
Liikuntatutorit - Opiskelijat 
mukaan suunnitteluun ja 

toimintaan!

Kysymys: Onko sinulla kokemusta liikuntatutor- koulutuksesta- tai 
toiminnasta? Vastaa chattiin peukulla tai muuten lyhyesti! 



Työpajan sisältö

• Liikuntatutor- koulutuksen esittely, Petteri 

• Nurmeksen ja Lieksan lukioiden kokemuksia, Roosa-Maria
• Keskustelua ja kysymyksiä

• Kouvolan Yhteislyseon kokemuksia, Kati Siltovuori
• Keskustelua ja kysymyksiä

• Tammerkosken lukion video

• Mentimeter- sanapilvet



Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa aktiivisia
ja innostuneita opiskelijoita toimimaan oman
oppilaitoksensa liikkumisen lisääjinä!

Opiskelijat toimivat liikkeen lisäämisen
mahdollistajina omassa oppilaitoksessaan!







Erilaiset liikkujat

Kuvat: Sydänliitto / Neuvokas perhe
Lähde: Kari Jaana (2016). Hyvä opettaja Luokanopettajaopiskelijat liikuntakokemustensa ja opettajuutensa tulkitsijoina. Jyväskylän yliopisto.
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KOUVOLAN 
YHTEISLYSEO

liikuntatutortoiminta



Kouvolan yhteislyseo - liikuntatutorit

Noin 700 opiskelijan lukio

Ollaan mukana Kouvolan toisen asteen Liikkuva opiskelu yhteishankkeessa

Aikaisemmin oli ns. tapahtumajärjestely -kurssi, jossa tehtiin osittain samoja juttuja, 

kuin liikuntatutorit nykyisin. 

Liikuntatutorit käyvät KymLin liikuntatutor-koulutuksen, saavat tiimi-hupparit ja yhden 

lukiokurssin toimiessaan tutorina yhden vuoden (marraskuusta –marraskuuhun)

Toinen kausi uutta systeemiä menossa 

Ensimmäisellä kaudella koulutettiin 13 tutoria ja nyt 5



Mitä tutorit meillä tekevät?

■ Lukion liikuntapäivien suunnittelu (2x vuodessa)

■ Luokkien välinen turnaus tammikuussa – (norsupolttis, salibandy)

■ Liikunnallinen joulukalenteri – välituntiaktiviteetti

■ Taukoliikunnasta muistuttaminen /ohjaaminen oppitunneilla

■ Osallistuminen lukion taukotilan välineistön suunnitteluun

■ Osallistuminen ohjaajana yläkoulun liikuntapäivään – ohjaus kokemusta ja lukion 

markkinointia

■ Suunnitteilla oli lukioiden yhteiset olympialaiset – idea siirretty 



…etäaikana

■ erilaiset haasteet sosiaalisessa mediassa (Kouvola kierros)

■ oma esittely ja liikuntavinkit jakoon pedanetin kautta

■ liikunnallinen tietokilpailu ro-tunnilla

■ Kaikki ideat ja vinkit otetaan ☺



Myös muiden hankkeen lukioiden 
toimivaksi havaittuja juttuja 
(Elimäen lukio ja Kuusankosken lukio) 

■ välituntiliikunta – tutorit innostavat muitakin osallistumaan

■ tempausten järjestäminen esim. pikkujoulut, jossa liikunnallisia toimintapisteitä

■ erilaiset turnaukset  ja kilpailut, jossa tutorit toimivat tuomareina ja tsempareina



Havaintoja - haasteita

■ Etäaikana olisi erittäin tärkeä saada opiskelijat aktiiviseksi, mutta tutor-toimita 
haastavaa järjestää

■ Yhteisöllisyyden puute isossa lukiossa – vaikea saada osallistujia

■ Tarvitaan rohkeita persoonia mukaan, jotka uskaltavat julistaa liikunnan ilosanomaa

■ Toiminta pitäisi saada näkyvämmäksi (houkuttelisi uusia tutoreita mukaan)– toistaiseksi 
ei olla vielä riittävästi onnistuttu

■ Pakottaminen ei tuota tulosta

■ Oppilaskunta ja lukion muu tutor-toiminta + yhteistyömahdollisuus – samat tyypit 
aktiivisia

■ Tavoitteena saada mukaan erilaisia liikkujia – ei niinkään erityisesti 
akatemia/kilpaurheilijoita



Tammerkosken lukion video
https://www.youtube.com/watch?v=m7ipx4zyj1Q

https://www.youtube.com/watch?v=m7ipx4zyj1Q


Mentimeter sanapilvet

• Kysymys 1: Mitä keinoja olette käyttäneet tutoreiden löytämiseksi / rekrytoimiseksi?

• Kysymys 2: Millaisia hyviä käytänteitä olette löytäneet/ kokeneet tutor-toiminnassa? 

• Kysymys 3: Uusia kuningasideoita?


