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Mistä kaikki alkoi? 
 Liikkuva koulu –ohjelman pilottivaihe 2010-2012. Pääsimme keväällä -12 

kuulemaan tuloksia ja ideoita 

 Ensimmäinen vantaalainen liikkuva yläkoulu 

 Ensimmäiset toimenpiteet: pelivälkkä kerran viikossa (kevät -12) ja          

Jopot (syksy -12) 



Mitä tehdään nyt? 

Pelivälkkä joka päivä (30 min) 



Mitä tehdään nyt? 

2 pingispöytää ulkona 

3 pingispöytää aulatiloissa 



Mitä tehdään nyt? 

Tanssipelivälkkä perjantaisin  



Mitä tehdään nyt? 

 Välituntiturnaukset 

 pöytälätkä  

 pingis 

 Välkkäritoiminta 

 Vapaamuotoinen liikuntakerho koulupäivän jälkeen 

 Terveydenhoitajalta ilmaisia uintikortteja vähän liikkuville 

 



Tilojen muutoksia 

Pommisuoja liikuntatilaksi Käytävän seinä boulderointiseinäksi 



Tilojen muutoksia 

Tyhjä luokkatila oppilaiden välituntitilaksi Tuulikaappiin ulkoliikuntavälinelainaamo 



Tilojen muutoksia 

Yhdessä luokassa pallot tuolien tilalle  

 Pulpettien korkeus 72 cm 

 Pallojen halkaisija 65 cm 



Mitä on suunnitelmissa? 

 Pihan kuntoon saattaminen hiljalleen  

 Skeittielementit + skeittejä & skuutteja lainattavaksi 

 Koriskentän asfaltointi 

 Monitoimikaukalo tms. 

 Oppituntien passiivisuuden vähentäminen 



Opettajille 

 Sähly kerran viikossa 

 Lenkkikokous kerran kuukaudessa 

 Mahdollista käydä kehityskeskustelu lenkkeillen rehtorin kanssa 

 Osallistumismaksuavustus Helsinki City Run:ille 



Huomioitavia asioita: 

 Rehtorin näkökulmasta 

 INNOSTUS & TUKI 

 Rahoitus   

 Yhteistyö kunnan liikuntatoimen kanssa 

 Valtakunnalliset avustukset, kampanjat & kilpailut 

 Turvallisuus 

 Koulupäivän rakenne 

 Kuka huoltaa välineitä ja millä ajalla 

 Muun henkilökunnan näkökulmasta 

 Pelivälkkä lisää opettajien valvontavuoroja ja vaatii valvojalta jämäkkyyttä 

 Liikunnanopetuksen ja välituntitoiminnan välineiden erottaminen 

 Tilojen siivous 

 Muita: 

 Oppilaiden osallistaminen (esim. välkkärit, käytäväjärjestäjät, tilojen suunnittelu, 
välinehankintatoiveet, tapahtumien suunnittelu) 

 Lainattavien välineiden kontrolli 

 

 



Hyväksi havaittuja lainavälineitä: 

 Sisäliikuntaan: 

 Huopapintaiset sisäjalkapallot 

 Koripallot 

 Lentopallot 

 Sulkapallomailat ja -pallot 

 Sählymailat ja -pallot  

 Pingismailat ja –pallot (ulkokäyttöön tarkoitetut  mailat kestävät paremmin) 

 EzyRoller 

 Ulkoliikuntaan: 

 Jalkapallot 

 Koripallot 

 Frisbeet + liikuteltava tai paikalleen asennettava kiekkogolfkori 

 Amerikkalaiset jalkapallot 

 Katusählyvälineet 

 Pingismailat ja -pallot 

 

 En suosittele:  

 Pöytäjalkapallo ja ilmakiekko (molemmat hajonnut  melko nopeasti) 

 Pienet välineet kuten footbagit tai sirkusvälineet (katoavat  helposti) 

 


