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perusasteen kouluja 30

2. asteen oppilaitoksia 3

kuntia 7

terveydenhoitaja 19

liikunnaohjaaja 17

luokanopettaja 8

liikunnan lehtori 5

rehtori/apulaisrehtori 4

hyvinvointiopettaja 2

aineenopettaja 1

opo 1

erityisopettaja 1

hankevastaava 1

hyvinvointiluotsi 1

koulufysioterapeutti 1

koulunkäynninohjaaja 1

kuraattori 1

liikuntakoordinaattori 1

liikuntaneuvojaopiskelija 1

opiskelija 1
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3. Liikuntaneuvonnan järjestäminen koulullamme

Vastauksia 

yhteensä järjestämme jo

käynnistämme 

lukuvuoden 

aikana

selvitämme 

mahdollisuuksia 

käynnistää

ei ole mahdollista / 

ajankohtaista

24 7 8 9 0

5. Mitä haasteita liikuntaneuvonnan kehittämiselle / käynnistämiselle on?

resurssit neuvonnan/ohjauksen antamiseen sekä toimintamallin suunnitteluun 

Markkinointi, asiakkaiden löytäminen, pois luulosta, että liikuntaneuvonta olisi "rangaistus"

Miten kohdataan lapsi/nuori, sopivien menetelmien löytäminen kohderyhmälle

nuorten liikuntaneuvonnan järjestämisen suunnitelma kuka tekee, milloin, missä, miten

6. Mitä olisit vielä toivonut käsiteltävän, mistä kaipaisit lisätietoa?

Lapsen/nuoren motivoiva kohtaaminen. Mitkä asiat olisi tärkeää tuoda esille silloin kun liikuntaneuvontaa 

tarjotaan nuorelle. Mitkä on ne asiat jotka nuori kokee tärkeiksi.

Prosessin eteneminen vaiheittain, esimerkkitapauksia, kirjaaminen, toisen ammattilaisen luo ohjaaminen, 

erilaisia toimintamalleja

Miten esimerkiksi ruokavaliosta pystyisi kertomaan motivoivasti/innostavasti lapsille

Liikunnanopettajan kokemuksia



 Tarjota apua koulujen kokemiin 
haasteisiin ja tarpeisiin nuorten 
liikuntaneuvonnan järjestämisessä

◦ Hyvät käytännöt 
liikuntaneuvonnan 
käynnistämiseksi ja asiakkaiden 
löytämiseksi

◦ Nuoren asiakkaan kohtaaminen 
ja motivoiva vuorovaikutus

 Tukipalvelut nuorten 
liikuntaneuvonnan järjestämiseksi
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1. TYÖN ALLA / OLEMASSA OLEVAT PALVELUT

 Materiaalit, EKLU:n sivuilla

 koulun liikuntaneuvontaprosessikuvaus ja 
apukysymykset organisointiin

 Koulun liikuntaneuvonnan info ja mainos

 lomakkeet: esitietolomake ja liikuntasuunnitelma

 Liikuntaneuvonnan kirjaaminen Wilmaan - työn alla

 Verkostotapaamiset, kolmas 11.4. klo 9-12 Lpr
kaupungintalo

 Let´s move it tarjoaa ammattilaisille välineitä vähän 
liikkuvien nuorten motivoimiseen 
https://www.letsmoveit.fi/motivointi/

 Saimaan amk ft-työharjoittelu koulussa 

 #paraskoulu -hanke
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https://www.eklu.fi/lapset-ja-nuoret/liikkuva-koulu/nuorten-liikuntaneuvonta-kouluss/materiaalit/
https://www.letsmoveit.fi/motivointi/


2. LUKUVUODEN 2018-2019 KYSELY 
KOULUJEN LIIKUNTANEUVONNAN 
YHDYSHENKILÖILLE MAALISKUUN 
LOPULLA

liikuntaneuvonnan käynnistäneille 

kouluille palkintona henkilöstön 

hyvinvointimittauspaketti 

syksyllä 2019
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Europaeus

Joutsenon koulu

Kangasvarren koulu

Kesämäen koulu

Kesämäki

Kimpisen koulu

Kirjolan koulu

Kosken koulukeskus

Lappee

Lappeenrannan steinerkoulu

Lauritsalan koulu

Lemin koulukeskus

Pontuksen ja Lauritsalan koulu

Rautjärven aseman koulu

Rautjärven lukio

Ruokolahden koulu

Simpeleen koulu

Simpeleen koulu ja Rautjärven aseman koulu

Taavetin koulu/Kangasvarsi

Tainionkosken koulu/Mansikkalan koulukeskus

Vehkataipaleen koulu

Voisalmen ja Lönnrotin koulu

Vuoksenniskan koulukeskus



3. Koulun liikuntaneuvonnan tukipalvelut tarvekartoitus

MITÄ TUKIPALVELUJA TARVITAAN LUKUVUONNA 2019-2020?

PÄÄSET VASTAAMAAN VIEREISESTÄ QR-KOODISTA TAI 
SÄHKÖPOSTIISI LÄHETETYSTÄ LINKISTÄ. VASTAA NYT, KIITOS!

Valitse kaikki ne tukipalvelut, joille koet olevan tarvetta. Voit myös lisätä muita 
tukipalveluja, joita ei ole vielä listassa.

 liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarinavideoiden tuottaminen (markkinoinnin ja 
tiedottamisen avuksi)

 yhteinen käytäntö asiakaskäyntien kirjaamiseen (Wilma)

 koulutusta liikuntaneuvojille motivoivaan vuorovaikutukseen

 koulutusta liikuntaneuvojille ravitsemusneuvontaan

 koulutusta liikuntaneuvojille unen merkityksestä hyvinvointiin

 koulujen hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnan järjestämisessä 

 verkostotapaamisia

 tukea toiminnan aloitukseen

 muuta, mitä?
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 Koululiikunnanohjaajien 
verkostotapaaminen ja motoriikkakerhot 
15.1. (järj. EKLU)

 Liikkuva opiskelu infotilaisuus, Helsinki ja 
livestream 29.1. klo 12- 16 (AVI:t), ilm. 
15./25.1. mennessä

 Liikunnalliset lautapelit, 7.2. Ruokolahti ja 
Lappeenranta (EKLU), ilm. 28.1. mennessä

 Motorisen oppimisen vaikeudet 
varhaiskasvatuksessa -koulutus 12.2. ja 
14.3. Lappeenranta (OPH) ilm. 21.1. 
mennessä

 Koulupyöräilyn työpaja 20.3. 
Lappeenrannan Steinerkoulu (EKLU)

 Valtakunnallinen Ilo kasvaa liikkuen, 
Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu 
ohjelmien yhteisseminaari 1-2.4. Tampere 
(Liikkuva koulu ohjelma)

 Nuorten liikuntaneuvonta koulussa 3. 
toimijatapaaminen 11.4. klo 9 -12 
Lappeenranta 

 Harrasteviikko 2019 info – ja ideatilaisuus 
11.4. klo 13-15 Lappeenranta (EKLU ja OK)

https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=RfAopPr6&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Fedistynyt-haku%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Dliikkuva%2Bopiskelu%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Favi%252Favi-etela-suomi%253Bjsessionid%253D4136195EF0598C1E36051989AA9D0969%253Fp_p_id%253D122_INSTANCE_aluevalinta%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_r_p_564233524_resetCur%253Dtrue%2526p_r_p_564233524_categoryId%253D14398&_8_eventId=12982621#/web/avi/edistynyt-haku
https://www.eklu.fi/?x254229=575738
http://kauppa.nmi.fi/product/1118/oph-motorisen-oppimisen-vaikeudet-varhaiskasvatuksessa-2-op-122-ja-1432019-lappeenranta



