tunti 1 BILEET PYSTYYN ! 
8 – 12 -vuotiaille

Narut, vanteita, hernepusseja, 
jumppamattoja, penkki

Syyskuu Oma Haasta itsesi ja onnistu: testejä, 
kilpailuja ja passiliikkeiden suorituksia 
ilon kautta!

Muista ottaa tarroja tai kyniä 
voimistelukoulun passiliikkeiden 
suorituksia varten!

Syyskuu Tunti 2 AARREJAHTI 
yli 5-vuotiaille

Palloja, hernepusseja, vanteita, 
temppurata

Syyskuu Oma Syysteema -> Miten voisit huomioida 
vaihtuvan vuoden ajan leikeissä, 
teemassa tai harjoittaessa?

Voisiko lapset tuoda luonnosta jotain? 
Keppi = viestikapulaksi, kivi = aarteeksi, 
lehti = leikkiä varten jne.

Syys- /
Lokakuu Tunti 3 ELÄINTEN MATKASSA 

( myös pienille lapsille )
Huivit + (eläinten kuvia tms. muuta 
elävöittävää rekvisiittaa)

Lokakuu Avoimet 
ovet

Kurkkaa saliin! Voisiko salissa olla 
avoimet ovet vanhemmille tai saisiko 
lapsi ottaa kaverin mukaan tunnille?

Välineitä, telineitä ja muuta kivaa. 
Olet avainasemassa rekrytoimassa 
mahdollisia uusia asiakkaita!

Lokakuu Tunti 4 TEMPPURATA KOULUN 
LIIKUNTASALIIN

Temppurata, pyykkipoikia, muotopalat

Lokakuu Oma Lajitunti: tutustukaa johonkin 
voimistelun lajiin -> kipinän 
herättäminen

Välineet, telineet tms. Voisiko salilla 
vierailla ”seuran stara”? Pieni esitys, 
välineiden tai harjoitteiden näyttäminen.

Lokakuu Tunti 5 PALLOTELLEN TAITOJA Palloja (ilmapalloja, lentopalloja, 
golfpalloja, isoja jumppapalloja  /
bosupalloja yms.)

Loka- / 
Marraskuu

Oma Mitä me jo osaamme?  
Testejä, kilpailuja ja passiliikkeiden 
suorituksia ilon kautta!

Voimistelukoulupassit, tarrat ja kynät ja 
muu rekvisiitta.

Marraskuu Tunti 6 SIRKUS Huivit, palloja, sanomalehtiä, lakanoita, 
välineitä ja telineitä

Marraskuu Tunti 7 TELINEVOIMISTELU
( pojat )

Telinesalin telineet: köydet, rekki, 
nojapuut, hevonen, ponnistuslauta, 
renkaat yms. tarvittaessa sovellettuna

Marraskuu Tunti 8 LOMAMATKALLA Penkit, ponnahduslauta, koroke, patjoja, 
trampetti, rantapalloja, lakanoita jne.

Marras- / 
joulukuu 

Oma On aika katsoa, mitä kauden aikana 
on opittu. Voit tehdä taitoradan tai 
aloittaa näytösohjelman harjoittelun.

Tee innostava taitorata, mistä lapsi 
huomaa, että on osaa jo paljon asioita 
tai opeta ohjelmaa, jossa on kaudella 
opittuja asioita.

Joulukuu Tunti 9 PIKKUJOULUT: JOULUKIVAA 
JA NÄYTÖSOHJELMAN HARJ.

Tonttulakit, muotopalat yms.

Joulukuu Oma Top 10: hyödynnä tuttuja juttuja,  
sillä toistoa taitolajeissa tarvitaan. 
Lisäksi harjoituta näytösohjelmaa.

Suunnittele kauden parhaat harjoitteet ja 
varaa materiaalit valmiiksi ajoissa.

Joulukuu Oma KAUDEN PÄÄTÖS: LASTEN 
TOIVETUNTI JA NÄYTÖSESITYS

Ilon kautta kauden viimeiseen kohtaa- 
miseen ja tarrat voimistelupasseihin.

Tuunaa omat tuntisi ja innostu itsekin! Suunnittele 
tunteja, joissa itsekin viihtyisit! Ota ideoita tuntien 
aloituksiin ja lopetuksiin aiemmista oppaista. 
Löydät lisämateriaalia voimistelu.fi sivulta.

©  SUOMEN VOIMISTELULIITTO
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JUOMATAUKO

MUISTA...

10
©  SUOMEN VOIMISTELULIITTO

1. ALOITUS: BREIKKIPIIRI 
 Laitetaan taustalle soimaan lasten suosikkibiisi ja

tanssitaan piirissä. Vuorotellen jokainen käy 
keskellä tanssimassa oman soolon ja samalla 
voidaan tanssin lomassa kerrata nimet. Jos lapsia 
ujostuttaa, voidaan sopia, mitä liikettä tehdään 
keskellä tai vaihtoehtoisesti keskelle voi mennä 
parin kanssa. Tunne ryhmäsi ja tee aloituksesta 
innostava ja mukaansatempaava aloitus.

2. ALKULEIKKI: ROKKIHIPPA
 Valitaan yksi tai useampi hippa.
 Ohjaaja laittaa soimaan lasten suosikkimusiikkia

 taustalle.
 Kun jääjä saa kiinni leikkijän, jää kiinnijäänyt 

 rokkailemaan paikoilleen.
 Kiinnijääneen voi pelastaa asettumalla rokkailijaa

 vastapäätä tanssimaan samoja liikkeitä kuin hän jo
 tekee pienen hetken ajan.

3. VIRITTÄYTYMINEN 
PARITYÖSKENTELYYN 
a) Istuen eteenpäin: istutaan pareittain vastakkain,

jalat koukussa niin, että toisen jalat ovat yhdessä 
ja toisella jalat pienessä haarassa. Jalkaterät 
painettaan lattiaan lähes toisen pepun alle, käsillä 
otekaverin ranteista. Tavoitteena on liikkua, 
nousemalla vuoroin ylös. Toinen lapsista kallistaa 
taaksepäin, toinen siirtyy samalla kohti kaveria 
ja sen jälkeen kallistaa taakse ja toinen siirtää 
peppuaan taaksepäin. Heilurimaisella soutua 
muistuttavalla liikkeellä on tarkoitus liikkua, mutta  
se ei ole helppoa. Kokeilkaa ja lopuksi kisailkaa.

b) Juna: pienet lapset. 
Jokainen menee kontallaan ja ottaa edessä olevan 
pohkeista kiinni muodostaen yhtenäisen letkan. 
Tarkoitus on pyrkiä liikkumaan eteenpäin niin,  
että kaikki vaunut pysyvät kiinni.

c) Rinkelikuperkeikka: isommat lapset. 
Toinen lapsista asettuu selälleen, jalat kohti kattoa 
ja toinen ottaa kaverin jaloista kiinni ja menee 
seisomaan maassa olevan hartioiden taakse. 
Kun lattialla makaava vie jalkojaan kohti lattiaa, 
taivuttaa seisova lapsi yläselän pyöreäksi ja lähtee 
kuperkeikkaan toisen jalkojen välistä ja samaa 
liikettä jatketaan pitäen koko ajan toisesta kiinni.

BILEET PYSTYYN !  
8–12 vuotiaille

Tunti  1

4. TAITO-OSA: 
YHTEISTYÖLIIKKEET NARULLA 
(perustaitojen harjoittelu)
a) parijuoksu: viritetään naru kireäksi parin välille. 

Musiikin alkaessa liikutaan parin kanssa eteenpäin 
juosten ja väistellen muita pareja.

b) parikävely: liikutaan pareittain taaksepäin kävellen.
c) yli ja ali: kiinnitetään narun päät nilkkoihin parin 

kanssa ja kävellään salissa niin että vuorotellen 
ylitetään ja alitetaan vastaan tulevia naruja

d) yhteistyöliikkeet: parit pitävät narun päistä 
kiinni ja tekevät ohjaajan merkistä pyydettyjä  
liikkeitä / asentoja:

 - käynti päinmakuulla ja ylös
 - käynti selinmakuulla ja ylös
 - käynti polvillaan
 - käynti rapuasennossa
 - kierähtäkää narun kanssa kohti toisianne
 - tolppa: toinen pysyy paikallaan ja toinen juoksee 
  tolpan ympärillä niin että naru kiertyy tolpan 
  ympärille
 - narunveto: vedetään köyttä ja yritetään saada 
  toinen liikahtamaan / vedetään lattiaa pitkin toista

TAVOITTEET
 Lapsi oppii havainnoimaan omia ja 
 muiden liikkeitä ja osaa säädellä 
 omaa liikkumista suhteessa muihin.
 Lapsi osaa kuunnella ohjeita ja 
 toimia parin kanssa ohjeiden 
 mukaisesti
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5. OMINAISUUSOSA: NOPEUS 
 ”spurtit” XO-leikissä
 Jaetaan lapset kahteen tai useampaan jonoon, 

mutta niin, että jonoja on parillinen määrä ja jonossa 
on vähintään 4 lasta.

 Kaksi jonoa kisaa aina vastakkain ja jonojen 
kolmella ensimmäisellä on hernepussit tai muu 
rekvisiitta, mikä toimii merkkinä. HUOM., toisella 
joukkueella tulee olla esim. punaiset merkit ja 
toisella keltaiset.

 Toiseen päähän salia asetetaan vanteita 1 m välein
neliöksi (3 x 3 = 9 vannetta).

 Tarkoitus on pelata risti-nollaa, niin että jonojen 
ensimmäiset juoksevat ja laittavat merkit vanteiden 
sisään ja palaavat jonoon takaisin.

 Seuraavat jonoista lähtevät liikkeelle ja vievät omat 
merkkinsä ja taas seuraavat. Jonojen neljännet 
voivat käydä siirtämässä yhtä merkkiä ja palaavat 
takaisin. Tarkoitus on pyrkiä saamaan suora 
ja samalla estää toisen jonon suoriutuminen 
tehtävästä.

 Tarkoitus on juosta oma spurtti vanteille ja takaisin 
niin nopeasti kuin mahdollista, jotta nopeus ja 
reaktiolähtö kehittyvät. Jonoissa tapahtuu aina 
palautus. 

 Jos jonot ovat tasaväkisiä ja leikki on venymässä 
kovin pitkäksi, voi kesken leikin vaikeuttaa 
etenemistapaa, jolloin eroja jonojen välille saattaa 
syntyä. 

 Jonoissa on hyvä olla max. 6 juoksijaa, muuten 
seisoskelua tulee liikaa.

 Jos leikki on jo tuttu ja kaipaa haastetta, niin juoksu 
osuuteen voi lisätä pallon kuljetuksen.

6. LOPPULEIKIT 
 Taikamatto

Jos salissa on käytössä ohuita jumppamattoja, 
voi lapset laittaa pieniin ryhmiin 3– 6 henkilöä 
seisomaan ”taikamaton” päälle. Tarkoitus on 
kääntää matto toisinpäin (ylösalaisin) niin että koko 
porukkaa pysyy matolla eli lattialle ei saisi astua. 
Tehtävä vaatii yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoa.

 Penkkipallo
Lapset asettuvat seisomaan penkeille niin, että 
yhdellä penkillä on n. 6 lasta ja yhtä penkkiä 
kohden on 1 polttaja. Polttaja heittää pehmeällä 
pallolla penkillä olevia leikkijöitä kohti, jotka 
yrittävät väistellä lentävää palloa. Jos pallo osuu 
penkillä seisojaan, hän palaa ja siirtyy polttajaksi 
ja ensimmäisenä polttajana ollut saa mennä 
halutessaan penkille tai jatkaa polttajana. Jos 
penkillä seisojista joku horjahtaa ja astuu maahan, 
palaa hänen jalkansa. Hän saa palata penkille, 
mutta seuraavasta horjahduksesta hän palaa 
automaattisesti. Jos joku penkillä olijoista saa 
suoraan heitosta kopin, hän saa siitä yhden elämän 
lisää eli poltettaessa ei pala heti, vaan voi jatkaa 
penkillä oloa. Kopin saanut saa heittää pallon 
takaisin peliin heittämällä sen kauaksi, jos penkillä 
olijat haluavat vaihtaa paikkoja sillä aikaa.  
(kts. alkeispassi s. 13)
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YRITTÄMÄÄN

INNOSTA...
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AARREJAHTI  
yli 5-vuotiaille

Tunti  2

1. ALOITUS
 Kerrotaan teema ja lapset saavat ehdottaa millainen

aarre olisi ihana löytää? Oman nimen kohdalla lapsi 
voisi taivuttaa vartalonsa mutkalle, mikä esittää 
aarretta.

2. ALKULEIKKI: AARREJAHTI
 Ohjaaja laittaa toiseen päähän salia erilaisia 

laatikoita, joissa on palloja, hernepusseja, 
muotopaloja tms.

 Jokainen lapsi saa oman aarrearkun 
(esim. vanteen), jonne kerätään yhteisistä 
laatikoista aarteita. Leikin voi myös toteuttaa 
viestijoukkueina.

 Ohjaajan merkistä kaikki lapset lähtevät hakemaan
yhden aarteen kerrallaan juosten omaan arkkuunsa.

 Kun kaikki aarteet on haettu, lasketaan, kuinka
monta aarretta kukin on saanut.

3. TAITO-OSA: VARTALOLIIKKEET 
 MEREN AALTO 

Polvi-istunnassa aloitusasento, josta liike lähtee 
lantion käännöllä taakse ja selkää ojentaen.  
Pää taipuu taakse ja kädet ovat ojennettuina 
alaviistoon. Rullaus tehdään nikama nikamalta alas 
ja rullaten ylös, niin että pää nousee viimeisenä.  
Tee 10 toistoa.

 HYÖKYAALTO 
Tarvitaan kolme lasta, jotka ovat metrin välein 
rivissä kontallaan. Kun keskimmäinen kierähtää 
tukkina kohti reunaa, reunalla oleva lapsi hyppää 
hänen ylitseen ja laskeutuu keskelle pehmeästi 
punnerrusasennon kautta vatsalle ja kierähtää 
samalla toiseen reunaan, josta toinen lapsi hyppää 
yli keskelle ja kierähtää taas eteenpäin. Liike 
muistuttaa 8-liikettä ja aaltoilevaa myrskymerta. 
Pienemmät lapset voivat harjoitella liikettä (patjan 
päällä), mutta isommat voivat jo kisata joukkueina, 
kuka saa ensimmäisenä 10 ylihyppyä tms.

 KILPIKONNA
Keinuminen selällään pyöreänä ja ponnistus 
seisomaan ilman työntöapua maasta. 
(kts. alkeispassi s. 13)

 LISKOKÄVELY 
Liikutaan matalana (punnerrusasennossa), 
vetämällä jalka kainaloon asti.  
(kts. alkeisjatkopassi s. 12)

4. OMINAISUUSOSA: 
VOIMA JA LIIKKUMISTAIDOT: 
KROKOTIILIHIPPA 
(kts. ideoita passiliikkeistä)
 Rakennetaan laiva (temppurata), jossa renkaat,

köysi, puolapuut, penkkejä, nojapuut, patjoja, 
rekkejä, vanteita, tunneleita, muotopaloja yms.

 Lapset etenevät laivassa juosten, kierien, 
kiipeämällä, hyppimällä jne.

 Tavoite liikkua niin, ettei jalat koske veteen, 
vaan koko ajan ollaan laivassa.

 Lattialla liikkuu myös krokotiili, joka voi yrittää 
napata kiinni, jos lapsi käy ”meressä” eli poistuu 
telineeltä. Voidaan myös sopia, että krokotiili voi olla 
esim. puolapuiden alla ja siksi tarkoitus on liikkua 
puolapuilla mahdollisimman korkealla, ettei krokotiili 
nappaa kiinni.

5. AARRETAISTELU
 Lapset rakentavat saliin esteitä, piiloja yms. 

rakennelmia. Ryhmä jaetaan kahteen osaan ja salin 
molempiin päihin piilotetaan aarre. Taisteluvälineinä 
käytetään pallomeripalloja. Tarkoituksena on 
varastaa toisen joukkueen aarre salin päädystä. 
Molemmat etenevät samaan aikaan kohti toisen 
aarretta. Aina jos vastustajan heittämä pallo osuu 
etenijään, hän joutuu palaamaan oman puolen 
alkuun. Taktikointi ja joukkuepelaaminen korostuvat. 
Aarretta ei saa jäädä kukaan yksin vartioimaan, 
vaan tarkoitus on, että kaikki liikkuvat salissa.

TAVOITTEET
 Nopeus
 Liikkumistaidot ( juoksut, hypyt, 
 roikkumiset, heilumiset jne.)
 Yhteistyötaidot ja joukkuetyöskentely
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1. ALOITUS
 Jokainen miettii, mikä eläin haluaisi olla ja oman 

nimen kohdalla tekee joko asennon tai liikkumis- 
muodon, jota muut matkivat.

2. ALKULEIKKI: 
TULKAAPA ELÄIMET-LEIKKI 
 Ohjaaja menee salin toiseen päähän ja huutaa, 

tulkaapa eläimet tännepäin! Lapset huutavat, millä 
tavalla? Ohjaaja sanoo esim. tulkaa tavalla, jolla 
kissa liikkuisi. Lapset saavat itse ideoida tapoja 
liikkua tai liikkumistapa sovitaan yhdessä.
Kts. alkeispassi s. 12:

- Karhu
- Kameli
- Simpanssi
- Liskokävely
- Rapu
- Laukka 
 Ideoikaa lisää elämiä ja tyylejä: kissa, hämähäkki,

hiiri, lintu yms.

3. TAITO-OSA / OMINAISUUSOSA
a) Selän liikkuvuus – KISSA 

- Kissan hännän kääntö eteen-taakse. 
 Lantion kääntö eteen-taakse konttausasennossa.
 Rauhallinen suoritus, jossa huomio lantiossa, 
 ei selässä.
- Kissa aidan ali: aloitusasento kontallaan selkä
 suorana. Pyöristetään selkää ja sukelletaan
 kuvitellun aidan ali nenä edellä pitkälle eteen
 kaarelle, kädet suorina. Takaisin tullaan peppu
 edellä ja lopuksi pyöristetään selkää. Selän
 rullaus ja aktiivinen liikkuvuus painopisteenä.

b) KÄÄRME: tehdään liikkuvuusharjoittelua ja 
taivutellaan kehoa mutkalle -> kehitellään uusia 
asentoja ja yritetään venyä vieläkin pidemmälle, 
kippuralle tms. Aktiivista liikkuvuusharjoittelua.

c) APINA / GEKKO: kiivetään puolapuille ja liikutaan
sivuttain roikkumalla puolapuissa tai yrittämällä 
liikkua ”gekon” lailla puolapuilta toiselle niin että 
ollaan vaakatasossa (kylki lattian suunnassa). 
(kts. muille urheilulajeille tarkoitettu passi s. 5)

d) LAISKIAINEN: riippuminen rekkitangolla 
(kts. alkeisjatkopassi s. 15) / APINA PUUSSA:
kulmapito nojapuilla ja / tai pito varpaat aisassa 
(kts. telinelajienpassi s. 10) / Köydessä kiipeäminen 
(kts. telinelajipassi s. 11).

4. PUPU-HIPPA
 Leikkijät liikkuvat hyppien salissa. Kiinniottaja saa 

juosta ja ottaa pupuja kiinni. Jos hän saa kiinni, 
menee pupu kyykkyyn joustamaan. Pupun voi 
pelastaa asettumalla haaraseisontaan pupun eteen, 
jolloin pupu ryömii esiin pensaasta ja taas vapaa 
hyppelemään.

5. TAITO-OSA: ESTELAUKKANÄYTÖS 
 Harjoitellaan laukka- ja varsahyppyä sekä loikkaa, 

kaurishyppyä ja harppaushyppyä. (kts. alkeis-, 
alkeisjatko- ja lattialajien passit). Panosta lasten 
kanssa ojennuksiin.

6. PERHOSTANSSI ( LUOVA TANSSI ) 
 Lapsille annetaan huivit ja taustalle laitetaan 

musiikki soimaan. Lapset saavat tanssia kukin 
omalla tyylillään, mutta kannusta ohjaajana 
tekemään paljon pyöriviä liikkeitä. Aina välillä huivia 
heitetään ilmaan ja mennään makaamaan maahan 
niin että huivi tippuisi suoraan naamalle ja sitten 
taas ylös tanssimaan. HUOM, jos ohjaat poikien 
ryhmää, voi teemaksi sopia paremmin lepakkotanssi 
tms. Ole kekseliäs ja kannusta luovuuteen.

7. LOPETUS 
 Lyhyt keskustelu mitä tänään opittiin ja miltä 

eläinliikkeet olivat tuntuneet?

ELÄINTEN MATKASSA 
Tunti  3
– sopii myös pienten
lasten tunniksi 

TAVOITTEET
 Nopeus
 Liikkumistaidot (juoksut, hypyt, 
 roikkumiset, heilumiset jne.)
 Yhteistyötaidot ja joukkuetyöskentely
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TEMPPURATA KOULUN 
LIIKUNTASALIIN

Tunti  4

1. ALOITUS
 Nimipiirissä harjoitellaan lattialla tehtäviä staattisia

voimaliikkeitä esim. haarakulmanoja ja kirppu 
(kts. alkeisjatkopassi s. 13 ja 15), kulmanoja 
(kts. telinelajienpassi s. 12)

2. ALKULEIKKI: PYYKKIPOIKAHIPPA 
 Juostaan ympäri salia ja jokainen ottaa kiinni toisia

ja juoksee samalla karkuun. Jokaisen paidan tai 
trikoon reunassa roikkuu pyykkipoika, jota muut 
yrittävät ottaa. Kun joku saa irrotettua toiselta 
pyykkipojan, hän menee hetkeksi reunalla ja 
kiinnittää sen itselleen ja palaa leikkimään.

3. TEMPPURATA
 Rakentakaa ja purkakaa temppurata yhdessä. 

Samalla korostuvat yhdessä tekeminen ja 
sitoutuminen tekemiseen. (kts. passeista ideoita 
radalla tehtäviin liikkeisiin.)

a) Patjalta toiselle siirtyminen (kiveltä kivelle). 
Huom, vaikeuta kulkua kulkemalla välillä 
taaksepäin.

b) Trampetilta hyppääminen paksulle alastulomatolle: 
Harjoitellaan trampetilta hyppäämistä eri tavoin 
paksulle matolle. Lasten taitotasosta riippuen 
harjoiteltavia hyppyjä voivat olla esimerkiksi 
jännehyppy (ojentuneena), kerähyppy (kippurassa), 
kierrehyppy (kääntyen), haarataittohyppy (ilmassa 
jalat v- kirjaimen muodossa) 

c)  Ponnistuslaudalta hyppääminen matalalle 
alastulomatolle: Harjoitellaan juoksuvauhdin 
yhdistämistä tasaponnistukseen ja harjoitellaan 
vartalon hallintaa hypyissä. 

d) Heiluminen ja roikkuminen rekkitangolla: 
Harjoitellaan vartalon hallintaa heilunnan avulla. 
Lasten taitotasosta riippuen voidaan harjoitella 
myös jo vaativampia ”temppuja”, kuten kieppi ja 
kiintopyörähdys. 

e) Ponnistuslaudalta ponnistus hyppyarkulle, 
josta hyppääminen paksulle alastulomatolle

f) Köysissä voimistelua: Flengataan köyden avulla
a) penkiltä matolle b) penkiltä penkille c) joltakin 
korkealta telineeltä (pukki tai hyppyarkku) 
pehmeälle matolle – pudottaudutaan matolle

g) Puomilla / nurinpäin olevalla voimistelupenkillä 
tasapainoilua kävellen ja tasapainoa vaativia ja 
kehittäviä liikkeitä tehden. Edetään penkin päästä 
päähän tasapainoillen, lasten taitotason mukaan 
erilaisia tasapainoliikkeitä tehden; kyykkykäynti, 
polvivaaka, vaaka, päkiöillä kävely, takaperinkävely 
jne. Penkin päästä vapaavalintainen hyppy 
matalalle matolle. Muista teettää liikkumisia myös 
sivuttain tai takaperin.

 Käytä temppurataan riittävästi aikaa, jotta radan
ehtii kiertämään useaan otteeseen.

4. MINIJUMPPA 
 Seistään muotopalalla, jotta harjoitteen aikana ei 

lähdetä liikkeelle ja ajauduta kiinni kaveriin, vaan 
opetellaan keskittymistä tehtävään harjoitteeseen 
omalla paikalla.

 Plie ja releve: jalat VI asennossa, kädet sivuille 
ojennettuina plie + releve x 6, pysyy varpailla x 6

 plie (hidas) ja terävä hyppy ja hidas alastulo x 6, ja 
releve pysyy 6, pään käännöt: eteen, sivulle (o+v) ja 
korva kohti olkapäätä (O+V) 3 x sarja

 nopeat varpaille nousut x 6, korkeilla varpailla, 
kädet ylös ojennettuina 2 x hidas käynti kyykyssä 
(kantapäät koko ajan yhdessä)

 Hypyt sivulta sivulle x 6 ja eteen-taakse x 6 
(hyppy yli muotopalan)

 X-hyppy ilmassa: ponnistus muotopalalta ja 
 plie alas takaisin palan päällä. Tarkoitus pitää 
alastulo hallittuna paikallaan x 4

 Hyppy ½ kierrosta ympäri x 4 ja 2 x koko kierros ja
taas alastulo muotopalalle.

 Kukko asento, kädet ylhäällä ja taivutus eteen 
+ kosketus maahan ja takaisin venyminen tukilinjalle 
ylös 2 x O+V (hitaat laskut, jotta tasapainon työstö 
on aktiivista)

 V-istunta taivutetuilla jaloilla ja jalkojen takaa kiinni 
käsillä: pito x 4, flex-ojennus nilkoilla x 4, kädet irti 
x 4 ja jalat suoraksi V-istunta x 4 

 Kuppiasento ja jalkojen ja käsien terävät uinnit 
(vatsalihas) x 8, pito x 8 X 2

 eteentaivutus: 3 x käynti syvällä, vatsa kiinni reisiin 
ja pysyy x 4

 vatsa muotopalan päällä ja kannatus kaarelle: 
uinti käsillä ja jaloilla terävästi x 8, pito x 8 ja isoksi 
veneeksi jännitys x 8

 lankku x 8
 karhuvenytys x 8
 seisomaan muotopalalle ja aallot seisten 

3 + 3 / suunta
 releve x 4

5. LOPPULEIKKI: TOFFEE
 Lapset asettuvat maahan makaamaan ja ottavat 

toisiaan käsistä kiinni. Ohjaaja yrittää irrottaa otetta 
muista vetämällä lapsia jaloista. Jos ohjaaja saa 
jonkun lapsen irti, tulee hän auttamaan. Tavoite 
on saada toffee osiin. HUOM., vetäminen lähellä 
lattiaa, ettei tule loukkaantumisia.

TAVOITTEET
 Liikkumistaidot: hyppääminen, juoksu, 
 roikkuminen yms.
 Kehonhallinta
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ENNEN TUNNIN ALOITUSTA
 Tarvikkeet: ilmapalloja, jalkapalloja, palloja, 

golf-palloja, isoja jumppapalloja tai bosu-palloja 
(huom., voit ideoida muitakin välineitä pallojen 
sijaan tai tasapainoilla voi patjan tai tyynyn päällä, 
jos käytössä ei ole jumppapalloja). 

1. ILMAPALLON KANSSA TEHTÄVIÄ
HARJOITTEITA
 Rapu asennossa kävellään eteen, taakse ja sivulle 

ja yritetään pitää ilmapalloa ilmassa koko ajan 
potkien sitä jaloilla ilmaan.

 Rapu asennossa liikkuen potkitaan ilmapalloa 
ilmaan kaverilta toiselle.

 Tehdään lapsista n. 3 henkilön pieniä ryhmiä ja 
asetutaan 1 m päähän toisistaan polvilleen maahan 
ja kädet laitetaan selän taakse. Pomputellaan palloa 
päillä kaverilta toiselle ja pyritään säätelemään 
pallon lentorataa vain puskemalla päällä palloa 
ilmaan. Jokainen lapsi voi puskea ensin itselleen 
yhden kerran ilmaan ja sitten vasta kaverille tai 
vaihtoehtoisesti puskun voin tehdä suoraan ilmasta.

2. PALLON HEITTÄMINEN, KIINNIOTTO JA
PUSKEMINEN TAI PALAUTTAMINEN
 Otetaan pari ja seistään iästä riippuen 2–6 m 

päässä toisistaan penkkien päällä. Alle kouluikäiset 
voivat seistä penkin leveällä puolella, mutta 
haastetta koululaisille voi lisätä kääntämällä penkin. 
Kapealla puolella seisominen vaatii kehon hyvää 
hallintaa. Tarkoituksena on heittää palloa kaverilta 
toiselle. Tarkoitus on säilyttää tasapaino sekä heiton 
että kiinnioton aikana. 

 Lisää haastetta voit kehitellä ottamalla parille 
käyttöön 2 palloa tai toinen palauttaa pallon aina 
puskemalla päällä sen takaisin heittäjälle. 

 Lisäksi harjoitetta voi varioida tekemällä lapsista 
3 hengen ryhmiä. Lapset asettuvat kukin omalle 
penkille seisomaan niin, että heistä muodostuu 
jono. Toisesta reunasta lapsi heittää pallon 
keskimmäisenä seisovalle, joka puskee pallon 
hänen takanaan seisovalle lapselle. Tämän jälkeen 
keskimmäinen lapsi kääntyy penkin päällä ja sama 
heittoharjoitus toistetaan toisesta suunnasta.

 Sama asetelma kuin edellisessä, mutta 
keskimmäisellä penkillä oleva lapsi istuu pitäen 
jalan suorina ilmassa. Kun hänelle heitetään pallo, 
hän joko ottaa kiinni ja heittää takanaan olevalle 
lapselle tai puskee palloa niin kuin edellisessä 
harjoituksessa. Tämän jälkeen lapsi kääntyy penkillä 
toisen heittäjän suuntaan liikuttamalla käsiään 
ja jalkojaan ilmassa. Lapsi joutuu vartaloaan 
heiluttamalla yrittää kääntyä, mutta samalla ylläpitää 
omaa tasapainoa. 

 Sama asetelma edelleen, mutta keskimmäinen 
lapsista seisoo sivuttain. kun hänelle heitetään 
pallo, hän nostaa toisen jalkansa ja yrittää polvea 
apuna käyttäen puskea pallon seuraavalla penkillä 
seisovalle lapselle.

 Otetaan pari ja asetutaan polvilleen jumppapallojen 
päälle tasapainoilemaan ja heitetään palloa vuoroin 
toiselta toiselle.

 Istutaan parin kanssa hajareisin jumppapallon 
päälle ja heitellään parilta toiselle tennispalloa.

 Otetaan parille 2 palloa ja asetutaan 2–4 m 
päähän toisista. Toinen parista potkaisee pallon 
parille ja toinen heittää palloa. Tarkoituksena on 
kehittää taitoa silmä-käsi koordinaatiota sekä ottaa 
myös jalat harjoitteeseen mukaan. 

 Toinen parista makaa ison jumppapallon päällä, 
kädet vahvasti maahan painettuina. Toinen parista 
heittää palloa makaavalle kaverille, joka yrittää 
puskea pallon takaisin parille päällään ja tämän 
jälkeen tekee punnerruksen. 

 Pari asettuu isojen jumppapallojen päälle niin, 
että jalat ovat seinää vasten painettuina ja selkä 
on painettuna isoa palloa vasten. Parit heittävät 
pienempää palloa toiselta toiselle. Liikerata 
tapahtuu sivuttain ja liike vahvistaa keskivartalon 
hallintaa.

 Parit asettuvat vastakkain istumaan lattialle ja 
tekevät istumaan nousuja (vatsalihaksia) ja 
samanaikaisesti heittävät palloa parilta toiselle.

3. PALLON KULJETUS
 Otetaan kaikille golf pallot ja kuljetetaan niitä salin 

päästä päähän käyttämällä jalkaterän sisä- ja 
ulkosyrjää.

 harjoitellaan pallon kuljetusta suljetuin silmin pitäen 
kaveria kädestä kiinni. Kaverilla on silmät auki ja 
ohjailemalla kädestä sekä suullisin ohjein, hän 
auttaa pallon kuljetuksessa.

4. HASSUT VOIMAT
 Lapsi asettuu makaamaan lattialle ja iso jumppa-

pallo asetetaan pakaroiden ja takareisien päälle. 
Toinen parista pitää pallosta kiinni ja lattialla 
makaava lapsi pyrkii potkimaan palloa koukistamalla 
jalkoja niin nopeasti kuin puin pystyy.

 Lapsi opettelee seisomaan ison pallon päällä. 
Keskivartalon hallintaharjoitus. Jos tämä onnistuu, 
lapsi pyrkii seisomaan parinsa kanssa pallon päällä, 
niin että he pitävät toisiaan olkapäistä kiinni. Jos 
salilla on käytössä ”donitsi”, voi pallon laittaa sen 
keskelle, jolloin pallo pysyy paremmin paikallaan, 
mutta on alustana epätasainen. Tai harjoitetta voi 
aluksi harjoitella bosu-pallon eli puolipallon päällä.

PALLOTELLEN TAITOJA 
Tunti  5

TAVOITTEET
 Välineenkäsittelytaidot ( pallo) ja
 silmä-käsi koordinaatio
 Tasapainokyvyn hallinta

– haasta lasten välineen 
käsittelyä veikeillä harjoitteilla
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1. ALKURIVI 
 Tehdään salin toiseen päähän rivi ja annetaan 

jokaiselle sanomalehtistä tehty pitkä pötkö, taikuri-
ilmapallo tai muu keppi. Oman nimen kuultuaan 
saa lähteä kulkemaan kohti salin toista päätyä ja 
tavoite on kuljettaa pötköä kämmenellä pystyssä. 
Jos helppoa, voi vaatia suoraa kättä ja matkalla 
voi käydä istumassa tai selällään makaamassa. 
Haasta lapset. Lopuksi voitte kokeilla pötkön 
tasapainottelua otsalla tms.

2. ALKULEIKKI 
ALLE KOULUIKÄISET: LAKANARALLI 
 Juostaan musiikin tahdissa ja kun musiikki loppuu, 

mennään parin kanssa piiloon lakanan alle. Kun 
tätä on muutaman kerran tehty, juoksu osuuksissa 
toinen vetää toista kaveria, joka on lakanan 
päällä (maaten, istuen, kontallaan tai seisten) ja 
piiloutumisen jälkeen rooleja aina vaihdetaan.

KOULULAISET: SAVOLAINEN PESÄPALLO
 Muodostetaan 2 jonoa, joissa on saman verran 

lapsia. Jonot asettuvat vastakkain, niin että jonojen 
ensimmäiset seisovat vastakkain ja muut ovat 
heidän perässään. Toisen jonon ensimmäinen on 
lyöjä ja toisen jonon ensimmäinen on syöttäjä. Kun 
syöttäjä heittää pallon ilmaan, toinen yrittää lyödä 
sitä kädellä tai sanomalehtimailaa vastaavalla 
mailalla. Lyöjällä on 3 yritystä, mutta ensimmäisestä 
onnistuneesta tulee aina lähteä liikkeelle. Kun 
pallo lentää, syöttäjä juoksee hakemaan sen ja vie 
oman jononsa viimeiselle, joka antaa seuraavalle 
ja seuraavalle ja kun nyt jonon ensimmäinen saa 
pallon, hän huutaa Stop! Samaan aikaan lyöjä 
juoksee omaa jonoaan ympäri ja 1 kierros on aina 
1 juoksu. Kun lyöjien puolesta kaikki ovat lyöneet, 
vaihtavat jonot paikkaa. Lopuksi lasketaan juoksut 
yhteen.

3. SIRKUSTELUA
 Maailman vahvin köydenvetäjä: kiinnitetään 

narut puolapuihin ja toisesta päästä napataan kiinni 
ja mennään istumaan tai makaamaan. Tarkoitus on 
vetää itsensä puolapuihin kiinni mahdollisimman 
nopeasti.

 Paras ponnistaja! (toimii liukkailla lattioilla). 
Asettaudutaan istumaan jalat koukussa aivan 
kiinni seinää, niin että päkiät ovat seinässä. 

Kovalla ponnistamisella suoristetaan jalat ja liutaan 
mahdollisimman pitkälle. Parit voivat kisailla kumpi 
ponnistaa pidemmälle?

 Jonglööritemppujen opettelua huiveilla (erivärisillä), 
silloin on aikaa napata huivi ilmasta ja värit auttavat 
hahmottamaan, mikä huivi on milloinkin vuorossa. 
Kokeile 2 huivia yhdellä kädellä tai 3 huivia kahdella 
kädellä.

 Nuorallakävelijän treeniä: tasapainoilua tasapaino-
laudalla, bosupallolla, isolla jumppapallolla, 
muotopalan päällä, penkin kapealla osalla, puomilla 
jne. Teetä muutama harjoite haastavalla alustalla, 
jossa pitää esim. koskea isotukijalan isovarvasta ja 
nousta pystyy koko ajan yhdellä jalalla seisten. 

 Taituruutta ilmassa: roikkuminen ja temppuilu 
nojapuilla, rekillä tai puolapuilla: kulmapito, 
heilunnat, leuanvedot, matkustus sivuttain yms. 
(kts. telinelajien passi s. 10–14)

 Kaksin kerroin mutkalla: ota muutama kuva 
notkeasta voimistelijasta tai akrobaatista -> 
millaisiin asentoihin oma ryhmäsi pääsee. Kokeile 
voimistelukoulun passeista liikkeitä: takareisin 
venytys (alkeisjatkopassi s. 14, telinelajienpassi 
s. 14,) Selän liikkuvuus (lattialajien passista 
s. 12, jne.)

 Akrobaatit: käsillä- ja päälläseisontoja (alkeis- ja 
alkeisjatkopassit), kauris käden varassa 
(lattialajipassi s. 12) ja käsilläkävelyharjoitteet 
(telinelajit).

4. LOPPUGAALA 
 Jokainen lapsi on saanut valita mieleisen harjoitteen

 tai tempun ja loppugaalassa jokainen saa näyttää 
yhden tempun muille. Taustalle sirkus musiikki ja 
ohjaaja saa toimia tirehtöörinä!

5. LOPPULEIKKI: LETKAHIPPA JA 
KÄÄRMEEN PÄÄ
 Leikki aloitetaan tavallisella letkahipalla. Hippa ottaa 

muita leikkijöitä kiinni ja kiinnisaatuaan he tulevat 
mukaan juoksemaan letkaan. Kun letkassa on yli 
6 juoksijaa, se katkeaa. Kun salissa on enää vain 
letkoja, eikä yhtään itsekseen juoksijaa, letkat 
ottavat toisiaan kiinni. Kun jäljellä on enää yksi 
letka, se muuttuu käärmeeksi. Käärmeen pää yrittää 
napata otetta hännästä. Tavoite on pitää letka 
ehjänä. 

Tunti  6
SIRKUS

TAVOITTEET
 Yhteistoiminnalliset leikit ja 
 parityöskentely
 Vartaloliikkeiden hallinta
 Liikkumistaidot: juoksu, vetäminen jne.
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TUNTISISÄLTÖ 
 Alkulämmittely ja perusakrobatia 15 min.
 Voimaharjoittelu 5 min.
 Lajiharjoitukset kahdella eri telineellä, 15 + 15 min.
 Venyttely 10 min.

Tuntimallissa on eri telineiden esimerkkiharjoituksia 
monelle harjoituskerralle.

1. ALKULÄMMITTELY JA PERUS-
AKROBATIA PERMANNOLLA
 Vuorolaukkaa etu- ja takaperin. Kädet heiluvat 

mukana.
 Sivulaukkaa kumminkin päin. Kädet heilahtavat 

ylös asti ristiin.
 Sivuristiaskeleet sekä oikea että vasen kylki edellä.
 Jännehyppyjä joista joka kolmannella pompulla

puoli kierrettä.
 Jännehyppy-kerähyppy. 
 Askelkyykky eteen + jalannosto. Vuorotellen 

kummallakin jalalla. 
 Simpanssihyppely eteenpäin yhdellä jalalla. 

Tee harjoitus kummallakin jalalla.
 Rapukävely eri suuntiin.
 Kuppi-kaarikierintä.
 Vaaka, josta kuperkeikka eteen. Kuperkeikasta voi 

 kokeilla yhdellä jalalla ylös.
 Kuperkeikka taakse josta x-hyppy ylös.
 Ohimenevä käsinseisonta tai käsilläkävelyä.
 Kärrynpyörät sekä oikea että vasen jalka edellä.
 Arabialaiset hyppyaskeleesta.

2. VOIMAHARJOITTELU
 Köysikiipeily
 Laatikkohypyt, eli hypyt korokkeen päälle ja alas.

3. TELINEHARJOITUKSET
A) PERMANTO
 Eteen voltin kehittely

- Korokkeelta askel ja pudotushyppy 
 ponnistuslaudalle tai trampetille, josta hypyt 
 ensin korkean mattokasan päälle. Tavoite on 
 oppia hyppäämään korkealle.
- Saman harjoituksen voi tehdä juoksuvauhdista: 
 jännehyppy, lentokuperkeikka, kerävoltti selälleen 
 tai kyykkyyn

 Taakse voltin kehittely 
Keräasentoharjoitus maassa. Aloitusasennossa 
selinmakuulla kädet ylhäällä. Vedetään jalat 
nopeasti kerään ja otetaan sääristä kiinni. 

 Maasta kerähyppy patjakasan päälle selälleen. 
Tavoite on oppia hyppäämään korkealle. Patjakasan 
voi rakentaa taaksepäin viettäväksi, jolloin 
harjoitusta voi jatkaa kuperkeikalla taakse.

 Korokkeelta avustettu taaksevoltti volttimonttuun 
tai pehmeälle patjalle.

B) REKKI
 Kieppi taakse oikonojaan 

Tanko n. rinnan korkeudella. Kieppiä voi avustaa 
pyöräyttämällä voimistelijaa toisella kädellä 
olkapäästä ja toisella kädellä jalasta. Kieppiä voi 
helpottaa myös laittamalla avustuspalikan tangon 
eteen, josta voimistelija voi ponnistaa jalalla. 
Haastavampi kieppi voidaan tehdä korkealla 
tangolla voimakieppinä.

 Heilunnat ja käännökset: Myötäote 
- Heilunnan harjoittelun voi aloittaa helposti ja 
 turvallisesti matalallakin tangolla jalat koukussa. 
 Jos on voimisteluremmejä käytössä niin niitä voi 
 myös opetella käyttämään.
- Korkealla tangolla kokeillaan ensin kuppi- ja 
 kaariasento riipunnassa ilman heiluntavauhtia. 
 Samat asennot voi kokeilla myös matalalla 
 tangolla niin että tehdään takana kuppi- ja 
 edessä kaari-asento.
- 180 asteen käännöksiä ja otteiden vaihtoja 
 kokeillaan aluksi matalalla tangolla jalat 
 maassa tai riipunnasta. Korkealla tangolla 
 heiluntakäännöksiä tehtäessä on turvallista 
 irrottaa otteet yksi käsi kerrallaan niin että 
 etuheilunnassa kääntyy vartalo ja toinen käsi ja 
 sitten vasta seuraavassa takaheilunnassa toisen 
 käden ote vaihdetaan myötäotteeksi. 
 Alastulohyppy taaksepäin.

4. VENYTTELYT
 Pakarat, takareidet, etureidet, pohkeet, 

lonkankoukistajat ja nivuset n. 30 s.
 Suora spagaatti kumminkin päin 1 min. 

Sivuspagaatti 1 min.
 Yläselkä, rintalihakset ja ranteet n. 30 s.
 Silta 

TELINEVOIMISTELU 
( pojat )

Tunti  7
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5. TELINEHARJOITUSVAIHTOEHDOT
NOJAPUUT
 Nojakävelyt eteen- ja taaksepäin 

- Jalat yhteen jännitettyinä ja keskivartalo myös 
 tiukkana. Hartiat työskentelevät aktiivisesti.

 Nojapomput eteen- ja taaksepäin.
 Heilahdusharjoitus. 

- Heilauta jalat edessä haaraan nojapuiden päälle. 
 Haastetta saa, kun pyrkii tekemään liikkeen 
 terävän kulmanojan kautta. Siirrä kädet vartalon 
 etupuolelle, nojaa eteenpäin ja pompauta jalat 
 takaisin aisojen keskelle uuteen heilautukseen, 
 josta taas edessä jalat haaraan aisojen päälle. 
 Liiku näin eteenpäin koko nojapuiden matka.

 Heilunta ja alastulo. 
- Hyppy korokkeelta tai ponnistuslaudalta nojaan, 
 josta jatketaan heilunnoilla eteen- ja taaksepäin. 
 Vartalo tiukkana ja katse eteenpäin. Heilautus 
 aisan yli sivulle alastuloon edestä tai hieman 
 haastavammin takaa.

 Heilunnat korkeilla nojapuilla riipunnassa 
- Käsien ote aisojen sisäpuolelle. Heiluntaa voi 
 harjoitella jalat koukussa. Haastetta saa, 
 kun nostaa itsensä takaheilunnasta olkavarsien 
 varaan olkariipuntaan. Olkariipunnasta voi 
 edelleen heilauttaa itsensä ylös suorille käsille 
 nojaan.

HEVONEN
 Etu- ja takanojaharjoitus maassa tai kädet 

 korokkeella esim. matalan puomin päällä
- Lähtö etunoja-asennosta. Vartalo tiukkana. 
 Käännös 180 astetta takanoja-asentoon. Lantio 
 ylhäällä ja katse eteenpäin. Käänny edelleen 
 etunojaan. Tee harjoitus kumpaankin suuntaan.

 Mylly tatilla
- Harjoittele myllyn liikerataa hitaasti kädet tatilla 
 ja jalat tatin ympäri kävellen. Jaa lisäksi myllyliike 
 neljään osaan, jossa pysähdytään ja tarkistetaan 
 asento. Asennot voi hahmottaa myös kellotaulun 
 avulla. Kun liikerata ja asennot ovat harjoiteltu 
 voi aloittaa tekemällä vain puolikkaan myllyn. 
 Tämän sujuessa voi tehdä kokonaisen myllyn 
 tai useampia peräkkäin.

 1. lähtö etunojasta. Kädet tatilla. Klo 6.
 2. sivuttain vasen kylki alaspäin ja vain vasen käsi 
  tatilla. Klo 3.
 3. takanoja. Klo 12. Kädet tatilla.
 4. sivuttain oikea kylki alaspäin ja vain oikea käsi 
  tatilla. Klo 9

HYPPY
 Hypyissä otetaan juoksuvauhti ja tasaponnistus 

ponnistuslaudalta 20 – 40 cm korkean patjakasan 
päälle. Aluksi käytetään korkeampaa mattokasaa, 
koska tavoite on oppia hyppäämään korkealle.

 Hypyt: jännehyppy, lentokuperkeikka, kerävoltti 
eteen ja taittovoltti eteen.

 Urhohypyn kehittelyt
- Käsillä seisonnan ja eteenflikin tai puolivoltin 
 alkeet tulisi osata ennen urhohypyn tekemistä. 
 Sovella sopivan kokoinen hyppyarkku esim. 
 avustuspalikasta. Oikean kokoinen hyppyarkku 
 on pienille voimistelijoille liian korkea.
 Sivupisteeksi sopii käsinseisontapomppu 
 harjoitus, joka valmistaa urhohyppyyn.

 Urhokaatuminen patjakasalle 
- Patjakasa saman korkuinen hyppyarkun kanssa. 
 Juoksuvauhti, tasaponnistus ponnistuslaudalta 
 ohimenevään käsinseisontaan, josta kaatuminen 
 tiukassa kaariasennossa selälleen patjakasalle. 
 Sivupisteenä puolivoltti alas patjakasalta.

RENKAAT
 Sarja korkeilla renkailla

- Liikkeitä voi harjoitella myös erikseen. Viisi 
 etu-ja takaheilahdusparia, josta edestä nosto 
 turmariipuntaan. Taitto taaksepäin taittoriipuntaan, 
 josta edelleen lasku taittaen alas nurinriipuntaan. 
 Taittaen takaisin ylöspäin, josta pyöräytys 
 takaheiluntaan. Kolme etu- ja takaheilahdusparia, 
 josta taaksevoltti alastulo. Alastulon voi tehdä 
 helpommin pyöräyttämällä hitaasti ympäri 
 ja laskemalla vartalo nurinriipuntaan, josta 
 pudottautuminen alas.

 - Liikkeitä voi harjoitella helpommin matalilla 
 renkailla.
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1. ALKUPIIRI
 Ollaan kyynärnojassa napa kattoon päin ja otetaan 

aurinkoa. Kun ohjaaja huutaa nimen, pompataan 
ylös, juostaan piiriin ympäri ja mennään uimaan 
(selkälihas) patjalle.

2. ALOITUS
 Pienten leikki: 

 Maa-meri-laiva-leikki, mutta hotelli, uima-allas ja 
ranta (tai mitä lapset haluavat ehdottaa). Hotellissa 
nukutaan makuuasennossa, uima-altaalla 
tehdään selkälihasliikkeitä eli uidaan ja rannalla 
tehdään aurinkotuoli = noja vatsa kattoon päin, 
silta = rakennetaan hiekkalinna tms.

 Isojen leikki: 
Leikkijät liikkuvat rapuina pitkin salia ja jääjä yrittää 
kuningasrapuna saadaan leikkijöitä kiinni. Jos jääjä 
saa kiinni, rapu pysähtyy ja nostaa yhden jalan 
ilmaan merkiksi. Hänet voi pelastaa ryömimällä ali.

3. TAITO-OSA: ”UIMA”HYPYT 
(esim. kts. alkeispassi s. 13, alkeisjatkopassi s. 12, 
telinelajien passi s. 10)
 Ohjaaja rakentaa hyppyradan, jossa erilaisia 

ponnistuksia, ilmalentoasentoja ja alastuloja 
riippuen salin varustelutasosta.

 - juoksu penkillä ja hyppy patjalle
 - juoksu ja hyppy ponnahduslaudalta patjalle
 - korokkeelta hyppy patjalle
 - korokkeelta hyppy ponnahduslaudalle, 

 josta ponnistus patjalle
 - juoksu ja ponnistus trampetilta
 - hypyt trampoliinilla
 - hypyt paksulla ja upottavalla patjalla
 - hypyt korokkeelta kääntyen ilmassa
 - hypyt ”lätäköstä” toiseen
 - ”pellehypyt” puolapuilta patjalle
 - hyppy korokkeelta narulla patjalle -> tavoite 
  pyöräyttää tupla tai triplakierrokset narulla

LOMAMATKALLA 
Tunti  8 4. OMINAISUUSOSA: KESKIVARTALON 

VOIMAT JA LIIKKUVUUS
 laivat merellä: laiva keinu (vartalo kaarella), 

hallittu heilunta pienissä ja isoissa aalloissa x 10
 ravut rannalla: tehdään hyvä rapusento ja valitaan, 

että liikutaanko eteen, taakse vai sivulle päin. 
Ohjaaja voi tehdä haastetta lisäämällä pieniä 
esteitä, jotka tulee kiertää tai ylittää.

 vuorikiipeilijä: mennään karhu asentoon ja vedetään 
vuorojaloin polvi kiinni rintaan. Kädet tukevasti 
paikoillaan 2 x 10 s. spurtti 

 uinti: vatsallaan uinti (kädet ja jalat) sekä selällään 
(kuppiasennossa) 

 rantaleikki: istutaan rannalla, jalat ilmassa ja jalkojen
 välissä on pallo, joka yritetään antaa parille hänen 
jalkojensa väliin. Toistetaan liikettä ja voidaan yrittää 
nostaa kädet ilmaan

 rantafudis: voidaan pelatan fudista rapuasennossa 
liikkuen tai kontallaan, jossa vain päällä, hartialla tai 
pakaralla saa liikuttaa palloa. HUOM., mieti ryhmäsi 
vauhti, hyväksytäänkö päällä pukkaukset vai onko 
tapaturmariski liian suuri?

 rantalentis: parille annetaan lakana ja rantapallo.
Ensin parit harjoittelevat rantapallon heittämistä 
ilmaan lakanan avulla ja tarkoitus on saada pallo 
myös haltuun lakanalla. Jos tämä sujuu, voidaan 
laittaa koko ryhmän peli käyntiin esim. kahdella 
pallolla.

 matkalaukku = eteentaivutus
 meren aallot = polvillaan aaltoliike
 pulahdus mereen = sukellus aalto polvillaan
 rantalelu = sammakkovenytys, salmiakki / perhonen, 

spagaatit, linnunpönttö, lasten oma ehdotus -> 
liikkuvuusasennoissa ainakin 10 s. venytys -> 
muista korjata laadukkaita asentoja.

5. LOPPULEIKKI EHDOTUKSIA:
 polttopalloa rantapallolla
 jätskiauto = valitaan 3 lasten mielimakua 

(vanilja, suklaa, mansikka) ja lapset asettuvat salin 
toiseen päähän. Ohjaaja / lapsi huutaa, kuka tykkää 
mansikasta ja kaikki ne jotka tykkäävät pääsevät 
juoksuun. Kiinniottaja yrittää saada juoksijat kiinni. 
Jos hän huutaa jäätelöauto, voivat kaikki lapset 
juosta kerralla.

 rantaleikki: valitaan jääjä, joka huutaa lapset 
rannalle. Juoksijat lähtevät juoksemaan salin 
toisesta päästä toiseen päähän. Jos jääjä saa kiinni, 
joutuu ensin rantatuoliksi (eli lankku asentoon). 
Lankussa olevat voivat yrittää ottaa muita kiinni, 
mutta ovat samalla esteinä, jotka täytyy kiertää. 
Toisella juoksukerralla rantatuolit muuttuvat 
rantaravuiksi ja liikkuvat rapuina ja yrittävät ottaa 
juoksijoita kiinni. Kolmannella kerralla jääneet ovat 
aurinkovarjoja. He valitsevat paikan, jossa haluavat 
seistä ja yrittävät paikaltaan ottaa muita kiinni. 
Neljännellä juoksu kerralla he ovat jäätelönmyyjiä, 
jotka saavat juosta ja ottaa muita kiinni. (Leikki on 
kuka pelkää merenahtia- leikistä sovellus.)

TAVOITTEET
 Vartalon hallinta ja voima
 Erilaiset hypyt, ponnistukset ja 
 alastulot
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1. ALKUPIIRI
 Ohjaaja heittää ilmaan pallon (joululahjan) ja 

huutaa jonkun lapsen nimen. Lapsi yrittää juosta ja 
ottaa ”lahjan” kiinni. Seuraavaksi hän saa huutaa 
seuraavan nimen. Leikitään, kunnes kaikki ovat 
saaneet napattua lahjan ilmasta.

2. ALKULEIKKI
Matka Korvatunturille: tehdään matkaa joulun-
maahan erilaisilla tavoilla.
 Pororeki: pareittain liikkuminen: poro on ohjastettu

 narulla ja hän vetää kaveria perässään. Takana 
 tuleva yrittää kannattaa itsensä isoon sivuhaaraan 

ja poro tekee matkan aikana paljon mutkia.
 Porot karkumatkalla: kaikki liikkuvat laukkaamalla ja

 tekemällä varsoja ympäri salia. Panosta jalka-
 tekniikan laatuun.
 Kohti tunturin huippua: kiipeäminen. Puolapuilla

 kiipeäminen ja laskeutuminen eli jos salissa on 
 puolapuuseinä, niin liikutaan sekä sivuttain että 
 ylös-alas suunnassa.
 Hiippailu leluverstaan edessä. Hiippaillaan 

 mahdollisimman korkeilla varpailla ilman ääntä. 
 Teetä varpailla kävelyä polvet koukussa ja suorina 
 sekä etu- ja takaperin ja esim. puomin päällä.
 Pukinpajalle pienestä kolosta: kyykkykävely 

 eteen- ja taaksepäin ja kyykkyhypyt joka 
suuntaan ja ympäri kädet eteen ojennettuina.

3. TAITO-OSA
Jalkateräjumppaa pukin kenkäpajalla 
(liikkeitä lattialajipassista).
 Harjoitellaan jalat yhdessä seisten plie + releve: 

 rauhallinen niiaus josta polvet ojentuneena varpaille. 
 Hyödynnä musiikkia ja rytmiä ja tee sekä 

rauhallisesti että nopealla tempolla.
 Seistään korkeilla balettitossuilla ja suljetaan silmät: 

 pysyvätkö tontut pystyssä? Tasapainoasento 
 korkeilla varpailla, kantapäät yhdessä ja pään 
 käännöt sivuille ja eteen sekä taakse.
 Harjoitellaan painonsiirtoa eteen-taakse ja sivuttain 

 -> huomio, että varvas ja polvi ovat linjassa 
 aukikierrossa.
 Ojennetaan jalka eteen (tendue) ja tarkastetaan 

 kaikkien ojennus ja aukikierto = kenkänäyttely
 Tarkastetaan vielä, että kaikki saappaat ja 

 balettitossut ovat valmiina eli flex-ojennus harjoitus 
 rytmissä.

4. PULKKAMÄESSÄ 
 Laitetaan penkkejä puolia vasten ja kiivetään 

penkkejä ylös. Lisäksi liukuminen alas erilaisilla 
tavoilla.

5. LIIKKUMISLEIKKI – LAHJAT ON 
SEKAISIN
 Laitetaan ryhmä kahteen osaan. Salin lattialle 

laitetaan muotopaloja, joista ½ on väärinpäin. 
Joukkueet kisaavat vastakkain. Toiset kääntelevät 
muotopaloja väärinpäin ja toiset oikeinpäin. 

6. OMIEN ESITYSTEN JOULUSHOW 
 tai näytösohjelman harjoittelua. Lapset voivat esittää 

ohjelmansa toisille ja toiset katsovat ja kertovat, 
mikä oli WAU! juttu ohjelmassa.

7. LOPPULEIKKI: MITÄ KUULUU 
JOULUTONTTU? 
 Yksi lapsista saa olla joulutonttu ja hän asettuu 

salintoiseen päähän. Muut aloittavat salin toiselta 
reunalta kysyen: paljonko kello on joulutonttu? 
Tonttu vastaa esim. ”Kello on viisi!” Silloin muut 
ottavat 5 askelta kohti tonttua. Liikkumistapaa 
vaihdellaan aina erikseen. Tontulta voi kysellä mitä 
hän on syönyt? Esim. 4 banaania = 4 askelta. 
Montako lahjaa olet tehnyt? ”Kuusi!” = 6 askelta. 
Mutta tonttu voi milloin vaan vastata, että 
”JOULUKIIRE!” jolloin hän yrittää ottaa muita 
leikkijöitä kiinni leikkijöiden yrittäessä turvaan 
alkuviivalle. Jos tonttu saa kiinni juoksijan, tulee siitä 
apulainen. Jos joku leikkijöistä ehtii tulla joulutontun 
taakse ja sanoa yllätys! pääsee hän joulutontuksi 
seuraavaksi. 

Tunti  9
PIKKUJOULUT

TAVOITTEET
 Mielikuvituksen käyttö ja improvisaatio
 Jalkatekniikka: ojennukset ja aukikierto
 Liikkumistaidot
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Omat
MUISTIINPANOT
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Ideat
– PARHAAT IDEAT  
JAKOON !
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